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Portrérovatunkban olyan, fontos 
tisztséget betöltő, eredményes 
tevékenységet felmutató, vagy éppen 
érdekes szakembereket mutatunk be 
részletesebben, akik az egész ágazatot 
érintően lényeges szerepet töltenek be. 
Most kilépve ebből, mégis szakmán belül 
maradva Fürjes-Gábor Józseffel, ágazati 
szakszervezetünk elnökével beszélgettünk, 
aki hitvallásként előre leszögezte: egymást 
kiegészíteni, nem nekirohanni a falnak!

Vízmű Panoráma: Kérünk egy rövid életutat.
Fürjes-Gábor József: Ózdon születtem, és egy tőle nem messze fekvő kis 
faluban éltem, Lénárddarócon, szüleim egyszerű munkásemberek vol-
tak. Már az általános iskolában megszerettem a kémiát, és így választot-
tam középiskolát, ahol általános vegyésztechnikusi oklevelet szereztem. 
Első munkahelyem az Északmagyarországi regionális Vízmű Vállalat volt, 
máig itt dolgozom. rögtön az elején, pályakezdőként Lázbércre, a víztá-
roló, illetve a felszíni vízkivételi mű laboratóriumába kerültem, ahol bioló-
giai, bakteriológiai és kémiai vizsgálatokat végeztünk. Jó volt ott dolgozni, 
szerettem magát a munkát is, a munkatársakat is, és valahogy a közös-
ség „motorjává” kezdtem válni. Bevonultam, majd katonaidőmet letöltve 
a vállalatvezetés az akkor épülő ózdi strandra küldött műszaki ellenőrnek, 
majd az építkezés befejeztével az akkori igazgató, Aranyosi Gábor megbí-
zott a strand próbaüzemének levezénylésével és a kezdeti próbaüzemel-
tetés irányításával. Szép időszak volt, megcsináltuk azt is, hogy a strand 
átadására kertész ismerősömmel egy éjszaka alatt parkosítottunk, beül-
tettük többéves fákkal a strand körüli területet. Mondhatom, nagy sike-
rem volt, strandvezető lettem. Sajnos a strandot rövid időn belül átadtuk 
az ózdi városi vízműnek, és ezzel véget is ért strandvezetői karrierem. Az 
ózdiak mindenképpen szerettek volna ott tartani, de végül választanom 
kellett, és én az anyacégemnél maradtam, így visszakerültem Lázbércre. 
Mindeközben kiderült, hogy a valódi énem a közösség felé hajt, aminek 
máig nem tudom a magyarázatát. Szeretem az embereket, és azt keres-
tem akkor is, hogyan tudok rajtuk segíteni. Mondhatom, ők is elfogadtak, 
kedveltek, ez nap mint nap megnyilvánult, és odavezetett, hogy kiszemel-
tek munkaverseny-felelősnek. Ez ma sokaknak mosolyt csalhat az arcára, 
de én máig úgy gondolom, az egy közösségteremtő erő volt. Lehántva 
róla a politikai mázt – amit helyben nem is érzékeltünk – sok olyan dol-
gokat csináltunk, munkatársaimmal olyan dolgokban vehettünk részt, 
melyekről ma már nem is álmodunk. Tehát a brigádmozgalom gazdája 

 voltam, és emellett részt vettem az ifjúsági mozgalomban is. Ezzel manap-
ság nem szokás dicsekedni, de én azt mondom, mindenhol olyan volt ez, 
amilyennek a helyiek formálták. És én igazán igyekeztem.

V. P.: Így a továbbtanulás ki is maradt az életéből.
F. J.: Lehet, furcsán hangzik, de én mindig művezető szerettem volna 
lenni Lázbércen. Amikor 1975-ben először jártam ott, földbe gyökere-
zett a lábam, és azt mondtam magamnak: nekem itt a helyem, itt sze-
retnék dolgozni, itt szeretnék élni. Ebből majd minden megvalósult, de 
Lázbérc ma már csak a lakhelyemül szolgál, a feladatok sokfelé szólíta-
nak. Visszatérve a művezetőséghez, ahhoz nem kell felsőfokú végzett-
ség, így akkor nem is erőltettem, erőltették a továbbtanulást. Azután 
később, amikor már nem a vízben lévő baktériumokkal, hanem embe-
rekkel foglalkoztam, szükségét éreztem a tanulásnak és a diplomának. 
Így a Pécsi Tudományegyetem személyi szervezői szakán, majd később 
a Szegedi Egyetem Jogtudományi Karának Munkaügyi Kapcsolatok Tan-
székén szereztem másoddiplomát mint munkaügyi szaktanácsadó. A ta-
nulmányok mögött lévő tudást a mai napig hasznosítom a munkámban.

V. P.: Térjünk vissza az életúthoz.
F. J.: 1989-ben visszakerültem Lázbércre, így megvalósult az álmom, 
technológiai csoportvezető, másként „művezető” lettem. Megnősültem, 
és ott, Lázbércen (úgy tartom, a világ közepén) le is telepedtünk, ma is 
ott élek. Mindennek előzménye, hogy az 1989-es forradalmi hangulat-
ban elindultam cégünk szakszervezeti titkárának választásán, de – ma 
már tudom miért – nem választottak meg. Azután mégis úgy alakult, 
hogy a régi titkár munkakört váltott, és még Bándi László igazgató, aki-
nek nagyon sokat köszönhettem addig is, győzködött, induljak el, vállal-
jam el a feladatot. Akkor egy évre vállaltam az ÉrV szakszervezeti titká-
rának tisztségét, de a megbízatás máig tart.

V. P.: Úgy tudjuk, több tisztsége van.
F. J.: No igen, ha egy üzlet beindul... A részvénytársasággá alakulást kö-
vetően bekerültem a felügyelőbizottságba, és megválasztottak az akkor 
formálódó üzemi tanács elnökének is, amely intézményt a munkatársa-
immal együtt alakítottunk meg. Úgy gondoltuk többen, hogy az akkori 
törvényi változásokra tekintettel az érdekképviseleti munka hatékony-
ságát, a munkavállalók számára jobb alkupozíciót ezeknek a feladatok-
nak és intézményeknek az integrálása jelentheti. Ez az „üzlet” ebben, és 
a munkavállalók szempontjából „megéri”. No meg nem mellékes, hogy 
Nyugat-Európában is így csinálják.

V. P.: Ez utóbbi érdekes. Ha jól tudjuk, akkor az üzemi tanács a participá-
ció jegyében részt vesz a cég döntéshozatalában, a szakszervezet pedig 
akár a cég döntéseivel szemben védi a dolgozók érdekeit. Akkor saját 
maga ellen is harcol?

INTERjú FüRjES-GÁBOR jÓZSEFFEL, 
A VÍZüGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 
SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKÉVEL
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F. J.: Én úgy látom, nincs ebben semmi ellentmondás. Eleve hibásnak tar-
tom azt a felfogást, miszerint az érdeket védeni kell. Ez alapból szemben-
állást, így egyfajta harcot jelent, ahol törvényszerű, hogy van győztes, és 
van vesztes. A vesztés viszont mindig sérelemmel jár. Én azt állítom, az ér-
deket érvényesíteni kell, amiből mindkét fél elégedetten távozhat. És ha 
ez így van, akkor nem előnyösebb-e az, ha már a döntéshozatalban is ott 
lehetünk, nem csak egy adott helyzetet akarunk utólag jobbá tenni. Per-
sze ez közös felelősségvállalást jelent, de a munkahelyért megéri.

V. P.: Valóban, lehet így is értelmezni a kérdést, ez is lehet a megoldás-
hoz vezető egyik út.
F. J.: Ez nem az egyik út, hanem a legjobb út. Ezt tanultam a munkaügyi 
és döntőbírói szolgálatom alatt, és ezt tapasztaltam Németországban, 
Belgiumban, ahol sokkal előrébb vannak az üzemi tanácsok bevonása, a 
szociális párbeszéd terén. A nyugat-európai gyakorlatban úgy fordítják, 
az üzemi tanácsnak nem egyedi döntési joga van, hanem egyedüli dön-
tési joga, vagyis nélküle sok döntés meg sem születhet. Persze nem min-
den a jogosítvány, mert a felek kapcsolatrendszerét nem a jog, hanem 
az emberekről alkotott nézetrendszer határozza meg. fontos a rende-
zett munkaügyi kapcsolat, az együttműködés. Azért is kapcsolódtam be 
a MaVíz – akkor még VCSoSZSZ – Hr-munkacsoportjának munkájába, 
hogy elősegítsem az üzemi tanácsok létrejöttét, a felek kapcsolatrend-
szerének minél hatékonyabb működését, fejlődését. Ahogy most látom, 
e fejlődésben vannak még tartalékaink.

V. P.: Azután jött a VKDSZ.
F. J.: 2009-ben a VKDSZ pályázatot írt ki a szakszervezet titkári posztjá-
ra, és ezzel egy időben az elnöki posztra való jelöltségre. Halasy Károly 
barátommal úgy gondoltuk, hogy együtt megpályázzuk. Ő a titkárit, én 
pedig az elnöki jelöltséget. Elmondhatom, nagy volt a várakozás, kez-
detben nem volt egységes a támogatottságunk, de végül is a mi pályá-
zatunk győzött, és március 26-án elnökké választottak.

V. P.: Akkor most egyszerre végez helyi, az ÉRV-hez köthető feladatokat, 
hiszen szakszervezeti elnök, az üzemi tanács elnöke, és az FB-ben is el-
látja a dolgozói képviseletet.
F. J.: Sőt mi több, itt, a helyi érdekképviseletben humánpolitikai fel-
adatokat is végzünk, mi működtetjük az önkéntes nyugdíjpénztár he-
lyi képviseletét, ellátjuk a jóléti létesítmények teljes körű hasznosítását, 
működtetjük a lakásépítési kölcsönrendszert, és felügyeljük a munkabé-
relőleg kifizetését stb.

V. P.: Igen, és emellett még a VKDSZ-nek is az elnöke.
F. J.: Nem jó kifejezés az emellett, mert már régen átbillent a mérleg: 
időm és energiám nagyobb részét az országos szintű feladatok kötik le, 
ami előnyt jelent a saját munkaközösségemnek is, de a mindennapi, ko-
rábban megszokott jelenlétem, a személyes kommunikációm hiányzik. 
Szerencsémre ebben pótolnak közvetlen munkatársaim, akiknek sokat 
köszönhetek ebben az egész hivatásszerű feladatban.

V. P.: Mi jellemzi a VKDSZ-t, mik a céljai?
F. J.: Ez egy jelentős ágazati szerveződés a maga 8700 fős tagságá-
val, ami 50-60%-os szervezettséget jelent. Céljait és eszközeit tekintve 
jó szándékú és józan szerveződésnek nevezhetjük. Ha soroljuk a célo-
kat, mi elsődlegesnek a munkahelyek megtartást tekintjük, ezt követi 
a bérek megfelelő színvonalának elérése, és a harmadik a szociális el-
látórendszer kielégítő működése. Habár a tagságunkat illetően ez az 
egyik legjelentősebb tömörülés, önmagunkban kevesek vagyunk. Ezért 

 korábban az autonóm szakszervezeti konföderációhoz tartoztunk, de 
pár éve váltottunk, és csatlakoztunk a Ligához. Úgy gondoltuk, különö-
sen az átalakulás időszakában, hogy ez kedvezőbb fórumot teremt az 
országos szintű érdekérvényesítéshez.

V. P.: Jó, akkor nézzük ezt az érdekérvényesítést. Megkérdezte a szak-
szervezetet a politika vagy a kormányzat az integrációt illetően? 
F. J.: Igen, ők is kérdeztek, és mi is kezdeményeztünk tárgyalásokat, mert 
azzal ugyan egyetértettünk, hogy szakmai szempontból szükséges a 
szolgáltató szervezetek számát csökkenteni, de azzal már nem, hogy ez 
létszámcsökkentéssel járjon, és azt is határozottan képviseltük, illetve 
képviseljük a mai napig, hogy az integrációnak van határa. Nem értünk 
egyet azzal, hogy a szolgáltató szervezetek száma továbbcsökkenjen. Mi 
azt látjuk más ágazatok példáján, hogy ezek a központosítások és gyűjtő 
ernyőszervezetek nem sikeresek. A víziközmű-szolgáltatók számát a mai 
szinten tartva kell a rendszert működőképesebbé tenni, amin a gazdál-
kodási kényszerek és terhek csökkentését értjük. Egységes rendezőel-
vekre, szakmai irányításra, felügyeletre és ennek a különleges alapellá-
tásnak az elismertetésére van szükségünk. 

V. P.: Akkor úgy látja, hogy érvényre tudták juttatni a szándékaikat?
F. J.: Sajnos csak kisebbrészt. Én azt feltételezem, hogy a döntéshozók sok-
szor nincsenek képben, mintha félreinformálnák őket, mert nem  hiszem el, 
hogy ha ismernék a valóságot, akkor ilyen döntéseket hoznának.
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V. P.: De hát azért vannak önök, hogy képbe hozzák őket, és a jó dönté-
sek – a munkavállalók érdekeinek is megfelelő jó döntések – irányába 
mozdítsák a kormányzatot. Egyáltalán milyennek értékeli napjainkban 
azt a mozgásteret, ahol az érdekeinket érvényesíthetnék?
F. J.: A mozgástér meglehetősen szűk. Mi azt tartjuk, hogy csak a konst-
ruktív érdekérvényesítés a járható út, az egyeztetés, a tájékoztatás, az 
állásfoglalás, a nyilatkozat és az aláírásgyűjtés. Éppen az interjú készül-
tekor kezdeményeztük azt az aláírásgyűjtést, mellyel a nagyon alacsony 
bérszínvonal miatti bérfelzárkóztatást, a munkahelyek megtartását és 
az ágazatot sújtó terhek csökkentését szorgalmazzuk.

V. P.: Az ágazatot sújtó terhek enyhítése inkább a MaVíz dolga lenne, nem?
F. J.: Természetesen ez elsősorban MaVíz-feladat, ez nyilvánvaló, azonban 
a dolgok összefüggenek. Akkor van munkahelymegtartás és béremelés, 
ha a vízművállalatok működési feltételei lehetővé teszik ezt. Ezért bizony 
közünk van nekünk is a vízművek működéséhez. Ugyanígy a MaVíznek is 
érdeke, hogy tagvállalatainál jó és jól fizetett szakemberek dolgozhassa-
nak. Ez egy közös munka, nincs is az együttműködésünkkel semmi baj. A 
szövetségünk elsődleges feladata is az, hogy minden szinten megpróbál-
ja elfogadtatni az ágazatot és az abban dolgozó munkavállalókat.

V. P.: Ez jó gyakorlatnak tűnik, tárgyalnak együtt és külön, aláírást gyűjte-
nek, de mi van a sztrájkkal? Ez minden munkavállaló alkotmányos joga.
F. J.: Ez itt is így van – de csak elvileg. A sztrájkjogot érthető módon 
törvény szabályozza, mely a közszolgáltatások esetében megszabja a 
szolgáltatás kötelező elégséges szintjét. Azonban nálunk ez szinte ér-
telmezhetetlen, mert mi nem tudjuk így működtetni a rendszereinket. 
Vagy van, vagy nincs vízszolgáltatás. Az kivitelezhetetlen, hogy csak egy 
kicsit van. Ugyanez igaz a szennyvízelvezetésre is, és akkor még nem 
is beszéltem a közegészségügyi kockázatokról. Éppen ezért nálunk a 
sztrájk kockázatos vállalkozás lehet, bár az vitathatatlan, hogy az ága-
zatban sztrájkhangulat uralkodott el a kialakult körülmények miatt. 

V. P.: De egy jó kis demonstráció azért célravezető lehetne, nem?
F. J. : A demonstráció is rendkívül veszélyes fegyver. Csakis azok élhet-
nek vele eredményesen, akik erős társadalmi támogatást remélhetnek. 
Én azt hiszem, a szolgáltatóellenes hangulat miatt ez visszafele sülne el, 
és többet ártanánk magunknak, mint amennyi eredményt elrhetnénk 
vele. A munkavállalók részéről is alacsony a részvételi hajlandóság, és az 
igazi szándék inkább a véleményekben fogalmazódik meg. Ami motivál 
minden munkavállalót, az a munkahely elvesztésének félelme, és nem 
baj, hogyha ezt őszintén kinyilatkozzuk. 

V. P.: Az eszközök szűkössége mellett az is gond lehet, hogy bár nem 
sok cég van, azok mégis többfélék, és az érdekeik nem esnek minden-
ben egybe.
F. J.: Igen, ez egy valós probléma. Vannak az államiak, az önkormányzati 
társaságok, a külföldi érdekeltségűek és a főváros. Ez számomra azt je-
lenti, hogy egy-egy ügyet az érdekazonosság szintjéig lehet képviselni. 
A céloknál ilyen ügyeket soroltam, mert a bér, a munkahely és a szociális 
ellátás mindig közös érdek, legalábbis a munkavállalók esetében. A leg-
nagyobb probléma a szakmán belüli érdekkülönbség, amit az integráció, 
a tulajdonosi hovatartozás különösen kiélezett.

V. P.: Ez jó megközelítés, de azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, me-
lyek egy erős csoportnak fontosak, de amiket a szakszervezet nem vál-
lal fel. Ezt az érintettek vagy elfogadják, vagy odébb mennek egy szak-
szervezettel. 

F. J.: Nem látok ilyen veszélyt. Ennél józanabbak a tagszervezeteink. 
Tudják nagyon jól, máshol vagy egyedül kevesebbek lesznek. Együtt va-
gyunk egy csapat.

V. P.: Mit tart olyan eredménynek, amit eddig elértek? 
F. J.: Azt, hogy megmaradtunk, működünk, és még növekedtünk is. Min-
denhol van kollektív szerződés, és elkészült a többmunkáltatós ágazati 
kollektív szerződés is, ami jelenleg akár kiterjeszthető is lenne, csak és 
kizárólag rajtunk múlik. Ez azt jelenti, hogy sikerült kialakítani helyben 
és országosan is egy működőképes partnerséget az érdekérvényesítés-
hez.

V. P.: Mit tart a legnagyobb problémájuknak?
F. J.: Az ágazat gazdasági helyzetével együtt az alacsony és emellett 
nagyon szóródó béreket. Utóbbira példa, hogy ugyanazért a munkáért 
egyes munkáltatóknál 1300 forintot adnak óránként, míg az ország má-
sik részén a 800 forintos órabér mondható általánosnak adott szakmán 
és munkakörön belül. Sajnos az ágazati integrációt követően ez a prob-
léma egyazon munkáltatónál és munkakörökben is kialakult.

V. P.: Ez az „országosan egy cég” megoldás felé mutat – hiszen annak 
kereteiben kezelhető volna egy ilyen gond –, de az előbb még ellenezte 
ezt! Most sem hiszem, hogy jó lenne, más megoldást kellene találnunk. 
Egyéb nehézség? 
F. J.: A szociális párbeszéd strukturális gondja, hogy a helyi szakszer-
vezetek partnere a menedzsment, míg országosan a kormányzat, akik-
kel jól, néha kevésbé, de meg tudjuk értetni magunkat. A munkáltatók 
mögött ott állnak a tulajdonosok, akik alapból megszabják a menedzs-
mentnek, mit lehet dönteni. Őket viszont egyáltalán nem érinti érzéke-
nyen a dolgozók sorsa, közgazdasági értelemben gondolkodnak, nin-
csenek tekintettel a humángazdálkodási következményekre.

V. P.: Hát ez tényleg nagy gond. Mégis mit tart a jövőre nézve a legfon-
tosabbnak?
F. J.: Elfogadott partnernek maradni minden körülmények között. Ez 
minden eredmény elérésének az alapfeltétele.

V. P.: Ha nem szakszervezetezik, mit csinál az elnök?
F. J.: A családomra, kedvtelésemre sajnos kevés idő jut, de igyekszem 
minél többet együtt lenni, közös programokat szervezni a feleségem-
mel és a két gyermekemmel, illetve majd a leendő unokámmal, aki nem-
sokára megérkezik közénk. 30 éve vadászom, és amikor tehetem, me-
gyek az erdőbe. Az egy érdekes közeg, a természetben nincsenek még 
zavaró tényezők, ott igazán ki lehet kapcsolódni. Van még egy furcsa 
hobbim. Édesapám autószerelő volt, és gyerekkoromban az udvarun-
kon rengeteg javításra váró autó állt, köztük nőttem fel, és a vérembe 
ivódott az autószerelés. Most, ha feszült vagyok, vagy valami probléma 
rág, nekiállok, szétszedem és összerakom az autómat, leszedem a ke-
rekeket, ellenőrzöm a fékeket, és sorra kerül minden. Közben elmúlik a 
stressz, és sokszor ilyenkor születik meg a jó megoldás, vagy jön egy-
egy új ötlet.

V.P.: Kívánjuk, minél többet szereljen a több megoldás és a jó ötletek re-
ményében. Köszönjük az interjút!

P o r t r é
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Egyedi technológia.
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Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
email: xylem.kft@xyleminc.com    tel.: 23/445-700 
weblap: http://www.xylemwatersolutions.com/hu 
cím: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9
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