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miatt akár ötvenmillió menekült in-
dulhat Európa felé. A megoldást az 
jelentené, ha a problémákat hely-
ben oldanák meg, le kell állítani a 
fegyverexportot, segíteni kell a klí-
maváltozás megfékezését, a meg-
változott helyzethez való alkalmaz-
kodást, befektetések szükségesek, 
és elő kell segíteni a helybeli kép-
zést. Itthon pedig humántőke-ve-
zérelt gazdaságpolitikát kell foly-
tatni, a kamatszintet továbbra is 
alacsonyan kell tartani, progresszív 
adórendszert kell bevezetni, csök-

kenteni kell a korrupciót, a presztízsberuházá-
sokat, az olimpiát nem szabad megrendeznünk, 
és az offshore cégeket ki kell zárni. Többen sze-
rettek volna kérdezni, de csak egy válaszra volt 
már idő, viszont az előadó megígérte, mailben 
válaszol a kérdésekre.

Mint látjuk, ez – az egyébként jó és érde-
kes – előadás az ország egészének gazdasági 
állapotáról, a megoldási lehetőségekről szólt, de 
ágazatunk sajátságos jellege és aktuális állapota 
miatt alig volt reánk értelmezhető. 

Ezért kérdéseimmel dr. Pogátsa Zoltán után 
eredtem, aki sietett, és nekem is azt ígérte, írás-
ban válaszol.

Dr. Szalóki Szilvia, a MEKH elnökhelyettese 
a jogszabályváltozásokról tartott ismertetőjét 
megelőzően elmondta, hogy mint eddig min-
den évben, most is felterjesztették a díjmegálla-
pításról szóló javaslatukat a miniszter felé, mire 
többen közbeszóltak: és mi lesz az eredménye? 
Lesz-e új díj? Szalóki Szilvia azt válaszolta, ők 
csak a feladók, nem döntenek a kérdésben.

Az elnökhelyettes asszony végigvette a vízi-
közmű-szolgáltatatásról szóló törvény módosí-
tásait, melyek lényeges elemei: az egy rendszer 
egy szerződés, az engedélyezési dokumentu-
mok változása, az ellátásért felelős képviseleti jo-
gának bejelentése, a MEKH felügyeleti tevékeny-
ségének pontosítása. Kiemelte, hogy az utóbbi 
elem lényeges része, hogy az ellenőrzéseken 
tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell produkálniuk, 
amire az ellenőrzött észrevételt tehet, így lehe-
tőség nyílik korrekcióra.

Az adatszolgáltatásra kérdés nélkül mondta, 

igencsak hátul vannak, ugyanakkor Svédország-
ban nagyon magasak a bérek, és versenyképes-
ségben legelöl járnak. E területen kétféle hiba 
lehet, ha a bérek előreszaladnak a termelékeny-
séghez képest, és ugyanígy hiba, ha a bérek el-
maradnak a termelékenység adta lehetőségek-
től. Nálunk kifejezetten rossz a helyzet, mert 1,2 
millió foglalkoztatott keres a létminimum alatt, 
és hozzájuk jön még 3 millió ember, aki létmini-
mum alatti szociális transzferekből él.

A minimálbéremelés rákényszeríti a vállal-
kozásokat a technológiai színvonal emelésére. 
Ennek látszólag ellentmond a 2001-es drasz-
tikus minimálbér-emelés, amikor az átlagbér 
30%-áról 50-re emelték a minimálbéreket, de 
ennek az a magyarázata, hogy a piac utánament, 
és megemelte az árakat. A munkáltatói járulék 
csökkentése viszont tévedés, mert ez egyáltalán 
nem magas nemzetközi összehasonlításban. Az 
is nyilvánvaló, hogy a szakszervezetek szerepe 
érzékelhetően nőni fog.

Veszélyt jelent, hogy az EU-s támogatások 
maszkja alatt nem nőtt és nem nő a termelé-
kenység, illetve a gazdaság jövedelemtermelő 
képessége, ugyanakkor a foglalkoztatottság 
sem növekedett érdemleges mértékben, és az 
EU-s támogatások csökkennek, illetve meg fog-
nak szűnni. Ezek mellett számos külső veszély 
fenyeget, ilyen az Egyesült Államok jelenleg 
kiszámíthatatlan külgazdasági politikája, az eu-
rópai bankrendszer nehéz helyzete, a kínai lufi 
kipukkanása és a közel-keleti krízishelyzet. Utób-
bi veszély azt jelenti, hogy a háborús helyzet, az 
ottani gazdaság összeomlása és a klímaváltozás 

Az igazgatói értekezletet a „hivatalos” közgyűlés 
előzte meg, ahol a MaVíz alapszabály-módosítá-
sa és a 2017. évi költségvetés volt napirenden. 
A közgyűlés támogatta, hogy a cégbíróság igé-
nyeinek megfelelően a ptk. változása két helyen 
szó szerint kerüljön bele az alapszabályba, majd 
a beterjesztett költségvetést – gyakorlatilag 
azonos, mintegy 249 millió forintos bevételi és 
kiadási főösszeggel – elfogadta.

Az igazgatói értekezlet dr. Pogátsa Zoltán 
közgazdász, a Nyugat-magyarországi Egyetem 
tanárának előadásával kezdődött, aki „Trendek 
és veszélyek a magyar gazdaságban” címmel 
makrogazdasági elemzését ismertette oly mó-
don, hogy a munkaerőkérdést helyezte a közép-
pontba. 

Meghatározónak tartotta, hogy a gazdasági 
környezet tényezői mind javuló tendenciát mu-
tatnak, így nincs kereslethiány, nincs tőkehiány, 
nincsenek finanszírozási nehézségek, egyetlen 
romló tényező a szakképzett munkaerő rendel-
kezésre állása. Ennek okait az elvándorlásban, az 
EU-támogatásokkal folyó beruházásokban és a 
multinacionális cégek gyarapodó új befekteté-
seinek elszívó hatásában, a rendelkezésre álló 
munkaerő képzetlen mivoltában és az alacsony 
bérekben látta. Utalt arra is, hogy míg az uniós 
források igénybevétele 2010-ben csupán a GDP 
2,7%-a volt, addig ez 2015-re 6,9%-ra emelke-
dett. Az alacsony béreknek a termelékenység 
alacsony színvonala az oka. Ezt igazolja, hogy ha 
országonként a külföldi cégek termelékenysé-
gét a hazaiakéhoz viszonyítjuk, azt látjuk, hogy 
Magyarországon ez harmadakkora, amivel utol-
sók vagyunk Európában. A megoldás abban 
rejlik, hogy többet kell fordítani az oktatásra, a 
közmunka helyett a képzést kell előtérbe helyez-
ni, és nálunk is alkalmazni kéne a Rehn–Meidner 
svéd modellt. Ennek lényege, hogy a versenyké-
pességet nem az alacsony bérekkel kell javítani, 
hanem éppen fordítva, béremelés szükséges 
a termelékenység adta mértékig, és a termelé-
kenységet folyamatosan kell emelni képzéssel 
és technológiajavítással, és természetesen mini-
málbér-emeléssel. Nem felel meg a valóságnak, 
hogy az alacsony bérek jelentik a versenyképes-
séget, mert hiszen Bulgáriában és Romániában 
alacsonyabbak a bérek, és versenyképességben 
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Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke 
megnyitóját azzal a kijelentéssel 
kezdte, hogy ennyire optimista és 
jó hangulatban kezdődő igazgatói 
értekezleten tán sosem volt, 
ugyanakkor talán sosem volt ilyen 
nehéz az ágazat helyzete. Ráadásul 
gyorsul a változás üteme, nem 
dőlhetünk hátra egy percre sem.
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dasági Minisztériumba, ahol azt azzal söpör-
ték le, hogy egy vagyoni típusú adónál nem 
lehet figyelembe venni semmiféle korrekciót, 
kivezetésről pedig szó sem lehet, mert a töb-
bi közműadóval együtt erre is szüksége van a 
költségvetésnek. (Utólag az is kiderült, hogy hi-
bás adatok miatt nem három, hanem több cé-
get érintett volna hátrányosan az NFM javasolt 
megoldása). Ezzel egyelőre meghiúsult az a re-
ményünk, hogy csökkenjen az adóterhelésünk.

Volt egy másik javaslat is – keresve a szol-
gáltató vállalatok veszteségeinek felszámolá-
sát –, melyről kérdezték véleményünket, illetve 
melyhez kérték a támogatásunkat. Az elkép-
zelés szerint lefelé vinnék az értékcsökkentés 
leírási kulcsait, amivel elszámolástechnikailag 
a jövőben csökkenthetőek lennének a veszte-
ségek. Mi a MaVíz részéről ezt nem tartottuk, 
illetve tartjuk járható útnak, mert éppen az a 
felújítási-pótlási fedezet csökkenne, ami talán 
ágazatunk egyik legnagyobb gondja. Vagyis 
ez a látszatmegoldás tovább rontaná a helyze-
tünket.

Az elnök azzal zárta a mondandóját, hogy 
a tavasszal megválasztott elnökség munkája 
harmonikus és megoldásra törekvő, ami ala-
pot ad ahhoz, hogy minden lehetséges lépést 
megtegyünk az ágazat helyzetének javítására.

Haranghy Csaba, a Fővárosi  Vízművek 
Zrt.  ve zér i gazgatója, a MaVíz alelnöke a 
 fog     lal koztatási problémákról és ennek kapcsán 
a mun   kaerő-megtartási lehetőségekről  tartott 
is  mertetőt. Mondandóját azzal a kérdéssel 
kezdte: biztos, hogy csak az alacsony bérezés a 
bajunk, vagy vannak más tényezők is? És sorol-
ta őket. Gyenge a mérnökképzés, ugyanígy a 
szakmunkásképzés, erős a piac elszívó hatása, 
ezzel párhuzamosan kollegáink „elhasználódá-
sa” fokozódik. Fel kell tennünk magunknak azt a 
kérdést is: ha fiatal lennék, eljönnék-e dolgozni 
magunkhoz? Elég vonzó-e, amit csinálunk, és 
ahogy csináljuk? Tudna-e büszkélkedni a fiatal 

ket, azt, hogy a minimálbér, illetve a garantált 
bérminimum emelése és a felettük lévő bérek 
rendezése mintegy 10 milliárd forint újabb te-
herrel jár, a bekötési mérők hiteles időszakának 
négyről nyolc évre való emelése nem biztos, 
hogy csak előnyökkel fog járni, majd rátért a ve-
zetékadó kivezetésének kérdésére: 

Emlékezhetünk rá, hogy a Századvég Gaz-
daságkutató Zrt. végigelemezve a gazdálko-
dást elnehezítő terhek csökkentésének lehető-
ségeit (így az áfakulcs csökkentését, az állami 
támogatás lehetőségét, a közműadó díjban 
történő érvényesítését) arra jutott, hogy az 

egyetlen működőképes megoldás 
a közműadó kivezetése az ágazat-
ból. Nos, ilyen előzmények után 

– a Századvég tanulmányának ha-
tására vagy attól függetlenül, nem 
tudjuk – megkeresést kaptunk 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umból, hogy egyeztetésre várnak 
bennünket. Ott közölték, találtak 
megoldást, de a víziközmű-ágazat-
ra vonatkozó közműadó kivezeté-
séről nem lehet szó. Elképzelésük 
szerint mégis csökkenhetnek a 
terhek, ha a közműadó egy képlet 
alapján másként terheli az ellátó-

rendszereket, illetve ezen keresztül a szolgál-
tató cégeket. Ennek lényege, hogy figyelembe 
vennék a felhasználói egyenértékeket is, így 
az eredmény az lenne, hogy két nagy és egy 
kisebb cég kivételével mindenhol csökken-
hetne az adó, nyilván az előbbiek kárára. Az 
elnökség leült megtárgyalni, mit képviseljünk, 
elfogadható-e, ha egy javaslat a többségnek 
jó, de a kevesek kárára. Úgy döntöttünk, hogy 
csak egyetlen megoldást támogathatunk, és-
pedig a közműadó teljes kivezetését. De mint 
megtudtuk, döntésünknek nincs különösebb 
jelentősége, mert az egyeztetést megelőzően 
már továbbküldték javaslatukat a Nemzetgaz-

úgy érzékeli, javult az adatok minősége – ezt pél-
dával is alátámasztotta, miszerint míg kezdetben 
egyetlenegy esetben egyezett meg az átvett víz-
nél az átadó és az átvevő által közölt mennyiség, 
addig ez mára megváltozott, mert már 26 eset-
ben felelt meg egymásnak a két adat. Új megol-
dásként az adatszolgáltatás minőségének továb-
bi javítása érdekében csoportbeszélgetésekre 
adnak lehetőséget, amikor is a MEKH-nél lévő te-
rületi felelős vagy az adatszolgáltatók kezdemé-
nyezésére leülhetnek tisztázni a félreértéseket.

A gördülő fejlesztési terveknél lényeges 
változás, hogy a felújítási-pótlási terveket min-

den esetben a szolgáltatók készítik, míg a be-
ruházási tervek készítéséért minden esetben 
az ellátásért felelős felel. A gördülő fejlesztési 
tervekkel kapcsolatban kéri, hogy ellátórend-
szerekre bontva készüljön, és az első, egy évre 
vonatkozó tervrészletnél semmiképpen se le-
gyen nullás a finanszírozás. Dr. Szalóki Szilvia 
azzal zárta mondandóját, hogy a jövőben még 
inkább támogató hivatal kívánnak lenni, akik ál-
lást foglalnak, útmutatást adnak és támogatnak. 
Ennek jegyében racionalizálták az igazgatási 
szolgáltatási díjaikat is.

Kurdi Viktor elnöki beszámolójában sorolta 
az ágazatot érintő újabb és újabb nehézsége-

Tisztelt Pogátsa Zoltán úr!
Zalakaroson, az igazgatói értekezleten és Veszprémben, 
a MaVíz gazdasági vezetői értekezletét követően én jeleztem, 
hogy örömmel venném, ha a magyar gazdaság egészére érvé-
nyes mondandóját (trendeket, veszélyeket és lehetséges megol-
dásokat) megpróbálná a víziközmű-ágazatra vonatkozóan értel-
mezni, mert meglehetősen különbözünk a gazdaság egészétől. 
Megjegyzem, mindkét helyen nagy sikere volt az előadásának, 
de kollégáimtól is azt hallottam, az lenne az igazán jó, ha reánk 
érvényesen is tudna okos dolgokat mondani. Mi nem vagyunk 
valódi piaci helyzetben, és nálunk nincs versenyképességi 
kérdés sem úgy, ahogy ezt általában értelmezzük. A vízdíjak 
2012 óta be vannak fagyasztva, sőt a rezsicsökkentés során 10 
százaléknyit még csökkentek is. Emellett bejött a közműadó, 
a MEKH felügyeleti és eseti díjai, hogy csak a lényegeseket 
említsem. A mostani minimálbér-emelés és a garantált bérmi-
nimum emelése újabb 10 milliárd forint teher ágazati szinten. 
A 41 víziközmű-szolgáltató cég természetesen különböző 
helyzetben van, de a nagyobb részük veszteséges, sokuknál 
egyáltalán nem vagy alig volt alapbéremelés 2011 óta. Így most 
már nem csupán a munkaerő pótlása, hanem a megtartása is 
hatalmas gondot okoz. A minimálbér és a garantált bérmini-
mum megemelése a bérek összecsúszását hozza.
Ezekből fakadó általános kérdésem, mi érvényes ágazatunkra 
nézve az Ön által elmondottakból, mit tehetünk, mi a helyes 
lépéssor?

Mi lehet a mi Rehn–Meidner-modellünk? Nemhogy a 
technológiai színvonal emelésére nincs forrásunk, hanem az 
elavult rendszerek pótlási fedezete is csak nagyon kis részt áll 
rendelkezésre (ami visszaüt, a rendszerek leromlanak). Nyilván 
forrásokra van szükségünk, de helyes-e, hogy a víziközmű-szol-
gáltatás úgy legyen fenntartható, hogy (részben) piaci kockáza-
toknak kitett tevékenységből finanszírozzuk a működtetést?
Válaszát meg kívánom jelentetni a Vízmű Panorámában, mely 
minden egyes víziközmű-szolgáltatóhoz eljut. Tehát ha vála-
szol, akkor mindenkinek válaszolt.

Sajnos rejtély marad, hogy Pogátsa úr nem tudta a jó vála-
szokat, vagy nem volt ideje, kedve reagálni; mert kérdéseimre 
ismételt érdeklődésemre sem válaszolt.
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kösek a rendelkezésre álló eszközök. Mindenki 
keresi a megoldásokat, ezek azonban legfeljebb 
a fennmaradást, a vegetálást teszik lehetővé. 
Megfogalmazódott az az aggodalom is, ha nem 
lesz javulás a működési feltételekben, a cégek 
és az ellátórendszerek működőképességének 
biztosításában, a legváratlanabbul és akárhol 
előfordulhat, hogy drasztikusan sérül a szolgál-
tatásbiztonság.

kell alakítani a munkakör-értékelés és a telje-
sítményértékelés rendszerét. Fókás Gábor, a 
Zalavíz Zrt. HR-vezetője az előbbi előadással 
nagymértékben összecsengő helyzetelemzést 
adott, és hasonló megoldásokra tett javaslatot. 

A hozzászólásokból – melyeket helyszűke 
miatt lehetetlen felsorolni – az derült ki, hogy 
különböző mértékben ugyan, de majd minden-
hol elkeserítőek a működési feltételek, és szű-

azzal, hogy nálunk dolgozik? Tudunk-e perspek-
tívát nyújtani neki? A megoldást az jelentheti, 
ha vonzó munkahellyé válunk. Ehhez család-
barátnak kell lennünk, keresnünk kell a hagyo-
mányostól eltérő foglalkoztatási lehetőségeket 
(rugalmas munkaidő, részmunka, távmunka). 
Orientálni kell a fiatalokat, ide kell hívni őket 
gyakorlatra, javítani szükséges az imidzsünket. 
A versenyképes jövedelem előfeltételeként ki 

A MaVíz összefogva a tagszervezetekkel és a Fővárosi Vízművekkel – 
mely rendelkezésre bocsátotta az infomobilját – 4 helyszínen több száz 
diáknak mutatta be a víziközmű-ágazaton belüli szakmákat és a vízellá-
tás hosszú távú fontosságát. 

Szövetségünk a népszerűsítés érdekében apró ajándéktárgyakat 
ajánlott fel, kisfilmet készítettünk a „vízműves” életről, és egy nagy nép-
szerűségnek örvendő fotófalat is magunkkal vittünk „Legyél Te is vízmű-
ves!” felirattal. Az alábbiakban a részt vevő tagszervezetek beszámolói 
olvashatók.

ALFÖLDVÍZ Zrt. 
(Fábri Ágnes, HR-főosztályvezető és Kocsis  Alexandra, HR-munkatárs)

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. két helyszínen vette igénybe az infomobil adta 
lehetőségeket a víziközmű-ágazat népszerűsítéséhez. Az egyik ilyen ren-
dezvény a Békés megyei pályaválasztási vásár volt a megyeszékhelyen, 
Békéscsabán, ahova kb. 6000 hetedikes és nyolcadikos diák látogatott el 
a megye általános iskoláiból. Ebből a létszámból több száz diák érdeklő-
dött a „busz” iránt. Az ágazatnépszerűsítésre rendkívül jól használható 
infomobil látványosan mutatta be az ivóvíz-szolgáltatással és egyéb tevé-
kenységeinkkel kapcsolatos tudnivalókat. Élvezték a gyerekek a rögtönzött 
versenyjátékokat és a kvízkérdéseket is, a válaszokért cserébe apró aján-
dékokat kaptak. Közben szó esett a vízműves szakmáról, illetve azokról a 
(hiány)szakmákról, melyekben el tudnak helyezkedni az ágazatban, vagy 
arról, hogy mennyi ember munkája szükséges ahhoz, hogy mindennap 
 egészséges ivóvízhez juthassanak. A délelőtt folyamán főleg szervezett 
keretek között, az osztályfőnökökkel jöttek a gyerekek, délután pedig volt, 
aki a szüleivel érkezett.

ÁGAZATNÉPSZERŰSÍTő 
ROADSHOW 2016

taKács-elter luca
a MaVíz Titkárságának
munkatársa 

Az infomobil és én szerelem gyakorlat

A szóróanyagok

A Magyar Víziközmű Szövetség 
októberben víziközmű-szolgáltatást 
népszerűsítő országos roadshow-t 
szervezett, melynek során több száz tanuló 
ismerhette meg munkánk lényegét.


