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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.
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A Magyar Víziközmű Szövetség 
októberben víziközmű-szolgáltatást 
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szervezett, melynek során több száz tanuló 
ismerhette meg munkánk lényegét.
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naszolgáltatás, illetve ágazatunk stratégiai szerepéről és a meghatározó 
munkakörökről. Az egyes szakmákat gyakorlatiasan, szemléltetve mutat-
tuk be a diákoknak az infomobil, valamint a szerelő jármű segítségével. 
Azokat a szakmákat és iskolákat népszerűsítettük, amelyek ágazatunk szá-
mára lényegesek. A helyszínen játékos feladatok is voltak a diákok számá-
ra: tudásteszt, szerelvények összeillesztése, ezenkívül regisztrációs adatla-
pokat is kitölthettek az érdeklődők a további informálás, a kapcsolattartás 
reményében. Mindezzel a víziközmű-szolgáltatást igyekeztünk közelebb 
hozni a gyerekekhez.

Köszönjük a MaVíz „Csapj bele!” kampányunkhoz nyújtott segít-
ségét, illetve az infomobil kapcsán a Fővárosi Vízművek támogatását. 
Az általános iskolások informálását, „csalogatását” tovább folytatjuk 
iskolai gyakorlati nyílt napokkal és a szakmát népszerűsítő interaktív 
kiállításokkal.

Szegedi Vízmű Zrt. 
(Balaton Krisztina, kommunikációs vezető és Pósa Ágnes, 
humánpolitikai osztályvezető)
2016. október 20-21-én a Szegedi Vízmű Zrt. is részt vett kiállítóként a 
Találd ki magad! Pályaválasztási Napokon a szegedi Ifjúsági Ház Rendez-
vényközpontban, az eseményt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya szervezte.

A Szegedi Vízmű Zrt. első alkalommal vett részt kiállítóként a 17. al-
kalommal megrendezett pályaválasztási napokon, ahová elsősorban a 
továbbtanulás előtt álló általános iskolás korosztályt, illetve szüleiket, ta-
náraikat várták a szervezők. Több mint 60 standon mutatkoztak be a me-

A másik helyszín Orosháza volt, ahová a városban működő általános 
iskolák 7. és 8. osztályos diákjai kaptak meghívást az intézmények előzetes 
megkeresése után. Ide végül 120 fő látogatott el szervezett keretek között, 
osztályfőnökök kíséretében. Sok gyermek már ismerősként érkezett a bé-
késcsabai rendezvény után. Az Euroflow Zrt. révén lehetőség nyílt kipró-
bálni magukat vezeték- és csőhálózat-szerelői feladatokban is.

Összefoglalva elmondható, hogy az infomobil segítségével sok-
kal több gyermekkel sikerült megismertetni a víziközmű-ágazatot, az 
 ágazaton belüli szakmákat és ezáltal a víziközmű-szektor hosszú távú 
fontosságát, mint a tavalyi évben. Ahhoz viszont, hogy eredményeket 
tudjunk elérni, több hasonló rendezvényre van szükség, és nem csak egy 
év múlva, hanem folyamatosan. Fontos, hogy a többi tagszervezet is aktív 
szerepet vállaljon az ágazatnépszerűsítésben, annak érdekében, hogy az 
ország minden részébe eljuthassunk.

NyÍRSÉGVÍZ Zrt. 
(Dobrosi Tamás, HR-koordinátor)
2016. október 13-14-én került sor Nyíregyházán a „Dönts jól, jövőd a 
tét!” Pályaválasztási Kiállításra, melynek a Continental Aréna adott he-
lyet. A rendezvény elsődleges célcsoportja a pályaválasztás előtt álló 7-8. 
osztályos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolások voltak. A 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. is jelen volt saját standdal, szerelő járművel, a Fővárosi 
Vízművek infomobiljával, illetve a helyszín közvetlen szomszédságában 
víziközmű-szerelési munkálatokat is láthattak élőben a diákok.

A helyszínen beszéltünk a fenntartható fejlődés szempontjából ki-
emelten fontos felelősségteljes vízkészlet-gazdálkodásról, a víz- és csator-

Az ALFŐLDVÍZ pályaválasztási vásárán

ALFÖLDVÍZ, érdeklődő tekerők

Az infomobil a NYÍRSÉGVÍZNÉL

Tesztírás Nyíregyházán
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tégiai kincse biztos kezekben legyen, jól képzett szakemberek tudására 
alapozva.

Nagy sikere volt a gyerekek közt szétosztott, vízipari tagoktól kapott 
apró ajándékoknak, különösen az Euroflow Zrt. szerelős játékának, mert 
ezek odacsalogatták a diákokat a vízművek standjaihoz. Ezúton is kö-
szönjük a felajánlásokat.

Az őszi roadshow tapasztalatait elemezve, valamint a tagszerveze-
tek visszajelzéseit átgondolva a Szövetség a következő évben is folytatja 
az ágazatnépszerűsítést, hiszen fontos, hogy a jövő stratégiai kincse jól 
képzett szakemberek kezében legyen, és enyhüljenek szakember-után-
pótlási gondjaink. A pályázati kiírást és feltételeket a nyár folyamán jut-
tatjuk el tagszervezeteink részére.

gyei közép- és felsőfokú képző intézmények, illetve néhány munkáltató is.
Egy-egy ilyen rendezvény jó alkalmat teremt a tájékoztatásra, a tá-

jékozódásra, mindazon információk cseréjére, amik megkönnyíthetik, 
segíthetik a pályaválasztást. A cél az, hogy a fiatalok olyan szakmát vá-
lasszanak, ami nekik a leginkább megfelel, ugyanakkor az sem mellékes, 
hogy olyan szakma legyen ez, amire szükség van, amellyel könnyen el 
tudnak majd helyezkedni a tanulmányaik után.

Az országos program célja a víziközmű-szektor hosszú távú fontos-
ságának a bemutatása mellett a „vizes” kulcsszakmák népszerűsítése 
volt, amihez kiváló eszközül szolgált az infomobil.

Bízunk benne, hogy közös munkánk eredményeként évről évre 
 egyre több diák érkezik az ágazatunkba, hiszen fontos, hogy a jövő stra-

Pályaválasztási nap Szegeden Találd ki magad!  Pályaválasztási nap Szegeden


