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A 19 adatszolgáltató társaság fizikai munkavállalóinak korfájából 
jól kitűnik, hogy kevés a pályakezdő, valamint a fiatal szakember szek-
torunkban, a korfa a kívánatos parabola helyett „visszafelé lejtő lépcső”, 
azaz elöregedő képet mutat.

A vizsgált fizikai munkavállalói állományt jól reprezentáló felmérés 
(19 tagszervezet adata) lehetőséget biztosít arra, hogy jól közelítő becs-
lésbe bocsátkozhassunk a következő évek szakmai utánpótlásigényére 
vonatkozóan. Nagy pontossággal megbecsülhető, hogy a MaVíz tagszer-
vezeteinél az „55+-os”, egészségügyileg kiemelten veszélyeztetett fizikai 
munkavállalók száma meghaladja a négyezer-hatszáz főt, ez a fizikai 
munkavállalók 34%-át jelenti. Ezen belül pedig az 1–4 éven belül nyug-
díjjogosultságot szerző, pótolandó fizikai munkavállalók száma megha-
ladja az ezerhatszáz főt, ez a fizikai munkavállalók 12%-át jelenti.

doBrosi tAMás 
HR-koordinátor, Nyírségvíz Zrt.
a MaVíz Humánpolitikai Bizottságának alelnöke

A víziközmű-ágazat legnagyobb 
humánerőforrás-gazdálkodási kihívása a 
megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása. 
Különösen igaz ez a fizikai munkavállalók 
pótlása tekintetében, mivel egyre 
több a hiányszakma, egyre kevesebb a 
mobilizálható szakmunkás hazánkban.

A MaVíz adatgyűjtéseiből kiolvasható, hogy a tagszervezetek 2016-ban kö-
rülbelül 13 600 fő fizikai állományú munkavállalót foglalkoztattak. Vajon kö-
zülük hány munkavállalót, jellemzően szakmunkást kell pótolni a következő 
években? Ennek minél pontosabb meghatározása érdekében 2017 májusá-
ban felmérést végzett a MaVíz Humánpolitikai Bizottsága a tagszervezetek 
körében. Fontos célkitűzés volt, hogy az adatgyűjtés legyen reprezentatív, 
lehessen az eredményekre támaszkodva jól közelítő becsléseket végezni, 
tendenciákat fölvázolni. Az önkéntes adatgyűjtéshez 19 MaVíz-tagszerve-
zet szolgáltatott adatot. Közöttük vegyesen voltak állami és önkormányzati, 
kisebb és nagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező, az ország külön-
böző régióiban tevékenykedő társaságok, amelyek együttesen a tagszer-
vezetek munkavállalóinak 62,2%-át (reprezentatív mintául) foglalkoztatják. 

 Mit mutatott a felmérés? A 19 tagszervezet adataiból jól látszik, 
hogy magas a fizikai munkavállalók átlagéletkora: 48,12 év. Az „55+-os”, 
 egészségügyileg kiemelten veszélyeztetett fizikai munkavállalók – akik 
körében sajnos gyakori a tartós táppénz, illetve a munkaképesség-csök-
kenés – aránya 33,72%. Számuk közelíti a háromezer főt. Ezen belül pedig 
az 1–4 éven belül nyugdíjjogosultságot szerző, pótolandó fizikai munka-
vállalók száma meghaladja az ezer főt.

hOgyAN TALÁLhATjuK MEg A jÖVő 
SZAKMuNKÁSAIT? MIT TETTüNK EDDIg 
EZéRT, MIT TEhETüNK Még?

Adatszolgáltatók – fizikai munkavállalókról
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számát vizsgálva megállapítható, hogy a „TOP 20-as tanulószerződéses szak-
mák” között nincsen egyetlen víziközmű-specifikus képzés sem, legfeljebb 
olyan szakok, melyekre ágazatunknak is szüksége van. A műszaki végzett-
ségű szakmunkásokért mindeközben nagy a foglalkoztatói verseny! 

 A tagszervezetek körében végzett májusi felmérésből az is kiderült, 
hogy jelenleg nagyon kevés a tanulószerződés ágazatunkban. Még csak 
kevés társaság vágott bele ebbe, néhány fős létszámokkal. Ennek oka a 
szabályozási rendszer gyengeségein, illetve a nagy fokú lemorzsolódáson 
túl a frissen végzett szakmunkások megtartásának, motiválásának nehéz-
sége.  Támogatást jelenthet a generációs sajátosságokhoz illeszkedő mun-
kakörnyezet kialakítása, a szervezeti kultúra fejlesztése, illetve a juttatási 
csomagok bővítése.

Milyen hatással vannak ágazatunkra a hiányszakmák?
A ManpowerGroup 2016/2017-
es nemzetközi hiányszak-
ma-felmérése azt mutatta, 
hogy Magyarországon a mun-
káltatók 57%-a küzdött szak-
emberhiánnyal a 2016. évben. 
A várakozások, előrejelzések 
szerint a 2017. év nem fog en-
nél kedvezőbb képet mutatni. 
Látszik, hogy fokozódik a fog-
lalkoztatók közötti verseny a 
megfelelő munkaerőért. A fel-
mérésből kiderül, hogy a mun-
káltatóknak sorban hetedik éve 
a szakmunkás-pozíciók betöl-
tése okozza a legnagyobb ne-
hézséget. A TOP 10 hiányszak-
ma első helyén a szakmunkás 
végzettséget igénylő munka-
körök állnak, mint: villanyszere-
lő, asztalos, hegesztő, kőműves, 
vízvezeték-szerelő.

Kikkel pótolhatjuk a szakmunkásainkat? 
Milyen a munkaerőpiaci helyzet?
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH), illetve a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat (NFSZ) adatai alapján az látszik, hogy egyszerre van jelen a mun-
kaerőhiány, illetve a munkanélküliség is hazánkban. Ennek oka, hogy a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat nincsen szinkronban. A regiszt-
rált álláskeresők között – ideértve a pályakezdő és a nem pálya kezdő állás-
keresőket is – 50% körüli arányt képviselnek a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek. Rájuk a szakmunkás-utánpótlás kapcsán nem lehet közvet-
lenül számítani, ők vagy 
bennragadnak a közmun-
kaprogramban, vagy a jö-
vőbeni munkáltatójuknak 
kell – szerencsés esetben 
valamilyen támogatási for-
mával – beiskoláznia őket. 
A középfokú szakmai 
végzettséggel rendel kező 
regisztrált álláske resők kö-
zött sajnos kis arányt kép-
viselnek a víziközmű-spe-
cifikus szakképzettségűek. 
Munkáltatóként jellemző en valamilyen „rokon szakmát” végzett álláske-
resőket lehet megcélozni, majd célirányosan továbbképezni. A regisztrált 
álláskeresők foglalkoztatók által igényelt végzettségeinek megszerzését, il-
letve a foglalkoztathatóságuk erősítését hivatottak támogatni a bontakozó 
megyei és városi szintű foglalkoztatási paktumok. A foglalkoztatási paktu-
mok alapja: „TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és várostérségében – pályázati forrás.” A paktumokhoz 
való csatlakozás reményt, lehetőséget jelenthet a munkáltatók számára.

Kikkel pótolhatjuk a szakmunkásainkat? Milyen a 
közoktatásban résztvevők összetétele?
A KSH adatai alapján az látható, hogy az elmúlt 25 évben csaknem a fe-
lére csökkent hazánkban a középfokú képzésbe beléptethető, azaz a 14 
éves gyermekek száma (185 400 főről 96 800 főre). A gyerekszám csök-
kenése mellett az is látható a KSH adatai alapján, hogy az elmúlt 
5 tanévben csökkent a különböző oktatási intézményekben a 
tanulók, illetve a hallgatók száma. Az általános iskolások száma 
viszonylag stagnált az elmúlt 5 tanévben, azonban közöttük 
nagy mértékű a lemorzsolódás, jelentős százalékuk nem vesz 
részt további képzési formában!

A középfokú oktatásban tanulók megoszlását vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy még mindig nő a gimnáziumban  továbbtanulók 
aránya, ezzel együtt stagnál a szakközépiskolákban tanulók 
aránya, illetve csökken a szakiskolákban és a speciális szakisko-
lákban továbbtanulók aránya. 

Ágazatunk számára segítséget jelenthet a jövő szakmun-
kás-utánpótlásának biztosításához a szakképző iskolákkal való szo-
rosabb együttműködés. A nyári szakmai gyakorlatokon túl a tanu-
lószerződések számának növelése lehet ennek fontos eszköze. Még 
mindig „döcögős” a tanulószerződés rendszere, melynek szabályo-
zásoldali fejlesztését az oktatási intézmények, valamint a munkál-
tatók visszajelzései alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKI) kiemelten kezeli. Az MKI adatai alapján sajnos az látszik, hogy 
nagy a tanulók lemorzsolódása a tanulószerződés rendszerében 
kompetenciahiány, elbizonytalanodás, generációs sajátosságok 
miatt. Az MKI adatai alapján az elmúlt tanév tanulószerződéseinek 
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Mi kell ahhoz, hogy bevonzhassuk a megfelelő 
szakmai utánpótlást, a jövő szakmunkásait?
Felmérések, állásportálok, szaktanácsadók szerint a fizikai pozíciók betöl-
téséhez is elengedhetetlenek a következők:

– Interaktív kommunikáció a célcsoporttal online kommunikációs csator-
nákon keresztül;

– Figyelemfelkeltés pozitív üzenetekkel;
– Kreatív toborzás, innovatív álláshirdetések;
– Megfelelő cégmarketing, image-építés;
– Változatos, kihívást jelentő munkakörök, a rotáció lehetőségének meg-

teremtése, az önmegvalósítás támogatása, az innovációs képességek 
kibontakoztatása;

– Fejlődési, továbbképzési, előrelépési lehetőségek deklarálása és bizto-
sítása;

– Versenyképes alapbérek és a generációs igényeket figyelembe vevő, 
széles körű dolgozói juttatások nyújtása;

– Generációs sajátosságokat figyelembe vevő munkakörnyezet, munka-
szervezés;

–  Nyitott, formálható cégkultúra.

foglalkoztatói versenyképességünk
A víziközmű-szektorunk fontosságának, szerepének, foglalkoztatói verseny-
képességünk javításának föl kell értékelődnie a jövőben, hogy megtalálhas-
suk a jövő szakembereit. A KSH adatai alapján a 2016. évben 263 200 forint 
volt a bruttó átlagkereset hazánkban. A MaVíz tagszervezeteinek adatai 
alapján 2016-ban a munkavállalók (fizikaiak és szellemiek együtt) bruttó 
átlagkeresete 255 781 forint volt – ez versenyhátrányt jelent. Egy beszédes 
KSH-adatsor a fizikai munkavállalók 2016. évi bruttó átlagkeresete kapcsán:  
Összegezve megállapítható, hogy a jövő vízi közműves szakmunkásainak 
biztosítása érdekében kiemelten kell kezelnünk az alábbiakat:
1. Ágazatnépszerűsítés, szakmanépszerűsítés – hogy legyen elég jelent-

kező tanuló;
2. Szakképzési centrumokkal és azok tagintézményeivel való együttmű-

ködés megyei szinten – hogy legyenek megfelelő képzőhelyek;
3. Számunkra fontos szakmák hiányszakmának minősítése a kamarák-

nál (országos és megyei szinten) – hogy legyen megfelelő támogatás 
a számunkra fontos képzésekhez;

4. Foglalkoztatói arculatunk formálása, munkáltatói versenyképessé-
günk növelése – hogy vonzó munkaadók lehessünk.

hogyan lehetséges a hiányszakmák kezelése?
A MaVíz Humánpolitikai Bizottsága kiemelten kezeli az ágazatunkat érin-
tő hiányszakmákat. Megyei szinten a kapcsolatok további erősítése és el-
mélyítése szükséges a szakképzési centrumokkal és azok tagintézménye-
ivel, az iparkamarákkal és a megyei fejlesztési és képzési bizottságokkal. 
A nevezett intézményekben, fórumokon a hozzájuk eljuttatott informáci-
ókon, a velük való szakmai együttműködésen múlik, hogy mik kerülnek 
bele tanévekre lebontott módon a hiányszakmákat és azok támogatását 
meghatározó kormányrendeletekbe. Feladatunk annak elérése, hogy az 
ágazatunk hiányszakmáit kiemelten, támogatott módon kezeljék. De 
mindez nem elegendő, ha nincsen megfelelő képzőintézmény, illetve je-
lentkező a számunkra fontos hiányszakmák tanítására, illetve tanulására. 
Feladatunk ezért annak elérése is, hogy legyenek megfelelő képzők, illet-
ve megfelelő számú jelentkező, tanuló. Mindehhez legelőször is az szük-
séges, hogy felkeltsük a pályaválasztás előtt álló általános iskolások és 
szüleik érdeklődését, minél jobban informáljuk őket a számunkra fontos 
képzési lehetőségekről, terelgessük útjukat a víziközmű-szektor felé. Az 
ágazatunkban azonosított, nyilvántartott hiányszakmák jelenleg, melyek 
megyénként különböző szintű kiemelést, támogatást élveznek:

 
Mit tettünk eddig a jövő szakmunkásainak 
megtalálása érdekében? Mit tehetünk a jövőben?
A 2016. évi ÖKO-AQUA után, melyen több szakmai előadás szólt a szak-
mai utánpótlás biztosításának sürgősségéről, a generációs sajátosságok-
ról, a MaVíz Elnöksége felkérte a Titkárságot, a Humánpolitikai Bizottsá-
got, az oktatási munkacsoportot, az ágazat PR-os kollégáit ágazat- és 
szakmanépszerűsítő kampány kidolgozására. 

A 2016. év II. félévében elkészült egy közös munkaanyag, akcióterv, 
melynek részeként a Fővárosi Vízművek felajánlotta interaktív InfoMo-
bilját, megszületett a „Csapj bele! – Tiéd a jövő! – Legyél Te is vízműves!” 
toborzóarculat, kampány. Kísérleti jelleggel elindult 2016 októberében 
a MaVíz ágazatnépszerűsítő road show-ja három tagszervezet részvé-
telével (ALFÖLDVÍZ Zrt., NYÍRSÉGVÍZ Zrt., Szegedi Vízmű Zrt.), melynek 
célja a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolások megszólítása, 
orientálása volt. A tapasztalatokat felhasználva, a célcsoport visszajelzé-
sei alapján a kommunikációs eszközöket, megjelenési formákat fejleszt-
ve a tervek szerint folytatódnak a toborzó célú megjelenések.

Ágazati jó gyakorlatok 
a szakmunkás-utánpótlás 
biztosítása érdekében
A tagszervezetek körében végzett májusi felmérésben vizsgáltuk azt is, 
hogy milyen ágazat-, szakmanépszerűsítő gyakorlatok működnek jelen-
leg, melyeket érdemes lehet átvenni. Alkalmazott eszközök:

– Óvodások, általános iskolások tájékoztatása, orientálása helyben, 
 illetve fogadásuk a tagszervezeteknél szakmai bemutatókon;

– Tematikus vetélkedők, nyári táborok szervezése általános iskolásoknak;
– Pályaválasztási kiállításokon, iskolai nyílt napokon való aktív részvétel;
– Szakmák éjszakáján való interaktív megjelenés;
– Tanulók fogadása szakmai gyakorlaton.

Legnagyobb kihívásaink
Megtalálni, Bevonzani, Integrálni és megtartani a megfelelő szakmai 
utánpótlást a GENERÁCIÓS SAJÁTOSSÁGOK figyelembevételével. A GE-
NERÁCIÓK sok tekintetben (kommunikáció, elvárások, motiválhatóság 
stb.) különböznek egymástól. Meg kell tudnunk szólítani őket, vonzóvá 
kell válnunk számukra! 


