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Kurdi Viktor és Fürjes-Gábor József

A vízÜgyI ágAzAt 
jelene és jövŐje

A konferencia ágazati kérdésekkel folytatódott. Ányos József, a Debre-
ceni Vízművek Zrt. vezérigazgatója a kihívásokra adható munkáltatói vá-
laszokról, alternatívákról beszélt, hangsúlyozva, számára az az első számú 
kérdés, hogy a Debreceni Vízmű mit tud tenni saját helyzetének javítása 
érdekében, de az ágazat problémáit sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ér-
dekes volt hallani párhuzamát a bogrács (húsosfazék) és az ágazat között: 
a bográcsban korábban sok finom hús, csülök és tarja főtt, majd a válto-
zások során ezek eltűntek, csak a krumpli maradt, de most, napjainkban 
már kezd újra megjelenni a bográcsban a bőrös hús, de hogy csülköt vagy 
tarját találjunk benne, az még messze van. 

Kiemelte, hogy nem szabad véka alá rejteni érveinket. Korábban az 
ágazat egésze átlagosan 3% nyereséget produkált. Napjainkra a rezsi-
csökkentés átlagosan 7%-ot, a közműadó további 5%-ot vont ki az ágazat 
bevételi forrásaiból, és akkor nem is vettük figyelembe a felügyeleti díjat 
és az eljárási díjak emelkedését. Az elvonások és az elmaradt bevételek 
együttesen ~ 13%-ot tesznek ki. Mindez azt jelenti, ahhoz, hogy nullszal-
dós legyen az ágazat, átlagosan 10%-os költségcsökkentésre lenne szük-
ség, ami teljesíthetetlenül magas. Ráadásul az átlag szinte mindig elfedi 
a valóságot, mert vannak szervezetek, ahol ennél jóval nagyobb költség-
csökkentésre volna szükség. Tehát ami a gazdálkodást illeti, nehéz a hely-
zet, külső beavatkozásra van szükség. 

A fentiek mellett Ányos József kiállt a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló törvényben rögzített alapelvek mellett. Véleménye szerint nem lenne 
jóformán semmi gondunk, ha teljesülne a szennyező fizet, a regionalitás, 
a költségmegtérülés és a legkisebb költség elve. E bevezető gondolatok 
után ismertette a Debreceni Vízművekre vonatkozó történéseket, azokat 
a lépéseket, melyeknek köszönhetően talpon tudtak, sőt nyereségesek 
tudtak maradni, annak ellenére, hogy a vízfogyasztás 1-2 évtized alatt 
Debrecenben lecsökkent az évi 32 millióról 12,5 millió köbméterre. Az 
integráció hozzájárult ahhoz, hogy a cég gazdálkodása ne legyen vesz-
teséges. Hangsúlyozta, hogy szerinte az erőforrások közül a munkaerő a 
legdrágább, tehát akkor, amikor takarékosságról beszélünk, a létszámot 
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A szándékok szerint a víziközmű-ágazat
jelenlegi állapotáról, kilátásairól, 
jövőbeli terveiről szólt ez a nap, melyet 
a szakszervezeti tisztviselők többsége 
( jómagam is) nagyon várt, hátha olyan 
információkról is tudomást szerzünk, 
melyek biztatóak a jövőre nézve. 

Fürjes-Gábor József VKDSZ-elnök megnyitóját követően dr. Szabó Zsolt, 
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért 
felelős államtitkár tartott előadást a kormányzati elképzelésekről. Talán 
a legtöbb résztvevő ezen előadást várta a legjobban, hiszen a víziköz-
mű-szolgáltatásban dolgozó munkatársak mielőbbi válaszokat és meg-
oldásokat várnak az elmaradó felújítások finanszírozására, az alacsony 
bérek felzárkóztatására, valamint a szakemberhiány megoldására. Az 
államtitkár úr – a részletekbe túlságosan nem belemélyedve – felvázolta 
a terveket, többek között azt, hogy a vízközmű-ágazat jövőjét illetően 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban elkészült egy olyan, a víziköz-
mű-vállalatok gazdaságos működését is érintő stratégia, melynek kap-
csán sok érdekes, néhol biztató, de egyes szervezetekre vonatkozóan 
kemény változásra, illetve szándékra utaló szavak hangzottak el. Mint 
ahogy megfogalmazta, mondandója egy zárt körű, szakmaközi, még 
nem nyilvános előadás, így sajnos nem idézhetek az elhangzottakból. A 
konferencia időpontjában ott tartott a változtatási szándék, hogy a stra-
tégia benyújtásra került, azt elsőként az államtitkári értekezlet tárgyalja, 
majd kabinetülés lesz, és ezután mehet a kormány elé. Hogy mikor, az 
nem volt megjósolható. A kormány döntését követően viszont nyilvá-
nossá válik minden, reméljük, minél előbb. 

Az államtitkár úr tájékoztatóját követően a résztvevőknek lehető-
ségük volt egy-két kérdés feltevésére. A felszólaló szakszervezeti tisztvi-
selők elsősorban az önkormányzati cégek béremelésével, a közműadó 
 kivezetésével, a rezsicsökkentés esetleges eltörlésével, a „befagyasztott” 
víz- és szennyvízcsatornadíjak módosításával, valamint a szakember-után-
pótlással összefüggő kérdéseiket fogalmazták meg, melyekre határozott 
válaszokat kaptak.
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kell elsőként vizsgálni. Az, hogy az integrációval az ellátott önkormányza-
tok száma 34-re növekedett, emelte ugyan a Debreceni Vízmű létszámát, 
de alkalmat adott észszerűsítésekre is.

Ányos József a jelen kihívásának tekintette a vízminőség-javító prog-
ram befejezésében való közreműködésüket, a technológiai folyamatok 
javítását, új technológiák alkalmazásba vételét, az üzemeltetési költségek 
optimalizálását, a szakmai képzést és a hiányzó szakképzettségű dolgo-
zók oktatását, az adminisztrációs tevékenység hatékonyságának javítását, 
a nyugdíjba vonulók, kilépők pótlását, a kötelező és elvárt bérfejlesztések 
költségének fedezetét. A jövőbeli kihívások 
közé sorolta a kötelező bérfejlesztés által 
gerjesztett bérfeszültség csökkentését, a 
rekonstrukciós feladatok forrásának a biz-
tosítását, az automatizálás, a távfelügyelet 
és általában az informatikai rendszerek fej-
lesztését és a szakemberek utánpótlását. A 
megoldási javaslatai között elsőként szere-
pelt a Vksztv. elveinek érvényre juttatása, a 
díjakban meg nem térülő terhek fedezése 
vagy a terhek csökkentése, a vízdíjak eme-
lése a más országokban szokásos háztartási 
kiadások 5%-os szintjére. Előadását azzal 
fejezte be, hogy a politikai akaraton és az 
állami szerepvállaláson nagyon sok múlik, 
mert az önkormányzatoknak nincs meg az a 
gazdasági potenciálja, melynek segítségével 
megoldhatnák a gondokat. Szükség van az 
állam támogatására, de az is igaz, hogy az életképtelen vízművek át kell, 
hogy adják területüket a jól működő cégeknek, és a minimális rekonst-
rukciós szint eléréséhez évente 100 milliárd forint forrás szükséges. Közös 
feladatként jelölte ki a víziközmű-szolgáltatás társadalmi elismertségének 
növelését, az ágazati bérszínvonal felzárkóztatását, a szakmunkásképzés 
fejlesztését, a technikusképzés erősítését és a diplomás képesítés gyakor-
lati tudástartalmának emelését.

Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke, a BÁCSVÍZ Zrt. vezérigazgatója – meg-
hallgatva az előtte szólókat és reagálva az elhangzottakra – az ágazat 
helyzetét, illetve a beterjesztett stratégiát illetően reményét fejezte ki, 
hogy az megoldást adhat az ágazat problémáinak enyhítésére. Nem tar-
totta szerencsés dolognak az egy-egy negatív tapasztalat alapján törté-
nő általánosítást és az arra alapozott döntéshozatalt. Egyetértett viszont 
Ányos József felvetéseivel és javaslataival. Teljesen megalapozottnak 
tartotta, hogy a takarékossági intézkedésekkel egy „normál cégnél” leg-
feljebb 3-7%-os költségcsökkentést lehet elérni, holott a rezsicsökkentés 
és a közműadó együttes hatása 10% felett van. Pedig a béreket is meg 
kellene emelni legalább 10%-kal. Többen „várják a nagy bummot”, hogy 
lesz egy nagy csőtöréssorozat, és akkor majd belátják a döntéshozók a 
rekonstrukciós források biztosításának szükségességét. Mint mondta, azt 
gondolja, hogy nem lesz ilyen nagy bumm, mert a csövek másként rom-
lanak. Éppen ezért nekünk láttatni kell a problémáinkat. A megoldást il-
letően az 1/3-1/3-1/3-os részvétellel létrehozandó rekonstrukciós alappal 
voltak fenntartásai, mert az elképzelhető, hogy az állam beletesz 10 mil-
liárdot a befolyt közműadóból, de az önkormányzatoknak csak a bérleti 
díjakból lesz forrásuk (ami töredéke a szükséges finanszírozási résznek), 
mert az nehezen képzelhető el, hogy most, amikor az önkormányzati sze-
repkör, illetve beleszólás erősen csökkent az ágazatban, majd máshonnan 
vonjanak el pénzt. A szolgáltatóknál pedig végképp nincs ilyen forrás (a 
vagyonkezelésből származó amortizáción kívül), mert már most hiány 
van, és meggyőződése, hogy pótolni kell azt az átlagbérektől való 40-50 

ezer Ft-os lemaradást, ami a víziközmű-szolgáltatási szektort jellemzi. Ez 
rendkívül fontos, mert enélkül elképzelhetetlen az elvándorlás megál-
lítása. Zárásként négy pontban foglalta össze javaslatait a jövőt illetően. 
Legkésőbb 2020-tól be kell vezetni egy olyan díjrendszert, mely fedezetet 
ad a működés valós költségeire, emellett szükség van a műszaki pótláso-
kat finanszírozó alapra, ~ 100 milliárd forintos éves kerettel, meghatáro-
zó állami részvétellel, emelni kell a béreket, és minden eszközzel növelni 
szükséges a szakma becsületét, társadalmi elismertségét. A szolgáltató 
cégek működési támogatásáról szólva azt mondta, hogy tűzoltásként jó, 

de hosszabb távon rossz motivációt ad, arra 
ösztönzi a cégeket, ne menjenek igazán jól 
a dolgok, mert akkor lesz pénz, emellett ki-
szolgáltatottá teszi őket.

A jelenlévőknek Zsebők Lajos, a Vízmű 
Panoráma főszerkesztője az ágazat három fő 
problémájára hívta fel a figyelmet. Egyrészt 
az elvonások és többletterhek miatt a cégek 
jó része veszteségbe fordult, másrészt nincs 
forrás a rekonstrukciókra, továbbá a munka-
erő megtartása, pótlása egyre inkább ellehe-
tetlenül. A döntéseket nem a szakszervezet 
fogja meghozni, de hogy mi mennyire fon-
tos, azt jelentősen tudja befolyásolni. A cé-
gek működőképessége lényeges, meglehet, 
változtatásokkal, de fenn kell tartani, és lesz 
rá pénz. Ugyanígy a rekonstrukciókra is lesz 
forrás, mert ha a vízellátás ellehetetlenül, oda 

kell tenni a pénzt. Ezt a döntéshozók nem kerülhetik meg. Viszont a munka-
erő-megtartás és -utánpótlás nem ilyen egyszerű, mert ez nem olyan, mint 
a pénz, hogy oda teszem, ahova nagyon kell. Ha nincs versenyképes bér, 
akkor tovább folytatódik az elvándorlás, és nem jön új, szakképzett mun-
kaerő. Ha nincs megfelelő képzés, nem lesz kiket a megüresedett helyekre 
odatenni, elcsábítani, ezért a szakszervezetnek elsősorban a bérhelyzettel 
és a képzéssel kell foglalkoznia. Szólt még arról, hogy amennyiben lesz va-
lamilyen támogatás a cégek működését illetően, és ezt összekötnék azzal, 
hogy ilyet csak az a cég kaphat, amely önhibáján kívül vált veszteségessé, 
a megítélésnél rendkívül igazságtalan volna, ha nem vennék figyelembe, 
hogy melyik cég milyen feltételekkel „állt a startvonalon”, azaz milyen víz-
díjjal rendelkezett akkor, amikor a díjakat befagyasztották, és az ágazat 
megindult a lejtőn. Ahol korábban az önkormányzati elvárásoknak meg-
felelően a vízdíjemelések az inflációt sem érték el, ott most bajban vannak. 
Pedig pont rajtuk kellene leginkább segíteni.

A konferencia délutáni része – még kevesebb érdeklődővel – szakmai 
programokkal folytatódott. Elsőként Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szak-
szervezetek elnöke számolt be a A munka törvénykönyve főbb módosítá-
si javaslatairól: kiemelten a köztulajdonban álló munkáltatóknál dolgozó 
munkavállalókat és a szakszervezeteket érintő megkülönböztető szabá-
lyok eltörléséről, a munkaidő és a pihenőidő szabályainak módosításáról, 
valamint a nyugdíjaskor előtti ellátások rendszerének változtatási szán-
dékáról. A konferencia résztvevői részletesen megismerték a LIGA által 
előkészített javaslatcsomagot, bízva abban, hogy minél több beépítésre 
kerül A munka törvénykönyvébe.

Az Mt. módosítási terveit követően Dr. Kéri Ádám ügyvéd foglalta ösz-
sze a munkavállalók felügyelőbizottsági képviselőinek feladataival, felelős-
ségével, a munkáltatók törvényes működésére vonatkozó  magatartásával 
kapcsolatos tudnivalókat. Kiemelte, hogy van arra gyakorlati példa, hogy 
a társaságok vezetése másként értelmezi és alkalmazza a munkavállalók 
felügyelőbizottságban betöltött szerepét, jogait.

Ányos József
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A konferencia zárásaként Fürjes-Gábor József VKDSZ-elnök foglalta 
össze az elhangzottakat:

Az ágazat az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül, a 
változások mindenkiben bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot idéz-
tek elő. A VKDSZ fontos célkitűzései között található az alapellátás bizton-
sága, a foglalkoztatás, a megfelelő bérezés, a munkahelyek megtartása, 
valamint az ágazat szakmai megítélése.

Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az üzemeltetői létszám 
csökkentése nem indokolt, bár az érdekek és álláspontok között vannak 
különbségek.

Továbbra is rendszeres egyeztetés és konzultáció szükséges annak 
érdekében, hogy optimális megoldás szülessen. Ez a konferencia lehe-
tőséget biztosított arra, hogy az egyes szereplők elmondhassák, hogyan 
vélekednek a víziközmű-szolgáltatás helyzetéről. A jelenlévők a végén az 
egyeztetések folytatásáról döntöttek. 

A délutáni előadás-sorozatot Miskéri László munkavédelmi szakértő 
zárta, aki a víziközmű-ágazat munkavédelmi helyzetéről, a munkabalese-
tek alakulásáról tájékoztatott. Előadásából megtudhatták a jelenlévők, 
hogy a munkavédelem, munkabiztonság egyre jobban felértékelődik, 
amit sajnos a statisztikai számok is alátámasztanak. Mint elmondta, az 
ágazatban az utolsó 5 évben 75,2%-kal emelkedett a munkabalesetek szá-
ma, továbbá nőtt a halálos balesetek száma is. A növekvő munkabaleseti 
számhoz az is hozzájárul, hogy az ágazatban magas a fluktuáció, így az új 
munkatársak – sokszor a kellő ismeretek hiányában – nagyobb kockázatot 
jelentenek a munkahelyi balesetek tekintetében. Mindezek miatt kiemelt 
fontosságú a munkavédelem, munkabiztonság. Mind a munkavállalók-
nak, mind a munkáltatóknak komoly felelősségük van abban, hogy a 
romló tendencia pozitívan megváltozzon. Miskéri László kiemelte, hogy a 
VKDSZ az idei évben ismételten kezdeményezte „A munkahelyi egészség 
és biztonság fejlesztése” pályázatra való jelentkezést, bízva abban, hogy a 
pályázatot pozitívan bírálják el.

hiányzik az egységes hovatartozás, 
szakmai megítélés és felügyelet
Egységesnek mutatkozik a szakmai álláspont abban, hogy az integráció 
eredményeként már kialakult egy ideális üzemeltetői méret, aminek a 
további csökkentése nem indokolt. Ezzel együtt az egész folyamatban, 
különösen az időközben napvilágra kerülő szakmai véleményekből jól 
érzékelhető, hogy az üzemeltetők és a tulajdonosok között a körülmé-
nyek megítélésében az érdekek eltérőek maradtak. Különösen vitatott 
kérdés, hogy az állam mint az alapellátás kizárólagos felelőse miért nem 
nyújt egységes támogatást ebben a helyzetben valamennyi víziköz-
mű-szolgáltató számára. 

Fürjes-Gábor József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti 
Szövetségének (VKDSZSZ) elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
megfelelő szintű foglalkoztatás, megfelelő színvonalú alapellátás – ez ma 
a legfontosabb feladat a víziközmű-szektorban dolgozók és az alapellátás-
ban érintett szereplők számára. A kialakult helyzetben elvárható a közös 
gondolkodás, az egységes fellépés és a felelősségteljes gondolkodás. En-
nek egy módja van: a közös problémamegoldás.

Szabó Zsolt államtitkár előadása kapcsán a VKDSZ szükségesnek tartja le-

szögezni, hogy a víziközmű-szolgáltatásban dolgozók megoldásokat várnak az 

ágazatot foglalkoztató kérdésekre: többek között az alacsony bérek felzárkózta-

tására, az egyre nagyobb szakemberhiányra, a magas állami elvonások csök-

kentésére és az elmaradó fejlesztések finanszírozására. 

jó ideje nincs fontosabb kérdés, 
mint a munkahelyek megtartása
Az ágazati integráció indokolt volt és szükségszerű, de a törvény erejé-
nél fogva ez mégis kényszerű folyamatot eredményezett. Szövetségünk 
számára ebben a folyamatban kiemelt stratégiai célként fogalmazódott 
meg az alapellátás biztonsága mellett a foglalkoztatás, a munkahelymeg-
tartás, a megfelelő bérezés és az ágazat egységes szakmai megítélése. Az 
integráció első szakaszában sikerült megvalósítani, hogy a munkavállalói 
átvételek a jogutódlási szabályok szerint történjenek meg, és mindenki 
változatlan feltételekkel kerüljön továbbfoglalkoztatásra.

A vkdsz 
konFerencIáról
A szAkszervezetI szövetség állásPontjA 
A konFerencIán elhAngzottAk kAPcsán 

A résztvevők


