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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



33v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 1k i t e k i n t ő k i t e k i n t ő

Az ágazati egység megteremtésében megosztottságot és a munkavál-
lalók között komoly érdekellentétet eredményezett az országosan aláírt, há-
roméves bérmegállapodás állami társaságokra vonatkozó kizárólagossága. 
Jelentős a várakozás a tekintetben, hogy nem ismerjük, mi lesz az integráció 
végső kimenetele, ugyanakkor nap mint nap megtapasztaljuk, mit jelent a 
forráshiányos gazdálkodás, milyen nehéz a munkaerő megtartása a verseny-
szférától lényegesen elmaradó munkabérek és jövedelmi viszonyok mellett. 

A közös megoldáskeresés munkavállalói oldalról 
más érdekek alapján kerül mérlegelésre, mint 
vezetői pozícióból
A rendszeres párbeszéd és konzultáció az a lehetőség, aminek a keretén 
belül tisztázni kell, hogy ki mit ért a további ágazati változások alatt, és mi-
lyen megoldások létezhetnek, amelyek egységesen alkalmazhatók a vízi-
közmű-szektor helyzetének javítása érdekében. Az alapellátás eddig meg-
szokott színvonalának és biztonságának fenntarthatósága érdekében 
nem lehetne eltérő az álláspont az állam meghatározó  felelősségének, 

1967. őszén 8 vízműves sportszerető fiatalem-
ber keresett egy helyet, ahol hódolhat sze-
retett sportjának. A lehetőség a budaújlaki 
gépház és termelő telep volt, megörökölték a 
röplabdapályát. A nyolc kezdő: Pestről Nagy 
Miklós, Boross Ferenc, Vajczik Géza és Dienes 

László, Budáról Balázs Mátyás, Szilágyi Gábor, 
Várszegi Csaba és Vázsonyi Sándor. Két kivétel-
lel a Termelési Osztály dolgozói. Nem csoda, ha 
egy mérnök jelentkezett az osztályra, előélete 
és műszaki felkészültsége mellett megkérdez-
ték tőle, tud-e focizni?

A nyolc kezdőből kettő még ma is játszik, és 
e hosszú idő alatt  61 követője volt az első őrül-
teknek. Mind vízművesek. Tizenöt éve a csapat 
így nézett ki: Balázs Mátyás, Bartha Péter, Buza 
Gábor, Fekecs Mihály, Kerekes Péter, Nagy Miklós, 
Szabó József, Szilágyi Gábor, Szilágyi Imre, Szur-

doki László, Ugróczky Károly, 
Várszegi Csaba. Szinte mindenki 
ma is játszik még a fiúk közül. 
Csak már kicsit idősebbek.

Életük egyik nagy esemé-
nye a kilencvenes évek közepén, 
a Bajorországban tartott Reso-
nator kupa volt. A nemzetközi 

pénzdíjas tornán 8 csapat indult. Az újlakiak a 3. 
helyen végeztek, és a gólkirály is közülük került ki. 

Ezek a focisták vidám fiúk, szeretnek ün-
nepelni. Minden pénteken délután megisznak 
egy-két sört egy óbudai kocsmában, megbe-
szélve a magyar labdarúgás mai helyzetét, és 

az aznapi játékot. És mindig megállapítják a 
végén, hogy: a legjobb bor a sör. 10 éve, a 40. 
születésnapon a Bakonyban közösen hallgat-
ták a szarvasbőgést fél éjszaka (nem hallottak 
semmit), tavaly az 50. születésnapon pedig a 
Tisza tóra hívták meg magukat két napra. Az 
ünnepi kiránduláson húszan vettek részt, és az 
indító nyolcasból mindenki ott volt, aki élt. Saj-
nos ketten már csak felülről ünnepeltek. 

Hogyan lehet megszervezni, hogy minden 
pénteken nyolc, tíz, tizenkét focista ott legyen? 
Nagyon nehezen. Korábban a Termelési Osz-
tály valamelyik dolgozója kapta munkaköri 
feladatként, 25 éve pedig Ugróczky Károly, a 
Labdarugó Szakosztály vezetője végzi ezt a 
nagyon komoly tevékenységet. Köszönet érte.

szerepének, az üzemeltetők szakmaiságának, valamint a műszaki adott-
ságoknak és körülményeknek a megítélésében. Alapvető probléma, hogy 
az egész integráció folyamatában elmaradt a törvény alapelveinek való 
megfelelés és a szakmai konzultáció. 

A víziközmű-szektor jelene és jövője szempontjából 
az állami szerepvállalás és a tervezett intézkedések 
megismerése elengedhetetlen
A konferencián fontos volt tisztázni, hogy az integrációt követően a 
jelen körülmények ismeretében hogyan vélekedik a víziközmű-ágazat 
helyzetéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége mint tulajdonosok közössége. A jelenlegi hely-
zetben megkerülhetetlen a szakmán belül annak az egyértelműsítése, 
hogy milyen értelemben meghatározó és milyen felelősséggel jár a tu-
lajdonosi hovatartozás, a szakmaiság a foglalkoztatás és az üzemeltetés 
szempontjából. A víziközmű-szolgáltatóknak egységesnek kell lenniük 
abban, hogy javulnia kell a víziközmű-szolgáltatás stratégiai szerepének, 
nemzetbiztonsági jelentőségének.

A konferencia résztvevői a párbeszéd folytatásáról döntöttek valamennyi érde-

kelt, a szakmai szervezetek, a munkáltatók, a tulajdonos önkormányzatok és az 

érintett minisztériumok bevonásával. Az egyeztetés soron következő időpontjáról 

és helyszínéről minden érintett képviselőt időben tájékoztat a VKDSZ. A VKDSZ 

írásban kezdeményezte a partneri együttműködést, a további párbeszéd lehetősé-

gét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárával, a Megyei Jogú 

Városok Szövetségével, mely szándékát írásban is megerősítette az érintettek felé. 

A munkavállalói szövetség számára a további tárgyalások legfontosabb célja a 

megfelelő szintű foglalkoztatás megtartása mellett a bérfelzárkóztatás.  

kIk ezek
A budA-
ÚjlAkIAk?
Nagy Miklóssal korábban 
készült interjúhoz kacsolódó írás

Ányos József, Kurdi Viktor, Szabó Zsolt, Fürjes-Gábor József

VáRsZegi Csaba

Idén ünnepli 150 éves születésnapját 
a Fővárosi Vízművek ZRT. És 
tavaly volt ötven éve, hogy összejött 
focicsapata. Ők a BUDAÚJLAKIAK.

A jubileumi mérkőzés résztvevői


