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Az összefoglalót készítette: 
FáBri áGnes 
Alföldvíz Zrt., HR-osztályvezető 
doBrosi taMás 
Nyírségvíz Zrt., HR-koordinátor

Az	Országos	Víziközmű	Konferencia	első	napján	a	HR-témák	a	IV.	szekci-
óban kaptak helyet. A szekció első részének moderátora Dobrosi Tamás 
volt, aki a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. HR-koordinátora, illetve a MaVíz Humánpoliti-
kai Bizottságának alelnöke. A szekció felvezetéseként az alelnök fölvázol-
ta a következőket:

A víziközmű-ágazat 
legnagyobb HR-oldali kihívásai
•	 Növekvő	átlagéletkor
•	 Növekvő	fluktuáció
•	 Szűkülő	munkaerő-kínálat,	hiányszakmák
•	 Élesedő	foglalkoztatói	verseny
•	 Foglalkoztatói	versenyhátrány	(elsősorban	gazdasági	okokból)

A víziközmű-ágazat HR-oldali céljai
– Megtartani a meglévő szakemberállományt!
– Bevonzani a jövő szakembereit!

A HR-szekció a kihívások kezeléséhez, illetve a célok eléréséhez segítséget 
nyújtó eszközök és a kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatását célozta meg.
•	 Munkáltatói	márka,	arculat,	brand	építése	a	DRV	Zrt.	és	az	ALFÖLDVÍZ	

Zrt. tagszervezeti tapasztalatainak, eredményeinek, valamint egy on-
line kommunikációs tanácsadó véleményének bemutatásával,  

•	 Ágazatunk,	 termékünk	 (a	 csapvíz)	 elismertségének	 növelése	 érdeké-
ben mit is tehetünk a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. törekvéseinek áttekintésével,  

•	 Pályaválasztók,	pályakezdők,	álláskeresők	hatékony	megszólítása	a	BA-
KONYKARSZT Zrt. tapasztalatain keresztül, 

•	 Generációs	 és	 családbarát	 igényekhez	 illeszkedő	 szervezeti	 kultúra,	
dolgozói jóléti elemek kiépítése – Well-being-lehetőségek bemutatá-
sa a DRV Zrt.-nél is alkalmazott eszközök kiemelésével. 

Az előadások és a fórumbeszélgetés tanulsága az volt, hogy a tag-
szervezeteknek a szervezeti kultúra széles körű bevonáson alapuló inno-
vatív formálására, a munkaerő-megtartásra és -bevonzásra kialakítandó 
HR-PR stratégiára és ehhez a menedzsment elköteleződésére van szük-
ségük. A bemutatott HR-PR eszközök a tagszervezetek általi, helyi adott-
ságokhoz és lehetőségekhez igazított alkalmazhatósága is ismertetésre 
került a legjobb gyakorlatok megosztása során.

A szekció második részét Fábri Ágnes, az ALFÖLDVÍZ Zrt. HR-osztály-
vezetője, a Humánpolitikai Bizottság elnöke moderálta. Ebben a részben 
HR-, értékesítési és műszaki szakemberek tettek közzé személyes ered-
ményeket, véleményeket a hasznosan alkalmazható HR-eszközökkel, a 
vállalati kultúrát felmérő módszertannal és a műszaki területen dolgozó 
munkatársak munkaerő-megtartásával kapcsolatban. 

Bemutatásra került a DRV Zrt. által is alkalmazott munkakör-érté-
kelési HR-módszer és kialakításának tapasztalatai, melyek lehetőséget 
adnak a szervezeten belül vagy akár az azonos tevékenységű szerveze-
tek között a munkakörök összehasonlítására, a munkakörök piaci érté-
kének meghatározására. A DAKÖV Kft. több cég integrációjából adódó 
vállalatikultúra-felmérésének eredményét is megismerhettük, kiemelve 
a szervezeti kultúra munkaerő-megtartásban betöltött helyét. A szeny-
nyvízszolgáltatásban dolgozó munkatársak szakmanépszerűsítő, mun-
kaerő-megtartó és munkaerő-bevonzó szerepét is láttatva vitathattuk 
meg azt, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezető műszaki szakembere által 
kiemelt HR- és műszaki terület együttgondolkodása, közös munkája a 
víziközmű-szolgáltatás tevékenységeinek munkaerőpiaci „értékesítésé-
ben” komoly erőt tud képviselni. 

HR szekCIó

gató eszköz, mely ma már lehetővé teszi, hogy 
a leolvasó munkája folyamatosan ellenőrizhető 
legyen, a leolvasás során a mérőálláson túl an-
nak ideje, helye (GPS) is rögzítésre kerül, emellett 
egyre több helyen készítenek fényképet a mérő-
ről, mérőhelyről. A rendszer az ellenőrzésen túl 
lehetőséget nyújt motivációs rendszer kialakítá-
sára is.

A leolvasás mellett egyre több szolgáltató 
erősíti az ellenőrzési tevékenységét, mely ki-
terjed a mérőhelyek és a szolgáltatás szabályos 
igénybevételének ellenőrzésére is.

A második blokkban a vízmérők távleolva-
sásának támogatásáról volt szó. Mérő- és adat-
gyűjtő rendszerek bemutatásával bepillantást 
nyerhettünk abba, hol is tart jelenleg ez a terü-
let. Újszerű megoldásokat ismerhettünk meg a 
LoRa-Wan hálózat kommunikációs csatornáiban. 
Mindössze néhány év alatt került kifejlesztésre, 

mégis kiemelkedően nagy hatótávolsággal ren-
delkezik, ami az egyik legfőbb szempont a rend-
szer használói számára. A víziközmű-szolgálta-
tók „kényelme” érdekében olyan adatkiolvasó 
szoftvert is kifejlesztettek, mely a kívánt fizikai 
mennyiségben jeleníti meg az összegyűjtött 
adatokat, így azok közvetlenül felhasználhatók. 
Természetesen lehetőség van a vízmérőkön túl 
egyéb mérések, pl. a nyomásmérés adatainak 
kezelésére is. Nagyon fontos kérdés a kommuni-
kációban az adatok biztonsága, azok titkosítása. 
A rendszer a kétszeres titkosítás megoldásával, 
valamint a Small Private Network mint zárt háló-
zat lehetőségével nyújt megnyugtató védelmet. 
A BÁCSVÍZ Zrt. munkatársa a rendszer felhaszná-
lójaként számolt be a kedvező tapasztalatokról.

A LoRa-Wan kommunikációs megoldás al-
kalmazására egyéb területeken is van lehetőség, 
mint az intelligens városok vagy épületek mű-

ködtetése. A víziközmű-szolgáltatók a települé-
sekkel, társszolgáltatókkal összefogva költség-
hatékonyabban vághatnak bele fejlesztésekbe, 
de természetesen a rendszer üzemeltetésének 
költségei is megoszthatók. Az egyik előadó tel-
jes körű portfóliójában megtalálható egy „end 
to end” rendszer minden eleme, melyre a vízi-
közmű-szolgáltatóknak ezen a területen szüksé-
gük	 lehet.	A	MIVÍZ	Kft.-nél	bevezetett	rendszer	
az önkormányzati fogyasztási vízmérők adatait 
gyűjti. Az Antenna Hungária Zrt. a vezeték-
mentes kommunikáció megteremtésében a Lo-
Ra-Wan alapú távmérési rendszer kiépítésével 
segítette a miskolci fejlesztést. Az előadásokban 
természetesen a nehézségekről is szó volt, de 
ott voltak mellettük a megoldások is. A techni-
kai háttér már adott, egyre gazdaságosabbnak 
látszik, így biztosan jobban teret nyer a víziköz-
mű-szolgáltatók mindennapjaiban. 




