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a közszférás jogviszonyban történő, nyugdíj melletti foglalkoztatás csak 
előzetes kormányzati engedéllyel lehetséges, s ha ezt meg is kapná, akkor 
is le kellene mondania a nyugdíjáról mindaddig, amíg illetményre nem 
lesz jogosult. Ezt a tilalmat már célszerű lenne feloldani. A közérdekű 
nyugdíjas-szövetkezet erre is megoldást adhat, hiszen a knysz-tagság nem 
minősül közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonynak, de még 
munkaviszonynak, sőt bizonyos feltételek mellett keresőtevékenységnek 
sem, így elvileg nem állhat fenn az alkalmazási tilalom ilyen esetekben. A 
nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek (kormányzati közlés 
szerint már 190 ezer nő vette igénybe ezt a kedvezményes nyugdíjazási 
lehetőséget) sok esetben azért nem vállalnak teljes értékű munkát a nyug-
díjuk mellett, mert az ilyen, nyugdíj melletti munkavégzéssel szerezhető 
keresetnek éves keretösszeg szab felső határt. Azok a hölgyek, akiket jól 
fizető munka várhatna – például a hiányszakmákban szükséges speciális 
szakképzettségük és kincset érő tapasztalati tőkéjük alapján – gyakran nem 
vállalják el a munkát, mert nyilván nem akarják veszélyeztetni a kedvezmé-
nyes nyugdíjukat, és a minimálbér másfélszerese mint havi kereseti maxi-
mum nem elég meggyőző érv e megfontolás legyőzésére. Az érintett hölgy 
knysz-tagként mindenféle kereseti korlátozás alól mentesül, hiszen a sze-
mélyes közreműködése ellenértékeként kapott díja nem minősül nyugdíj-
járulék-alapot képező keresetnek. Így a kedvezményes nyugdíját is felveheti, 
függetlenül attól, hogy mennyit keres a szövetkezetben.  Az új szövetkezeti 
forma tehát rendkívül előnyös közteherviselési feltételeket teremt mind 
a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet, mind a nyugdíjas knysz-tag, mind a 
szövetkezet szolgáltatását igénybe vevő, azaz a nyugdíjas knysz-tagot fog-
lalkoztató munkáltatók számára. Az említett adó- és járulékmentességek 
mellett a szövetkezet nyugdíjas tagjai részére különösen előnyös juttatási 
formát is lehetővé tesz az új törvény melléklete, amely rendkívül kedve-
zően módosítja a személyijövedelemadó-törvény adómentes juttatásokra 
vonatkozó rendelkezéseit. E rendelkezés alapján a nyugdíjas knysz-tag a 
személyes közreműködése ellenértékeként teljesen adó- és járulékmente-
sen kaphat a mindenkori minimálbér erejéig élelmiszert, valamint a szövet-
kezet által előállított javakat (ha van ilyen), továbbá Erzsébet-utalványt (ez 
utóbbit legfeljebb a minimálbér negyedét meg nem haladó mértékben).

Ha a knysz közösségi alapjában lesz elég pénz, onnan a szövetkezeti 
alapszabály rendelkezéseivel összhangban támogatásként vagy segély-
ként a knysz-tag vagy családtagja a minimálbér erejéig további élelmi-
szer-juttatást, illetve Erzsébet-utalványt kaphat. 

A szövetkezet megalakulása óta több víziközmű-vállalattal felvettük 
már a kapcsolatot, komoly érdeklődés mutatkozik a munkaerőhiány szö-
vetkezeti formában történő enyhítése iránt. A szerződéseket rugalmasan, 
egyedileg kezeljük, a jogszabályok adta lehetőségeken belül igyekszünk 
alkalmazkodni az egyedi céges igényekhez. 

káliföldfémekre vonatkozó akkumulációs hatékonysága, ami a kivont 
fémek és a giliszták további hasznosítása tárgyában egyelőre még kuta-
tásokat tesz szükségessé.

•	 Az	egyesített	csatornarendszerek	túlfolyóira	telepített	gyökérzónás	tisz-
títómezők méretezési kérdései az Orage szoftver használatával.

Összességében elmondható, hogy a résztvevők színvonalas előadásokat 
hallgathattak meg. A prezentációk aktuális problémákat és megoldási lehe-
tőségeket ismertettek. Fontos annak kiemelése, hogy a folyamatos informá-
ciócsere, továbbá a különböző szakterületek kommunikációja és együttes 
munkája elengedhetetlen a szakma hatékony működéséhez és fejlődéséhez.

kabai tibor ügyvezető elnök, Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
török lászló tanácsadó

2018. január 17-én megalakult a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezet, az alapító szándékai szerint a vízügyi ágazat nyugdíjas-szövetkeze-
te. Az alapítást támogatta a VKDSZ és a Bizalom Nyugdíjpénztár is, vala-
mint a MaVíz elnöksége is támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

A KSH adatbázisa szerint jelenleg 960 ezer olyan ember él Magyaror-
szágon, akinek az életkora 63 és 70 év közé esik, közülük 64 és 68 éves kor 
közötti nyugdíjas 616 ezer fő. Ők lehetnek leginkább érdekeltek a nyugdíj 
melletti munkavégzésben a közel 200 ezer olyan hölgy mellett, aki a nők 
kedvezményes nyugdíjában részesül. A lehetséges nyugdíjas munkaválla-
lói bázis tehát nagyon széles, miközben a munkaerőhiány egyre égetőbb 

– a vízügyi ágazatban is.  A tapasztalat az, hogy a nyugdíjasok egyedül nem 
képesek a munkaerőpiaci kereslet és a nyugdíjas munkavállalói kínálat 
összehangolására. Erre jött létre a nyugdíjas-szövetkezet, ha megfelelően 
sok munkáltatóval tud szerződni, és megfelelően sok nyugdíjas-szövetke-
zeti tagot tud toborozni. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet (knysz) spe-
ciális munkaerő-kölcsönzőként működhet, a dolgozni kívánó nyugdíjasok 
és a nyugdíjasokat alkalmazni kívánó munkáltatók közötti hatékony köz-
vetítő szervezetként. A knysz nyugdíjas tagjának díjazását gyakorlatilag 
semmilyen közteher nem terheli az szja-n kívül, de az szja alól is mente-
sülni lehet a mindenkori minimálbér erejéig.

2019-től a nyugdíjas foglalkoztatottat munkaviszonyban tovább fog-
lalkoztató munkáltatót is megilletik a kedvezmények, azaz nem kell a bér 
után a járulékokat megfizetni, s a nyugdíjas itt is csak az szja-t fizeti.

A nyugdíjast knysz-tagként foglalkoztató munkáltató a szövetkezettel 
kötött megállapodása alapján a knysz részére fizet a szövetkezet szám-
lája ellenében szolgáltatási díjat. Tehát nem bért. (A nyugdíjas taggal a 
knysz számol el a tag személyes közreműködése arányában.) A munkál-
tatónak sem betegszabadságot, sem szabadságot, sem munkaszüneti na-
pokat nem kell fizetnie a szövetkezeti tagok után. Ha nincs megelégedve 
a knysz-tag munkavállaló tevékenységével, csak jelzi a szövetkezetnek, 
hogy „cserét” kér, nem kell bajlódnia a jogviszony megszüntetésével (ami 
például munkaviszony esetén hosszadalmas és költséges procedúra a 
munkáltató számára). A munkáltató csak a ledolgozott óráknak megfelelő 
díjazást köteles fizetni. A foglalkoztatót a szolgáltatási díj kapcsán áfafize-
tési kötelezettség terheli ugyan (a fordított áfázás szabályainak megfele-
lően), de ennek mértéke össze sem hasonlítható a munkabérre rakódó és 
a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói terhek összegével.

Ha a dolgozni vágyó nyugdíjas a közszférában szeretne munkát vál-
lalni, például azért, mert aktív korában közalkalmazott vagy közszolgálati 
tisztviselő volt, egész hegyvonulatnyi akadály gátolhatja ebben: egyrészt 

•	 A	 Körös-vidéki	 települések	 szennyvízelvezetésének	 és	 -tisztításának	
példáján keresztül a vízminőségi hossz-szelvény fontossága és az általa 
levonható következtetések kerültek bemutatásra.

•	 Az	Észak-pesti	Szennyvíztisztító	Telep	üzemeltetési	kérdéseivel	két	előa-
dás is foglalkozott. Bemutatásra került a technológiák monitorozásának 
és optimalizálásának szerepe, egyrészt a fonalasodás leküzdése, más-
részt pedig az iszapvíztelenítő centrifugák minél hatékonyabb működ-
tetésének témakörében is.

•	 Nehézfémek	 eltávolítása	 a	 szennyvizekből,	 kiemelten	 a	 jelenleg	még	
csak kutatási fázisban lévő, de sokat ígérő adszorpciós eljárás.

•	 A	 vermikomposztálás	 során	 alkalmazott	 trágyagiliszták	 fémekre	 és	 al-

megalakult a vízFolyam közérdekű nyugdíjas szövetkezet
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