
34 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 1

A Humánpolitikai Bizottság munkája több éve 
kiemelten a tapasztalatmegosztásról szól az 
ágazat munkaerőpiaci helyzetének kezelése és 
a munkaerő megtartása érdekében.

A Humánpolitikai Bizottság 2018-ban 23 
taggal működött. A munkatervi feladataink elsősorban a tudás- és ta-
pasztalatmegosztás, valamint az utánpótlás kérdései köré fonódtak. 
Mindezek természetesen több év feladatai között is szerepelnek, hiszen 
a munkaerőpiac változásaira reagálás folyamatos helyzetértékelést és az 
egyes tagszervezetek sajátosságai, földrajzi jellemzői szerinti megvaló-
sítást követel. A HR-szakterület sajátos jellemzőjeként a fenti témákban 
a legjobb gyakorlatok folyamatos megosztása szerepelt a tavalyi évben 
is kiemelt helyen. Szakmai fórumon vitattuk meg az egyes tagvállalatok 
HR-gyakorlatait a toborzás, megtartás területén. Ezt a vonalat tovább-
fűzve dolgoztuk fel a DMRV Zrt. társszervezésében a kóspallagi HR-kon-
ferencián a fiatalok online elérésének lehetőségeit, mutattunk be az el-
köteleződést, a dolgozói jólétet eredményező fortélyokat, elemeztük 
a humán erőforrások biztosítására ható tényezőket, nemzetközi kite-
kintésben is. Az egri Országos Víziközmű Konferencia HR-szekciójának 
más szakterületek szakembereivel való megtöltése is fontos feladatunk 
volt. A szervezetek humán erőforrásokat érintő feladatai ugyanis közös 
feladatok, azok nem a HR kizárólagos tevékenységei. A HR által kínált 
megoldásokat és azok alkalmazását igyekszünk megmutatni évről évre 
egyre többeknek, más területek érdeklődőinek is. Foglalkoznunk kell a 
munkáltatói márkaépítéssel, a bevonzással, ugyanis az ágazat vonzóvá 
tétele nélkül a fiatalok nem ebbe az irányba indulnak el szakmai életút-
jukon. Egyelőre a szervezetek maguk építgetik a cégükről alkotott ké-

A MaVíz Jogi Bizottsága nagyon régóta a Szö-
vetség egyik fontos szerve, még ha munkáját 
sokszor láthatatlanul, a háttérből végzi is. Kis 
létszámú bizottság, amelynek három oka is van: 
egyrészt nem minden tagszervezet delegált 
jogász végzettségű munkatársat a bizottság-
ba, másrészt nem is minden tagszervezet fog-
lalkoztat jogász végzettségű munkatársat, har-

madrészt ha foglalkoztat is, lehet, hogy a jogász 
nem munkaviszonyban áll, hanem ügyvédként 
dolgozik. Ez utóbbi egyébként nem képezi aka-
dályát annak, hogy egy tagszervezet ügyvéd-
je a Jogi Bizottság tagja legyen, hiszen mindig 
voltak és jelenleg is vannak ilyen kollégáink. Így 
tehát a Jogi Bizottság jelenleg 21 tagot számlál, 
ebből egy kollégánk a vízipari tagozat delegált-
ja. A bizottságunknak 2016 óta három „vezetője” 
van, egy elnök (ez jelenleg én vagyok) és két alel-

nök (Dr. Jancsó Edina – Alföldvíz Zrt. és Dr. Varga 
György Péter – ÉDV Zrt.). Sajnos Dr. Jancsó Edina 
kollégánk új kihívásokat keres, munkaviszonya 
december 31-ével megszűnt az Alföldvíz Zrt.-nél, 
s ez a jogi bizottsági tagsága megszűnésével is 
együtt járt. Így helyette új alelnököt kell válasz-
tania a bizottságunknak.

Tekintettel arra, hogy a bizottság kis lét-
számú, és a tagok egy jelentős része évek, 
sőt  évtizedek óta együtt dolgozik, az egymás 

pet, amiről megosztjuk egymással a tapasztalatokat. Ezek a programok 
lehetőséget teremtenek arra, hogy az itt gyűjtött ötletekkel felvértezve 
a tagszervezetek a saját jellemzőik figyelembevételével megvalósításba 
kezdjenek. Az elmúlt év során is kiemelt feladat volt az ágazat számára 
meghatározó felsőoktatási intézményekkel a kapcsolat ápolása és szoro-
sabbra fűzése, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Budapesti Mű-
szaki Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel. Utóbbival kiemelt eredményt 
értünk el a hidrogeológiai mérnök MSc képzés magyar nyelven, levelező 
formában történő elindításában. Az NKE által indítani tervezett vízügyi 
közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzés prog-
ramjának véleményezése megtörtént a bizottságunk által is, mely állás-
foglalás a Belügyminisztérium részére továbbításra került. Fontos a jog-
szabályváltozások lekövetése, alkalmazásukra a szervezetekre szabott 
megoldások megtalálása. Így volt ez különösen a 2019. évet érintő szemé-
lyijövedelemadótörvény-változások vonatkozásában is. A MaVíz által szer-
vezendő képzési igények felmérésén túl a képzési tematikák összeállításá-
ban is kiemelt szerepet vállaltunk. A Műszaki Bizottsággal közös ad hoc 
munkacsoportban a MaVíz által megvalósítandó, ágazati belső, moduláris 
szakmai képzési rendszer kialakítására indítottuk el a munkát a szakembe-
rutánpótlás-biztosítás problémájának részbeni megoldásaként. A tavalyi 
évre vonatkozóan a képzési tematika összeállítása volt a munkacsoport 
kitűzött célja, melyet a 2019. év második felében már a képzés megvalósí-
tása követhet. Részt vettünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Ágazati Kész-
ség Tanács megalakulásában is, melynek keretében az együttműködés a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében folytatódhat az ága-
zati képzési igények testre szabása érdekében. A folyamatosan megoldan-
dó HR-feladataink több évre meghatározzák a munkatervünket. A közös 
gondolkodás és a tapasztalatok, gyakorlatok megosztása ad lendületet a 
mindennapi tevékenységeinkben.
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