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goztunk együtt a 1995. évi CXVII. törvény módosításának 
kezdeményezésén, valamint egy sikeres szakmai napot is 
magunk mögött tudhatunk „Munkaidő-beosztási gyakorla-

tok” címmel.  
Folytatódott az együttműködés a legjelentősebb felsőoktatási intéz-

ményekkel. A tavalyi év elején, valamint végén lehetőséget kaptunk a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának nyílt napján való 
megjelenésre. A rendezvényre az üzemeltető cégek is nagy létszámban 
toboroztak pályaválasztás előtt álló fiatalokat, akik közül sokan már az 
egyetemen kezdték meg az idei tanévet.  Folyamatos a közös munka a 
Budapesti Műszaki Egyetemmel is az üzemeltetői tanfolyamok szerve-
zésében. 

Nagy várakozás előzi meg a GINOP 5.3.5-18 kódszámú felhívásra, 
valamint a KEHOP 2.1.7. szemléletformáló kampányra benyújtott pá-
lyázatok kapcsán a jövőbeli közös munkát. A tavaly ősszel benyújtott, 
munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő GINOP-pályázat – melynek elsőd-
leges célja a víziközmű-ágazatot érintő képzések fejlesztése, a megfelelő 
színvonalú szakképzés és felnőttképzés feltételrendszerének kialakítása 
– kiemelt minősítésben részesült, a megvalósítási időszak kezdete ez év 
májusában várható. A már elbírált pályázat alapján a Szövetség biztató 
támogatást kapott az Irányító Hatóság részéről egy újabb pályázat elké-
szítésére. Ennek eredményeként tavasszal benyújtásra került a távmun-
kavégzés kialakítására irányuló anyag, melynek a hiánypótlási folyama-
tán vagyunk túl mostanáig.

Bízunk benne, hogy ezek segítségével további, eredményes lépé-
seket tehetünk a munkaerő-utánpótlás biztosítása, valamint az ágazat-
népszerűsítés felé egyaránt. 

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

A Humánpolitikai Bizottság 25 taggal végezte feladatait a tavalyi 
évben. A munkatervi feladataink évek óta a gyakorlat- és tapasztalat-
megosztás, valamint a minőségi utánpótlás biztosításának kérdése 
köré szerveződnek. Utóbbi sajnos hosszú ideje okoz gondot a víziköz-
mű-ágazatban is, földrajzi elhelyezkedésből fakadóan a tagszervezetek 
egy részének pedig kiemelkedő problémát jelent. A tavalyi évben is jól 
működött a bizottsági tagok közötti tudásmegosztás a legjobb gyakor-
latok tekintetében, ugyanakkor folyamatosan igyekszünk más piaci sze-
replők működéséből inspirálódva új ötleteket meríteni. Kiváló példa erre 
a 2019. évi HR Konferencia, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
közreműködésével Tiszafüreden tartottunk. Ezen a rendezvényen a Ma-
Víz vízipari tagozatának tagjai, a KPMG Tanácsadó Kft., valamint a Grund-
fos SEE Kft. HR-praktikái mellett megismerhettük az E.ON Hungária Zrt. 
brandépítési és toborzási gyakorlatait, valamint a Volán Zrt. HR-műkö-
dését. Ezt a vonalat szeretnénk erősíteni későbbi rendezvényeinken, 
találkozóinkon is annak érdekében, hogy ne kizárólag az ágazaton be-
lül jussunk információhoz, hiszen egyik évről a másikra kevés változás 
mutatkozik ezeken a területeken a legtöbb vállalatnál. A tavalyi évben 
tovább erősödött az együttműködés a bizottságokon belül is. Az „újra-
alakított” ad hoc oktatási munkacsoportban a HR Bizottság, valamint 
a Műszaki Bizottság tagjai működtek közre, és tettek javaslatokat az új 
szakképzési, illetve felnőttképzési rendszer tartalmi kialakítása kapcsán, 
hosszú távon bízva a megfelelő szakmai tudással rendelkező utánpótlás 
biztosításának megoldásában. Tavasszal a Gazdasági Bizottsággal dol-
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