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A Jogi Bizottság a 2019. évben is az előre meghatározott mun-
katerve, valamint az Elnökség, a Titkárság és az egyes szakmai 
bizottságok általi felkérések alapján végezte munkáját. A Bizott-
ság létszáma a 2019. év végén 23 fő volt. Év közben többször 
is előfordult személyi változás. Négy alkalommal került sor bi-
zottsági ülésre, továbbá ülésen kívül írásbeli szavazásokkal is 
születtek döntések, véleménynyilvánítások. 
A múlt év során legtöbbször tárgyalt téma a MEKH által készí-
tett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződés felek általi megszegésének 
egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazá-
sáról szóló MEKH-rendelet (röviden: kötbérrendelet) tervezetének véle-
ményezése volt. A tervezetet 2019 januárjában kapta meg a MaVíz, és az 
egész év során, több fordulóban, még a 2020. év elejére áthúzódóan is 
zajlottak egyeztetések a Hivatal illetékes főosztályával, mind személyesen, 
mind írásban. Ehhez a Jogi Bizottság tagjainak, valamint további érintett 
szakmai bizottságok tagjainak véleményét is kikértük, akik személyesen is 
képviseltették magukat a MEKH-hel való tárgyalódelegáció útján. Számos 
szakmai módosító javaslatot sikerült átvinni a kötbérrendelet-tervezet-
ben, ugyanakkor maradtak fenn vitás pontok. Erre is hivatkozva, valamint 
a koronavírusjárvány-helyzetre is tekintettel kértük a Hivatalt, hogy a ren-
delet még ne kerüljön kibocsátásra, ne lépjen még hatályba, hogy ezzel se 

A Magyar Víziközmű Szövetség 2019 szeptemberében adta 
be pályázati anyagát a GINOP-5.3.5-18 kódszámú, „Munka-
erőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus 
projektek” című felhívásra azzal a céllal, hogy tagszervezete-
it hosszú távon támogassa a már meglévő, valamint leendő 
munkatársai szakmai képzését illetően.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szakképzési rendszer, 
valamint a víziközmű-ágazat megítélése nagymértékben be-
folyásolja a képzett munkaerő foglalkoztatásának lehetőségét, az elmúlt 
években jelentősen megnőtt azon kollégák száma, akiket a szolgáltatók 
saját költségen kénytelenek átképezni, továbbképezni a folyamatos és 
minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében. A Szövetség immár 5 éve 
szervez üzemeltetői tanfolyamokat, elsősorban a szakmai végzettséggel 
nem rendelkező munkavállalók számára. Ez idő alatt a MaVíz lehetősé-
geihez mérten működött közre, és vállalt át terheket a képzések szerve-
zése, valamint a költségek csökkenthetősége érdekében. Időszerűvé vált 
ugyanakkor egy hosszú távú stratégia kidolgozása a kialakult és nyo-
masztó munkaerőhiány megoldására vonatkozóan, amihez jó kiindulási 
alap lehet a sikeres elbírálással zárult GINOP-5.3.5-18 pályázat. A projekt 
nagymértékben segíthet abban, hogy a MaVíz ágazati szinten kezelhesse 
a szektort érintő szakmai képzéseket, ágazatnépszerűsítési, valamint pá-
lyaorientációs folyamatokat – utóbbi esetében különös tekintettel a mun-
kaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, nem tanuló és nem dolgozó 
15–24 éves fiatalokra. A rendelkezésre álló külső forrás felhasználásával 

okozzanak a víziközmű-szolgáltatóknak további adminisztráci-
ós és egyéb terheket, kiadásokat. 

2019 novemberében került sor Sárváron a Gazdasági Ve-
zetők Értekezlete és Jogi Konferencia nevű rendezvényre. A 
gazdasági szekció programtervét a Gazdasági Bizottság, a jogi 
szekcióét a Jogi Bizottság állította össze. A jogi szekcióban a 

fogyasztóvédelmi tapasztalatokról, a MEKH kötbérrendelet-tervezetről, 
a közszolgáltatási szerződés tartalmát érintő szabályozási irányokról, a 
munkavállalók adatainak kezeléséről (GDPR), a vízvezetési szolgalmi jog 
alapításáról és rendezéséről, a víziközmű-szolgáltatókat érintően a pol-
gári perrendtartásról szóló törvény újdonságairól és az Ügyvédi Kamara 
továbbképzési rendszeréről hallhattak előadást a résztvevők. A szakmai 
konferencia sikeresen végződött, elégedett visszajelzéseket kaptunk. 

A Jogi Bizottság által tárgyalt további témák, példajelleggel: az ingat-
lanárverési vétel és a bírósági végrehajtók eljárásával kapcsolatos prob-
léma; a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alóli mentességre 
vonatkozó módosító javaslat; a víziközmű-szolgáltatókat érintő közér-
dekűadat-igénylési ügyek; részvétel csapadékvíz-gazdálkodással kapcso-
latos javaslat összeállításában; aktuális jogesetek megvitatása. 

lehetőség nyílik a MaVíz Akadémia mint felnőttképzési in-
tézmény létrehozására, rövid időtartamú („D” körös) képzési 
anyagok kidolgozására és engedélyeztetésére, valamint egy 
szakképzett, többéves szakmai gyakorlattal rendelkező okta-
tói bázis kialakítására. A 2020 májusában induló projekt első 

fázisában adatgyűjtést, felméréseket végeznek a Szövetség munkatársai. 
A kapott eredmények, valamint a kapcsolódó tanulmányok a tagszerve-
zetek szakmai érdekképviselete érdekében kerülnek felhasználásra a ké-
sőbbiekben, valamint segítik majd a Szövetség bizottságainak munkáját 
is. A pályázati program 18 hónapos megvalósítása kísérleti projekttel zárul 
majd négy üzemeltető tagszervezet közreműködésével. Ennek részeként 
a pályázat során kidolgozott tananyagokat és módszertant 40 fő részére 
tartott képzésen tesztelik majd. A pilot projekt keretében a kidolgozott 
gyakorlati oktatási modulok a SZAKKÉPZÉS 4.0-val és az IPAR 4.0-val ösz-
szhangban tanfolyammá alakíthatók, a későbbiekben pedig országszerte 
szervezhetők igény szerint a vízműveknél dolgozó munkatársak számára. 
Bízunk benne, hogy a projekt hosszú távon erősítheti a szakoktatási és az 
iparági szakmunkák munkaerőpiaci értékét, hiszen mindannyiunk közös 
célja az ágazat életpályamodelljének fellendítése és a víziközmű-szektor 
erősítése.  A GINOP-pályázattal kapcsolatos aktualitásokról a jövőben a 
Vízmű Panoráma minden számában tájékoztatást adunk. 
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