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Az aktuális járványügyi helyzet jelentős változást hozott a GINOP-pályázat 
keretében elvégzendő tevékenységek kapcsán is. 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség Elnökségének 
döntése alapján valamennyi rendezvény elmaradt, illetve online formá-
ban valósul meg az ősszel, a „felszabadult” munkaerő-kapacitás a pályá-
zati célok megvalósítására került átszervezésre. Ennek eredményeként a 
1,5 éves megvalósítási időszak során összesen négy tevékenység kapcsán 
működünk együtt külsős beszállítóval, minden egyéb tevékenységet a Tit-
kárság munkatársai látnak majd el: 

A MaVíz Titkárság munkatársai a pályázati követelményekben megha-
tározott tanulmányok, módszertani tervek elkészítésének előkészítéséhez 
adatgyűjtési, felmérési tevékenységet végeztek 2020 szeptemberétől a 
HR-vezetők, a műszaki vezetők, valamint a fizikai állományban dolgozó 
munkavállalók körében. Az üzemeltetők nagy arányban szolgáltattak 
adatot a jelenleg működő HR-gyakorlatokról, utánpótlási és humánerő-
forrás-fejlesztési stratégiákról, emellett válaszaikkal segítették a „kékgal-
léros” munkavállalói profil megalkotását. A beérkezett adatok feldolgo-
zásával elemző tanulmány, valamint a munkaerőpiaci helyzet kezelését 
célzó módszertan kerül kidolgozásra. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a tananyagfejlesztés az alábbi, „D” 
képzési körben engedélyeztetett modulokhoz:

1. Vízellátási alapismeretek 
2. Vízellátási üzemeltetési alapismeretek 
3. Ivóvíztisztítási alapismeretek 
4. Ivóvíztisztítás-üzemeltetési alapismeretek 
5. Csatornaművek alapismeretei 
6. Csatornahálózat-kezelői alapismeretek 

7. Szennyvíztisztítási alapismeretek 
8. Szennyvíztisztító telepek üzemeltetési alapismeretei 

A tananyagok elkészítésére két, a víziközmű-ágazatban több évtize-
des tapasztalattal rendelkező kollégát kértünk fel, aki már az engedélyez-
tetési eljárás során rendkívüli segítséget nyújtott: Bodor Dezsőt, a Szegedi 
Vízmű Zrt. korábbi műszaki igazgatóját, jelenlegi tanácsadóját, valamint 
Karászi Gáspárt, a FEJÉRVÍZ Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatóját. 

A tananyagok lektorálásában Szeverényi György, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
műszaki igazgatója működik közre. 

A MaVíz Ad hoc Oktatási Munkacsoportjának javaslatait figyelembe 
véve, a korábbi gyakorlattól eltérve az alacsony végzettségű munkavál-
lalók oktatását vízi közműves szakemberekre szeretnénk bízni a későb-
biekben. Az oktatói bázis létrehozása céljából megkezdődött az aktív, 
valamint a közelmúltban nyugdíjba vonult kollégák toborzása, aminek 
eredményeként már tíz fő csatlakozott a programhoz. 

A pályázat részeként a képzési programokban meghatározott felté-
teleknek megfelelő, oktatói tapasztalattal és/vagy ambícióval rendelkező 
szakemberek 2 napos didaktikai tréningen vesznek részt, várhatóan a jövő 
év elején. 

A képzések közül a 30 órás „Vízellátási alapismeretek” elméleti alapozó 
képzés kerül megvalósításra 2021 tavaszán és őszén összesen 4 helyszí-
nen, képzésenként 25 fő bevonásával. 

A pályázatban vállalt célok hosszú távú fenntarthatósága érdekében 
megkezdődött az előkészítés a „MaVíz Akadémia” mint engedélyezett fel-
nőttképzési intézmény létrehozása céljából. 

MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK 
KIDOLGOZÁSA ÉS OKTATÁSA 
A VÍZIKÖZMŰ-SZEKTOR 
TAGVÁLLALATAI SZÁMÁRA 
A GINOP-5.3.5-18 PÁLYÁZAT KERETÉBEN

KALÁCSKA-ROZMARING KATA
oktatásszervező, MaVíz

A K T U Á L I S

A Magyar Víziközmű Szövetség 2019 
szeptemberében adta be pályázati 
anyagát a GINOP-5.3.5-18 kódszámú, 
„Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség 
fejlesztését célzó tematikus projektek” 
című felhívásra azzal a céllal, hogy tag-
szervezeteit hosszú távon támogassa a 
már meglévő, valamint leendő munka-
társai szakmai képzését illetően.
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Áder János, a Magyar Köztár-

saság elnöke Bodor Dezső-

nek, a  Csongrád-Csanád 

Megyei Mérnöki Kamara 

elnökének, a Szegedi Vízmű 

Zrt. nyugalmazott műszaki 

igazgatójának „a víziköz-

mű-tervezés és -üzemelte-

tés, valamint a mérnökkép-

zés területén végzett több 

évtizedes, magas színvona-

lú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitünte-

tést adományozta. Az elismerést átadta Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-

get vezető miniszter.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4/2020. (II. 21.) Kgy. sz. 

határozata alapján Szegedért Emlékérmet adományozott Bodor Dezső-

nek, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatójának a városért végzett tevé-

kenysége elismeréseként.

Rácz Attila István

Pannon-Víz Zrt., elnök-vezérigazgató
2020. szeptember 1-től

Az okleveles közgazdász, valamint nemzetközi 

MBA-diplomával rendelkező szakember jól is-

meri a szektort, hiszen korábban dolgozott több 

hazai víziközmű-szolgáltatónál, de irányított már 

önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő cégeket 

is. Célja, hogy Pannon-Víz Zrt. a jelenleginél kor-

szerűbben, hatékonyabban működjön, és az átalakuló ágazat vezető sze-

replőjévé váljon.   

Brandstätter Gábor

Tettye Forrásház Zrt., vezérigazgató
2020. szeptember 24-től

A közgazdász-, településmérnök- és energetikai 

szakmérnöki diplomával rendelkező szakember 

karrierje a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél kezdődött. 

Dolgozott több víziközmű-szolgáltatónál, tanács-

adóként is, és számos külföldi projektben is részt 

Az elismerést átadta Dr. 

Botka László polgármester: 

„Szegedet a napfény váro-

saként ismerik leginkább, 

de legalább ennyire a víz 

városa is, amely megszüle-

tését is szeretett folyónk-

nak, a Tiszának köszönheti. 

Nem véletlen hát, hogy ki-

emelten nagyra becsüljük 

vízügyi szakembereink ér-

tékes munkáját. Bodor Dezsőt, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatóját 

Szegedért Emlékéremmel jutalmazzuk. Köszönjük neki, hogy részt vett a 

szegedi szennyvíztisztító telep korszerűsítésében. Köszönjük, hogy a Sze-

ged jelképének is számító Öreghölgy felújítását is megszervezte, és akkor 

is számíthattunk rá, amikor a 2006-os árvíz idején a Tisza rekordmagasan 

tetőzött. Hála neki a szegedi vízgazdálkodás terén végzett értékes mun-

kájáért!”

vett. Vezérigazgató ként célja, hogy a szorgalomra és a célirányos, haté-

kony munkavégzésre alapozva a 128 éves múltra visszatekintő infrastruk-

túrát a lehető legnagyobb gondossággal, felelős gazdálkodással működ-

tessék, továbbá a jelenleg is folyó szennyvíztelep-fejlesztéshez hasonlóan 

további beruházásokat valósítsanak meg a térségben, ezzel szolgálva úgy 

a fogyasztók, mint a tulajdonosok és munkatársak megelégedését. 

 

Krenner Róbert

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt., 
vezérigazgató
2020. szeptember 28-tól

Villamosmérnökként 1984-ben került a VASIVÍZ Zrt. 

jogelődjéhez, majd a munka mellett megszerezte 

előbb a vízellátási, vízkezelési, majd a csatorná-

zás-szennyvízkezelés szakmérnöki diplomákat. A 

cégnél eltöltött 36 év alatt műszaki ellenőri, tervezői, főművezetői, üzem-

viteli osztályvezetői, szolgáltatási igazgatói, főmérnöki pozíciókat töltött 

be. A 207 önkormányzati tulajdonossal működő részvénytársaságnál a 

szakmaiság megtartása mellett a gazdaságos, minőségi üzemeltetést, 

illet ve a korrekt partneri kapcsolatokat szeretné erősíteni.

BODOR DEZSŐ A MAGYAR ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJÉT (POLGÁRI TAGOZAT)
ÉS A SZEGEDÉRT EMLÉKÉRMET VEHETTE ÁT 
2020. OKTÓBER 23-ÁN

ÚJ ELSŐSZÁMÚ VEZETŐK A
SZOLGÁLTATÓ TAGVÁLLALATOKNÁL

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
(Fotó: Miniszterelnökség) Szegedért Emlékérem (Fotó: Iványi Aurél)

Osszeallitotta:
KREITNER KRISZTINA
a MaViz PR- es marketingmenedzsere,
kreitner.krisztina@maviz.org



 

AZ ÉV CIKKE 
„Év cikke" díjat alapít a MaVíz és a Vízmű 

Panoráma! 
 

2021-től évente két kategóriában kerül odaítélésre a díj: 
"Víz és tudomány" és "Szolgáltatók szemével" 

kategóriákban 
 
 

 
A cikkekre a MaVíz honlapján lehet  

majd szavazni 
 

Információ és szavazás: 
http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/az_ev_cikke_dij 

A díjak átadására minden évben a Víziközmű 
Konferencián kerül majd sor 

 




