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büszkék vagyunk. Fontosnak tartom megemlíte-
ni, hogy egy kötött pályán is vannak megfelelő 
módszerek és lehetőségek, amelyekkel, ha nem 
is kellő intenzitással, de step by step lehet halad-
ni. Mindennek az alfája és ómegája a szakterü-
lettel szembeni elfogadottság, a stratégia üzleti 
partneri viszony és a vezetői támogatottság. Ter-
mészetesen esetünkben is vannak mélypontok, 
folyamatosan fejlesztendő területek, ugyanak-
kor rengeteg a kitörési pont és a potenciál.

Az első reformunk, ha fogalmazhatok így, hogy átalakítottuk a 

toborzási stratégiánkat, ebben szakítottunk a hagyományos hirdeté-

si csatornákkal, felkutattuk azokat a fórumokat, amelyekkel tényle-

gesen azt a célközönséget tudjuk elérni, akik számunkra potenciális 

jelöltek lehetnek. Mindennemű nyomtatott sajtóhirdetést felszámol-

tunk, és nyitottunk az online hirdetési platformok irányába. Elsőd-

leges csatornaként a DRV-s Facebook-oldalunkat használtuk, amely 

akkoriban „épült”, és a csatlakozók, követők száma is alacsony volt. 

Együttműködést kötöttünk álláskereső portálokkal, illetve tovább-

fejlesztettük az akkor már működő Karrierportálunkat, amely által 

mérhetővé és kimutathatóvá tettük a toborzással és a kiválasztás-

sal összefüggő folyamatainkat. Visszatekintve drasztikusnak találom 

a változást, mert nem volt átmenet, egyik napról a másikra történt. 

Természetesen az átállást széles körű piaci benchmark (elérési esé-

lyek, régiós lefedettségek, online platformok felhasználói közösségei 

stb.) előzte meg, de a bizonytalansági faktor ott lógott a levegőben. 

A döntés sikerességét támasztja alá, hogy a hirdetésekre fordított 

A kiindulópont – amit fordulópont-
nak is nevezhetnénk
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
életében az elmúlt évek kifeje-
zetten mozgalmasak voltak HR-vonatkozásban is, ha dátumhoz 
kellene kötnöm, akkor 2017–2018 volt a fordulópont. Akkoriban 
olyan gazdasági és munkaerőpiaci változások mentek végbe or-
szágos szinten, melyek számunkra is indokolttá tették egy más 
jellegű működési modell felállítását. Kiemelt fókuszterületként 
tekintettünk a toborzásra és kiválasztásra, a munkaerő-megtar-
tásra, a munkáltatói márkaépítésre és a költségtakarékos mű-
ködésre. Mindemellett megjelent a HR-digitalizáció, azaz az ada-
talapú humánerőforrás-működés előszele. Ekkor már a szakmai 
és vállalatvezetési elvárásokban kezdett kibontakozni a HR-rel 
szembeni stratégiai üzleti partneri működési modell, amelyet, 
ha még akkor nem is kellő proaktivitással, de kellően asszertív 
formában próbáltuk érvényesíteni. A társaság vezérigazgatója, 
Volencsik Zsolt a megváltozott HR-működési modellnek megfele-
lő struktúrát, illetve az akkor korántsem elterjedt gyakorlatok ki-
alakítását és bevezetését teljes mértékben támogatta, ami nélkül 
nem érhettük volna el azokat az eredményeket, amelyekre most 

2022-ben ágazatunkban a munkaerő-megtartás 
és -utánpótlás kérdése kiemelt szerepben van, és 
kiemelten kezelendő feladat – minden szolgál-
tató számára. Ahány ház, annyi szokás, tartja a 
mondás. Miután körülnéztem, olvasgattam, és 
beleástam magam a témába, feltűnt, hogy a DRV 
Zrt. egy picit más irányt talált, mint ahogyan 
régebben a témát kezelte, és – ahogy elnéztem 

– talán a többiektől eltérő platformokon is kom-
munikál és építi a szervezetet, ezáltal pedig a 
víziközmű-ágazatot is. 

Leültünk beszélgetni Nagy Attilával, a DRV 
Zrt. humánerőforrás-vezetőjével, és elindultunk 
az alapoktól, megnéztük az irányokat, azt, hogy 
milyen mérföldkövek és gátló tényezők voltak a 
haladásuk útján, valamint kitértünk arra is, hogy 
hova tovább…

Érdekes adatok, információk, meglepő té-
nyek – és a végére az én egyik kedvenc idézetem, 
Attila szájából, csak hogy kerek legyen minden 
történet.

AKTUÁLIS

Kihívással teli mindennapok 
– hogyan lehet sikeres egy új irány 
a HR területen?

KREITNER KRISZTINA 
a MaViz PR- és
marketingmenedzsere

kreitner.krisztina@maviz.org

Nagy Attila, 
DRV Zrt. 
Humánerőforrás-vezető
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költségeink harmadára estek vissza, és a kiválasztással kapcsolatos 

mutatóink is rendre egyre jobb eredményt mutattak. 

Az egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltatóként nyilván folyama-
tosan szükségetek van friss munkaerőre, a fluktuáció is egyre na-
gyobb, a „nagy öregeket” igazi kihívás pótolni – talán nem is lehet. 
Van erre is megoldás, vagyis inkább az a kérdés, hogy ezt meg 
lehet-e oldani valahogyan?

Évente 150-160 pozíciót hirdetünk meg, amelyre átlagosan 
6-10 fő jelentkezik. Általános tendencia, hogy a fizikai munka-
körök esetében kevesebb a jelentkező, de ez függ az adott me-
gyétől és régiótól is. Jelenleg egy-egy fizetett Facebook-hirdetés-
sel (~10.000 Ft) hozzávetőlegesen 15-20 ezer felhasználót is el 
tudunk érni, működési területre, érdeklődési körre, iskolázott-
ságra és akár nemre és korra megcélozva. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy csak azoknak az üzenőfalán jelenik meg a hirdetés, 
akikén mi szeretnénk. Karrierportálunk felhasználói adatbázisa 
meghaladta az 1000 főt, így bizonyos pozíciókat saját adatbá-
zisunkból is be tudunk tölteni. Hírleveleket küldünk a releváns 
pozíciókról az adatbázisunkba regisztráltaknak, így az egyirányú 
kommunikáció folyamatos. Most már a LinkedIn-közösségünk is 
épül, amely a fehérgalléros pozíciók betöltésében nyújt támo-
gatást. Társaságunknál az onboarding (integráció) már az állá-
sajánlat elfogadása és a belépés közötti időszakban megkezdő-
dik. Ebben az időszakban a Karrierportálunk olyan tájékoztató 
és információs e-maileket küld automatikusan az új belépőnek, 
melyek elősegítik a beilleszkedését.

Minden egyes social media platform kiválóan alkalmas a to-
borzás mellett a munkáltatói márkaépítésre és a víziközmű-tár-
saságok társadalmi szerepvállalásának, fontosságának a felhívá-
sára. Erre szintén folyamatosan és nagy hangsúlyt fektetve indít 
kampányokat az Igazgatási és Kommunikációs Osztály. 

A munkáltatói márkaépítést is teljesen új alapokra kellett he-
lyeznünk. Amennyiben egy szervezeti imázs magasan értékelt a 
közvélemény szintjén, úgy általánosságban a potenciális mun-
kavállalók is pozitív véleménnyel vannak a társaságról, ami által 
az könnyebben válik a munkavégzés szempontjából kívánatos 
lehetőséggé. Célunk, hogy folyamatosan jelen legyünk a közös-
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inkább stratégiai partner szerepet betöltő humánerőforrás-me-
nedzsmentnek ez idáig is kulcsfeladata volt a foglalkoztatással 
összefüggő eredményes, innovatív megoldások alkalmazása, de 
a Covid–19 megjelenésével hatványozódott a válságmenedzs-
menttel összefüggő működési szerepe.

Visszatekintve: az elmúlt évek igencsak mozgalmasak vol-
tak munkaerőpiaci szempontból, mondhatni, már fojtogatta 
a magyar gazdaságot a munkaerőhiány, ennek köszönhetően 
folyamatosan és nagy ütemben emelkedtek a bérek és a mun-
kavállalók érdekérvényesítő képességei is. Ahogy az utóbbi pár 
évet, úgy 2020–2021-et is az egyre radikálisabb munkaerőhiány 
jellemezte, mely a térségi átlagon belül Magyarországon volt a 
legmagasabb. Ez a tendencia két fő okra vezethető vissza, az 
öregedő társadalomra és a kivándorlásra, amelyek folyama-
tosan fennálló problémák. A kialakult trend alapján jól megfi-
gyelhető, hogy a technológiai fejlődés, a foglalkoztatási formák 

ségimédia-felületeken, és olyan kampányokat indítsunk, ame-
lyek a fiatalokat is képesek megszólítani. 2018-tól folyamatosan 
készítünk olyan kisfilmeket és fotókampányokat, amelyekkel 

– reményeink szerint – kitűnünk a tömegből. A pandémia előtti 
időszakban rendszeresen kitelepültünk a közép- és felsőokta-
tási intézmények nyílt napjaira, pályaválasztási eseményeire és 
egyéb rendezvényeire. Mindezt egy átfogó szemléletformáló és 
bevonzást elősegítő projekt keretein belül tettük. 

A megváltoztatott humánpolitikai gyakorlatok kihatással vol-
tak társaságunk megtartóerejére is, amit a munkaerő-forgalom 
mutatói támasztanak alá. Itt talán érdemes kiemelni a kilépő-
forgalom mértékét, amely folyamatosan csökken, 2021-ben már 
csak 7,7% volt, a munkaerő-forgalom pedig 16,1%.

Stratégiánk része, hogy kiemelten foglalkozunk a munkaválla-

lói elégedettséggel és elkötelezettséggel, amelyet minden évben meg 

is mérünk. 2021-ben a DRV Zrt. munkavállalóinak elkötelezettségi 

szintje 64% lett, amely 4%-kal magasabb, mint a magyar átlag, és az 

előző évekhez képest is növekedést értünk el.

KORONAVÍRUS – az a téma, amely mellett amúgy sem me-
gyünk el szó nélkül 2 éve – itt is megemlítendő, sőt nemcsak 
megemlítendő, hanem – véleményem szerint – sarokpont-
ja volt a humánerőforrás-politikának is, és meghatározó 
eleme nekünk, hétköznapi dolgozóknak is minden szinten, 
minden napunk minden tevékenységében. 

A világban 2020-ban megjelenő koronavírus alapjaiban ren-
gette és változtatta meg a munka világát, a mindennapi stan-
dard foglalkoztatói gyakorlatok a kényszer hatására átalakultak, 
felszakította azokat a mélyen beágyazott vállalati kulturális ele-
meket, amelyeket egy normál működési rendben csak hosszú 
idő után értek volna el piaci szereplők. Egyesek szerint az elmúlt 
év olyan „digitális boom” volt, amely csak 5-10 év alatt alakult 
volna ki, továbbá a helyzethez igazodó válságmenedzsmenti 
foglalkoztatási formák megjelenését eredményezte. Az egyre 

megváltozása, a munkahelyi egyenlőtlenségek, valamint a ge-
nerációs különbségek is óriási kihívás elé állítják a szervezete-
ket. Fókuszterületté vált a megtartás, a munkavállalói jóllét és 
a munkavállalók motiválása, amely mind önmagában is komoly 
feladat, és a résztvevők más-más módon próbálnak reagálni a 
kialakuló helyzetekre. HR-szempontból komoly kihívást jelent, 
hogy a munkavállalók bevonzására, megtartására a foglalkoz-
tatók olyan rendszerszintű programokat építsenek, amelyek 
elősegítik a hosszú távú munkavállalói elégedettséget és a haté-
kony munkavégzést.

Társaságunk a pandémia alatt is figyelmet fordított kollégái 
elégedettségére és elkötelezettségére, amelyre külön projekt 
indult. A projekt elsődleges célja volt a Covid–19 szervezetre 
gyakorolt hatásainak feltérképezése, különösképpen az intéz-
kedések által kiváltott munkavállalói elégedettségre és elköte-
lezettségre a home office-ban foglalkoztatott kollégák körében. 
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Az összesített dimenzióalapú eredmények jól tükrözik, hogy 
a meghozott intézkedések kedvezően hatottak a munkavállalói 
elégedettségre. 

A pandémia magában hordozta a változást az atipikus foglal-
koztatási formák tekintetében, így Társaságunk esetében is. Az 
időszakos hibrid foglalkoztatás eredményeit elemezve, a normál 
működési rendben végbement pilotidőszakot követően a Társa-
ság bevezette szabályozott körülmények között a home office 
munkavégzés lehetőségét, amely tovább növelte az elégedett-
séget és a DRV Zrt. munkaerőpiaci vonzóságát.

A trendek meghatározzák az életünk minden területét, legyen 
szó éppen a divatról, a főzésről, a diétáról vagy a munkaerőpi-
acról. Ugye minden évben a HR-konferencián előadások garma-
dája szól arról, hogy mit és hogyan csináljunk, vagy éppen hogy 
mit és hogyan NE csináljunk… Érdekes kérdés, hiszen ez is olyan 
dolog, mint a világ. Folyamatosan változik: velük, körülöttünk, 
miattunk. Tehát a kulcs, hogy nekünk is folyamatosan változni, 
változtatni kell vagy kellene…

Mondhatnám, hogy nincs új a nap alatt, az elmúlt évek ha-
tásai és munkaerőpiaci mozgásai megerősítik azt a tényt, hogy 
változni kell, változni szükséges! Jelenleg már nem a tehetsé-
gekért folyik a harc, hanem a létszámért. Szembe kell néznünk 
azzal, hogy olyan hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai válto-
zások korát éljük, amelyekre preaktív módon nagyon nehéz 
reagálni. Nincsenek jól bevált sztenderd foglalkoztatói gya-
korlatok, nincsen olyan működési modell vagy vállalati kultúra, 
amely egyformán adna választ és megoldást minden területre, 
különösen igaz ez a foglalkoztatáspolitika területén. A tények-
ből kiindulva azt látjuk, hogy a foglalkoztatási ráta növekszik és 
a munkanélküliségi ráta csökken, ahogyan a gazdaság „magára 
talál”. 

Ray Kroc a McDonald’s sztori című könyvében úgy fogalma-
zott: „Nem hiszek a »nagy megoldások« eszméjében. Sokkal inkább 

abban, hogy az egyes alkotóelemek teszik ki az egészet. Én is a kis 

részletek kidolgozásától haladok az egész felé, és nem lépek addig 

felfelé, amíg az apró alkotórészeket nem tökéletesítettem. Számom-

ra ez tűnik hatékonyabbnak.” Az egyéni szintű változás alkotó-

elemei a kompetenciákban rejlenek. A változó világ más jellegű 
vezetői kompetenciák fejlesztését is igényli. Felértékelődtek a 
humán (soft) tényezők, mint például az érzelmi intelligencia, a 
kommunikáció, az együttműködés, a motiváció és a kapcso-
latrendszerek. A humánus szemléletmód már nem személyes 
beállítódás kérdése, hanem az eredményesség alapja. Az IBM 
Institute for Business Value 20212 elején több mint 3000 felső 
vezetővel (26 országban, 30 különböző iparágból) készített in-
terjút, ahol arra keresték a választ, hogyan lehet a járványt köve-
tő üzleti életben megfelelően érvényesülni. A tanulmány egyik 
legizgalmasabb része az, ahol összehasonlították a „felülteljesí-
tő” szervezeteket az „alulteljesítőkkel”.

A „felülteljesítők” 5 kulcsstratégiában bizonyultak érezhető-
en progresszívebbnek a versenytársaikhoz képest. Fontos sze-
repet játszik a(z)

• tudatos technológiai és digitális átállásra való képesség,
• üzleti együttműködések erősítése,
• vezetői felkészültség,
• ám a legtanulságosabb faktor a munkavállalókhoz való hoz-

záállásban mutatkozott.

Míg az alulteljesítők mindössze 39%-a, addig a felülteljesítő 
szervezetek 77%-a (tehát kétszer annyi) támogatja kiemelten a 
munkavállalói jólléti intézkedéseket, megnyitva a szervezeti for-
rásokat a testi-lelki töltődések előtt, még akár a rövid távú profit 
beáldozása árán is. A számok pedig őket igazolták! 

A job hopping kifejezéssel is egyre többet találkozhatunk, de 
ha a kifejezéssel nem is, a jelenséggel biztosan. Főleg a fiatalabb 
generációra jellemző, hogy egyik munkahelyről ugrálnak a má-
sikra, és hogy nem a céghez vagy a vállalathoz lojálisak, hanem 
az adott közösséghez vagy vezetőhöz. Ágazatunkra jellemző, 
hogy a korfa öregszik, a fiatalokat nehéz bevonzani és megtar-
tani. Ezért is van kiemelt jelentősége a munkavállalói jóllét és a 
munka-magánélet egyensúlyának megteremtésének. A gazda-
ság újraindulásával a látens fluktuáció (veszélyhelyzet alatt ho-
zott döntés a távozásról) valóságos fluktuációvá vált, és lassan 

2 IBM Institute for Business Value: 2021 CEO Study: Find your essential

A KSH adatai alapján a 2021. szeptember és november kö-
zötti időszakot alapul véve a 17–74 éves foglalkoztatottak 
esetében 70 ezerrel vállaltak többen munkát, mint a 2020-
as év azonos periódusában, így a vonatkozó időszakban 
összesen 4. 687.000-en aktívak a munkaerőpiacon. A mun-
kanélküliségi ráta 2021. szeptember és november között 
1%-kal csökkent a 2020-as év azonos időszakához képest, 
számszerűsítve 25.000 fővel. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat (NSZF) frissen közölt adatai alapján 2021 decem-
berében 238.700 fő keresett munkát, amely 52.000-rel 
kevesebb, mint egy évvel korábban. Fontos megvizsgálni, 
hogy milyen kivándorlási és bevándorlási trend uralkodik 
Magyarországon munkavállalás tekintetében. Az NSZF kö-
zölt adatai alapján 2015 és 2020 között a Magyarországon 
munkát vállaló külföldiek száma jelentősen nőtt: míg szá-
muk 2015-ben és 2016-ban majdnem 17 ezer fő volt, 2019-
re megközelítette a 70 ezret, majd 2020-ra bő 36 ezerre 
mérséklődött – de ebben már benne lehet a koronavírus 
hatása. Az is megfigyelhető, hogy a külföldön munkát vál-
laló magyarok száma is jócskán elmarad az előző évek átla-
gától. A legfrissebb felmérések alapján mintegy 35 ezerrel 
kevesebben vállalnak külföldön munkát, mint 2019-ben. 
Mindeközben a 2021. év végi adatok azt mutatják, hogy 
a 2020. I. negyedévi mélyponthoz képest az üres álláshe-
lyek száma 2021. III. negyedévében 39%-kal magasabb volt, 
közel 81 ezerre nőtt, és a két évvel korábbi, járvány előtti 
értéket 2,9%-kal meghaladta. 1 Mindez azt igazolja, hogy a 
munkaerőpiaci verseny turbulens módon fokozódik az ér-
tékes munkaerőért, és azok a gazdasági szereplők lesznek 
a győztesek, akik képesek a folyamatos megújulásra és vál-
tozásra. El kell rugaszkodni az hagyományoktól és a múlttól, 
és mind szervezeti, mind egyéni szinten kritikus pont a vál-
toztatások pozitív irányú megértése, megélése.

1 KSH-adattartalom
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 Arra törekszünk, hogy a céltérképen szereplő célok mind-
egyikére olyan akciótervet indítsunk, amellyel képesek leszünk 
eredményesen támogatni a szervezeti célok megvalósulását. 

A teljesség igénye nélkül az alábbi projektek kerültek elindí-
tásra társaságunknál:
1. Munkahelyi szocializációs mentorprogram kialakítása és 

bevezetése a vállalati gyakorlatba és kultúrába. (A program 
célja, hogy olyan rendszerszintű folyamat kerüljön kialakí-
tásra, amely eredményesen támogatja az új belépő munka-
vállalók integrációját.)

2. Munkáltatói gondoskodó szervezet koncepciójának kialakí-
tása. (Olyan megoldások kidolgozása, amelyek túlmutatnak 
a korábban megszokott cafeteriaelemeken, és a munka-
társak mentális és fizikai egyensúlyának teljes körű megte-
remtésére irányulnak, továbbá olyan elégedettséget növelő 
vagy fenntartó programok bevezetése a cél, amelyek mun-
kavállalói jóllétet eredményeznek.)

3. Komplex kompetenciafejlesztő program kialakítása és mű-
ködtetése vezetői és beosztotti szinten. (A hároméves prog-

visszatérünk a „normál” állapothoz, sőt, ahogyan már kitértem 
rá, fokozódik a verseny. 

2022-ben szerintem napról napra újabb kihívásokkal találko-
zunk, ahogy látjuk, a verseny tényleg fokozódik, de tartjátok a 
lépést. Van még tovább? Lehet folyamatosan megújulni? Milyen 
célokat lehet 2022-ben kitűzni HR-oldalon egy víziközmű-szol-
gáltatónak? 

2021. január elsejétől az újonnan megalakult Nemzeti Víz-
művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NV Zrt.) gyakorol-
ja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
az állami tulajdonú víziközművek felett. A regnáló Nemzeti Víz-
művek Zrt., a korábbi tulajdonosi humánerőforrás-gazdálkodási 
irányelvvel összhangban, az elsődleges projektportfólió része-
ként határozta meg a regionális víziközmű-társaságok közös hu-
mánerőforrás-gazdálkodási stratégia megalkotását. A stratégia 
kialakítása során közösen határoztuk meg azokat a stratégiai cé-
lokat, amelyeket el szeretnénk érni, ezzel egyúttal kijelöltük azo-
kat a területeket, amelyekkel akciótervszinten foglalkozni kell. 

A regionális víziköz-
mű-társaságok humánerő-
forrás-gazdálkodási straté-
giai célrendszere a stratégiai 
céltérkép szerint épül fel. A 
térkép megjeleníti az egyes 
stratégiai célkitűzések kö-
zött lévő ok-okozati össze-
függéseket, és megmutatja, 
hogy a szervezet miképpen 
teljesítheti küldetését, érhe-
ti el jövőképét.

Az alábbi célok operatív 
akcióterv szintű megvaló-
sítására kiemelt hangsúlyt 
fektet a társaság vezetősé-
ge, valamint a humánerő-
forrás-gazdálkodás szakte-
rület.

ram célja egy kiegyensúlyozott vezetői és munkatársi kom-
petenciákkal rendelkező magatartás meghonosítása, mely 
segítségével a Társaság rugalmasan tud reagálni a változó 
környezeti és munkaerőpiaci hatásokra, továbbá nagyban 
hozzájárul a munkavállalói elégedettség, elkötelezettség és 
a munkaerő-megtartó képesség növeléséhez.)

4. Kiterjedt gyakornoki program bevezetése, működtetése. 
(Célunk a szakmai gyakorlatos hallgatók/diákok fogadásá-
ra egy hatékony és irányított folyamatrendszer kialakítása, 
melynek segítségével kihasználjuk a benne rejlő munkavál-
lalói utánpótlás lehetőségét.)

5. HR-folyamattámogató informatikai felület (Human Resour-
ce Service Center) fejlesztése és bevezetése. (A projekt célja, 
hogy olyan program kerüljön kifejlesztésre és bevezetésre 
a vállalati gyakorlatba, amely hatékonyan támogatja a szak-
területek által igényelt és bejelentett HR-tevékenységeket, 
mindezt úgy, hogy a papíralapú működést minimálisra csök-
kentjük.)

6. DRV-app – DRV Online Kommunikációt és Oktatást Segítő 
Applikáció. (Egy olyan applikáció, amely sokkal több egy 
belső kommunikációs eszköznél. Támogatja az elkötelező-
dést, a szervezeti tanulást, ugyanakkor megoldást nyújt a 
számítógépes munkaállomással és/vagy e-mail-címmel nem 
rendelkező, különböző helyen dolgozó kollégák elérésére 
is, hiszen általa egyenesen a munkatársak okoseszközeire 
lehet küldeni azonnali üzeneteket egyszerűen, mérhetően.) 
A fejlesztést az Igazgatási és Kommunikációs Osztály koordi-
nálja és vezeti be.

7. Hosszú távú munkaerő-tervezés. (A projekt célkitűzése, hogy 
hosszú távú, legalább hároméves munkaerő-tervezési mo-
dell kerüljön kialakítása a tervezhető utánpótlás-biztosítás 
érdekében; olyan HR-kontrollingmodell kialakítása, melyre 
fel lehet építeni az utánpótlási programokat, úgymint karri-
er- és gyakornoki programok.)

8. Regionális víziközmű-társaságok munkavállalóinak egységes 
elégedettségi felmérése. (Célunk, hogy a közös módszertan/
felmérés által – a szinergiákra ügyelve – összehasonlítható-
vá tegyük a társaságokat ugyanazon dimenziók alapján, va-
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lamint hogy a kapott eredmények kiindulóalapként szolgál-
janak a társaságok részére a jövőben, az elégedettség és az 
elkötelezettség növelésének érdekében.)

A HR-stratégiában meghatározott célok egységesen kíván-
nak reagálni a munkaerőpiaci változásokra. 

Azt gondolom, számunkra is hosszú még az út, de ez ettől 
szép, soha nem lehet azt mondani, hogy KÉSZ van. Hálás vagyok, 
hogy egy nagyszerű csapatban dolgozhatok, amelyben minden 
kollégám proaktívan, magas szakmai hozzáadott értékkel képvi-
seli a maga területét. Meggyőződésem, hogy a HR-terület egyik 
legfontosabb szerepe és feladata a támogató funkció, amely 
során stratégiai partneri szinten a megfelelő módszerekkel és 
gyakorlatokkal képes szállítani a megoldási javaslatokat az em-
berierőforrás-menedzsment területén.

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.” 

(Henry Ford)

Igen… kihívás és tennivaló; azt hiszem, ez a két szó maradt 
záróelemnek. Úgy az ágazatban, mint annak humánerőfor-
rás-frontján. Azt gondolom, hogy az egyik kedvenc idézetem, 
amit te most idehoztál zárszónak, tökéletesen szimbolizálja azt, 
amiben létezünk. Hinni kell, mert hit nélkül nem ér semmit az 
egész. És ha ráadásul ez párosul azzal, hogy magunkban és a 
kollégáinkban egyaránt tudunk hinni és bízni, akkor határ a csil-
lagos ég! Csak így tovább, bízom abban, hogy egy-két év múlva 
tudunk majd egy visszatekintővel jönni; biztos érdekes lesz ak-
kor majd látni azt, hogy merre kanyarodott a sors szekerének 
kereke – velünk!


