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A Munkabiztonsági Tagozat 25 éves jubileumi találkozója: A 
VKDSZ a munkavállalók érdekvédelmének erősítésére több mint 25 
éve, 1996. november 12-én megalakította a Munkabiztonsági 
Tagozatot. Az akkori titkár, Zsíros Sándor felismerte, hogy az 
érdekvédelem érvényesítésénél nélkülözhetetlen, a munkavédelmi 
szakmai munka. A VKDSZ vezetése azóta is segíti ezt a 
tevékenységet! A Tagozat vezetését kezdetektől Kovács László, 
munkavédelmi szakmérnök látja el. Jubileumi Találkozóra 2022. május 31-én került sor. A 
rendezvény  jelentős érdeklődésre tartott számot, így a megjelentek alig  fértek el a VKDSZ 
székház tanácstermében. 
 
A Tagozat a jó kapcsolatok ápolása érdekében együttműködik a MAVÍZ Szakmai 
Szövetséggel, a szaktárcával, a szakmai és vízügyi hatóságokkal. Évente 2 alkalommal tartja 
szakmai találkozóit, mindig az aktuális témákat feldolgozva. A találkozók lehetőséget adnak 
tapasztalatcserére, és a közös szakmai műhelyek gyakorlatára is. 
A Tagozat szakmai képviseletet gyakorolva, biztosítja a VKDSZ-nek megküldött 
munkabiztonsági jogszabály tervezeteket véleményezését, és a hatóságok ágazati 
munkájának koordinálására szakmai konzultációkban vesz részt. 
Ebben az évben őszre tervezik a következő találkozót melynek időpontja szeptember 28. 
(szerda). A Tagozat addig is várja a téma javaslatokat, illetve a szervező csapat megújításához 
vállalkozók jelentkezését. 
 
Fejérvíz Zrt.: Hosszadalmas egyeztetés után 2021. december 15-én a 
munkáltató egyoldalúan felmondta a Kollektív Szerződést. A felmondás 
során jelezte, hogy nem zárkózik el egy új Kollektív Szerződéstől, de 
lépéseket ennek érdekében, mint felmondó fél nem tett. A Kollektív 
Szerződés hatályvesztése komoly veszélyeket hordoz magában, mert a 
munkaszerződések több pontban hivatkoztak a Kollektív Szerződésre. 
Kollektív Szerződés hiányában új munkaszerződéseket kellene kötni a 
jelenlegi dolgozókkal, ami elég kockázatos a jelenlegi ágazatra is 
jellemző foglalkoztatási problémák miatt.  
 
Négy hónappal a felmondást követően a menedzsment előállt egy Kollektív Szerződés 
tervezettel, mely munkavállalói érdekképviseleti oldalról vállalhatatlan volt. Egyeztetve a 
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VKDSZ Elnökével és Fábián György munkaügyi szakértővel egy hét alatt megszületett a 
Szakszervezet Kollektív Szerződés tervezete. A tervezettel kapcsolatban pár egyeztetés van 
hátra és remélhetőleg rövidesen megállapodás születik. 
 
Fejérvíz ZRt. Szakszervezeti választás: A pandémia ideje alatt lejárt a választott 
tisztségviselők mandátuma, de a veszélyhelyzeti rendelet alapján tovább folytattuk az 
érdekképviseletet. A járvánnyal kapcsolatos enyhítéseket követően megkezdődtek a 
szakszervezeti választások. A vezető tisztségviselő választások április 22-én zárultak, melynek 
eredményeként 100 %-os támogatottsággal Kovács Sándort megválasztották a Szakszervezet 
Elnökének. Gratulálunk! 
 
Kapcsolatfelvételi kezdeményezés a Technológiai 
és Ipari Minisztérium államtitkárával:  
A VKDSZ elnöke levélben fordult dr. Raisz Anikó 
környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért 
felelős államtitkár asszonyhoz. Gratulációja mellett 
felajánlotta a Szövetségünk teljes körű 
együttműködését, támogatását. A levél felhívta a 
figyelmet, hogy  az alapellátás biztonsága, a 
víziközmű szolgáltató társaságok jövője, a 
foglalkoztatás fenntartása, a munkavállalókat érintő bérpiaci pozíciók megvédése miatt 
szükséges az együttműködés, egymás álláspontjának, ismerete, a partnerségre épülő 
együttgondolkodás. Üdvözölte, hogy a Kormány  egyértelmű célként tűzte ki a víziközművek 
fenntartható működésének,  a szektor több évtizedes rekonstrukciós elmaradásainak 
felszámolását. Mindezt a Nemzeti Víziközmű Közszolgáltatási Stratégiában foglaltak 
megvalósításával, és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatával egyidőben. Kiemelte, hogy 
lényeges a  munkabéke, munkavállalói elégedettség fenntartása, az ágazati kollektív 
szerződés, annak részét képező egységes besorolási és bértarifa rendszer megjelenítése, a 
stratégiai célok végrehajtása során.  
 
Az ágazat helyzetének értékelése során megállapítható, hogy a fenntartható foglalkoztatás 
megoldására irányuló elvárások túlmutatnak az üzemeltetés műszaki, pénzügyi 
nehézségein. Fentiekre alapozva kérte a személyes találkozás és konzultáció lehetőségét az 

ágazatot érintő részletfeladatok egyeztetése érdekében.  

 
Ülésezett az Országos Munkavédelmi Bizottság: Az Országos Munkavédelmi Bizottság a 
munkavállalók, munkaadók érdek-képviseleti szervezetei és a kormány képviselőinek 

részvételével május végén tartotta soron következő ülését. A 
fórumról Miskéri László a LIGA Szakszervezetek delegált tagja 
számolt be: napirendre került a Munkavédelem Nemzeti 
Politikájának végrehajtásáról szóló tájékoztató,  a 
Társadalombiztosító képviselője az üzemi baleset 
következtében az egészségbiztosítási alaphoz tartozó 
államkincstári kifizetések visszakövetelési eljárási rendjéről 
adott tájékoztatást. Emellett a Magyar Mérnöki Kamaráról és 
a  kamarán belül a Munkabiztonsági tagozat működéséről 
hallgattak meg tájékoztatót, melyben a Munkabiztonsági 



 

 

szakértők képesítési, nyilvántartási és továbbképzési helyzete is elemzésre került. A 
Munkaadói oldal beszámolt az EU-OSHA bilbaói tapasztalatairól, valamit a Munkavédelmi 
törvény módosítási tervezet, beérkezett módosító javaslatok is megismerhették.  A 
javaslatok rendszerezése után egységes szövegszerű módosítási javaslat formájában 
előzetesen az Országos Munkavédelmi Bizottság  tárgyalni fogja. A Nemzetgazdaság 2021. 
évi Munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés megvitatása volt a záró napirend.  
  
          
 
Megbeszélések a várható intézkedésekről: A 
VKDSZ elnöke a tárgyalt Volencsik Zsolttal, a 
Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával. Az 
informális megbeszélésen  az integrációs 
koncepcióról, a  Nemzeti Vízművek további 
helyéről és működéséről valamint az állami 
vagyon kezeléséről esett szó.  
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF): A VKF-ben elkezdődtek a 
szociális partnerek közötti egyeztetések. Napirenden van, még ebben az évben az inflációt 
kompenzáló, két számjegyű, átlagos bérfejlesztés előkészítése.  
 

A VKDSZ-t érintő megbeszélések: A VKDSZ elnöke, 
Fürjes-Gábor József a MaVíz elnökével az ágazati 
együttműködésről, az Ágazati Párbeszéd Bizottság 
működésének indításáról, a   tervezett Víziközmű 
törvény módosításáról történt egyeztetés. Az ITUC 
pályázat folyamatban van, a tanulmány előkészítése a 
vizes ágazati kollektív szerződésének kiterjesztéséről, a 
Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi 
Intézeti Tanszékének közreműködésével elkezdődött.  
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