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Államtitkári konzultáció: A VKDSZ elnöke június 24-én dr. Raisz Anikó államtitkárral 

konzultált. Az elnök 3 anyagot adott át, az első a pandémiás beszámoló, a  második a 

fenntartható foglalkoztatással kapcsolatos tanulmány, míg a harmadik az integráció a 

munkavállalók szempontjából témában írt elemzés volt.  

Az Elnök elmondta, hogy nem teljesen egységes az álláspont az integrációval kapcsolatban, 

de az Alföldvíznél is az integráció segített csökkenteni a problémákat, pl. a forráshiányt. Az 

államtitkár asszony tájékoztatott arról, hogy a Nemzeti Vízművekkel tárgyalnak szakmai 

kérdésekben. Egy szakmai előterjesztés van kidolgozás alatt, mely valamennyi vízműre 

vonatkozóan kompenzálná az energiaár emelés miatti terheket és segítené a 

bérfelzárkóztatáshoz szükséges források előteremtését. Emellett a rekonstrukciós 

feladatokat is prioritásként kezelik majd. Az elnök kiemelte, hogy a fenntartható 

foglalkoztatás mindent felülír, hiszen elöregedik a szakma, nagy az elvándorlás és egyre 

rosszabb a szakember utánpótlás is.  

 
Választmányi ülés 2022. június: Elektronikus úton, Zoom segítségével rendezte meg ülését a 

VKDSZ Országos Választmánya. A későn kiküldött meghívó vita alakult ki, hogy megtartható-

e az ülés, de végül megtartották. A késlekedés oka a szakminisztériummal történ 

időpontegyeztetések voltak. A  Fürjes-Gábor József elnök beszámolt a dr. Raisz Anikóval 

folytatott konzultációról (a részletek külön hírben fentebb).  Dr. Mészáros Melinda, a LIGA 

elnöke beszélt a LIGA és az országos érdekegyeztetés helyzetéről.  Az ETUC pályázati 

támogatását elnyerték így biztosítani tudják a rendezvények, bizottsági ülések és képzések 

megtartását.  Több új szervezet is csatlakozott, és volt, amely visszajött több év után. Készül 

egy nemzetközi tanulmány az országos bértárgyalásokkal kapcsolatosan. A választmányi 

tagjai elmondták, hogy az  önkormányzati tulajdonú vízművek közül több nagyon rossz 

helyzetben van. A bérek a minimálbéren és bérminimumon vannak nagyon sok kollégánál, s 

sajnos alig van szakmunkás. Az elnök javasolta, hogy Palkovics Lászlónak küldjenek levelet 

(lásd külön hírünk lejjebb), mint Országos választmányi véleményt az ágazat problémáiról.  

Ádám Róbert János, ügyvezető elmondta, hogy kezdeményezik az ÁPB együttműködés 

rendszeresítését a munkaadói oldallal. A TIM ismét kiírta a pályázatot az ÁPB-k számára, 

melyen a VKDSZ több, mint 2 milliót nyert.  
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Kabai Tibor, irodavezető a Székház karbantartásának legfontosabb problémáit ismertette: 

megvan a tervezői árajánlat a tető megerősítésére/felújítására és egy biztonsági kamera-

rendszer kiépítésére vonatkozóan. A kivitelezésnél milliós nagyságrendű költségek 

várhatóak. A Nyugdíjas Szövetkezet lezárta az elmúlt évet, 300 milliós bevétel mellett 

mintegy 10 milliós adózott eredményt tudtak felmutatni.   

Munkaügyi per: Orosz Zsolt (MIVÍZ) ismertette, hogy munkaügyi perét első fokon megnyerte 

a volt munkáltatójával szemben, perelte a munkaviszony visszaállítását és az elmaradt 

jövedelme megtérítését. Várható, hogy fellebbez a cég. Egyébként a MIVÍZ-nél maradt 

szakszervezeti elnök, bár elég nehéz volt bejutnia a volt cégéhez. Köszöni a VKDSZ támogatását, mert 

a  per költségeit a VKDSZ fizette, a nyertes per esetében ezt visszakapja majd.  

Levél Palkovics László Technológiai és Ipari miniszter részére: A VKDSZ és a LIGA elnöke 

leírta, hogy a helyi tagszervezetek vezetői egyértelműsítették  az  ágazat fenntartható 

foglalkoztatásában és üzemeltetésében jelentkező  krízis helyzetet, melyre befolyással 

vannak az  elmaradt fejlesztések, rekonstrukciók, hálózat- és kapacitásbővítések. A 

jelentkező forráshiány,  a katasztrofális mértékű energiaár emelkedés azonnali beavatkozást 

igényel. 

A vízügyi ágazatban a korfa magas életkort mutat, és a versenyképtelen bérek miatt 

tekintélyes az elvándorlás, nehéz a szakemberek pótlása. Bizonytalanságot jelent az 

ágazatban az integrációs  ágazati stratégia  ismeretének hiánya.  A víziközmű szolgáltató 

társaságok jövője, az alapellátás biztonsága, a foglalkoztatás alakulása, az állami és 

önkormányzati vízművek munkavállalóit érintő munkaerőpiaci bérek, valamint az egységes 

foglalkoztatási feltételeket jelentő  ágazati kollektív szerződés kiterjesztése számunkra 

jelentős feladatokat tartogatnak, mellyel kapcsolatban konzultációs lehetőséget kértek.  

 
Elnökségi ülés 08.04.:  Az ülés idején Fürjes-Gábor József a Technológiai és Ipari Minisztériumban 
vett részt egy konzultáción (lásd külön hírünk lejjebb).  Ádám Róbert János megállapította, hogy az 
elmúlt évekkel ellentétben a taglétszám minimálisan, de nőtt. Az első félévben kiadásaink és 
bevételek terv szerint zajlottak. Összességében pozitív a mérlegünk.  
Az  energia árak növekedése miatt szükség lesz takarékossági intézkedésekre és a bérlőkre is át kell 

hárítani a rezsidíj egy részét.  

Fürjes-Gábor József visszaérkezett a minisztériumi konzultációról. Beszámolt a mai megbeszélésről 

(lásd külön hírünk)l.  

Bende Flóra az Alföldvízzel kapcsolatosan elmondta, hogy a 18 % béremelést megkapták, de még 7 % 

hátra van. Sajnálja, hogy nincsenek az információk birtokában, ami bizonytalanságot okoz.  

Az Elnök elmondta még, hogy  a balatonszepezdi üdülő kerítését javítani kell, illetve javaslata, hogy ki 

kell alakítani egy konyha, fürdő, wc komplexumot és kempingként lehetne hasznosítani a területet.   

Soron kívüli szakmai tájékoztató augusztus 4-én a Technológiai és Ipari Minisztériumban:  

a  MaVíz, VKDSZ,  önkormányzati vízművek  vezetői, önkormányzati érdekszövetségek 



részvételével. Technológiai és Ipari Minisztérium képviseletében Dr. Raisz Anikó  Államtitkár, 

 Volencsik Zsolt Nemzeti Vízművek Zrt.  vezérigazgatója által kerültek megfogalmazásra a 

Kormány  döntésben szereplő, ázsiós tőketámogatásra vonatkozó lehetőségek.   

A Kormány által elfogadott döntés alapján, az üzemeltetés és foglalkoztatás stabilitás 

biztosítása  érdekében, az   ázsiós tőke támogatás az önkormányzati tulajdonban működő 

üzemeltető szervezetek számára soron kívül biztosítható,  amennyiben augusztus 31-ig 

előzetes szándék nyilatkozatot tesznek a Víziközmű törvény előírásai szerint történő  ellátási 

felelősség lemondásáról, a közmű vagyon állam részére történő átadásáról. Az üzemeltető 

szervezetek által jelzett és indokolt  tőke támogatás mértékéről, egyedi elbírálás alapján,  az 

érintett üzemeltetői és tulajdonos önkormányzatokkal történő  egyeztetést követően kerül 

sor.  A térítésmentes vagyon átadás, és az ezzel összefüggő ügymenet  a Nemzeti Vízművek 

Zrt.  koordinálásával történik.  

Az Államtitkár Asszony kijelentette,  hogy a foglalkoztatás stabilitása, a munkavállalókról 

történő gondoskodás  meghatározó szempontja a tőketámogatásnak. A VKDSZ kiemelt 

fontosságú  a fenntartható foglalkoztatásra vonatkozó álláspont és a stratégia alkotás 

részleteinek megismerésére vonatkozó folyamatos  konzultáció igénye.   

 
 
  
Örömmel várjuk a helyi szervezetek híreit, eseményeit, melyet a következő számban 

megjelentetünk.  

 

 
 
Ádám Róbert János 
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