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Sajtótájékoztatóval egybekötött demonstráció 2017. június 29.

2017. június 29.-én az ALFÖLDVÍZ Zrt. tulajdonosai döntenek a cég további zavartalan
működtetése érdekében abban, hogy a magyar állam jelentős tőkeemelést hajtson végre. A
tőkeemeléssel megszerzi a tulajdonhányad több mint 50%-át. Ennek következményeként
várhatóan, a meglévő öt többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltatóknál
bevezetettek szerint kívánja működtetni.
Egy dolgot azonban nagyon figyelmen kívül hagytak, azaz a több mint ezer-háromszáz
munkavállalót. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkavállalói körében elindult a latolgatás, hogy vajon
milyen változások lesznek.
Azt tapasztaljuk, hogy a tulajdonszerzés sokkal fontosabb annál, mint a munkavállalók
korrekt tájékoztatása a várható változásokkal kapcsolatban.
Munkavállalók megszenvedik a vízi közmű ágazat átalakítását, a korábban jól működő cég
állam általi gazdasági ellehetetlenítését.
Emlékszünk még arra, amikor a kilencvenes évek elején még harminc- három államilag
irányított, cég szolgáltatta az ivóvizet és biztosította a csatornaszolgáltatást közel azonos
szolgáltatási díjakat alkalmazva, amit a politika szétvert. Ugyan úgy, akkor sem számított a
szakma véleménye, mint most, és közel négyszázra duzzadt a szolgáltatók száma óriási
szolgáltatási díj különbözetekkel. Nem jó ez így, vélekedtek politikusaink, akik mintha most
ébredtek volna fel és cselekedni kezdtek. Törvényileg szabályt alkottak a szolgáltatásról, és
elkezdődött az integráció. Természetesen úgy beállítva, mintha a jelenlegi szolgáltatók nem
megfelelő módon üzemeltetnénk, és extraprofitot termelnének. Ennek letörésére a
szolgáltatási díjakat 10%-al csökkentették (rezsicsökkentés). A díjmeghatározás jogát a
tulajdonos önkormányzatoktól elvonták és közvetlen miniszteri hatáskörbe tették. A
rezsicsökkentést hangzatosan a fogyasztók kiadásainak mérséklésére hajtották végre.
Amennyiben valóban a fogyasztó érdekei lettek volna fontosak, akkor nem a sertéshús ÁFA
tartalmát csökkentették volna, hanem az emberi lét leg alapvetőbb szükségletét kielégítő
egészséges ivóvízét akár 27%-al. Ebben az esetben a szolgáltató bevételei nem csökkentek
volna. De azt látjuk, hogy pont ez volt a cél, a szolgáltató bevételeinek csökkentése. Ezek
után bevezetésre került a közműadó, amely alapján a közművezeték minden méteréért 125
Ft. adót kell a szolgáltatónak befizetni a költségvetés számlájára. Ez jelentős terhet jelent,
annál is inkább, mivel nincs „pardon”, teljesen mindegy, hogy pld. a fővárosban kell
egységnyi méter után fizetni az adót, vagy vidéki településeken. Nem mindegy ugyan is,
hogy az egységnyi méterhosszra hány fogyasztó jut. Milliárdos kiadást jelen ez az
ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek úgy, hogy a szolgáltatási árai a korábbi ár, mínusz tíz százalék. Erre
még vagy százmilliós felügyeleti díjat is be kell fizetni. Megépültek a víztisztító művek, az új
szennyvíztisztító telepek, azonban a megnövekedett üzemeltetési költséget nem lehet
érvényesíteni.
Összességében ez a „játszma” előre kiszámítható volt. Szakszervezetünk két esetben fordult
levélben Miniszterelnök Úrhoz a lejtmenet megállítása érdekében, azonban válasz nem
érkezett.
Kulcsoltunk minden illetékes helyen, de segélykiáltásunk süket fülekre talált.

Ez a folyamat már évek óta zajlik. Eközben a munkavállalók azt tapasztalják, hogy lassan
már csak a legszükségesebb hibaelhárítást végezhetik, szükségszerű rekonstrukciós
munkákat el kell halasztani, a hálózati vízveszteség csökkentése senkit sem érdekel.
További veszély, hogy az alulfizetettség, és a bizonytalanság miatt egyre többen hagyják el
az Alföldvíz Zrt-t, pótlásuk nehézkes. Az itt maradtak nagy leterheltsége sem tesz jót az
egészséges, hatékony munkavégzésnek.
Összességében egy alulfizetett, bizonytalan gazdasági körülményben lebegő cég nem a
legvonzóbb sem a régen itt dolgozó, sem a fiatal pályakezdők részére, És azt sem felejtsük
el, hogy két alapszolgáltatásról beszélünk, ami nélkül megállna az élet. Őrizzük meg a cég
működőképességét, mind gazdasági vonalon, mind humánerőforrás tekintetében. Nagy a
felelősség, vegyék komolyan a döntéshozók is.
Fentiek miatt kezdeményezzük, hogy a jelenlegi főtulajdonos és az MNV Zrt. a
szakszervezet bevonásával kezdjenek tárgyalásokat az átmenetről és a várható
munkavállaókat érintő változásokról. Garanciákat kívánunk kapni, hogy a munkavállalói
létszámot nem érinti a tulajdonosi változás és nem jelent hátrányt a munkavállalók
bérviszonyaira sem!
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