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Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog újévet kíván a
Villamos Független Szakszervezet
vezetõsége!
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Üzemi tanács
Lassan véget

ér az idei
év …. Néhány mondatban
összefoglalnám az Üzemi
Tanács munkáját. Év elején
vendégünk volt Radócz
Csaba műszaki főmérnök úr.
Tájékoztatott minket a
Villamos ágazatot érintő
változásokról , műszaki
feladatokról, Hungária és
Száva kocsiszínek átépítési
munkálatairól. Márciusban
a Központban az Egri
teremben Bolla Tibor elnökvezérigazgató úr megtartotta
az I. féléves beszámolóját az
Üzemi Tanácsoknak.
A villamos, trolibusz
ágazati fejlesztésekről, Széll
Kálmán téri felújításról,
Budafok kocsiszín teljes
átépítéséről tett említést.
Többek között a 3 - as
metró rekonstrukciójáról ,
mely 2016 -ban kezdődik és
2 évig tart előreláthatóan és
szakaszosan végzik majd. Új
metró kocsikat nem szereznek
be, továbbra is a régieket
újítják fel.
A HÉV felújítás a terv szerint
10 évig fog tartani. Mill. Fav.
felújítási tervezés a háttérben
zajlik.
Májusban kifizetésre
kerültek az ágazati jubileumi
jutalmak.
A Balatonfenyvesi
Továbbképzési és Szabadidő
Központban idén a szociális
turnusok június.16 - 22
- ig, június 23 – 29 - ig és
augusztus 25- 31- ig voltak.

Normál : 7 nap /6 éjszakás ,
8 nap / 7 éjszakás és rövid 4
nap / 3 éjszakás nyaralásra
volt lehetőség.
Eleinte nehézkesen indult
a jelentkezés a szociális
turnusokra, de aztán egyre
többen értesültek róla.
A tájékoztató kint volt a
faliújságokon, forgalmi
tartózkodókban és a
honlapunkon is.
A villamos ágazatnál a
létszámarányos elosztásnál
három család kapott
lehetőséget a nyaralásra, de
végül öt családnak sikerült
beutalót adni.
A munkáltató egymillió
forinttal járult hozzá a
szociális turnusokhoz.
Sportolási lehetőség és
játszótér is biztosítva van .
Reméljük jövőre is lesz
lehetőség kedvezményes
nyaralásra kollégáinknak és
családjaiknak!
Vendégünk volt Veperdi
Tamás vasútbiztonsági
csoportvezető (most már
főelőadó ), aki a feladataikról,
azaz a zavarelhárításról
és ellenőrzésekről adott
tájékoztatást.

A 2 - es villamos vonalát
a világ 10 legszebb vonala
közé sorolták. Gyerkó József
infrastruktúra főmérnök
úr részletesen beszámolt
a villamos ágazatnál folyó
építkezésekről, a jövőbeni
budai fonódó viszonylatairól,
fenntartási munkákról, a
pályák és a felsővezetékek
állapotáról. Továbbá vázolta a
fogaskerekű villamos felújítási
tervét, kiterjesztését a Széll
Kálmán térig.
A cafeteria rendszer új
elemekkel történő bővítése
várható 2016 - ban.
Végezetül az üzemi
tanácstagok nevében minden
kollégának és olvasónak:

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
eredményekben
gazdag, békés, boldog új
évet kívánok !
Garányi Zsuzsanna
ÜT. Elnök

Júniusban Borbás Péter
igazgató úr vázolta az első
félévi eredményeket, és a
jövőbeni feladatokat. Kiemelt
projekt a budai fonódó
hálózat építése, mely jó
ütemben halad. Napjainkig a
3 - as viszonylaton már több
CAF villamos szállítja az
utasokat.
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Megkérdeztük
Interjú Dr. Környei Évával, a BKV jogi és humánpolitikai igazgatójával

A jogi szakterület mellett a
humánpolitikai szakterületet is Ön
irányítja. A hasonlóságok, vagy
a különbségek nagyobbak a két
terület között?
A közös halmaz a munkajog, de
az a humán résznek csak egy
kisebb részét teszi ki, így hát azt
mondom, a különbség a nagyobb.
Mennyire egyeztethető össze a két
terület? Mik az elmúlt hónapok
tapasztalatai?
A munkajogi részhez lehet úgy
viszonyulni, mint jogász, a
humánpolitikai rész igazából
nagyon sok szervezési kérdést,
vagy feladatot jelent. A napi
feladatokon túl különböző
projekteket indítottunk, melyeket
heti gyakorisággal figyelemmel
kísérünk. Ezek egyike a cafeteria
rendszer kialakítása, illetve már
a kibővítése 2016 – ban.
Nem azt mondom, hogy ez
egy korszakalkotó intézkedés

(Véleményünk szerint – ha marad,
vagy még tovább növekedik – pedig
az! A szerkesztőség), de olyan

intézmény megteremtése a BKV
életében, ami eddig még nem
volt. Voltak ugyan juttatások a
dolgozók részére, de ez teljesen új
rendszer, amit belső erőforrások
előteremtésével sikerült
megoldani.
Egy fontos kérdés: számíthatunk
- e az összeg emelésére és újabb
elemek bevezetésére?
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A 2016 – os cafeteria ki fog
bővülni több elemmel is. A
belső kommunikáción, illetve a
HR munkatársakon keresztül
tájékoztatjuk a munkavállalókat
még decemberben a
változásokról. Így, amikor
januárban nyilatkozniuk
kell, már átgondoltan tudnak
választani az elemek közül.
Az a kérdés pedig, hogy
emelkedni fog – e a cafeteria
összege, az majd ott és akkor,
a bértárgyalásokon fog eldőlni.
Én csak biztatni tudom a
szakszervezeteket, de ebben a
kérdésben dönteni nem az én
feladatom.
Említene néhányat a választható
elemek közül?
A munkavállalók nagyon
várják már például a SZÉP
kártya bevezetését. De nagy az
érdeklődés a lakáscélú törlesztés
lehetősége iránt is. Az utóbbinál
például az adóvonzat nulla
százalék, azaz a teljes összeg a
hitel törlesztésére fordítható.
Itt van például a bölcsődei
szolgáltatás, ami szintén nulla
százalékos adóvonzatú. Ha valaki
erre kívánja fordítani a cafeteria
összegét, megteheti. Mindössze
arra kell figyelni, hogy az a
bölcsőde tudjon számlát kiállítani
a BKV címére. Van olyan is,
hogy kockázati biztosítás. Ezek
életbiztosítás, balesetbiztosítás
jellegű szolgáltatások, jó
kondíciójú csomagok, amelyek
kedvező feltételeket nyújtanak, a
piaci árnál olcsóbban.
A BKV – nál folyamatban van a
bértarifa rendszer átalakítása. Mit
jelent ez a munkavállalók számára?

Ez a másik nagy projektünk, a
humán projekt. Lassan már egy
éve folynak ezek a munkálatok,
most lesznek kézzelfogható
eredményei. Megpróbáljuk az
egész BKV-nál rendbe rakni
a humán dokumentációt.
Azt szeretnénk elérni, hogy a
munkavállalók dokumentumai
megfeleljenek ahhoz a munkához,
amit ténylegesen végeznek.
Tehát egységesítjük a munkaköri
elnevezéseket, elkészítjük
az új munkaköri leírásokat
és a munkaszerződéseket
is átvizsgáljuk, „tisztába
tesszük”. Azt várjuk ettől,
hogy a BKV egészénél egy
letisztázott, egységes munkajogi
dokumentációt hozzunk létre.
Amikor pedig a dolgozók
besorolása megtörténik a
különböző munkakörökbe,
megnézzük, hogy az adott
munkakörben mekkora a szórás,
azaz mekkorák az eltérések az
azonos munkát végző dolgozók
bérét tekintve. Ezt vizsgálva
következik egy egységes bértarifa
rendszer kialakítása.
A vállalatnál sok embert
hátrányosan érintett a
korkedvezmény korábbi eltörlése.
Létezik – e olyan program, ami
ezt a hátrányt csökkentheti, vagy
kiküszöbölheti?
Igen, létezik. Az
érdekképviseletek jelezték, hogy
erre a helyzetre megoldás kell.
Kidolgoztunk hát közösen egy
javaslatot, amely szerint az a
dolgozó, aki korkedvezményes
szolgálati időt szerzett legalább
két évet, és a nyugdíjkorhatára
előtt legalább két évvel
egészségileg alkalmatlan lesz a
munkája elvégzésére, azt egy
hathónapos időtartam idejére
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rehabilitációra szorultnak fogjuk
tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a
BKV – n belül megpróbálunk
olyan munkakört biztosítani,
amit el tud látni, tehát nem kerül
rögtön az utcára. De ez az idő
egyben neki is rendelkezésére
áll, ő is próbálhat más munkát
keresni.
Hogyan alakul most a formaruha
ellátás a vállalatnál?
A formaruha, mint olyan, mindig
is nagy feladat volt a BKV – nál.
Most már módosult a formaruha
szabályozás. Én egyébként úgy
gondolom, sosem lehet olyan
jó egy változat, ami mindenki
tetszését elnyeri. A jelenlegi ruha
a nagy többségnek megfelel, a
kisebbséget pedig próbáljuk
kezelni. Amit itt el szeretnék
mondani az az, hogy nagyon
sok régi formaruha van még
a raktárakban. Aki szeretne
még régi formaruhát felvenni,
annak megvan rá a lehetősége.
Jelentkezzenek, ruha van bőven,
ráadásul a kihordási ideje a fele,
mint az új formaruháké.
A hölgyek panaszkodnak, hogy a
női ing kivágása/dekoltázsa egy
kicsit mélyre sikeredett. Többen
jelezték, inkább a férfiingeket
viselnék munka közben. Lesz rá
lehetőségük?
Tárgyaltunk a vállalkozóval
erről, már változtattak is a
szabásmintán. A kivágás mellett
kaptunk visszajelzést arról is,
hogy a szűkített fazon miatt
egyeseknek kényelmetlen a
viselése ezeknek a daraboknak.
Mindezzel együtt sajnos nem
tudunk férfiinget adni a női
munkavállalóknak. Azt tudom
javasolni, hogy aki végképp
nem tud megbarátkozni az ing
méretével, a méretvételezés helyén
jelezze, hogy egyedi méretre
lenne szüksége, elvileg azt egyedi
méretben legyártják.

A formacipő bevezetése mikorra
várható, milyen formában kívánják
megoldani?
A BKK kérésére – miszerint
legyen egy egységes beszerzés,
mert úgy reményeink szerint
olcsóbban kapjuk meg ezeket a
cipőket – együtt dolgozunk ezen
a kérdésen, és feltehetően a jövő
évben pontot is tehetünk az ügy
végére. Mindenképpen magát a
formacipőt kívánjuk biztosítani,
sem levásárolható utalvány, sem
más egyéb megoldás nem jön
szóba.
Az átmeneti kabáthoz sokan még
nem kaptak meleg bélést, bár arra
egyre nagyobb szükség lenne a tél
beálltával. Várható pótlás a közeli
jövőben?
Lesz bélés, tudomásom szerint
már gyártják is. A formaruha
szabályzat most módosult, ott meg
lehet nézni, kinek jár a bélés.
Térjünk át más témára. A
pszichokozkázati felmérés
kérdőívét a dolgozók nem akarják
kitölteni, mert aggályosnak
tartják a beazonosíthatóság miatt.
Ha pedig sokan nem töltik ki, a
felmérés nem mutat pontos és valós
képet a munkavállalók pszichikai
terheléséről és kockázatairól.
Ez egy kicsit körön kívüli
feladat, hogy úgy mondjam,
mindenesetre én is tudok róla a
munkavállalói visszajelzésekből.
Ezt a vizsgálatot a Biztonsági
Igazgatóság kezdeményezte,
mint munkavédelmi feladatot.
A nyilatkoztatási hátteret az
Informatika csinálta meg, de
nem is volt cél, és nem is lesz
cél a beazonosítás. Maga a
nyilatkozat egy teljesen anonim
dolog. A belépéskor ugyan kell
a HR azonosító, de csak azért,
mert azt akarjuk elkerülni, hogy
egy dolgozó többször is kitöltse a
kérdőívet.

Itt és most hadd nyugtassak
meg minden munkavállalót,
hogy senki sem törekszik a BKV
vezetésén belül arra, hogy majd
bármilyen módon is beazonosítsa
a munkavállalókat. Egyébként is
csak a belépéshez szükséges az a
szám, a továbblépés után viszont
nincs semmilyen azonosítás.
Vannak olyan helyszínek, területek,
ahol nem tudják a dolgozók kitölteni
a kérdőívet, még ha akarják sem,
ugyanis a kihelyezett számítógépek
valamilyen oknál fogva nem
működnek.
Erről konkrét jelzést szeretnék
kérni, mert akkor továbbítjuk
az Informatika felé, miért nem
működik. A gépeknek egyébként
fontos szerepe lesz a cafeteria
nyilatkozatok beállításánál is.
Végezetül: mit üzen az olvasóknak?
Ha valakinek bármilyen
problémája van, és helyi szinten
nem tud zöld ágra vergődni –
akár az ügyintézővel, akár a
munkáltatói jogkörgyakorlóval –
nyugodtan fordulhat hozzám. Az
e-mail címem nyilvános, írjanak
nekem, kivizsgáljuk az ügyet és
megpróbálunk segíteni rajta.
Békés, boldog karácsonyt és
boldog újévet kívánok minden
munkatársamnak!

		Gyebnár István
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Interjú
Beszélgetés Szetei Tiborral, a BKK humánerőforrás vezetőjével
ideje, már tavasz óta létszámstop
van a BKK-nál. Ez pedig azt
jelenti, hogy bizonyos esetekben a
munkavállalók távozását követően
létszámpótlásokat indítunk, és
ezekre a felvételt meg is hirdetjük,
de egyébként létszámfelvételek
nincsenek.
Milyen elvek szerint történt azon
munkavállalók kiválasztása, akik
végül távoztak a BKK-tól?

Volt-e létszámleépítés a társaságnál,
vagy tervez-e a vezetőség ilyet?
Csoportos létszámcsökkentés a
BKK Zrt.-nél nem volt és nem is
várható. Létszámracionalizálás a
szervezet és az ahhoz kapcsolódó
feladatok átalakításának
megfelelően egy-két helyen
értelemszerűen volt, de kevés
ember vált ebben érintetté. Néhány
bérletpénztáros illetve jegyellenőr,
valamint más területekről is egyegy fő.
Ezek az esetek mostanra le is
zárultak, a következő időszakban
ilyet nem tervezünk. Meg kell
azonban még említeni, hogy
néhány, az év végéig tartó,
határozott idejű szerződéssel
rendelkező munkavállaló
szerződését sem hosszabbítjuk meg.
Ez a racionalizálás más munkakörbe
áthelyezést is jelenthet, vagy
egyértelműen a munkaviszony
megszüntetését jelenti?
Ez egyértelműen a munkaviszony
megszüntetését jelentette az
érintett személyek számára.
Természetesen minden esetben
megvizsgáltuk, hogy van-e az adott
munkavállaló képzettségének,
végzettségének, ismereteinek
megfelelő más, szabad munkahely
a társaságnál, de ilyen nem volt.
Tudni kell egyébként, hogy hosszú
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Ezek eltérőek voltak
szakterületenként, illetve szervezeti
egységenként. Előre bocsájtom,
hogy a szociális szempontokat
is figyelembe vettük, ahol
lehetett. Döntően azonban a
munkavégzéshez kapcsolódó
szempontokról van itt szó.
Például készpénz és értékszelvény
hiányokról beszélhetünk, amelyek
folyamatosan fennállnak és
nagy összegűek. Valamint a
munkavégzés pontosságát, a
rendelkezésre állást és más, a
munkavégzéshez kapcsolódó
szempontokat is vizsgáltunk.
A jubileumi juttatás kialakításáról
tudnál valami biztatót mondani az
olvasóknak? Ez egy olyan fontos
kérdés, amelyben a szakszervezetünk
már régóta sürgeti az előrelépést.
A jubileumi juttatás valóban
hosszabb ideje kardinális kérdés a
munkáltató és az érdekképviseletek
között. Azt tudni kell, hogy a
BKK nemrég volt öt éves, ebből
a szempontból nézve mostantól
lenne ésszerű ezzel a kérdéssel
foglalkozni.
A korábbi években azért nem
támogatta a munkáltató az ilyen
irányú törekvéseket, mert egész
egyszerűen diszkriminatív lett
volna a munkavállalók azon
részével szemben, akik nem
jogutódlással kerültek át a BKK
állományába. Ezért aztán nem
került érdemben szóba a jubileumi
jutalom a BKK-nál. Az elkövetkező
időszakot tekintve nem zárkózunk
el ilyen típusú megoldástól sem, de
egyébként azt le kell szögeznem,

hogy részemről sokkal inkább
a teljesítmény-központú díjazás
híve vagyok. Természetesen a
mai világban is van fontossága,
relevanciája a társasághoz való
hűségnek és ezt valamilyen
módon jutalmazni is kell, de ettől
függetlenül sokkal inkább abba az
irányba szeretnénk elmenni, hogy a
teljesítményt díjazzuk.
Én azt gondolom, hogy az az
ezerkétszáz ember - aki 2012-ben
jogfolytonossággal a BKK-hoz
átkerült a BKV-tól, és ott korábban
részesült ebben a juttatásban, és az
elmúlt három év valamelyikében
jogosult lett volna erre, ő is érezheti
kizárva, diszkriminálva magát.
Igazából nem estek ők ettől el,
hiszen abban az évben, azaz
2012-ben aki jogosult volt a
jubileumi jutalomra, az megkapta
még a BKV-tól. A 2012-es év
végéig érvényben lévő átmeneti
megállapodás ugyan tartalmazott
a jubileumi jutalomra vonatkozó
szabályozást, de az év végén
megkötött Kollektív Szerződés,
ami az érdekképviseletek és a
munkáltató közös szándékait és
elképzeléseit tartalmazza, már
nem rögzíti a jubileumi jutalom
intézményét a BKK-nál.
A szakszervezetünk továbbra is
fontosnak tartja ezt a kérdést, nem
hagyjuk elsikkadni az idő múlásával.
De térjünk át más témára. Az
egyenruha kiadásával kapcsolatban
mire számíthatnak a formaruha
viselésére kötelezett munkavállalók?
December 7-én kiadásra került
a formaruha szabályzat és ezzel
párhuzamosan megkezdtük
a formaruhák kiosztását is.
Rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy a munkavállalók minőségi
alapanyagból készült formaruhákat
viseljenek, ezért minden esetben
figyeltünk rá, hogy bőrbarát
anyagokból készüljenek az egyes
ruhadarabok. A minőséget nemcsak
a ruháknál, hanem a kiszolgálásnál
is elsődlegesnek tartjuk, így egy
főre fél órát szánunk, hogy mindent
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kényelmesen fel tudjon próbálni,
és ha kell, azonnal igazítani is
tudjunk a formaruhákon. Először
az ügyfélszolgálaton dolgozó
kollégák, utána a pénztárosok, a
hév-jegyellenőrök, majd végül a
jegy- és bérletellenőrök kapják meg
a ruhákat – várhatóan 2016 február
végéig a teljes érintett állomány
megkapja az új szetteket.
Hol tart jelenleg az elektronikus
jegyrendszer bevezetésének
folyamata?
Jelenleg több gyártási folyamat
tesztelése is megkezdődik.
Ennek keretében a BKK
munkavállalóinak decemberben
megkezdődik a dolgozói kártyák
kiosztása. Részletes információkat
a jegyrendszer jelenlegi fázisáról
egy decemberi sajtóközlemény fog
tartalmazni.
Maradnak-e a jegypénztárak, vagy
az ügyfélcentrumok kialakításával
bezárásra kerülnek? Mi lesz a
bérletpénztárosok sorsa?
A Főváros a 2015. december
2-ai Közgyűlésén elfogadta
az elektronikus jegyrendszer
bevezetéséhez kapcsolódó
ügyfélközpont-hálózat teljes
körű kiépítésére vonatkozó
előterjesztést, amely alapján
újabb ügyfélközpontok kiépítése
és megnyitása tervezett 2016.
évben. Ennek létszámigénye
elsősorban a bezáró pénztárakból
felszabaduló létszámból fedezhető,
tehát továbbra is nagy szükség
lesz a bérletpénztárosokra.
Értelemszerűen, ahogy megnyílnak
az ügyfélcentrumok, azzal be
fognak zárni pénztárak is,
tervezetten, fokozatosan ütemezve.
A pénztárosokat folyamatosan
átképezzük ügyfélcentrumokban
dolgozó munkavállalókká.
Tehát a foglalkoztatásuk ezen a
szinten biztosított. Ugyanakkor
az nagyon is valószínűsíthető,
hogy az ügyfélcentrumokban nem
lesznek annyian foglalkoztatva,
így a jegypénztárosok létszáma
csökkenni fog a jövőben. Erre
a helyzetre felkészültünk,
számolunk a spontán

lemorzsolódással, de csoportos
létszámcsökkentést – ahogy azt
már korábban is említettem egyelőre nem tervez a társaság.
A jegyrendszer bevezetésével
azonban további munkakörök
létszáma bővül, ezért is mértük
fel korábban a pénztárosok
orientációját, érdeklődési körét
is. Például telefonos, vagy
levelező ügyfélszolgálati munkát
végző kollégák a jegyrendszer
elindulásával nagyobb létszámot
igényelnek majd.
A tapasztalatok alapján van-e olyan
terület, ahol korábban bezárt pénztárat
vissza kellene nyitni?
Olyat nem látunk, amelyet vissza
kellene nyitni. A szakterület terveit
ismerve azt kell mondanom, inkább
a nyitvatartási idő csökkentése az,
ami szóba jöhet. Emellett a több
ablakos jegypénztáraknál egy-egy
ablak bezárásának lehetősége is
felmerült. Arról nem tudok, hogy
bővíteni, vagy újra kellene nyitni
egy pénztárat.
Ezzel egyidejűleg újabb és újabb
jegyautomaták veszik át legalább
részben a pénztárak szerepét,
illetve tehermentesítik azokat.
Bizonyos idősávokban – kora
reggel, késő este a jegyautomaták
egyértelmű alternatívái a
jegypénztáraknak. Rövid határidőn
belül újabb százötven automata
kerül beüzemelésre.
Várható-e a cafeteria elemek bővítése
2016-ban?
Én úgy gondolom, hogy a mostani
cafeteria körünk az megfelelő,
és lefed minden olyan igényt,
ami munkavállalói szinten
megjelenik. Nem tervezzük a jövő
évben bővíteni sem az elemek
számát, sem a költségkeretet. A
legnépszerűbb cafeteria elemek
markánsan érzékelhetőek.
A különféle utalványok, és a
lakástámogatási rendszer az, amit
leginkább igényeltek és igényelnek
a munkavállalók.
Azt gondolom, nincs értelme
úgy bővíteni a rendszert, hogy
kevés munkavállaló használja az

adott elemeket, mert akkor azok
fenntartása nem igazán gazdaságos.
Úgy érzem, a mostani rendszer
eléggé kiforrott már arra, hogy
minden igényt be tudjunk fogadni
és le tudjunk kezelni.
Természetesen, ha hirtelen
tömeges igény jelentkezne egy
újabb elem bevezetésére, akkor
elgondolkodunk rajta, van-e
lehetősége a kibővítésnek. Nagyon
sok kezdeményezés van a cafeteria
piacon, amit érdemes megvizsgálni,
mi is ezt tesszük folyamatosan.
Bár nem a cafeteria része,
de szeretném megemlíteni,
hogy a BKK-nál minden
munkavállaló rendelkezik élet- és
balesetbiztosítással.
Ez hogyan működik? Mondanál róla
néhány szót?
Ha a munkavégzés során
történik baleset, akkor
különböző szolgáltatásokat

teljesít a biztosító: pld:
kórházi kezelés és ellátás;

rokkantság, halálozás esetén fizet
a biztosító a munkavállalónak.
Emellett még minden egyes
munkavállalónak biztosítjuk a Dr.
Card egészségkártya szolgáltatást
is. Annak is van egy élet- és
balesetbiztosítás része.
Hol töltöd a Szilvesztert idén?
Remélem, nem itt, a
munkahelyemen, mert az azt
jelenti, hogy valami komoly havaria
van. Én nem vagyok az a bulizós
típus. Általában nem tervezem,
hogy nagy baráti körben töltsem
a Szilvesztert. Az utóbbi néhány
évben az Amadinda Ütőegyüttes
újévi koncertjét preferálom,
idén is ott leszek a feleségemmel
a Zeneakadémián, az este tíztől
hajnal kettőig tartó rendezvényen,
ahol Presser Gábor mellett Rúzsa
Magdi is fellép.

		Gyebnár István

v i l la mos f ügget len sza k szer vezet

7

Karácsony
Kőbe vésett érzelmek?

Végre itt a Karácsony! Így örülnek a
gyerekek, és örömmel, izgatottan várják
az ajándékozás napját. Már megint itt a
Karácsony! Így sóhajtanak a felnőttek,
és ebben a sóhajban nem feltétlenül van
öröm, vágyakozás. Talán várakozás az
van, de ez inkább olyan „legyünk már túl
rajta!” féle…Nem azt mondom, hogy ez
a jellemző, de van ilyen is. Már egészen
kicsi gyermekként azt tanítja a szülő,
az iskola, de még a környezetünk, a
kultúránk, a vallás, hogy a Karácsony a
szeretet ünnepe. De tényleg, a szeretetet
ünnepeljük, vagy a szeretteinket
ünnepeljük?
Ez csak egy költői kérdés volt, nem
várok rá választ. Sokunknak az ünnepi
készülődés legalább annyira megterhelő,
mint örömteli. Ez kell, az kell, így kell,
úgy kell, úgy illik…stb. Elvárás, hogy
boldogok, kipihentek legyünk. Pedig
azokban az ünnepi napokban is lesz
morcos, lesz fáradt, lesz szomorú, lesz
síró, sőt lesz gyászoló ember is. Az élet
már csak ilyen.
Igyekezünk megfelelni a társadalom
íratlan szabályainak, nehogy kilógjunk a
sorból. Erőnkön felül teljesítünk, anyagi
lehetőségeink határait feszegetjük, mert
különben mit szólnak az emberek, a
szomszédok, a kollégák, a rokonok…
Ismerős helyzet? De miért is kell
eltűrnünk, hogy így legyen? Az tény és
való, nagyon nehéz az igazi önmagadnak
lenni, az igazi arcodat megmutatni.
Mennyivel könnyebb álarcot viselni,
és egy olyan képet mutatni magunkról,
amit mások elvárnak tőlünk. Az
álarc majd lekerül rólunk otthon, a
sötétben, bezárkózva a négy fal közé.
Ha levesszük egyáltalán. Mert annyira
mindennapossá, megszokottá válik a
színjáték, hogy önmagunknak lenni mármár kényelmetlenné válik egy idő után.
Mindenki hős a saját álmaiban,
vágyaiban. De mit jelent hősnek
lenni a monoton, szürke hétköznapok
egymásutánjában? Szerintem csak
annyit, hogy sosem szégyelljük,
ha nem tudunk, vagy nem akarunk
valamit, vagy ha nem vagyunk képesek
valamire…Túlórázunk, külön munkát
vállalunk, másodállást keresünk, csak
azért, hogy a szeretteinknek többet
adhassunk. Csakhogy éppen azt vesszük
el tőlük, amire nagyobb szükségük
lenne, mint egy arany nyakláncra, egy
okos telefonra, egy márkás parfümre,
vagy bármiféle drága, de valahogyan
mégis értéktelen tárgyra. Merthogy
az időnkből, a figyelmünkből, a
mosolyunkból és a kedvességünkből
nem tudunk egy kicsivel többet adni
éppen az anyagiak utáni hajsza miatt.
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Persze, egy kisgyerek nagyon is tudna
örülni egy Xboxnak, de lássuk ilyenkor
azt is, hogy amikor azzal játszik,
megszűnik körülötte a világ. Csakhogy
mi nem ezt akartuk, hogy ne álljon szóba
velünk – akár órákon át. Mi lenne, ha
akkor inkább egy jó társasjáték lenne
az ajándék? Együtt játszhatnának a
testvérek, barátok, és beszállhatnának a
játékos kedvű szülők is. Ez mégiscsak
személyesebb, ember közelibb megoldás.
Vannak olyan emberek, akik sosem
elégedettek, sosem látod őket
mosolyogni – vajon miért? Hibáztatják
a körülményeket, az államot, a
főnököt – bárkit, és bármit, ami miatt
éppen most nem tudnak mosolyogni,
boldognak lenni. Feltételezem, van egy
kisebb – nagyobb űr a lelkükben. Azt a
hiányérzetet próbálják elnyomni, ami
ott mélyen belül halkan, de határozottan
követelőzik. Nem, nem egy újabb
millió kell a léleknek, nem egy nagyobb
ház, egy modernebb TV. Csak egy kis
csend, csak egy kis törődés, csak egy
kis szeretet. Ezek az emberek általában
agresszívek, morognak, dühösek,
elégedetlenek. Azok is maradnak, amíg
kifelé figyelnek, és nem hajlandóak még
két percig sem önmagukba tekinteni.
Talán még nem jöttek rá, hogy annak
kellene örülniük, amijük van, és nem
azután sóvárogni, amijük nincs. Nem
értik, mi mardossa őket ott belül,
mi hiányzik még. Elfelejtik, hogy
felhalmozott játékszereikből semmit sem
visznek tovább a haláluk pillanatában.
Sőt, a születéskor még a testünket is
csak kölcsön kaptuk, azzal is el kellene
számolni…
Szeretnék megosztani egy bájos
történetet veled, kedves olvasó:
Egyszer, egy hideg téli napon a város
leggazdagabb kereskedőjének pompás
háza előtt két koldus telepedett le, apa
és leánya. A kislány csengő hangon
énekelt, miközben az apja által faragott
bábujával játszott. Táncolt, ugrándozott,
hogy meg ne fázzon a hidegben. A
kereskedő magához hívta kislányát, és
adott neki egy kevéske pénzt. Megkérte
lányát, adja oda a koldusoknak, és
zavarja el őket a ház elől. Kislánya
meleg bundába bújt, majd úgy tett,
ahogyan apja kérte. Csakhogy amikor
odaért a kolduslánykához, látta, hogy
annak milyen szépen faragott bábuja
van. Megtetszett neki, és meg akarta
venni. A szegény lány azt mondta: - Nem
adhatom oda, ez az egyetlen játékom,
édesapám faragta nekem. Te biztosan
kapsz ennél különbet, amilyet csak
akarsz. De ha van kedved, játsszunk
együtt! Így is lett Néhány perc alatt a

két kislány boldogan kacagva, énekelve
önfeledten belemerült a játékba. Egyszer
csak a gazdag ember az ablakból
kiabálva hívta lányát.
A kislánya elszomorodott, de gyorsan
felajánlott egy, majd két, végül öt
aranyat a fabábuért. A koldus nem szólt,
csak nézte a különös alkut. Lánya végül
odaadta újdonsült játszópajtásának a
babát, a csillogó aranyakért cserébe. A
gazdag kislány szaladt az édesapjához,
és örömtől ragyogó szemmel mutatta,
mit vásárolt. A kereskedő éktelen
haragra gerjedt. – Ezért adtál öt
aranyat? Annyi pénzért ezer babát
vettem volna neked, sokkal szebbeket
ennél! Vidd vissza azt az értéktelen
vacakot és kérd vissza a pénzt! –
kiabálta. Kislánya elszomorodott, fejét
lehajtva így válaszolt: - Láttad őket,
apám? Hallottad a lány énekét? Én is
vele énekeltem, és boldog voltam! Te
elhalmozol ruhákkal, aranyakkal, jó
ételekkel, amióta csak élek Ők fáztak,
éheztek, nem volt egy fillérjük sem. Én
csak segítettem nekik könnyebbé tenni
néhány napot az életükben. Melletted
még nem énekeltem, és nem éreztem,
hogy nem számít, mennyire hideg van,
éhes vagyok-e, vagy sem, mert akkor
is jól érzem magam. Nem a bábuért
adtam öt aranyat, hanem azért az
érzésért, a boldogságért cserébe, amit
önfeledten töltöttem a koldus lányával.
De ha te úgy akarod, visszahozom az
aranyaidat, csak azt az érzést, amit
tőlük kaptam, nem tudom elfelejteni.
Jobb lenne, ha te mennél ki hozzájuk,
hátha te is megérted, miről beszélek!
A kereskedő döbbenten hallgatta lánya
szavait. Könnyes szemmel térdelt le
kislánya elé, és bocsánatot kérve átölelte
őt. Azt mondta: - Sajnálom, hogy az
aranyak csillogásától nem láttam az
igazi értékeket. Te vagy az én igazi
kincsem, és már azt is tudom, hogy a
koldus és a lánya sokkal gazdagabbak,
mint én valaha is lehetek. Ők a
szívükben hordják minden értéküket,
és nem aggódnak miatta, megosztják
mindenkivel, mégsem fogy el soha!
Hát, ennyi lenne a történet. Ne feledd,
kedves olvasó, te is a szívedben
hordod az igazi kincseidet. Hős, vagy,
csodálatos vagy! Nem KELL, hogy
boldog légy, csak azért, mert Karácsony
van. De légy boldog, mert létezel! Légy
boldog, mert van, akit szerethetsz, és
van, aki szeret téged!
Minden kedves olvasónak és családjának
békés, boldog Karácsonyt, és boldog
újévet kívánok!
Gyebnár István

v i l la mos f ügget len sza k szer vezet

Focikupa 2015 - ben is

Tömegsport

v i l la mos f ügget len sza k szer vezet

9

10

v i l la mos f ügget len sza k szer vezet

11

v i l la mos f ügget len sza k szer vezet

12

v i l la mos f ügget len sza k szer vezet

Vélemény
Minden változik...
Minden változik, a lényeg nem.
Ez a rap dalrész sajnos ránk nem igaz. A változás jó. Általában. De nálunk ez valahogy rossz irányba tart.
Mindig azt gondoljuk, hogy rosszabb nem jöhet. De …. jöhet.
Miről is van szó? Vizsgáztatás. Ez már nem arról szól, hogy alkalmas vagy villamos vezetésre vagy sem.
Szokták mondani, ez egy társasjáték. Igen de mi nem kapjuk meg a dobókockát.
Nem hiszem, hogy ettől leszünk mi jó villamosvezetők. Vagy ha most nem felelünk meg, akkor 10 – 20,
akár 30 évig is hülyék voltunk hozzá.
Jönnek a modern villamosok, de mi még mindig ott tartunk, hogy a sárga vezeték mi célt szolgál. Ezt csak
képletesen írom.
Tényleg ettől leszünk jó villamosvezetők?
Útvonal hálózat. Szétszedve vonalak, nem létező viszonylat, vágánykapcsolat elméleti síkon. Ezek a
kérdések nem arra irányulnak, hogy te egy adott vonalat jól ismersz-e. Nem is értem. Az már csak külön
bosszú az illetőtől, hogy nem lehet gyakorolni se. Mire jó ez?
Senkinek nem tűnik fel, hogy az utóbbi időben mennyien távoztak a cégtől.
Senkinek nem tűnik fel, hogy hosszabbak a számok, egyre későbbi időpontra tehetőek a végzések. Fáradtan
jövünk vissza dolgozni. Miért az a cél, hogy ne jussunk hozzá az értelmetlen kérdésekhez és válaszokhoz?
Tudom a „csekk, pénz”. Jó világ.
Így is vizsgák előtt az ember otthon kuksol és gyakorol nem keveset. Miért nem lehet a lényegre
hagyatkozni? Az ember fáradtan hazamegy, kicsit ingerülten. Család, gyerekek, főzés, vásárlás stb.
Gubbasztunk a számítógép előtt. Vizsga nélkül is egyre kevesebbet töltünk a szeretteinkkel.
Lehet, hogy egyszerűen írtam, de egyszerű ember vagyok, egyszerű emberek vagyunk.
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Forgalombiztonság
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
Elmúlt egy év …
Az év végéhez közeledve tekintsünk vissza az
elmúlt menetrendi év (2014.09.01-2015.08.31.)
közlekedésbiztonsági helyzetére.
A Megrendelő (BKK) és Társaságunk között megkötött
Közszolgáltatási Szerződés – többek között –
meghatározza a BKV működési feltételeit, a megrendelt
teljesítményeket és a szolgáltatás minőségét mérő
mutatószámokat is.
Egyik ilyen mutatószám a Társaság baleseti adataiból
számolt Baleseti Index.
A Baleseti Index egy olyan – az autóbusz, a trolibusz és
a villamos ágazatban külön-külön értelmezendő – szám,
mely különböző súlyaránnyal jeleníti meg a balesetek
számát 1 millió km-re vonatkozóan. Ez a mutatószám
kerül összehasonlításra a szerződésben meghatározott
bázisértékekkel.
Javulás esetén nő (Bonus), míg romlás esetén csökken
(Malus) a megrendelő által folyósított kompenzáció
egy bizonyos értéken belül (max. ±1,5%). A 2013-14.
menetrendi évben „csak” számításra került a Baleseti
Index, de konkrét pénzügyi elszámolás még nem
kapcsolódott hozzá.

Az autóbusz ágazatban a sajáthibás balesetek aránya 40%
(1595-ből 633). A sajáthibásakon belül a 264 esetben
az oldaltávolság helytelen megválasztása (pl.:kerülés),
111 alkalommal a kanyarodási szabályok figyelmen
kívül hagyása vezetett a baleset bekövetkezéséhez.
Még a követési távolság, illetve a sebesség helytelen
megválasztása, valamint az elsőbbség meg nem adása
szerepel a baleseti statisztikák elején.

A három ágazatban 55 sajáthibás személyi
sérüléses baleset következett be, melyek
közül egy sem volt halálos kimenetelű.
A balesetek „károsultjai” – a közlekedés többi résztvevője
mellett – a szolgáltatásainkat igénybe vevők, az UTASok. A közlekedési baleseteknek, vagy szabálytalan
közlekedési manővernek gyakran következménye,
hogy a járművön lévő utasunk megsérül, vagy/és
kárt szenved. Sajáthibás eseményeknél utasaink kára

A 2014-15. menetrendi évben az autóbusz ágazatban
romlás, így itt csökkentett kompenzáció (Malus; -0,5%),
a villamos ágazatban javulás, így itt plusz kompenzáció
(Bonus; +0,5%) jelenik meg. A trolibusz ágazat a
bázisértéken teljesített, így itt a kompenzációt csökkentő,
vagy növelő tétel nincs.
Nézzünk mögé, hogy ezen számok mögött mik húzódnak,
mik jellemzik a három ágazat baleseteit a 2014.092015.08. időszakban.
A villamos ágazaton belül a bekövetkezett 372 baleset
13%-a (50 esemény) következett be Társaságunk
hibájából. Továbbra is az űrszelvényben lévő járműnek
ütközés, illetve az ágazati szabályok megszegése található
a baleseti statisztikák elején.
A trolibusz közlekedésben a balesetek negyede (285-ből
74) sajáthibás. Itt a sajáthibás balesetek 71 %-a három
fő ok köré csoportosítható: oldaltávolság helytelen
megválasztása (37%), kanyarodási szabályok megszegése
(19%), követési távolság helytelen megválasztása (15%).
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felelősségbiztosítási szerződéseink keretein belül
rendezhető, de az átélt élmény, egy esetleges személyi
sérülés következménye hosszú ideig nyomot hagyhat.
A megállóhelyen várakozó UTAS-okat is hátrányosan
érint(het)i egy-egy baleset bekövetkezte. Az ütközések
miatt kiálló jármű a menetrendszerűségben okozhat
fennakadást, növekedhet a megállóhelyeken a várakozási
idő, s ezzel párhuzamosan az eljutási idő is.
Mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés egy nagy
társasjáték, melynek vannak szabályai, s a „játékosok”
között sajnos vannak olyanok, akik ezeket – kik
szándékosan, kik tudatos akaratukon kívül – megszegik.
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társasjáték, melynek vannak szabályai, s a „játékosok”
között sajnos vannak olyanok, akik ezeket – kik
szándékosan, kik tudatos akaratukon kívül –
megszegik.
Legtöbb esetben a játékszabályok figyelmen kívül
hagyása nem jelent problémát, mivel vagy nem
alakul ki veszélyhelyzet, vagy a „játékostársak”
korrigálják a hibázó cselekedetét. Sajnos azonban
vannak olyan pillanatok, amikor már semmi, vagy
senki nem segíthet: bekövetkezik a baleset, melynek
következményei sok esetben a szerencsétől függenek.
A társasjátékokban a résztvevők időről időre
stratégiát alkotnak, átgondolják a rendelkezésre álló
lehetőségeket, szükség esetén módosítják a taktikát,
megpróbálnak alkalmazkodni a játékostársakhoz.
Az év váltás remek alkalom arra, hogy mi is
felülvizsgáljuk stratégiánkat, s feltegyünk magunknak
néhány kérdést, melyre a választ is önmagunknak kell
megadni!
Jó a taktikám? Felkészült vagyok? Kell változtatnom,
s ha igen, hol és mit? – és még folytathatnánk.
Bízom benne, hogy kérdéseinkre adott válaszaink
is segítik Társaságunk működését, melynek egyik
legfontosabb eleme biztonságos szolgáltatás!
Kívánok valamennyi munkatársamnak jó egészséget
és balesetmentes közlekedést a 2016. évre is!
2015. december
Berhidi Zsolt
osztályvezető
Forgalombiztonsági
és Üzemeltetési Osztály
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Nézőpont
Év végi számvetés

Szinte még csak most ért
véget az előző év karácsonya
és szilvesztere, és döbbenten
tapasztaljuk, hogy már
ismét közeleg az év vége!
A gondolatainkat betölti az
ünnepi készülődés. De mielőtt
átadnánk magunkat a fenyőfa
illatának és a házias ízeknek,
számot vetünk és átgondoljuk,
hogy vajon hogyan is telt ez
az év?
Nem történik ez
másképp nálunk sem
a szakszervezeteknél.
Átgondoljuk, hogy
eredményesen
tevékenykedtünk-e?
Megfeleltünk-e tagjaink
elvárásainak és az év eleji
vállalásainknak? Magunkba
nézünk és kielemezzük
tevékenységünket.
Természetesen év közben
érkeznek visszajelzések is.
Van, ami pozitív és van,
amelyik negatív. De ez így
helyes és így jó.
16

A kritikákat örömmel
vesszük, mert így nem
süppedünk bele a semmittevés
posványába. A kritikák
jobb munkára ösztönöznek
bennünket és tettekre
sarkallnak. Szövetségünk
a Budapesti Közlekedési
Szakszervezetek Szövetsége
és tagszervezeteink
nem bonyolódtunk
bele szakszervezeti
csatározásokba, harcokba.
Jártuk a saját utunkat, melyet
helyesnek véltünk. Kerültük a
politikát és nem kenyerünk a
hangulatkeltés.
Azt valljuk, hogy az
eredmények beszéljenek
és ne a magamutogatások
minősítsenek bennünket.
A legnagyobb elismerés
számunkra, hogy
tagszervezeteink fejlődnek
és szövetségünk létszáma
folyamatosan nő.
De vajon milyen is volt ez az
év?
Nehéz, mint minden év
mostanság. Konzultációkkal,
tárgyalásokkal teli. Már a
bérfejlesztés kiharcolása
sem ment könnyen. De azért
hosszú hónapok tárgyalásai
és kollektív munkaügyi
viták eredményeképpen
aláírásra került a béremelés
mértéke. Növekedett a bér, a
cafeteria, a távolléti díj és a
jutalomalapok is.

Év végére sikeresen
megállapodtunk a fennmaradó
vitás kérdésekben is, melyek
a bértárgyalások során
felmerültek. Megállapodás
született a cafeteria
rendszerével kapcsolatban
is. Elfogadásra került
a rendszert szabályozó
végrehajtási utasítás is. A
különféle választható elemek
tendereztetése megfelelő
ütemben zajlik (Szép Kártya,
Sport és Erzsébet utalványok,
lakáscélú hiteltörlesztés stb.).
Elkészült a Kollektív
Szerződés 3. számú
módosítása is, melybe
belekerült többek között a
korábbi korkedvezményes
munkakörökkel kapcsolatos
egészségügyi alkalmatlanság
utáni eljárási rend és a
rehabilitációs időszak
bevezetése.
Tudjuk, hogy ez nem
helyettesíti a régi
korkedvezmény rendszerét, de
a tárgyalásokat megelőzően
is tudtuk, hogy ezt célként
nem jelölhetjük meg.
Azt szerettük volna, ha
lenne egy rendszer, ami
megvédi az egészségügyileg
alkalmatlanná váló idősebb
járművezető munkatársainkat.
A későbbiekben próbáljuk
finomítani, bővíteni,
fejleszttetni.
A korkedvezménnyel
kapcsolatban felsőbb szintű
lépésekre van szükség a többi
érintett érdekképviseleti
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szervvel közösen
összefogva. Elindultunk
ezen az úton is. (Levelet
írtunk Cseresnyés Péter
államtitkárnak, amelyben
egyeztetést kezdeményezünk
a korkedvezmény
intézménye helyébe lépő
ellátásokról és intézkedések
kidolgozásáról szóló
jogszabály megalkotása
érdekében.). Tárgyaltunk
és konzultálunk formaruha
és formacipő, valamint a
védőszemüveg ügyében.
Véleményeztünk minden
szabályzatot, végrehajtási
utasítást és tervezetet.
Tagjaink, munkatársaink
követnek el hibákat,
olyankor felelősségre
vonás, fegyelmi tárgyalások
következnek. Ilyenkor
(bár ez nem egy látványos
tevékenység) lobbizunk,
képviselünk és segítünk.
Nem az a cél, hogy
a felelősségre vonást
megússza a munkavállaló,
hanem őrangyalként
őrködünk, hogy a cselekedet
súlyához mért büntetés
legyen. Nagy segítség
lehet a munkavállalóknak,
hogy a munkáltatóval való
konfliktusok esetén tudják:
NINCSENEK EGYEDÜL.
Senkit se hagyunk magára
és mindenki mellett ott
vagyunk, aki KÉRI. Ezért
fizettek tagdíjat, hogy
szakértő és felkészült
tanácsainkkal segítsünk, hisz
ez a dolgunk, ezért képezzük
magunkat és ezért tanulunk.

Az idei évben folyamatosan
küzdünk az ellen, hogy
a busz kiszervezések
megálljanak és
létszámleépítések ne
legyenek a BKV Zrt.-nél.
Tudjuk, hogy lesz még
harcunk az ügyben, de a
lehetőségeink maximális
kihasználásával megtesszük,
ami tőlünk telik.
Mindezek mellett
tagszervezeteink megtartják
a különféle közösségépítő
rendezvényeiket.
Kirándulások, utazások,
családi napok közt
választhat, aki szereti az
ilyen jellegű programokat.
Széles a paletta. A
szakszervezetek egyedi
szolgáltatásokat nyújtanak
(segély, mikuláscsomag,
biztosítás, bulik, ajándékok,
jogsegély szolgálat stb.). A
tagoknak érdemes kérdezni,
tájékozódni, hogy a saját
szervezetük mit tud nyújtani
nekik.

A BKSZSZ egyik
tagszervezetének
képviselőjeként nem is
mondhatok mást, csak
azt, hogy aki valamelyik
tagszervezetünkhöz tartozik
nagy hibát nem követ el,
mert a szövetségünk teljes
apparátusa rendelkezésére
áll.
Végezetül szeretném
megköszönni minden
tagunknak a támogatását az
idei évben is.
Kívánok mindenkinek
kellemes ünnepeket és
boldog új esztendőt,
jó egészséget és
mindannyiunknak egy
kicsivel több odafigyelést
a családtagjaink,
munkatársaink és
embertársaink irányába
ebben a rohanó világban.
Mihály Krisztián

Nem minden szervezet
gondolkozik hasonlóan és
nem minden szolgáltatási
csomag egyforma. Vannak
szervezetek, ahol alacsony a
tagdíj (Villamos Független
Szakszervezet és Független
Hév Szakszervezet) van
ahol magasabb. Van, ahol
van szociális segély és van,
ahol nincs. Mivel verseny
helyzet van a munkavállalók
választhatnak és mindenki
megtalálhatja számára a
legmegfelelőbbet.
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Kardot, bajonettet, rohamsisakot, katonai emléktárgyakat és ruhát, régi pénzt vásárolok.
06/20/4599132 BKV 251-70

Számítógépek, laptoptok telepítése és javítása rövid határidővel!
Virág Zoltán : 06/30/3925066
Figyelem! Szakszervezetünk tagjai számára itt INGYENES hirdetési lehetőséget biztosítunk!
A hirdetéseket a villamosfsz@gmail.com címre várjuk.
Szépség és egészség, tetőtől talpig, kívül belül ORIFLAME termékekkel.100 százalékos megelégedettségi garancia, házhozszállítás. Gyebnár István 06-70/612-21-88

Emlékeztetőül a Biztosításról
Nézzük, miről is szól a szerződés:
Munkavállalói felelősségbiztosítás
Minden olyan esetben,
amikor munkáltató az
általatok gondatlanságból elkövetett
károkozás miatt kártérítést kér, a
szerződés keretében megvizsgálják,
hogy jogosan kérik-e, a kért
kártérítés összege megfelel-e
a hatályos törvényeknek.
Amennyiben igen, a kártérítés
összegét 10 % önrész levonásával
kifizetik helyettetek káronként
és személyenként maximum 2
millió forint összegig, évente
személyenként pedig 4 millió
forintig.
Munkajogi jogvédelem
Minden olyan esetben képviselik a
munkavállalók jogait - és szükség

esetén állják a jogi képviseleti,
bírósági - szakértői, egyéb
költségeket - amikor azok sérülnek a
munkáltatóval szemben.
Gépjármű büntető- és
szabálysértési jogvédelem
Akár a munkával kapcsolatosan, akár
magánemberként gépjármű vezetése
során gondatlan elkövetőként büntető
- vagy szabálysértési eljárás indul
ellenetek, védeni fogják jogaitokat,
minden jogi költség viselése mellett.
Nézzük, hogyan is kell eljárni baj
esetén:
A Generali-Providencia Biztosító
és a Villamos Független
Szakszervezet közötti kapcsolattartó
a Szakszervezet részéről:

Amennyiben szükség adódik a
jogi képviseletre, úgy azt felé
kell jelezni a 06/20/4599151
mobilszámon, vagy a 25332- es
telefonszámon. Ő a szakszervezeti
tagsági viszony igazolásával jelzi a
szolgáltatási igényt a Generali felé
egy igénybejelentő nyomtatvány
kitöltésével.
A Generali Biztosító az igény
beérkezését, és a szakszervezeti
tagsági jogviszony ellenőrzését
követően felkér egy specialista
ügyvédet az ügy további vitelére,
aki személyesen veletek fog innentől
kommunikálni az ügy sikeres
befejezéséig.

VFSZ Vezetősége

Baranyai Béla.
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