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Köszönjük tagjaink bizalmát!
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Húsz éves a Villamos Független Szakszervezet
Idén 2016 – ban megalakulásának
huszadik évfordulóját ünnepli
a szakszervezetünk. Röviden
elmesélem, hogyan is indult el ez
a sikertörténet. Itt néhány olvasó
talán felkapja a fejét: miért is
sikertörténet? Nos, én úgy látom,
a kezdetektől napjainkig elért
eredmények önmagukért beszélnek.
A tények pedig azt mutatják, hogy
jóval inkább sikerekről szól ez a
húsz év és nem csúfos kudarcokról.
1997. január 9-én tizenhét ember
összefogott, és létrehozott egy
érdekképviseletet
a Villamos
és Trolibusz
Üzemeltetési
Igazgatóság I.
Üzemegység
Független
Szakszervezete
néven. A tizenhét
főből a mai napig
is a szakszervezet
tagjai: Garányi
Zsuzsa, Kiskovács
Krisztián, Kukor
Gyula, Oszlánci
Péter, Ruska Béla,
Sahin Zoltán.
A Fővárosi
Bíróság 1997. március 7 – én
a szakszervezetet a társadalmi
szervezetek nyilvántartásába vette,
így minden akadály elhárult a
képviselők előtt. A tagdíjat a fizetés
fél százalékában, de maximum 400
forintban állapították meg. És ez a
mai napig nem változott, húsz éven
keresztül!
Az elnökség, a képviselők
megoldásokat kerestek az aktuális
problémák mielőbbi lezárására
több témában is. Egymás után
sikerült pozitív eredményeket
elérniük a Villamos Igazgatóság
területén. Annak hamar híre
ment, aminek pedig egyenes
következménye lett, hogy sokan
jelezték belépési szándékukat
más területekről is. A létszám
először lassabban, majd egyre
nagyobb mértékben, de minden
évben, évről – évre növekedett. A
„bűvös” ezer fős létszámot 2005
– ben sikerült átlépni. (A HÉV
területén is rendelkezett tagsággal

a szakszervezet, de ők 2006 –
ban önálló érdekképviseletet, a
Független HÉV Szakszervezetet
hozták létre. Idén már ők is 10
évesek, jelenleg 550 fős létszámuk
van.) A jelenlegi létszámunk
a BKV Zrt – ben 1384 fő, a
BKK területén pedig 310 fő.
Ezzel mindkét társaságnál
TÉNYLEGESEN a legnagyobb
létszámú érdekképviselet vagyunk.
Napjainkban már a BKV minden
területéről vannak tagjaink,
összesen 23 bizalmi képviselő
látja el feladatát. A magas létszám

azt eredményezte, hogy a 2008
– as üzemi tanács választások
eredményének köszönhetően
reprezentatív szakszervezet lettünk.
2012 - től pedig a törvényi változás
következtében a magas taglétszám
miatt értük el a reprezentativitást.
Kezdettől fogva a tagjaink
érdekképviseletét tartjuk
legfontosabb feladatunknak,
célunknak, munkánknak. Talán
ennek a húsz évnek a legnagyobb
sikere a 2010 – ben tartott hat napos
sztrájk idején végzett munkánk
volt. A sztrájk megszervezése és
lebonyolítása, valamint a kitűzött
cél érdekében is igyekeztünk a
legtöbbet nyújtani.
Legnagyobb kudarcként a
Kollektív Szerződés felmondását
tartjuk, amelyet 2012 – ben
egész egyszerűen nem tudtunk
megakadályozni. Erre esélyt sem
adott a BKV menedzsmentje,
valamint az új Munka

Évforduló
Törvénykönyve (a sztrájktörvény
módosításával) sem. Azzal a
lépéssel az addig a KSZ – ben
rögzített juttatásokat, szám szerint
5 milliárd forintot vettek el a
dolgozóktól.
Tagja vagyunk a Budapesti
Közlekedési Szakszervezetek
Szövetségének, amely 12 partner
szakszervezet munkáját fogja össze
mintegy 4300 fővel.
Törekedtünk a mindenkori
vezetőséggel kialakított korrekt
munkakapcsolat
kialakítására. 2015
őszétől rendszeresen
leülünk a BKV és a BKK
illetékes vezetőivel, hogy
a felmerült problémákat
a járművezetők
bevonásával együttes
erővel, a lehető
legrövidebb időn belül
megoldjuk.
Célunk a Munka
Törvénykönyve által
biztosított jogok
maximális mértékű
érvényesítése, a
Kollektív Szerződés
munkavállalók számára
minél kedvezőbb alakítása.
Emellett szeretnénk a BKK – nál
visszavezetni a jubileumi juttatás
valamilyen formáját.

Köszönjük tagjaink töretlen
bizalmát!
Ha csatlakozni szeretnél, honlapunkon,
a www.villamosfsz.hu oldalon minden
szükséges információt és belépési
nyilatkozatot megtalálsz. De keresheted
a szakszervezeti képviselőket is (név
és elérhetőség a 2. oldalon), vagy
a Száva kocsiszín területén található
szakszervezeti irodában személyesen
jelentkezhetsz. Telefonszám:
461-65-00/25332 - es mellék.

		

Gyebnár István
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Nézőpont
A Budai fonódó egy járművezető szemével
Budai járművezetőként izgalommal
vártam a fonódó villamos hálózat
beindulását. Sok újdonságot,
változatosságot tartogatott
magában. Ráadásul részese lehettem
a kezdő csapatnak is, akik rögtön
az átadást követően ott vezetnek
majd. Így a múlt év végén többet
jártam oktatásra, mint a vonalra
vezetni, hogy a szükséges típus
és vonalismereti képzéseken is
átessek. Ezek persze hatósági
vizsgával zárultak, így szinte többet
jártam vizsgázni mint egyetemista
koromban, újra diáknak érezhettem
magam.
Eljött a nagy nap, elbúcsúztunk a
18-as viszonylattól is, és indult a
17-es. Az első napok, hetek eléggé
fárasztóak voltak, új vonalat, sőt
többünknek új típust is meg kellett
szoknunk. Főleg ez utóbbi okozott
több problémát, hiszen a CAF
villamost csak tanulókocsiként,
utasok nélkül vezettük, az ajtó
kezelését már az éles forgalomban,
a fonódón kellett megtanulnunk.
Mára szinte mindenki belejött,
ráérzett a CAF lelkivilágára,
az újonann típusvizsgát szerző
kollégákat is tudjuk már gyakorlati
tapasztalatokkal segíteni. Szintén
jobb helyzetben vannak azon
kollégák akik már a forgalom
beindulása után gyakorolhattak
le a fonódóra. Így már egy valós
forgalmi helyezettel találkozhattak a
tanulókocsin, nem pedig egy építési
területen kellett átevickélniük, mint
a kezdő csapatnak decemberben.
A menetidő MAJDNEM jó a 17es vonalon, Tátrával viszonylag
jól tartható, de CAF-al sincs
gond, amíg valami miatt nem szed
össze késést a vonalon. De pár
perc mindig összejön : elhúzódó
utascsere, nem működő váltó, vagy
a közúttal közös szakaszon torlódó
járművek miatt.
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Ilyenkor ha a fonódási pontokra
érve az adott szakaszon se ment
már a CAF előtt másik villamos,
a nagyobb utasforgalom miatt
garantált hogy további perceket
szed össze. Sajnos ebben esetben
már nagyon látszik, hogy KEVÉS
az a négy ajtó, amivel az új
villamost rendelték. Az utascsere
ideje nagyon elhúzódhat, ráadásul
mindenki az első villamosra akar
felpréselődni, hiába áll már mögötte
a következő, így a néhol pár
másodperces szabad jelzéseken nem
lehet elindulni a megállóhelyről,
tovább gyűlnek a percek.
Ahhoz hogy ez elkerülhető
legyen, nélkülözhetetlen
lenne a menetirányítás aktív
közreműködése, hogy az előttes
járművet visszatartsa, ne legyen
olyan nagy „luk” a vonalon. Jól
működik ez például a Körúton, ahol
azonnal lazításra kéri a diszpécser
a járművet, ha a mögötte lévő
lemarad.
A budai fonódón annyiban nehezebb
a helyzet, hogy jellemzően nem
az adott viszonylaton közlekedő
előttes járművet kellene lazításra
kérni, hanem sok esetben egy
más viszonylaton, de ugyanazon
az útvonalon haladó villamost.
Tudom hogy ez a jelenlegi feltételek
mellett nehéz, de nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy a zsúfoltság, és emiatt
elsősorban a CAF villamossal
szerzett további késés csökkenthető
legyen.
Vannak a Budai fonódó hálózatnak
szűk keresztmetszetei, ahol
csúcsidőben rendszeresen
összetorlódnak a villamosok. Egyik
például a Móricz Zsigmond körtér
és Újbuda-központ közötti szakasz.
Dél felé Újbuda-Központnál
a 1,5 percenként megjelenő 7
másodperces szabad jelzés a szűk
keresztmetszet.Míg észak felé a
Móricz Zsigmond körtéri váltó az
ami sokszor feltartja a villamosokat.

Mire az elől haladó jármű feloldja
az elektromost reteszt és a követő
be tud haladni a megállóhelyre
sokszor már nem marad elég idő
az utascserére ahhoz hogy a szabad
jelzésen ki lehessen haladni. Itt a
megoldást a kettős megállóhely
és állítástárolós váltó alkalmazása
jelenthetné, de sajnos a tervezők
nem gondoltak erre.
Az SZTK Rendező előtti
végállomás a 61-es villamosokat
gond nélkül megfordítja, de
munkanap mikor 56A is közlekedik,
rendszeresen előfordul, hogy
egyik villamos vár a másik
kihaladására, ilyenkor feltartva a
Fehérvári út forgalmát. És akkor
még nem működik a végállomási
jelzőberendezés, ami szerintem
ekkora forgalom mellett jobb
is, mert jelenlegi kialakításában
inkább hátráltatná, mint segítené a
forgalmat.
Másik szűk keresztmetszet a
Bécsi úti végállomás. Sajnos az
látható, hogy a végállomást nem
ekkora forgalomra tervezték. Ami
egykor csak a ritkábban járó 17-es
forgalmát bonyolította le, annak
most három viszonylattal, és
háromszor akkora forgalommal kell
megbírkóznia. Ezen ugyan segít a
„kishurok” mellé épített peron.
De az viszont nehezíti a helyzetet,
hogy végállomás területén a
váltók és a peronok között
holdfényjelzők is vannak,
aminek összhangban kellene
szabadot adniuk a főjelzőkkel
ahhoz hogy a villamosforgalom
gördülékeny legyen. Igaz volt
egy rugalmasabb, az autósoknak
ugyan némi hátrány okozó, de
villamosoknak sokkal inkább
kedvező lámpaprogram is üzemben,
de ez sajnos önkormányzati kérésre
visszaállításra került a korábbi
programra.
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A tabulátoros kollégák előtt le a
kalappal, a kezdeti nehézségek után
ők is felvették a forgalom ritmusát,
de így is emberfeletti teljesítmény
az amit ők egy munkanap ott
véghezvisznek. Szinte mindig
érkezik valamelyik irányból egyegy villamos a végállomásra, és a
legnagyobb odafigyelés mellett is
előfordulhat. hogy rövid időre meg
kell állnia a bejárati jelző előtt.
És akkor még nem volt se műszaki
hibás villamos, kocsicsere, sem
tanulókocsi, vagy forgalmi zavar
amikor törvényszerűen sorbanállás
fog kialakulni a végállomás előtt.
Sajnos, ilyenkor mire a villamos
bejut a végállomásra, már indulhat
is vissza, a járművezetőnek meg
esélye sincs a szociális helyiség
meglátogatására.

A fonódó talán legnagyobb
hibája, és talán a legkönnyebben
megszüntethető lenne a Kolosy
tér előtti torlódások. Sajnos a régi
17-esből ez a szakasz és probléma
szinte változatlanul megmaradt.
Túl sok autós használja még a
Bécsi út ezen szakaszát menekülő
útként, pedig csúcsidőben itt is
csak araszolni lehet. Ugyanúgy
araszolnak a villamosok is,
ráadásul a Kolosyn téren két
percenként ad csak szabad jelzést
a lámpa, ami a torlódásokat tovább
fokozza.
Ha csak célforgalom hajthatna
be erre a szakaszra, a Bécsi
útról a Szépvölgyi útra jobbra
kanyarodást megtiltanák, és a
környező lámpákhoz hasonlóan
itt is percenként lenne szabad
jelzés, ez a probléma rögtön meg
is szűnne, kiszámíthatóbbá válna a
villamosközelekdés is.

A legújabb menetrend pedig
rendszeresen négy villamossal
számol a végállomás fonódó
felőli ágán, majd kiderül hogy
jó döntés volt-e. Szerintem nem,
mert így csak a bejárati jelző előtti
várakozás fog állandósulni, ami
utasnak, járművezetőnek egyaránt
rossz.

Ami pedig az elmúlt két hónapban
rendszeresen törte a borsot az
utasok és a járművezetők orra
alá is, az a Margit híd alatti
fonódó vágányszakaszt fedező
jelzőberendezés. Szinte nem
telt el olyan nap, hogy ne lett
volna vele valami probléma.

Ilyenkor pedig hosszú percekre
megáll a forgalom, csak helyszíni
felügyelettel indulhat újra.
Reméljük a Lánchídi alagutat
biztosító berendezés jobban
vizsgázik majd!
A fonódóval létrejövő hosszú
vonalakon amúgy is nagy
felfordulást tud okozni egy-egy
forgalmi zavar. A visszaforgatások
következményei az elmaradt
váltások, műszaki pihenők
felborulása. Ráadásul így
előfordulhat az is, hogy akár 2
órán keresztül nem jutunk egy
végállomási szociális helyiség
környékére sem (pl. ha a 41es a Katinyi mártírok parkjától
visszafog...).
Összességében szerintem jó
dolog volt a budai fonódó
villamoshálózat kialakítása. A
kezdeti nehezéségek után ma
már gördülékenyebben mennek a
dolgok. Ha még néhány problémát
a felsoroltakból sikerül megoldani,
akkor egy jól és problémamentesen
működő hálózatot kaphatunk.
Baranyai Zsolt

KELL EGY CSAPAT!!!!

Nem is egy csapat kellene, hanem minden kocsiszín, minden egyes vonalcsoportnak végre össze kéne fogni. Mindig panaszkodunk a
menetidőről. Nem tudunk leszállni a tartózkodó időnkben. Kevés a menetidő, száguldozunk, hogy odaérjünk, menetidőt hozatnak be
rajtunk. Ez így is lesz. Ha ők ezen nem változtatnak, és pedig nem hajlandóak. Akkor nekünk kell. De az csak úgy megy, ha végre
összefogunk, minden egyes csoport, minden egyes délelőttös,minden egyes délutános. MINDENKI!
Azt tudjátok, hogy csak a BKV-nál van tűréshatár. Tehát ha ne adj’ isten eseményed lesz.../ne legyen/. Kiveszik a „tachográfot
„. Rendőrség bekéri. Na ott már nincs tűréshatár, és büntet. Nem kevés „cukorkával”. Hiányzik ez nekünk, miért is jó nekünk
tűréshatárokat feszegetni? Több lesz a fizetésünk? De ha megfigyelitek, a menetrendeket ehhez igazítják. Nézik a munkalapokat.
Tartjuk a menetidőket . Tehát ők úgy veszik, hogy nekünk jó. ÁLLJ!!! Írjátok be mindig az érkezési időket. Az, hogy szóban beszélünk
a végállomáson, milyen kevés a menetidő, ki hallja meg? Tűrés határ nélkül kellene közlekedni, nyugiba. Nem az utazó közönség
kiszolgálása fontos biztonságban? Ez teljesül? NEM! Miért hozzunk be időket? Kapkodva? Abból lesz utána a nagyobb baj. Mi
állítjuk valahol össze a menetidőket, mert ha tartjuk ezeket tűréshatárokkal, ők úgy gondolják, hogy teljesen jó.
Tehát csak összefogással, „mindenki egyért, egy mindenkiért” elvvel lehetne ezen változtatni.
Most hallom egyből a lázadókat….hol vannak a szakszervezetek. Ők ebben hogy segítsenek? Nem ők állítják össze, valahol egy kicsit
mi járművezetők. Ne mindig másokra mutogassunk. Az a legkönnyebb. A számok elosztása, na az már más. De azt szeretném, ha más
is írna erről.
Mi tudunk ezen változtatni!
Vigyázzatok magatokra!

"F"
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Vélemény
BKV - s bérfejlesztés

Március van, lassan itt a tavasz.
Ez így önmagában nem egy
nagy jelentőséggel bíró tény.
De ha mellétesszük, hogy
megszületett a BKV Zrt. 2016os bérmegállapodása, akkor
szinte furcsa érzés önti el az
embert. Az elmúlt években
ahhoz szoktunk hozzá, hogy
nyáron mondhattuk el ugyanezt.
A megállapodást lehet értékelni,
kritizálni, vagy éppen örülni neki.
De a tény az tény. A mértékadó
szakszervezetek és a munkáltató
aláírták a megállapodást.
Az idén is ugyanazok a
folyamatok zajlottak, mint
minden évben. Adatkérések,
kiértékelések, országos helyzet
és a körülmények felmérése,
tárgyalások, egyeztetések,
majd aláírás. Ez most így
elég egyszerűnek tűnik,
de természetesen sokkal
bonyolultabb és összetettebb egy
bérmegállapodás megkötése,
hisz sokszereplős folyamatról
beszélünk.
Az idei évben a különböző
szakszervezetek más utat jártak.
Mi, azaz a BKSZSZ az elmúlt
évekhez hasonlóan a nyugodt,
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korrekt és megállapodásra
törekvő irányt jelöltünk ki
önmagunk számára. Felvállaltuk
azt, hogy nem a médiának
szerepelünk, hanem a háttérben
szorgos hangyaként ügyködünk.
Alapelvként azt tűztük ki, hogy
a munkavállalóink munkahelye
megmaradjon. Ezt hangoztattuk
és hangoztatni is fogjuk. Nem
értünk egyet a telephely bezárási
tervekkel (Óbuda) és a HÉV
ágazat kiszervezésével sem.
Bérfejlesztési igényeinket ezen
elvek figyelembevételével
határoztuk meg.
Voltak szakszervezetek,
melyek a sztrájk lehetőségével
vagdalkoztak. Mi nem
éreztünk tagjaink körében erre
hajlandóságot, sem akaratot, így
e lehetőségekkel nem éltünk a
tárgyalások során. Megállapodni
akartunk!
A különböző közlekedési
cégeknél történő bérfejlesztések
a minimálbér emelés mértéke,
az infláció mértéke kijelölte azt
a lehetőséget, amelyet felelős
szakszervezeti vezetőként
kérni tudtunk. Higgyétek el,
hogy mi is szeretnénk többet
kiharcolni. Szeretnénk, ha
munkavállalóink jobban
kereshetnének és a családjaikat
normális nyugat - európai
bérszínvonalon tarthatnák el.
Mi is szeretnénk többet, de látni
kell, hogy a jelenlegi törvényi
háttér igen csak szűken méri a
szakszervezetek lehetőségeit az
érdekérvényesítéshez. Azzal
főzünk, amink van.
Az idén sem volt ez másképpen.
A politika, a tulajdonosi
lehetőségek kijelölték a
határokat, melyek fölé nőni nem
láttunk lehetőséget.

Az elnök társakkal közösen
egyetértettünk abban, hogy a
határok teljes kihasználásával
és egy jó szövegkörnyezet
megteremtésével elfogadható
bérmegállapodást köthetünk.
Véleményünk szerint így is
történt.
Mi ott voltunk a legfelsőbb
vezetőinkkel az összes
tárgyaláson. Míg ezt nem
minden szakszervezet mondhatja
el magáról. Nem mindenki
érezte elég fontosnak, hogy
a tárgyalóasztalnál mondja el
érveit. De a fontos dolgok ott
történtek.
Ott lehetett elmondani az
igényeket ott lehetett vitatkozni,
érvelni és megállapodni. A
bértárgyalás ott zajlott. Nem
a médiában és a közösségi
portálokon a munkavállalók
félretájékoztatásával és
hergelésével. Minden felelős
szakszervezeti vezető tudja, hogy
mik a lehetőségek. Állítani lehet
mást. Kérni is lehet nagyokat.
Lehet tagtoborzás céljából nem
aláírni a bérmegállapodást.
De a munkavállalóink pénzt így
sose kaptak volna. Nekünk az
volt a célunk, hogy kapjanak.
Ezért vállaltuk fel az aláírást
is. Még akkor is, ha tudtuk,
hogy lesznek szervezetek,
akik kritizálni, támadni,
félremagyarázni fognak. A
lehetőség mindenkinek adott
volt az igényeit beterjeszteni és
a tárgyalásra. Mégis a legfőbb
kritizálók vagy ott se voltak, vagy
nem is léptek fel bérigénnyel.
Miért???!!
Számunkra a munkavállalók
béremelése nem toborzási kérdés.
A megélhetése a családoknak
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nem lehet veszélyben, ezért
nem volt kérdés, hogy
aláírjuk-e a bérmegállapodást.
A BKV Zrt. legnagyobb
szövetségeként fel kell
vállalnunk a véleményünket és
ki kell állnunk azért, amiben
hiszünk. De nézzük a számok
nyelvén mit is tartalmaz a
megállapodás.
A teljes szövegét valószínűleg
mindenki olvasta már.
Minden főállású munkavállaló
kap a fizetésére 8000 Ft
bruttó összeget január 1-vel
visszamenőleg, majd ha a
bértarifában megállapodás
születik, akkor ez az összeg
törzsesítésre kerül. A fele
egységes elvek alapján, a
másik fele differenciáltan.
Lesz, aki többet, és lesz majd,
aki kevesebbet fog kapni. De
addig is mindenki fizetésén
megjelenik az összeg. A

caffeteria keret 2016. évben
bruttó 164.000 Ft/fő-re
emelkedik a 140.00 Ft-ról.
A balesetmentes közlekedés
és a jubileumi juttatás
jutalomalapja 111.000 Ft –
ra emelkedik a 105.000-ről,
mely Kollektív Szerződésben
rögzül, és 2017- től évente
a mindenkori bérfejlesztés
mértékével emelkedik.
A távolléti díj a társasági
bérfejlesztés mértékével
növekszik.
A MILLFAV járművezetők
bérfelzárkóztatására is
elköteleződtünk, hisz évek óta
messze a legkevesebb az ottani
munkavállalók bére.
Tudjuk, hogy buszos és
HÉV-es munkatársainkat
jobban foglalkoztatja a
munkahelyeik biztonsága,
ezért különösen örülünk
annak, hogy a bértárgyalások

fejezetét kipipálhatjuk
és az erőforrásainkat
máshová csoportosíthatjuk.
(munkahelyek megtartása felé)
Összefoglalásként
elmondhatom, hogy volt
már jobb és rosszabb
bérmegállapodásunk is.
Számunkra a valódi kritika
a tagjaink véleménye. Nem
számít más szervezetek
mocskolódása, mert azt
feledteti a munkavállalóink
köszönete, melyet egyre többen
juttattok el hozzánk.
Ezúton szeretném megköszönni
a BKSZSZ vezetősége
nevében a kitartásotokat és
támogatásotokat, hisz semmit
sem tudnánk elérni nélkületek,
tagjaink nélkül!
Mihály Krisztián

Egymillió kilométer balesetmentesen!
Gál Zoltán 39 éve dolgozik a Budapesti
Közlekedési Vállalatnál. 1977. július 1 – én
lépett be a vállalathoz. Fiatal metrósként kezdte
meg szakmai pályafutását. Két évvel később,
1979. május 13 –án lett járművezető tanuló,
és ugyanazon év augusztus 18 – án lett önálló
járművezető. Az akkor még IV. számú üzem B
telepének nevezett Ferencváros kocsiszínben
dolgozik 37 éve! Az azóta eltelt években egymillió
kilométert vezetett balesetmentesen. Csak egy kis
érdekesség: az Egyenlítő mentén 25 – ször tudta
volna megkerülni a Földet.
A Villamos Független Szakszervezet vezetősége
gratulál a teljesítményhez, és további
balesetmentes munkát kíván Gál Zoltánnak!
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Látószög
A Budai Fonódó Villamoshálózat
Az elmúlt évek egyik
legjelentősebb villamoshálózat
fejlesztése a budai fonódó. 2016.
január.16-tól részlegesen megindult
a forgalom, amikor a 17-es és az
56-56A viszonylat átvette a 18as helyét. Ekkor még zajlott a
Lánchíd budai oldalán az aluljáró
építése, ezért a 19-esek két
részletben (Kelenföld vasútállomás
– Clark Ádám tér és Clark Ádám
tér – Bécsi út/Vörösvári út
között), a 41-esek pedig rövidített
útvonalon (Kamaraerdő – Clark
Ádám tér között) közlekedtek.
2016.03.14-től viszont a hálózat
teljes egészében átadásra került. A
számtalan újdonság nem kis feladat
elé állította valamennyi érintett
szakszolgálatot, illetve dolgozóit.
Az alap koncepció, hogy az utazási
igényeknek megfelelően több
útvonalon létesítsünk kapcsolatot
Észak- és Dél-Buda között. Az
eltérő útvonalak olykor találkoznak
és közös követésük biztosítja a
sűrű eljutási lehetőséget, másutt
szétágaznak és nagyobb területet
tudnak lefedni.
Az építkezési munkálatok még
javában zajlottak, amikor az első
próbajáratok után megkezdődött a
járművezetők gyakoroltatása. A 17es régen is hírhedt volt az állandó
beparkolások miatti zavarokról.
Az átépítés ideje alatt az autósok
hozzászoktak, hogy „úgy sem jön
erre villamos”, így a tanulójáratok
olykor több órás vesztegelésre
kényszerültek. A menetrendszerű
forgalom beindulása óta
szerencsére elmondható, hogy már
nem jellemzőek az ilyen esetek.
Olykor 1-1 autós megáll a síneken,
míg utasa kiszáll, vagy beszáll, de
én abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy a közeledő villamos
láttán eddig mindannyian sietve
félreálltak.
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A városnak eddig nem volt olyan
része, ahol mindhárom forgalmi
szolgálat dolgozói jelen voltak.
A 17-est most a Budai és az
Észak-Pesti, a 19-est a Budai
és a Dél-Pesti, a 41-est a Budai
Forgalmi Szolgálat adja. Ez nem
véletlen. Úgy gondolom, egyik
szolgálat sem tudott volna ekkora
létszámigényt egyedül kielégíteni.
Ez azonban azt is hozta, hogy
a képzést nem lehetett „egy
kaptafára” végezni. Kinek ide,
kinek oda volt már vonalismerete,
de nyilván az újonnan épült
szakaszra senkinek sem. És ha ez
nem lenne elég, a járműtípusok
terén sem mondható egyhangúnak
a fonódó. Találkozhatunk itt
Ganz csuklóssal, Tátrával és
CAF-fal is. A sok újdonságról
egymás után jelentek meg a
TLT-k, de a határidő rövidsége
miatt nehézkes volt mindenkihez
idejében eljuttatni. A hivatalos
út mellett létrejött egy Facebook
csoport is, új csatornát nyitva az
információknak. A csoportban
lehetőség nyílt tapasztalataink,
észrevételeink megosztására
is, elvégre az „első generációs”
fonódó járművezetőknek nem volt
lehetősége munkamódszer-átadó
mellett gyakorolni.
Észrevétel pedig volt és van
is bőven. A felvetett kezdeti
problémák
egy része
megoldódott,
de számos
megoldatlan
kérdés van még.

több lett az utas, a CAF-ok egyre
látványosabban maradtak le a
Tátrákhoz képest. Mostanra egyes
lámpaprogramok módosításának,
valamit az egyre növekvő rutinnak
köszönhetően csökkent a késés,
de a típusok eltérő sajátosságai
továbbra is jelen vannak.
Kezdetben sok gond volt a Margit
krt. – Török u. kereszteződésnél
lévő bejelentkezős lámpával.
Aki biztosra akart menni, a
megállóba való érkezés után már
pattant is ki a fülkéből gombot
nyomni. A fix lámpaprogram
igaz, hogy olykor indokolatlanul,
de legalább egyformán, ezáltal
tervezhetően tartóztatja fel a 4-6-os
villamosokat.
A Széll Kálmán térnél, a Margit
híd felé haladva gyakran okoz
bosszúságot a körútnak a besoroló
17-es. Az ugyancsak túlterhelt
4-6-os vonalnak létkérdés az
egyenletes követés és egy rosszkor
érkező 17-es ezt az indulásánál már
megzavarja.
Sajnos több esetben fordult
elő Bécsi út/Vörösvári út
végállomáson váltófelvágás. A
motoros váltók a BKV hálózatán
nem általánosan elterjedtek, így
a vonalismereti képzés során
kiemelt figyelmet érdemelnek. A
sokadik eset után a leggyakrabban

Az új 17-es
első napján a
viszonylat és
a jármű is új
volt utasnak és
járművezetőnek
egyaránt.
Napközben,
mikor egyre
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(pl. az „O” jelző üzembe
helyezésével), hogy ténylegesen
hátra kell-e menni. Ez főleg
hétköznap, illetve zavar esetén
lehet érdekes. Továbbá célszerű
megvizsgálni, hogy a közút felől
kijelölhető-e szükségleszállóhely
a hátrahúzó (esetleg a nagykörön
keresztül beálló) villamosnak.
Nem kellene magyarázkodni a
felszállni szándékozóknak, hogy
ne szálljanak fel.
A Kolosy térnél főleg déli
irányban okoztak gondot a
vágányon közlekedő közúti
járművek. Az első időszakban
ez olyan mértékű volt, hogy a
19-es északi oldala rendszeresen
átfordult. Most már csak azt
kellene megoldani, hogy a
120”-es lámpaperiódushoz ne
legyen 1 perces követés, mert az
nyilvánvalóan nem teljesülhet.
A Móricz Zsigmond körtéren
a kezdeti, akár 10 perces
sorban állások csökkentek,
de északi irányba továbbra is
szűk keresztmetszet. Ez sajnos
több esetben is tönkreteszi
a Villányi út – Alkotás u.
egyenletes követését. Kérésünkre
a Móricz Zsigmond körtér
(Villányi út) megállóhoz Széll
Kálmán tér irányába bekerült
1 perc kiegyenlítő idő, de csak

csúcsidőn kívül, holott ennek
pont a csúcsidőben lenne még
nagyobb jelentősége.
A 41-esen Kamaraerdő felé
nagyon jól érvényesül a
Batthyány téri kiegyenlítő idő.
Ha minden rendben, a villamos
körülbelül másfél percet áll. Ha a
Margit hídnál várni kell a Bécsi
út irányába haladó villamosra,
akkor is a Batthyány tértől 0,0ban tud haladni a villamos.
És ha már a rakparton járunk,
mindenképp szót kell említeni
két, vasúti jelzőberendezéssel
biztosított helyszínről. A Margit
híd alatti vágányfonódáson a
szembemenetet ki kell zárni. Az
ezt biztosító jelző is több esetben
okozott zavart. A berendezés
hibája esetén úgy gondolták,
hogy holdfényjelző veszi át a
szerepét, mivel azonban ilyenkor
nincs vágányfoglaltság érzékelés,
ez nem megoldás. Szigorúan tilos
kizárólag a holdfényjelző alapján
közlekedni. A másik helyszín
a Lánchíd alatti aluljáró. Itt a
beláthatatlan pályaszakaszon
kell az utoléréses balesetektől
védelmet nyújtani. Csekélyke
üzeme alatt már itt is voltak
zavarok.

A zene szeretete
Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy mennyire fontos a zene az
életünkben. Ha jó kedvünk van, ha szomorúak vagyunk, gyakran
zenével fejezzük ki. Néha dübörög, néha csak úgy a háttérben szól.
Ha pedig valaki játszani is tud egy, vagy akár több hangszeren – az
nagyszerű dolog. Szakszervezetünknek van egy tagja, aki a zenélést
már régóta, és magas szinten műveli. Ő Bencze András, aki a Budavári
Siklónál dolgozik, és már 1983 óta dolgozik a BKV – nál. Ha valaki
visszaemlékszik a 3 évvel ezelőtti családi napunkra, ott láthattuk
Andrást és zenekarát. Egy nagyszerű koncertet adtak, ahol a tűző
nap ellenére ropta a táncot a táncoslányok csapata. A közeli jövőben
megjelenő második lemezükhöz elkészült egy videoklipjük is, ennek
bemutatóján beszélgettem Andrással.
Bencze András: A kelta folk-rockot játszó Serica folk'n'roll
zenekart 2008 tavaszán alapítottam. Azóta számos koncertet adtunk
országszerte fesztiválokon, városi - falusi rendezvényeken, művelődési
házakban nagy sikerrel. A zenei hangzás egyedi: ír-skót népzene
rockzenei alapokon. Állandó kísérőink az Attitude Dance Company és
a Serica sztepptánckarok, de tavaly ismét újdonságot vittem színpadra:

A Szt. Gellért tér – Móricz
Zsigmond körtér szakaszon
a pályaállapot romlását és a
lámpaprogram változását még
nem követték le a részmenetidők,
így rendszeres a 2-2,5 perc késés
ezen a szakaszon.
Az összmenetidők most már
többnyire tarthatóak lennének,
de a részmenetidők olykor
finomításra szorulnak. Egyes
helyeken, időszakokban
a villamos akár 1 perccel
korábban is érkezhet, ha viszont
szabályosan kivárja az idejét,
a vonal további szakaszán
folyamatos késésben lesz.
Ugyancsak finomítást igényel,
hogy azokon a helyeken,
ahol a várakozó villamos más
járművek (autók, más villamos
viszonylatok) haladását
akadályozza (pl.: Kolosy tér,
Zsigmond tér), ne kelljen várni.
Ugyanakkor a bizonytalanul
elérhető jelzések okozta
egyenletlenségek kiküszöbölésére
mindenképp szükségesek ezek a
kiegyenlítő idők.
A fonódó bármely ágán szívesen
teljesítek szolgálatot, bár el
kell ismerni, hogy nagyfokú
odafigyelést, türelmet igényel.
			

K.A.

a Tébláb magyar néptánccsoporttal léptünk fel. 2013-ban jelent meg az
Alexandra könyvkiadónál az első albumunk Reflection címmel.
A következő idén tavasszal várható ugyanott Celtic Bronze
címmel. Meglepetés lesz, mert ilyen minőségben és stílusban senki
Magyarországon még nem adott ki albumot. A Hír tv Paletta című
kult. műsora többször készített zenés riportot a zenekarral, tánckarral.
Nemrég a Reggeli járat című műsorukban mutatták be a Scarborough
Fair című klippünket! A szigligeti várban forgattuk, középkori angol
vásári szerelmi történetet, amiről a népdal is szól. Az Átrium mozi is
bemutatta február 20-án.
Több információ az érdeklődőknek: www.serica.hu
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KOMPLEX ÉLET-EGÉSZSÉG-BALESET BIZTOSÍTÁS HAVI 1.666 FORINTÉRT!
Tisztelt BKV Dolgozó!
Szeretnénk felhívni figyelmüket a 2016.-évi BKV Cafeteriában választható Élet-Egészség-Baleset
Biztosítási szolgáltatásunkra.
MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁST VÁLASZTANI?
MERT OLCSÓ – Az Aegon Csoportos Biztosítással Ön a legtöbb esetben jóval olcsóbban juthat biztosítási
védelemhez, mintha azt egyéni biztosításban vásárolná meg. A biztosítási szerződésben megadott
szolgáltatások térbeli és időbeli korláttól mentesek, azaz a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási
eseményekre, a nap 24 órájában fedezetet nyújtanak.
MERT EGYSZERŰ – A biztosítás díja nemtől és életkortól függetlenül egységesen választható, s a biztosítás
megkötésekor az Ön esetében az orvosi vizsgálattól is eltekintünk.
MERT ADÓMENTES – A cafetéria-rendszerben választott csoportos élet- és balesetbiztosítás díja az
adóváltozások után is adómentes juttatás maradt, s mivel a biztosítási szolgáltatások is adó- és
járulékmentesek, az Ön cafetéria-keretét a választott csomag díján felül további, Önt érintő költségek nem
terhelik.
HOGYAN IGÉNYELHETI ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKAT?
A Munkáltató által meghatározott cafetéria-rendszerben Ön választja ki az Önnek megfelelő szolgáltatási
szintet, majd azt megjelöli a Munkáltatója által alkalmazott cafetéria-nyilatkozaton. A Munkáltató, ennek
megfelelően, az Ön cafetéria-keretéből számolja el a biztosítási csomag díját.
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Kardot, bajonettet, rohamsisakot, katonai emléktárgyakat és ruhát, régi pénzt vásárolok.
06/20/4599132 BKV 251-70

VÁSÁROLNÉK: régi porcelán, fajansz bögréket, tányérokat, tálakat, valamint ezüst, ezüstözött evőeszközöket, akár a padlásról, pincéből. Herendi, Zsolnay, alföldi, francia, angol, német régiség érdekel.
Telefon: 30/222-9121. E-mail: balogimi@vipmail.hu.
Figyelem! Szakszervezetünk tagjai számára itt INGYENES hirdetési lehetőséget biztosítunk!
A hirdetéseket a villamosfsz@gmail.com címre várjuk.
HÍVJ! +36-70/2816057 (BKV/BKK flottás)
- Ha rossz a hiteled és nem bírod törleszteni
- Ha vannak lakáscéljaid: a festéstől a felújításon - korszerűsítésen át a vásárlásig bármi
- Ha még nem használtad ki az alanyi jogon járó állami támogatást
- Ha szeretnél a gyermekedről gondoskodni - sosem lehet elég korán elkezdeni
El tudnál költeni még 1-200ezer forintot? Akár többet is? Vidám, nyitott és ambíciózus vagy? Akarsz elismerést a munkádért?
Hívj, vagy regisztrálj a www.egyujelet.hu oldalon! Az ajánló számához írd a telefonszámom:06702816057

Szomorúan tudatjuk, hogy 1997 óta
szakszervezeti tagunk, Erőss Gyuláné 2016.
január 17 - én, egy korábban megtörtént útibaleset
következtében elhunyt. Magdi harminc évig volt
a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozója. A
Száva Járműfenntartási telepen végezte munkáját,
mint kocsi takarító. A vállalatnál eltöltött
idő alatt munkáját megbízhatóan, pontosan
elvégezte, felettesei meg voltak elégedve vele,
munkavégzésével, hozzáállásával.
Erőss Gyulánét a BKV Zrt. saját halottjának
nyilvánította.
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www.mitakarok.hu
Teréz, Ferenc, Béla, Klára,
S valahány név a tagságba,
Javasoljuk, hogy látogassanak el
A www.mitakarok.hu honlapra.
Azt bizonyára mindenki tudja, hogy mit akar,
Csak nincs meg hozzá a kellő információja.
A Szakszervezet most mindenkinek lehetővé tette,
Hogy ezeket az infókat általunk megszerezhesse!

Mert fontos, hogy
-

legyen olcsóbb, ami olcsóbb lehet, anélkül, hogy rosszabb lenne
legyen jobb, ami jó, anélkül, hogy többe kerülne
legyen olyanod, amid nincs, de kellene, hogy legyen
ne legyen olyanod, amid van, de nem kellene, hogy legyen

Ne várja meg a holnapot, látogassa meg még ma a honlapot!!!
Roezlerné Zsóka Mocselini József
Mobil: +36/20/212-0908, +36/30/675-4441 E-mail: mitakarokmost@gmail.com
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