VIII.ÉVFOLYAM • 4.SZÁM

2016 DECEMBER

Váltóvas...

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog újévet
kíván a
Villamos Független Szakszervezet
vezetõsége!
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KELLEMES ÜNNEPEKET
Az idén 20 éves a Villamos Független Szakszervezet.
Jó ezt kimondani. Tudjuk, hogy mennyi munka és küzdelem van-e szavak mögött. Ez a 20 év mindannyiunk
érdeme. Tagjainké, akik jóban-rosszban kitartottak mellettünk. Hisz nem mindig sikerül elérni a céljainkat és
megfelelni mindenki elvárásának, de igyekszünk kihozni a lehetőségek tárházából a maximumot a munkavállalók érdekében. Az elmúlt 20 évben szervezetünkről
kialakult egy kép. Szeretnénk, ha ez továbbra is megmaradna.
Tisztesség, becsületesség, nyitottság, mely szavakkal
összeforrt a Villamos Független Szakszervezet neve.

Mint azt ti is jól tudjátok egy érdekképviseleti szervezetnek az új munkatörvénykönyve által teremtett új jogi
környezetben nagyon nehéz a jogérvényesítő szerepe.
A munkáltatói erőfölény ellensúlyozására a tárgyaláson
kívül sok eszköz nincs a kezünkben. Egységben az erő,
szokták mondani. Mi sem látjuk másképp. Ezért mindent megteszünk azért, hogy tagjainkat –az eltérő világnézeteik, problémáik, személyiségük ellenére - egy
érdekközösséggé kovácsoljuk. Idén is, akár csak az elmúlt 20 évben, a már hagyományos rendezvényeink
szervezésével biztosítottuk annak lehetőségét, hogy a
mindennapi munkavégzésből fakadó kollegiális viszonyon túl baráti kapcsolatok is születhessenek. Ezeken a
rendezvényeken nekünk (képviselőknek) rengetek erőt
adott a bátorító, dicsérő szó a munkatársak felől a további munkánkhoz.
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Ennek az esztendőnek is eljött a vége. A nagy ünnepi
készülődésben azonban nem felejtünk el számot vetni
arról, hogy vajon milyen is volt az idei esztendő a BKV
Zrt és szakszervezetünk életében. Változatos, kihívásokkal teli és nehéz, küzdelmes éven vagyunk túl. ,Elvesztettük’ a HÉV ágazatot és folyamatos harcot folytattunk
a busz ágazat megtartása érdekében és túl vagyunk egy
Üzemi Tanács választáson is. Sajnos szembesülünk vele,
hogy munkatársaink egyre többször hagyják itt a céget
és próbálnak máshol szerencsét a jobb élet reményében.

H O N L A P U N K

December. Hogy egyeztessem össze a megmaradt
szabadságomat a munkámmal? Kit, mivel lepjek meg
karácsonyra? Milyen, mekkora legyen a fa és a nappali melyik szegletébe állítsam? Nem tévedek nagyot, ha
azt gondolom, hogy az emberek legtöbbjének hasonló
gondolatok járnak a fejében.

Szűkebb pátriánkon kívül, elengedhetetlen, hogy magasabb szinten is hallassuk a hangunkat. Ezért szakszervezeti szövetségi rendszerünket is úgy alakítottuk ki,
hogy a legfelsőbb szinten tudjuk magunkat képviselni.
De mindez kevés lenne, mert a ti támogatásotok és bátorító szavatok nélkül ezt a munkát – ilyen ellenszélben
– végezni lehetetlen lenne.
A karácsonyi készülődés alatt szakszervezetünk már a
jövő évi kihívásokra készülődik, hogy 2017 év végén is
eredményekkel számolhassak be nektek. Hogy 2017 a
megelégedettség éve legyen.
Nyakunkon a jövő évi bértárgyalás, a BKK átszervezése.
Képviselnünk kell a BHÉV Zrt.-be átkerült tagjainkat is.
Sok-sok szép feladat, ami ránk vár.
A Villamos Független Szakszervezet vezetősége ezúton
köszöni meg minden tagjának a támogatását. Köszönjük az Üzemi Tanács választáson való részvételeteket és
azt a rengeteg szavazatot, mellyel támogattatok bennünket. Köszönjük a kritikáitokat és észrevételeiteket,
melynek eredményeképpen színvonalasabb munkára
ösztönöztök bennünket.
Köszönjük az elmúlt 20 évet!
Kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepet és boldog
2017-es esztendőt.
Villamos Független Szakszervezet vezetősége
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TARTALOM
GONDOLATOK

Munkámból adódóan sokat beszélgetek kollégákkal és csak kapkodom a fejemet azon, amit mesélnek a munkakörülményekről,
arról, hogyan áll hozzájuk sokszor a felettes szerv. Nem értem, mi
történik a forgalomban, nem értem, mivel érdemelték ki a járművezetők és a forgalomirányítók azt a szekeret, amit húzniuk kell.
Folyamatos a feszültség, fokozott a stressz. Fizikai Talán nem is az
a baj, hogy nem jók. Az a baj, hogy ezt mindenki tudja, mégis be
kellene tartani őket a járművezetőnek. Legalábbis a forgalomirányítás szerint. Amely forgalomirányítás ugyanahhoz a céghez tartozik, aki a menetidőket adja meg. Ugyanahhoz a céghez, amely
a FUTÁR rendszert telepítette a járművekre, mondván, ez majd
segít a forgalom lebonyolításában, a reális menetrendek kidolgozásában és megoldja a kommunikációt. Persze ehhez az kell, hogy
üzembiztos legyen az a berendezés. Nyilván az, hiszen nem kell az
eszközhöz nyúlni és a járművezetők merő rosszindulatból kapnak
sikítófrászt már a „küldönc” kifejezéstől is.
Biztos a menetidők is jók, hiszen azokhoz sem nagyon nyúlnak
és ismét a rosszindulatú kollégáim összeesküvésének áldozata
vagyok, ezért gondolom másképpen. A kommunikáció szempontjából pedig egyenesen csodálatos a helyzet. Kinyílt a lehetőségek tárháza és csak a monotónia kerülése érdekében hívják a
vezetőket a saját mobiltelefonjaikon a forgalom lebonyolításának
megkönnyítése érdekében. Mondjuk, annyi szépséghibája van
a dolognak, hogy ugyanakkor a mobilt használó járművezetőt a
mobilhasználatért esetleg feljelentik és büntetésben részesül. Mi
lehet ennél vonzóbb?! Persze a nagy cél felülír mindent és ez az
anomália csak az ilyen földhözragadt embert zavarja, amilyen én
vagyok.
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Amíg pakolják, húzzuk?

Valahogy hiába mondjuk a járművezetőknek, hogy ne használjanak telefont vezetés közben, hiszen szabálytalan és balesetveszélyes. A válasz sok esetben ilyesmi: „akkor nem tud elérni a forgalomirányító és üvöltözik velem, ha mégis elér.” ÜVÖLTÖZIK? Hol
élünk vagy inkább mikor?
Mi a dolga a járművezetőnek? Szerintem annyi, hogy betartsa a
szabályokat.
Mi a dolga a forgalomirányításnak? Segítse a járművezetőt a menetrendszerű, egyenletes közlekedés fenntartásában.
Valaki itt szereptévesztésben szenved.
Van nekem erről egy elméletem és ezt szeretném megosztani!
Van egy munkáltató (megrendelő), amely bizonyos körülményeket teremt: Pálya, jármű, menetrend, forgalom lebonyolításának
módja, stb. Meghatároz szabályokat, melyeket, ha nem tartok be,
megbüntet és elvárásokat támaszt.

Jó lenne, ha a fentiek összhangban lennének egymással! A szabályok megfeleljenek a körülményeknek és az elvárások teljesíthetőek legyenek. Továbbá, amíg a szabályok betartásával végzem a
munkámat, addig ne kelljen attól tartanom, hogy emiatt bántanak.
Csak ennyi. Ha már a szabályoknál tartunk.
Amikor egy járművezető reggel 03:30-kor kezd, beér 03:20-ra,
mert az első busszal akkorra tud, alig lát ki a fejéből és az összes
vágya egy kávé. Hiába tesznek elé egy huszonöt oldalas TLT-t vagy
VFFR-t vagy bármit, amiből tizenkét sor vonatkozik rá összesen,
de az öt oldalra elosztva, hogy olvassa el, értelmezze és tartsa be.
Fizikailag képtelenség. Legfeljebb annyit fog tenni, hogy aláírja a
parancskönyvet és megvonja a vállát, adott helyzetben én sem
lennék képes másra (mily bűnös mulasztás). Persze, ha nem az előírtak szerint jár el, akkor felelősségre vonható. Amikor olyan utasítással kerülök szembe, amelyik egy másik utasításban foglaltakra
hivatkozik, majd a következő mondatával az említett utasítást hatályon kívül helyezi, akkor én is úgy érzem, hogy az agyam egyik
fele sikítva esik a másik felének. Szerintem egy szabályrendszernek
átláthatónak és betarthatónak kellene lennie. Amíg nem az, addig
csak hátráltat és ebből adódóan káros.
Természetesen látok, hallok jó példákat is. Van olyan terület, ahol
a kollégák azt mondják, hogy senkit se érdekel a menetidő, az irányítás nagyon korrektül tudomásul veszi, hogy az nem betartható.
Ténylegesen csak az egyenletes közlekedés fenntartásáért dolgozik együtt (!) a járművezetőkkel. (Itt tartunk! Ez a jó példa.)
Néhol pedig próbálnak könnyíteni a munkavállalók terhein.
Sajnos ez most már édeskevés.
Vonzóvá kellene tenni ezt a hivatást! El kellene érni, hogy aki itt
dolgozik, az megbecsülve érezze magát és maradni is akarjon! Legyen büszke a munkájára és a vállalatra, ahol dolgozik! Aki nem itt
dolgozik, az irigyelje a villamosvezetőket és célnak érezze, hogy ő
is az legyen! Időt, pénzt, energiát kell erre áldozni!
Ezzel szemben, sokszor még mindig csak pakolják azt a szekeret,
hiszen még van, aki húzza. De mi lesz akkor, ha mindenki kidől?
Mi lesz, ha elfogynak azok az elkötelezettek, elkeseredettek, akik
eddig húztak?
Megáll?
Ha megállt, akkor mi lesz azzal a nagyon sok emberrel, aki a szekérről vagy a szekérből élt? Mi lesz a céggel? Mi lesz a várossal?
Kőszegi István
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ÜZEMI TANÁCS
Kedves Kollégák !
2016.XI.15.-én megalakult a Villamos Üzemi Tanács Üzemi Tanács 13 taggal.
Nagy örömünkre szolgál, hogy valamennyi villamos telepen jelen vagyunk /forgalom, műszak, infrastruktúra
terület / és képviselhetjük a munkavállalókat. Ez azért szerencsés , mert napi szinten találkoznak a telepeken
tagjaink a kollégákkal így több lehetőség van a helyi problémák felismerésére és továbbításra a munkáltató felé.

Az Üzemi Tanács tagjai :
Száva
Zugló
Kelenföld
Ferencváros
Szépilona
Baross
Budafok
Száva
Angyalföld
Hungária
Infra
Kelenföld
Fogask.

Elnök
Tel.sz : 06204998185 /Flottás
Ügyvezető Tel.sz : 06705498550/F.
Elnökh.
Tel.sz : 06205568770
j.vezető
Tel.sz : 06703656490
j.vezető
Tel.sz : 06706398843
j.szerelő
Tel.sz : 06304771241
j.vezető
Tel.sz : 06209153113/F.
j.vezető
Tel.sz : 06209465227/F.
j.vezető
Tel.sz: 06203152167
j.vezető
Tel.sz: 06205203407/F.
asszisztens Tel.sz : 06304257806
j.vezető
Tel.sz : 06704917789/F.
j.vezető
Tel.sz: 06702465259.
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Garányi Zsuzsanna
Piru László
Maróti D.Lászlóné
Daróczi Richard
Doszpoth Csaba
Kádas Lajos
Kőszegi Krisztina
Nagy Zoltán
Németh Károly
Oros Tímea
Székely Katalin
Törő Zsolt
Zibrinyi László
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Köszönjük a bizalmat és a sok szavazatot.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Boldog Újévet kíván
Villamos Üzemi Tanács
Még egy örömteli hírről is beszámolunk a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Törzskari szervezeténél is megalakult az Üzemi Tanács
melynek vezetője Virág Zoltán lett. Zoli a VFSZ képviselője és a Váltóvas újság főszerkesztője is egyben.

Tisztelt Munkavállalók!
Kedves Kolléganők és Kollégák!

Először is, szeretném megköszönni
minden választónak, hogy a szavazatával érvényes és eredményes üzemi
tanács választáshoz hozzájárult.
Megragadva az alkalmat szeretnék
tájékoztatást adni a szakszervezeti jelöltekre leadott szavazatok tekintetében. A legtöbb szavazatot a Villamos
Független Szakszervezet jelöltjeire
adták, Őt a Metró Közlekedési
Dolgozók Szakszervezete
váltóvas 2016 december.indd 5

és az Egységes Közlekedési Szakszervezet követte.
Nagy szükség van ebben a „szűkös”
időszakban arra, hogy a munkavállalók kinyilváníthassák akaratukat.
Továbbra is szeretném kérni, hogy keressék/keressétek meg az üzemi tanácsokat a problémákkal, mert csak információ rendelkezésre állása esetén
lehet tájékoztatást kérni, megoldásra
javaslatot tenni.
Személy szerint továbbra is vállalom,
hogy a rendelkezésemre álló időszakban a lehetőségeimhez
mérten minden munkavállalónak
(szakszervezeti
hovatartozástól)
függetlenül megpróbálok segíteni.

Ahogyan szokták mondani jövőre
sem lesz könnyebb és ez bizton állíthatom, de fontos, hogy nem adhatjuk
fel a küzdelmet, mert akkor elveszítjük a lehetőségeinket.
Megragadva ezt a lehetőséget, kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet.
Üdvözlettel
					
		
Lasek László
				
Központi Üzemi Tanács

					
			
elnök
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
„de tenni, tenni kell!”
Nagy öröm volt számomra, amikor a VÁLTÓVAS szerkesztőségétől felkérést kaptam a forgalombiztonsággal kapcsolatos cikk megírására. A közlekedésbiztonság a szolgáltatás
kiemelten fontos tényezője, különösen, ha a baleseti statisztikák nem a legkedvezőbbek. Napirenden kell lennie a témának!
Sokan gondoljuk ezt így, és ez nagyon fontos nekem!

W W W . V I L L A M O S F S Z . H U

E beszélgetést követően néhány órával baleseti helyszínelő
kollégám telefonon tájékoztatott, hogy egyik tömegközlekedési járművünk személygépkocsival ütközött. Az elsődleges vélemény szerint négyen sérültek meg.
Ez apropót is adott a kéréshez. Menjünk végig az adott baleseten, nézzünk egy kicsit mögé!
A tények: Egy hétköznap kora délelőtt járművünk
összeütközött a tőle jobbról, az útkereszteződésbe behaladó személygépkocsival. A körülmények optimálisak voltak.
A baleset során a BKV járműben három utas, míg a személygépkocsiban egy tíz éves gyermek könnyű sérülést szenvedett. A baleset idején a csomópontban a forgalomirányító
fényjelzőkészülék működött.

H O N L A P U N K

A helyszíni rendőrségi vizsgálat során, a járművünkön lévő
kameraképek visszanézésekor világossá vált, hogy kollégánk a tilos jelzés ellenére haladt be a csomópontba. Munkatársunk a „Baleseti bejelentő”-n felelősségét elismerte, de
a személyi sérülés miatt rendőrségi vizsgálat indult.

Az úton ne csak Kollégák, hanem partnerek is legyünk
Ismerve a következményeket megállapíthatjuk, hogy sok
vesztese volt ennek a balesetnek. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az elsődleges orvosi vélemény alapján
könnyű sérüléssel megúszták utasaink – köztük egy 84 éves
hölgy is – a balesetet, de valamennyiünknek hevesebben
dobogna a szíve, ha gyermekünk mentővel folytatná tovább az útját. Nem vet jó fényt a Társaság arculatára az ös�szetört új jármű, melynek javítása több százezer forintot is
felemészthet. Nehezen forintosítható az ütközés következtében fellépő forgalmi torlódás, mely egyaránt hátrányosan
érintette a privát autósokat és a tömegközlekedési szolgáltatót, sok-sok embernek megnövekedett az eljutási ideje.
És természetesen, sokan képzeljük magunkat ilyenkor kollégánk helyébe! Bizonyára, mély nyomot hagyott benne,
hogy egy személyi sérüléses baleset részese volt. Valószínűleg feltette önmagának a kérdést, mit kellett volna másként
csinálnia, hogy az ütközés ne következzen be. Fontos, hogy
egy-egy baleset, veszélyes közlekedési manőver után önmagunk is gondoljuk át mi történt, próbáljuk elemezni a
szituációt, akár meg is oszthatjuk tapasztalatainkat munkatársainkkal!
A fent leírt történet a baleseti statisztikákban csak „egy”
számként fog megjelenni, azonban a sokaság az egyes elemekből áll össze.
Apropó baleseti adatok! Áttekintve az idei év első tíz hónapjának fajlagos baleseteinek (1 millió km-re vetített balesetszám) alakulását azt regisztrálhattuk, hogy a sajáthibás
baleseteknél mindhárom ágazatban romlás mérhető az
előző három év átlagához képest. Az autóbusznál 8, a trolibusznál 16, míg a villamosnál 27 %-os a növekedés. Ezen
belül a személyi sérüléseseknél a trolibusznál romlás, míg a
másik két ágazatnál javulás tapasztalható.

Ha kiszállunk a vezetőfülkéből ne felejtsük el rögzíteni a
járművünket
8
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A fenti balesethez kapcsolódóan érdemes néhány szót szólni a kamerákról is,
mivel a tömegközlekedésben egyre nő
a számuk (új járművek, korszerűsített
megállóhelyek) és szerepük.
A balesetekhez kapcsolódóan a rendőrség rendszeresen bekéri a kameraképeket, melyek nagy segítséget nyújtanak
a vizsgálatokhoz, az események modellezéséhez.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A kameraképek szabályos munkavégzésünk esetén védelmet nyújtanak számunkra egy esetleges rendkívüli esemény (baleset, konfliktushelyzet, stb.)
vizsgálatakor, de terhelő is lehet, ha vétünk a közlekedési szabályok ellen.

Kellő körültekintéssel közlekedjünk
hogy egyre többen vagyunk, leszünk, akiknél a KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG fontossága meghatározza a mindennapi
munkavégzést!
Engedjék meg, hogy idézzek Váci Mihály: Még nem elég
című verséből, amely mindennapi életünkhöz, munkánkhoz
is kapcsolódhat, irányt mutathat a hétköznapokra:
„Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!”

W W W . V I L L A M O S F S Z . H U

Ennek eléréséhez magam és munkatársaim is megpróbá
lunk minél többet hozzátenni, s bízom benne,

H O N L A P U N K

A közlekedésbiztonságról általában a
negatív élmény, így a kirívó szabálytalanság, a baleset jut az emberek eszébe, melynek az lehet az oka, hogy ezek
a cselekmények vannak
a felszínen. Nem vesszük észre, ha
valaki az előírt sebességet betartva,
körültekintően közlekedik, mert ezt
természetesnek tartjuk. Szerencsére ebből vannak többen az utakon, s ez jellemző a BKV
járművezetők többségére is! Cél, hogy az így közlekedők
aránya tovább növekedjen, s ehhez csatlakozzon minél több
kollégánk is.

Bízom benne, hogy gondolataimat hasznosnak tartották, segítik valamennyiünk közös
célját, a biztonságos közlekedési szolgáltatást.
Kívánok Önöknek, Magunknak egy sikeres
2017-es évet szeretteink és tágabb BKV-s családunk körében.
2016. december
Berhidi Zsolt
osztályvezető
Forgalombiztonsági és
Üzemeltetési Osztály
Mindig az időjárási viszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességet
váltóvas 2016 december.indd 9

9

2016. 12. 08. 18:09:44

W W W . V I L L A M O S F S Z . H U
H O N L A P U N K

ITT

10

váltóvas 2016 december.indd 10

2016. 12. 08. 18:09:44

APRÓHIRDETÉS
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.

Vasúti, HÉV és egyéb menetjegyeket, bélyegzőket és más régiségeket keresek
gyűjteményembe cserére vagy megvételre. Szegedi Péter +36-70/201-9949
szegedip@bkv.hu
H O N L A P U N K

Figyelem! Szakszervezetünk tagjai számára itt INGYENES hirdetési lehetőséget biztosítunk!
A hirdetéseket a villamosfsz@gmail.com címre várjuk.

W W W . V I L L A M O S F S Z . H U

ITT JÁRTUNK
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