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Bérmegállapodás 2017
Elindultunk az úton, de a végcél még messze van!
/Uniós bérek és munkakörülmények/
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- Apróhírdetések

Az újság és az összes benne található tartalom
(szöveg, kép, grafika, hirdetés, stb...) Creative
Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported Licenc alatt van. A licenc szövegének
megtekintéséhez látogasd meg a http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ webcímet
vagy küldj egy levelet a következő címre:
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300,
San Francisco, California, 94105, USA, vagy:
villamosfsz@gmail.com
Elképzelhető, hogy néhány anyag a fentiektől eltérő
jogvédelemmel rendelkezik, ezért továbbközlési
szándékoddal keresd meg a szerkesztőséget!
Várjuk írásaitokat, ötleteiteket, észrevételeiteket a
villamosfsz@gmail.com
e-mail címen, vagy postán.
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Az írások szerkesztésének, rövidítésének jogát
fenntartjuk.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

06-20-5127474
06-70-4250044

Váltóvas...
a Villamos Független Szakszervezet magazinja
2017. június
Főszerkesztő: Gyebnár István,Virág Zoltán
Felelős kiadó: Kukor Gyula
1092 Üllői út 197-199. Száva ksz.
villamosfsz.hu
villamosfsz@gmail.com
telefon: 461-6500/25332

BÉRMEGÁLLAPODÁS 2017
A 2017-es évben is lezajlottak a bértárgyalások.
Sikeresen megállapodtunk a MÁV-HÉV Zrt.-nél és
a BKV Zrt.-nél is. Sajnos a BKK Zrt.-nél még nem
sikerült megállapodásra jutni. Ott még folyamatban
vannak a bértárgyalások. (szerk.időkozben itt is
megszületett a bérmegállapodás)

A szakemberek egyre
inkább szállingóznak
más cégekhez és
nem ritka a külföldi
munkavállalás sem
a jobb megélhetés
reményében. Míg pár
évvel ezelőtt több
százan, akár ezren is
jelentkeztek egy állásra,
mára már lasszóval
kell összefogni az
embereket. Súlyos
szakember hiány
alakult ki a közlekedési
cégeknél, így a BKV Zrt.nél is. Ez eredményezi
azt a helyzetet, hogy a

munkavállalóink egyre
többet kénytelenek
dolgozni, egyre
rosszabb körülmények
között és mivel az elmúlt
években nem történt
jelentős béremelés,
ezért a helyzet egyre
csak romlott.
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Mi szakszervezeti vezetők is tisztában vagyunk
azzal, hogy a nyugat- európai országokhoz képest
Magyarországon igen jelentősen le vannak
maradva a bérek. A családok többsége hitelekkel
terhelt fizetésből él és emellé a munkakörülmények

sem mutatnak javuló
tendenciát.
A közlekedésben
dolgozók helyzete sem
jobb, mint az országos
átlag.
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Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően pro
és kontra megvannak a vélemények a béremelés
mértékével kapcsolatban. A munkavállalók
többsége pozitívan fogadta az idei évi
bértárgyalások eredményét, de természetesen van
olyan kolléga, aki elégedetlen. Ez mindig is így volt
és így is lesz. Soha sem lesz olyan bérmegállapodás,
amely teljes megelégedésre szolgál minden
munkavállalónak, de az elmúlt napokban
többségében pozitív gondolatok és vélemények
jutottak el hozzánk a munkavállalók részéről.

Az idei évre ez az
országos helyzet
alapjaiban határozta
meg a bértárgyalások
irányvonalát az
országban és
az ágazatban. A
munkáltatók és
a tulajdonosok
felismerték, hogy a
helyzet tarthatatlan
és előbb utóbb
veszélybe kerül a
szolgáltatás színvonala
és egyszerűen nem lesz,
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aki vezeti a járművet,
megjavítja, karbantartja.
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A szakszervezetek
lehetőségei a
tárgyalások előre
mozdítására
nem változtak a
sztrájktörvény változása
óta. Nyomásgyakorló
eszközeink tárháza
sajnos korlátozott,
így minden évben
okosan megtervezett
forgatókönyv szerint
kell eljárnunk. Az
idén sem történt ez
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másképpen. Talán már
minden munkavállaló
kívülről fújja:
adatkérés, tárgyalás
kezdeményezés stb.
A mindennapokban
komoly szakszervezeti
rivalizálás folyik
a területeken, de
szövetségünk a
Budapesti Közlekedési
Szakszervezetek
Szövetsége (BKSZSZ)
és tagszervezeteink a
béremelés kérdését
„szent ügynek „ tartjuk.
Ilyenkor nincs helye
toborzásnak se egymás
elleni tevékenységnek.
A cél az, hogy a
lehető legmagasabb
béremelést harcoljuk
ki a tagjaink és a
munkavállalók számára.
Felismertük, hogy

eredményt elérni
csak akkor tudunk,
ha a munkavállalók
többségét tömöríteni
tudjuk a cél érdekben,
ezért fogunk
össze általában a
másik mértékadó
szövetséggel,
(VTDSZSZ) mert így a
munkavállalók 90%ának támogatását
tudhatjuk magunk
mögött.
Az állami tulajdonú
cégek előttünk jártak
a bérmegállapodások
megkötésében. Mivel
minden érintett fél
belátta a béremelés
szükségességét,
ezért több éves
megállapodások
születtek. Ezek a
megállapodások például
és iránymutatásul
szolgáltak a BKV Zrt.
bértárgyalásai során
is. Természetesen
azért nem ment ez
olyan simán, mert
a Fővárosnak az
egyeztetéseket le
kellett folytatnia a
kormánnyal, hisz saját
forrásból nem tudta
volna kigazdálkodni a
béremelés mértékét.

Ahogy telt múlt az idő
valamit lépnünk kellett,
ekkor határoztunk úgy,
hogy sztrájkbejelentést
teszünk. Tudtuk, hogy
ez a sztrájk már nem az
a sztrájk mint anno, de
ki akartuk használni a
lehetőségeinket és ha a
helyzet úgy hozta volna
a béremelés érdekében
végig is csináltuk volna
a 7 napos sztrájkot.
Szerencsére nem
volt rá szükség, mert
a tárgyalások előre
mozdultak és a BKV
Zrt. megtette a már
értékelhető javaslatát.
Sajnos a tárgyalások
ezen szakaszában
is voltak kisebb
szakszervezetek, akik
a saját pecsenyéjüket
próbálták sütögetni
és nem támogatták a
meghirdetett sztrájkot.
Ezek az egyéni
akciók rossz esetben
nagy mértékben
hátráltatták volna a
tárgyalások folyamatát.
Nem megfelelő
nyilatkozatok, médiában
való szereplések,
a munkavállalók
riogatása, hergelése a
mai rendszerben és a

BÉRMEGÁLLAPODÁS 2017
végre beépülhetett az
alapbérbe. A Villamos
Üzemigazgatóság
Kollektív Szerződés
Mellékletébe belekerült,
hogy a 17-es és a
47-es vonalcsoport
járművezetői 5%
alapbérkiegészítésben
részesülnek. Az elsőajtós
ellenőrzési pótlék (busz)
összege óránként 60.-Ftról 100.-Ft-ra emelkedett
és a nem dízel
meghajtású járművek
(busz) esetében a
forgalomba töltött
időre új pótlék került
bevezetésre 60.-Ft/óra
mértékben és a sort még
folytathatnánk.
Tény, hogy a
megállapodás csak
egy évre szól, de ez
akár még előny is
lehet, ha a következő
években hasonló
megállapodások
születnek majd. Egyetlen
hátránya, hogy újra
és újra asztalhoz kell
ülni és végig játszani
a már megszokott
folyamatokat.
Már több fórumon is
elmondtuk, hogy az idei
évi eredményeket egy
kezdetnek tekintjük.

Egyáltalán nem ülhetünk
a babérjainkon, hisz
még csak egy út elején
tartunk. Továbbra is
hangoztatjuk, ahol
csak tehetjük, hogy a
béremelés mellett a
munkakörülmények
javítása is fontos
szempont kell, legyen.
A munkavállalók
terheit csökkenteni
kell. Jobb menetrendek
és beosztások
kellenek, kulturáltabb
munkakörülmények és
nem utolsó szempont,
hogy nagyobb erkölcsi
megbecsülés és
tisztelet kellene egyes
munkahelyi vezetők
részéről. Szakembereink,
munkatársaink erőn felül
teljesítenek, kiemelkedő
színvonalon a pótlásuk
egyre nehezebb. Túl kell
tekinteni a számokon
és a hatékonysági
mutatókon és talán így
fordítható vissza ez a
negatív folyamat, amely
az állandó létszámhiányt
eredményezi.

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

Elmondhatjuk, hogy
hosszú évek óta először
került sor ilyen mértékű
bérfejlesztésre. Talán
már nem is emlékszünk
rá mikor került sor
hasonló mértékű
emelésre. A BKV Zrt.
bérmegállapodása

talán még jobb is lett,
mint az állami cégeké.
Több olyan elemet is
tartalmaz, amelyért a
szakszervezetek már
évek óta küzdöttek.
Prémiumrendszer
(KSZ 2) emelkedett, az
energia megtakarítás
összege is beépült
az órabérbe és egy
munkavállaló minimum
28.000.-Ft béremelést
kapott, amely szűkítette
az ollót az alacsony
keresetű és a magasabb
keresetű munkavállalók
között bizonyos
esetekben.
Emelkedett a jubileumi
jutalomalap összege
127.650.-Ft-ra, a
tavalyi béremelésnél
kiharcolt 8000.-Ft
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mai törvényi háttérben
visszavonhatatlan
károkat okozhat.
Olyan világot élünk,
ahol a kapcsolatok
számítanak, ahol
a korrektség és a
szakmai felkészültség
a legnagyobb fegyver.
Jókor lenni jó helyen és
jó érveket elmondani jó
közegben. Szövetségünk
évek óta ennek az
irányvonalnak híve.

Mihály Krisztián
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Tisztelt olvasók, kolléganők és kollégák. Először is
bemutatkoznék Törő Zsolt vagyok villamos járművezető,
útvonal csoportvezető. Ez a legelső cikkem a Váltóvas
magazinba, amit Kukor Gyula VFSZ elnök úr kérésére
vállaltam el. Ezért előre is elnézést kérek, ebben még
rutintalan vagyok így előfordulhat némi fogalmazás
hiba. Aki ismer, az tudja, hogy nem kenyerem a sok
szóbeszéd, de ez most más. Megválogatom szavaim
és megpróbálom a gondolataim összeszedve egy
kerek egész irományt érthető nyelven elétek tálalni.
Amiről most írni fogok nektek az a 2017.március 7. én
a Száva kocsiszínben megrendezett összejövetel. Ez
a megbeszélés hasonló jelleget öltött, mint a régebbi
időkben megtartott „munkahelyi fórum”. Ezeknek a
fórumoknak az volt a célja, hogy kicsit közelebb hozza
a munkavállalókat és vezetőséget. Itt volt lehetőség
megvitatni munkahelyi problémákat, feltárni a kiváltó
okokat valamint kölcsönösen megoldást találni e
gondok javítására, javaslatokat tenni a megelőzésre.
Voltak fórumok, amelyek több-kevesebb sikerrel
zárultak, ezek miatt később hanyatlásnak indultak és
elvesztették jelentőségüket. így lassan meg is szűntek,
érdektelenné váltak. A munkavállalók és a vezetőség
között a közvetlen kapcsolat elhalványult, megfakult ez
által a két fél közti kommunikáció is hanyatlásnak indult.
Azt mindenki látja, hogy a BKV Zrt szekere nagyon nem
jó irányban halad, sokasodtak a problémák, amelyek
már a mindennapi foglalkoztatásban jelen vannak, és
ezek javítására megoldásokra van szükség.
A Villamos Független
Szakszervezet
kezdeményezésére jött
létre a fent említett
helyen és időpontban
ez a megbeszélés. A sok
problémából kiemelve a
legnagyobb hangsúlyt a
minden járművezetőt érintő
„menetrendek” kapták. Ezen
kívül megvitatásra kerültek
olyan jellegű gondok,
amelyek a menetrenddel,
menetidőkkel valamint
annak betartásával szoros
összefüggésben vannak.
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Javaslatok hangzottak el azok
feltárására, rávilágítva
egy-egy konkrét hibára, és
ezek javítására.
Előre is elnézést kérek, ha
valakit nem említek meg
név szerint, az csupán annak
köszönhető, hogy nagyon
sokan voltunk illetve annak,
hogy bár lassan 20 éves
pályafutásommal öregnek
mondható vagyok, mégsem
ismerhetek mindenkit.
Az eseményen részt vettek
a Villamos Független
szakszervezet elnöke Kukor
Gyula és az ő irányítása alá
tartozó szinte valamennyi
területi képviselő (Nagy
Ferenc, Nagy Anett, Molnár
Miklós, Daróczi Richárd,
Podpácz Zsolt,
Nagy István, Kiss István,

Virág Zoltán, Baranyi Attila,
Baranyai Béla, Piru László,
Koncz Károly, Szombati
Anna) a szövetség részéről
a BKSZSZ képviseletében
Schumacher Ferenc elnök úr.
A BKV Zrt és a BKK oldaláról
egyaránt jelen voltak
illetékes személyek. A BKK
képviseletében Kerecsényi
Gábor, Koppány Marcell. A
BKV Zrt vezetőség részéről:
jelen volt Dr Varga Zoltán
osztályvezető, Somkúti Zsolt
villamos főmérnök, Fodor
Illés, a menetrend készítés
részéről: Szűcs Mária, Puskás
József. A forgalom részéről
Észak –pest képviseletében
Lovas Barna szolgálatvezető
úr, Dél-pest részéről Kustos
András szolgálatvezető
úr, valamint Kálmán
Zoltán főmunkatárs, Telek
Eszter forgalmi előkészítő
csoportvezető. Buda
képviseletében Juhász
Roland forgalmi előkészítő
csoportvezető. Valamint
nem utolsó sorban egykettő kivételével valamennyi
útvonal csoportvezető.
Dél Pestről: Kurucz Mihály,
Fábián Tamás, Németh Péter,
Szilárd István. Észak Pestről:
Marozsán Csaba, Németi
Sándor, Tari János, Kukléta
János, Buda képviseletében:
Hamrán Judit, Berényi Ferenc,
Stubnya László, Kovács Attila,
Szalai István, Nagy Ferenc, és
végül jómagam Törő Zsolt.
Mint korábban írtam a
fő gondot a menetidők
jelentik. Nagyon kevés
viszonylatot nem érintenek
azok az általánosan
jellemző problémák, hogy
a menetidők rendkívül
feszesek, olykor alul
tervezettek. Annyit azért
ehhez hozzátennék, hogy a
kezdetekhez képest javulás
tapasztalható, folyamatos a
kommunikáció. Mindkét fél

a megoldásokra törekszik.
De még van min javítani.
Amit tudni kell!! A BKK mint
a szolgáltatás megrendelője

a BKV felé, aki a szolgáltatás
végrehajtója, számára
egy adott viszonylatra
készít járatlistát, amiben
meghatározásra kerülnek
menetidők, jármű
darabszámok stb. A BKV
menetrendi osztálya pedig
a kollektív szerződés
figyelembe vételével, a
foglalkoztatási szabályok
betartásával vágja meg a
szolgálati számokat és készít
rá egy menetrendet. Sajnos a
járművezetői állomány száma
meghatározó oly mértékben,
hogy ha azt szeretnénk,
hogy egy viszonylaton
kevesebb legyen a kétrészes
szolgálati szám, akkor
többlet szolgálati szám
kell ahhoz pedig többlet
járművezetőre van szükség.
Járművezetői többlet
pedig egyelőre NINCS. Ezek
tények!!! A foglalkoztatási
idők napi bontásban
időnként rendkívül hosszúak.
Gyakoriak a 9-10, és nem
ritka az ezeken felüli
hosszabb szolgálati szám. A
legnagyobb gond a kétrészes
számok nem megfelelően
átgondolt hosszával vannak.
Gyakori, hogy az első rész
kezdése és a második rész

Vagy ha van is, mint például
Bécsi úti végállomás,
akkor az csak papíron
szerepel a megnövekedett
végállomási kapacitás
miatt. Csoportvezetők
által megemlített nagyobb
problémák a vonalakon,
amik szintén befolyásoló
tényezővel bírnak azok
a lámpahangolások.
Valamennyi vonalon vannak
olyan lámpaprogramok,
amelyeken van mit csiszolni,
és ezeket a gondokat
az érintett vezetők
szóvá is tették ezen a
fórumon is. Kiemelkedő
lámpaproblémákkal küzd a
4-es és 6-os viszonylat, de
hasonló képen fellelhető a
3-as viszonylaton is valamint
az 50-es viszonylaton is olyan
helyek, amik már jó ideje
talán évek óta küzdenek
a megoldásért. Sajnos
legnagyobb bánatunkra a
malmok lassan őrölnek.

körülmények között kelljen
a munkánkat végezni,
ami mindenkinek jó. A
megbeszélésen történtekről
azt a következtetést vontam
le, hogy igyekszik mindenki,
mind a BKK, mind a BKV arra
törekedni, hogy a gondok
megfelelően kezelve
legyenek.
Folyamatos felügyelet alatt
megfelelő szakértelemmel
kellően figyelve a dolgozók
jelzéseit, visszakerüljön
minden a régi mederbe.
Én nagyon szeretném azt,
hogy végre figyeljenek
odafent rátok, hiszen a ti
észrevételetek jelzés értékű,
ami igenis fontos. Fontos,
hiszen ti vagytok, mi vagyunk
közvetlenül az érintettek.
A közlekedés legnagyobb
pillére a járművezetők, a
forgalomirányítók, akik
nélkül maga a közösségi
közlekedés nem létezhet. Ne
feledkezzünk meg azokról
sem, akik biztosítják a
munkavégzéshez szükséges
eszközöket, műszakosokat
és karbantartókat. Nélkülük
nem mehetnénk forgalomba
nap min nap.

Ebben az egész piramisban
minden egyes téglának
jelentős szerepe van, és ez
csak akkor lesz stabil, ha a
megfelelő kötőanyaggal
illeszkednek egymáshoz.
Ez a kötőanyag nálunk a
kommunikáció.
Az, hogy hallgassanak
meg minket, figyeljék
szavaink, amik elősegíthetik
a közlekedést. Erre volt jó
ez megbeszélés. Ígéretet
kaptunk arra, hogy
érdeklődés esetén akár több
fórum is lehet egy évben.
Ahol normális hangnemben,
az éppen aktuális konkrét
problémák megbeszélésre
kerüljenek. Észrevételek,
javaslatok, érvelések. Ezekre
van szükség!
Köszönöm, hogy időt
szakítottatok arra, hogy
elolvastátok soraim.

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

hagyásával készülnek el.
Napi szintűek a vonali
késések, ezáltal hatalmas
nyomást gyakorolva,
feszültséget és stresszt
okozva a járművezetők döntő
többségének. Nagyon jó
példa erre a Budai fonódó
hálózat. Például egy Móricz
Zsigmond körtéri csomópont
ahol hét darab viszonylat
találkozik egymással
(17,41,47,56,61,19,49). Elég
a legapróbb forgalmi zavar
és szinte az összes viszonylat
valamilyen szinten érintetté
válik. A kevés menetidőhöz

nem feltétlen párosul
hosszabb végállomási
tartózkodási idő, amivel
úgymond gazdálkodni
lehetne a forgalom
egyenletes fenntartása
tekintetében.

H O N L A P U N K :

végzése közti idő, ugyan a
foglalkoztatási szabályokon
belül, de sokszor mégis
a határon mozog. Illetve
van olyan is, hogy a két
részes szám nem éri el a 8
óra hosszát ez által nem
biztosítható egész héten:
vagy a két részes szolgálati
szám, vagy pedig az állandó
hétvégei pihenőnap.
A járművezetői állomány
szám nagymértékű
csökkenésének vonzata a
magas túlóra számok, elvont
pihenőnapok drasztikus
növekedése, valamint
nem ritka a 6 napon túli
foglalkoztatás.
Az útvonal csoportvezetők
tapasztalata, hogy a
végállomástól végállomásig
tartó menetidők nem
vesznek figyelembe vonali
sajátosságokat, amik éppen
az adott vonalra, adott
napszakban a forgalmi
helyzetek figyelmen kívül

Ezekről folyamatos
tájékoztatást kapnak az
érintett vezetők az útvonal
csoportvezetőktől. Sok olyan
apró gond van, amihez nem
kell feltétlen hatalmas nagy
anyagi beruházás, ezek
folyamatos karbantartással
orvosolhatóak lennének.
De valamiért nem így
történik. Ilyenkor jómagam
is elgondolkodom, szerintem
más is és a válaszokat
legbelül tudjuk. Egyszóval
vannak még megoldásra
váró feladatok. Én úgy látom
még meg van bennünk a
tenni akarás, a viszonylatok
vezetői rajta vannak azon,
hogy nektek, nekünk olyan
7

CSALÁDI NAP
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Ebben az évben is megrendeztük Családi Napunkat. Már reggel hatórakkor a horgászverseny sorsolásra szép számmal
megjelentek a versenyen indulni szándékozók.
Bár az időjárás kicsit borongós volt, ez senki kedvét nem
szegte.
A gyerekeknek lehetőségük volt a kalandparkot végig járni,
ugrálni a légvárakban, lovagolni pónilovon, és az arcfestőnek is volt épp elég munkája.

H O N L A P U N K :

Természetesen a tombola sorsolás sem maradhatott el. Célunk most is az volt, hogy biztosítsunk egy napot arra, hogy
a rohanó élet ellenére a családok együtt lehessenek és kikapcsolódhassanak legalább ezen a napon.
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JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

H O N L A P U N K :

Idén is jó hangulatú ünnepség keretében kapták
meg a jubileumi elismerő oklevelüket a rendezvényen részt vevők.

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

Reméljük, hogy szakszervezetünk hozzájárulásával kicsit hagyományőrző módon tudtuk a
kollegáknak megköszönni a sok évi illetve sok
esetben évtizedes munkát amit a társaságért
tettek és tesznek
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KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA
Járművezetők XX.
Országos Versenye
Május 12-13

H O N L A P U N K :
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4 év szünet után Debrecen tavaly
felélesztette csipkerózsika álmából
ezt a versenysorozatot, amit idén hál
istennek Szeged folytatott, és úgy
néz ki jövőre is biztos megrendezésre
kerül, még pedig itt Budapesten
a BKV Zrt-nek hála, de ne fussunk
ennyire előre!
A járművezetők három kategóriában
indultak: autóbusz, trolibusz, és
villamos.
Az autóbuszvezetők kategóriájában
36 fő versenyzett, 18 csapatban. A
villamos kategóriában 7, a trolibusz
kategóriában 6 csapat versenyzett 14,
illetve 12 fővel. Így a teljes versenyzői
létszám 62 fő volt
Pénteken elmélettel kezdődött
a megmérettetés. 200 kérdésre
mindössze 20 perc állt rendelkezésre!
Szombatra maradtak a gyakorlati
feladatok.
A feladat sort időre kellett teljesíteni,
csak egy két példa a villamosvezetők
versenyéből:
- vezetés hátsó vezetőállásból, majd
megállás egy adott ponton.
-sebesség becslés és tartás
- második ajtóval megállni egy adott
ponton
- egy kapu kinyitása villamossal úgy,
hogy teniszlabdák vannak a tetején.
- egy bábu beállítása úgy a vágány
mellé, hogy a villamos még ne üsse
el, de minél közelebb legyen hozzá
- áramszedővel megállni egy adott
pont alatt
- érintőkapu
És, ezt úgy kellett teljesíteni, hogy
egy mozgássérült kocsiban volt egy
láda abban meg egy kancsó, és azt is
pontozták, hogy minél kevesebb víz
lötykölődjön ki.
A villamosvezetők, és a buszosok
a Szeged Pláza előtt, míg a
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trolibuszvezetők a troli garázsban
teljesíthették a nem minden napi
feladatokat.
A látogatók se unatkoztak,
mert rengeteg program közül
válogathattak. Volt villamos húzás,
kísérettel látogatható volt a villamos
kocsiszín, ahova elektromos busz
vitte az érdeklődőket, két nosztalgia
villamos közlekedett a városban,
az ovisok papírból készült troli
maketteket készítettek, ugráló vár
várta a piciket, volt limuzin ügyességi
vezetés.
A szurkolók óriás kivetítőn
izgulhattak a kedvencükért.
Egy kamerás drón is segített az
operatőröknek, fantasztikus légi
felvételeket készített.
Sajnos idén csak egyetlen BKVés csapatnak sikerült dobogóra
állni, egy harmadik helyezést
sikerült bezsebelnünk autóbusz
kategóriában!
Haiback János, és Szilágyi Lajos BKV
Zrt I-es csapatának, akiknek ez úton is
gratulálunk.
Ahogy az elején említettem jövőre
a huszonegyediket Budapesten

a BKV Zrt rendezi meg, ezt
személyesen Somkúthy Zsolt
villamos főmérnök jelentette be az
eredményhirdetésnél. Az a csapat,
aki megnyeri villamos kategóriában
a versenyt, ők képviselhetik kis
hazánkat a soron következő Villamos
Európa Bajnokságon.
Szóval versenyre fel, és HAJRÁ!

Eredmények:(Érdemes a
trolibuszvezetőknél rávetni egy
pillantást, hogy az első három
helyezettnél 1-1 pont az eltérés!)

VILLAMOSVEZETŐK:
1.SZKT I. Garamvölgyi István Péter - Hajnal Zoltán 566 pont
2.MVK Zrt Simon Gábor – Ignácz Tibor 548 pont
3.DKV Zrt Kuczora Beáta – Puskás Sándor 522 pont
4.BKV Zrt I. Kovács Attila - Ocskay Zoltán 519 pont
5.BKV Zrt III. Horváth Zsolt - Kozák Attila 510 pont
6.BKV Zrt II. Bédeg Norbert - Lak Gellért 465 pont
7.SZKT II. Börcsök Gabriella - Nagy Ildikó 395 pont
AUTÓBUSZVEZETŐK:
1. MVK Zrt Borsos István - Gara Csaba 693 pont
2. DKV Zrt Demkó István - Győri Tibor Zoltán 689 pont
3. BKV Zrt I. Haibach János - Szilágyi Lajos 679 pont
4. BKV Zrt II. Szabó András - Szakács Péter 670 pont
5. DDKK Zrt I. Mészáros András - Nagy Balázs 663 pont
6. Tüke Busz Zrt I. Lévy Gábor - Trapp Gábor 649 pont
7. BKV Zrt III. Belák Tibor - Gutai Tibor 600 pont
TROLIBUSZVEZETŐK:
1. SZKT I. Jonácsik András Géza - Kónya János 562 pont
2. SZKT II. Stefan Andrea Jozefa - Vizvári Sándor 561 pont
3. DKV Zrt Orlik Balázs - Szilágyi András 560 pont
4. BKV Zrt I. Lengyel Flórián - Őri Attila 541 pont
5. BKV Zrt III. Ordos Ildikó - Tokai Ildikó 517 pont
6. BKV Zrt II. Divinszki Ferenc - Kovács 2 József 478 pont

APRÓHÍRDTÉS

Mindent meg lehet oldani,
Eladni vagy épp venni:
Telket, lakást, házat, villát,
Megoldjuk gyorsan, mint a villám!

Paracord zsinórból készült termékek áruháza:
paracordbolt.hu
Karkötők, nyakörvek, pórázok és sok más érdekesség.
VFSZ tagoknak folyamatos 30% kedvezmény!
Kód: vfsz, a regisztrációnál kérjük megadni.
(info@paracordbolt.hu)

Ha ingatlan eladásban vagy
vásárlásban érdekelt most, vagy a jövőben, keresse a GDN
Ingatlanhálózat – Sashalom irodáját bizalommal!
Címünk: 1163 Budapest, Veres Péter út 41.

Kardot, bajonettet, rohamsisakot, katonai emléktárgyakat és
ruhát, régi pénzt vásárolok.
06/20/4599132 BKV 251-70

Értékesítési vezető: Tóth Péter. Elérhetőség: +36-30-2374705; p.toth@gdn-ingatlan.hu
Iroda koordinátor: Raukó Eszter.
Elérhetőség: +36-30-607-6182; e.rauko@gdn-ingatlan.hu

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.
H O N L A P U N K :

GYERMEK ÉS FELNŐTT
ÖNVÉDELMI TÁBOR
BUJUTSU-KAI KENSHIN RYU

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

A Bujutsu-kai Kenshin-ryú-t Szabó András 8.
danos kenshin alapította, több, mint 30 éve. A
stílus japán hagyományokra épülő magyar
harcművészet, ahol japán eszközökkel és
pusztakezes önvédelemmel foglalkozunk. Az
általa alapított Harcművészet a Gyermekekért
Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekeknek is
segít. Idén nyáron is megrendezésre kerül a
gyermek önvédelmi tábor, ahol a játékos
formában megtanulhatják az utcai önvédelem
alapjait egy barátságos környezetű és egy tiszta
vizű csodálatos tó partján, zárt kempingben. Ezen táborban fekete öves mesterek tanítják és
segítik a gyerekeket.
Napi 3 étkezést biztosítunk.
Időpont: 2017. július 17-22.
Ára: 26.900Ft / nagy családosoknak, illetve több fő/család 23.900Ft
Helyszín: Budapesttől 25 km-re, Délegyháza, Nomád kemping IV-es tó
Szállás: 2-10 fős sátrak
Utazás: Az oda- és visszautazásban szervezett autóbuszok segítenek felnőtt felügyelettel.
További információ és jelentkezés:
Pál Miklós
Tel.: 0620/484-5768
Email.: ppalmikloss@gmail.com
Bővebben a táborról: www.bobakpeter.onvedelmitabor.hu
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Villamos Független Szakszervezet

2017. a ug usztus 12.
Jelentkezési és befizetési ha tá ridő: július 20.

Részvételi díj:
2.000 Ft/fő

H O N L A P U N K :
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Hajókirándulás Esztergom-Párkány

Indulás 7.00 óra Vigadó tér
Esztergom: 4 óra szabadfoglalkozás
Érkezés: kb. 20.00 óra
A hajón felnőtt és gyerektombola
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Érdeklődni a VFSZ irodában (Száva kocsiszín) vagy a 25332-es
telefonon lehet.

