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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.
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Kukor Gyula

Elnök

06-20-4599132

Podpácz Zsolt

Hungária ksz.

06-70-6197442

Nagy István

Ferencváros ksz.

06-70-4227674

Daróczi Richárd

Ferencváros ksz.

06-70-3656490

Molnár Miklós

Száva ksz.

06-20-4910666

Szedlák Józsefné

Angyalföld ksz.

06-20-4455045

Piru László

Zugló ksz.

06-70-5498550

Kiss István

Baross ksz.

06-20-5127474

Baranyai Béla

Szépilona ksz.

06-20-4599151

Baranyi Attila

Budafok ksz.

06-20-9272657

Nagy Ferenc

Kelenföld ksz.

06-20-5787059

Koncz Károly

Fogas

06-20-4245488

Szombati Anna

Villamos Pályaszolgálat

06-20-4599295

Virág Zoltán

Forgalom felügyelet

06-30-3925066

Mogyorósi Géza

Troli

06-20-4998053

Tóthné Lipták Marianna

Vonalműszak

06-20-5772788

Kiss Attila

Baross műszak

06-20-4428522

Nagy Anett

Metró M2

06-20-578-7350

Göröcs Miklós

Metró M3

06-30-5005887

Sipos Szilvia

Metró M4

06-20-2615071

Almásy András

BKK Forgalom felügyelet

06-70-3903807

Szűcs Mónika

BKK Forgalom felügyelet

06-70-3903573

Berki Éva

BKÜ Bérletértékesítési
szakszolg.

06-70-3903826

Demeter Dénes

BKÜ Jegyellenõrzési
szakszolg.

06-20-8097924

Fekecs Márta

BKÜ Bérletpénztár

06-30-3760281

Váltóvas...
a Villamos Független Szakszervezet magazinja
2017. szeptember
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

BKK

BÖK

BKÜ HÍREK
valósult meg. A tárgyalások kezdetekor kérdéses volt,
hogy az állam az önkormányzati szféra bérfejlesztésének
hátteréhez milyen mértékben fog támogatást nyújtani.
A

hasonló

tevékenységű

ágazat

önkormányzati

tulajdonú vállalatai (BKV, BKK, Budapest Közút) közös
javaslatot készítettek a Főváros számára, amelyben
bemutatták a jelenlegi létszám- és bérhelyzetet, valamit
a szükséges bérfejlesztés mértékét a képzett munkaerő
megtartásához. A munkáltató már a tárgyalások elején
jelezte azon szándékát, hogy egyeztetni kíván a későbbiek
2017-es évben sikeresen megtörtént a BKK-val folytatott
áttekintést adni számotokra. A bértárgyalás időszaka
alatt a munkáltató személyében is történt változás, mivel
a BKK létszáma ~480 főre csökkent és a reorganizációs
folyamat során megalakult a Budapesti Közlekedési
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (BÖK) ~20
fő létszámmal. Az új vállalatok önálló jogi személyek, ennek
okán munkáltatók is, de 100%-ban BKK tulajdonában
álló leányvállalatok. Nem kizárólag emiatt, de kiemelt
fontosságú

volt

a

munkavállalói

érdekképviselet,

amelynek fontosságára a tájékoztató későbbi részében
még visszatérek.
A tárgyalást megalapozták az állami szektorban tervezett
intézkedések és az ott lezajlott bértárgyalások, amelyek
szerint 3 év alatt 30%-os béremelés javasolt ahhoz, hogy a
jelenleg fennálló munkaerőhiány ne súlyosbodjon tovább.
Az érdekképviseletek nem egységesen ítélték meg a 3 évre
kötendő bérmegállapodás előnyeit és hátrányait, de abban
egyetértés volt, hogy az állami szektor bérfejlesztésének
irányadónak kell lennie a jelen bérmegállapodás

tény, hogy a BKK-nál mindeközben párhuzamosan zajlott
a reorganizáció folyamata, amely során a munkavállalók
óriási bizonytalanságban voltak. A bizonytalanságot
nem a várható bérfejlesztés mértéke adta, hanem az,
hogy egyáltalán lesz-e munkahely minden munkavállaló

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

Ügyfélkapcsolatok Zrt. (BKÜ) ~700 fő létszámmal és a

elveiről, módszeréről. A tárgyalásokat nehezítette az a

H O N L A P U N K :

bértárgyalás, amelynek menetéről szeretnék egy kis

során rendelkezésre álló bértömeg lehetséges felosztási

számára a szervezeti átalakítást, átalakulást követően.
A hatékonyabb érdekérvényesítéshez a tárgyaláson
résztvevő

szakszervezetek

többsége

a

Budapesti

Közlekedési Szakszervezetek Szövetségébe (BKSZSZ)
tömörült, hogy minél nagyobb súllyal tudják képviselni
az egyes szakszervezetekben tagsággal rendelkező
munkavállalókat. A képviselet jelezte a munkáltató felé,
hogy csakúgy, mint a BKV esetében is, elvárás az, hogy
a bérfejlesztés visszamenőleges hatállyal, 2017.01.01-től
történjen.
A munkáltató jelezte, hogy a visszamenőleges béremelésre
nincsen

meg

a

szükséges

fedezet,

pontosabban

fogalmazva csak részben tud hozzá megfelelő forrást
találni. Ezen probléma megoldására született az a

menetében, mértékében. A munkáltató (későbbiek
során munkáltatók) a kiszámíthatóság és tervezhetőség
érdekében több éves bérmegállapodást javasolt, de ez
sajnálatos módon, ahogy a BKV esetében, úgy itt sem
3
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kompromisszumos megoldás, amelyben az alacsonyabb

vette a kezdeményezést, amely kötelezte a rendszeres,

keresetű munkavállalók előnyben részesítése jelent meg,

kéthetenkénti párbeszédre. A BKV menedzsmentjével

mint legfontosabb szempont. Ezen kompromisszumos

történt megegyezés valamennyire nyomás alá helyezte

megállapodás

a

ugyan a BKK menedzsmentjét is, de ez esetben szerényebb

visszamenőleges béremelés az egyszeri bérkiegészítés

eszköztár állt rendelkezésünkre az érdekérvényesítésre,

kifizetése formájában.

ugyanakkor

eredményeként

valósult

meg

a

bérfejlesztés

esetleges

elmaradása

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

miatt jelentős feszültség keletkezett volna az ágazat
A bérfejlesztés végrehajtásának fedezetéhez hátteret

munkavállalói között. A munkáltató a tárgyalás során

adott a kormányzat 2017. évtől érvényes munkaadói

jelezte, hogy a tulajdonos Főváros nem kíván forrást

járulékcsökkentési intézkedése, de ez csupán egy

biztosítani a BKK bérfejlesztéséhez, a BKK-nak azt

kisebb hányadát fedezi a végrehajtáshoz szükséges

saját üzleti tervében rendelkezésre álló forrásaiból kell

munkáltatói költségeknek, kiadásoknak. A munkáltató

kigazdálkodnia. Ehhez új üzleti tervezés vált szükségessé,

figyelmét felhívta a BKSZSZ és tagszervezetei, hogy

amely

H O N L A P U N K :

szervezetátalakítás

miatt

egyébként

is

szektorban

elengedhetetlen volt. Ez a

már ismert a béremelés

tény jelentősen behatárolta

mértéke

a munkáltató mozgásterét.

az
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a

állami

(pl.

MÁV

megállapodás), amely a

Meghallgatásra

több éves megállapodás

menedzsment közleménye,

kiszámíthatósága

és megértve a nehézségeket

által

került

a

munkaerő „elszívó” hatást okozhat ágazati szinten. A

sem éreztük elfogadhatónak, ha ez a bérfejlesztés

tárgyalások hétről-hétre folyamatosan zajlottak, de

elmaradását, vagy igen szegényes mértékben történő

érdemi ajánlat nem történt a munkáltató részéről,

megvalósítását fogja csak lehetővé tenni. Ezt követően

csupán a tárgyalás résztvevőinek türelmét kérték,

megtörtént a BKK-BKÜ-BÖK új üzleti tervezése, amely

amely egyre inkább kezdett fogyatkozni. Ez idő alatt

lehetővé tette azt a megállapodást, amely végül is hosszas

a BKV menedzsmentjével – nagyrészt a BKSZSZ és

egyeztetések után végre realizálódott. Kérés volt még a

tagszervezetei kiváló stratégiájának köszönhetően – már

BKSZSZ és tagszervezetei részéről, hogy a kölcsönösen

megszületett a megállapodás a bérfejlesztés mértékéről.

elfogadott egyszeri 120.000 Ft juttatás még a július

Mindenkit reménnyel töltött el, hogy ott már sikerült

hónapban esedékes bérkifizetéssel együtt történjen, ne

eredményt elérni, de a BKK esetében más stratégiát volt

kerüljön kizárásra a bérfejlesztésből az a munkavállalói

szükséges választani a nyomásgyakorlás eszközeként. Az

kör, akinek a garantált bérminimum emelkedése kapcsán

előzőekben leírtak vezettek el oda, hogy az április elején

történt bérfejlesztése 2017. év elején, illetve mindhárom

megtartott bértárgyaláson – továbbra is munkáltatói

Társaságnál egységesen érvényesüljön a bérfejlesztés.

ajánlat hiányában – a BKSZSZ és tagszervezetei írásban

A bérfejlesztés mértékét mindenki értékelhette már, és

jelezték Dabóczi Kálmán vezérigazgató úr felé, hogy

többnyire pozitív visszajelzés érkezett. Elmondhatjuk,

kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek a mielőbbi

hogy az elmúlt évek béremeléséhez viszonyítva

megegyezés érdekében. Az erről szóló hivatalos levél

nagyot léptünk előre. A nehézségek ellenére is több

személyesen került átadásra vezérigazgató úr részére

mint

a bértárgyalás alkalmával. A munkáltató tudomásul

megállapodni. Megtörtént a megállapodás szövegezése

kielégítő

mértékű

bérfejlesztésben

sikerült

BKK

BÖK

BKÜ HÍREK
között. A két fordulóból álló tárgyalásnak kifejezetten
feszült hangulata volt, de szerencsére eredményre
vezetett, és minden érintett munkatárs számára kifizetésre
került a különbözet. Az előzőek kapcsán visszautalnék

és a Főváros közgyűlése elfogadta az új üzleti terveket is.
Ezen a ponton mindenki hátradőlt egy kicsit, hiszen „sínen
vagyunk”, gondoltuk ekkor.
A júliusban esedékes bérkifizetéssel megtörtént az
egyszeri juttatás kifizetése, vagy legalábbis annak egy
része kifizetésre került. Sokan jelezték, hogy alacsonyabb
rögzített 120.000 Ft egyszeri juttatás. A visszajelzések
alapján a BKSZSZ és tagszervezetei kifogással éltek a
munkáltató képviselőjénél, hogy a bérmegállapodásban
foglaltakkal ellentétben hiba mutatkozik a végrehajtásban,
érdekében.
A

tárgyalás

érdekképviselet (BKSZSZ és tagszervezetei), hiszen csak
együttesen fellépve, egymással kooperálva, közösen
tudjuk érvényesíteni az érdekeinket.
Összegezve

az

eddig

leírtakat,

sikeres

volt

a

bérmegállapodás érdekében folytatott tárgyalássorozat.
Már a tárgyalássorozat alatt igyekeztem rendszeres
időközönként

betekintést

nyújtani

számotokra

a

bértárgyalás, megállapodás türelmet és kitartást igénylő
folyamatába. A megállapodás részleteit nem írom le
itt, hiszen az mindenki számára ismert már. Elhivatott
kollégák dolgoznak a közösségi közlekedés minőségének
fenntartásán és a színvonal folyamatos emelésén, de

során

a

munkáltató

képviselőjének

álláspontja szerint eltérően került értelmezésre a

fontos, hogy ne csak a lojalitás tartsa itt a képzett és
elhivatott szakembereket. Csak akkor tudja mindenki a

legjobb tudása szerint ellátni a rábízott feladatokat,
ha teljes egészében arra is tud összpontosítani
hogy a megállapodásban foglalt bérkiegészítés csak a
Almásy András
bérkiegészítés fogalma. Az érvelésében azt mondta,

munkaidőben eltöltött, munkabérrel fizetett időszakra

jár a munkavállalók részére, tehát betegszabadság és
táppénz időszakára nem, kivéve, ha munkahelyi baleset
okán volt valaki betegállományban.

Tisztelt Tagjaink és szimpatizánsaink kérünk benneteket
hogy az Üzemi Tanács választáson szakszervezetünk
jelöltjeit szavazatotokkal támogassátok!!!

Ezzel szemben a BKSZSZ és tagszervezetei határozottan
kifejtett álláspontja az, hogy akkor ezt a tényt részletesen
kellett volna rögzíteni a 2017. évi BKK-BKÜ-BÖK
bérmegállapodásban, nem pedig utólagosan vitázni az
eltérő értelmezésen, mert ez nem az a megoldás, amely
a kölcsönös jóhiszeműség és megbecsülés irányába
mutat. A BKSZSZ és tagszervezetei egyetlen megoldást
tartanak elfogadhatónak: ha a munkáltató minden
érintett munkavállalónak kifizeti a különbséget a 120.000
Ft bruttó összeg és a részére kifizetett alacsonyabb összeg

Kovács István
BÖK Kft. ügyvezető

dr.Gyimesi László

BKÜ zrt
vezérigazgató

dr.Dabóczi Kálmán
BKK zrt vezérigazgató
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és ennek okán tárgyalást kezdeményezett a megoldás

fontosságú volt tárgyalások során a munkavállalói
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összegű bérkiegészítést kaptak, mint a megállapodásban

a tájékoztatóm elejére, amikor azt írtam, hogy kiemelt

MÚLT - JELEN -JÖVŐ

A közösség, melybe tartozunk!
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párbeszédre kívánjuk bírni a munkáltatókat annak
érdekében, hogy tagságunk érdekei a mindennapi
gondolkodás részévé váljon. Nem kívánjuk azon
szakszervezeti irányokat követni, amelyek a
szembenállásról, az emberek lázításáról és mások
lejáratásáról szól. Saját magunk útját járjuk és amíg
ezt eredmények követik, addig nem kívánunk más
irányba mozdulni.
-Hogyan értékelnéd a 2017-es év
BKSZSZ — Múlt, Jelen, Jövő
bérmegállapodásait?
Interjú Schumacher Ferenccel, a Budapesti Alapvető célkitűzésünk az volt, hogy elérjük azt
közlekedési Szakszervezetek Szövetségének a szintet, amely az állami vállalatoknál megjelent
(BKSZSZ) elnökével.
a bérfejlesztések tekintetében. Úgy vélem, hogy
-Bemutatnád pár szóval a szövetséget?
ezt sikerült elérnünk a MÁV-HÉV Zrt-nél a BKK
A BKSZSZ a legnagyobb és az egyik legrégebbi
vállalatcsoportnál és
szakszervezeti szövetség a BKV Zrt.-n belül.
a BKV Zrt.-nél is, ahol
13 tagszervezet alkotja. Megtalálható benne
kisebb mértékben még
minden BKV munkaszervezet — busz, villamos,
jobb megállapodást
metró, székház stb. —, továbbá héves és BKK-s
is sikerült kötnünk.
szakszervezet is. Tevékenysége napjainkra már nem Továbbra is azt mondjuk,
csak a BKV Zrt-re terjed ki, hanem több közlekedési hogy az irány jó és a
cégnél is képviseli a munkavállalók érdekeit. (MÁVmunkaerő megtartásának
HÉV Zrt, BKK Zrt, BKÜ Zrt, Volánbusz) Jelenlegi
alapkövét letettük, de
formájában 2010 óta működik. Az elmúlt időszak
még több évi hasonló
alatt a tagszervezetek közt kialakult egy korrekt
szintű bérfejlesztésekre
együttműködés, amely azt eredményezte, hogy
van szükség ahhoz,
a szövetség egy elfogadott-, véleményformálóhogy a munkavállalók
és igazi súllyal bíró szervezetté nőtte ki magát a
cégünket válasszák a
munkaügyi kapcsolatok világában.
más társaságok helyett.
-Mi a szövetség irányvonala?
Azt is látnunk kell, hogy
Az elmúlt években szövetségünk a szokásos,
ebben a kérdésben az
szakszervezeti feladatok mellett kiemelt figyelmet
előre menekülés taktikáját kell követni, és lehetőleg
fordított a munkavállalóink bérének rendezésére
már most meg kell állapodnunk a következő évek
és emellett a munkakörülmények javítására.
bérfejlesztési mértékében. Ha nem nyerjük meg,
Természetesen feladataink nem csak ebben
vagy nem végzünk a magyarországi bérverseny
merülnek ki, de talán ezt mondhatjuk a munkánk
elején, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk,
irányvonalának. Emellett fontosnak tarjuk a tiszta,
kerülhetünk. Ezt fel kell ismertetni tulajdonossal
egyszerű kommunikációt a munkavállalók felé.
(Főváros), megrendelővel (BKK), és a társaság
Valljuk, hogy a mai közegben és a mai törvények
vezetésével is. Ennek érdekében már az idén
mellett egy tárgyaláscentrikusabb — folyamatos
elkezdjük a jövő évi bértárgyalások előkészítését.
egyeztetéseken, párbeszéden alapuló — politikát
-Egy átlag szakszervezeti tag nem nagyon lát bele
kell folytatni az eredmények elérése érdekében.
egy szövetség munkájába, életébe. Pár szóval
Természetesen nem kizárva a lehetőségét az egyéb elmondanád jelenleg mivel foglalkozik a szövetség?
nyomásgyakorló eszközök alkalmazásának. (pl.
BKV Zrt.-nél tárgyalunk a kollektív szerződés
sztrájk, média) Megkereséseinkkel, konzultáció-, és módosításáról, mely elsődlegesen azokat a
megbeszélés kezdeményezéseinkkel folyamatos
pontokat érinti, amelyek a munkakörülmények
6

biztonság érzetének hiányából származott joggal
— megszűnt, feladat van most már bőven. Először
az érintett észak-budapesti területre kaptak
nagyobb forgalmi teljesítményt, és most jön a
metrópótlás.
-Mik az elképzelések a jövőre nézve?
Folytatjuk azt a munkát, amelyet elkezdtünk.
Kezdődnek a kollektív szerződés tárgyalások
a MÁV–HÉV Zrt.-nél, mert a tavaly novemberi
kiválásukkor a KSZ-t csak egyéves időtartamra
vették át, melyben szövetségünk komoly
feladatot vállal majd, hogy a héves munkavállalók
érdekei maximálisan képviselve legyenek. Nem
lesz könnyű folyamat a létező intézményeket,
jogosultságokat a MÁV csoport intézményeihez
úgy illeszteni, hogy munkáltató és munkavállaló
egyaránt nyertesnek érezze magát. Ezt meg
kell tennünk a BKK Zrt. vállalatcsoportnál
is, mert továbbra is fontosnak tartjuk, hogy
minden BKSZSZ tag egyformán képviselve
legyen, bármelyik cégben is alkalmazzák.
Még az idén kezdeményezzük majd a 2018as bármegállapodások megkezdését és
szorgalmazzuk, hogy a kollektív szerződés
módosítás még ebben az évben megvalósuljon
majd.
Egyre sürgetőbbé válik a munkaerőhiány
kezelésében való-, annak megoldását
biztosító rendszerek kidolgozásában történő
együttműködés a munkáltatókkal. Ennek helyzete
fokozódó probléma, megoldás hiányában
a társaságok alapfeladatainak végrehajtása
kerül(het) veszélybe.
Folyamatos, soha el nem fogyó feladatunk,
hogy tagjaink, a fent már többször felsorolt
cégek munkavállalói, biztonságban érezzék
magukat mind a munkahely, mind a bérkifizetés
tekintetében, hogy energiájukat a feladatuk
végrehajtására tudják koncentrálni, mert akkor
tudnak minél jobb minőségű munkát végezni.

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

javítását eredményezheti. (pl. pihenőidők,
menetrendek stb.) Ehhez kapcsolódóan részt
veszünk azon munkacsoport munkájában, amely
a munkakörülmények kézzel fogható, közvetlenül
fizikailag érzékelhető elemeinek javítását tűzte ki
célul. A bértarifa rendszer bevezetése már lassan
egyéves késésben van, előkészítettségi szintje
viszont már elég jónak mondható. Kialakításában,
bevezetésében érdekeltek vagyunk, alapos
előkészítéssel, tárgyalások sorában való
részvétellel kívánjuk a rendszer indítását
elősegíteni. MÁV-HÉV Zrt.-nél is folyamatos
tárgyalásokban vagyunk. (Bér, munkaköri
besorolási rendszer, szabályzatok véleményezése
stb.) Itt még azzal a feladattal
is meg kell küzdeni, hogy
munkáltató és érdekképviselet
nem ismeri kölcsönösen a
másik munkamódszerét,
szándékainak megnyilvánulási
formáit, és olyan ügyekből
is keletkezik feszültség,
amelyek ezek hiányában
ki sem alakulnának.
Munkálkodunk a BKK Zrt.nél is, ahol a szétdarabolás
eredményeképpen több
lányvállalatnál kell helyt
állnunk és például új — a BKK
vállalatcsoportra kiterjedő —
kollektív szerződést kötnünk.
Vigyázó szemeinket rá kell
vetnünk a különböző kiszervezési elképzelésekre.
De ezek mellett rengeteg egyéb üggyel
foglalkozunk, de talán ezek azok a feladatok,
melyekre a munkavállalók kíváncsiak.
-Mi a helyzet Óbudával?
Tavaly sikerült a bezárását megakadályozni —
tulajdonos, megrendelő és a BKV közös érdekét
kialakítani, kialakítatni — és talán elmondhatjuk,
hogy az idénre stabilizálódott a helyzete, hiszen
a metrópótlásban végre kimondták, hogy a
BKV-t illeti a feladat, ezen belül ez a telephely
vállalja majd a legnagyobb szeletet ebből a
tortából. Új járművek kerülhetnek a telephelyre, a
korábbi rohamos elvándorlás — mely a dolgozók

Mihály Krisztián
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NYARALNI VOLTUNK
Végre eljött a várva várt nap és elindultunk nyaralni Görögországba barátokkal, ismerősökkel. Ezek a nyaralások azért is jók mert megismerünk
olyan embereket családokat akivel lehet ,hogy soha nem találkoznánk
hiába szakszervezeti tagok. Olyan szerelmek alakultak már ki itt amik
házassággal zárultak. Ilyen hosszú időre még csak egyszer mentünk két
hét tele kalanddal, programokkal, és persze sok felfedezetlen hellyel.
Nekünk van egy nagyon jó barátunk aki évről évre már kész programmal és látnivalóval teli napokat szervez számunkra. De a lényeg az úticél
ahová idén érkeztünk, ez sem mindennapi látvány .

H O N L A P U N K :

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

Megérkeztünk szombat reggel, mindenki fáradt volt és nyűgös, de szerencsére hamar elfoglalhattuk a szállást és tudtunk pihenni a hosszú út
után. Estére mindenki kipihente magát és elindult felfedezni a környéket. Jó kedve lett mindenkinek ami feledtette az út fárasztó részét. Mi
voltunk talán az első fecskék idén aki ide érkeztek ,de aki szereti a nyugis
napokat talán nem is bánta, mert
az idő jó volt a víz kicsit langyos,
de pont megfelelő. A hely egy kis
falu, kedves emberekkel. Már említettem a jó program szervezőnk
van ,ezért mi már kedden reggel
útnak indultunk Katerínibe a
piacra. A görög piac mindenkit
ámulatba ejtett. A frissen fogott
tengeri herkentyűk és a frissen
szedett gyümölcsökön kívül minden féle szuveníreket lehet kapni.
Ez azért már egy igazán nyüzsgős
város minden szépségével együtt
ami szerintem kihagyhatatlan.
Nagyon gyorsan telnek a napok elérkezett a csütörtök amikor a Tessalonikibe látogattunk . Aki járt már ott tudja miről beszélek. Fehér torony és környéke, ami tele
van kávézókkal, sétáló utca és persze itt is a kihagyhatatlan piac. Ennek a piacnak
tényleg olyan hangulata volt mint a filmekben legalábbis az én számomra. Volt itt
minden, ami szemnek szájnak ingere ,édesség, zöldség , gyümölcs, ruhák, cipők.
fűszerek, csecsebecsék minden-de minden. Ami itt kihagyhatatlan az igazi görög
eper , cseresznye és a frappé. Felejthetetlen volt a hajókirándulás a híres Mamma
Mia szigetre Skiatosra. Reggel korán indultunk a busszal és kb 1 óra utazással elértünk egy kis faluba ahonnan indult a hajó. A kapitány igazán belevaló volt ,sűrű
programot szervezett.
A hajón volt tánc bemutató, tánc tanulás ,fényképészkedés és a végén a kihagyhatatlan ouzó és metaxa kostólás. Ilyen
sűrű programmal hamar elrepült az idő és végre megérkeztünk a szigetre. A filmben látott kis postaláda és a kis templom
tényleg ott van nem csak kellék volt ,mondjuk a postaláda nem a kikötőbe hanem fönt a hegyen van ,de meg van. Ez a
sziget egy kis ékszer doboz kicsi, de saját reptere van, ha szerencséje van az embernek láthatja ahogy a feje fölött száll le a
gép. Hamar eltelt ez a két hét és már pakolhatunk is és irány haza. Szívem szerint még maradtam volna, de sajnos minden
nyaralásnak eljön a vége, de sebaj mert már tervezzük a jövő évet és pikk-pakk hamar itt lesz az is.
SM
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VILLAMOS EURÓPA BAJNOKSÁG
Szombaton a szállodában bemutatták a csapatokat, majd ismertették a
verseny feladatokat. Utána a kocsiszínben kipróbálhattuk a villamost,
majd később egy félórát vezethettünk
kint a forgalomban is.
Érdekes volt itt vezetni. A mi hegyi pályás vonalunkat lehet, megmosolyognák a helyiek. Azon csodálkoztam,
hogy sikerült nekik találni egy olyan
helyszínt, ahol le tudták bonyolítani a
versenyt.
Barcelonához hasonlóan azért rendezték a versenyt, mert 10 éves a
villamos közlekedés a városban, két
vonaluk van. Mondjuk, ebben meg
mi tudjuk megmosolyogni őket a 130
éves múltukkal, és a vonalhálózatunkkal.

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

Este egy gyönyörű helyen egy fantasztikus vacsora keretében kisorsolták, hogy melyik csapat mikor kezd.
Sajnos mi ebből kimaradtunk, mert
úgy szól a szabály, aki rendezi, neki
kell elsőnek lenni, majd a tavalyi
győztes csapat következik, akik idén
mi voltunk Muli Eszternek, és Harsányi Antalnak köszönhetőnek! A többi
csapatot sorsolták.
Aztán jött vasárnap maga a verseny.
Hihetetlen milyen hangulatban indult, és záródott a verseny. A spanyolok igazán tudják, hogyan kell hangulatot csinálni. Karneváli hangulatban
vonultunk végig a verseny helyszínéhez. A youtube-on bárki tudta nézni
élőben a versenyt, 15 kamera közvetítette végig az eseményt. Ezt utólag is
meglehet nézni a facebook TRAM-EM
oldalán fent van a link, és a majdnem
8 órás anyag.
Öt feladatot kellett minél rövidebb
idő alatt teljesíteni. Az első feladat
letakart sebességórával 30km/h-val
menni, amit a helyi rendőrök mértek.
A második feladat egy fékpozícióval
megállni egy adott ponton. A har

madik feladat a csapattárs segítsége
kellett, az ívben egy bábut úgy kellett
beállítania, hogy elférjen mellette a
villamos, de ne legyen túl
messze se, ami azt jelentette, hogy
10cm már csak 1 pont, de már 11 cm
felett nem járt pont, ahogy azért se,
ha a bábut elsodorta a villamos. Irányváltás után a negyedik ajtóval kellett
megállni egy adott ponton, ezután
pedig hasonlóan a szerelvény végével kellett ugyanezt. Az utolsó feladat
volt a leglátványosabb, egy labdát
kellett úgy meglökni, hogy az minél
több bábut döntsön fel. Az idő is fontos volt, mert a leggyorsabb csapat
pontszámához, hozzáadtak még 500
pontot.

H O N L A P U N K :

A nyár elején megrendezett szegedi országos járművezetői vetélkedő
után, most az Európa bajnokságról
szeretnék nektek írni. Ledniczki Zsuzsannával közösen indulhatunk ő,
mint a legeredményesebb női versenyző én, meg mint a vállalati döntő
első helyezettjeként. Büszkén mondhatom nekünk ez már a második alkalom, hogy részt vehetünk egy ilyen
rangos eseményen. Zsuzsinak Drezdában az első versenyen sikerült nyerni, nekem meg Barcelona után ez a
második versenyem. A szegedi csapat
is velünk tartott, ugyan is ez volt az
egyik nyereményük, hogy kijöhetnek
velünk.
Pénteken indultunk két nappal a verseny előtt, öt és fél óra volt a repülő
út, de az idő eltolódás miatt viszont
nyertünk egy órát.
A szállásunk egy négy csillagos szállodában volt gyönyörű környezetben.
A regisztráció után kaptunk rengeteg
ajándékot, program leírást, ingyenes
bérletet, belépőt a pálmaligetbe, városnéző buszjegyet.
Szombat reggeltől aztán beindult az
őrület. A reggeli után egész éjfélig, sőt
vasárnap éjjel egy óráig kötött volt a
program, egy percig se engedték,
hogy esetleg unatkozzunk.

A versenyt a Párizsi csapat nyerte,
második helyen Berlin, a harmadikon
pedig Frankfurt végzett. Mi csapatban
a hatodik helyen végeztünk. Zsuzsi
egyéniben a második helyen a hölgyek között, amihez szívből gratulálok neki, nagyon ügyes volt!
Jövőre Stuttgartban következő évben
pedig Brüsszelben lesz a verseny.
Szakszervezetünk szurkolói buszt indít városnézéssel egybekötve amire
szeretettel várunk minden tagunkat,
és hozzátartozókat.
Bécs, és Berlin után szurkoljunk együtt
Stuttgartban is a magyar csapatnak,
ami az őszi vállalati, és országos verseny után fog kiderülni, ki képviseli
hazánkat.
Nagy Ferenc
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ÜZEMI TANÁCS

H O N L A P U N K :

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

Villamos Üzemi Tanács

Az év elején vendégünk volt Borbás Péter igazgató úr, aki
tájékoztatást adott a villamos ágazat helyzetéről.
Teljesítmény bővülés lett az 1-es 3-as viszonylaton, a Budai
fonódó /4-4,1 millió férőhely /km. kapacitást produkált. Kitért a –
továbbra is fennálló – járművezetői létszám hiányra is. 965 fő a cél
–míg jelenleg 872 fő van 78 hallgató, 50-60 fő besegítő. 2016.ban 78 fő vizsgázott le és 77 fő lépett ki. A terv idén, hogy 100 fő
vizsgázzon le ./A tanfolyamok 2 havonta indulnak./
A képzés – 7 modulos – minimum 6 hónapos és max.30 fő vehet
részt rajta.
A Combinok 10 éves nagyjavítása elkezdődött ezek a járművek
jelenleg 9-10 évesek.
2020-ig 77 db új járművet lehet lehívni. A gyártás 15 db.-ra idén
elkezdődik.
Jubileumi jutalom idén is kifizetésre került május 5-én.
A BKV. Zrt 2017-ben ismét átvethette az Energiatudatos vállalat
címet az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Tanácsadó
Testület Szakmai Zsűrijétől. A Beruházási Projektbe nyílászárók
cseréje, kazáncserék szerepelnek , a rezsi költségek csökkentése
érdekében. Baross ksz-ben nyárra elkészült a fűtés korszerűsítés,
jelenleg Száva telepen folynak munkálatok.
Gyerkó József főmérnök úrnak januárban elküldtük a budai
viszonylatokon a pályákkal kapcsolatos észrevételeket,
problémákat melyekre körünkben részletesen válaszolt,
viszonylatonkénti bontásban.
Februárban Radócz Csaba műszaki főmérnök úr volt a
vendégünk.
Tájékoztatott minket a Budafok ksz.-ben zajló beruházásról, az
akkori állapotokról, jelenleg úgy néz ki , hogy 2017.XII.31.-e körüli
átadásról beszélnek.
A műszaki anyagellátás továbbra is nehézkes , elsősorban a
közbeszerzési szerződések elhúzódása miatt.
Az üzem tanács tagjai részéről is vetődtek fel problémák melyre
választ keresünk így például a Caf
fékezési hibái, kevés a BKK matrica, Arculati Kézikönyv, utastér
fűtési és kontaktor hibák.
A telepi öltözők-fürdők állapot felmérését elküldtük Radócz
úrnak. A legrosszabb állapot az Angyalföld ksz.-ben van.
Írásos válaszában tájékoztatott minket , hogy a telepen belüli
áthelyezési lehetőségeinek vizsgálata és a munkák előkészítése
folyamatban van./ ruharaktár területe, statikai és építészeti
felmérés/ .Felvetődött ,hogy a Fogaskerekű szerelvények vezető
fülkéjében sok a por lerakódik a műszerfalra és ez az egészségre
káros! Rossz a fülke fűtési –szellőzési technológiája . A probléma
megoldásán a műszaki szakemberek dolgoznak.
Vendégünk volt Baranyai Béla munkavédelmi bizottság
vezetője aki beszámolt az ágazat 2016.évi baleseti helyzetéről. A
forgalomnál 176.munkabaleset volt./ebből 42 váltó állításos/, úti
balesetek száma 24.
Márciusban Bagosi Attila oktatási csoportvezető tartott részünkre
tájékoztatót a járművezetői oktatásokról./felvétel,előszűrő
rendszer,orvosi alkalmassági vizsgálat/
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Egyéb oktatás – váltóőri,diszpécseri,pályások,felsősők,
belszolg.jv.…stb .Jelenleg az oktatók létszáma: 31 fő
Tanuló kocsis gyakorlás kérhető járművezetőként,
bizonytalanság esetén./régen vezetett azon a vonalon / teendő :
beosztáskészítés - vezénylés-elszámolás/
Időszakos vizsgákra 2016.-ban 102 képzés volt 1100 főnek.
Március 13-án az Egri teremben vezérigazgatói tájékoztató volt a
menedzsment tagjainak részvételével.
Bolla úr beszélt a Hév ágazat kiválásáról , hogy ez 10%-10%
teljesítmény és létszám vesztéssel járt.
M3 metró : kapcsolatban járműállomány megújítási szerződése
ütemezve halad.
2017.II.félévében kezdődik az M3.felújítási munkálatai.
A BKV.Zrt .buszokkal pótolja a felújítás idején a metró
szerelvényeket a forgalom zavartalan biztosítása érdekében.
Az óbudai buszgarázs részleges hasznosítása tervben van a
tanműhely program folytatódik.
Májusban az Üzemi Tanácsok 2 napos találkozóján voltunk
Fenyvesen. Előadást tartott Jeszenszky Zoltán általánosságban
az ÜT.-k munkájával kapcsolatban .Kis György Sándor a Jogi-és
Humánstratégia -Humánpolitikai Igazgatóság munkájáról és a
munkatörvénykönyvéről tartott egy előadást..
Júniusban megtekintettük az új Budafok kocsiszínt – műszaki
kalauzolással .Nagyon szép modern lesz,.már nagyon várjuk az
átadást!
Vendégünk volt Lovas Barna Szakszolgálat vezető úr is akivel a
létszám problémák okozta nehézségekről, az új menetrendekről,
a vizsgáztatásról beszélgettünk.
Az infrastruktúrától Tóth József Szakszolgálat vezető úr tisztelt
meg minket jelenlétével. A téma
fogaskerekűnél tapasztalt problémák, fejlesztések, fogasléc és
pályasín cserék voltak.
Nyáron lezajlott a vizes – világbajnokság Budapesten. Sűrűbb
járatindításokkal és az új 100E buszjárat beindításával készült a
BKV.Zrt. / Deák tér – Liszt Ferenc Repülőtér./
Várhatóan 2017.IX.1-től hatályba lép az új.F1,F2 Utasítás. Ezentúl
ezekből kell vizsgázniuk a járművezető kollégáknak. Bagosi
Attila oktatási csoportvezető és kollégái egy anyagot készítettek
ezzel kapcsolatban , a kollégák
könnyebb felkészülése és a sikeres
vizsgázás érdekében . Elérhető a
villamosoktatas.hu- járművezetők
-Hogyan készüljek az időszakos
vizsgára?
Az év hátralévő időszakában
mindenkinek jó munkát kíván a
Villamos Üzemi Tanács
Garányi Zsuzsanna
elnök

KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS(KÜT)
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Szakszervezeti Elnökünk, Kukor Gyula
részéről érkezett a felkérés, hogy így
lassan a választásunk után egy évvel
összegezzem munkánkat, mit is tettünk
a közel elmúlt egy évben. Engedjék/
engedjétek meg, hogy mint a Központi
Üzemi Tanács elnöke röviden ezt
megtegyem.

A korábban kialakított segélyezési és
fizetési előleg rendszerét megőriztük,

KÜT Elnök

Ezúton is szeretném megköszönni
a jómagam és a testület tagjainak
nevében is a munkavállalók bizalmát,
hogy tovább tudjuk folytatni a már
megkezdett munkát.

Lasek László

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.
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a
lakásvásárlásiés
építési
kölcsönkérelem
együttdöntésében
is részt veszünk. Emlékeztetőül a
kölcsön összege a Társaságnál betöltött
munkaviszony alapján 3-5 év között
800.000, 6-10 között 1.500.000, 11-15
között 2.500.000, 15 év felett 3.000.000
forint. Jelenleg tevékenyen szerepet
vállalunk a munkásszállói elhelyezés új
koncepciójának kidolgozásában.

H O N L A P U N K :

Miután minden körzetben érvényes és
eredményes lett a választás megalakult a
Központi Üzemi Tanács (KÜT) és a
Villamos Független Szakszervezet,
valamint a BKSZSZ szövetség jelöltjeként
ismét
megválasztásra
kerültem
elnöknek, így folytatva a már megkezdett
munkát.
A
KÜT
folyamatosan
véleményezi azokat a szabályozásokat,
mely a munkavállalókat érinti, a
tevékenységüket
befolyásolhatja.
Ezen munkánk során több esetben
konzultációt
kell
kezdeményezni,
melynek során észrevételeinkből több,
esetenként mind befogadásra kerül,
így azt mondhatnám, hogy ezzel a
tárgyalások jellemzően megnyugtató

eredménnyel zárulnak. Szokásos év
eleji munkánk a balatonfenyvesi üdülési
szabályok megalkotása, melynek része a
részvételi díjak. Erre is azt mondhatom,
hogy eredményesen zárult, hiszen
sikerült megtartanunk a szociális
üdülés rendszerét, valamint a BKV
Zrt. munkavállalók részvételi díjainak
növekedésében, sikerült az előre
jelzett jelentős mértékű emelkedéshez
képest csekély mértékű növekedést
elérni. A galyatetői saját üzemeltetésű
pihenőházunkban a munkáltatóval
közösen alakítjuk ki a mindenkori
részvételi
díjakat.
Folyamatosan
tárgyalunk a munkáltatóval a formaruha
jobbá tétele érdekében, valamint a
formacipő rendszerének kialakítása
okán. Részt veszünk a Kollektív
Szerződés tárgyalásokon megfigyelői
státuszban, ahol lehetőség szerint
információkkal, javaslatokkal segítjük a
munkát.

Villamos Független Szakszervezet

H O N L A P U N K :

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

Kittsee csokolá dég y á r

Program:
Gyárlátogatással egybekötött
csoki vásárlás. A visszafele úton
megállunk Pozsonyban itt 2 óra
szabadprogram lesz.
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Érdeklődi aVFSZ irodában(Száva kocsiszín) vagy a 25332-es telefonon lehet.

