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TARTALOM

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

- VFSZ tag szemszögéböl

Baranyi Attila

Budafok ksz.

06-20-9272657

- BKK-BKÜ-BÖK hírek

Nagy Ferenc

Kelenföld ksz.

06-20-5787059

- apróhírdetés

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

- ünnepváró
- szakmai program
- forgalombiztonság
- munkavédelem
- közlekedésbiztonság
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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.
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a Villamos Független Szakszervezet magazinja
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Főszerkesztő: Virág Zoltán
Olvasó-szerkesztő: Almásy András
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ÜNNEPVÁRÓ

O L D A L U N K A T

A 2017-es esztendő sem volt egy unalmas év. Hajtós, sok munkával és túlórával teli mozgalmas évet
tudhatunk magunk mögött. Egy évek óta nem ta-

Mi, szakszervezetek azért vagyunk, hogy a munkavállalókat és tagjaink érdekeit szolgáljuk, segítsük
mindennepjaikat, meghallgassuk őket. Mi is számot
vetünk és az ünnepi készülődések közt is a jövő feladatain gondolkozunk. A 2018-as bértárgyalásokat
már kezdeményeztük és több cégnél folyamatban
vannak a Kollektív Szerződés tárgyalásai is. (BKV Zrt,
BKK Zrt. ) Bízunk benne és dolgozunk érte, hogy a
jövő évben is olyan béremelést sikerüljön elérni,
amely megelégedéssel szolgál majd munkatársainknak.Végezetül szeretném megköszönni minden
tagunknak a támogatást az idei évben is.

F A C E B O O K

Karácsony után a Szilveszter következik, mely az
évnek a fordulónapja. Ez az ünnepnap hagyományokon, hiedelmeken alapuló ünnepünk. Fogadalmakat
teszünk, bűvös, babonás dolgokat művelünk. Talán az
évforduló az a nap, amelyhez a legtöbb hiedelmünk
kötődik.
A hagyományos ételek fogyasztása bőséget, szaporaságot, de legfőképpen anyagi gyarapodás ígéretét
varázsolja az ünnepnapra. A lencse, a bab, vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz
az új évre. A malac előre túrja a földet, vagyis „kitúrja a
szerencsét”, sőt kunkori farkát meg is lehet markolni,
így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő
évre. Ezért szilveszterkor és újév első napján fogyas�szuk a malacból készített ételeket.
De vigyázzunk a lábasjószág, így a csirke, vagy tyúk
fogyasztását kerüljük, mert az hátrafelé rúg, elkaparja
a szerencsénket. Ha halat eszünk, akkor pedig elúszik
vele a szerencsénk.
A boldogságot és az életet többféle rétessel lehet
hosszúra nyújtani. Minél gazdagabb, bővebben
adagolt a töltelék a rétesben, annál bővebben méri a
boldogságot az ég az új esztendőben.
Feleleveníthetjük azt a régi szokást, hogy ezen a
napon egész kenyeret szegjünk meg, hogy mindig
legyen a családnak kenyere.

pasztalt béremelés van mögöttünk, ami talán pozitív
jövőképet mutat a közlekedésben dolgozók részére.
Reményt adhat a túlhajszolt és feszült munkavállalóknak, hogy talán idővel eljuthatunk mi, magyar
dolgozók is egy nyugat európai bérszintre. Akik itt
dolgozunk sokszor hajnalban kelünk, éjszakázunk. A
hétvége és az ünnepnap is ,csak egy munkanap. Százak, ezrek, milliók testi épségéért felelünk nap, mint
nap és ez a felelősség áthatja a mindennapjainkat.
Elkötelezettség és szakmaszeretet az, ami erőt ad, ami
itt tart, és ami ide köt. Legyen az Villamos, Metro, Busz
vagy HÉV, munkatársaink szeretettel és maximális
odaadással szolgálják a közösséget hóban, fagyban,
esőben, napsütésben.
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Ismét eltelt egy év. Lassan átadhatjuk magunkat az
ünnepi készülődésnek és egy kicsit megpihenhetünk
ebben a rohanó világban. Közeledik a karácsony,
amely már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és
mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre,
a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez,
amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a
háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra.
Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma
csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el.
Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel, sokkal
többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal
halmoznánk el egymást.

KÍVÁNOK MINDENKINEK KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
				Mihály Krisztián
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SZAKMAI PROGRAM

Norvég kollégák látogatása a Száva kocsiszínben

O L D A L U N K A T

Kellemes napos, kora őszi idő volt
Magyarországon idén szeptember 15-én, amikor a norvég fjordok meseszép világában épített
fővárosból, Osloból érkezett látogatóba Társaságunkhoz egy érdeklődő látogató csoport. A helyi
közlekedési társaság villamos- és
metró járművezetőiből álló szakmai csapat – akik nem mellesleg
az ottani nagyobbik szakszervezet tagjai – nem csupán szeretett
fővárosunk nevezetes pontjait
járták be nagy csodálattal, de
szakmai programot is kértek,
amelyet a BKV Zrt. munkatársai
örömmel teljesítettek.

K Ö V E S S É T E K

F A C E B O O K

Némi előkészítést követően a
megfelelő szakszolgálatok és
szakterületek együttműködésében kialakult egy szakmai program, amelyet nagy várakozással
kezdtünk meg a látogatás reggelén, hiszen az egyes program
elemeket maguk a látogatók kérték. A találkozó helyszíne az Üllői
úton található Száva kocsiszín
volt. A tervezés és lebonyolítás
megmozgatta a járműműszaki
szakterület, a Társasági kapcsolatok iroda és az oktatási szak-
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terület munkatársait, valamint a
Villamos Független Szakszervezet
(VFSZ) is képviseltette magát.
A forgalmi épület első emeleti,
24 fős oktatótermét átrendeztük
a delegáció fogadásának megfelelően: a tanulói padokat a terem
szélén helyeztük el, amelyek
hófehér terítővel letakarva ízléses
kínáló asztalokká váltak. A székeket az előadások és a későbbi
kötetlen beszélgetés lebonyolítása érdekében négy sorban
helyeztük el.
A norvég kollégák fogadását
követően Borbás Péter Dániel
villamos üzemigazgató úr tartott előadást az ágazat aktuális
helyzetéről, sarokszámokról, az
üzemeltetett járműállomány és
vonalak bemutatásával, továbbá
az alapvető oktatási –, képzési
feladatok rövid ismertetésével.
Ezt követően, a csoport kettévált. Az egyik, nagyjából 10 fős
csoport Bohunka Gábor vontatási szakszolgálat vezető úr és
munkatársainak kíséretében a
kocsiszín épületét látogatta meg,
megismerkedve a főbb jármű
karbantartási és vizsgálati -, gon-

dozási folyamatokkal, technológiákkal, valamint az itt „állomásozó”
járműtípusokkal.
Mindeközben a másik csoport a
vasútszakmai oktatók felügyeletében a CAF jármű szimulátort
ismerte meg és próbálhatta ki,
amely igazi interaktív programelemként, szintén nagy sikerrel
zajlott le. Különösképpen a zord
időjárási viszonyok és a szabálytalanul kanyarodó gépkocsi esetén
végrehajtott vészfékezések voltak
a legérdekesebbek. Félidőben a
két csoport helyet cserélt, és a
másik, párhuzamosan megtartott
programon vett részt.
Természetesen Murphy úrral
karöltve a Technika Ördöge
megviccelte a szervező csapatot.
Reggelre, az éjszakai váratlan
áramszünetet követően, a szimulátor egyik szünetmentes tápja
kikapcsolt, így végül a szimulátor
hathatós műszaki segítséggel a
bemutató elejére javításra került.
Déltől - egy rövid szendvics
ebédet és kávészünetet követően
- a VFSZ tagjai által levezényelt
kötetlen szakmai beszélgetésre
került sor. Sajnos – vagy inkább
azt mondhatni szerencsére – a
mély szakmai érdeklődés következtében a program némileg
elhúzódott, ezért a Társaság által
biztosított tolmács egy másik
rendezvényre kellett igyekezzen.
Így ekkor gyorsan beugrottam a
tolmács szerepébe, hogy a szakszervezeti beszélgetés se maradjon el.
Oslói kollégáink igen érdeklődőek voltak, számos kérdéssel
bombázták a VFSZ jelenlévő
képviselőit, Kukor Gyula, Baranyai
Béla és Nagy Ferenc urakat, akik

büszkén viseltek a szállás felé
vezető úton.
Úgy gondolom, a norvég kollégák
látogatása egy nagyon fontos
dologra felhívta a figyelmet. Társaságunk, ezen belül is a villamos
ágazat munkavállalói képesek a
saját szakterületük lelkes bemutatásával, nagy hivatástudattal
vendégül látni azokat, akik barátságos érdeklődéssel és nem
csupán sértődött kritikával fordulnak feléjük. Képesek az egyes
szakterületek munkatársai a közös
célok érdekében összefogva, közösen megoldani feladatokat, képes
a Társaság és az Érdekképviselet
közös munkával egyetértésre jutni
a legfontosabb kérdésekben. Azt
kívánom saját magunknak, hogy
mindez a jövőben is maradjon így,
a mindennapi feladatok ellátása
során.

F A C E B O O K

Budapest, 2017. november 22.
Bagosi Attila Ferenc

O L D A L U N K A T

bizony-bizony a nyugat-európai
általános foglalkoztatási szabályok
és bérszintek – az előzetes ismereteket erősítve – magasabb és kedvezőbb szintet képviselnek, mint
Magyarországon, az elhangzottak
alapján azonban látni lehetett,
hogy az elmúlt időszakban Társaságunk háza táján is számos területen történt felzárkózás. Ahogy a
VFSZ képviselői is elmondták, van
még előttünk álló feladat bőségesen.
Szívmelengető volt, amikor a kérésre elmondott budapesti baleseti adatok alapján, egy őszinte taps
kíséretében ismerték el munkatársaink felkészültségét – ez kétséget
kizáróan megható érzés volt!
A beszélgetést követően az ilyenkor elmaradhatatlan közös ajándékozás következett. Az előadók
és a lebonyolításban résztvevők
számára kedves ajándékcsomag,
a vendégek számára pedig a VFSZ
logóval ellátott, UV-villamosos
póló került átadásra, amelyet

K Ö V E S S É T E K

nem csak hogy szívesen állták a
kérdés-özönt, de kiváló verbális
pingpong játékosokhoz méltóan,
azonnal válaszoltak. A kommunikáció angol-magyar tolmácsolásban gördülékenyen zajlott, így a
kérdésekre adott válaszokra újabb
és újabb kérdések záporoztak, a
résztvevők nagy megelégedésére.
Vendégeink azonban nem csupán
kérdeztek, hanem számos tanulságos példát is felvonultattak saját
házuk tájáról. Szó esett többek
között a különböző foglalkoztatási
szabályokról, munkaidőről, pihenő
idők kiadásáról, a vonalak hos�száról és a forgalom mértékéről,
bérezési, szabadságolási és nyugdíjazási sajátosságokról, valamint
egy-egy eseményt, balesetet követő eljárási rendről, és az alkalmazó
közlekedési társaságok kötelezettségeiről, valamint gondoskodó
szokásokról.
A szerzett tapasztalatok, és az
összehasonlítások alapján a
jelenlévők megállapították, hogy
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FOGALOMBIZTONSÁG

Vörös jelző meghaladások
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Az elmúlt időszakban szembetűnően nőtt az engedély
nélküli vörös jelző meghaladások száma. Ennek egyfelől
oka a technikai fejlődés, amelynek köszönhetően a főjelzős berendezések kamerás megfigyeléssel, SMS-küldő
rendszerrel felszerelve működnek, így a vörös jelző
meghaladások egyre nagyobb hányada kerül rögzítésre, feltárásra és kivizsgálásra. Másfelől emberi tényezők
is szerepet játszanak, amelyek körében van amin mi,
járművezetők is tudunk változtatni.

megbízásukból a Vasútbiztonsági Iroda balesetvizsgálói
is.

A főjelző – elnevezéséből is adódóan – kiemelkedő
forgalombiztonsági szereppel bír a többi fényt adó jelző
és jelzőtábla között. Ezért jelzésképük megfelelő értelmezése és a jelzés parancs elvének betartása a főjelzők
esetében kiemelkedően fontos. Mire figyeljünk különösen?
-Az egyidejű, eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell
Az idei évben az engedély nélküli vörös jelző meghatekinteni, közülük a forgalom biztonsága szempontjából
ladások száma – november 16-ai adatok szerint – már
fontosabbat kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a
meghaladta a tavalyi engedély nélküli vörös jelző meg- holdfényjelző hiába mutat
haladások számát. A tényleges szám vélhetően ennél is Szabad jelzést, ha a főjelző
magasabb, hiszen a jelzőberendezések nagyobb része
vörös, nem szabad elindulnem rendelkezik hibanaplóval, illetve kapacitás hiányá- nunk vagy továbbhaladban a hibanaplóval rendelkező egységek kiolvasása sem nunk. Még akkor sem, ha
történik meg minden olyan esetben, amikor visszakapegyébként elérkezett az –
csolás viszont igen.
azonnali vagy menetrend
szerinti – indulási idő.
A Megállj! állású főjelző melletti elhaladás szerencsés
esetben következmény nélküli, rosszabb esetben szembemenet, még rosszabb esetben viszont váltófelvágás
-A budai fonódó vonalon alkalmazott Ellenmenet
következik be. Előbbi leginkább a budai fonódó pályakiegészítő jelzés nem engedélyt ad a behalaszakaszon jellemző. A vonalvezetésnek és az ívekben
dásra az adott pályaszakaszra, sőt! Éppen arra
engedélyezett alacsony sebességeknek köszönhetően
figyelmeztet, hogy a fonódó pályaszakaszon
veszélyhelyzet az eddigi esetekben nem állt elő, a villaellenirányból jármű közlekedik, azaz az ellenmosok biztonságos távolságban álltak meg egymással
kező irányból érkező villamos meghaladta az
szemben. Ezen események az eseményvizsgálat miatt
ő közlekedését szabályzó főjelzőt. Ezt azért
félreállított villamosok okán elsősorban (késés, kimafontos tudatosítani, mert láttunk példát arra,
radó járatok formájában) forgalmi zavart okoznak és
hogy a Margit híd megállóban percekig álló
a megítélésünket rontják, de váltófelvágás esetében
villamos a lefelé mutató nyugvó sárga nyíl
számszerűsíthető anyagi kárt is okozhatnak.
megjelenésekor elindult, azaz vezetője tévesen értelmezte a jelzést.
Az új építésű, korszerű berendezések diagnosztikai
funkcióval, SMS küldő rendszerrel rendelkeznek, ame-Ha a jelzőberendezés zavarállapotba kerül és a főjelző
lyek a Megállj-állású jelző melletti elhaladást, valamint
használhatatlan, jellemzően a főjelző előtti megállást
az ennek következményeképpen bekövetkező esemékövetően – a forgalmi utasításban előírt módon – tonyeket (pl. a jelzőberendezés használhatatlanná válását, vábbhaladhatunk.
azaz a főjelzők fényeinek lekapcsolását) regisztrálják.
Azonban a budai foEzen események naplózásra is kerülnek, és jelentősen
nódó pályaszakasz ez
megkönnyítik az eseményvizsgálatot, valamint indirekt alól kivétel, a végremódon a vörös jelzőt meghaladó szerelvény azonosítá- hajtási utasítás szesát, és így a felelősség megállapítását is. A vizsgálatot
rint ekkor a Megállás
végezheti a Villamos Vasútbiztonsági Csoport, de egyes helye jelzőtáblák előtt
esetekben a Közlekedésbiztonsági Szervezet, vagy az ő
állva kell maradnunk,
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és intézkedést kell kérnünk. A használhatatlan főjelző
meghaladása itt csak a BKV fődiszpécserének, a BKV
vasútüzemi koordinátorának, vagy a helyszínen intézkedő, arra jogosult munkavállaló utasítására történhet!

-Ha a kijárati jelzőn már szabad jelzés van,
de valamiért nem indul el az előtte álló
villamos, akkor a bejárati jelzőn a másik
jármű nem fog szabad jelzést kapni. Ilyenkor legyünk türelemmel, ne haladjuk meg a
vörös jelzőt.
-Fontos, hogy a chipkulcsos kezelés eredményességét mindig ellenőrizzük (ellenőrző LED fény világít-e, elkezdődött-e a

Ismert előttünk, hogy a járművezetői kollektíva leterhelt, jellemző a túlmunka miatti fáradtság. A villamosvezetők hiánya és a magas fluktuáció miatt sok az elvont
pihenőnap, az egybefüggő napok száma pedig kimerít
benneteket. Megjelenik a rövid távú leterheltség is, a
járművezetők hajlamosabbak a figyelmetlenségre (elvétésre) a szolgálati számok kedvezőtlen irányú változása
vagy éppen a 6 órát megközelítő, egybefüggő vezetési
idők miatt. Tudjuk, hogy rövidek a végállomási tartózkodási idők, a menetrend és a rosszul hangolt holdfényjelzők kapkodásra kényszerítenek Titeket, saját magatoknak és kollégáitoknak sem akartok késést okozni.
Ezzel együtt ne feledjük: egy vörös fény a jelzőlapon azt
jelenti, hogy Tilos a továbbhaladás!
Veperdi Tamás
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O L D A L U N K A T

-Egyes helyszíneken (pl. Etele út / Fehérvári út, Fehérvári út félreálló hely, Móricz Zsigmond körtér 6-os vá.)
a berendezés a bejárati váltó mellett figyeli a kijárati
visszacsapó váltók végállását is, és ha annak (pl. szen�nyeződés, vagy idegen tárgy miatt) nincs végállása, nem
vezérel ki szabad jelzést a kijárati jelzőre. Ha ilyenkor a
járművezető kihalad a végállomásról anélkül, hogy az
idegen tárgyat eltávolította volna, fennáll az elterelődés,
kisiklás veszélye.

Itt is szükséges leírni: a jelzőberendezési szakterület
minden lehetséges eszközével azon dolgozik, hogy
ezeket a berendezéseket az elvárt rendelkezésre állással
üzemeltesse. Ugyanakkor az ő feladatukat is megnehezíti számos olyan külső körülmény, amelyre közvetlenül
nem tudnak ráhatni. Ilyenek lehetnek a tervezői hibák,
hiányosságok (pl. áramkimaradás esetére nem terveznek be akkumulátoros alátámasztást – tudományosan
„szünetmentes tápegységet”), a megrendelő költségcsökkentésre irányuló elvárásainak megfelelően nem
kerül kialakításra tabulátorkezelői munkahely (pedig
pl. a Budafok kocsiszín körüli összetett vágányhálózat
és a lebonyolítható menetek sokasága ott is indokolttá
tette volna ezt). Előfordul, hogy a berendezés vezérlő
egységébe a megrendelő nem tölti fel, vagy a külsős
cég rendszere nem fogadja be az aktuális menetrendet,
így az nem ismeri fel a forgalmi számhoz tartozó chipkulcsot.

F A C E B O O K

-Azokon a végállomásokon, ahol lehetőségünk van a
berendezés által kijelölt vágányutat törölni, és a behaladást másik vágányra megkérni, úgynevezett kényszeroldást kell, hogy végrehajtsunk (ez a feladatunk abból
ered, hogy nincsen helyszíni felügyelet). A kényszeroldásnak azonban van késleltetési ideje (30 másodperc),
amelyet ki kell várnunk. Valahányszor hozzáérintjük a
chipkulcsot a kezelőfelülethez, a 30 másodperces időzítés elölről kezdődik!

visszaszámlálás), hiba esetén pedig tegyünk eleget a
jelentési kötelezettségüknek.

K Ö V E S S É T E K

-Figyeljünk és törekedjünk a berendezések végrehajtási utasításokban is előírt szabályos használatára, mert
ezek a jellemzően helyszíni felügyelet és azonnal beavatkozási lehetőség nélküli jelzőrendszerek csak ekkor
működnek megbízhatóan. A járműérzékelő elemeket
(amelyek lehetnek munkavezetékre rögzített HON-kapcsolók vagy pályába épített sínáramkörök) a megfelelő
logikai sorrendben kell érinteni (így pl. nem szabad
HON-kapcsoló alatt lehúzott áramszedővel közlekedni),
és az előírt, esetleg Megállás helye jelzőtáblával megjelölt helyig el kell haladni.

O L D A L U N K A T

MUNKAVÉDELEM

Tisztelt Kollegák!

K Ö V E S S É T E K

F A C E B O O K

Lassan elmúlik a 2017-es esztendő, néhány mondatban beszélnék a tevékenységeinkről.
Idén is, mint minden évben részt veszünk a telephelyeken tartott munkavédelmi szemléken.
Lejárjuk az összes végállomást és az esetleges hiányosságokat jelezzük a munkáltató felé.
Tapasztalhatjátok, hogy szinte már minden végállomáson van klímaberendezés, illetve a komfortérzetet
növelő eszközök (vízforraló, teafőző). Részt veszünk
a munkabalesetek kivizsgálásában, utánajárunk a
baleset bekövetkezését kiváltó okoknak, és a munkavédelmi osztállyal együttműködve javaslatot teszünk
a megoldásra, illetve a balesetet kiváltó okok megszüntetésére.
Az idei évben is kismértékben növekedett a munkabalesetek száma a 2016. évhez képest.
A mai napig 164 munkabalesetünk volt a forgalomnál, tavaly összesen 170. Nagymértékben növekedett
viszont az útibalesetek száma. Míg 2016-ban összesen 25 volt, addig idén már 33-nál tartunk. Ebben
talán az is közrejátszik, hogy nagymértékű a leterheltség a járművezetői oldalon, valamint az időjárásban
bekövetkező kedvezőtlen változások is sokkal nagyobb terhet rónak a járművezetőkre. Ez fokozottabb
problémát jelent az új kollégáknak, de a hosszabb
ideje járművet vezetők tűrőképességét is megviselik
ezek a helyzetek, körülmények. Úgy is mondhatjuk,
hajtóssá válik egy vonal a feszített tempó miatt.
8

Lobbizunk a szakszervezeteknél illetve a munkálta
tónál is azzal kapcsolatosan, hogy menetrendileg
lehessen javítani a helyzeten. Gondolok itt arra, hogy
kevesebb olyan szolgálati szám legyen, amiben az
egybefüggő munkaidő közelít a hat órához.
Ebben úgy néz ki, hogy történik elmozdulás a számunkra kedvező irányban.
Nagyon sokan közületek megkeresnek személyesen,
vagy írásban. Ennek nagyon örülök, mert azoktól
hallja az ember, akik személyesen is megélik, illetve
megerősítik a képviselő által is jelzett hibákat. Erre a
következő években is számítok.

Kedves Kollegák!

Kellemes Karácsonyt, Boldog Új Évet
és
balesetmentes munkavégzést kíván a Villamos
		Munkavédelmi Bizottság!
				
Baranyai Béla

O L D A L U N K A T

Fontos, hogy elmenjetek szavazni, mert eredménytelenség esetén a választásokat meg kell ismételni
és az egy felesleges procedúra.

Sikerült a területi vezetőkkel is jó kapcsolatot kiépíteni és számíthatunk a segítségükre. Amennyiben
azt vennénk észre, hogy nem foglalkoznak az adott
témával, úgy felsőbb szinten keressük a helyzet
megoldását.

F A C E B O O K

2018. év januárjában munkavédelmi képviselő
választás lesz. Szeretnénk kérni Benneteket, hogy
vegyetek részt a választásokon és szavazataitokkal
támogassátok a Villamos Független Szakszervezet
jelöltjeit.

K Ö V E S S É T E K

Jelezzétek felénk a munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeket!. Kérjük, hogy ezek
a jelzések pontosak legyenek,
mert időt és energiát spórolhatunk meg azzal, ha egy rossz
váltó helyét, illetve felsővezeték hibát, vagy egyéb problémát pontosan adunk jelölünk
meg.
Keressetek bennünket, mert
minden olyan esetben segíthetünk, amely a biztonságos
munkavégzést érinti.
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O L D A L U N K A T

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

K Ö V E S S É T E K

F A C E B O O K

A MABISZ valamint a fővárosi és országos rendőri szervek kezdeményezésére, a
Budapesti Közlekedési Zrt. BKV Zrt. Forgalombiztonsági és Üzemeltetési és a
Forgalomfelügyeleti Szolgálat munkatársai közreműködésével, 2017-ben először
rendezték meg szeptember 18-22 között
Budapest öt kerületében valamint hat Pest
megyei városban a Biztonság Hetét kapcsolódva a szeptember 20-i biztosítási világnaphoz.
Szeptember 18-22 között tizenegy budapesti és Pest megyei helyszínen két tucat iskola
kb. 5200 tanulójának a figyelmét hívták fel
látványos bemutatókkal és előadásokkal a
mindennapi kockázatokra, veszélyekre, azok
helyes kezelésére, a balesetek megelőzésének fontosságára és módjára a rendőrség,
a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a
vöröskereszt, a BKV Zrt. munkatársai és
számos egyéb, önzetlenül közreműködő
szervezet szakdolgozói valamint biztosítási
szakemberek.
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„Az idei év első nyolc
hónapjában a tavalyi
hasonló időszak 367
főjével szemben már
377-en szenvedtek
halálos kimenetelű
közúti balesetet.
Magyarországon az
utakon egymillió
lakosra vetítve az európai uniós átlagnál
többen halnak meg,
hatvanöten szemben
az ötvennyolcas átlaggal” – indokolta a Biztonság Hete kezdeményezés létjogosultságát Pandurics Anett,
a MABISZ elnöke az esemény apropóján
rendezett sajtótájékoztatón. Emellett évente
közel háromszor annyi személy veszti életét
otthonában, mint közúti balesetben.

mutatták be vetített diákon, majd a tanulók a szolgáltatásainkkal összefüggő
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI totót tölthették
ki. A totót kitöltők közül a szerencsések
BKV-s ajándékcsomaggal távozhattak.

F A C E B O O K

Fontos kiemelni ,hogy munkatársaink a
tömegközlekedés – a gyerek szemszögéből nézve – leginkább veszélyes elemeit
(kapaszkodás, le- és felszállás, mozgólépcsőn való közlekedés, stb.)

K Ö V E S S É T E K

A balesetek ranglistáját is a háztartási sérülések vezetik, őket követik
a munkahelyi, közlekedési, majd a
sportbalesetek. A legtöbb baleset
ugyanakkor tudatos magatartással,
megfelelő odafigyeléssel és néhány
alapszabály betartásával megelőzhető.
A Biztonság Hete keretében a legfiatalabb generációk játékos formában
kaphattak ízelítőt a biztonságos élet
alapjairól. A témahét apropóját az
adta, hogy szeptember 20-a 1954.
óta a gyermekek világnapja, és 1993.
óta biztosítási világnap is.

O L D A L U N K A T
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K Ö V E S S É T E K

F A C E B O O K

O L D A L U N K A T

VFSZ TAG SZEMSZÖGÉBŐL
BKV, BKK, NKH, KTI, BKSZ, Munka Törvénykönyve, Kollektív
Szerződés (KSZ), F2, KRESZ, Vasúti törvény stb.
Járművezető legyen a talpán, aki minden helyzetben tudja, épp mikor és melyik szabály szerint kell eljárni, illetve
mikor melyiket kell alkalmazni.
Ebben próbálunk most kicsit segíteni, hogy tisztában
legyetek vele.
Biztos, hogy az összes szabályt nem sikerül leírni egy
oldalra, de amiket a legtöbbször kérdeztek tőlünk, és
bizonytalanok vagytok, azt most röviden összeszedtük
nektek egy csokorba. Hát akkor kezdjük:
A napi munkaidő nem haladhatja meg a 12 órát, kétrész
esetében a kezdés, és a végzés között nem lehet 14 óránál
több. Tehát, ha a szolgálati szám hajnali 4:00-kor kezd,
akkor a második rész vége 18:00 után nem lehet.
A kétrész között minimum 2 óra szünetnek kell eltelnie, ha
ez nincs meg, akkor azt az időt folyamatosan kell számolni.
Ha a szolgálati szám 9 óra alatt van, akkor egyszer 20 perc,
és 10 perc technikai, ha 9 órát meghaladja, akkor a 20 perc
munkaközi szüneten felül még plusz 15 perc technikai
szünetet kell biztosítani. Ebben az esetben a 35 perc pihenőidőt két részletben kell kiadni.
Egyben, szünet nélkül 6 óránál többet nem lehet vezetni!
Hat nap után jár egy pihenőnap, ezt a dolgozó kérésére ki
lehet tolni 9 napra. Minden hónapban kell lenni egy nagy
hétvégének (szombat-vasárnap) és egy kis hétvégének
Érdekes megkeresés érte a szakszervezetet szeptember
elején. Norvégiából, Oslo városából volt itt egy csapat. Az
ottani közösségi közlekedési vállalat szakszervezete vette
fel a kapcsolatot a BKV-val és a villamos ágazatot jöttek
meglátogatni az ottani villamosvezető kollégák. Külön kérésük volt, hogy szeretnének egy szakszervezettel találkozni
és beszélgetni, kérdéseket feltenni. Erre a felkérésre szívesen mondtunk igent.
Dr Varga Zoltán (Forgalom), Bohunka Gábor (Műszak), és
Bagosi Attila (Oktatás) voltak a házigazdák, akik a munkáltató részéről mutatták be a villamos üzemigazgatóságot szakmai oladlról, belülről szemlélve.Kukor Gyula, Baranyai Béla,
és jómagam álltunk rendelkezésre a szakszervezet részéről
a csapatnak, hogy feltegyék a kérdéseiket.
Nagyon sok kérdésük volt, amire szívesen válaszoltunk.
Kérdezték, mi a legfontosabb cél amit szeretnénk elérni?
Erre természetesen az volt a válaszunk, hogy elérni az EU-s
bérezést, amiért keményen dolgozunk. Kérdés volt továbbá,
hogy hány szakszervezet működik a cégen belül. Kicsit elkerekedett a szemük amikor kimondtuk, hogy 28. Aztán kezdték megérteni, hogy minden területnek van saját érdekképviselete: busz, metró, troli, villamos, illetve a központban is
működik szakszervet.
Kérdezték, hogy mennyi a halálos balesetek száma nálunk
a villamos ágazatnál. Döbbenten hallgatták, hogy évi 1-2.
Nem értették először, hogy egy ekkora hálózatnál, hogy
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(péntek-szombat, vagy vasárnap-hétfő). Eddig a fizetett
ünnep, illetve a szabadság nem szakította meg a munkanapok számát, most már igen, de így se lehet pihenőnap
nélkül 10 napnál több egybefüggő munkanap.
Az évi túlóra nem haladhatja meg a 300 órát, és ebbe bele
kell számolni az áthelyezett pihenőnapokat is.
Minden hónapban a pihenőnapok felét lehet megkérni,
hogy azok mely napokon legyenek. Az alapszabadság
felével is a munkavállaló rendelkezik. Itt fontos megjegyezni, hogy az alapszabdsággal, ami 20 nap! Hiába van
akár 35 nap szabadsága valakinek egy évben, akkor is csak
10 nappal rendelkezhet.
Ha olyan vonalra kap valaki beosztást, ahol több mint
1 éve nem volt, akkor 1 fordulót, ha olyan típusra, ahol
szintén több mint 1 éve nem volt, akkor ott 1 órát kell
gyakorolni az önálló munkavégzés kezdete előtt, amit el
kell, hogy számoljanak.
Olyan vonalra nem küldhetnek el senkit, még operatívan
se, ahova nincs érvényes vizsga, kivéve, ha van valaki mellett egy "pilóta", akinek viszont van arra a vonalra.
Üzemorvoshoz 3 évente kell menni, ahogy vizsgázni is. A
vizsgát számítógépen kell teljesíteni a meglévő vonalakból és típusokból, plusz az utasításból és KRESZ-ből.
Ha új vonalra, vagy új típusra szerez valaki képesítést,
akkor abból szóban kell vizsgázni.
lehetséges ez. Aztán megértették a járművezetők oktatási
rendszerét, az előrelátó, és profi vezetési stílus sulykolását,
ahogy ezeknek a monstrumoknak a vezetése történik.
Ennek hatására óriási taps tört ki belőlük. Nagyon jó érzés
volt látni, ahogy elismerik a járművezetőinket. Végül megfordítottuk a dolgokat, és mi kérdezgettünk tőlük. Kérdeztünk a korkedvezményes nyugdíjról, illetve a szabadságról.
Érdekes választ kaptunk, azért ott sincs kolbászból a kerítés.
25 nap szabadságuk van, és idősebb korban is csak plusz
5 napot lehet szerezni, de erre az öt napra munkabér nem
jár. Nincs náluk korkedvezmény se. Kérdeztük, hogy náluk
is problémát jelent-e, hogy a fiatalok bedugott füllel zenét
hallgatnak és sokszor figyelmetlenek, körültekintés nélkül a
villamos elé lépnek? Sajnos, ez náluk sincs másképp, nagyon figyelmetlenek ott is az emberek, és ezzel veszélyeztetik saját testi épségüket!
Végezetül kölcsönösen megajándékoztuk egymást. Ők
tollat, kitűzőt, kulcstartót, és hátizsákot adtak, mi pólót, és
bögrét. Meghívtak minket, ha lehetőségünk lesz eljutni hozzájuk, akkor szívesen látnak bennünket, és ők is bemutatnák
nekünk a közlekedési céget, illetve a szakszervezetüket.
Kellemesen telt el, ez a több mint 1 óra közösen.
Nagy Ferenc

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tisztelt Tagság!

K Ö V E S S É T E K

Szakszervezetünk 21 éve képviseli tagjainak érdekeit. Hagyományos rendezvényeink minden
évben sok család számára nyújtanak lehetőséget kikapcsolódásra. A rendszeres kirándulások,
tengerparti nyaralások, Családi Nap, Év végi rendezvény mindenki számára lehetőséget ad arra,
hogy kicsit kizökkenhessen a napi rutin feladatok elvégzéséből. Rendszeresen támogatjuk a
konditermek fejlesztését, illetve a focicsapatokat. Nem feledkezünk meg a nőkről, akiknek hagyományosan minden évben ajándékkal igyekszünk kedveskedni. A gyerekek részére minden évben
biztosítjuk a Mikulás csomagot. Valamennyi tagunk számára felelősségbiztosítást kötöttünk,
amely kiterjed a munkajogi védelemre és a kártérítési összegek csökkentésére. Az előzőekben
felsoroltakat havi 0,5 % maximum 400 Ft tagdíj ellenben biztosítottuk. 21 éve nem emelkedett
ez a díj. Ahhoz azonban, hogy, a fent leírtakat továbbra is biztosítani tudjuk, fel kell emelnünk a
tagdíjunkat. Így a havi díj 2018. évtől kezdődően 0,5 %, de maximum 800 Ft-ra összegűre változik.
A képviselőtestület 2017. november 9-i ülésén hozott határozatában az emelést megszavazta.

F A C E B O O K

Lassan véget ér ez az év is. Az ügyesebbek már letudták az ajándékok vásárlását, de a többség
majd a következő napokban kezdi meg a rohangálást, pedig a szeretet ünnepe, a Karácsony
igencsak közel van már. Le kellene lassítanunk a nagyvárosi rohamtempót, és élvezni az élet apró
örömeit. Ehhez pedig semmi különleges dologra nincs szükséges, magunkban kell megtalálni a
belső békét, és máris szebb lesz a világ, meghittebb szeretteinkkel töltött ünnep.

O L D A L U N K A T

Ezúton kívánunk minden kedves tagunknak és családjának Boldog, Békés Karácsonyt és sikerekben, örömökben gazdag Új Évet!
Üdvözlettel:
							
VFSZ Vezetősége

15

BKK

BÖK

Érdekképviseleti kezdeményezés új, több
munkáltatóra kiterjedő Kollektív Szerződés
(KSZ) megkötése érdekében

BKÜ HÍREK

K Ö V E S S É T E K

F A C E B O O K

O L D A L U N K A T

úr is szót kért az utolsó tárgyalási napon, és kifejezte
sajnálatát a megegyezést gátló, a tárgyalópartnereket kevéssé tisztelő hozzáállás miatt. A munkáltató
megvizsgálta, hogy mely érdekképviseletek renSzeptemberben elkez- delkeznek a társaságoknál tényleges, reprezentatív
képviselettel. Ennek vizsgálata eredményezte azt
dődött a munkáltatók
a helyzetet, hogy a jelenleg hatályos KSZ-t jegyző
és a munkavállalói érdekképviseletek közötti érdekképviseletek nem mindegyike lesz aláíró fél az
tárgyalás. A tárgyévben új KSZ megkötésekor. A tárgyalások előrehaladása
előtt döntést kellett hozni abban a tekintetben is,
megvalósult BKK szerhogy több munkáltatóra kiterjedő szerződés, vagy
vezeti reorganizációt
munkáltatónként akár azonos feltételű, de külön-kükövetően a BKK-tól
jelentős munkavállalói lön KSZ kerüljön megkötésre. A BKSZSZ javasolta
a több munkáltatóra kiterjedő új KSZ megkötését
állomány került át a
annak figyelembevételével, hogy a társaságonkénti
két, kizárólagosan fővárosi tulajdonú leány- megkötésnek sincs törvényi akadálya, de azt nem
támogatja. A munkáltató jelezte, hogy a KSZ kötésre
vállalathoz. Az átkerülő – munkáltatói jogutódlással
jogosult érdekképviseletek egységes álláspontjához
tovább foglalkoztatott – munkavállalókra átmenetileg a BKK-nál érvényben levő KSZ kerül alkalmazásra, tud igazodni, amennyiben kialakul ilyen.
de csak korlátozott időbeli hatállyal. A tárgyalássoJelen pillanatban megrekedtek a tárgyalások, mert
rozat érdekképviseleti javaslatra kezdődött, és az
az egyik, BKK-nál és BKÜ-nél reprezentatívitással
a tény tette szükségessé, hogy a BKK, BKÜ, és BÖK
munkavállalóira azonos feltételek legyenek érvénye- rendelkező érdekképviselet nem támogatja a több
sek, minden munkavállalóra azonos – sok esetben a munkáltatóra kiterjedő KSZ megkötését, így nem
Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb – foglakoztatá- alakult ki konszenzus. Nem tudni, hogy milyen érdekek mentén gondolkodva jutott erre az álláspontra
si szabályok vonatkozzanak.
a hivatkozott szakszervezet, de ezzel szemben a mi
álláspontunk az, hogy az szolgálja leginkább mindAhogy a 2017. évi bértárgyalás alkalmával, úgy a
annyiunk érdekét, ha mielőbb megkötésre kerülne
jelenlegi KSZ tárgyalásokon is a Budapesti Közlekeaz új Kollektív Szerződés.
dési Szakszervezetek Szövetségének (BKSZSZ) tagszervezeteként folytatja a tárgyalásokat a Villamos
Bérfejlesztés 2018
Független Szakszervezet (VFSZ). Ezúton is köszönjük a BKSZSZ részéről Schumacher Ferenc elnök úr
Örömmel tájékoztatlak Titeket, hogy a Budapesti
és Gelencsér László alelnök úr áldozatos, egészen
apró részletekre is kiterjedő figyelmét és folyamatos Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének tagszervezeteként a Villamos Független Szakszervezet megsegítségét, illetve cselekvő közreműködését a tárgyalások során. A BKSZSZ részéről már a tárgyalások bízása és felhatalmazása alapján kezdeményezésre
megkezdése előtt érkezett a munkáltató felé tényleges, szövegszerű javaslat annak érdekében, hogy
a tárgyalások eredményesen megkezdődhessenek.
Sajnálatos módon nem mindegyik munkavállalói
érdekképviselet részéről tapasztalható ugyanilyen
konstruktív hozzáállás, némelyik szervezet képviselője nem, vagy csak késve jelenik meg a tárgyalásokon, vagy annak tényleges befejezése előtt távozik
onnan. Ezzel kapcsolatban Kukor Gyula VFSZ elnök
16

BKK

BÖK

került a 2018. évi bérmegállapodás érdekében
történő tárgyalások megkezdése a munkáltatókkal.
A munkáltató képviselője visszaigazolta, és egyúttal üdvözölte a kezdeményezést. A munkáltató
álláspontja szerint jelen körülmények és kiemelt
jelentőségű feladatok sokasága között számára is
nagy fontossággal bír a munkavállalói elégedettség, amely biztosítja a magasan képzett, gyakorlott
munkaerő megtartását. Ennek egyik kulcseleme a
versenyképes bérezés.

Az M3 metrópótlás margójára

Soha nem tapasztalható összefogás valósult meg
a metrópótlás megkezdésekor, amelynek eredményeként – néhány fanyalgó bloggert és némi
politikai előnyt kovácsolni próbáló politikust leszámítva – az utazóközönség elégedett a szervezéssel
és a lebonyolítással.
Köszönjük mindazon kollégák segítségét és segítőkész hozzáállását, akik számtalan kellemetlenséget vállalva segítik Budapest lakosainak
közösségi közlekedési utazását és mindennapjait megkönnyíteni!

F A C E B O O K

Ez a néhány sor inkább egyfajta köszönetnyilvánítás
mindazon kollégák felé, akik segítették és jelenleg
is segítik Budapest nyüzsgő és pulzáló életében a
metrófelújítás zökkenőmentes lebonyolítását. Ezek

a kollégák nem egyszerűen a BKV, BKÜ, vagy BKK
munkavállalói, hanem olyan elhivatott szakemberek, akik számára az elsődleges és legfontosabb
feladat, hogy a napi közel félmillió főt kitevő utazóközönség minél kevesebb kellemetlenséget, kényelmetlenséget szenvedjen el az összesen három
év időtartamúra tervezett felújítás során.

K Ö V E S S É T E K

Jelentős lépésre szánta el magát a Főváros jelenlegi
vezetése, amikor döntött a már-már szappanoperává fajuló, sokszor halogatott metróvonal felújítás
megkezdéséről. Ennek előzményeit rendszeresen és
alaposan kitárgyalta minden sajtóorgánum, ezért
ezzel nem is kívánnék foglalkozni.

BKÜ HÍREK

Almásy András

O L D A L U N K A T
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2018. évi kirándulások és programok
Március 23.

Kittsee Csokigyár

Április 14-15-16-.

Szlovénia-Postojna-Jesolo-Velence

Április 21-22-23.

Plitvicei tavak

F A C E B O O K

Május 12.

Jelentkezési határidő: február 20.
Részvételi díj: 3.000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: március 20
Szervezés alatt.
Jelentkezési határidő: március 20.
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő

Családi Nap

Helye: Gyáli horgásztó

Július 14.

Sárvár

Augusztus 11.

Hajókirándulás Esztergom-Párkány

Jelentkezési határidő: június 11.
Részvételi díj: 2.000 Ft

Jelentkezési határidő: július 20.
Részvételi díj: 2.500 Ft/fő

K Ö V E S S É T E K

Szeptember 14-15-16. Kolozsvár
Október
November 16.

Jelentkezési határidő: augusztus 10.
Szervezés alatt.

Juda Napi Vásár

Jelentkezési határidő: szeptember 20.
Részvételi díj: 2000 Ft/fő

Kittsee Csokigyár

Jelentkezési határidő: október 10.
Részvételi díj: 3.000 Ft/fő

December 7.

Év végi rendezvény

December 8-9-10.

Krakkó-Wieliczka-Auschwitz-Zakopane
Jelentkezési határidő: november 5.
Szervezés alatt.

Indulás és visszaérkezés Száva Kocsiszín
Helyfoglalás csak befizetéssel együtt lehetséges!
Jelentkezni lehet : 25332-es telefonon a helyi képviselőknél vagy a VFSZ
irodába. A kirándulásokról szóló plakátokon bővebb információt találtok.
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APRÓHÍRDTÉS
Mindent meg lehet oldani,
Eladni vagy épp venni:
Telket, lakást, házat, villát,
Megoldjuk gyorsan, mint a villám!
Ha ingatlan eladásban vagy vásárlásban
érdekelt most, vagy a jövőben, keresse a GDN
Ingatlanhálózat – Sashalom irodáját bizalommal!
Címünk: 1163 Budapest, Veres Péter út 41.

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)

Kedves Mindenki!
Finom sütire, tortára, különleges tortára vágysz vagy
szeretnèl meglepit okozni.....Ne habozz, èrdeklődj ezen
az e- mail címen!Küldök referencia munkát ès árajánlatot!!
Várom az èrdeklődők jelentkezèsèt!!
Puskás Krisztina

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.

p.krisztina.noemi@gmail.com

Gyászolunk, mert nemcsak
munkatársak, de jó barátok és
testvérek, szülők is voltak ők. Olyan
űrt hagytak maguk után, amit
lehetetlen betölteni. Lehetetlen,
hiszen belőlük csak egy van, egy
megismételhetetlen egyéniség.
Akik itt maradnak, próbálják felfogni
a felfoghatatlant, megérteni azt,
ami érthetetlen, és ez nem könnyű

O L D A L U N K A T

Ismét szomorú kötelességnek kell
eleget tennünk. A Villamos Független
Szakszervezet mindennapjaiban a
legnehezebb, legszomorúbb feladat
az , amikor egy tagunk haláláról kell
tájékoztatnunk olvasóinkat. Akkor,
amikor nehéz feldolgozni a tragédiát,
nem lehet jó tanácsot adni. A
szomorú, de szeretetteljes emlékezés
csendje hangosabb minden szónál.

F A C E B O O K

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

K Ö V E S S É T E K

Értékesítési vezető: Tóth Péter. Elérhetőség: +36-30237-4705; p.toth@gdn-ingatlan.hu
Iroda koordinátor: Raukó Eszter.
Elérhetőség: +36-30-607-6182; e.rauko@gdningatlan.hu

feladat az emberi szívnek... Mindig
vannak olyan apró jelek, amelyek
vidám, vagy szomorú emlékeket
ébresztenek. Idővel talán majd
könnyebb lesz elviselni a hiányukat.
Addig is a Villamos Független
Szakszervezet képviselő testülete és
vezetősége osztozik a családtagok, a
barátok, a munkatársak fájdalmában.
Az 1992-es évben került a BKV - hoz, hosszú
pályafutása során mindig lelkiismeretesen
látta el a rábízott feladatokat. 2017.
október 28-án, hosszú küzdelmet követően
bekövetkezett haláláig a Hungária
kocsiszínben leltárosként látta el feladatait.
Búcsúzunk Gál Zoltánné Irénkétől.

GÁL ZOLTÁNNÉ 1961-2017
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GöröGorszáG
Nei Pori – sarti - Nea Potidea
O L D A L U N K A T

Részvételi díjak és időpontok:
NEA PORI
VFSZ tagnak

Családtagnak

F A C E B O O K

május 21 - június 6.(2 hét) 31.900 Ft/fő
36.900 Ft/fő
június 4 - június 13.
19.900 Ft/fő
24.900 Ft/fő
A részvételi díj befizetési határideje: 2018. április 12.

K Ö V E S S É T E K

június 11 - június 20.
29.900 Ft/fő
34.900 Ft/fő
június 18 - június 27.
36.900 Ft/fő
41.900 Ft/fő
A részvételi díj befizetési határideje: 2018. május 15.

Részvételi díjak és időpontok:
SARTI és NEA POTIDEA
augusztus 31-szept.9
szeptember 7 - 16.
szeptember 14 - 23.
szeptember 21 -30.

37.900.Ft/fő
36.900 Ft/fő
27.900 Ft/fő
19.900 Ft/fő

42.900
41.900
32.900
24.900

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

szept. 28 – október 7.
19.900 Ft/fő
24.900 Ft/fő
A részvételi díj befizetési határideje: 2018. július 18.
Utazás autóbusszal, szállás apartmanokban 10 nap /7 éjszakára.
Az üdülés ÖNELLÁTÓ!
Két felnőttel egy stúdióban harmadik, negyedik ágyon 18 éves korig a
gyerekek szállása ingyenes, buszköltsége 15.000 Ft/fő.
Az apartmanokban történő elhelyezést és a busz ülésrendjét az utazási iroda adja meg /Apollon Travel/. Biztosítás külön
fizethető.

Jelentkezéseket kizárólag előleg befizetésével,

2018. január 5-től fogadunk el! (előleg 10.000 Ft/fő)
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Az Apollon Travel által szervezett egyéb utazásokra, az iroda továbbra is biztosítja a VFSZ
tagoknak a 8% kedvezményt.

