
 
 

Eltemették, feltámasztottuk! 

A Fővárosi Közgyűlés, mint tulajdonos felülírta a BKV Igazgatóságának döntését és a BKK 

beterjesztett anyagából az Óbuda bezárásáról szóló részt kivette.  

Ez után a BKV Zrt. tájékoztatójában tudatta, hogy Óbuda autóbusz telephely 

december 3-a után is tovább üzemel! 

A BKK-s beterjesztett anyagban Óbuda bezárását azzal indokolták, hogy nem a BKV fogja az 

M3-as metrópótlást szolgáltatni. A Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy az M3-as 

metrópótlás szolgáltatás kivitelezését BKK-BKV hatáskörbe rendeli el. A Fővárosi Közgyűlés 

döntött arról is, hogy a BKV Zrt. Üzleti Tervéből is kiveszik Óbuda divízió bezárását. 

Bár egyes szakszervezetek már feladták a harcot, de szövetségünk a Budapesti Közlekedési 

Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) és Óbuda Autóbusz Szakszervezete (ÓASZ) nem adta 

fel és a végletekig hitt abban, hogy van visszaút Óbuda Buszgarázs számára. Szövetségünk 

dolgozott, új utakat keresett. Amikor vezetőinket kidobták az ajtón, bemásztak az ablakon. 

Amikor mások hírleveleket írogattak, hogy „Óbuda elesett” a BKSZSZ tette a dolgát.  

Nem volt könnyű idáig eljutni és néha valóban úgy nézett ki elúszott a hajó, de szövetségünk 

elnöke tartotta mindenkiben a lelket és egy pillanatra sem adta fel a harcot.  

Tudjuk, hogy a háború még nem ért véget, mert vannak, akik továbbra is a garázs bezárását 

akarják. A BKV tájékoztatása szerint a telephely jövőjéről a későbbiekben születik majd 

döntés. Egyelőre fellélegezhetnek a dolgozók. A rémhírkeltőkkel ellentétben senkinek sem 

szűnik meg az állása és nem kell többet utazni a munkába járáshoz. 

Még sokat kell dolgoznunk, hogy ne legyen a munkavállalókon ez a folyamatos 

bizonytalanság. Bezárják, nem zárják, bezárják, nem zárják. Egy őrült körforgás, amely nem 

jó a munkavállalóknak és családtagjaiknak. Dolgozunk rajta, hogy Óbuda jövője 

megnyugtatóan rendeződjön hosszú távra. Továbbra is megteszünk mindent, ami tőlünk 

telik. Energiánkat a valódi munkába fektetjük és nem tagtoborzás céljából kiadott 

kiadványok szerkesztésébe. 

Kérjük partnereinket és ex-szövetségeseinket, hogy ne a zavarosban halásszanak, ne akarják 

kihasználni rosszindulatú tevékenységükkel mások gondját, baját, hanem inkább maradjanak 

csendben és hagyják azokat dolgozni, akik valóban tenni akarnak. 
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