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EZ AZ IGAZI
SZOLGÁLTATÓI MAGATARTÁS!

FELHÍVÁS!

Mint sokan tudják, jövőre lesz 50 éves a budapesti metró
– olyan fényképeket, személyes emlékeket keresünk,
amelyeken megelevenedik a régi idők, főleg a ’70-es,
’80-as évek üzeme és amelyeken az üzemi berendezések
mellett megjelennek a kollégák, az utasok, a budapesti
emberek. A régi üzemet bemutató életképeket kérjük,
hogy szeptember végéig juttassák el a BKV Tájékoztatási
Osztályára, a Székház 512-es vagy 513-as irodájába!

Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!
Az év végének közeledtét jelzi az ünnepi lapszám, akárcsak az

A „BKV – Szeretem csinálni” csoport bejegyzései, ahol arra

utakon ilyenkor közlekedő Fényvillamos. Hamarosan megpi-

kedvet érző kollégáink mutatkozhatnak be a nyilvánosság előtt,

henhetünk az egész éves kemény munka után.

szintén nagy népszerűségnek örvendenek, akárcsak a BKV Vlog
videói. Hisszük, hogy nem csak leendő munkatársaink figyel-

A pihenés és az év utolsó lapszámának olvasása előtt szánjunk

mét tudjuk felhívni Táraságunkra, hanem a közösségi közleke-

időt egy rövid visszatekintésre. A BKV ebben az évben is a fő-

dés ügyének népszerűségét is növelni tudjuk, ami kiemelten

város közösségi közlekedésének legnagyobb szolgáltatójaként

fontos egy modern, környezettudatos nagyváros életében.

állta meg a helyét. Társaságunk autó- és trolibuszai, villamosai,
metrói egész évben kiszámíthatóan, megbízhatóan szállították

A BKV zöldebb Budapest kialakításában játszott szerepéről is

az utasokat. A Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő népszerűsége

szó esik Bolla Tibor vezérigazgatóval készített interjúnkban,

töretlen a turisták körében. Az utóbbi évek budapesti közösségi

amiben természetesen több, munkatársainkat érdeklődésére

közlekedését érintő legnagyobb, legösszetettebb munkáját je-

számot tartó kérdésre is kitérünk.

lentő rekonstrukció az M3 vonalon rendben zajlik. Tavasszal az
első felújított szakasz, az északi átadása is megtörtént.

Reméljük, hogy állandó rovataink és az aktualitásokkal foglalkozó írásaink ezúttal is sok érdekes olvasnivalót tartalmaznak,

Nem csak szorosan vett üzemeltetői, szakmai szempontból tel-

és kellemes időtöltést fognak nyújtani az ünnepi pihenés alatt.

jesített jól cégünk. Az év során a szélesebb érdeklődő közönség
számára rendezett nyílt napok minden eddiginél több látogatót

Minden kedves kollégánknak jó pihenést, boldog ünnepeket

vonzottak. A BKV tevékenysége, a közösségi közlekedés iránti

kívánunk!

egyre aktívabb érdeklődést jelzi hivatalos Facebook oldalunk

A Mozgásban magazin szerkesztősége

bejegyzéseinek egyre növekvő olvasottsága is.
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ÉLETMENTŐ TROLIVEZETŐ Vaskó Sándor kollégánk, a 77-es trolibusz
vezetője 2019. november 13-án gyors helyzetfelismerő képességének,
lélekjelenlétének és felkészültségének köszönhetően megmentette egy
18 éves lány életét. A hirtelen szívhalál miatt rosszul lett fiatal lány újraélesztését még a mentők kiérkezése előtt megkezdte. Ennek köszönhetően a beteg – aki addig nem ismert veleszületett szívelégtelenségben
szenved – mindenféle szellemi károsodás nélkül vészelte át a hirtelen
keringésösszeomlást. Munkatársunk életmentő munkáját az Uzsoki utcai Kórház Intenzív Osztályának vezetője, Dr. Szabó Zsuzsanna levélben
köszönte meg.
Büszkék vagyunk Vaskó Sándor példamutató helytállására, és örülünk,
hogy a BKV kollektíváját erősíti.

Hírek
BAUHAUS 100 Éppen száz éve, 1919-ben alapította Walter Gropius az
Állami Bauhaust, amely nemcsak oktatási intézmény volt, hanem szellemi központ is, ahol a modern társadalom igényeire reflektáló, azokat
kielégítő építészeti és tárgykultúra létrehozását tűzte ki célul a művészet és kézműipar integrálásával. Egyszerű, funkcionális megközelítés,
tiszta formák, díszítés nélküli puszta esztétikum jellemzi az irányzatot,
amelynek számos épületével találkozhatunk Budapest szerte.
Az 5-ös autóbusz Pasaréti téri fordulója kitüntetett helyszíne a Bauhaus
történetének, hiszen nemcsak a közeli templom, vagy a környék épületei viselik magukon a Bauhaus kézjegyeit, de maga a forduló épülete
is a művészeti irányzat szellemében készült. Szeptemberben vezetett
sétával, ünnepséggel, fotópályázattal ünnepelték a kerület lakói és az
érdeklődők a 100 éves évfordulót. A jubileumi esemény alkalmából egy
mindenki számára megtekinthető, szabadtéri kiállítás is nyílt a Pasaréti
téren. A tárlathoz a környék közlekedésének történetét bemutató tablókkal a BKV is hozzájárult.
Az 5-ös autóbusz végállomása 1937-ben készült el az 1934-ben felszentelt
Páduai Szent Antal plébániatemplom és ferences kolostor mellett. A tér
egységes karakterét kialakító épületegyüttes egészét Rimanóczy Gyula
(1903-1958), a magyar modernista, avantgárd építészet egyik legjelesebb alkotója tervezte, akinek a két alkotás hozta meg a hazai és nemzetközi elismerést. Rimanóczy a templommal összhangban tervezte
meg a BSzKRt. buszpályaudvarának épületét, amely ma is eredeti funkcióját tölti be. Modern stílusú, az önkényes díszítéseket mellőző, lapos
tetejű, könnyű rácsszerkezetű, hajlított ívű épületet álmodott meg. Az
épület felújítására a Pasaréti tér teljes rehabilitációja során, a 2000-es
évek elején került sor. Az újjáépítés kisebb módosításokkal, az eredeti
tervek szerint történt. A felújított végállomási épület ma a templomhoz
hasonlóan műemléki védettséget élvez.
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JUBILEUMI 2020 A 2020-as évben több évfordulót is ünnepel a BKV.
150 ÉVES A BUDAVÁRI SIKLÓ A Budavári Siklót 1870-ben vehette
birtokba az utazóközönség, akkor még Budai Hegypálya néven. A világ második siklója gróf Széchenyi Ödön, gróf Széchenyi István fiának
kezdeményezésére épült meg egy Lyonban látott példa nyomán. Az új
közlekedési eszköz akkoriban az egyetlen közösségi jármű volt, amely
összeköttetést biztosított a Várban működő minisztériumokhoz és
a Várszínházhoz. Ma már elsősorban turisztikai jelentősége van az
1986-ban felújított és egyben Budavári Siklóvá keresztelt különleges
járműnek, ami az UNESCO által védett Duna-part látképének meghatározó eleme.
50 ÉVES AZ M2 Budapesten 1970-ben adták át az első metróvonalat.
A megnyitás napján hosszú, tömött sorokban álltak a kíváncsi budapestiek a Deák téren, hogy megnézzék a város első metróját – 50 évvel
később el sem tudnánk képzelni a fővárost metróvonalai nélkül. Azóta
az M2-es vonalat a kétezres években több ütemben felújították, és új járművek közlekednek rajta, de a metróközlekedés elindításához szorosan
kapcsolódó legendák, anekdoták és a metró „aranykorának” alakjai ma
is sokunk emlékezetében élnek.
50 ÉVES A ZUGLIGETI LIBEGŐ Űrbusz, Hegyikopter, Páros-János, Villamos-szék, Huza-vona…. Csak pár példa abból a több ezer névjavaslatból, amelyek a BKV 50 évvel ezelőtt kiírt, a mai Libegő nevét kereső
pályázatára érkezett. A Libegő első tervei még a két világháború között
születtek, de még évtizedeket kellett várni a megépítésére, ami a kirándulók egyik kedvenc BKV-s közlekedési eszközévé vált. Nem csoda, hiszen páratlan a panoráma, amelyet a város felett lebegve élvezhetünk
róla. Az elmúlt ötven évben a csendre, természet közelségére vágyók
körében nem csökkent a népszerűsége, ma is elsők között jut eszébe
minden túrázónak, ha a budai hegyekbe vágyik.
50 ÉVES AZ ÓBUDAI BUSZGARÁZS Budapest északi felének gazdaságosabb kiszolgálását figyelembe véve 1965-ben született határozat az
Óbudai buszgarázs megépítésére. 1970 januárjában helyezték üzembe az új buszgarázst, amely akkor három busztípust: az Ikarus 180-ast,
556-ost és 620-ast üzemeltetett. A járműtelep ötven éve folyamatosan
magas színvonalon segíti Budapest közlekedésének kiszolgálását. Nemcsak a forgalomban teljesít jól a buszgarázs, ugyanis minden alkalommal nagy érdeklődés övezi nyílt napjait, ahol újabb és újabb érdekességekkel szolgál a közösségi közlekedés iránt érdeklődők számára.

CARA Élőzenés, sztepptáncos ír vígjáték szerelemről, amelyet világok
választanak el. Beteljesülhet-e egy tündérlány és egy mihaszna, iszákos
legény szerelme a múlt századi Írország egy whiskey-gőzös mindennapjait élő, eldugott falucskájában? Ír humorba ágyazva követhetjük végig
a két főszereplő jellemfejlődését, kapcsolatuk alakulását. Arról, hogy
a nézők biztosan átéljék e mesebeli történet keretéül szolgáló múlt századi ír kisváros mindennapjainak hangulatát, a Serica zenekar gondoskodik, akik vezetőjükkel, kollégánkkal, Bencze Andrással az élen autentikus ír népzenei alapokra épülő folk and roll muzsikát játszanak.
A következő előadás az Eötvös10 színházban lesz, 2020. február 29-én,
este 7 órakor.

KÖN A Kulturális Örökség Napjainak céljai illeszkednek ahhoz, ahogyan
a BKV gondolkodik arról az örökségről, amelyet Budapest közösségi
közlekedésének legnagyobb múltú szolgáltatójaként kezel. Értékeink
megóvása, ápolása, bemutatása fontos része munkánknak – ezért is
csatlakozunk minden évben az eseményhez. Idén mindkét múzeumunk:
a Városi Tömegközlekedési Múzeum és a Deák téri Földalatti Vasúti
Múzeum is díjmentesen várta a látogatókat; a mára ipari műemlékké
nyilvánított Ferenc áramátalakítót pedig lelkes kollégák mutatták be.
A csoportos vezetésen az érdeklődők megismerhették a városi közúti
villamosközlekedés áramellátását biztosító, több mint 100 éves gépek
és berendezések működését.
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A BKV FÉNYEI A télhez közeledve hosszabbodnak az éjszakák, egyre korábban borulnak sötétbe az utcák, ez azonban egyet jelent azzal,
hogy Budapest fényei egyre hamarabb gyúlhatnak fel és teremthetnek
karácsony közeledtével ünnepi hangulatot. Az ünneplőbe öltöztetett
Budapest hosszú évek óta elmaradhatatlan eleme a BKV két feldíszített
járműve.
A BKV Fényvillamosa idén 11. alkalommal gördül ki a kocsiszínből, hogy
fényárba borítsa Budapest utcáit. Első útját november 29-én, 16 órakor
kezdi meg a Jászai Mari térről, hogy egészen januárig megörvendeztesse az utasokat. A program sikerét is jelzi, hogy a hazai külföldi látogatók
is a villamos menetrendjéhez igazítják programjaikat.
Korábbi évekhez hasonlóan idén is közlekedik majd a Mikulástroli: ebben az évben december 5-én indul útjára, hogy segítse a Nagyszakállú
munkáját, és ajándékokat gyűjtsön a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével. A kéthetes akció után, december 20-án a jármű újra munkába áll, hogy menetrendszerinti járatokon Fénytroliként közlekedjen
utasaink örömére.

XIV. FOCIKUPA Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a BKV
focikupát. A BKV Előre pályán tizennegyedik alkalommal mérkőztek
meg kollégáink egymással, és ezúttal a természet erőivel is. Az esős
őszi napon tíz csapat játékosai kemény küzdelemben mutatták meg: az
évek során nem vesztettek fittségükből. A két pályán, hat órán át zajló meccsek jó hangulatban teltek, végül ádáz küzdelmek során alakult
ki a végső eredmény: negyedik helyen a Retró Metró É-D, a harmadik
helyen a CIFO, a második helyen pedig a Menedzsment csapat végzett.
A vándorkupát a GLOBITO szerezte meg, ezúton is gratulálunk nekik!
Kezdődhet a felkészülés a tavaszi fordulóra!

KÖZLEKEDÉSTÖRTÉNETI VERSENY Kilenc éve töretlen sikerrel rendezzük meg közlekedéstörtneti versenyünket 7. és 8. évfolyamos diákok
számára. Idén hatvan csapat jelentkezett és töltötte ki feladatlapunkat,
hogy megmérettesse tájékozottságát. A diákok versenykedve nem lankad, egyre felkészültebbek, tanáraik közül pedig többen az éves tantervbe is beépítik a versenyen való részvételt.
A BKV múzeumai által meghirdetett verseny minden évben érdekes,
a budapesti közlekedés történetének egy adott korszakára vagy témájára fókuszál. Idei feladatai a fővárosi közlekedési eszközök forgalmi
személyzetének, a BKV és a jogelőd társaságok járművezetőinek, kalauzainak, ellenőreinek munkájához kapcsolódnak, és széles ismereteket
igényelnek a közlekedéstörténeti kérdésektől a popkulturális utalásokig. Az iskolák előzetes feladatlap kitöltésével jelentkezhettek, hogy
a legjobb öt csapat november 29-én személyesen, a BKV Deák téri múzeumában mérettesse meg magát. Ezúttal is erős volt a mezőny, ismert
és jónevű iskolák kerültek a legjobbak közé:
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
Óbudai Árpád Gimnázium
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Lisznyai Utcai Általános Iskola
Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
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Folytatva a korábbi lapszámokban megkezdett,
a jogsegélyszolgálat munkáját leíró cikksorozatunkat ezúttal egy újabb jogeseten keresztül
mutatjuk be, miért lehet hasznos és célravezető,
ha felkeresik a jogsegélyszolgálatot.
Jogeset:
Egy magánszemély gépjármű kereskedőtől
vásárolt egy használt személyautót, amelyről
a vásárlás után 2 héttel derült ki, hogy olyan
mértékben fogyasztja a motorolajat, ami már
egyértelműen súlyos motorhibára utal. A vevő
saját autószerelőnél megvizsgáltatta az autót
és a motor megbontása nélkül megállapították, hogy az olajfogyasztás a megtett kilométerekhez képest valóban túlzott, a gyári
értékeket jelentősen meghaladja. A kereskedő
telefonon elzárkózott az együttműködéstől,
hallani sem akart a javításról vagy visszavásárlásról, és azt követően már nem vette fel
a telefont sem a vevőnek. Mit lehet tenni akkor,
ha a vevő nyilvánvalóan nem szeretné saját
költségen megjavítani a súlyosan motorhibás
gépjárművet?
Válasz:
Használt gépjármű vásárlását követő szavatossági probléma esetén a legfontosabb, amit
tisztázni szükséges, hogy kitől vesszük az
autót, ki ténylegesen a tulajdonos. Attól még,
hogy adott esetben használt gépjármű-kereskedésből vásároljuk a járművet, lehetséges,
hogy a tulajdonosa nem a kereskedő, hanem ő
úgynevezett bizományosként értékesíti az autót a tulajdonos megbízásából és nevében (erről az esetkörről egy későbbi számban fogunk
írni). Ez jogi szempontból eltér attól az esettől,
amikor a kereskedő cég a jármű tulajdonosaként értékesíti azt.
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:158. § szerint „Fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő
hat hónapon belül a fogyasztó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy
a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.„
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a vevő fogyasztó (azaz a magánszemély) gépjármű
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás tulajdonostól (azaz gépjármű kereskedő tulajdonostól) vásárol gépkocsit, úgynevezett törvényi vélelem szól amellett, hogy az esetlegesen
később, hat hónapon belül jelentkező hiba már
a vásárláskor fennállt, ezért a kereskedőt terheli annak bizonyítása, hogy mégsem így volt,
és a vevő okozta a hibát a vásárlás után. A vélelem azt jelenti, hogy amit törvény kimond, azt
az ellenérdekű fél sikeres ellenbizonyításáig
valósnak kell tekinteni. Ez a vélelem nagyban
megkönnyíti – kereskedőtől való vásárlás

JOGI ESETEK

A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRÓL
A munkáltatóval szembeni jogvita kivételével bármilyen jogi kérdésben továbbra is várjuk a kollégák megkeresését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogsegélyszolgálat igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges.
Ennek érdekében hívják a Jogi Iroda titkárságát a 06 1 461 6500 /11-233-as telefonszámon. A jogsegélyszolgálat ellátásának helyszíne: a Székház épülete (341-es tárgyaló), ideje: keddi napokon 16:00 és 18:00 óra között.
esetén – a vevő helyzetét, ugyanis a bíróságon
abból indulnának ki a felek, hogy a gépjármű
már vásárláskor is hibás volt, csak a vevő azt
nem ismerhette fel. Magánszemély eladó esetén a vevőt terhelné annak bizonyítása, hogy
a hiba már a vásárláskor is fennált, ez azonban
a gyakorlatban meglehetősen nehézkes.
A másik kérdéskör, amit tisztázni szükséges, az
a hiba jellege. Ha a vevő használtan vesz autót,
később csak olyan hiba miatt reklamálhat jogosan a kereskedőnél, amelyet az adásvételkor
nem ismert, vagy nem is kellett volna ismernie
még akkor sem, ha körültekintően jár el.
A bírói gyakorlat szerint a felismerhető hibák
körébe tartoznak azok, amelyeket a vevőnek
a kereskedő tájékoztatása, a szerződéskötés
körülményei, illetőleg a jármű életkora, állapota és használtsági foka alapján egyébként
számításba kell vennie. Felismerhető hibának
számítanak azok a hibák is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a ténylegesen ismert,
illetve a nyílt hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal feltételezhető, előrelátható.
Azokért a hibákért, amelyeket a vevő az adásvétel során felismert, illetve kellő körültekintés
mellett felismerhetett volna, nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni. Példának okáért
egy repedt szélvédő, vagy kopott gumiabroncs miatt nincs helye szavatossági igénynek,

azonban a fenti példa, a motor túlzott olajfogyasztása rejtett hibának minősül, mivel csak
használat során válik érzékehetővé, főleg egy
laikus vásárló számára.
Ebben az esetben a kereskedő hozzáállásától
függetlenül első körben írásos felszólítás küldése indokolt a részére, amelyben jelezzük
a hibát és kérjük a kijavítást, vagy az árleszállítást, illetve a gépkocsi visszavásárlását.
A saját magunk általi javítás nem javasolt,
erre először a kereskedésnek kell lehetőséget
biztosítani, mert utólag nagyon nehéz lenne
érvényesíteni a javítási költséget, ha a kereskedő nem vett részt a javítás folyamatában.
Azt, hogy kijavítást kérünk, árleszállítást vagy
végső esetben visszavásárlást, mindig a hiba
jellege és a javítás várható költsége dönti el.
Amennyiben viszont a kereskedés írásos megkeresésre sem reagál, szakszervizben, számlával igazolhatóan elvégezhető a javítás, de
akkor az utólag érvényesíthetővé válik a kereskedésen.
Fontos rögzíteni, hogy a fenti törvényi vélelem
akkor is fennáll, ha esetleg a szerződésben
mást írnak elő a felek (a kereskedő nyomására),
mert a törvénytől eltérni ebben az esetben érvényesen nem lehet.
Jogi Iroda
MOZGÁSBAN
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„BÜSZKÉK LEHETÜNK
ARRA, AMIT FELÉPÍTETTÜNK!”
A BKV-SOK JOGOS ÖNBIZALMÁRÓL, AZ ÚJ VÁROSVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSŐ TAPASZTALATOKRÓL, AZ ELINDULT BÉRTÁRGYALÁSOKRÓL, VALAMINT AZ ÚJÉVI FOGADALMAKRÓL BESZÉLGETTÜNK
BOLLA TIBOR VEZÉRIGAZGATÓVAL.
November közepén köszönő levél érkezett az
Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályának vezetőjétől, amelyben Vaskó Sándor trolibuszvezető
kollégánkat méltatja, aki aktívan részt vett egy,
a járművén rosszul lett utas újraélesztésében.
Hogy érzi magát, amikor ilyen levelet olvas?
Először is szeretném megköszönni a kollégának amit tett, mert azzal emberségből is példa
értékűen vizsgázott. Ez a legfontosabb. Az már
csak extra „haszon”, hogy a BKV jó hírnevét is
növelte. Nagyon örülök, amikor ilyen hírt kapok! Sajnos azonban a sajtó a rossz híreket jobban szereti, legutóbb például az ittas járművezetőkről szóló tudósításokkal volt tele. Az ittas
vezetés súlyosan elítélendő, el is bocsájtottuk
az érintett kollégát. A teljes képhez viszont az
is hozzá tartozik, hogy a BKV életében évek óta
nem volt ittas járművezetésből fakadó baleset.
Sokkal nagyobb hírértékűnek kellene lenni annak, hogy vannak olyan munkatársaink, akik
életet mentenek, akikre büszkék lehetünk!

den évben kiosztjuk a Balázs Mór díjat, a BKV
Emlékplakettet, és mindenképpen meg kell
említenem a jubileumi elismerés rendszert is.
Az eseti elismerések mellett fontos a rendszeres
anyagi megbecsülés is. A hírek szerint elkezdődtek a bértárgyalások.
Tervezünk béremelést – ez biztos. Konkrétumokat azonban még nem tudok mondani. Az
érdekképviseletek, csak úgy mint tavaly, 15
százalékos emelési igénnyel léptek fel. Kevesen számolnak viszont utána, hogy 1 százaléknyi béremelés körülbelül 700 millió forintba kerül évente, tehát a felmerült igény meghaladja
a 10 Mrd forintot, ami nagyon komoly összeg.
Lefolytatjuk a tárgyalásokat, és a lehetőségeket figyelembe véve végül meg fogunk egyezni.
Az elmúlt időszakban is sikerült, most is bízom
benne, hogy lesz kompromisszumos megoldás. Azt pedig külön szeretném kiemelni, hogy
az elmúlt három évben összességében nagyobb béremelés volt a BKV-nál, mint az állami
cégeknél.

Év elején azt mondta, hogy az utóbbi időben
javult a BKV megítélése. Azóta kollégáink több
felületen is a nyilvánosság elé álltak. Elindult Szintén az év eleji interjúban mondta, hogy
a „BKV - Szeretem csinálni!” Facebook csoport, „pénzügyileg jól állunk.” Ez az állítás változatlaa BKV Vlog Youtube csatorna, legutóbb az in- nul érvényes?
terneten futó tetris challenge-ben is több képpel Igen, most sem tudok mást mondani. Nagyon
szerepeltek BKV-sok. Növekedni látszik a büsz- hosszú idő óta a napi működési költségek
keség, az önbizalom.
megfizetésével nincsen gondunk. Én emlékEz így van, és teljesen jogos az önbizalom! szem még arra az időszakra, amikor bizony az
Most is meg tudom erősíteni, hogy jelentősen is felmerült, hogy tudunk-e határidőre fizetést
javult és javul a BKV megítélése. Egyre keve- adni. Ez már hosszú évek óta nem probléma,
sebb a BKV-val kapcsolatos negatív hír, sőt sok és várhatóan nem is lesz az. Azt is csak isméesetben már dicséretet is kapunk, egyre gya- telni tudom, hogy a BKV nem egy eladósodott,
koribbak a jól végzett munkánkról szóló vis�- hanem egy hitel nélkül gazdálkodó társaság
szaigazolások. Tehát azt gondolom, büszkék a 2015-ös konszolidáció óta. Ezt sokan még
lehetünk arra, amit felépítettünk. De ezt meg mindig nem tudják.
is kell őrizni! Ugyanakkor szerintem a megítélésünk még mindig nincs azon a szinten, ahol
lennie kellene a munkatársaink által elvégzett A cég anyagi helyzetének alakulásában fontos
munka alapján.
szereplő a tulajdonos, azaz a Főváros. Az októberi választások óta eltelt rövid időszak alapján
A pozitív külső visszajelzések mellett a BKV is milyenek a kezdeti tapasztalatok az új városvemeg tudja erősíteni ezt az önbizalmat?
zetéssel?
A kiemelkedően jól teljesítő kollégák munká- Hangsúlyoznám, hogy ugyan a városvezetés új,
jának elismerésére több lehetőség is van. Min- de a tulajdonos nem. Ez azért fontos, mert ne8

künk az átmenet időszakában is végeznünk kell
a munkánkat. Természetesen van már kapcsolat az új városvezetéssel, nyugodt, biztató tárgyalásokon vagyunk túl. Nincs olyan ügy vagy
folyamat, amit hirtelen meg kellett szakítani, és
nem hiszem, hogy az itt dolgozóknak attól kellene félniük, hogy gyökeresen megváltozna az
életük. A BKV-ra szükség van és szükség is lesz,
ezt nyugodtan kijelenthetjük. Részt kell majd
vennünk, illetve vállalnunk más feladatokból is.
Azaz, nem is annyira másokból… Mondok egy
példát: nyilvános kommunikáció folyik a város
kizöldítésének tervéről. Mi eddig is folyamatosan vizsgáltuk annak a lehetőségét, hogyan
zöldíthetnénk a BKV-t. Szerteágazó energiahatékonysági programunk van a telephelyek fűtésének, különböző nyílászáróinak korszerűsítésétől kezdve, a napelemrendszerek telepítéséig,
és még sorolhatnám. Vannak már CNG buszaink, hibrid- és elektromos buszaink. És, amit
azért nem sokan tudnak vagy vesznek figyelembe, a BKV teljesítményének kétharmadát
jelenleg is zéró lokális emissziójú járművek adják, azaz elektromos meghajtással üzemelnek
a villamosok, metrók, trolibuszok. Elismerem
viszont, hogy az autóbusz ágazatban további
zöldítésre van szükség.
Az év vége egyszerre a visszatekintő összegzés és
a jövőben várható feladatok számbavételének
az ideje. Pár mondatban összefoglalná az eltelt
év legfontosabb eredményeit, és a következő év
fontos feladatait?
Nemcsak az idei, hanem az elmúlt évek fontos
eredménye, hogy a szigorú gazdálkodásnak
köszönhetően a tulajdonos által előírt üzleti
terv kereteit betartottuk. Nem mindig volt
ez így, emlékszem olyan időszakra, amikor
rendszeresek voltak a módosítások. A BKK
követelményeit szintén jól teljesítjük. A következő években is nyilván az M3 infrastruktúra felújítás lesz a legnagyobb feladat, több
kisebb projekt mellett. Várhatóan nehéz lesz
előteremteni azokat az egyéb beruházási forrásokat is, amelyek még hiányoznak az egyes
ágazatokból – ezt csak a főváros vezetésével és
a kormánnyal együtt tudjuk megtenni.

Ön szokott újévi fogadalmat tenni? Jövőre mi
lesz az?
Előre sosem szoktam kitalálni, mindig adott
pillanatban jut eszembe. Ha fogadalmat akarnék tenni, akkor talán azt fogadnám meg, hogy
továbbra is úgy végzem a munkámat, hogy
magam előtt mindig el tudjak számolni a csele-

kedeteimmel, hiszen az eredményesség érdekében legjobb tudásunk szerint kell végeznünk
a munkánkat. És hiszek abban, hogy a BKV dolgozók is mindig így végzik. Ha személyesebb
jellegű fogadalomról kérdez, akkor be kell
valljam, az elmúlt időszakban elhanyagoltam
kicsit a sportot, például a BKV-s sportesemé-

nyeken sem olyan intenzitással vettem részt,
mint korábban. Vagyis meg kellene fogadnom,
hogy többet fogok sportolni!
Kárpáthegyi Bálint
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ENERGIAHATÉKONYSÁGI
KONFERENCIÁK

2013. óta kiemelt figyelemmel kísérjük az
energia-megtakarítás, energia-hatékonyság,
a környezetvédelem kérdéskörét. Ezekben
a zöld tematikákban már számos fejlesztést
valósítottunk meg. Ennek eredményeként
évek óta sikeres pályázói, díjazottjai vagyunk
a Virtuális Erőmű Programnak (VEP). A VEP az
Európai Bizottság által a legjobb három uniós
energiahatékonysági program közé választott
fenntarthatósági kezdeményezés, amelynek
célja, hogy a partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain keresztül összegyűjtse,
bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza.
A BKV Zrt. ennek keretében idén ismét elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. Idén először Társaságunk leányvállalata, a BKV VJSZ
Kft. is sikeresen pályázott az Energiatudatos
Vállalat címért.
Idén ősszel már az ötödik alkalommal került
sor az Energiahatékonysági Szakmai Fórumra, amelynek keretében meghívott partnereink társaságában évről-évre beszámolunk
a szakmai érdeklődőknek a hatékonyságnövelés témájában indított, zöld projektjeinkről.
Októberben és novemberben a BKV óbudai,
illetve albertfalvai telephelyén szép számú érdeklődő előtt került sor az idei konferenciákra.
A fórum első részén, amelynek az óbudai autóbuszgarázs adott otthont, az előadások bemutatták a fűtéskorszerűsítési folyamat teljes
életciklusát, az auditoktól kezdve a tervezési/
kivitelezési feladatokon keresztül az üzemel10

tetésig. Külön örömünkre szolgált, hogy a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Épületgépészeti
Tagozatának elnöke is felszólalt, a novemberi
fórumunkon pedig már Nagy Gyula az MMK
országos elnöke is részt vett.
Utóbbi konferencián, a Budafok Kocsiszínben
tartott előadásokat hallgatva megbizonyosodhattunk arról, hogy a hatékonyságnövelés témájában indított projektek mennyire sokfélék
lehetnek. Nemecz Gábortól, a BKV beruházási
és műszaki fejlesztési főosztályvezetőjétől az

Akácfa utcai székház tetőszerkezetén elhelyezett napelemrendszerről hallhattunk érdekes
előadást. Meghívott vendégeink pedig – akik
Társaságunk volt vagy potenciális partnerei
közül kerültek ki – olyan témákban tartottak
előadást, mint a vasúti járművek energia-vis�szatáplálásra alkalmas fékrendszere, vagy
éppen a közműfogyasztás okos rendszere:
a smart-metering.
Hradszki Róbert

„IGYEKSZEM MEGFELELNI
A FELADATNAK, IZGALMAS
IDŐSZAK ELŐTT ÁLLOK”
Interjú Antalfi-Farkas Erzsébettel a BKV Társasági Kapcsolatok iroda kommunikációs főmunkatársával, akit a Nemzetközi Tömegközlekedési
Szövetség (UITP) Marketing és Termékfejlesztési
Bizottságának alelnökévé neveztek ki.

Ha jól tudom, a nemzetközi színtéren végzett
munka eddig sem volt ismeretlen az Ön számára.
10 éve dolgozom a BKV-nál, a Társasági Kapcsolatok Iroda kommunikációs főmunkatársa
vagyok. A társaság nemzetközi kapcsolattartását, külföldi szakmai szervezetekkel és partnerekkel történő együttműködését, valamint
idegen nyelvű kommunikációját segítem. 2016
novembere óta vagyok a UITP Marketing és
Termékfejlesztési Bizottságának tagja, ahol
a közelmúltban teljes vezetőváltás történt,
mert lejárt az elnök és a két alelnök mandátuma is. Szeptember végén a bizottság elnökségétől azt a megtisztelő megkeresést kaptam,
hogy szeretnék, ha én lennék az egyik alelnök.
Pontosan mi a feladata a bizottságnak a szövetségen belül?
A Bizottság törekvése, hogy a közösségi közlekedés pozitívumaira, modern és könnyen
használható oldalára rávilágítson. Szeretnénk
megmutatni az embereknek, miért érdemes
a közösségi közlekedést választani. Ez hosszú
távú stratégia, amely a közösségi közlekedés
használóit helyezi a középpontba a szolgáltatás tervezésekor és megvalósításakor.
Akkor szoros a kapcsolat a BKV és az UITP között.
Úgy mondanám, hogy kölcsönösen sokat adnak egymásnak. A BKV aktív tagja a Marketing
mellett az UITP több tematikus bizottságának,
szerepel a Közlekedésgazdasági Bizottságban,
a Trolibusz Bizottságban és a Vízi Közlekedési
Platform szakértői csoportban is. Együttműködünk többek között az elektromos buszok

elterjedését célzó ZeEUS projektben, és cégünk képviselteti magát az UITP kongres�szusain, kiállításain, munkacsoportjaiban, és
a többi taggal írásos konzultációkat is folytat.
Az UITP oszlopos szerepet vállalt a BKV 2017-es
Keréknyomok című kiállításának gazdagításában. A külföldi közlekedési kitekintő színes és
tartalmas tárlatához 11 ország 14 városának 16
intézménye járult hozzá. A BKV tavalyi, 50 éves
jubileumára szintén számos UITP tagország
közösségi közlekedési vállalata küldte el születésnapi jókívánságait, ezekből készítettük
el azt az UITP-falat, amelyet több rendezvényhelyszínünkön is bemutattunk a közönségnek.
Az Ön számára milyen konkrét feladatokkal jár
az alelnöki megbízás?
Lehetőségeimhez mérten évente kétszer elmegyek a Marketing és Termékfejlesztési Bizottság üléseire. Részt veszek az ülések szakmai programjának kidolgozásában, valamint
a megbeszélések irányításában az ülés során.
Követnem kell a trendeket, a témákat pedig
fel kell vetnem a bizottság számára a jövőbeni
munkához, illetve az egyik munkacsoportban
koordinátori feladatot látok el. A „Shifting the
peak” elnevezésű munkacsoport koordinátora vagyok, amit úgy lehetne lefordítani, hogy
a „csúcsidő kitolása, enyhítése”. Ez arról szól,
hogy elérjük: ne érje akkora terhelés az utakat,
a környezetet, a járműállományt csúcsidőben,
próbáljuk az embereket abba az irányba mozgatni, hogy aki teheti, csúcsidőn kívül vegye
igénybe a tömegközlekedést.
Mikor lesz a következő esemény?
Lesz egy ilyen munkacsoport ülés a mostani
találkozón, a következő marketing bizottsági
ülésen, és megpróbálunk ez ügyben egy ötletbörzét létrehozni. Azon is el fogunk gondolkodni, hogy ez Budapestre mennyire alkalmazható.

Antalfi-Farkas Erzsébet a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán, nemzetközi
kommunikáció szakon, majd a Budapesti Corvinus
Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett
diplomát. Felsőfokon beszél angolul, németül, középfokon olaszul és spanyolul. Szívesen énekel a Golgota Gospel Kórusban, ahol tagságát 12 évvel ezelőtt
kezdte.
Emellett háromszoros BAM-kiállító fotó kategóriában, és két önálló fotókiállítása is volt. Két kislány
édesanyja.
Mennyiben változtat az új tisztség a mindennapjain?
A vezetői testület tagjaként az eddiginél
valamennyivel több egyeztetést igényel
a bizottsági ülésekre történő felkészülés és
azok programjára való előkészülés. A csoport szakmai témájához szükséges kutatás,
ötletbörze és az elkészítendő munkaanyag
függvényében a munkacsoport-vezetővel
történő koordináció is kiterjedhet bizonyos
mértékben a napi munkámra. Mindenesetre
én igyekszem megfelelni a feladatnak, izgalmas időszak előtt állok.
Kárpáthegyi Bálint

Egy bolygó, egy terv
A Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetségnek (UITP - L’Union internationale des transports publics) 100 tagországa és 1800 tagvállalata van. A szervezet alapvetően
a fenntartható mobilitás ügyéért száll síkra. Fontos témái a közösségi közlekedés viszonylatában a klímaváltozás, a strukturális egyenlőtlenségek kezelése, az életminőség javítása, vagy a közösségi közlekedés stratégiai tervezésével egyszerre megvalósuló várostervezés. A klímaváltozás ügye ma szinte mindenkit izgat.
Az UITP idén szeptemberben tette közzé a döntéshozóknak címzett kiáltványát, amelynek címe „One Planet, One Plan” – „Egy bolygó, egy terv”. Célja, hogy felhívja
a figyelmet a közösségi közlekedésre, mint a klímakatasztrófa megelőzésében jól használható eszközre. A közösségi közlekedés előnyben részesítése, az elektromos
járművek minél nagyobb arányú bevonása hatékonyan hozzájárulhat a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez.
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DOLGOZNAK A KEREKEK!
IDÉN IS FOLYTATÓDOTT AZ AUTÓBUSZ- ÉS TROLIBUSZ FLOTTA MEGÚJÍTÁSA, FŐKÉNT A MEGELŐZŐ
IDŐSZAKBAN BESZERZETT JÁRMŰVEK BUDAPESTI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ HONOSÍTÁSÁVAL ÉS
ÜTEMEZETT FORGALOMBA ÁLLÍTÁSÁVAL, UGYANAKKOR ÚJ JÁRMŰVEK IS ÉRKEZTEK.

Csuklós Van Hool buszok
Szeptember elejéig megvalósult a korábban
beszerzett 13 db Van Hool AG300 típusú húzócsuklós autóbusz honosítása és forgalomba
állítása, amellyel enyhíteni lehetett a metrópótlás okozta kiadási nehézségeket.
Csuklós Mercedesek
A tavaly bérelt csuklós Mercedes buszok bérleti szerződése lejárt, áprilistól Társaságunk
megszerezte a hét autóbusz tulajdonjogát,
amelyek megújult, felfrissült állapotban szállítják az utasokat.
Szóló hibrid Volvók
A korábban beszerzett 40 db Volvo 7700, illetve 7900 típusú, diesel-elektromos hibrid üzemű használt, szóló autóbusz forgalomba állítása 2019. év végéig megvalósul. A buszoknak
köszönhetően jelentős fosszilis üzemanyag
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felhasználás takarítható meg, amelynek környezetvédelmi hatása nem elhanyagolható, továbbá a részben elektromos üzemnek köszönhetően a hibrid autóbuszok zajszennyezése is
lényegesen alacsonyabb.

lett, ezért valósult meg egy Mercedes Citaro és
egy szóló Volvo 7000 autóbusz oktatóbusszá
alakítása, az Óbuda és a Kelenföldi Divíziók
igényeinek maximális figyelembevételével.

Használt Mercedes Sprinter minibuszok
A BKK Zrt. 2014-ben létrehozta az úgynevezett
igényvezérelt járatok egy kisebb csoportját
Észak-Budán és Kelet-Pesten. Az évek során
felmerült a hálózat fejlesztésének igénye, így
Társaságunk 2 db Mercedes Sprinter minibusz
beszerzését, majd forgalomba állítását valósította meg 2019-ben. A két minibusz kivitele
megegyező a meglévő három kisbusz műszaki
jellemzőivel.

Kék tervek 2020-ra
Társaságunk ez év augusztusában kötött adásvételi szerződést 20 db + 400% opciós lehetőséggel új szóló és ugyanilyen mennyiségben új
csuklós autóbuszok beszerzésére. A szerződés
keretein belül lehívásra került 20 db csuklós
és 20 db szóló korszerű, légkondicionált, alacsonypadlós, az esélyegyenlőségi elvárásoknak is megfelelő, Budapest specifikus Mercedes Conecto Next Generation típusú autóbusz,
amelyeket 2020 februárjában szállítanak majd.

Mercedes Citaro és Volvo 7000 oktató autóbusz
A megnövekedett járművezető képzési igények
miatt az oktatóbuszok számát is növelni kel-

És a pirosak
A Budapesti villamos- és trolibusz járműprojekt
II. ütemének keretei között 2019-ben tovább

Járműtesztek
Idén is folytattuk a 2007-ben megkezdett járműteszt programunkat. Menetrend szerinti környezetben kaptunk lehetőséget egy Mercedes Citaro C2
Hibrid autóbusz kipróbálására, amelyet egy dízel
C2-es Mercedes Citaro követett. A nyár folyamán
menetrenden felül tudtunk tesztelni elsőként egy vadonatúj Mercedes Sprinter City 75 típusú minibuszt,
majd azt követően egy teljesen elektromos eCitarot.
Mindkét típus aránylag új terméknek tekinthető
a gyártó palettáján, ezért megtiszteltetés volt Társaságunk számára, hogy az európai bemutató körút
Budapestet is érintette, és azon belül is Társaságunkra esett a választás. Az ősz folyamán egy Isuzu
CityPort 12 típusú török gyártású, szóló autóbusz
kipróbálása is megtörtént.

bővült a Solaris-Skoda Trollino (SST) járművek
állománya. A korábban érkezett 36 darabos (20
db szóló és 16 db csuklós) trolibuszflotta további 21 darab (10 db szóló és 11 db csuklós) járművel növekedhetett idén. A járműveket a Budapesti Közlekedési Központ szerezte be, azok
tulajdonosa is a BKK Zrt, üzemeltetésüket
azonban társaságunk végzi. Az új kontingens
minden egyede már a 4. generációs szériából
került ki.
A változás az előző szériához képest már a járművek külső megjelenésében, a megváltozott
karosszériában is tetten érhető. A típus minimálisan 4 km hatótávolságú önjáró képességgel rendelkezik, amely a trolibuszok kötöttpályás jellegéből adódó zavarérzékenységét
javítja, és bizonyos mértékig a hálózat módosítását is lehetővé teszi. Az első csuklós prototípus 2018. december 5-én, míg az első szóló
„proto” jármű 2019. január 22-én érkezett az
Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Trolibusz Divíziójának telephelyére. A trolik műszaki vizsgája szeptember 9-én, forgalomba állításuk szeptember 24-én kezdődött,
a teljes forgalmi állományt október 7-től vehette igénybe a fővárosi utazóközönség. Az új
SST-k üzembe állításával ütemezetten 15 darab
magaspadlós csuklós trolibusz forgalomból
történő kivonása válik lehetővé 2020 elejéig.
A BKK trolibusz beszerzési tendere 2020.
november 30-ig további 51 db SST trolibusz lehívását teszi lehetővé.
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OKOS MEGOLDÁSOK
DEBRECENBEN

– FOLYTATJUK AZ MKSZ TAGOK BEMUTATÁSÁT
A Magyar Közlekedési Szövetség (MKSZ) azokat a közlekedési szolgáltatókat tömöríti, akik
tevékenysége gyakorlatilag az egész országot
lefedi: cikksorozatunkban a tagvállalatokat
szeretnénk bemutatni. Az MKSZ elnökségének
tagja Nagy Attila, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. vezérigazgatója, így ezúttal Debrecenben jártunk.
Hol tart ma a DKV?
Az idén 135 éves cég jelenleg több mint 650
fővel korszerű autóbusz, trolibusz és villamosközlekedési hálózatot üzemeltet. Az elmúlt öt
évben számos fejlesztést valósítottunk meg:
bővült a villamoshálózatunk, ezáltal újabb városrészek kapcsolódtak be a közösségi közlekedésbe. Nagy siker az is, hogy évről-évre nő
a DKV-zók száma, így mára az éves utasszám
elérte a 105 milliót.
A nagyobb utasszámhoz több jármű szükséges.
Milyen állapotú járműparkkal rendelkeznek?
Jelenleg mintegy 125 VOLVO és 6 Mercedes
autóbusz, 21 GST típusú trolibusz, valamint 10
KCSV és 18 CAF típusú villamos alkotja a hazai szinten egyik leghomogénebb és a legfiatalabb átlagéletkorú járműparkunkat. Külön
öröm számunkra, hogy ezek mintegy 90%-a
alacsonypadlós. Az elmúlt évben megkezdtük
az autóbusz járműparkunk megújítását, aminek során egy szóló és öt új, csuklós, debreceni gyártású Mercedes típusú autóbuszt állítottunk forgalomba.
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A járművek mellett milyen egyéb fejlesztések segítik a debrecenieket?
Több is van, azonban kétségtelenül az egyik
legnépszerűbb az ingyenes wifi a villamosokon. Emellett digitális, magyar-angol nyelvű
utastájékoztatás érhető el, illetve kifejlesztettük a TransIT DKV alkalmazást is, ami valósidejű menetrendi adatokkal nyújt segítséget
a közlekedőknek.
A jegyértékesítést is a DKV végzi.
2017-ben, a Belügyminisztériummal közös projektben, az országban elsőként mi vezettük be
az elektronikus jegy- és bérletrendszert. Az új
típusú személyi- és diákigazolvánnyal rendelkező utasok azóta elektronikus bérletet vagy
akár napijegyet vásárolhatnak. A rendszernek
köszönhetően nincs szükség papír alapú bérletre. Az újítás lehetővé tette az online bérletvásárlást, így bárki otthonról, bankkártyás
fizetéssel válthat bérletet. Az elektronikus
bérletet vásárlók száma egyébként az elmúlt
egy évben több mint húszszorosára emelkedett. Míg tavaly novemberben 300-an váltottak ilyen jogosultságot, a legfrissebb adataink
szerint ez a szám ma már átlagosan havi 6500.
Az elektronikusan megváltott bérletek 85%-át
online veszik meg nálunk.
Előfordul pótdíjazás? Mik a tapasztalatok?
Az e-személyire történő vásárlással együtt
új ellenőrzési rendszert vezettünk be: mára
a jegyellenőreink okos készülékeken keresztül
ellenőrzik a bérletek érvényességét. A közeljö-

vőben új pótdíjazási forma bevezetését is tervezzük, ahol már a jegyek, bérletek ellenőrzésére szolgáló készülék automatikusan pótdíjaz
is, ahol szükség van rá. Így sokkal gyorsabb
és diszkrétebb lehet maga a folyamat, hiszen
a személyigazolványról egy érintéssel vihetők
majd fel az adatok a készülékre.
Terveznek további fejlesztéseket?
Reményeink szerint újabb debreceni gyártású
autóbuszokat állíthatunk forgalomba a „Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért”
szlogen jegyében, illetve a többlet járművekkel az utazási igényeket magasabb színvonalon
láthatjuk el. Emellett elektromos autóbuszok
beszerzését tervezzük a közeljövőben, illetve
várhatóan megépül a 3-as villamos vonal is.
Sándor Béla

A MÉTA UTCÁTÓL
BALATONFENYVESIG
Nemes, de nagyon összetett, egyben embert próbáló a BKV Panoráma Kft. feladata: a két nagyobb munkásszálló, valamint
a balatonfenyvesi üdülő üzemeltetése. Így tevékenységük nem kevesebb, mint hogy biztosítsák
azon munkatársaink és családjaik pihenését,
feltöltődését, akik az általuk nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A Kft. ügyvezetőjét,
Kálmán Zsoltot kérdeztük múltról, jelenről, és
a jövőbeli tervekről.
Mivel foglalkozik konkrétan a Kft.?
Az első feladatom még 2012-ben az volt, hogy
átnézzem, egyben felülvizsgáljam a BKV sporttal kapcsolatos tevékenységét. Az Előre SCnek ugyanis van egy nagyon szép telephelye
a VIII. kerületben, a klub viszont folyamatos
pénzügyi nehézséggel küzdött. Ki kellett tehát
alakítanunk egy új sportkoncepciót, amelynek
a megvalósításához szétválasztottuk a sportszervezési és ingatlanüzemeltetési feladatokat.
A Sport utcai létesítmény végül 2018 január
1-jén visszakerült ez Előréhez. De változásokra
volt szükség a fenyvesi üdülőben is: 2013-ban
lejárt az üzemeltetésére szolgáló 15 éves szerződés, egy évre rá pedig a munkásszállóknál
állt elő ugyanez a helyzet. Vagyis pár év alatt át
kellett venni a különböző létesítményeket.
Miért nem folyhatott ez a tevékenység a BKV
berkein belül?
A mi munkánk nem kapcsolódik a közlekedéshez. Mások a döntési folyamatok, más
a mechanizmus, lényegében a tevékenység is.
Az, hogy leányvállalatként üzemelünk, sokkal
hatékonyabb és gyorsabb működést eredményez. A Kft. ugyanakkor azért előnyös cégforma a számunkra, mert a bevételek, költségek,
felelősségek jobban és könnyebben átláthatók.
Ez az alapgondolat vezérelte egyébként a tulajdonos BKV-t is, az idő pedig visszaigazolta
a döntést: a Panoráma Kft. keretén belül úgy
tudjuk folyamatosan emelni a szolgáltatásaink
színvonalát, hogy az üzemeltetés költséghatékony marad.

Együtt nyaralnak a generációk: a nagyszülők,
a gyerekek és az unokák. És néha mind BKVsok… A szobák tekintetében három főbb kategóriával rendelkezünk, amelyek színvonalban
és árban is elkülönülnek egymástól.
Az ellátás is más?
Míg korábban jellemzően két vagy három
menü közül lehetett választani, ma már jóval
nagyobb a paletta. Ahogyan a szobák esetében,
úgy az étkezés terén is adott, hogy a vendégek
a saját igényükhöz, lehetőségükhöz igazítsák
az ebédet vagy a vacsorát. A szálló területén
pedig olyan sportpályák, szabadidő-eltöltési
lehetőségek vannak, amikhez máshol nehéz és
nagyon költséges hozzájutni – ezeket mindenki szabadon használhatja. Van például játszótér, teniszpálya, játékház, tekepálya, füves focipálya, kosárlabdapálya, strandröplabdapálya,
privát strandszakasz.

Ezek ugyan nem túl látványos korszerűsítések, viszont annál fontosabbak. Ezt követték
az esztétikai beavatkozások, mint például
a „B” épület felújítása, ami mára a legkeresettebb része az üdülőnek. Hasonlóan jártunk el
a munkásszállók esetében is. A Méta utcában
egy kisebb épületrészt már tavaly év végén felújítottunk, a teljes átalakítása pedig jelenleg
tervezési szakaszban van. De például szerepel
a terveink között a Törökbecse utcai, bezárt
munkásszálló felújítása is.
A Panoráma Kft.-hez tartozó szállókon hányan
laknak?
A Tábornok utcai kétágyas szobákban kizárólag BKV-s kollégák vannak, lényegében a teljes
szálló a vállalat rendelkezésére áll. A Méta utca
kapacitásának pedig a fele érhető el a dolgozók számára, a 70-ből 40 szoba a Dél-pesti garázshoz szorosan kötődő munkatársak lakhatását biztosítja. A maradék szobákban külsős
vendégek laknak.

Kicsit még Balatonfenyveshez visszatérve: egy
Milyen fejlesztésekre, újításokra volt szükség?
nyári szezonban hány BKV-s családot szoktak
Kezdetben a létesítmények működéséhez vendégül látni?
szükséges infrastrukturális alapokat kellett Átlagosan 300-350 család tölti nálunk a nyári
a megfelelő szintre hoznunk. Balatonfenyve- szabadságát. Ami pedig nagyon kellemes tasen rendbe tettük például a víz, gáz, kazán- és pasztalat – egyben komoly BKV-s hagyomány
ellátásrendszert, valamint a tetőszerkezetet. –, hogy sok nagycsaládos vendégünk van.

Csak nyáron érdemes lemenni?
Ősszel és tavasszal jellemzően a BKV-s tréningeken résztvevők foglalják le a hotel kapacitásának jelentős részét. A le nem kötött
időpontokat pedig igyekszünk jórészt fővárosi
cégek tréningtevékenységeivel kitölteni, emellett a szabad hétvégéken különböző rendezvényeknek, esküvőknek, születésnapoknak,
osztálytalálkozóknak adunk otthont. Mondhatnám úgy is, hogy érdekünkben áll szolgáltatást, szállást, ételt eladni, vagyis bevételeket
termelni!
Mi vár a Panoráma Kft.-re a jövőben?
Rövidtávon fenn kell tartani a folyamatosan
emelkedő színvonalú szolgáltatást, mind
a munkásszállókon, mind az üdülőben. Ehhez
azonban plusz forrásokat kell találnunk. Szeretnénk a balatonfenyvesi tevékenységünket
kibővíteni konferenciarendezési, rendezvényszervezési szolgáltatásokkal például. A munkásszállókon pedig folyamatosan – a tulajdonossal karöltve – dolgozunk az életszínvonal
emelésén, akár felújításokkal, bútorcserékkel,
akár új létesítmények birtokbavételével.
Fenyvesi Máté
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ÚTINAPLÓ KÍNÁBÓL
– 2. RÉSZ – XI’AN
A KTE szervezésében vettem részt egy Peking –
Xian – Sanghaj körutazáson. A programok során
számtalan olyan történelmi helyszínen jártunk,
amelyekről minden információ, adat elérhető,
így inkább csak néhány érdekességet szeretnék
megosztani az olvasókkal. A 10 napos kaland
második része következik.

Az ötödik napon fél 7-kor indultunk tovább
Peking legújabb, legmodernebb vasútállomására, a Nyugati Pályaudvarra. Elképesztő volt
látni, hogy a vasútállomás mind méreteiben,
mind elrendezésében – beleértve a kötelező
biztonsági ellenőrzéseket is – egy repülőtéri
terminálra hasonlított. A bejáratnál ugyanúgy
át kellett esnünk a szokásos csomag-átvilágításon, útlevél-ellenőrzésen. A főcsarnokból
jobbra-balra leágazva nyílnak az egyes várótermek, ahol a kapuk feletti kijelzőkön volt kiírva a járatszám, a célállomás, a vonat indulási
ideje és a kapunyitás ideje.
Xi’an főpályaudvarára megérkezve első szakmai programunk a vasútállomás megtekintése
volt, amely 34 vágányával napi több százezer
utast szolgál ki. Tizenhárom különféle típusú,
kínai gyártmányú szuper-expressz vonatot
üzemeltetnek, ide már csak ilyen vonatok érkeznek, a hálókocsis, hagyományos vonatokat
a régi pályaudvar fogadja. A pályaudvar felépítése a pekingi pályaudvarra emlékeztetett,
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megtekintettük többek között a különleges a terrakotta hadseregnek köszönheti, amely
építészeti megoldásokat, a személyes- és az kutatók és turisták tömegét vonzza. Az agyagelektronikus jegyellenőrzés menetét, eszkö- katonák felfedezésének történetét sokan iszeit, a csomagátvilágító szkennereket, a be- merik: az 1970-es években egy parasztember
léptető kapukat, az utastájékoztatás hatalmas kutat akart ásni a földjén, és ásás közben a göLED-falait, a metróvonalakra történő átszállási dörből egyszer csak előbukkant egy agyag fej.
lehetőségeket, és a közel kétórás látogatás vé- Az ember két hétig viaskodott magában, hogy
gén az igazgató válaszolt a feltett kérdésekre is. bejelentse-e a felfedezést az elöljárónak vagy
Xi’an belvárosában kristálytiszta levegő, verő- titkolja el inkább – mindkettőt kockázatosnak
fényes napsütés fogadott. Pekinghez hason- tartotta – végül egy muzeológus támogatásálóan itt is rengeteg a zöld, virágok borítják az val jutott el a hír a hatóságokhoz. A földművest
utak mentét, a három-, négyszintes felüljá- megjutalmazták, de földjét kisajátították és
ró-rendszerek minden szintjét fák övezik, és megkezdődött a feltárás. Történészek szerint
lenyűgözők a különféle mintázatú karcsú, 30 az agyagkatonák az első kínai császárt voltak
emeletes házakból álló, parkokkal tűzdelt la- hivatottak megvédeni a túlvilágon, de később
kótelepek és az egyéb monumentális építmé- a sírt nomádok támadták meg és rombolták le
nyek.
attól való félelmükben, hogy a katonák feltáXi’an-ban őrületes a forgalom, és minden rend- madva elpusztítják őket és a földjüket, ezért
szert nélkülöz: többsávos sugárutak, körutak, egyenként husángokkal törték össze a szobroszervizutak, néhol ezek mellett külön kerék- kat, majd felgyújtották az egész épületet. Ezt
páros utak, közöttük széles, virágokkal beül- követően évezredekre feledésbe merült. A katetett, gondozott elválasztó sávok és sehol egy tonák – és az atmoszféra, amelyet teremtenek
kátyú. Helyi érdekesség, hogy másik városból – egészen lenyűgözőek.
gépkocsival behajtani csak külön engedéllyel Xi’an hihetetlenül jó hangulatú, igazi kínai válehet, ennek hiányában az autót le kell tenni ros, ahol keverednek a kultúrák, az ízek, a vala város szélén épített parkolóházak egyiké- lások és az emberek, nagyon izgalmas elegye
ben, és taxival vagy tömegközlekedéssel kell a kínai és a közel-keleti/arabos hatásnak.
megoldani a városon belüli eljutást. Jellemző Utam következő és egyben befejező állomása:
a város fejlődésére, hogy míg 2010-ben csak Shanghai.
autóbusszal lehetett tömegközlekedni, addig
6 év alatt négy metróvonalat és több trolibuszBuday Ágota
viszonylatot is kiépítettek.
Bár Xi’an a korábbi főváros, a Selyemút kiinduló pontja, nyolcmillió lakosú, történeti
értékekben gazdag ipari nagyváros, hírnevét

EZ AZ IGAZI SZOLGÁLTATÓI
MAGATARTÁS!

– BKV-NAK SZERETETTEL

A Mozgásban magazin jelképes karácsonyfája
alatt van a legjobb helye a munkatársainknak
szóló dicséreteknek, amelyeket az Ügyfélszolgálatunkra küldtek a hálás utasok. A bőséges
kínálatból kiválogattunk néhányat – köztük két
külföldi utas levelét is –, hogy osztozzunk mindannyian az elismerésben, hiszen tudjuk: a megosztott öröm, dupla öröm.
Egy fiatal villamosvezetőnek szeretnék írásban
is köszönetet mondani, aki 2019. január 1-jén
11:50 perc körül a Népliget megállóból a Bécsi
út felé indulva udvariasan megvárta mig odaérek és nem csukta be előttem az ajtót. Ez az
igazi szolgáltatói magatartás.
Jó egészséget kívánok neki és boldog új évet!
Ezúton is szeretném megköszönni fiatal, rövid
hajú, szemüveges gépkocsivezető kollégájuknak (276E járat, MHK 907) a figyelmességét,
hogy pontosan annyira klimatizálta az általa
vezetett jármű utasterét, hogy az utazóközönség a téli időjárásra beöltözve nem fázott, és
nem is fülledt bele a vastag öltözetbe.
A 82-es trolin ültem, a Komócsy utcai megállóban egy idős hölgy próbált felszállni, de nagyon nehézkes volt a mozgása. A trolivezető
kiszállt és nagyon kedvesen átvette a botját és
segített neki és megkérdezte, hol száll le, hogy
segíthessen akkor is. Gratulálok a kollégájukhoz. Egy nagyon szimpatikus sapkás fiatalember volt, kedvesen mosolygott.
Ezúton is szeretném megköszönni az NWB 352es számú 130-as busz vezetőjének, hogy ma
(2019.01.11-én) reggel, 9 órakor a Kaffka Margit
utcai megállóban megvárta, amíg beérem futva
a buszt. Így elértem a csatlakozó járműveket is.
Tegnap a 18. kerületben volt dolgom, ahová az
50-es villamossal szerettem volna utazni. A Határ úton próbáltam kitalálni a villamosmegállóban, hogy vajon hol kell majd leszállnom. Ekkor egy kedves női hang megszólalt mögöttem,
hogy segíthet-e. A villamosvezető hölgy volt az,
aki nagyon kedvesen, készségesen, mosolyogva mondta el, melyik megállóban kell leszállnom az úti célomhoz. Nagyon jó élmény volt,
és öröm, hogy kollégájuk kérés nélkül segített.

I’m very pleased with the service offered by one
of your drivers! Bus 79 to Keleti, car number
8015, 18:30 of 16 Jan 2019. Her driving style was
very relaxing and smooth, and she welcomed
each passenger with a smile.

Please give her a pay raise and hire more
drivers like her :))) Thank you,
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Ezúton szeretnék ismeretlenül is köszönetet
mondani annak a buszsofőr kollégájuknak,
aki ma, január 21-én délelőtt a BPI-923 rendszámú 244-es buszt vezette. Rendszeresen
utazom a járaton egyéves iker kislányaimmal, az ikerkocsi pedig a gyerekekkel együtt
kb. 45 kiló, így a lépcsős felszállást eddig meg
sem mertem próbálni. Az említett rendszámú
jármű viszont nem alacsonypadlós volt, de a
buszsofőr kolléga gyakorlatilag két másodperc alatt már mellettem is volt, és egy férfi
utas segítségével azonnal segített felemelni a
nagyméretű babakocsit a buszba, még néhány
kedves szava is volt a kislányaimhoz, és kérte,
hogy szóljak, ha le szeretnék szállni, hogy tudjon akkor is segíteni.
Szeretném jelezni, hogy a mai nap 10.30- kor a
Kőris utcánál elhaladó MPW635-ös rendszámú
99-es busz sofőrje megvárt egy idős urat és
engem, majd a köszönetemet mosolyogva, a
szemembe nézve köszönte meg.
Kérem, tolmácsolják köszönetemet annak a
buszvezetőnek, aki a Fodor utcai végállomásról ma, 2019. január 27-én a 8:49 perckor induló
járaton szolgálatot teljesített. Sajnos kifordult
a térdem a buszhoz igyekezve, s az úttesten
elestem. Az Önök munkatársa hozzám sietett,
felemelt és a segítségét ajánlotta. Lekötelezett
a szolgálatkészségével.
A mai napon (2019.01.27.) délben kb. 3/4 1-kor
a Dózsa György téren a férjemmel felszálltunk
egy babakocsival egy 178-as számú autóbuszra
(NCZ 564), amelynek a vezetője az első ajtós
felszállós járművekre vonatkozó szabályok betartása mellett nagyon előzékenyen és türelmesen segítette a babakocsival való utazásunkat.
Pozitív visszajelzést szeretnék adni a 2019. január 31-én a Gyöngyösi utcától 17:40-kor indult
MXJ 013 rendszámú buszjárat sofőrjének. Csodásan vezet!
Ma, február 1-jén, 11.15 körül indult egy 17-es
villamos a Savoya Parktól. A vezető felszállt, az
utasok felé fordult és udvariasan köszönt. Néhány megállóval később már éppen becsukta
az ajtókat és indult volna, amikor meglátott
egy vak férfit közelíteni a zebrán. Újra kinyitotta az ajtókat, leszállt, megkérdezte a férfit,
hogy a 17-es villamos jó lesz-e neki, és személyesen segített neki felszállni.
A mai napon 2019. január 30-án a 187-es MFW
505 rendszámú buszon 15 óra körül a buszvezető nagyon kedvesen és illedelmesen segített
nekem eljutni a budaörsi Tescoba. Elmondta merre, hogyan menjek, és mire szálljak át,
vagy merre kell sétálnom, ha a sétát válasz20

tom. Köszönöm, hogy ilyen buszvezetőket
alkalmaz a cég!
Szeretném megköszönni mai napon a reggel
4:33-kor a Gárdonyi térről a Bécsi út felé induló
19-es villamos (1366-os pályaszám) járművezetőjének, hogy megvárt a Gárdonyi téri megállóhelyen, így megúsztam a fagyoskodást.
2019. február 5-én a 28A villamossal utaztam.
Egy sajnálatos baleset miatt forgalmi zavar keletkezett. A járművezető hölgy azonnal kedves
hangnemben tájékoztatta az utasokat a Futár
rendszeren keresztül, és élőszóban is. Dicséret
jár továbbá a pótlás gyors megszervezése miatt a forgalomirányításnak is.
Hálásan köszönöm a tegnap (2019.02.17-én)
15:15 körül a Margit park környékén járó 291es BKV busz sofőrjének a segítséget, aki lélekjelenlétével és poroltójával megmentette
az autómat a motortérből felcsapó lángoktól.
Nélküle valószínűleg sokkal nagyobb baj lehetett volna.
Szeretném megköszönni az NTM 422 rendszámú jármű sofőrjének, hogy ma, 2019. február
19-én délután négy óra körül megvárta, amíg
babával a hátamon odafutok a Városkúti út
megállóhoz.
Rákospalota köztemető megálló közelében
egy zebrán haladt át egy idős úr, két bottal, nagyon lassan. A buszvezető nagyon türelmesen
megvárta, míg átért az úr. Én egy másik buszból láttam az esetet, szerettem volna jelezni
önök felé a buszvezető példás magatartását.
15:32 kor az Örs vezér térről induló 161A (NBW
008) járat buszsofőrének adják át köszönetem.
A felszállóknak folyamatosan, hangosan köszönt, és szép napot kívánt leszálláskor is.
A II. kerületben lakom, felkent híve vagyok a
tömegközlekedésnek. A 91-es és a 291-es busz
vonalán 5 éve vezet autóbuszt a Marci nevű
sofőrjük. Én azt gondolom, hogy van, aki autóbuszt vezet, és van, aki utasokat szállít. Marci
ez utóbbit teszi. Rendkívül népszerű az utasok
körében, figyelmes, az idősekkel előzékeny,
megvárja őket a megállókban, túlzás nélkül
állítom, hogy ő a kedvenc sofőrünk.
Szeretném, ha továbbítanák a köszönetünket
a 72-es troli vezetőjének, aki március 1-jén
9.40-kor járt a Vakok Intézete megállónál. Látta, hogy osztályommal az Ajtósi Dürer sornál
várakozom átkelésre. A troli bekanyarodott és
a megállóban megvárta, míg odaér a csoportunk. További munkájához balesetmentes közlekedést és sok elégedett utast kívánok!

Szeretném megköszönni a 14:24-kor Óbudai
temetőnél megálló 160-as busz sofőrjének,
hogy megvárt az indulással – a kislányomat
hordozva szaladtam a buszhoz.
Március 19-én reggel a 11-es busszal (PUC 204)
utaztam, mikor a Pusztaszeri körönd megállónál egy fehér botot használó, vak férfi leszállt.
A sofőr kiszállt, és a körforgalomnál lévő zebrán átsegítette a férfit az út túloldalára.
2019. március 20-án az Egyenes úti lakótelep
megállónál a 45-ös busz (FLR 719) megvárta
azt a két kisgyereket, akik nagyon messziről
szaladtak, hogy elérjék a buszt. Köszönöm az
anyukák nevében, akik kénytelenek egyedül
útnak indítani gyerkőceiket.
2019. március 25-én 18:34-re érkezett egy 30as busz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak
végállomásra. A buszvezető segített leszállni, majd elkísért a következő 30-as buszhoz,
amivel tovább tudtam utazni egy megállót.
Ez azért fontos számomra, mert fehér bottal
közlekedem.
Kedd reggel 05:58 perckor Pesterzsébeten, a
Gubacsi útról induló 166-os (MPW 619) autóbusz vezetőjének üzenném, hogy emberségből 5-ös! Nagyon köszönöm, hogy sikerült elérnem az 54-es buszt.
Ma egy nagyon jó dolog történt az egyik járatukon. A 8019-es számú, 79-es trolit vezető hölgy
mosolygós és türelmes volt. Az ilyen járművezetőket kellene sokszorosítani!
Szeretném megköszönni a tegnap esti munkáját a buszvezetőjüknek, aki látva, hogy futok,
nem indult el, pedig már az ajtókat is bezárta.
Majd egész úton nagyon jó tempóban, durva
lassítás és gyorsítás nélkül tudott gyorsan
menni. Szerintem taxival se lett volna kényelmesebb, se gyorsabb az utazásunk.
Ma, 4 óra körül utaztam a 19-es villamoson (Bécsi út irányába). A villamos vezetője
többször is bemondta, hogy az ilyen típusú
járművek többet nem fognak járni ezen a
vonalon, de ami még fontosabb, esetenként
közvetlen beszélgetéssel, viccekkel színesítette az utazást. Ilyen élvezetes utazásom
még sosem volt.
2017. november 4-től folyamatosan használtam a pótlóbuszt a Gyöngyösi utca – Lehel tér
között. Ezúton szeretném kifejezni minden elismerésemet Önök, illetve a buszsofőrök felé!
2019. március 4-én, dél után néhány perccel, az
1-es metró 26-os kocsijával utaztam az Okto-

gontól a Széchenyi fürdőig. Ezúton szeretném
megköszönni a metró sofőrjének, hogy nehézkes járásom ellenére megvárta, hogy felszálljak, majd leszálláskor kiszálljak a metróból.
Lezárult az Észak-pesti metró szakasz felújítása és azon a szakaszon megszűnt a
pótlóbuszok használata. Mivel az eltelt hónapok alatt sem az Internet, sem TV, rádió, újság
nem jelezte, hogy a pótlóbuszokkal lebonyolított forgalomban bármilyen fennakadás lett
volna, ezúton szeretném megköszönni minden résztvevőnek, a legfelső irányítótól a legutolsó segéd-karbantartóig, hogy munkájukat
nagyon jól végezték. Csak gratulálni tudok
Önöknek és hasonló sikereket kívánok a hátra
lévő, felújítandó metrószakaszok munkáinak
lebonyolításához is.
Április 11-én csütörtökön, a régi, magaslépcsős
trolin utazott édesanyám. Szeretném megköszönni a fiatal trolivezetőnek, hogy kérés nélkül kiszállt a vezetőülésből, és segített édesanyámnak a fel- és a leszállásban. Remélem,
többször látjuk itt a fiatal kedves sofőrt, és
köszönjük az emberségét.
Ezúton kérem, tolmácsolják köszönetünket a
1422 számú, 19-es villamost vezető fiatalembernek, a Margit híd budai hídfőjénél, este fél
9-kor tanúsított udvarias magatartásáért
Május 30-án, délután 16:45 körül az NWB 351
rendszámú 110-es buszon a Hegyalja úton felfelé dulakodás tört ki egy részeg nő miatt. A
buszsofőr határozottan, de udvariasan és türelmesen kezelte a helyzetet.
2019. június 3-án utaztam a 74-es trolibuszon
Károly körút – Astoria felé. Csáktornya parknál
szálltam fel, tehát teljesen vonalon utaztam.
Nagyon udvarias, figyelmes vezetőhöz volt
szerencsém.
Ma az M3-as metrón utaztam, de a klíma nélküli
fülledt, meleg, és a kb. 45 perces metrós utazás ellenére nem bosszankodva és frusztráltam
szálltam le. Ennek oka – szerintem – a metró vezetője, egy kedves hangú, idősebb úr volt, aki kb.
minden mozzanatról tájékoztatta az utasokat.

katársait) szeretném megdicsérni! A klíma jól
van beállítva, a fékezés és gyorsítás kellemes
mértékű, csak releváns hangüzeneteket játszik
le, és figyelmes az utazó közönséggel. Profi
munkavégzés!

ajánlotta segítségét, szintúgy a babakocsival
közlekedőknek is. Nagyon jó, hogy ilyen remek
emberek még a mai világban is előfordulnak,
és szebbé teszik, vagy megkönnyítik más emberek napját.

Ma a Nyugati pályaudvar irányába közlekedő
291-es járat (NTM 421) buszvezetője bearanyozta a reggelemet a kedvességével.

2019. augusztus 10-én, a Gyöngyösi utcánál
a 10:11 perckor Kőbánya-Kispest irányába induló 3-as metró vezetőjének hatalmas nagy
köszönet, hogy visszaintegetett a 2 és fél éves
lányomnak, aki még csak másodjára ült metrón, ez újdonság volt neki és félt. A kislányomnak hatalmasra nyíltak a szemei és mosolygott,
büszkén szállt fel és bátor volt!

Ma reggel 6:30 magasságában a 261E járaton
utaztam (BPI 979). A vezető úr tökéletes reflexei miatt nem karamboloztunk egy kisfurgonnal. Szeretném, ha eljuttatnák hozzá, hogy
hálás vagyok, amiért ilyen rutinosan reagált és
nem történt baj!
Én általában lakok Sydney Ausztráliában és június 11 és június 29 között utaztam metró, busz,
villamoson. Jó volt minden.
Ma reggel a PDB 729 rendszámú 9-es busszal
utaztam. A sofőr nagyon kedves, udvarias volt
minden felszállóval, mindenkit köszöntött.
Feldobta a napom.
2019. június 4-én azzal a 174-es busszal utaztam, amelyik 17:05-kor indult az Örs vezér
térről. A sofőr egy vékony, bajszos, középkorú
férfi. Rendkívül intelligensen, finoman, előzékenyen vezetett úgy, hogy közben minden
időpontot tudott tartani. Jó volt vele utazni,
rendkívüli biztonságérzetet nyújtott.
Újbuda-központ, Pest felé vivő megállójában
egy nagyon emberséges jelenetnek voltam
szemtanúja: 14:03 órakor az FJX 214 forgalmi
rendszámú autóbusz sofőrje bezárta az ajtókat, s indult volna, de amikor észrevette, hogy
a busz után integet egy nagyon idős hölgy,
aki menni is alig tudott, újra kinyitotta azokat, megvárta a hölgyet. Szívszorító volt látni
a néni igyekezetét, de öröm volt tapasztalni a
sofőr viselkedését.
A Margit híd pesti hídfőjénél lévő hatalmas
dugó ellenére a 291 busz vezetője nagyon gyorsan és hatékonyan keresztüljutott a szakaszon.
Szuper szolgáltatás!

Két gerincoperáció után elég nehezen mozgok.
Bottal és hátizsákkal szálltam fel a buszra. A
sofőr megvárta, amíg elhelyezkedem és csak
utána indult el. Általában jó tapasztalataim
vannak a 11-es buszok sofőrjeivel kapcsolatban.
A végállomáson beszélgettem vele, ő pedig az
utasokat dicsérte.

Szeretném megdicsérni azt a járművezetőt,
aki 2019. június 22-én, a 41-es vonalon teljesített szolgálatot, és este 8 óra körül Bécsi út/
Vörösvári út végállomás felé közlekedve a Várkert bazár megállóhoz érkezve, egy hirtelen
vészfékezést követően kedvesen érdeklődött,
hogy minden utas jól van-e. A villamos pályaszáma 4210.

Az 1-es villamos 10:00-kor Bécsi út felé tartó
V2108 számú szerelvény vezetőjét (illetve mun-

Augusztus 6-án a 13:11-kor induló 95-ös busszal
utaztam (MPW 621). A sofőr az öregeknek fel-

Szeretném jelezni, hogy a buszsofőröket – legalább is a 7-es busz vonalán – külön dicséret
illeti, mert az augusztus 20-ai, ünnepnapi, éjszakai munka ellenére nagyszerű odaadással
és emberséggel reagáltak a kialakult helyzetre. Magam konkrétan egy MHK 922 jelzésű 7E
busszal utaztam, úgy este fél 11 körül.
Örömmel töltött el, hogy utazásom során egy
roppant kedves, figyelmes emberrel utazhattam. Jó érzés, hogy vannak az „új generációból”
is, akik képviselik azt, ami a jót jelenti egy utas
számára.
Szeretném dicséretben részesíteni a járművezetőt, mivel nagyon segítőkész volt és hívta a
mentőket, mert balesetet szenvedtem a troli
előtt közvetlenül.
Édesanyám nevében szeretném megköszönni
annak a 47/ 49-es villamosvezetőnek a segítségét, aki segített rajta 2019. augusztus 27-én,
hétfőn délelőtt 1/2 10 körül a Szent Gellért téri
megállóban, amikor édesanyám a villamosról
leszállva a zebra felé sétálva elesett.
Kollégájuk, Szűcs László a 165 buszon minden
alkalommal nagyon figyelmesen viselkedik
az utasokkal, előzékeny az idősebbekkel. Ha
valaki nem ismerős a vonalon, kedvesen segítséget nyújt a tájékozódásban. Biztonságos vezetésének köszönhetően az ember még állva
is azt érzi, hogy felkészült, tapasztalt sofőrrel
van dolga.
Kedves BKV dolgozók! Nem egy konkrét esemény miatt írok Önöknek, hanem általános
dicséretemet szeretném kifejezni! Köszönöm,
hogy végzik a munkájukat, és működtetik ezt
a hatalmas vállalatot!
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MI MÁR A BKV CSAPATÁBA
TARTOZUNK!
Most itt a lehetőség, hogy gyermekeink egy Ha szeretné, hogy gyermeke odafinagy múltú, több mint százéves klubhoz csat- gyelő közegben sporttal töltse szalakozzanak: a BKV Előre Sc Labdarúgó Szak- badidejét, ahol segítenek megosztály keresi új, lelkes csapattársait!
valósítani álmait, vagy csak jó
Csupán pár megállóra a belvárostól hatalmas csapatban, barátok között rúgterületen várja a patinás klub a sportolni, ját- hatja a bőrt, a BKV Előre várszani vágyó gyermekeket és fiatalokat 7 évestől ja jelentkezését a bkvelore.
18 éves korig.
labdarug a s@gmail.com
Amit a klub nyújt: a stadionban füves focipálya, e-mail címen.
szabadtéri kispályák, tornaterem, jól felszerelt
konditerem, gondos és fáradhatatlan edzők, „Nincs ellenfél, mert egy csapatban
felhőtlen játék és dinamikus edzés, valamint játszunk még akkor is, ha különböa BKV-s szülők gyermekei számára ingyenes zik a mezünk színe. Ha te is így érzel,
tagság.
közénk tartozol!”
Amit várnak: lelkesedés, csapatszellem. És ami
a legfontosabb, a jellem fejlődése fontosabb
a futballtudásnál.

KAJAK - KENU EDZÉSEK
CSATLAKOZZ TE IS MAGYARORSZÁG LEGSIKERESEBB SPORTJÁHOZ!

Legyél részese a vízi sportok adta élményeknek!
Jó hangulat, remek társaság, szép környezet,
vízi élet, edzések és sportsikerek.

Jelentkezés és további infó a helyszínen,
hétköznap 15-18 óráig illetve telefonon:
Krémer Márta: 06 70/310 9029
Kovács Árpád: 06 30/239 2951
Belcsik Ferenc: 06 70/315 0081
Vaskuti István: 06 70/331 0880
E-mail: bkvsportcentrum@gmail.com
Web: www.bkvsportcentrum.hu
Facebook: BKV Sportcentrum
Instagram: bkv.kajak.kenu
Helyszín: BKV Előre SC
Kajak-kenu Szakosztály,
Budapest III. ker. Királyok útja 255.

A BKV Előre SC Kajak-kenu szakosztálya
szeretettel vár minden 8 -12 éves úszni tudó fiatalt.
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

„GYALOG C5, ELESIK”
– A GYALOGOSBALESETEK

A forgalom legsérülékenyebb résztvevői a gyalogosok. Akár hibáznak közlekedés közben, akár
vétlenek, súlyos sérüléseket szerezhetnek. Ezért
kiemelten fontos, hogy figyeljünk rájuk, természetesen úgy, hogy közben az utasaink biztonságát sem veszélyeztetjük.
Minden igyekezetünk ellenére azonban történnek balesetek: 2016-tól ez év október közepéig a baleseteink kevesebb, mint 3%-ában volt
érintett a gyalogos, és ezek 90%-ában nem
társaságunk járművezetője volt a felelős.
A gyalogosok részéről a leggyakoribb baleseti
ok a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása, a hirtelen, figyelmetlen lelépés. A balesetek kétharmada a villamoságazatban következik be, aminek egyik oka, hogy a vasúti járművek fékútja
hosszabb a gumikerekes járművekénél, s hiába
észleli a veszélyhelyzetet a villamos vezetője, kicsi az esélye időben megállni. Sajnálatos
tény, hogy az összes (12 eset) halálos kimenetelű gázolás ehhez az ágazathoz kapcsolódott.
Azonban van 10% (22 eset), ahol a vizsgálat során társaságunk felelőssége is felmerül a gyalogos balesetek bekövetkeztében. Milyen következtetéseket kell levonnunk ebből?

Az alábbi három baleseti szituáció fordult elő
2016-tól napjainkig:
Az úton egyenesen haladó tömegközlekedési
jármű, legyen az autóbusz, trolibusz vagy villamos elüti az úton keresztben áthaladó gyalogost (10 eset), melyek közül 8 alkalommal
kollégánk nem adta meg az elsőbbséget a kijelölt gyalogátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak,
illetve volt olyan eset, ahol a tilos jelzésen való
áthaladásra vezethető vissza a baleseti ok.
9 olyan balesetünk volt, amikor kanyarodó
jármű az azon az úton áthaladó gyalogost üti
el, ahova járművezetőnk kanyarodik. Itt a legveszélyesebb a jobbra kis ívben történő kanyarodás.
3 alkalommal fordult elő, hogy a megállóba be-,
vagy kihaladva ért hozzá a jármű a gyalogoshoz. Fontos a körültekintő magatartás a megállóhelyen, ahol nem csak az ajtókezeléssel ös�szefüggésben sérülhet a le-, vagy felszálló utas.
Úgy gondolom, valamennyien tudjuk, hogy
a gyalogosoknak hol és mikor van elsőbbségük
(pl.: KRESZ 21.§ (7), KRESZ 31.§ (5)). Fontosnak
tartom – függetlenül attól, hogy a hatósági
vizsgálat milyen konkrét szabályszegést állapít
meg –, hogy mérjük fel magunkban is, mely
okok vezettek, vezethettek a baleset bekövetkeztéhez. Ha önkritikusan feltárjuk, hol hibáz-

tunk (pl. relatív gyorshajtás), akkor nagyobb
az esélyünk, hogy legközelebb nem „lépünk
ugyanabba a folyóba”.
A közlekedésen belül a gyalogosközlekedés
biztonsága kiemelten fontos. Minden ember
közlekedik gyalog, ki többet, ki kevesebbet. Figyelve a híreket egyre gyakrabban találkozunk
olyan rendőrségi híradással, hogy kiemelten
ellenőrzik a kijelölt gyalogosátkelőhelyek
környezetét, a szabálytalankodókat pedig
szankcionálják. Az ellenőrzések célja a nem
kívánatos magatartások kiszűrése, a balesetek
megelőzése.
A tél beköszöntével az időjárási viszonyok változnak, amelyhez a közlekedés valamennyi
résztvevőjének alkalmazkodnia kell. Fontos,
hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk, alkalmazkodjunk
a környezethez, ne kockáztassuk a magunk és
a közlekedés többi résztvevőjének biztonságát.

Berhidi Zsolt
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SZÉP EMBER A KALAUZ…

…SZÓLT A NEGYVENES ÉVEK SLÁGERE. AZONBAN A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS KULTIKUS, ÉVTIZEDEKIG
NÉLKÜLÖZHETETLEN ALAKJAI NEM PUSZTÁN JÓLFÉSÜLTEK ÉS ELEGÁNSAK VOLTAK, HANEM A FŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOK SZIGORÚ ELŐÍRÁSAINAK IS MEG KELLETT FELELNIÜK, KIVÁLASZTÁSUKRA, OKTATÁSUKRA IS KIEMELT FIGYELMET FORDÍTOTTAK.

Egy tisztes polgári foglalkozás
Már az első közösségi közlekedési eszközök –
omnibuszok, lóvasúti kocsik, villamosok – forgalmi személyzetét is a kocsisok, járművezetők mellett a kalauzok, vagy ahogy másképpen
akkoriban még nevezték őket, konduktorok alkották. Feladatkörüket, megjelenésüket, viselkedésüket szigorú utasításokban szabályozták.
A jegyértékesítésen, kezelésen és ellenőrzésen
kívül számos feladatot kellett ellátniuk. Munkakörükhöz tartozott a váltókezelés, a kocsivezető, a menetrend és a megengedett sebesség
betartásának felügyelete, de az indításra és
a megállásra is ők adták ki az utasítást. Figyeltek a rendre és a biztonságos utazásra. Ügyeltek, hogy az előírtnál ne utazzanak többen
a kocsikon, kizárták az arra jogosulatlanokat,
nem engedték fel az „ittas vagy megbotránkoztató külsejű” utasokat, sőt a kutyákat sem.
A kocsiban hagyott idegen tárgyakat átadták
a rendőrségnek, később a felelős társasági
területnek. Tájékoztatást, útbaigazítást adtak,
felhívták a figyelmet az útvonal főbb csomópontjaira, szükség esetén segítséget nyújtottak az utasoknak a fel- és leszállásban.
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A társaságok számának gyarapodásával, illetve a vonalhálózat bővülésével a számtalan
jegytípus és a meglehetősen bonyolult jegyrendszer miatt a jegyváltással kapcsolatos
kalauzi alapfeladatok egyre nehezebbé váltak.
A munkakör fizikailag is megterhelő volt, gyakran 12-14 órás szolgálatot is teljesítettek, amely
alatt leülni sem volt szabad, azt csak a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt., a BSzKRt
engedélyezte számukra 1940-től.
A pálya megbecsült polgári foglalkozásnak
számított. A kalauzok tekintélyét növelte az
egyenruha viselete is, amelyhez a rendvédelmi
dolgozókhoz hasonlóan rangjelzés is társult.
Sapkájukon a társaság jelvényén kívül azonosítószám is volt, állandó tartozékul szolgáló bőrtáskájuk mellett jeladó síppal is rendelkeztek.
Kezdetben csak férfiakat foglalkoztattak kalauzként, 1915-ben az első világháború idején
nyílt meg a pálya a nők előtt is. A frontokon
harcoló férfiak munkáját – ahogyan a hátország gyáraiban, üzemeiben – a járműveken is
nők vették át, akik először a földalattin, majd
a villamosokon teljesítettek szolgálatot. Az
utazóközönség és a korabeli sajtó meglehetősen bizalmatlanul fogadta a változást, a háború után egy időre vissza is kellett vonulniuk
a szakmából, és csak 1940-től állhattak ismét
tömegesen munkába. A kalauzszakma még
a két világháború között is nagy népszerűségnek örvendett, képviselőit köztisztelet övezte.
Nemcsak a járművek, de a fővárosi utcakép el-

választhatatlan részét is képezték az indítására
sípszóval jelt adó „füttyös” kalauzok.
Csak a legalkalmasabbak
A korabeli felvételi kérelmek alapján a legkülönbözőbb szakmákból jelentkeztek kalauznak. A felvételnél előnyt jelentett a jó kiállás
és a nyelvtudás. Az állást betöltőknek egy
meghatározott pénzösszeget kellett letenni
kaucióként, vagy kezessel kellett rendelkezniük a különböző munkavégzési vétségekért
kiszabott büntetések fedezésére.
A BSzKRt különösen nagy figyelmet fordított
a kalauzok kiválasztására és képzésre. A felvételi eljárás részét képezték különböző orvosi
vizsgálatok, a társaság pszichotechnikai intézetében elvégzett pszichológiai, intelligencia, memória, koncentráció és tájékozódási
felmérések. Nélkülözhetetlen tulajdonságnak
tartották a „megbízhatóságot és a lelkiismeretességet, a kiemelkedő emlékezőtehetséget,
a gyors ítélő- és áttekintőképességet”. A koncentrációt és a figyelemmegosztást például
úgy tesztelték, hogy a jelölteknek egy történet
meghallgatása közben matematikai műveleteket kellett végezniük. A vizsga sikeres teljesítéséhez a feladatok hibátlan megoldása mellett
az elhangzó történet részleteinek felidézése is
követelmény volt.
A kalauzok oktatása közlekedési, műszaki, számtani, jegy- és pénzkezelési,
elsősegélynyújtási és a főváros nevezetessége-

iről szóló ismereteket is tartalmazott. A szakma képviselőinek időről időre továbbképzéseken kellett részt venniük.
Növekvő elvárások, csökkenő renomé
A második világháború után a leromlott járműállomány, a növekvő forgalom, a zsúfoltság
megnehezítette a kalauzok munkáját, a szakma egyre kevésbé volt vonzó. A hosszú műszakok, az elavult – száznál is többféle jegyet és
tarifát használó – díjszabási rendszer, az emiatt rendkívül hosszúra nyúlt oktatási időszak,
majd elsősorban az autóbuszok számának
emelkedése miatt a létszámhiány állandósult.
Az 1950-es évek végén vezették be az autóbuszokon, majd a csuklós villamosokon is az
ülőkalauz-rendszert. A folyamatosan tömött
járművek hatására döntött a Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) vezetése az új jegykezelési

és ellenőrzési forma mellett, amelyet 1958 jegykiadó készülékkel). 1961-től elsőként a fooktóberében próbáltak ki először, kísérletkép- gaskerekűn, majd a két-három kocsiból álló
pen a 35-ös viszonylaton. A járműveken belüli villamosszerelvények első kocsijain is feltűnt
utasáramlást egyirányúsították – a legtöbb a KN, azaz kalauz nélküli jelzés, ezeken csak
autóbusztípus esetében –, csak a hátsó ajtón bérlettel vagy előre váltott jeggyel lehetett
lehetett felszállni. Ennek megfelelően az ülő- utazni. A rendszer általános bevezetésére
kalauz számára kialakított ülést és a jegyek azonban csak az átláthatóbb jegykezelést
árusítására, kezelésére szolgáló pultot is itt he- és ellenőrzést biztosító 1966-os tarifareforlyezték el. 1960-ban a villamosokra is kiterjesz- mot követően kerülhetett sor. 1969-ben, már
tették a megoldást, a Fővárosi Villamosvasút a BKV megalakulása után tűntek el a kalauzok
(FVV) csuklós villamosain, a Bengálikon is ülő- – a HÉV-ek kivételével – a járművekről. A jegykalauzok dolgoztak, és az új Ganz-csuklósok vizsgálás feladatát a kalauzok helyett – a kezprototípusai is kalauzüléssel készültek.
detben még egyenruhát viselő, később civil
öltözékben járó, karszalagot húzó – jegyellenÉrzékeny búcsú
őrök vették át.
Az 1960-as években a nagymértékű fluktuáció és a munkaerőhiány hatására többször
Vidák Judit
is próbálkoztak a kalauzok mellőzésével
(például persely elhelyezésével, kezdetleges
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…HA TETSZETT
A VLOGOM, KERESD A BKV
TÖBBI VIDEÓJÁT IS!

EZZEL A MONDATTAL ZÁRUL AZ AZ ELKÉSZÜLT 28 KISFILM (VLOG), AMIKEN KERESZTÜL BEPILLANTHA-

TUNK AZOKRA A VARÁZSLATOS, SOKAK SZERINT MISZTIKUS TERÜLETEKRE, AHOVA RENGETEG UTASUNK, RAJONGÓNK, KÖZLEKEDÉSBARÁT, ZSURNALISZTA, LOKÁLPATRIÓTA SZERETNE BEJUTNI, DE
CSAK KEVESEKNEK ADATIK MEG.
Az ötlettől a megvalósításig:
Számtalan hivatalos és magán kérés érkezik
hozzánk, hogy mutassuk be a BKV „titokzatos”
másik arcát is, és mi magunk is azon dolgozunk
egy ideje, hogy minél több csatornán keresztül
kilépjünk a kulisszák mögül. Már két éve több
olyan digitális platformon is aktívak vagyunk
(Facebook, Instagram, YouTube), amik a mai
megítélés/vélemény fő formálói. Csatlakozunk online „játékokhoz” mint például a tetris
challenge. (kép) A követőink száma ezeken az
oldalakon folyamatosan növekszik, és sok pozitív visszajelzést kapunk. A fotók mellett egyre nagyobb teret hódítanak a filmek is.
Ezért született meg az az ötlet, hogy tapasztalt, hozzáértő kollégáink meséljenek (közérthető nyelven) saját szakterületük történetéről,
érdekességeiről, működéséről a kamera előtt.
Kezdetben tartottunk attól, hogyan tudjuk
majd a forgatásokat lebonyolítani, hiszen nem
mindenki rendelkezik színészi képességekkel.
A forgatások végén aztán mi magunk lepődtünk meg a legjobban, hogy mennyire kön�nyen és gyorsan ment a munka. Szinte egyszer
sem kellett megismételni a felvételt, mert a saját szakterületén mindenki nagyon profi volt.
A forgatások nagyon jó hangulatban teltek,
korosztálytól függetlenül mindenki örömmel
fogadta a kezdeményezésünket és szívesen
vettek részt benne.
A témák kiválasztásakor igyekeztünk minden területet érinteni, ízelítőt adni a sokszínűségünkből, érzékeltetni, hogy mennyire
sokrétű munkát látunk el. A teljesség igénye
nélkül néhány cím, hogy felkeltsük olvasóink
kíváncsiságát:

?

•
•
•
•
•
•
•

Mávag Tr5 Szedlmajer László
vezérigazgatóhelyettes bemutatásában,
M28-as dízelmozdony Vajda Zoltán
főmérnök bemutatásában
Öreg Hölgy (nosztalgia MILLFAV) Sziva
György szakszolgálatvezető bemutatásában
Villamosvezetővé válás folyamata Bagosi
Attila csoportvezető bemutatásában
A Libegő történetét Knyazovics Imre
szakszolgálatvezető meséli el
A Trolibuszvezető egy napját Vass Ádám
trolibuszvezető foglalja össze
…stb

A filmeket szeptember óta heti rendszerességgel mutatjuk be, és tesszük elérhetővé a BKV
hivatalos YouTube csatornáján BKV Vlog néven
és a Facebook oldalunkon is.
A Vlogok népszerűek a dolgozóink és követőink körében egyaránt. Már az előkészületek
alatt világossá vált számunkra, hogy még rengeteg olyan téma van, amiről szívesen beszélnénk, ezért már tervezzük a következő „évadot”. És köszönjük minden vállalkozó kedvű
kollégánknak a rengeteg segítséget a szervezésben és a fotózásokban/filmezésben. Nélkülük nem jöhetett volna létre.
Demjén Anikó

A blog egy magánszemély vagy csoport weboldala, amely periodikusan bővül újabb és újabb bejegyzésekkel. A blogok többsége nyilvános weblapként
működik bármely internethasználó által elérhetően. A vlog pedig nem más, mint a video blog, amelyen a szöveges tartalom helyett a mozgóképes tartalmak válnak uralkodóvá és jellemzően a YouTube videomegosztó platformon érhetőek el.
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AKIK SEGÍTIK A KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉS FEJLŐDÉSÉT

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója 2019. október 22-én adta át – hagyományosan bensőséges hangulatú ünnepség keretében – a Balázs
Mór Díjakat és az Emlékplaketteket.

•

A szakmai díjat a kisföldalatti, azaz a Millenniumi Földalatti Vasút megálmodójának tiszteletére, Balázs Mór emlékének megőrzésére
alapította 1997-ben a Társaság. A magasrangú
kitüntetésben azok a munkavállalók, közlekedési szakemberek részesülhetnek, akik munkájukkal, szakmai tudásukkal, egyéb tevékenységükkel kiemelkedően segítették és segítik
a közösségi közlekedés fejlődését.

•

Nyolcan vehették át kimagasló és példamutató tevékenységük elismeréseként a Balázs Mór
Díjat és oklevelet:

•

•
•
•

járművezető kategóriában Haibach János
Gábor és Farkas István autóbuszvezetők,
egyéb fizikai kategóriában Jalsek Vilmos
gépjárműszerelő specialista és Som István, vasúti járműszerelő,
szellemi foglalkozású kategóriában Vajda
Zoltán, infrastruktúra főmérnök,
nyugdíjas életmű kategóriában Jeszenszky Zoltán, volt munkaügyi kapcsolatok
csoportvezető
életmű díjat kapott Takács Péter, vezérigazgató-helyettes (VÜI),
és posztomusz díjjal ismerte el Varga Károly, volt szakszolgálatvezető munkáját
a Társaság vezetése.

át a BKV vezérigazgatója. Elismerésben részesültek:
Borbás Péter Dániel, Borsós Marianna, Csepreginé
Kovács Rozália, Csintalan Mátyás György, Gábor Zsoltné, Halász Marianna, Imre Zoltán, Simon
József, Jávor József, Szita Istvánné, Jónás Jánosné,
Katona Krisztián, Konyher Mária Terézia, Lugosi
Zoltán, Mészáros Zsuzsanna, Ocztosné Bán Tünde,
Ordasi Julianna, Pápa Szilvia, Siposné Koncz Judit,
Szirmai Tibor, Szűcs Istvánné, Tóth Csaba, Varga
József és Varró Tibor.
Konyher Mária Terézia

További 24 munkatársunknak kiemelkedő
munkája elismerésekén Emlékplakettet adott
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LEGNÉPSZERŰBB IDEI
FACEBOOK-BEJEGYZÉSEINK
Év végéhez közeledve több mint félezer Facebook-postunk közül válogattuk ki azokat a legnépszerűbb, olvasóink által legkedveltebb bejegyzéseinket, amelyekre sok-sok pozitív visszajelzés, kedvelés és hozzászólás érkezett. Reményeink szerint jövőre is hasonlóan színvonalas és
érdekes bejegyzésekkel örvendeztethetjük meg követőinket.

BKV Zrt. megosztott egy hivatkozást

M3FELUJITAS.HU
Ideiglenes kitérő épült Kőbánya-Kispest metróállomáson / Az
M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt…

BKV Zrt. megosztott egy hivatkozást
TOTALCAR.HU
Még mindig egyben van a leghosszabb magyar busz
A Közlekedési múzeumból látogatták meg az Iránban pihenő 293-as…

BKV Zrt.

BKV Zrt.

#tetrischallenge – folytatjuk!
Íme a BKV legnagyobb üzemzavar-elhárító járművének, a Villamos Vonalműszak gépjárművének tartalma tersis-esen! Ki osztja
meg?

BKV Zrt.

Szombaton fotózással egybekötött nosztalgiamenet – a 3430as MUV villamossal + egy meglepetés járművel.
Indulás helye: Kispest, Határ út M… Továbbiak
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Elektromos autóbuszt próbálhat ki a BKV
Mintegy két héten keresztül nyílik lehetőségünk utasainkkal
együtt kipróbálni egy teljesen elektromos, szóló autóbuszt.
A most Budapestre érkező Mercedes-Benz eCitaro egy szériaérett, teljesen elektromos meghajtású városi autóbusz, ami új
szintre emeli az E-mobilitást. Az innovatív akkumulátor- és töltéstechnika intelligens együttműködése, a számítástechnikai és
kommunikációs rendszerek összekapcsolása és nem utolsó sorban futurisztiku… Továbbiak

P
O
T

BKV Zrt.

Akik nyitásra érkeztek: nyílt nap a Zách utcai Trolibusz Divízió
telephelyén
Nyílt nap a Zách utcai Trolibusz Divízió telephelyén

BKV Zrt.

10

Jól szerepeltek villamosvezetőink az EB-n!
A verseny ismét több, igen összetett feladatból állt, amelyek
próbárra tették a résztvevőket csapatmunkában, precizitásban,
és a jármű rezdüléseinek pontos érzékelésében egyaránt. Az öt
feladat teljesítésének pontossága mellett szokás szerint a végrehajtás idejét is pontozták.
Julianna a hölgyek között a 7. helyezést érte el. Csapatunk ös�szetettben a 14. pozíciót szerezte meg, míg az aranyérem a hazai
csapat nyakába került… Továbbiak
BKV Zrt.

WMN.HU
Budapesti történetek – a téma az utcán hever, vagy a villamosmegállóban…
„Gyönyörű vagy!” – Varázslatos, őszinte pillanat a villamoson
Egy meglepő pillanatban, szokatlan helyen érkező bók, amely
még a…

BKV Zrt. megosztott egy hivatkozást

EVAMAGAZIN.HU
A világ legszebb metróállomásai (budapesti is van köztük)
Stockholmtól Moszkváig, New Yorktól Dubajig itt egy képgyűjtemény a…

BKV Zrt.

Plakátok a fővárosi közösségi közlekedés régmúltjából
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70 ÉVE INDULT ÚJRA
A TROLIBUSZ-KÖZLEKEDÉS

A fővárosi trolibuszközlekedés újraindulásának A T470-T471-es, és T480-as pályaszámú, két
10 éves évfordulójáról tudósít a Szárnyaskerék Ganz és a MÁVAG jármű azonban fontos sze1959-es utolsó és 1960-as első száma. Az összes repet játszott a fővárosi trolibusz-közlekedés
közlekedési ágazatot magába foglaló BSzKRt. újjászületésében. A Városligetben megépített
1949-es megszüntetése után a Fővárosi Vil- tanulópályán ezeken a járműveken képezték
lamosvasút (FVV) vitte tovább az újságot, ki azokat a sofőröket, akik az új, MTB 82-es
amelynek égisze alatt a budapesti trolibusz- szovjet trolikra ültek. A nagy tengelytávolságú,
közlekedés a II. világháború után újraindult. „orosz méretű” járművek a Damjanich garázsÉrdekesség, hogy a kötött, elektromos pályán ba kerültek.
közlekedő, egyszersmind gumikerekű ágazat A Damjanich még a BKVT lóvasúti korszakáa villamosközlekedéshez és a buszközlekedés- ban épült és sokféle szerepet betöltött a főváhez is tartozott története során.
ros közlekedésében: volt kocsiszín, főműhely,
áramfejlesztő telep, sínautógarázs, áramátalaAz első – Erzsébet királyné útja és a Kossuth kító, végül troligarázs. Bár 1953-ban a Fővárosi
Lajos tér között közlekedő – pesti trolibusz- Villamosvasút budai Pálffy telepén is trolibuszvonal átadására 1949. december 21-én – a kor műhelyt alakított ki – ahol a nagyjavításokat
szellemének megfelelően – Sztálin 70. szüle- végezték –, az 1950-es évek végére már szinte
tésnapján került sor. Így lett ez a 70-es vonal, az egész Damjanich utca egy „járműtároló”
és kezdődik 70-essel ma is a trolibuszok több- volt. 1957-ben az FVV járműállománya már 206
ségének viszonylatjelzése. Az első troli a 10-es trolibuszt számlált. A végleges megoldás egy új
villamos helyén, annál némileg hosszabb útvo- telephely alapítása volt, amely 1962-64 között
nalon kezdte meg a közlekedést.
kezdte meg működését Pongrácz-telep néven,
Bár a pesti oldalon ez volt az első vonal, azért Kőbányán. A Damjanichot 1997-ben végül meg
beszélhetünk a troliközlekedés újraindításá- is szüntették, helyén ma egy áruház található.
ról, mert 1932-től 1944-ig Óbudán nagy siker- Ám az 1959-es cikk tanúsága szerint
rel közlekedett három jármű. Ám Budapest a troliközlekedés 10 éves évfordulóján még
ostroma során a felsővezetékek és a veze- 260 dolgozó foglalkozott a Damjanichban jártéktartó oszlopok nagy része megsemmisült. mű-, és pályakarbantartással! Azok a kollégák,
30

akik már a troliközlekedés megindulásakor is
ott voltak – Rajz Gezső főművezető, Józsa Péter műszaki vezető, Dölles Vendel autószerelő,
Danyi Árpád elektroműszerész, Sipkovszky
Gyula csoportvezető, Schmidt István művezető, Harmath Géza vonallakatos – a Szárnyaskerékbe is bekerülhettek. ’59-ben a troliüzem
már önálló elszámolási egység volt, itt készült
a menetrend, a bérfizetés tekintetében is önálló volt, az üzemegység vezetői is helyben
dolgoztak.
A budapesti trolibusz-közlekedés az újraindulás után folyamatosan fejlődött: a belvárosi
villamosvonalak leváltására sorra épültek
a troli-felsővezetékek. A ’49-ben érkezett járművek ’67-ig voltak a városkép részei, ekkorra
váltották fel őket a szintén szovjet ZIU-k, valamint a szóló és csuklós Ikarusok. A hetvenes
években újabb vonalak épültek, ezúttal Zuglóban. Az Ikarus megszűnésével az alacsonypadlós, önjáró üzemmódra is képes Solaris-Skoda
Trollinók jelentik a járművek újabb generációját a fővárosban. A környezetet nem terhelő
elektromos alapú közlekedésben várhatóan
a jövőben is fontos szerepe lesz az utasok által
is közkedvelt járműnek.
Hradszki Róbert

EGY KÖNYV, AMELY NEM HIÁNYOZHAT A FŐVÁROS
KÖZLEKEDÉSÉVEL FOGLALKOZÓ ÉS AZ AUTÓBUSZOK
IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ SZAKEMBEREK ÉS
KÖZLEKEDÉSBARÁTOK KÖNYVESPOLCÁRÓL.
Lepje meg szeretteit, barátait karácsonyra „A fővárosi autóbusz-közlekedés 100 éve” című kiadvánnyal.
A könyv a letűnt korok legendás típusai mellett sorra ismerteti a BKV
és jogelődjei által üzemeltett valamennyi autóbuszt 2015-ig bezárólag,
mindezt 262 oldalon keresztül. A könyv mellékleteként szolgáló CD
a budapesti autóbuszok életútját, jellegrajzait, valamint az egyes viszonylatok változásait tartalmazza.
Megvásárolható:
a BKV Zrt. webshopjában
a Műszaki Könykiadó mintaüzletében, 1032 Budapest, San Marco u. 57.,
Tel.: +36 1 437 2405 (H-P: 9:30-17:30)
• valamint a kiadó webáruházán keresztül, www.konyvbagoly.hu
• ára: 4900 Ft.

•
•

Hirdetés
JOGOSÍTVÁNY
KEDVEZMÉNNYEL!

A CAVIDENT FOGÁSZATI KFT.
MOST RENDKÍVÜLI AKCIÓT
HIRDET!

A tandíj első részlete BKV-s dolgozóknak, illetve
hozzátartozóinak jelentős kedvezménnyel, 30.000 Ft
helyett 20.000 Ft.
Tankönyvet, órai anyagot ajándékba adunk.
Tanfolyamok havonta folyamatosan indulnak

A BKV és BKK dolgozóinak és nyugdíjasainak:
Porcelán korona 35.000 Ft-tól
Cirkon fémmentes korona 53.000 Ft!
Egyes kezelések árából további jelentős
kedvezményt adunk!

Címünk: 1143 Bp. Hungária krt. 136.
Elérhetőségünk: 06 20 323 46 88
(egész nap és hétvégén is hívható),
06 1 321 7008 H-K-Cs 13:00- 17:00 hívható.

Nézze meg akcióinkat a www.cavident.hu oldalon,
a BKV-s árak oszlopban. Egészségpénztári kártyával is lehet
fizetni, de egyszerre csak egy kedvezményt lehet érvényesíteni.
Kérjen időpontot a 461-6500 / 29156 vagy a 29155 melléken.
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New York számtalan metrómegállója közül
egy teljesen másfajta forgalmat bonyolít le,
mint a többi. A Tranzit múzeumot csak akkor
találja meg az arra járó, ha tényleg keresi, de
ha ez sikerül, egy igazan izgalmas es interaktív kiállítást láthat.
Az 1936-ban épült megálló minden adottságát
kihasználtak. A földalatti múzeum kétszintes, az utasfogadó részen egy hagyományos
kiállítást építettek makettekkel, térképekkel,
kipróbálható beléptetőkapukkal, az ehhez
használt érmekkel, tokenekkel és egyéb interaktív kiállítási tárgyakkal. A peronszinten
pedig a New Yorkban használt metrószerelvényeket járhatjuk be.
A kiállításon átfogó képet kapunk a város közlekedésének fejlődéséről. A „cut and go” technikától a víz alatti keszonkamrás építkezésekig. Az utastájékoztatás fejlődését a térképek
és a vonalhálózatos illusztrációk változásából
követhetjük nyomon. A válsághelyzetek kezelésének módszerét is bemutatják, különös
tekintettel a 0911-es támadásokra.
A New Yorki tömegközlekedés a művészetekben is vissza-visszaköszön, annyira szerves
részévé vált az ottlakók életének, annyira
sokszínűek a megállók, hogy egy külön részt
szenteltek neki a kiállításon is.
Az alsó szinten az 1800-as évek végétől találhatunk metrókocsikat, a legtöbb a mai napig
üzemképes, és arra is külön felhívják a figyelmet a múzeumban, hogy ez egy működő állomás, így a sínekre itt sem lehet lemászni. A kocsikban meghagyták a korabeli hirdetéseket,
amelyek az adott kort is jól tükrözik, emellett
mindenki eldöntheti, hogy a gyékénypárnás
vagy éppen a modern műanyag székek a kényelmesebbek.
Valentinyi Nóra

Tranzit
New
Yorkban
„EGY OLYAN VÁROSNAK,
AMI SOSEM ALSZIK,
EGY OLYAN KÖZLEKEDÉSI
HÁLÓZAT KELL, AMI SOSEM
HAGYJA CSERBEN.”

