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A BKV „Gördülő játszóház” címmel
alkotói pályázatot hirdet!
Segíts rajzoddal „felöltöztetni” a BKV
játszóházzá átalakított duplacsuklós
Van Hool AGG 300 típusú autóbuszát.
A pályázat célja, hogy a kicsik fantáziájának,
alkotótehetségének segítségével a játszóbusz
külső felületét olyanná alakíthassuk, amely
valóban tükrözi a gyermekek elképzeléseit
arról, milyennek látják a színes, vidám, városi
forgatagot és benne elsősorban a közösségi
közlekedést.
A legjobb munkákat akár a Játszóbusz külső
felületén is láthatják majd az érdeklődők.
A zsűri által kiválasztott rajzokat Társaságunk
Facebook oldalán is közzétesszük. A legtöbb
„lájkot” elérő rajz alkotója az elsők között
próbálhatja majd ki a BKV Játszóbuszát,
illetve közönségdíjjal jutalmazzuk.
A beérkezett művekre 2021. április 6-ától
április 16-án 12:00 óráig lehet majd szavazni
Társaságunk közösségi média oldalán.

A két korcsoport számára meghirdetett
pályázatra óvodásoktól és alsótagozatos
kisdiákoktól várunk műveket az alábbi
témákban:

•
•
•

4 évszak – egész évben közlekedünk
Álomjárat – ha én tervezném a kedvenc
járművemet...
Unokáink is fogják látni – hogyan
közlekedünk 100 év múlva

Ha az alkotó kedvű gyermekek fantáziája
beindult, a szülőknek nem kell mást tenni,
mint a BKV honlapján elolvasni a részletes
tájélkoztatót és elküldeni a pályaműveket!
A pályamunkák beérkezési határideje:
2021. március 31. 12:00 óra.
Alkotásra fel!

Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!
Őszinte tisztelettel üdvözöllek Benneteket magazinunk idei első

Bárhogy is alakul ez az évünk,

számában, innen is kifejezve személyes elismerésemet a tavalyi,

az élet nem áll meg – ahogy

rendkívüli évben nyújtott teljesítményetekért! A járványügyi ve-

a munka sem az utasok előtt

szélyhelyzetben tanúsított hozzáállásotokkal nem mindennapi

lezárt metróban. A 3-as met-

hivatástudatról tettetek tanúbizonyságot. 2020 feketén-fehéren

rónak 45 éve adták át az első

megmutatta, milyen felelősséget jelent a főváros mindennapi

(Deák Ferenc tér - Nagyvá-

működőképességét biztosító, közszolgáltatást ellátó munkavál-

rad tér), és 40 éve a második

lalóként dolgozni. Büszke vagyok rá, hogy a Kollégátok lehetek.

(Deák Ferenc tér - Lehel tér
közötti) szakaszát. Az utókor

Naprakészen nyomon követem, hogy – Társaságunk erőfeszítései

előtt nekünk sem kell majd

és a Ti felelőségteljes hozzáállásotok dacára – hány Kolléga esik

szégyenkeznünk:

át a fertőzésen. Annak ellenére, hogy a kezdeti nehézségek után

sabb projektünk, az M3-as

sikerült maszkokat, fertőtlenítőszereket beszereznünk, a vezető-

metrófelújítás

fülkéket is naponta fertőtlenítjük, a pandémia minket sem kímél,

a menetrend szerint zajlik.

legfonto-

továbbra

is

Bolla Tibor
vezérigazgató

áldozatokat is szedett közülünk. Emlékük szívünkben él.
Miközben – ha volna rá lehetőségünk – 125 éves, világhíres földAzt remélem, hogy az oltások eredményeként mihamarabb ma-

alattinkat, idén 35 éve átadott – másfél évszázados – siklón-

gunk mögött hagyhatjuk ezt az egy éve tartó, nehéz időszakot,

kat, vagy éppen azt ünnepelhetnénk, hogy 15 éve jár Combino

és minden visszazökkenhet a rendes kerékvágásba. Ennek a re-

a nagykörúton, félő, hogy Társaságunk 53. éve a tavalyihoz ha-

ménynek a szellemében igenis készülünk például múzeumaink

sonlóan keserű és nehéz lesz. Józan és előrelátó emberként arra

megnyitására, vagy a korábbi években megszokott nyílt napja-

is készen kell állnunk, hogy a vírus – más formában ugyan, de –

inkra. A gyermekeknek elkészítettünk egy játszóbuszt is, amit

ezután is megkeserítheti életünket. Ezért továbbra is azt kérem

rajzpályázat keretében ők maguk díszíthetnek fel.

Tőletek: tartsatok ki, hogy előbb vagy utóbb, de visszakaphassuk
régi életünket!
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GYÁSZHÍREK
PALLA RUDOLF
Sajnálattal tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 91 éves korában elhunyt
Palla Rudolf. Az életkorából adódóan kevesen ismerhetik, elsősorban
a metró területen dolgozók. 1948. július 23-án lépett be a Társaság
akkori jogelődjéhez váltóőr munkakörbe, majd kalauzként, villamosvezetőként, trolibuszvezetőként és oktatóként is dolgozott. A metró
szakterületre 1967-ben került, ahol nyugdíjazásáig különböző munkakörökben látta el feladatait. Kiemelkedő munkája segítette a K-Ny-i vonalszakasz beindítását, illetve a II-es szakasz átadását. Később az É-D-i
Vontatási Üzem vezetőjeként, ezt követően műszaki vezetőként dolgozott. A több mint három évtizedes kimagasló munkája elismeréseként
1985-ben Emlékplakett elismerésben részesült. 1986-tól nyugdíjba vonulásáig az É-D-i vonal forgalmi vezetője volt.

FRANKÓ ENDRE
Szomorú kötelességünk egy másik hírről is beszámolni: 97 éves korában elhunyt Frankó Endre, aki a II. világháború legendás Puma századának utolsó tagja, illetve a Libegő kötélpályájának tervezője volt.
Frankó Endre 1923. szeptember 3-án született Egerben. 1939-ben kezdett repülni, egy Zöglinggel. Miután 1942-ben érettségizett Egerben,
jelentkezett a Repülő Akadémiára, ahová még ebben az évben bevonult. 1944. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Szeptember 15-én
csatarepülő tanfolyamra küldték Debrecenbe. A front közeledte miatt
áttelepültek Pápára.
A háború után többféle szakmában is kipróbálta magát. Volt motorosrepülő-oktató és műszaki rajzoló is. Később felvették a Műszaki
Egyetem gépészmérnöki karának levelező tagozatára, ahol 1962-ben
dipolmázott. Az UVATERV-nél helyezkedett el, ahol ipari kötélpályákat
tervezett. A többi között ő tervezte a Zugligeti Libegő kötélpályáját is.

Hírek
ÍGY BÚCSÚZTATTÁK A VILLAMOS VEZETŐJÉT Különös élményben lehetett része annak, aki nemrég egy fagyos reggel munkába igyekezett
a 41-es villamoson: a reggeli forgalomban egy különös szignál csendült
fel a hangszóróból. A szokásos utastájékoztató információk helyett ezúttal egy szokatlanul emberközeli hangot lehetett hallani:
„A villamos vezetője 14 évi vezetés után a mai nap befejezi szolgálatát.
Ez idő alatt 285 714 balesetmentes kilométert tett meg. Munkáját biztonságosan végezte, a munkatársaknak segített, jó tanácsokkal látta el
őket. Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!”

4 MOZGÁSBAN

A BKV MEGSZEREZTE AZ UNIÓS EMAS VÉDJEGYET A környezetvédelem és a környezettudatos működés a BKV Zrt. számára mindig is
kiemelt jelentőséggel bírt. Elköteleződésünket eddig számos fejlesztésünk bizonyította, 2021 februárjában pedig újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Nagy öröm számunkra, hogy Magyarországon 30. szervezetként
sikeresen megszereztük az EMAS védjegyet. A Budafok Villamos Járműtelep és az M4 Metró Járműtelep hitelesítése 2020 decemberében, míg
az EMAS nyilvántartásba vétel 2021.02.14-én történt meg.
Az EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) az Európai Unió egyik
környezetvédelem iránti elkötelezettséget erősítő és a különböző szervezetek környezeti teljesítményének folyamatos növelését szolgáló
rendelete. A védjegy megszerzéséhez szükséges eljárásban a részvétel
önkéntes, a megfelelést pedig külső, független hitelesítő fél ellenőrzi,
ezzel is biztosítva az irányelvi követelmények és a jogszabályok maximális teljesülését.
Ezzel Társaságunk megerősítette elkötelezettségét a közösségi közlekedés energiahatékony és környezetkímélő működtetése, valamint
a fővárosi környezet állapotának megóvása mellett, a jövőben pedig
további telephelyek EMAS hitelesítését tűztük ki célul.

KEDVEZMÉNYES UTAZÁS A SIKLÓN ÉS A LIBEGŐN A BKV munkavállalói gyermekjeggyel utazhatnak a Budavári Siklón és a Zugligeti
Libegőn. Kollégáink mellett a szintén U-jelű utazási igazolvánnyal
rendelkező nagykorú hozzátartozói arcképes utazási igazolványuk felmutatása mellett, továbbá azok, akiknek nincs utazási igazolványa, de
a jogosultságot igazoló dokumentummal rendelkeznek.
Az akció visszavonásig érvényes, és a szolgáltatást, a karbantartási napok kivételével, a nyitvatartási időben lehet igénybe venni.

MEGÚJULVA VÁRJA A NYITÁST SZENTENDREI MÚZEUMUNK Bár
a múzeumok még országszerte zárva tartanak, mi már nagyon készülünk
a nyitásra: elkezdtük 1992-ben létrehozott kiállításunk megújítását.
A több lépcsőben megújuló tárlat Budapest közösségi közlekedésének történetén kalauzolja végig a látogatókat – a kezdetektől egészen
napjainkig. Új közlekedéstörténeti kiállításunk – amelynek ismertetőit
a turisták kedvéért angolul is feltüntettük – kiemelt figyelmet szentel
a BKV immár több mint fél évszázados történetének.
A Városi Tömegközlekedési Múzeum címe, nyitvatartása:
2000 Szentendre, Dózsa György út 3. – közvetlenül a HÉV végállomás és
a Volán pályaudvar mellett.
A múzeum szezonálisan, április 1-től október 31-ig tart nyitva, amely
a járványügyi veszélyhelyzet korlátozásai miatt változhat.

ÚJ VILLAMOSOK ÁLLNAK FORGALOMBA A 17-ES ÉS A 19-ES VONALÁN Egy újabb CAF-villamos állt forgalomba a 17-es és a 19-es vonalán. A 2017-ben megrendelt járművek közül a tizenhetedik villamos
üzembehelyezési engedélyét is kiadta a hatóság, így forgalomba állhatott. A huszonhat megrendelt villamosból már csak kilenc átvétel van
hátra. A tervek szerint havonta két jármű állhat forgalomba.
A szerelvényekkel ősztől, a szükséges infrastruktúra-fejlesztések elvégzése után az 50-es villamos vonalán is lehet majd utazni.
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1939-BEN KÉSZÜLT VILLAMOSSAL BŐVÜL A BKV NOSZTALGIAFLOTTÁJA Új járművel bővül a BKV Zrt. nosztalgiaflottája, miután véget ért
az F1A típusú villamos motorkocsi felújítása. Az F1A típusú villamosokat
1938 és 1944 között gyártották, a kor technológiai szintjén korszerű járműveknek számítottak. Ez a típus volt Budapesten az utolsó, új beszerzésű kéttengelyes motorkocsi. Kifejlesztésekor a kényelmes utastér,
a jó használhatóság, és az üzemeltetési szempontból előnyös, egyszerű
műszaki felépítés voltak meghatározó szempontok.
Az ötvenhat darabot számláló járműsorozat meghatározó típusnak számított Budapesten: a forgalomban a villamosok beváltak, a járművek
nagy része egészen az 1980-as évek elejéig-közepéig állományban maradt a BKV-nál, az utolsó példányokat 1984-ben selejtezték.
Az 1522-es pályaszámú villamos a sorozat elején, 1939-ben készült el
a BSzKRt Budai főműhelyében. 1979-ig teljesített aktív szolgálatot Budapesten, ekkor – mivel életútja során viszonylag kevés átalakítást kapott,
ezért a gyártáskori állapottól nem sok dologban tért el – muzeális megőrzéséről született döntés, ennek érdekében pedig egy középszintű felújítást
kapott. Ezt követően a VJSZ Kft. munkatársainak aktív részvételével megkezdődött az előkészítéssel együtt mintegy másfél évig tartó, kihívásokkal
teli folyamat.

MACIS ÁLRUHÁBAN JÁRJA A FŐVÁROST A közelmúltban gyorsan felkapta a sajtó a buszos képéről ismert hölgyet, aki mackó ruhát visel.
Később még több fotó és mémek is születtek róla. A képen szereplő
utas könnyen megszerethető, hiszen kedvességet és békességet sugároz, amit igazol a plüssgyűjteménye, illetve a következő szívmelengető történet is: a hölgyről nemrég kiderítették, hogy 2015-ben segített
egyik régi barátjának, neki adta ugyanis a veséjét, akiről vérvétel közben derült ki, hogy kezdődő veseelégtelenségben szenved.

AKKUMULÁTORT ÉPÍTETTEK A VILLAMOSOKBA OLASZORSZÁGBAN
A Hitachi Rail olyan hibrid villamosokat próbált ki Firenzében, amelyek nemcsak „hagyományos” villamosként, hanem akkumulátorról
is képesek üzemelni. A villamosok előnyös tulajdonságai így megmaradhatnak, és a jövőben már a turisták fényképeit sem fogják elrontani
a vezetékek.
A villamosoknak számos előnyös tulajdonságuk van a nagyvárosokban
a buszokkal szemben. Nem kerülnek dugóba, ezért stabilabb a menetrendjük, nincs károsanyag-kibocsátásuk sem. Azonban az eddig
megszokott villamosok az áramszedőjükkel a pályájuk fölé épített felsővezetékekből nyerik az energiát – ezek kialakítása pedig nem biztos,
hogy mindenhol előnyös. Firenzében, a történelmi olasz nagyvárosban
elsősorban azért részesítenék előnyben az akkumulátoros villamosokat, mert használatukkal a városrészekben nem kell felsővezetékekkel
elcsúfítani a környezetet.
Sokan úgy gondolják, hogy a vezetékek és az azokat tartó oszlopok
rombolják a városképet az óvárosokban. Ez a vélemény nemcsak a kiemelkedően gazdag történelmi múlttal rendelkező olasz városokban
lehet nagyon releváns, hanem akár más országokban is. Ezért nem
véletlen, hogy az utóbbi években már kezdtek elterjedni az eleve akkumulátorral felszerelt villamosok, de azért még közel sem számítanak
gyakorinak.
A japán cég most egy már futó járművet alakított át, ami tovább erősítheti a technológia elterjedését. Az átalakított villamos üzemeltetésének gazdaságosságát még vizsgálják, hiszen az akkumulátoroknak és
használatuknak nyilvánvalóan jelentős költségei vannak, ugyanakkor
a felsővezetékek megépítése és karbantartása is forrásokat igényel,
amit az akkumulátorokkal meg lehet spórolni.
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Folytatva a korábbi lapszámokban megkezdett, a jogsegélyszolgálat munkáját bemutató
cikksorozatunkat, ezúttal egy újabb jogeseten
keresztül mutatjuk be, miért lehet hasznos és
célravezető, ha felkeresik a jogsegélyszolgálatot.
Jogeset:
A konkrét esetben a megkereső egy tartozással terhelt ingatlanrészt örökölt az örökhagyótól. Az örökös a közjegyző előtti hagyatéki eljárás során kijelentette, hogy nem tart igényt az
ingatlanrészre, azt testvérére (a másik örökösre) kívánja átruházni („elajándékozni”). Ezen
kijelentése mögött kifejezetten az a szándék
húzódott, hogy a tartozásért ne kelljen felelnie. Az ingatlanrészen túlmenően a megkereső mást nem örökölt. A testvér a megkereső
ingatlanrészét elfogadta. A közjegyző az eljárásban megállapította, hogy a megkereső
az ingatlanrészt megörökölte (jogi nyelven
megállapította a közbenső jogszerzés tényét),
és jóváhagyta az örökösök egyezségét, azaz
a megkereső jogi értelemben véve örökölt,
azonban semmilyen vagyontárgy nem került
birtokába, az ő részét testvére kapta meg.
Ezt követően megkereső megdöbbenve tapasztalta, hogy a tartozást mindezek ellenére
tőle is követelik és vele szemben is végrehajtási eljárás indult annak ellenére, hogy az örökséget nem kapta meg. Hogyan lehetséges ez
és mi a megoldás?
Válasz:
A hagyatéki hitelező nem járt el rosszhiszeműen, amikor a tartozást a megkeresőn is érvényesítette, figyelembe véve, hogy erre a lehetősége adott volt, ez jogában állt. Az örökös
ugyanis, öröksége erejéig egyéb vagyonával is
felel a tartozásokért akkor is, ha az örökséget
a fenti eljárás szerint nem vette át, kapta meg.
Amiatt ugyanis, hogy az örökös az örökségét
másra átruházta (eladta, elajándékozta), a hitelezőt sérelem (vagyis az, hogy nem kapja
meg a tartozást) nem érheti. Az örökös ebben az esetben saját (egyéb) vagyonával felel,
azonban nem korlátlanul, hanem csak örökrésze értékének erejéig, tehát jelen esetben az
ingatlanrész hagyatéki eljárásban megállapított értékének megfelelő összeggel.
A fent ismertetett jogesetben a hagyatékról
egyik örökös sem mondott le, azaz a hagyaték
az örökösökre átszállt, azonban ezt követően
az örökösök megegyeztek, hogy az ingatlanrészt a megkereső átadja a testvére részére. Így a közjegyző megállapította, hogy az
örökséget a megkereső megszerezte, majd elajándékozta. Ez utóbbi ajándékozás azonban
csupán az érintett hagyatéki vagyontárgyra
vonatkozik, azonban a tartozásra nem (nem is
tud), tehát a hagyatéki tartozások kielégítése
továbbra is a megkereső kötelezettsége. Erről

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 061 461 6500 /11-233-as telefonszámon. A jogsegélyszolgálat ellátásának helyszíne: a Székház épülete, ideje: a járvány okozta speciális helyzetre tekintettel jelenleg
eltérő napokon és időpontokban, amelyekről szintén a fent megjelölt telefonszámon tájékozódhatnak.

egyébként a közjegyző is kell, hogy tájékoztassa az eljárás során az örököst.
Annak, hogy az örökhagyó tartozását ne kelljen akár saját vagyonából is megfizetnie (részben vagy egészben) az örökösnek, megoldása
lehet az, ha az örökös visszautasítja az örökséget. Ebben az esetben az adott örökös kiesik az öröklésből és az őt megillető örökrészt
az örököstársai szerzik meg (természetesen
a tartozások terhével együtt). Megjegyzendő
azonban, hogy az örökséget csakis teljes egé-

szében lehet visszautasítani, részleges visszautasítás nem megengedett, azaz az örökös
nem „válogathat” az örökség tárgyai között.
Ez alól kivételt képez, ha valaki végrendelet
alapján is örökölne. Ekkor az örökös dönthet
úgy, hogy csak az egyik öröklés szerinti vagyont szeretné örökösként megkapni és a másikat visszautasítja.
Jogi Iroda
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HISZEK A PARTNERSÉGBEN
HOGYAN HASZNOSÍTHATÓ A NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI TAPASZTALAT A BKK IRÁNYÍTÁSÁBAN? MIK
A JÁRVÁNY OKOZTA NEHÉZ GAZDASÁGI HELYZETBEN A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB FELADATAI? HOGYAN ALAKULHAT A BKV – BKK VISZONY A JÖVŐBEN? MILYEN
LENNE AZ IDEÁLIS BUDAPESTI KÖZLEKEDÉS? – INTERJÚ DR. WALTER KATALINNAL, A BKK VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL.
Szakmai múltját tekintve elsősorban pénzügyi,
befektetési, szervezetstratégiai irányítással foglalkozott.
15 évig dolgoztam a McKinsey and Company
nemzetközi stratégiai tanácsadó cégnél:
nagy szervezeteknek, vállalatoknak dolgoztunk ki és valósítottunk meg különböző iparágakban, nagyon eltérő területeken operatív
programokat: hatékonyságnövelés, értékesítés növelése, új piacok megszerzése, árazási
stratégiák, szervezeti átalakítások, és még
sorolhatnám. Tehát nem vállalati pénzügyekkel foglalkoztam, hanem kifejezetten operatív
eredményjavításra fókuszáló tevékenységekkel. A McKinsey után több helyen vezettem
operatívan nagy projekteket. Az elmúlt több
mint 20 év munkatapasztalata megtanított
arra, hogy gyorsan átlássak komplex szervezeteket, csapatot építsek, meghatározzam a prioritásokat, majd meg is valósítsam a célokat.
Ugyanakkor minden vállalat különböző. Ös�szehasonlíthatatlan egy pénzintézet, egy telekommunikációs cég vagy éppen a BKK szakmai
tevékenysége. Eddigi tapasztalatai hogyan
egyeztethetők össze közlekedésszakmai kérdésekkel, amelyekkel új pozíciójában találkozik?
Tudom, mitől működik jól és hatékonyan egy
vállalat, ezt a tudást kell kamatoztatnom most,
amikor a BKK a járvány és a válság miatt története legnagyobb kihívásaival szembesül. Szerencsére a BKK-nál nagyon erős közlekedésszakmai gárdára támaszkodhatom. Csapatot
építek és irányítok, igyekszem megtalálni a legjobb szakembereket, és hatékonyan felhasználni a tudásukat. Az elmúlt hetekben megismerhettem a BKK működésének sok apró részletét
is, mert abban hiszek, a jó vezetőnek tudnia
kell, ki mivel foglalkozik a vállalatnál. A jó vezető azonban azt is tudja, hogy nem neki kell
mindig a legokosabbnak lennie, hallgatnia kell
a szakmai véleményekre – ezt teszem.
Mik a kitűzött célok, a megvalósításra váró feladatok most?
Most véglegesítjük a 2021-es üzleti tervet, amihez a BKK minden egyes területének költségeit
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elemezzük, szinte minden tételt egyesével.
A jelenlegi járvány-válság-elvonások háromszögben nyilván elsődleges célunk a működés
fenntartása, a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés. Erre kell koncentrálnunk,
a tervezett beruházásokat is ennek megfelelően kell átnéznünk, és fontossági sorrendbe
állítanunk.
Mit gondol, meddig tartható fent a normális
működés?
Ez elméleti kérdés. A közösségi közlekedés
fenntartása kulcsfontosságú a budapestieknek és a városvezetésnek. És nagyon remélem,
a Kormány is tudja, hogy egy kétmilliós város
közlekedésével, mindennapjaival nem lehet
játszani. A működést fenn fogjuk tartani, miközben folyamatosan kell vizsgálnunk a megtakarítási lehetőségeket.
Ha túltekintünk a járványon, illetve a működés
fenntartásán, mit látunk?
Kihívásokat. A BKK tíz éves, mostanra számtalan fontos rendszere elavult. Például a FUTÁR,
amit szerintem nem kell a BKV-s kollégáknak
részletesen elmagyarázni. De a jegykiadó
automatáink üzemeltetési szerződése is lejár. Muszáj tehát alapvető infrastrukturális és
rendszer megújításokkal foglalkozni. Párhuzamosan elkezdtünk dolgozni a jövőn. Tavaly
év végére elkészült a BKK középtávú stratégiája. Most elemezzük, milyen feladatokat
tudunk ebből milyen időzítéssel elvégezni,
mik az erőforrásigények. Ehhez természetesen az üzleti tervezés adta feltételrendszert is
figyelembe kell venni, hiszen az erőforrások
rendelkezésre állása hatással van a feladatok
elvégzésének sorrendjére. A tervezés során az
egyik legfontosabb kitétel, hogy olyan beruházásokat valósítsunk meg, amelyek az ügyfeleinknek jók. Nem halaszthatjuk el teljesen
azokat az intézkedéseket, melyek a budapesti
közlekedők ügyfélélményének növelését szolgálják, hiszen akkor elmegy mellettünk a világ.
A válságmenedzsment, költségcsökkentés,
és a jövőt megalapozó stratégia megteremtése mellett muszáj kiemelnem még – ahogy

korábban is mondtam – a csapatépítés jelentőségét. Elengedhetetlen, hogy a BKK visszanyerje azt a szakmai önbecsülését és büszkeségét, ami egyébként olyan sokáig jellemezte.
Szóba kerültek a BKV-s kollégák. Mik az első benyomásai a két cég kapcsolatáról?
A menedzsment szintjén és a mindennapi
munka során is azt látom, hogy jó a viszony,
szoros és kollegiális. Nagyon sokan régóta
ismerik egymást, számtalan témában dolgoztak együtt. A két cég szerepe teljesen világos.
A BKK a megrendelő, a BKV a szolgáltató. Abban hiszek, hogy minden ilyen megrendelőszolgáltató viszony akkor jó, ha partneri. Ez
persze nem jelenti azt, hogy nincsenek konfliktusok. Az ilyen rendszerekbe azonban produktív konfliktusok vannak beépítve, aminek
az a lényege, hogy közösen oldjuk meg ezeket.
Csak akkor válnak hasznossá, akkor lesz a budapesti utazóközönségnek is jobb.
A jövőről vannak elképzelései?
Szeretném, hogy 10 év múlva ne a forráshiány
dominálja a hétköznapokat, és a mindennapi
küszködés helyett előremutató fejlesztések
megvalósításán tudjunk majd dolgozni. Világos, hogy nagyon más technológiai háttér,
más működés lesz jellemző. Remélem, és nagyon bízom benne, hogy a garázsokból 10 év
múlva nem dízelbuszok állnak majd ki. Ahogyan arra is számítok, hogy az ügyfeleink nem
papíralapú jeggyel váltanak majd jogosultságot az utazásra. Szeretném, hogy megérkezzünk a jövőbe!
És ami a két cég viszonyát illeti?
Nagyon remélem, hogy sokkal erősebb lesz az
együttműködés a két cég között. Legyen automatikus az adatmegosztás, ne papíron iktatott
leveleket küldözgessünk egymásnak. Vagy vegyük a HR témákat. Hiszek abban, hogy a közös karrier-tervezés, a nagyobb átjárhatóság,
az összeillesztett munkaköri rendszerek mind
segíteni tudnak abban, hogy mindkét cég – és
általában a fővárosi cégek – mint munkaadó
vonzóbb legyen a jövő munkaerőpiacán.

Éveket töltött nyugati nagyvárosokban. A közösségi közlekedés használójaként van esetleg olyan
külföldi tapasztalata, ami befolyásolja a budapesti közlekedéssel kapcsolatos jövőképét?
Abszolút! Frankfurtban jártam iskolába, 14
éves koromtól gyakorlatilag mindenhova biciklivel mentem, iskolába és később sokszor
munkába is. Kulcsélmény volt, hogy mennyire
szerves része a biciklizés és a gyaloglás a közlekedésnek a város minden területén. Dolgoztam Frankfurton kívül más világvárosokban
is. Budapestről nézve megdöbbentő, hogy
sok helyen a közösségi közlekedés használata
mennyire magától értetődő mindenki számára. Mindenféle társadalmi réteg képviselőjét,
a munka világának minden résztvevőjét látni a metrókon, a buszokon. Ezeken a helyeken nem presztízskérdés autóval közlekedni,

Dr. Walter Katalin Németországban és az USA-ban tanult közgazdaságtant, 15 évig dolgozott
a McKinsey and Company tanácsadó cégnél Frankfurtban és Budapesten. Nemzetközi és magyar nagyvállalatok stratégiai programjait menedzselte. A McKinsey budapesti irodájának
vezetése után európai regionális feladatkört kapott. Később az Erste Bank és a Citibank lakossági üzletágának integrációját, majd az Allianz közép-kelet európai értékesítési vezetőjeként 11 ország értékesítési tevékenységét irányította. 2019 második félévében a CEU operatív
vezérigazgatójaként többek között az egyetem Bécsbe költözését irányította. 2020 januárjától
a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezérigazgatója. 2021. januártól a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója.
hiszen az ott lakók tudják, hogy a közösségi
közlekedéssel gyorsabban érnek célba.
Reális cél?
Mindenképpen. És ez nem csak az én célom.
A városvezetésnek nagyon világos jövőképe
van arról, hogy milyen várost építünk. Mire az
interjú megjelenik, már kint lesz társadalmi

egyeztetésre Budapest integrált településstratégiája, de van nekünk egy Balázs Mór tervünk, ami világos célokat tűz ki a különböző
közlekedési módok arányának változására.
Kárpáthegyi Bálint
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A SZÍNFALAK MÖGÖTT

– BETEKINTÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MUNKÁJÁBA

MAGAZINUNK ELŐZŐ SZÁMÁBAN A BKV IGAZGATÓSÁGÁNAK TAGJAIT, ILLETVE A GRÉMIUM TEVÉKENYSÉGÉT MUTATTUK BE. MOSTANI ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBAN A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAIT KÉRDEZTÜK
TERVEIKRŐL ÉS CÉLJAIKRÓL, HOGY RÁLÁTÁST BIZTOSÍTSUNK ARRA, MIÉRT FONTOS A MUNKÁJUK.
körű jogosítványokat biztosít, ezzel együtt
ezek nem csupán lehetőségek a számukra,
a tagokat a feladatok elmulasztásából, vagy
nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért
kártérítési kötelezettség is terheli. A Felügyelőbizottság feladata tehát a Tulajdonos és
a Társaság érdekeinek megóvása – hangzik Dr.
Katona Tamás válasza a bizottság munkájára
vonatkozó kérdésünkre. A Felügyelőbizottság
hat tagból áll, a tagokat az Alapító választotta öt éves időtartamra. Ezen belül két tagot
– a Polgári Törvénykönyv előírásait betartva –
a Központi Üzemi Tanács jelölt ki.
– Általában havonta ülésezünk, ha szükséges,
akkor természetesen gyakrabban, míg az
egyik nyári hónapban nincs ülés – folytatja
az elnök. – A gyakorlatban a Felügyelőbizottság tagjai a vezérigazgatótól rendszeresen
tájékoztatást kapnak az aktuális problémákról és a megoldandó feladatokról, de vannak
állandó témák, a 3-as metró felújításáról például minden alkalommal szó esik. Általában
megvitatjuk a problémás kérdéseket is, így
a társaság mindenkori pénzügyi helyzetét.
Napirendre tűzzük a dolgozók számára fontos
kérdéseket, amelyekre a munkavállalói képviselőtagok rendszeresen felhívják a bizottság
figyelmét. Ennek aktuális vetülete, hogy a bizottság soron következő ülésén a munkaruhaellátás problémáit tárgyalja – zárja az interjút
Dr. Katona Tamás.

Dr. Katona Tamás, a Felügyelőbizottság elnöke
– A BKV Felügyelőbizottságát a – mindenkori
hatályos – jogi előírásoknak megfelelően a Tulajdonos, Budapest Főváros Önkormányzata
hozta létre. Tagjai a tulajdonos érdekét képviselik, az ügyvezetéstől függetlenek, annak részéről nem utasíthatók, ugyanakkor kötelesek
a Felügyelőbizottság munkájában személyesen
közreműködni – enged betekintést a jogi keretekbe a Felügyelőbizottság elnöke. A szervezet
kötelezettsége továbbá minden olyan, a menedzsment által készített dokumentum, előterjesztés előzetes vizsgálata és véleményezése, Gulyás Attila
amely az Önkormányzat elé kerül.
– A munkában a Központ Üzemi Tanács által
– A bizottság az adott kérdéskörben ismerteti delegált tagként veszek részt. A két munkaés indokolja álláspontját. Véleménye, javasla- vállalói tag szerepe abban különbözik a többi
tai megalapozásához a jogi szabályozás széles tagétól, hogy a döntések során együttesen
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különvéleményt fogalmazhatnak meg, amiről
tájékoztatni kell a Tulajdonost. A munkavállalói tagok helyzetüknél fogva olyan hasznos
információkkal tudják segíteni a Felügyelőbizottság munkáját, amik közvetlenül a különböző szakterületektől, kollégáktól származnak,
rávilágítva olyan problémákra, nehézségekre,
amikről nem feltétlenül értesülne a testület és
a Társaság vezetése – avatott be minket Gulyás Attila a munkájába, valamint világított rá
a speciális tagsági forma előnyére.
Érdekképviseleti vezetőként pedig különösen
hasznos számára, hogy Felügyelőbizottsági
tagként átfogó képet kap a Társaság működéséről. Sajnos az utóbbi időszakok egyre ros�szabb finanszírozási feltételei miatt ez a kép
nem mondható szépnek: nem jut elég pénz

beruházásokra és épphogy elég a napi üzemeltetésre.
– Ilyen nehéz pénzügyi feltételek mellett munkavállalói delegáltként például folyamatosan
napirenden tartjuk a formaruhaviselésre kötelezett dolgozók formacipő ellátásának vis�szaállítását, valamint sajnos - a mára egy éve
szünetelő - formaruha juttatás problémáját
is jeleznünk kellett, de a többi, munkavállalói
szempontból fontos problémára is ráirányítjuk a figyelmet – számolt be munkájáról és
eredményeiről a VTDSZSZ elnöke. - Úgy látom,
hogy a Társaságnak és valamennyi dolgozójának pénzügyi vonatkozásban nehéz időszakban kellett helytállnia, aminek egyáltalán
nincs vége. A helyzet csak akkor változhat, ha
a döntéshozók a BKV-t végre stabil pályára
állítják. Ez hozna könnyebbséget a munkatársaknak, akik elkötelezettséggel, magas színvonalon végzik nap mint nap a feladataikat.

Schumacher Ferenc
– A Felügyelőbizottság munkavállalói tagjaként – az ellenőrzési tevékenységen túl – jelentős szerepet tulajdonítok annak, hogy
a munkavállalói érdekek minél jobban megjelenjenek a határozatok meghozatalánál.
Számos esetben – a határozatokhoz fűzött
– különvélemény megfogalmazásával hívtuk
fel a Tulajdonos figyelmét a bérek és munkakörülmények javításának szükségességére –
emelte ki a munkavállalói tagok fontosságát
Schumacher Ferenc.
A Felügyelőbizottság munkájának talán legnagyobb eredménye, hogy a Társaság működésével kapcsolatban az utóbbi tíz évben törvényességi kifogás nem merült fel, a Tulajdonos
a stabil működés feltételeit biztosítja.
– Személyesen a legnagyobb eredmények között említeném az Óbuda autóbusz telephely
jövőjével kapcsolatos döntéseket, javaslatokat,

amelyek jelentős mértékben hozzájárultak
ahhoz, hogy a Tulajdonos végül a továbbüzemeltetés mellett hozott döntést – értékelte
munkáját. Munkavállalói tagként egyébként is
a legfontosabb feladatának tekinti, hogy a Felügyelőbizottság segítse elő olyan Tulajdonosi
döntések meghozatalát, amelyek biztosítják
a Társaság hosszútávú, biztos, kiszámítható
működését oly módon, hogy figyelembe veszi
a munkavállalók elvárásait is – határozta meg
célkitűzéseit a BKSZSZ vezetője.

Bollók Istvánné
– 2019 novembere óta vagyok a BKV Felügyelőbizottságának tagja. Szociálpedagógus végzettségem mellett szakoktatói vizsgával rendelkezem,
valamint elvégeztem a Forgalomtiszti iskolát is.
Hosszú ideig dolgoztam a BKV-nál, az akkori
Kelenföldi buszgarázsban fegyelmi és kártérítési előadóként. Több régi és mostani kollégát
ismerek, akik segítenek javaslataim, döntéseim
meghozatalában – engedett bepillantást eddigi
tapasztalataiba Bollók Istvánné.
A jelenlegi járványhelyzet mindenki számára
különösen nagy megterhelést jelent, ennek
ellenére a járművek minden nap részt vesznek
a forgalomban, vezetőik udvariasan állnak az
utazóközönség rendelkezésére.
– Fontos számomra, hogy minél többen vegyék
igénybe a tömegközlekedést. Ehhez azonban
európai színvonalú szolgáltatást kell nyújtani,
meg kell újítani a járműparkot. Megbízatásom
alatt csak olyan intézkedéseket fogok támogatni, amelyek növelik a szolgáltatás színvonalát,
védik a munkavállalókat, és nem sértik a tulajdonosi érdekeket. Tervezem, hogy a járványhelyzet
megszűnése után valamennyi telephelyre ellátogatok, hogy megismerhessem a munkakörülményeket, és személyes kapcsolatot alakíthassak ki a kollégákkal, vezetőkkel – tájékoztatta
lapunkat a jövőbeli terveiről.

Iványi Bálint
– Az elmúlt tíz évben elsődleges feladatom,
hol szorosabban, máskor lazábban, de mindig kötődött a fővárosi közlekedéshez, ahogy
a közlekedési rendszer fejlesztéséhez, úgy annak működtetéséhez is. Ettől eltekintve mégis
„outsidernek”, egyfajta kivűlállónak tartom
magam, hiszen a közlekedés iránti rajongás
saját indíttatásból fakad, nem a felmenőktől
kapott örökség. Meggyőződésem, hogy ez az
adottság kifejezetten támogatja a munkámat,
hiszen a Felügyelőbizottság elé kerülő ügyeket nem a rutin által kiérdemelt rugalmassággal felvértezve, hanem egészséges bizalmatlansággal és a velejáró alapossággal kezelem,
vagy éppen magam kezdeményezem – mesélt
magáról a beszélgetés elején Iványi Bálint.
Amikor a főbb céljairól, a BKV-val kapcsolatos
tapasztalatairól kérdeztük, az alábbiakat felelte:
– A BKV, mint Budapest egyik legnagyobb
múltú és tekintélyű vállalata, a város működésének, gazdasági és társadalmi életének tartópillére. Rendeltetésszerű működése ezért
kiemelt felelősség, amelyhez magam, a saját
eszközeimmel is hozzá kívánok járulni. A Társaságért dolgozni izgalmas és felelősségteljes
műfaj. Elsődlegesen a „fronton” dolgozó és
kiemelt kockázatnak kitett kollégáknak köszönöm a rendületlen és példaértékű hozzáállást, alázatot, kitartást és hősiességet. Az ő
munkájuk elengedhetetlen az élet normalitásának fenntartásához – ismerte el kollégáink
elhivatott munkáját.
Fenyvesi Máté
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EURÓPAI PROFIZMUS
HAZAI KÖRNYEZETBEN

– BEMUTATKOZIK AZ INTER TAN-KER

AZ IDÉN 23 ÉVES MAGYAR KÖZLEKEDÉSI SZÖVETSÉG (MKSZ) AZOKAT A KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÓKAT TÖMÖRÍTI, AKIK TEVÉKENYSÉGE GYAKORLATILAG AZ EGÉSZ ORSZÁGOT LEFEDI. CIKKSOROZATUNKBAN ARRA VÁLLALKOZTUNK, HOGY BEMUTASSUK A SZÖVETSÉG TAGJAIT. FOLYTATVA A HAZAI
SZEMLÉT, EZÚTTAL MARADTUNK A FŐVÁROSBAN, AHOL EGY KÖZEL 20 ÉVES CÉG, AZ INTER TAN-KER
ZRT. IS KÖZREMŰKÖDIK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN, UGYANAKKOR EURÓPAI PIACRA IS KÉSZÜL,
JELENTETTE KI KOSSA GYÖRGY, AZ ITK HOLDING ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA.
•
•
•
•
•

Hány járművel vesznek részt a fővárosi közlekedésben?
Összesen 69 járművel vagyunk jelen Budapesten. Ehhez még hozzá jönnek a műszaki
tartalékaink. Legtöbb csuklós járművünk az
M3 vonalán fut, de ettől függetlenül a város
különböző pontjain is megtalálhatóak. A fővárosban 2014 óta veszünk részt a közlekedésben, ekkor írtuk alá ugyanis az első szerződést.
Az utasok milyen járművekkel találkozhatnak?
Korszerű, EURO-6-os Mercedes Conecto buszokkal rendelkezünk, illetve vannak szóló
Volvo járműveink is, amik Euro 5-ös kategóriájúak.
Milyen egyéb szolgáltatásokat kínálnak?
Cégcsoportunk már 2002 óta működik, azóta
számos területen megtalálhatóak vagyunk.
A közlekedésben már több mint 30 milliárd
forintos fejlesztést hajtottunk végre. Jelen
vagyunk a közösségi közlekedésben, a járműfejlesztésben, de említhetem akár az IT és távközlési területet is. A stratégiánk egyértelműen az, hogy Közép-Kelet Európa legnagyobb
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integrált mobilitási cége legyünk. Ebben segít
a tulajdonosi szerkezetünk is (MOL és az ITK
Invest). Szeretnénk olyan új technológiákat és
eszközrendszereket meghonosítani a közösségi közlekedésben, amelyek segítik utasainkat a mindennapokban.
Országosan is jelen vannak a közlekedési ágazatban. Pontosan hol?
Közszolgáltatóként megtalálhatóak vagyunk
Debrecenben, a DKV Zrt.-vel közös konzorciumban, illetve Kecskeméten is. Mivel ebben a minőségben is jelen vagyunk, így számos egyéb
szolgáltatást is nyújtunk megrendelőink részére, mint például operátori tevékenység ellátása,
rendszerelemek karbantartása, javítása, járművek üzemanyaggal történő kiszolgálása, busz-,
és kamionmosó, biztosítás, utastájékoztatás,
telephely, és még sorolhatnám.
Visszatérve Budapesthez. Hogyan értékelik az elmúlt időszakban végbement fővárosi közösségi
közlekedési változásokat?
Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt 15 évben egy
folyamatos, dinamikus változáson ment át

az INTER TAN-KER Zrt. 2002-ben alakult
a járművek mintegy 120 millió km-t tettek
meg eddig
cégcsoporton belül eddig 1,2 milliárd
utast szállítottak
országosan 240.000 m2 területű telephely
14 járműtípus fejlesztésében vett részt
a cégcsoport

a főváros közlekedése. Ezek jelentős változások voltak, elég, ha a járműpark életkorára
gondolunk, vagy a vonalhálózat struktúrájára, ami egyre jobban az utasok igényeihez
igazodik. Számos pozitív előrelépés történt
az elmúlt időszakban, példaként említhetem
a Fonódó villamoshálózat kialakítását és az új
autóbuszvonalak megjelenését.
Mi várható a közeljövőben? Milyen tervei vannak az Inter Tan-Ker Zrt.-nek?
Mint említettem, stratégiánk egyértelműen
az, hogy Közép-Kelet Európa legnagyobb integrált mobilitási cége legyünk. Tehát nemcsak a hazai járműpiacon vagyunk érdekeltek,
hanem az európai színtéren is. Mindenkivel
korrekt, szoros partneri viszonyra törekszünk
annak érdekében, hogy továbbra is sikeresek
legyünk. Jelentős beruházásokat hajtunk végre a járműfejlesztés területén, ahol nemcsak
szolgáltatóként, hanem gyártóként is jelen vagyunk. Részt veszünk a hazai Zöld Busz Programban is. Emellett büszkék vagyunk arra is,
hogy cégcsoportunk elnyerte a Fenntartható
Debrecen címet, amely alapján törekszünk az
egyszer használatos műanyagok kiszorítására,
és az ingatlanok működtetésénél törekszünk
az energiahatékonyságra.
Sándor Béla

FELÉRTÉKELŐDTEK
A TEKINTETEK

A HOSSZÚRA NYÚLT, TÖBB, MINT EGY ÉVE TARTÓ JÁRVÁNYHELYZET A BKV-T – A LEGTÖBB KÖZSZOLGÁLTATÓ CÉGHEZ HASONLÓAN – INTENZÍVEBB KÜLSŐ ÉS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓRA KÉSZTETTE, AMELYNEK FŐ CÉLJA A BIZALOMÉPÍTÉS VOLT NEMCSAK AZ UTASOK, DE A DOLGOZÓK FELÉ IS – MONDTA EL
MAGAZINUNKNAK DR. SZÉKELYNÉ PÁSZTOR ERZSÉBET, A TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK IRODA VEZETŐJE.
INTERJÚNKBAN MESÉLT AZ ELMÚLT EGY ÉV KOMMUNIKÁCIÓS EREDMÉNYEIRŐL ÉS A KÉNYSZER HOZTA,
DE ANNÁL SIKERESEBB, ÉS EGYRE ERŐSEBB ONLINE JELENLÉTRŐL IS. AZ ÚJ HELYZET ÚJ MEGOLDÁSOKAT SZÜLT, AMELYEKKEL „MEG AKARTUK MUTATNI A VILÁGNAK, HOGY VANNAK SAJÁT HŐSEINK”.
Korábbi lapszámainkban Bolla Tibor vezérigazgató és Dr. Környei Éva jogi és humánpolitikai
igazgató is méltatta a BKV járványhelyzet alatti kommunikációját. Milyen új kommunikációs
és egyéb feladatokat adott ez az új helyzet? Érkeztek egyéb visszajelzések is a kommunikációt
illetően?
Számunkra rendkívül intenzív időszak volt,
mert abból indultunk ki, hogy az otthon maradt emberek többet olvasnak, hosszabb
időt töltenek számítógép előtt, így még több
információ befogadására éhesek és képesek.

Ezért a külső kommunikációban igyekeztünk
minél több tájékoztatást adni Társaságunkról,
hogy a rólunk alkotott képet lehetőség szerint
pozitív irányba formáljuk. Az intenzív belső
kommunikációval pedig a munkatársakban
próbáltuk meg csökkenteni a bizonytalanság
érzését azzal, hogy a napi szinten kapott tájékoztatások kapaszkodót, a vezérigazgatói
elismerések megbecsülést jelenthessenek
számukra – mint ahogy erről több helyről igen
pozitív visszajelzés is érkezett.

Milyen prioritásokat vagy elsődleges üzeneteket
határoztak meg a veszélyhelyzet alatti kommunikációs stratégiában?
Legfőbb célunk a bizalomépítés volt a kollégák felé és az utasok irányába. Kommunikációnkban jelen volt az érzelmi és racionális
megközelítés egyaránt. A racionalitás lényege
a tárgyilagosság, ami arról szól, hogy a BKV jól
kezeli a helyzetet, van elég maszk, fertőtlenítő, kesztyű stb. Az érzelmi kommunikációnak
pedig az volt a célja, hogy tartsuk egymásban
a lelket, üzenete pedig, hogy számíthatunk
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számíthat a cégre. A BKV-nál például nem volt
csoportos létszámleépítés a koronavírus miatt, és mindenki időben megkapta a fizetését.
A korábban is alkalmazott, de most előtérbe
került közösségi média lehetőséget adott a kicsit lazább, közvetlenebb kapcsolattartásra is.
És ennek kapcsán nem átallottunk átvenni jó
példákat: az UITP (Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség) főigazgatója indította el, és
mi is megcsináltuk: pár perces videóban a kollégák különböző területekről mutatták be az
otthoni munkavégzés fonákságait, furcsaságait, sokszor már-már burleszkbe hajló pillanatait. Úgy gondoltuk, az is jó, ha van min és
tudunk együtt nevetni. A közös élményeknek,
közös nevetéseknek is van összetartó ereje, és
ez volt a lényeg: életet vinni a monoton hétköznapokba, megerősíteni az összetartozást,
ha fizikailag távol is vagyunk egymástól. Így
legalább láthattuk egymás maszk nélküli arcát, jó esetben mosolyát.
Ha már említette: volt nemzetközi egyeztetés az
– ebben az új helyzetben – eredményes, jó, sikeres
kommunikációról? Osztottak meg egymással jó
gyakorlatokat?
Az UITP Marketingbizottsága kéthetente tartott online ülést. Én nem tudtam mindegyikbe
bekapcsolódni, de kolléganőm, aki a bizottság alelnöke, biztosította, hogy folyamatosan
tudomást szerezzenek a tagok a nálunk folyó
kommunikációról és hogy mi is megismerjük
a többiek gyakorlatát is, ami nagyon hasznos.
Az együttműködés során tapasztalt újszerű
ötleteket továbbítottuk az illetékeseknek.
Szingapúrban pl. tilos a járműveken beszélni
és telefonálni, mert a beszéddel is erősebben
terjed a vírus, és erre jópofa hirdetésekkel hívják fel a figyelmet.

egymásra. Csatlakoztunk a jó kezdeményezésekhez, így pl. a szakmában egyedüliként
a Szívünk és tapsunk akcióhoz. Felemelő dolgokat együtt csinálni mindenképp lelkesítő és
lélekmelengető – ilyen volt a szívdobbanásra
asszociáló dudálás és fényvillogás a járművekkel a telephelyeken, vagy a székházban
lévő irodák ablakainak kívülről szívet formáló
kivilágítása. Igyekeztünk média kapcsolatainkon keresztül megszervezni, hogy a vezérigazgató minél több alkalommal kifejezhesse
elismerését és köszönetét a kollégáknak, de
arra is figyeltünk, hogy a munkatársak maguk
is megjelenhessenek a médiában, hiteles képet adva a jármű higiéniai felkészítéséről és a
helytállásról. És persze, meg akarjuk mutatni
a világnak, hogy vannak saját hőseink: mert
akik a „maradj otthon” alatt nap mint nap
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kockáztatják saját maguk és családjuk egészségét a munkába járással annak érdekében,
hogy a közösségi közlekedés ne szenvedjen
csorbát, azok bizony hősök. És azok is, akik
ehhez a műszaki és adminisztratív feltételeket
a háttérből biztosítják.
Milyen új kommunikációs eszközöket, csatornákat kellett bevetni, amiket eddig nem használtak?
Jelenleg az online kommunikáció dominál, sok
tartalmat gyártottunk, megpróbáltuk pótolni
a személyes jelenlét hiányát és ebben nagy jelentősége lett a Facebooknak és egyéb online
platformoknak. A BKV – Szeretem csinálni FB
csoportot is igyekeztünk felpörgetni, amivel
egyben támogattuk a munkáltatói márkaépítést és pozícionáltuk a Társaságot: mindenki

Mennyire volt nehéz összehangolni, illetve men�nyire jelentett sokrétű feladatot a több irányú
kommunikáció?
A kommunikáció minden lehetséges formáját alkalmaztuk. Vizuális kommunikációban
például piktogramokat gyártottunk a vigyázzunk egymásra jegyében a maszkhasználatról, kézmosásról, a fertőtlenítő használatáról
stb., amelyeket kihelyeztünk a telephelyeken,
járműveken. „Maszkosítottunk” mindent,
amit tudtunk: FB covert, villamost, autóbuszt,
Mozgásban magazint, és minden lehetséges
módon utaltunk a higiéniai szabályok betartására. Együttműködtünk a maszkhasználatot népszerűsítő filmek, videók gyártásában
a fővárossal, a BKK-val, színházakkal stb.,
hogy minél érdekesebb, izgalmasabb és főleg meggyőzőbb tartalmakkal és üzenetekkel
érjük el az embereket. A kommunikációnak
nem a média az egyetlen eszköze, hanem
a rendezvényekkel is kifejezzük a társaság

iránti elkötelezettségünket. A vírus itt is nehéz helyzetbe hozott bennünket, mert olyan
jelentős eseménysorozat elmaradását kellett
pótolnunk, mint a metró 50 éves jubileuma.
A megtervezett ünnepségek helyett ki kellett
találni azt a kommunikációs formát, amel�lyel - legalább megközelítőleg - méltó módon
tiszteleghetünk e jeles évforduló előtt. Ünnepi közleménnyel, FB-on közvetített metróállomási minikoncert sorozattal emlékeztünk meg róla, a Facebook-on kuriózumnak
számító tartalmakat mutattunk be, valamint
több vetélkedőt indítottunk: metrótörténeti

kvízt, FB borító tervezést, virtuális kiállítást
nyitottunk a napi virtuális múzeumlátogatás
mellett. Az Instagram oldalunkon közzétett
képeinket is nagyon szeretik az emberek.
Népszerűek a BKV-vlogok, amelyek az utasok
által egyébként sem látogatható helyekre engednek betekintést az ott dolgozók személyes
megszólalásával. A vírus első hulláma alatt
FB-oldalunkat minden reggel napindító dallal
kezdtük, hogy egy kis jó kedvet csempésszünk
a nehéz időkbe, a kisgyerekes családoknak
könnyítésül színezőket, dalokat, játékokat
ajánlottunk, húsvétra közlekedéssel kapcsolatos versíró versenyt hirdettünk. A koronavírusra vonatkozó hírekről létrehoztuk a https://
www.bkv.hu/hu/koronavirus aloldalt. A napi
szintű belső kommunikáció egyrészt a kollégák aktuális tájékoztatására szolgál, másrészt
szeretnénk a törődést, gondoskodást kifejezni, valamint a kapcsolatot erősíteni a Társaság
és a munkatársak között. Létrehoztunk egy
koronavirusinfo@bkv.hu információs vonalat is a felmerülő kérdések megválaszolására,
a heti hírleveleken kívül kiadtunk számos belső tájékoztatót, amelyek érintik a koronavírus
elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseken kívül a munkajogi, szociális és egyéb kérdéseket is. A vigyázzunk egymásra hashtaget
pedig nagyon komolyan gondoltuk.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján lát
olyan új, eddig nem használt kommunikációs
eszközt vagy csatornát, amit érdemes lesz átemelni a következő, vírusmentes időszakra?
Elmondható, hogy átbillent a mérleg az online
kommunikáció javára. Ezután is érdemes még
több tartalmat gyártani és bár remélem, a nyílt
napok visszatérnek, azok kedvéért, akik nem
tudnak minket meglátogatni, érdemes folytatni a virtuális nyílt napokat, múzeumlátogatásokat. A Deák téren és Szentendrén üzemelő
múzeumaink a BKV és a közlekedéstörténet
olyan tárgyi hagyatékaival várják a látogatókat, amik egyedi és részletes bepillantást
engednek a magyarországi közlekedés történelmébe. Ezek ugyan most zárva tartanak, de

a látogatóknak lehetőségük van virtuális sétát
tenni mindkét tárlatunkban – a Facebookon
pedig minden nap képes múzeumi összeállítást közlünk.
Ön személyesen hogyan éli meg ezt az időszakot?
Pozitív beállítottságú emberként végig optimista voltam és vagyok, de be kell vallani,
próbára tette az ember türelmét, kitartását
és kreativitását. Vagyis fel kellett találnunk
magunkat bármilyen helyzetben, hogyan oldunk meg kommunikációs problémákat. Ma
már – sajnos – szinte természetes, hogy online
eseményeket szervezünk és a kamerába nézve indítjuk el a fényvillamost, pedig mennyire más a hangulata egy gyerekektől nyüzsgő
helyszínnek. Rutinná váltak az online sajtótájékoztatók, az úgynevezett Facebook „élőzés”,
a ritka munkahelyi találkozások maszkban
történnek és egymás szeméből kell kiolvasni
sok mindent, a mosolyt legfeljebb odaképzeljük a huncutul csillogó szempár alá a maszk
mögé. Felértékelődtek a tekintetek. Én, aki
a közvetlenség, személyes találkozások híve
vagyok, alig várom, hogy lássam a kollégáim
arcát.
Az idei kommunikációs stratégiát már elfogadta
a BKV menedzsmentje. Melyek a főbb területek,
irányelvek, amelyekre a 2021-es kommunikációt
építik?
Az idei kommunikációs stratégiának öt pillérét emelném ki: bizalomépítés, amely továbbra
is fontos nem csak a BKV, hanem egyáltalán,
a közösségi közlekedés iránt és ez a nemzetközi trend is, a munkáltatói márkaépítés, amit
támogat az általános imageépítés és része
a toborzás, a szakmai múltunk megbecsülése, nevezetesen az idén 125 éves kisföldalattiról történő méltó megemlékezés, a Vasút Európai
Évéhez történő csatlakozás és a szerethető, emberközeli BKV bemutatása.
Kovács Edina
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EGY NYERŐ PÁROS

– 50 ÉVE JELENT MEG AZ IKARUS IKONIKUS 260-AS ÉS 280-AS AUTÓBUSZA A BKV-NÁL

Fél évszázada, 1971-ben kezdte meg pályafutását a BKV-nál az Ikarus 200-as buszcsalád
városi kivitelű 260-as autóbuszának és 280-as
csuklós változatának prototípusa. A legendássá váló buszpárból az elmúlt évtizedekben
több mint négyezer fordult meg a fővárosi
utakon.
Ikarus szárnyalása
Az 1949-ben több vállalat államosításával
és összevonásával létrejött Ikarus Karosszéria- és Járműgyár hamarosan a magyar ipar
egyik legsikeresebb vállalata lett, és a KGST
országainak autóbusz-ellátásáról volt hivatott
gondoskodni. A BKV járműállományát is évtizedekig az Ikarus által gyártott autóbuszok
határozták meg. Sorra jelentek meg újabb
és újabb busztípusai a fővárosi forgalomban:
a „Nejlonnak” nevezett Ikarus 30-asok, a 60asok, a 66-os farmotorosok, a mintegy ezer
példányban beszerzett 620-asok, az első gyári
sorozatban készült csuklósok, a 180-asok, illetve 556-os szóló változatuk.
A 200-as típuscsalád története 1967-ben kezdődött, tervezésénél egy olyan sokoldalú járműcsalád megalkotása volt a cél, amelynek
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hasonló megjelenésű változatai nagyobb átalakítás nélkül képesek ellátni városi, elővárosi és távolsági feladatköröket is, gyártásuk és
karbantartásuk egyszerűbb, gazdaságosabb,
mint a korábbiakban jellemző, elérő típusok
esetében. Formavilágának kialakítása – a már
a korábbi típusoknál is közreműködő – Finta
László nevéhez fűződött. A család első tagjaként megjelenő 250-es modell prototípusát az
1967-es BNV-n mutatták be. A sorozat – számos hazai és nemzetközi elismerést elnyerő
– rendkívül időtálló, szinte elnyűhetetlen modelljei a világ legnagyobb darabszámban gyártott autóbuszai és a magyar ipar legsikeresebb
exporttermékei lettek. A ma is világrekordnak
számító, több mint 200 ezer példányban készült buszokból a világ számos országába
– a KGST tagállamaitól az USA-ig, Kuvaittól
Venezuelán és Új-Zélandon át Izlandig – jutott.
Legenda születik
Az Ikarus 1971-ben készítette el a 200-as család városi, elővárosi rendeltetésű 260-as
szóló, illetve 280-as csuklós autóbuszainak
prototípusát, amelyeket még ugyanebben az
évben átadtak a BKV-nak tesztelésre. A 260-as

a 144-es, a 280-as a 107-es viszonylaton kezdte
meg próbaüzemét. A típuscsaládra jellemzően
a modellek legfontosabb újítása a lekerekített
karosszéria helyett alkalmazott szögletes, dobozszerű kocsitest volt, amellyel jelentősen
megnövekedett az utastér. A jobb kilátást
biztosító nagy ablakfelületek miatt a köznyelv
által panorámabuszoknak is nevezett járműveknél a modern külső világos, tágas, kényelmes belsővel társult. A nagy nyílásszélességű
ikerajtók gyorsabb utascserét biztosítottak.
Az új modelleket nemcsak az utasok kedvelték
meg gyorsan, hidraulikus szervokormányuk
és automata sebességváltójuk a járművezetők
munkáját is jelentősen megkönnyítette. Nem
véletlenül a korszerű Ikarus 260-as autóbuszokon engedélyezték először a női vezetők alkalmazását 1979-től.
Modernből klasszikus
A prototípus járműveket rövidesen újabb kocsik követték, 1972-ben a szóló változatból
húsz, a következő évben a csuklósból harmincnyolc érkezett a társasághoz. Ettől kezdve évről évre gyarapodott velük a BKV autóbuszflottája. A folyamatos beszerzés lehetővé

tette a korábbi típusok leváltását, 1980-ra
a páros a társaság buszparkjának abszolút
egyeduralkodójává és a budapesti utak elválaszthatatlan részévé, jelképévé vált. Összesen több mint négyezret szerzett be belőlük
a főváros. Budapest közlekedéstörténetében
egyidejűleg és összességében is a legnagyobb
darabszámban üzemeltetett típusoknak számítanak mind a mai napig.
A Rába motorral ellátott 11 méteres szóló- és
16,5 méter hosszú csuklós kocsikra az 1970-es
évek első felében még többek között egyrészes, magasabb műszerfal, negyedrészben eltolható ablakok és hosszú IKARUS felirat volt
jellemző, később háromrészes műszerfallal,
félig eltolható ablakokkal és rövid, folyóírásos Ikarus felirattal készültek. Az 1980-as évek
közepéig Prága váltóval, Trilex keréktárcsával
és harmonikaajtóval (ráncajtó), majd ZF, illetve Voith váltóval és bolygóajtóval gyártották
őket. Mindezek mellett többször estek át kisebb-nagyobb átalakításokon, korszerűsítéseken.
Bár 1992-ig folyamatos volt a 200-asok beszerzése, az évtized elején a 400-as széria forgalomba állításával fokozatosan kezdték kivonni
őket a forgalomból. A 2000-es években a külföldi járműtípusok beszerzésével cseréjük
felgyorsult, de a mai napig megtálalhatóak
a járműállományban.
„Ezüstnyíl” és „Mikulásbusz”
Az évek folyamán a széria jó néhány darabja különleges megjelenést, illetve rendeltetést kapott. Ma már igazi kuriózumnak
számít, hogy 1980-ban mind a szóló, mind
a csuklós változatból alakítottak ki „BKV
Étkeztetőbuszt” a vállalati dolgozók ellátásra.
1998-ban a „BKV-Plusz” márkavédjegyes szolgáltatási programjában is részt vett több autóbusz a 200-asokból, ezek a magasabb szintű szolgáltatást nyújtó kocsik többek között
Fok-Gyem kijelzőket, elektronikus jegykezelőket, szövetülést és úgynevezett „ezüstnyíl”
fényezést kaptak. A „Gyors 7-173” feliratú és
piros-sötétkék fényezésű, gyorsjáratként közlekedő 280-asokat nemcsak egyedi arculattal,
hanem számos kényelmi és technikai újítással,
például korszerű utastájékoztató rendszerrel
is felszerelték. Az elmúlt években a decemberi, ünnepi időszak új látványosságaként jelent
meg a 260-as „Mikulásbusz”.
Győrfi Judit
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CSAK TÁVLATOKKAL LEHET
AUTÓBUSZT TERVEZNI
DIPLOMA NÉLKÜL A NEMZETKÖZI BUSZGYÁRTÁS ÉLVONALÁBA – PORTRÉ FINTA LÁSZLÓRÓL, A VILÁG
LEGNAGYOBB SZÁMÚ SOROZATBAN GYÁRTOTT AUTÓBUSZMODELLJÉNEK FORMATERVEZŐJÉRŐL

Kezdetek - úton az Ikarusba’
Finta László 1934-ben Pomázon született. Már
gyerekként vonzódott a gépkocsikhoz, az Az Ikarusban
Autó című lap és melléklete, a Kerék, ame- A katonaság alatt a tanulás mellett rajzolásra
lyeket édesapja a fatömegcikk gyáros, Fin- is jutott ideje. Rajzaiból (amelyek között nem
ta József vásárolt, állandó olvasmánya volt. egy “futurisztikus” terv is szerepelt, például
A gyerekkori érdeklődéstől egyenes út veze- a gázturbinás busz) leszerelés után néhányat
tett a Népszínház utcai gépipari technikumba, elküldött az Ikarushoz. A rajzok, és egy röamit 1954-ben kiváló eredménnyel végzett el. vid beszélgetés alapján elfogadták a felvételi
Ennek ellenére – a sajnálatos történelmi körül- kérelmét. “Felvételét javaslom! Képessége
mények miatt – jómódú iparos gyermekeként és kedve szerint reményt nyújt arra, hogy elegyetemre már nem kerülhetett. Édesapja sőrendű karosszéria szerkesztő lesz.” – írta
ugyan fellebbezett az elutasítás ellen, de a fel- Hirmann Antal az Ikarus főmérnöke. Kezdetsőoktatási minisztertől a következő választ ben Schmiedt Kázmér műszaki tervező melkapta: „Tekintettel az Ön múltbéli anyagi lett dolgozott, de itt nem tudta kibontani az
helyzetére, fia egyetemi felvételi kérelmének újdonságnak számító ötleteit. Részt vett a 60B
nem adok helyt, bár a bizottság felvételét ja- tervezésében, első önálló munkája a 303-as
vasolta.”
volt, közreműködött a „faros” buszok (55-ös,
A formatervezést Fintának tehát autodidakta 66-os) tervezésénél, és a 180-as modell megmódon kellett megtanulnia, amire váratlan alkotásánál is, ahol már részben érvényesülni
módon katonai szolgálatának letöltése alatt tudtak elképzelései.
jutott ideje. Lőelem-kidolgozó beosztásban
kiválóan végezte feladatait, ezért felettesei el- A 200-as – az igazi siker
tűrték, hogy az osztályirodán töltse teljes sza- Ahogy egy TV interjúban elmondta, egy 55-ös
badidejét. Itt olvasta el Jurij Dolmatovszkij Au- „faroson” utazva ébredt rá, hogy sokkal tágatókarosszériák tervezése és szerkesztése című sabb, kényelmesebb utastér szükséges a komszakkönyvét, amelyből megismerte és elsa- fortos utazáshoz, és jóval nagyobb üvegfelülejátította az autókarosszériák grafoplasztikus tek az utasok és a járművezető jó kilátásához.
szerkesztési módját (ennek lényege, hogy Ezen elképzelések megvalósítását a 200-as
a geometriai formákat képletekkel is leírják, Ikarusok karosszériájának jól ismert, és sokat
nem csak megrajzolják). A hazánkban akkor emlegetett szögletes térhatárolása tette lehemég kevéssé ismert és alkalmazott szerkesz- tővé.
tési mód nagy hatást gyakorolt teljes későbbi A buszcsalád sikerének másik fontos eleme
munkásságára.
volt, hogy a hatvanas évek közepére Finta felismerte, a buszokat az akkoriban elfogadott,
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FOTÓ: AUTÓSZEKTOR

2018. július 12-én szomorú “nosztalgiamenet” indult el a Mexikói úttól: Ikarus 200-asok
hagyták el a várost, gyászszalag lobogott rajtuk. A buszok és utasaik Pomázra igyekeztek,
hogy tiszteletüket tegyék a járművek tervezőjének, Finta Lászlónak a temetésén. A hazai
járműrajongók - nyugodtan állíthatjuk - kultikus rajongásának örvendő Ikarusok megálmodójának méltó búcsúztatása volt ez. Nézzük, milyen személyes út vezetett az álomtól
a tervezőasztalon keresztül a gyártósorokig és
az elismerésig.

méret szerinti kategóriák helyett funkció
szerinti kategóriákba kellene sorolni. Ez a felismerés, és a vállalat igénye, miszerint gazdaságossági okokból egyetlen alaptípusra
támaszkodva kellene távolsági, városi szóló
és csuklós buszokat gyártani, tette lehetővé
a 200-as család kialakulását. Ezzel egyben
a moduláris tervezés előfutáraivá is váltak
ezek a járművek.
Felemás elismerés
Hiába szerepelt Finta László neve Toldi József,
az Ikarus vezérigazgatója által felterjesztett
listán, a sors fintoraként, illetve politikai játszmák eredményeként 1973-ban nem Finta és
alkotótársai kapták meg a 200-as fejlesztéséért járó Állami Díjat. A listát ugyanis Dr. Betlej
Sándor miniszterhelyettes, aki előzőleg az
AUTÓKUT-ban (Autóipari Kutató és Fejlesztő)
függetlenített párttitkár volt, felülbírálta, és
saját korábbi kollégáinak nevét írta Fintáék
helyére.
Némi elégtételt jelenthetett, hogy 1975-ben
az Iparművészeti Múzeumban az Iparművészeti Tanács és az Ikarus rendezésében önálló
Finta László kiállítást nyitott meg Toldi József.
A kiállítás sikerét az sem árnyékolta be, hogy
művészi körökben többen értetlenül álltak
a buszmodellek és tervrajzok múzeumbeli
megjelenése előtt. Finta László munkásságát
1978-ban Munkácsy díjjal ismerték el.
Kárpáthegyi Bálint

BIZTONSÁGOS BARANGOLÁS
A KIBERTÉRBEN 2.
– A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI CIKKSOROZATUNKBAN A MINDENNAPI INTERNETHASZNÁLAT SORÁN FELMERÜLŐ VESZÉLYEKET ÉS VÉDEKEZÉSI MÓDOKAT MUTATJUK BE. A MAGAZIN ELŐZŐ SZÁMÁBAN OLVASHATÓ BEVEZETŐ CIKKÜNK UTÁN MOST TEKINTSÜK ÁT, MIRE FIGYELJÜNK SZEMÉLYES ADATAINK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ÉS MIT TEHETÜNK A HOZZÁNK KÖTHETŐ INFORMÁCIÓK MEGÓVÁSÁÉRT.
Talán bele sem gondoltunk soha, amikor kitöltöttünk egy adatlapot, kézhez kaptunk egy
zárójelentést, vagy unalmas perceinkben böngésztünk a neten, mekkora kincset birtoklunk.
Pedig mindezek az információk a feketepiacon aranyat érnek, hiszen felhasználva őket
jelentős hasznot hajthatnak sokak számára,
miközben mi magunk manipuláció áldozatai
lehetünk, és az orrunknál fogva vezetve hozhatjuk meg döntéseinket, rosszabb esetben
pedig bűncselekmény elszenvedőjévé válhatunk. Mi sem bizonyítja jobban, hogy virágzó
üzlet az adatkereskedelem, mint az az eset,
amikor bűnözők egy 9 milliós egészségbiztosítási adatbázist kínáltak kb. 1.7 milliárd forintnak megfelelő bitcoinért.
Mit tehetünk?
A sikeres védekezéshez ismernünk kell, mi
számít személyes adatnak: minden olyan információ, amely alkalmas egy konkrét személy
azonosítására, azaz egyéni, adott esetben érzékeny, hozzánk közvetlenül vagy közvetett
módon köthető információk. Ezen a néven
csak mi születtünk adott helyen és időben,
adott szülők gyermekeként és töltünk be egy
bizonyos pozíciót, illetve csak ránk vonatkoznak egészségi állapotunk dokumentumai,
csak hozzánk köthetőek a rólunk készült képek, vagy éppen a böngészőkben és a mobilalkalmazásokban tárolt tevékenységünkre vonatkozó információk is. Sőt, van olyan helyzet,
amikor még a lábméretünk is személyes adatnak számít, ha ez alapján közvetett vagy közvetlen módon, egyértelműen azonosíthatóvá
válunk. Ezen adatok némelyike önmagában
is alkalmat adhat jogszabályellenes, etikátlan
vagy egyszerűen csak kellemetlen visszaélésekre, ha pedig több információ együttesen
kerül illetéktelenek birtokába, az különösen
kiszolgáltatottá tehet minket. Minél több
adattal, információval rendelkezik rólunk egy
személy vagy akár valamely szervezet, annál
inkább nyitott könyv vagyunk számára.
2018. május 25. napjától hazánkban is alkalma-

Személyes adatok például a
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név
születési hely és idő
szülők neve
lakcím
személyazonosító igazolvány száma
vezetéknév.utónév@vállalkozás.com
típusú e-mail-címek
helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója)
IP-cím
böngészőkben és mobilalkalmazásokban tárolt tevékenység
Különleges személyes adatok például a
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származásra vonatkozó adatok
nemzetiségi hovatartozásra, politikai
véleményre, pártállásra, szakszervezeti
tagságra vonatkozó adatok
vallásos vagy más világnézeti meggyőződés
szexuális életre, káros szenvedélyre
vonatkozó személyes adatok
egészségügyi adatok
genetikai és biometrikus adatok

zandó az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendelete, azaz a GDPR, amely a személyes
adatok kezelésére vonatkozóan jelentős változásokat hozott. Ez az új nemzetközi direktíva
merőben eltérő megközelítésre épül, így mindenkinek át kellett gondolnia, strukturálnia az
ezzel kapcsolatos folyamatait és a felmerülő
kockázatok kezelésének megoldásait: nagyobb védelmet hozott a természetes személyek, egyúttal szűkebb mozgásteret az adatkezelők számára.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az egyik markáns változás például, hogy
a GDPR bevezetése után kamerás megfigyelőrendszert magánszemély vagy vagyonőr csak
magánterületen alkalmazhat.
Fontos, hogy mindenkinek joga van megtudni,

milyen nyilvántartást vezetnek róla, kérhető
adataink törlése, helyesbítése, kiegészítése,
amennyiben például azt a jogszabály nem
zárja ki. A személyes adatokat az arra jogosult
szervek is csak meghatározott célból és csak
a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezelhetik. Az adatfelvétel előtt
a kérdezett személlyel közölni kell, hogy az
adat szolgáltatása önkéntes vagy kötelező-e.
Amennyiben az adatszolgáltatás kötelező,
meg kell jelölni az azt elrendelő jogszabályt is.
Személyes adatot harmadik fél számára továbbítani csak az érintett beleegyezésével lehet, e
szabály alól azonban kivételt jelenthet például
jogszabályi felhatalmazáson vagy az adatkezelő jogos érdekén alapuló adattovábbítás.
Ha megtörtént a baj
Ha úgy érezzük, hogy személyes adataink
kezelésében nem jogszerűen járnak el, és
az adatkezelő megkeresésünkre nem adott
megnyugtató választ, akkor a NAIH-hoz, azaz
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a területileg illetékes
bírósághoz fordulhatunk jogorvoslatért.
Legfőbb fegyvere ezen hatóságnak a bírságolás, amely a GDPR alapján 2018. május 25-től
maximálisan 20 000 000 euro, vagy a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes
éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-a
lehet. Nemrég a DIGI-t sújtotta a NAIH 100
millió forintos pénzbírsággal, mert olyan nem
megfelelő adatvédelmi háttérintézkedéseket
talált, amelyek miatt két olyan adatbázis is
könnyen hozzáférhetővé vált, amelyekben az
ügyfelek személyes adatait adatkezelési cél
nélkül tárolták.
Érdemes tehát odafigyelnünk mikor, kinek,
milyen adatot és milyen feltételekkel adunk
át, és ha szükség van rá fontos, hogy ismerjük
jogainkat és éljünk is velük.
Kovács Edina
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A COVID ÉVE
A SZAKEMBER
SZEMÉVEL
A BKV mint a főváros egyik legtöbb embert
foglalkoztató, és Budapest vérkeringését mozgásban tartó vállalata kezdettől fogva nagy
figyelmet szentel azoknak a lehetőségeknek,
amelyek a fertőződés megelőzését, a vírus terjedésének lassítását, a munkatársaink megvédését és ezzel együtt az utasok biztonságát is
szolgálják. Erről a munkáról, a BKV védekezési
stratégiájának kidolgozásáról és annak sikerességéről kérdeztük Dr. Pataki Ibolya főorvos
asszonyt, a társaság üzemorvosi szolgálata,
a Proto Prevent Kft. ügyvezető igazgatóját.
Hogyan kezdődött egy évvel ezelőtt a járvány
elleni védekezés, mik voltak az első teendők múlt
év márciusában?
A Főpolgármesteri Hivatal felkérésére mielőbb aktualizálnunk kellett a BKV Pandémiás
tervét a koronavírusra vonatkozóan, amelyben most azt igyekeztünk meghatározni
a társaság Munkaügyi Osztályával szorosan
együttműködve, hogy milyen munkavállalói körben, milyen védekezésre van szükség,
mely intézkedéseket kell elrendelni, amelyek
aztán a munkavégzéssel, a munkába járással
kapcsolatosan utat mutatnak. Nagy előnyt
jelentett, hogy a BKV-nak eleve egy nagyon
jó pandémiás terve volt - amit még a H1N1 járvány idején dolgoztunk ki - erre akkor az Országos tisztifőorvostól dicséretet kaptunk.
Az áprilisban megalakult Társasági Operatív
Törzs munkájában szakmai segítőként vett és
vesz részt. Mi volt és mi az a feladatkör, amelynek érdekében létrehozták?
Az Operatív Törzs feladata, hogy a társaság
működését, szolgáltató tevékenységének biztosítását segítse, és ha kell, ennek érdekében
gyors döntéseket hozzon. A legelső időkben
azt kellett eldönteni, hogy olyan nagy mennyiségben, amekkorára a BKV-nak szüksége van,
honnan és milyen típusú vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, felületfertőtlenítőt rendeljenek,
és ezek közül melyek megfelelőek. Nem volt
egyszerű a beszerzésük. Mindezek mellett naponta többféle maszkról, fertőtlenítőszerről
kellett szakmai állásfoglalást írni.
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EGY ÉVVEL EZELŐTT MÉG NEM GONDOLTUK – ÉS
TALÁN JOBB IS ÍGY –, HOGY 2021 MÁRCIUSÁBAN
MÉG MINDIG A COVID HATÁROZZA MEG AZ ÉLETÜNKET, ÉS ENNEK KÖVETKEZTÉBEN MAGÁNÉLETÜNKBEN, TÁRSADALMI LÉTÜNKBEN ÉS A GAZDASÁGBAN OLYAN VÁLTOZÁSOK KÖVETKEZNEK BE,
AMELYEK FELFORGATJÁK AZ ADDIG MEGSZOKOTT
VILÁGUNKAT.

Ma már nem probléma a maszkok vagy a fertőtlenítőszerek beszerzése. Milyen új feladatok váltották fel ezeket a második hullám beindulása
óta?
Jelenleg alkalmazunk már antigén tesztvizsgálatot is, és kialakítottunk egy elkülönítő
helyiséget az akut betegek részére. Olyan BKV
dolgozókat vizsgálunk, akiket a munkáltató
azért küld hozzánk, mert szoros kontakt személynek számítanak.
Ezek olyan tesztek, mint amilyeneket a gyógyszertárakban is lehet kapni?
A gyógyszertárban az antitest kimutatására
szolgáló gyors vértesztek vásárolhatók meg,
de tudni kell, hogy az antigén teszttel a jelenleg zajló vírusfertőzést tudjuk kimutatni:
a tünetek megjelenésétől számítva 2-3 napon
belül kimutathatóvá válik a fertőzöttség. Az
antitest vizsgálattal kimutatható, ha megemelkedett az úgynevezett IgG immunglobulin szintje a vérben. Ez azoknál mutatható ki,
akik túl vannak a fertőzésen vagy megkapták
a szükséges védőoltást. Akinek van ilyen laborlelete, az kaphat majd a koronavírus elleni
védettséget igazoló igazolványt.
Már többféle vakcina érkezett az országba és elkezdődött a lakosság oltása. Az Ön véleménye és
orvosként szerzett tapasztalatai szerint ezt a védőoltást ugyanúgy elég lesz évente beadni, mint
az influenza elleneit?
Jelenlegi tudásunk szerint a koronavírus hasonlóan viselkedik, mint az influenza vírus,
amely gyorsan mutálódik, ezért is kell évente
oltani, hiszen az influenza elleni vakcinát minden évben az éppen aktuális mutáns vírusra
készítik el az alapján, hogy melyik vírustörzs
várható a WHO szerint. Ezek aktív oltások,
ami azt jelenti, hogy a szervezetet késztetik
arra, hogy ellenanyagot termeljen. Lehetséges, hogy a COVID oltásokat is évente kell
majd ismételni, hacsak nem sikerül kifejleszteni azt a gyógyszert, ami meggyógyítja a vírus által okozott betegséget.

Milyennek értékeli a BKV elmúlt egy évben meghozott járványkezeléssel kapcsolatos intézkedéseit, mennyire tartja ezeket eredményesnek?
A nehézségek ellenére gyorsan sikerült jó minőségű maszkokat beszerezni, kaptak a dolgozók textilmaszkokat és egyszerhasználatost
is, fertőtlenítőszerekből is megfelelő volt az
ellátás és az érintés nélküliek is kikerültek a területekre. Kiemelném még a járműfertőtlenítést, a fertőtlenítő takarítás gyors és hatékony
megszervezését, és itt kell megemlítenem az
ózongenerátoros fertőtlenítést - ezt a BKV
alkalmazta a közlekedési cégek közül először
Budapesten – ami nagyon hatékonynak bizonyult. De a távmunka lehetőséget, a home
office-t is igen jól és gyorsan szervezte meg
a Társaság. Mi a Kerepesi úton a legszigorúbb
korlátozások idején is folyamatosan fogadtuk
a BKV munkavállalóit, tavaly márciusban már
a rendelő bejáratánál elindítottuk a hőmérsékletmérést és megoldottuk a bejövők esetében a COVID-szűrő lapok kitöltését is.
Ezek mind olyan intézkedések, amik nagyban segítették a védekezést. Úgy vélem, hogy
a BKV példaértékűen kezelte a veszélyhelyzetben a koronavírus fertőzés megelőzését.
Konyher Mária Terézia

VAKCINA KISOKOS
– DR. RÉKASSY BALÁZS, DR. BADACSONYI SZABOLCS, DR. CSERNI ISTVÁN, DR. TAKÁCS RÓBERT
SZAKMAI ANYAGAI ALAPJÁN.

Akik már átestek a fertőzésen
A fertőzés során keletkezett antitestek legalább 3 hónapos, de akár 6 hónapos védettséget is adhatnak – ennek ellenére 3 hónap
elteltével megkaphatjuk az oltást, nem lesz
bajunk belőle. Annál is inkább, mert az oltás
magasabb szintű védettséget ad, mint a természetes fertőzés utáni immunválasz.
Ellenjavallat
Az oltások alkalmazásának ellenjavalata a védőoltás alkotórészeire vonatkozó allergiás reakció. Amennyiben súlyos, anafilaxiás reakciót
okozó korábbi, más eredetű (pl. étel, gyógyszer) allergiánk ismert, úgy az oltás előtt erről
az orvost tájékoztatni kell. Akut lázas betegség,
gyulladással járó fertőzés, koronavírus-gyanú
esetén az oltás beadása csak a tünetek lezajlása után engedélyezett.
A www.vakcinainfo.gov.hu oldalon kell minden
magyar állampolgárnak regisztrálnia magát.

A kiválasztás folyamata
A háziorvosok az oltásra regisztráltakról minden héten kapnak egy listát, amely az adott
vakcina típusra vonatkozik, és a potenciálisan
beoltható 200 beteget tartalmazza. A háziorvos megkapja, hogy ebből, az életkor alapján
csökkenő sorba rendezett listából, várhatóan
hány főt olthat be saját maga (mennyi oltóanyagot kap), és hány főt kell, hogy elküldjön
egy oltóközpontba. A háziorvos – ismerve
a saját körzetébe tartozó regisztrált pácienseinek betegségét – igyekszik elérni a betegeket,
és megbeszélni velük, hogy hol, hogyan, mikor és melyik oltást kaphatják meg.
Az amerikai Pfizer és a Belgiumból érkező
Moderna oltóanyagnál jelenleg az időseket részesítik előnyben, és oltópontokon vagy idősotthonokban adják be az oltást. 18-60 év között
a februári helyzet szerint a kínai Sinopharm
vakcinát fogja felajánlani a háziorvos a saját rendelőjében vagy oltóközpontban való
beadásra, ugyanakkor bárminemű krónikus

betegséggel a brit AstraZeneca oltóanyagot kínálja fel. Az orosz vakcinát februárban
kórházakban kezdték alkalmazni. Magyarországon egyelőre nincs részletesen definiálva,
mely krónikus betegségek élveznek előnyt az
oltás szempontjából. A háziorvosok nem kaptak egyértelmű útmutatást ez ügyben, mely
az ő kompetenciájukba tartozó orvosszakmai
kérdés.
Előtte-utána
Előtte nyugodtan ehetünk, ihatunk, biztosítsuk a személyes higiénét, és vegyünk fel
olyan ruhát, amelyben fel tudjuk szabadítani
karunkat. Az oltást megelőző helyszíni adminisztráció után apró tűszúrást fogunk kapni
a felkarba.
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BKV-ZÁSZLÓ
A CRUZ DE
FERRO-N
HORVÁTH TAMÁS, A ZUGLÓI VILLAMOS JÁRMŰFENNTARTÓ ÜZEM VEZETŐJE MÁR 45 ÉVE DOLGOZIK CÉGÜNKNÉL. EBBŐL KÖNNYŰ RÁJÖNNI, HOGY
A VILLAMOSOK SZERELMESE, DE NEMCSAK A SÍNEK HOZZÁK LÁZBA. SZERETI A KÖTETLEN PÁLYÁT
IS, AMIT SEMMI NEM BIZONYÍT JOBBAN, MINT AZ,
HOGY TÖBB MINT 10 EZER GYALOG MEGTETT KILOMÉTER, AZAZ NAGYJÁBÓL 15 MILLIÓ LÉPÉS VAN
A LÁBÁBAN. ENNYI GYALOGLÁSSAL MÁR 5-SZÖR
JÁRHATTA VOLNA MEG AZ ODA-VISSZA UTAT BUDAPEST ÉS PRÁGA KÖZÖTT, VAGY 5-SZÖR KERÜLHETTE VOLNA MEG HAZÁNKAT AZ ORSZÁGHATÁR
MENTÉN, DE LÉGVONALBAN AKÁR LOS ANGELESIG IS ELJUTHATOTT VOLNA.

Mi indított el az első utadra, hány év alatt jött
össze ez az impozáns teljesítmény?
Vidéki fiúként gyerekkoromban a Dunántúl
dombjai-hegyei között szerettem meg, de
igazából 12-13 éve kaptam rá a gyaloglásra.
A rendszerváltozás után kinyílt a világ, kön�nyebben el lehetett jutni külföldre is, ám kellett még pár év ahhoz, hogy elhagyjam a magyar túraútvonalakat. Hallottam a Caminoról,
magával ragadott a teljesítésével járó kihívás,
úgy éreztem, teljesítenem kell. Nem vagyok
vallásos, tehát nem a zarándoklat keltette fel
az érdeklődésemet, még csak nem is Santiago de Compostela ragadott meg, hanem az,
hogy gyalog eljuthatok az Atlanti óceán partjára, Finisterra sziklás szirtfokáig, ahol feltárul
az óceán, ahonnan nincs tovább út, a világvégén érezhetem magamat… A római időkben
ugyanis ez a szirtfok jelentette az ismert világ
legnyugatibb pontját, azaz a világ végét.
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Hogyan készültél fel akkor és hogyan készülsz
ma egy-egy útra, például milyen felszerelést viszel magaddal?
Akkoriban csak abban voltam biztos, hogy
mivel gyakorlott túrázó vagyok, nem jelenthet gondot ez az út sem. Ma már 60 éves koromra – mondhatni – megszállott gyaloglóvá,
teljesítménytúrázóvá váltam. Semmi különös
szabályt nem követek azóta sem, a szabadidőmben, a szabadságom alatt egy pár bakanccsal és a hátizsákban lévő, a napi szükségleteimnek elegendő néhány cuccal indulok
neki egyedül. Amire feltétlen szükségem van:
a túrabot, két három váltás fehérnemű és zokni, egy váltás túranadrág és plusz meleg felsőruha. Majd minden hétvégén, de havi szinten
legalább 2-3 hosszabb, 30-40 kilométeres túrát tervezek, így nem esem ki a gyakorlatból.
A lábam emlékezik az elmúlt évek gyalogtúráira, így nem kell attól tartanom, hogy cserbenhagy. A harmincegynéhány napos túrákon

eleinte volt holtpont a 10-11. nap környékén,
de amikor átestem rajta, már csak úgy repültek a kilométerek.
Az időjárás vagy a napszak visszatart, ha nekiindulsz?
Nem. Nem zavarnak az extrém körülmények.
Gyalogoltam már nappal és volt, hogy éjjel,
túráztam a 35 fokos hőségben és nem tartott
vissza a mínusz 20 fok sem. Sőt, ez utóbbit kifejezetten imádom: gyönyörű a mozdulatlan,
fagyott táj. Van, hogy ronggyá ázom vagy épp
szinte megsülök a napon, de előfordul, hogy
bokáig járok a sárban, télen pedig a hóban.
Legtöbbször egész nap megyek, még csak
enni sem állok meg, ilyenkor nem érzem az
éhséget. Egyszer megtapasztaltam ennek is
a hátrányát, a lezuhanó vércukorszínt negatív
hatását, de szerencsére egy szelet csokoládé
gyorsan helyrebillentett. Gépiesen megyek,
belefeledkezve a gondolataimba, csak rakom

a lábaimat egymás elé, egyik lépést teszem
a másik után, és közben a fantáziám szárnyal. Nekem ez az igazi szabadság, a felhőtlen
gondtalanság, a kikapcsolódás.
Hol mindenütt jártál már ez idáig?
Számtalan történelmi városban, faluban,
haciendán fordultam meg az elmúlt években.
Bejártam Franciaországot, Spanyolországot,
Portugáliát. Átkeltem a Pireneusok hágóin, túráztam a marokkói Atlas hegységben. Négyszer gyalogoltam el az Atlanti óceán partjára,
a kedvenc célomhoz, Fisterrába a világ végére.
Minden alkalommal, ahányszor csak kiültem
a világítótorony melletti sziklákra, a hátizsákból a magammal hozott maréknyi hazai földet
a szellő szárnyaira bíztam, hogy a végén az
óceán habjai nyeljék el. Bejártam már a klas�szikus Francia Caminot, a Portugál Caminot
a Camino Finisterrát és a Camino Nortén is
jártam. Elvittem a BKV háromszögletű zászlóját Spanyolország kellős közepébe, és a Cruz
De Ferro-n (ez egy vasból készült kereszt)
kitűztem. Bevallom, a Camino szelleme megérinti az embert akkor is, ha nem vallásos.

Más, saját magad által teremtett hagyományt
is ápolsz, amikor úton vagy?
A zarándokútlevél kiváltásakor adnak egy
szép kagylót, amelyet a hátizsákukra kötve
hordhatnak a zarándokok. Én ehelyett a kisfiam első lábbelijét, a kis piros cipőjét vittem
magammal a hátizsákomon egészen az óceán
partján álló világítótoronyig. A zarándokok az
itt álló adótorony rácsára kötözik fel az emlékeiket. A fiam kiscipője – amelynek két oldalán
és az elején a feleségem Cicka, a fiam Édi, és
a kisunokám Pannika neve olvasható – még
most is ott lengedezik, ha le nem fújta már
a szél. Ők így voltak velem az úton, ezért nem
voltam egyedül.
A klasszikus Camino útvonalon kívül vannak
más kedvelt külföldi túraútvonalak, amelyeket
megtettél?
Túráztam a szlovák és a lengyel Tátrában, és
jártam a lengyel Beszkidek enyhébb lankáin is.
Bár rengeteg nagyon vonzó cél, látványosság,
embert próbáló útvonal van a világon – és az
indíttatás is meglenne –, de sajnos mindenre
kevés egy hozzám hasonló, aktív dolgozó szabadideje. De a vágyak és a célok megmaradnak

az emberben, és ha majd nyugdíjas leszek, ha
mindet nem is, de néhány vágyott útvonalat
még szeretnék bejárni.
Azért Magyarországon is túrázol időnként? Hol,
milyen helyeken fordultál meg eddig?
Természetesen nagyon szeretem a magyar
túraútvonalakat, mert itthon is nagyon sok
a látnivaló és van bőven kihívás is. Bár a lakhelyemhez legközelebb a Börzsöny, a Cserhát,
a Visegrádi-hegység és a Pilis található, ezért
a legtöbbször ezeket a helyeket járom be, de
szinte nincs az országnak olyan szeglete, ahol
meg ne fordultam volna. Kétszer megtettem
a Rockenbauer Pál ajánlotta másfélmillió lépést Magyarországon, bejártam a Kéktúra 1171
km-es távját Írott-kőtől Hollóházáig és ellenkező irányban is. Jelenleg a harmadik teljesítésnél tartok. Szintén háromszor gyalogoltam
keresztbe – Esztergomtól Máriagyűdig (Siklós) – észak-dél irányban az országot. Jártam
ezen idő alatt kolostorokban, zárdákban, parókiákon, aludtam 180 fős közösségi szálláson,
egyházi és önkormányzati szállásokon, vagy
ha úgy hozta a sors, az út mellett egy fa alatt
a hálózsákban.

Azt mesélted korábban, hogy egymagadban járod a túraútvonalakat. A családod, a feleséged
hogy viselték, viselik ezeket a távolléteket?
Az első, közel 40 napos távollétem után édesapám meghatóan foglalta szavakba az érzéseit: Tudtam, hogy még nem jössz, de mégis
minden nap kimentem a vonathoz, leültem
a padra és vártalak. Az ismerősök érdeklődésére, hogy mit csinálok, miért üldögélek itt azt
válaszoltam, hogy csak elfáradtam és pihenek egy kicsit. A feleségem és én is nehezen
viseltük az elválást az első időkben, bár nekem
könnyebb volt túltenni magam rajta, hiszen
a napi kalandok, kihívások elterelték a figyelmemet. Neki nagyobb kihívás volt a várakozás,
de most már tudja, hogy mindig visszatérek.
Igaz, mostanában már nem megyek 40 napos
utakra, legfeljebb 10-12 napot vagyok távol.

közelben felbukkanó és kicsinyét féltő vaddisznóval talákoztam, de igazi, veszélyt jelentő nagyvadakhoz eddig nem volt szerencsém.
A környezeti és domborzati veszélyekre különösen figyelek és megtervezem szinte minden
lépésemet, de egy elcsúszás, botladozás, egy
rejtett kő mindig benne van a pakliban. Eddig
ezeket is elkerültem.
Ha elhatározol valamit, hűségesen, kitartóan
mindig véghez is viszed?
Igen, én egy kitartó, hűséges, sőt szerelmes
típus vagyok! Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy 15 éves korom óta szerelmes
vagyok a feleségembe, akivel 42 éve vagyunk
házasok. Szerelmes vagyok a munkámba: 1976
óta a BKV-nál dolgozom, kezdettől a villamos
területén, itt lettem szakmunkás, itt végeztem el az összes többi iskolámat. A harmadik
szerelmem pedig a gyaloglás. Szerencsés ember vagyok, hogy mindez megadatott, és azért
is, mert olyan fizikai és lelkiállapotban vagyok,
hogy nem kell lemondanom egyik szerelmemről sem.
Van olyan hely Magyarországon vagy külföldön,
ahová mindenképpen szeretnél eljutni?
Nagyon sok ilyen hely van, s minél jobban tágul a világ, minél több minden lát és él át az
ember, annál több mindenre kíváncsi. Nem titkolom, hogy a szívem csücske Spanyolország,
az ott élők kedvessége, temperamentuma,
a nyelvük szépsége, a többezeréves történelmük, az építészetük, a táj változatossága elragadó. Nagyon sok helyet bejártam, de persze
nem eleget. Vágyaim közt szerepel még ma
is, hogy egyszer a házunk ajtajától az óceán
partjáig elgyalogolok! Gyermekkori álmom
volt például eljutni a Himalájába. Ez a vágyam
2016 márciusában kishíján teljesült, de aztán
ez a lehetőség akkor elszállt, és mára – mivel
elmúltam 55 éves – túlkoros vagyok ehhez
a túrához, de gondolatban azért most is sokszor ott vagyok. Le kellett vonnom a tanulságot: amíg fiatal voltam, volt erőm, bátorságom
és időm, viszont anyagilag nem engedhettem
meg magamnak egy ilyen utat. Mostanra már
ez az akadály elhárult, de a többi feltétel kicsit
megfogyott. Mivel a vágyakozásom a mai napig megmaradt, hiszek abban, hogy ha már
a csúcsra nem is, de Tibetbe eljutok, és legalább az alsóbb régióból megcsodálhatom
még a hó otthonát, a Himálaja* nevű óriást.

Voltak meglepő élményeid vagy volt veszélyes
Konyher Mária Terézia
kalandod, miközben egyedül jártad a világot?
Érdekes módon a veszélyes helyzetekkel – eddig legalábbis – nem kellett megküzdenem. *A Himalája elnevezés a szanszkrit hima (hó) és alaja
Nem mondom, hogy nem volt részem némi (otthon, haza) szavakból áll, ami annyit jelent: a hó
izgalomban, amikor például szabadon kó- otthona, a hó hazája. Helyes kiejtése – az elterjedt,
borló kutyákkal, egy-egy megriadt vaddal, ám helytelen himalája helyett – Himálaja.
MOZGÁSBAN 23

AMIT A KIRÁLY
IS MEGCSODÁLT

– 125 ÉVE ADTÁK ÁT A MILLENNIUMI FÖLDALATTIT

125 ÉVE, 1896. MÁJUS 2-ÁN, A MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT ÉVÉBEN ADTÁK ÁT A VILÁG MÁSODIK
FÖLDALATTI VASÚTJÁT BUDAPESTEN. AZ 1863-BAN ELKÉSZÜLT, GŐZENERGIÁVAL MŰKÖDŐ LONDONIVAL ELLENTÉTBEN A BUDAPESTIT ELEVE VILLAMOS ÜZEMŰRE TERVEZTÉK, ÍGY ILYEN TEKINTETBEN
EGYEDÜLÁLLÓNAK SZÁMÍTOTT.
Egy merész vállalkozás
Az 1867-es kiegyezést és az 1873-as városegyesítést követően robbanásszerű fejlődésnek
induló, világvárossá növő fővárosban elkerülhetetlenné vált a közlekedés fejlesztése,
a korszerű közlekedési hálózat megteremtése. A földalatti vasút megépítésnek terveivel
szerencsés időszakban jelentkeztek, ugyanis
1896-ban a magyar honfoglalás 1000. évfordulóját ünnepelte az ország, egész éven át tartó
ünnepségsorozat indult, óriási építkezések,
fejlesztések kezdődtek. A központi esemény24 MOZGÁSBAN

nek számító ezredévi kiállításnak a Városliget
adott otthont. A város fejlődése, a növekvő
igények és a millenniumi eseménysorozat miatt a Sugárút felszíni közlekedése nem volt elegendő, a hatóságok viszont a környék nyugalma és az utcakép megóvása érdekében nem
engedélyezték felszíni vasút építését. Ekkor
Balázs Mór, a Budapesti Villamos Városi Vasút
(BVVV) elnöke merész tervvel állt elő: a korábban Londonban tanulmányozott földalattihoz
hasonló megoldást terjesztett fel. Balázs Mór
a konkurens közlekedési céggel, a Budapesti

Az aranyérem
A budapesti földalatti nemcsak a hazai érdeklődőket vonzotta, külföldről is sokan voltak
rá kíváncsiak. Az utazóközönség és a szakma köreiben egyaránt nagy feltűnést keltett,
megépülését követően rangos nemzetközi
elismerésben is részesült. Műszaki, technikai
újításait 1900-ban bemutatták a párizsi világkiállításon, ahol a vonal műszaki megoldásai
elnyerték a világkiállítás aranyérmét. A budapesti földalattit német szakemberek is tanulmányozták, az 1902-ben átadásra kerülő berlini földalattihoz is mintaként szolgált.

Közúti Vaspálya Társasággal (BKVT) ös�szefogva kért engedélyt a felszín alatti vasút
megépítésére. Az engedély megadását ahhoz
a feltételhez kötötték, hogy a vasútnak a millenniumi ünnepségekre használhatónak kell
lenni. A terveket a Siemens és Halske céggel
együttműködve készítették elő, és a kivitelezési munkákat is rájuk bízták, de az építkezésekbe igyekeztek minél több hazai vállalkozót
is bevonni. Az építkezés 1894 augusztusában
kezdődött, és mindössze tizenkilenc hónap
alatt, 1896 áprilisára készült el, egy hónappal
később pedig már az utazóközönség is birtokba vehette az új közlekedési eszközt.
Úttörő megoldások, tetszetős külső
A földalatti építésénél a legkorszerűbb technikát alkalmazták. Ahogyan egy korabeli újságcikk fogalmazott, „az előrehaladott század
minden műszaki vívmányát ennél a műnél an�nyi leleménnyel értékesítették, hogy az egész
vasút s annak teljes berendezése minden eddigi tapasztalathoz mérten fejlettebb állapotot”
mutatott.
A mintegy 3,7 kilométer hosszú úgynevezett
kéregvasút kilenc megállóját közvetlenül a felszín alatt, két állomását a felszínen alakították
ki. Végállomásait a Gizella (ma: Vörösmarty)
térhez és az Artézi (ma: Széchenyi) fürdő mellé
helyezték. A földalatti vasút felszíni szakasza
felett átvezető gyalogátjáróval Magyarország
egyik első vasbeton hídja épült meg. A biztonságos üzemeltetésre is nagy gondot fordítottak, a földalatti biztosítóberendezése korának
legmodernebb jelzőrendszere volt. Az állomásokon szintén úttörőnek számító jegyárusító
automaták elhelyezését is tervbe vették: „a
menetjegyeket a lépcsőházakban az állomásokon elhelyezett gépszekrények (automaták)
fogják az utasoknak kiszolgáltatni”.
Az újszerű műszaki megoldások mellett a külső

megjelenésre is nagy hangsúlyt fektettek. Az
állomások lejárói fölé neves építészek által
tervezett, díszes lejárócsarnokokat emeltek.
A legnagyobb és leglátványosabb a Deák téri
volt, amely mindkét irány lépcsőjét magában
foglalta, középső részét pedig üzleteknek adták bérbe. A megállótereket Zsolnay csempével burkolták.
A forgalom lebonyolítására húsz motorkocsit
szereztek be, amelyeket a Schlick gyár épített,
villamos berendezésüket pedig a Siemens cég
szállította. A vasút megépítésére összefogó
két közlekedési társaság megállapodása szerint a megnyitáskor üzembe helyezett első tíz
fémburkolatú kocsi a BVVV sárga villamosainak fényezését kapta, a másik tíz faburkolatú
motorkocsi a BKVT barna villamosai után barna lett. A földalatti alagútjának alacsony belmagasságához alkalmazkodó, úgynevezett
hattyúnyak formájú alvázzal ellátott járművek
igényesen kialakított belső terét faborítással
látták el.

Királyi fogadtatás
A földalatti vasút ünnepélyes megnyitására
1896. május 2-án került sor. A millenniumi
ünnepségekre Budapestre látogató Ferenc
József és kísérete 1896. május 8-án próbálta ki
a világszenzációnak számító földalatti vasutat,
illetve a külön az uralkodó számára készült,
a többinél is elegánsabb, díszesebb kivitelű
királyi kocsit. A szemtanúk beszámolója szerint az uralkodó a következő szavakkal adott
hangot elismerésének: „Köszönöm az uraknak, nagyon meg voltam elégedve, az egész
rendkívül érdekes”. A látogatás után a „legkegyelmesebben megengedte” azt is, hogy
a vasút felvegye a nevét, így az új közlekedési
eszköz hivatalos neve Ferencz József Földalatti
Vasút lett. Ferenc József egy évvel később meg
is ismételte utazását a kisföldalatti királyi kocsijában, ezúttal II. Vilmos német császár társaságában.
Győrfi Judit
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CSÚCSON VAGYUNK!

IDESTOVA ÖTÖDIK ÉVE FOLYTATUNK AKTÍV TOBORZÓ MUNKÁT, DE MÉG MINDIG VANNAK ÚJ ÖTLE-

TEINK. MIVEL A COVID-19 VÍRUS TOVÁBBRA IS MEGVÁLTOZOTT ÉLETMÓDRA KÉNYSZERÍT MINKET,
ALKALMAZKODNUNK KELLETT: NÉHÁNY HETE ELINDÍTOTTUK A FACEBOOKON SAJÁT KARRIEROLDALUNKAT. EZEN A FELÜLETEN VISZONYLAG KÖTETLEN TARTALMI ÉS FORMAI KERETEK KÖZÖTT
RÉSZLETESEN IS BE TUDJUK MUTATNI A NYITOTT POZÍCIÓKAT, KARRIER-TANÁCSOKKAL LÁTJUK EL
A JELENTKEZŐKET, ÉS OLYAN ÉRDEKESSÉGEKET ÁRULUNK EL MAGUNKRÓL, AMIK FELKELTIK AZ OLDALRA LÁTOGATÓK FIGYELMÉT.
A közösségi oldalon sok - lehetséges - jövőbeni munkatársunkat elérjük, a felmerülő kérdéseikre pedig rövid időn belül választ is tudunk
adni úgy, hogy kötetlen párbeszédet alakítunk
ki velük. Ezek a kommunikációs csatornák ma
már elfogadottak a munka világában is, ugyanakkor laza formája miatt széles körben tudjuk
használni. Azzal, hogy még egy platformon
megjelentünk, tovább erősítjük azt az üzenetet magunkról, hogy a trendeket követve készek vagyunk megújulni, és fiatalos lendülettel,
szellemiséggel találkozik az a munkavállaló, aki
a BKV kötelékében helyezkedik el.
A Karrier Facebook-oldalt indulása óta folyamatosan növekvő érdeklődés övezi, és bízunk
abban, hogy ez egy olyan hiánypótló felület,
ami sok jelentkezőt hoz majd az eddig nehezen feltölthető munkaterületekre is.
26 MOZGÁSBAN

Az év utolsó napjaiban elkezdtük forgatni
a BKV Vlog második évadát is, ahol újabb 15
témát dolgozunk fel. A forgatások ismét jó
hangulatban és hihetetlenül gyorsan zajlottak, mivel minden megszólaló nagyon profi
a maga területén. És bár a lámpaláz okozott
néha egy kis nehézséget, olykor vicces mondatokat, az első megilletődés elmúltával
mindenki magabiztosan beszélt a kamera
előtt. Ismét heti rendszerességgel mutatjuk
be az elkészült filmeket, amelyek elérhetőek
a YouTube-csatornánkon és a BKV hivatalos
Facebook-oldalán keresztül is. Az első vlogban
a villamos szimulátort mutatta be Szegedi Péter vasútszakmai oktató kollégánk, ami eddig
soha nem látott nézettséget ért el már a közlést követő első héten. Reméljük, hogy a többi
film is hasonló fogadtatást kap majd.

Kedvcsinálóul néhány téma, amit megpróbáltunk körbejárni:
• 7040 pályaszámú jármű, azaz a Muki bemutatása
• milyen az új Mercedes Conecto
• miért csikorognak a villamos kerekei
A mostani témaválasztásainkat leginkább
a sok érdeklődő rajongói kérdés, és egy-két
utaspanasz inspirálta, de választottunk olyanokat is, amiket mi magunk szerettünk volna
bemutatni a nézőinknek, hogy még inkább
megismerjék mindennapos tevékenységünket. És már most készülünk a következő évadra, mert még rengeteg olyan terület van, amit
szeretnénk körbejárni.
Demjén Anikó és Fenyvesi Máté

BESZÉDES SZÁMOK

– BALESETI STATISZTIKÁK AZ ELMÚLT 5 ÉVBŐL

TÁRSASÁGUNK EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY UTASAINKAT BIZTONSÁGOSAN ELJUTTASSUK
A TERVEZETT ÚTI CÉLJUKHOZ. INDULÁSKOR MÉG SENKI NEM GONDOL ARRA, HOGY UTAZÁSA SORÁN
ESETLEG BAJ ÉRHETI, AZONBAN A VALÓSÁG NÉHA MINDENT FELÜLÍR, EGY NYÜZSGŐ NAGYVÁROSI
FORGALOMBAN ELKERÜLHETETLEN EGY-EGY BALESET. SAJNOS EZEK ELŐRE NEM KISZÁMÍTHATÓK,
NEM LEHET FELKÉSZÜLNI RÁJUK – NEKÜNK MÉGIS EZ A DOLGUNK.
Járművezetők, gyalogosok és a járműveken
utazók egyaránt megsérülhetnek egy-egy
baleset során. Az elkövetkező néhány bekezdésben az utasbalesetekkel kapcsolatos
tapasztalatokat szeretném megosztani az olvasókkal az elmúlt öt év (2016-2020.) baleseti
adatai alapján.
A felszíni tömegközlekedés (autóbusz, trolibusz, villamos) során a vizsgált időszakban
2379-en sérültek meg összesen. 1658-an, azaz
a 70%-uk utazott BKV járművön, míg 12-12%uk másik járművezető (297 fő) vagy gyalogos
(286 fő) volt. Abszolút értékben a számok nem
mutatnak sokat, a fajlagos adatok inkább beszédesek. Ha megtett kilométerekben nézzük
az adatokat, akkor az összes balesetek számát
tekintve 172 ezer km-t teszünk meg személyi
sérüléses baleset nélkül. Ha kifejezetten az
utasbaleseteket vizsgáljuk, akkor a balesetmentesen megtett kilométerek száma jóval
több, átlagosan 246 ezer km.
Az 1658 sérülés 78%-a (1286 eset) „klasszikus
utasbaleset” (nem járművel, tárggyal, gyalogossal ütközés) következménye. Itt a leggyakoribb ok a kapaszkodás elmulasztása, az
intenzív fékezés, lassulás, a figyelmetlen kanyarodás.
Most nézzük meg, hogy melyik korosztályból kerül ki a legtöbb sérült! Az 1286
utasbalesetből 329 esetben nem áll rendelkezésünkre erre vonatkozó adat, ennek az
az oka, hogy mielőtt a BKV intézkedni tudna,
a sérültet a mentő elszállítja, vagy a helyszíni
vizsgálat során nem derül ki az életkor. A fennmaradó 957 eset közel kétharmadánál (553)
a sérültek 60 év feletti utasok, ahogy az a következő diagramon is jól látszik.

Utasbalesetek sérültjeinek életkori megoszlása (2016-2020.)
Életkor sáv

Utas hibája (fő)

BKV hibája (fő)

kor < 15 év

50

10

15 év ≤ kor < 25 év

31

4

25 év ≤ kor < 40 év

85

14

40 év ≤ kor < 60 év

179

31

60 év ≤ kor

478

75

A beszédes számok mindannyiunk számára
iránymutatást adnak. Az ötévnyi adatok elemzése azt mutatja, hogy az utasbalesetek többségénél (86%) társaságunk felelőssége nem
merül fel. A forgalom nagysága, a tömegközlekedési jármű sebessége, az utasok életkora,
egészségi állapota, a kézben tartott csomagok száma, illetve még sorolhatnánk tovább
azokat a tényezőket, amelyek együttesen
befolyásolják a szolgáltatás minőségét, így
annak biztonságát. Utasainkra, közlekedési
partnereinkre (gyalogos, járművezető stb.)
közvetlen kihatásunk nincs, de saját közlekedési magatartásunkkal tudunk javítani a városi közlekedés rendszerén.

Napi munkánk, manővereink (elindulás, irányváltoztatás, megállás) során jusson eszünkbe,
s vegyük figyelembe, hogy az utasok között
idősek, mozgásukban korlátozottak is lehetnek, akik a mozgó járműveken labilisabbak,
nehezebben tartják meg magukat, sok esetben a leszálláshoz való felkészülés is kihívást
jelenthet számukra.
Sajnos van, amikor minden igyekezetünk ellenére sem tudunk egy balesetet elkerülni,
de körültekintő vezetésünk eredményeként
meglehet bennünk az a jóleső érzés, hogy
mindent megtettünk annak érdekében, hogy
valamennyien biztonságban hazaérjünk!
Berhidi Zsolt
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NAGY BECSBEN TARTJUK
Történelmi örökségeink megóvása és megőrzése fontos, nemes és olykor kihívásokkal teli hivatás is egyben. A BKV múzeumok termei végigvezetnek minket a különböző történelmi szakaszokon, hogy megértsük
és még jobban értékeljük, amit ma a BKV jelent és jelképez. Ugyanez
igaz a közösségi közlekedés „evolúciójára” is, hiszen a tárgyi hagyatékok betekintést engednek a technikai és a kényelmi megoldások fejlődésébe.
Lássuk, más közlekedési vállalatok milyen kuriózumokkal, relikviákkal
és érdekességekkel várják a látogatókat saját múzeumaikba.
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AZ ÚJPESTI VILLAMOS 125 ÉVE

TÁRSASÁGUNK IRATTÁRÁBAN BÖNGÉSZVE ISMÉT ÉRDEKES CIKKRE AKADTAM EGY 1996-OS BKV

HÍRLAPBAN, AMELY A 12-ES VILLAMOS MÚLTJÁNAK KAPCSÁN – AZ ELŐZŐ LAPSZÁMBAN KÖZÖLT
SZÍNKAVALKÁD A VILLAMOSKÖZLEKEDÉS HŐSKORÁBAN CÍMŰ ÍRÁSOM UTÁN – ISMÉT A VILLAMOSKÖZLEKEDÉS KEZDETEIHEZ VEZETETT VISSZA.
gának. A Budapest-Újpest-Rákospalota Villamos Közúti Vasút Rt. (BURV) – akkori közismertebb nevén a „búrvasút” – 24 ilyen zöld,
rúdáramszedős villamossal indította el közforgalmi szolgáltatását 1896-ban, ennek idén
van éppen 125 éve.

A cikkből megtudhatjuk, hogy a mai, 12-esként nevezett saját gyártású Beszkárt-villamosok is
közlekedő Tatra villamosok helyén korábban közlekedtek.
Ganz UV-k, azelőtt pedig a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. (BSzKRt) Schlick vil- „Mélységes mély a múltnak kútja” – hiszen
lamosai jártak, amelyeket még a Budapesti még ennél is messzebb vezet az út az újpesVárosi Villamos Vasúttól (BVVV) „örökölt”, és ti villamosközlekedés 125 éves múltjában!
hosszú életük során többször is felújították, A századelőn ugyanis még az említett Schlickacélvázasították, ikresítették őket. Időköz- Nicholsonokat is megelőzte a fotón látható
ben a viszonylat jelzése is változott, hiszen ez Ganz villamos. Ez volt az első teljes egészében
a vonal 1955 előtt még a 90-es számot visel- magyar villamos, amit a Ganz és Társa Vasönte. A 90-esen még – az osztott utastér miatt töde gyártott (a Magyar Ipari és Kereskedelmi
– a köznyelvben szoba-konyhás villamosnak Bankkal alapított) saját közlekedési társasá30 MOZGÁSBAN

A BURV első, 8 km hosszú vonalán, a Ferdinánd (ma Lehel) tér és a megyeri kápolna
között járt a B jelzésű villamos, de az A is elindult még ugyanabban az évben. Amint a BKV
Hírlap cikkében is olvasható: ez lett később
a 90-es majd a mai 12-es – persze az idők során
némileg módosult vonalon járt. A BURV vonalainak száma rohamtempóban szaporodott,
1900-ban 22 km hosszú villamoshálózatán már
1,2 millió utast szállított. Ám időközben (már
2 évvel az indulás után,1898-ban) egy másik
közlekedési társaság a – korábban lóvasutat
is üzemeltető, így már jelentős vonalhálózattal rendelkező – Budapesti Közúti Vaspálya
Társaság (BKVT) szerzett részvénytöbbséget
a BURV-ban. Részben azzal sikerült megszereznie magának a céget, hogy megakadályozta a mellékelt cikkben is tárgyalt villamosok
bejutását a Nyugati pályaudvarig.
Az utasok azonban jól jártak a tőkeerős BKVT
terjeszkedésével: a BURV és BKVT vonalak
átjárhatóvá váltak, és további fejlesztések történtek, sorra indultak el a búrvasút C, F, J, H
stb. betűjelzéses villamosai, kiépült az újpesti
villamoshálózat. A fővárosi villamosközlekedés hőskorszaka volt ez rohamos tempójú pályaépítésekkel, több szolgáltató céggel, színes
viszonylatjelzésekkel (lásd a 2020/4-es lapszámot). A számokat csak 1910-től vezették be:
a BVVV járatai páros, míg a BKVT viszonylatai
páratlan számjelzést kaptak. A BURV maradt
a betűjelzésnél, a BLVV és BVKV pedig ekkorra
beleolvadt a fennmaradt társaságokba. A fővárosi villamosközlekedés sikeres integrációjára végül 1923-tól került sor a BSzKRt égisze
alatt, a BURV emlékét azonban ekkor még
őrizték a betűk az újpesti villamosokon. Végül
1927-ben lett 90-es az A-ból, 91-es a C-ből, 92es a J-ből, 93-as a B-ből.
Hradszki Róbert

KEDVES KOLLÉGÁK!
A vírushelyzetre és a növekvő esetszámra való
tekintettel, kérünk Titeket, hogy amennyiben az alábbi
tünetek jelentkeznek nálatok,

rosszullét

fejfájás

láz

keressétek fel a háziorvosotokat és jelezzétek
feletteseiteknél a történteket.
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