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KISS AMBRUS

TAKÁCS PÉTER

SZONNTAG ANDOR

A COVID ÉVE VOLT
– RENDHAGYÓ NEKROLÓG

„Valaki elment,
aki itt volt.”

(Ady Endre: Búcsú az élettől)

Reméljük, hogy a múlt idő a címben előrevetíti
a nyugodtabb, szebb jövőt, amelyben nem kell
megküzdenünk a szó szerinti létbizonytalanság érzetével, azzal, hogy sem erkölcsi, sem
anyagi helyzetünk, sem életkorunk nem befolyásolja, vagy alig-alig a túlélési esélyeinket.
Tudjuk mindannyian, hogy az életünk véges,
de addig, ameddig egészségi állapotunk, vagy
magas életkorunk nem figyelmeztet erre, úgy
létezünk – legalább is a világnak ezen a jobbik felén –, mintha örökké élnénk. Ez nem baj,
hiszen hinnünk kell abban, hogy mindig van
tovább, újra és újra átélhetjük az örömöt, a sikert, vagy a balfogások jóvátételét.
A mögöttünk lévő 15 hónapban tudatosult
bennünk, hogy milyen törékeny is az ember

élete. Meg kellett tanulnunk azt, hogy a saját
egészségünk megóvása mellett közvetlenül
és közvetetten is felelősek vagyunk nemcsak
a szeretteinkért és barátainkért, de idegen
embertársainkért is. A vírus gyors terjedése
a fertőzöttek mellett az egyéb egészségügyi
problémákkal küzdők felépülését is veszélyeztette, hiszen az elmúlt közel másfél évben
a pandémia megfékezése volt az elsődleges.
Elkeseredve, az érintettek iránt részvéttel telve
hallgattuk nap mint nap a veszteségekről szóló
híreket. Minden hétköznapi gond, nehézség
eltörpült amellett, hogy a korábbiakhoz képes
olyan gyakran került ki a fekete zászló Társaságunk épületeinek homlokzatára, amelyre ezt
megelőzően nem volt példa.

Ha sikerül is megfékezni a járványt, az óriási
veszteség érzése, a gyász mindig velünk marad.
Megrendülve gondolunk az elveszett életekre,
és együttérzéssel azokra a hozzátartozókra,
barátokra, munkatársakra, akiket közvetlenül
érintett meg ez a kegyetlen helyzet.
Tegyük le egy percre a munkát, és emlékezzünk néma főhajtással az örökre eltávozottakra, akik emlékeinkben, beszélgetéseinkben
velünk éltek tovább. Nyugodjanak békében!
Konyher Mária Terézia

Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!
Túl vagyunk rajta! Sokáig, több, mint egy évig reménykedtünk,

Hogy megszokott világunk

hogy egyszer vége lesz – és eljött a pillanat. Szakemberek szerint

felborult, annak súlyos gaz-

talán már el is értük a nyájimmunitást. Büszke vagyok arra az el-

dasági következményei is

hivatottságra, kitartásra, szabálykövetésre, amit tanúsítottatok.

vannak. Már a járvány kez-

Büszke vagyok a BKV hétköznapi hőseire, akik egy világjárvány

detén arról számoltak be jár-

közepette mozgásban tartották a várost – miközben őket is csa-

művezetőink, milyen furcsa

lád, férj vagy feleség féltett és várt haza a legnehezebb napokon

és nyomasztó volt egy-két

is. Büszke vagyok rá, hogy a kollégátok lehetek!

utassal végigmenni a kihalt
városon. Ha pedig nincs

Ez a sajnálatos, rendkívüli helyzet ország-világ előtt megmutat-

utas, nincs bevétel. Ennek

ta, mennyire alapvető fontosságú munkát végeztek, hiszen Ti

tükrében

járművezetők, szerelők, diszpécserek – mindenki, aki a közös-

velem el, hogy a Főváros

ségi közlekedés első vonalában dolgozik – a járvány idején sem

a pandémiával sújtott 2021-

sikernek

könyBolla Tibor
vezérigazgató

maradhattatok otthon, elkötelezetten vállaltátok, amire szer-

es évre is garantálja munka-

ződtetek! Lojalitásotok, felelősségteljes magatartásotok, mun-

helyeink megőrzését, és – korlátozottan bár, de – Társaságunk

kátok nélkül bizonyára anarchikus helyzetbe került volna a fő-

idén is folytatni tudja a dolgozók anyagi megbecsülésére, mun-

város. Tisztelet és hála Nektek példaértékű hozzáállásotokért!

kakörülményeik fejlesztésére irányuló törekvéseit.

Szomorú tény viszont, hogy – bár életünk lassan visszaáll a ren-

Személy szerint az én munkámhoz mindig új erőt, lendületet ad,

des kerékvágásba – a járvány nem múlik el következmények nél-

mikor olyan nagy múltú, világhíres viszonylatunkról emlékezhe-

kül. Mindenekelőtt emlékezzünk azokra, akiket elveszítettünk!

tünk meg, mint az idén 125 éves MILLFAV. Évszázados kontex-

Szívünkben őrizzük azoknak a Kollégáknak az emlékét, akik éle-

tusba helyezve, az előző generációk tehervállalására tekintve

tüket vesztették a járvány következtében.

átértékelődhetnek, eltörpülhetnek mindennapos gondjaink,
problémáink is és bizakodva tekinthetünk a jövőbe!
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125 ÉVES A MILLFAV
Az M1 Mexikói úti járműtelepén Karácsony Gergely főpolgármester,
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes és dr. Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója társaságában a BKV Zrt. vezérigazgatója, Bolla Tibor
emlékezett meg a köznyelvben kisföldalattiként, a BKV berkeiben
MillFAV-ként emlegetett Millenniumi Földalatti Vasút 125. évvel ezelőtti
indulásáról.
Az 1896-os millenniumi ünnepségekre elkészült földalatti vasutat az
első elektromos hajtású felszín alatt futó vasútként írták be a tudomány és technika nagy képeskönyvébe. Az építkezés mindössze 19 hónapot vett igénybe, a földalatti vasút ünnepélyes megnyitására 1896.
május 2-án került sor. Erre emlékeztek a főváros közösségi közlekedésének jelenkori irányítói.
Ünnepi beszédében Bolla Tibor kiemelte, hogy a Millenniumi Földalatti
Vasút nemcsak nagymúltú közlekedési eszköz, hanem jelkép is. Méghozzá Budapest jelképe, a budapesti mobilitás jelképe, mert egyszerre
jelenik meg benne a modernitás, a fejlődés, a hagyomány és a történelem. A MillFAV a BKV számára is jelkép. Büszkék vagyunk a történelmünkre, a múltunkra, de folyamatosan a jövőbe tekintünk. Készen állunk a kor kihívásainak megválaszolására – tette hozzá a vezérigazgató.
Az ünnepi beszédeket követően – amelyekben felidézték a vonal korabeli átadását – a BKV Zrt. vezérigazgatója a Magyar Nemzeti Bank által
kibocsátott emlékérmét adta át vendégeinek, majd felszálltak a BKV
jóvoltából eredeti formájában megőrzött, 125 éves, favázas nosztalgiajárműre, az Öreg Hölgyre.

Hírek
35 ÉVE ADTÁK ÁT AZ ÚJJÁSZÜLETETT BUDAVÁRI SIKLÓT
Az 1870-ben átadott Budavári Siklónak két születésnapja van. 2020.
március 2-án 150 éves fennállását, most június 4-én pedig újjászületésének 35. évfordulóját ünnepeltük.
A csodálatos panorámát biztosító Budai Hegypálya a második világháborúban olyan súlyosan megrongálódott, hogy üzemeltetése egészen
az 1985-ös teljes körű rekonstrukcióig szünetelt, az utasok pedig csak
1986. június 4-én vehették ismét birtokba.
A Budavári Sikló, amely 1987 óta Budapest Duna-parti látképének részeként az UNESCO Világörökség listáján is szerepel, a Budavári Palota megközelítésének egyik különleges eszköze. Alsó állomása a Clark
Ádám téren a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél, az alagút bejárata
mellett található, felső állomása pedig a Szent György téren, a Budavári
Palota és a Sándor-Palota között helyezkedik el.
2021. június 4-én a Budavári Siklóval felfedezhettük Budapest csodálatos esti panorámáját is, hiszen aznap este hosszabb nyitvatartással, 23
óráig vártuk kedves utasainkat!
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MEGSZÜLETETT A 2021-ES BÉR-RÉSZMEGÁLLAPODÁS A BKV-NÁL
Sikerrel zárultak a 2021-es esztendőre vonatkozó tárgyalások a BKV vezetése, valamint az érdekképviseletek között. A Részmegállapodás biztosítja a pandémiával sújtott 2021-es évre a munkahelyek stabilitását
és megőrzését, valamint lehetőséget ad arra, hogy bár korlátozottabb
mértékben, de folytathassuk a kollégáink megbecsülésére és a munkakörülményeik fejlesztésére irányuló törekvéseinket.
A BKV vezetése, valamint a szakszervezetek között megszületett a 2021es Részmegállapodás, amelyet június 7-i ülésén a BKV Igazgatósága is
egyhangúlag jóváhagyott. Az egyeztetéseket ugyan beárnyékolta a forráshiány, a mozgástér beszűkülése ellenére mégis sikerült olyan megoldást találni, ami egyszerre szavatolja a munkavállalók és az utasok
érdekeit, valamint a stabil működést. A forráshiány miatt egyelőre alapbéremelésre nem kerül sor (ezért Részmegállapodás), de amennyiben
forrást találnak a felek – erről rendszeres egyeztetés történik –, annak
felhasználásáról külön egyeztetést tartanak.

A Részmegállapodás keretében a Fővárossal együttműködve továbbra
is fenntartjuk a Budapest Pótlékot, így a teljes munkaidős kollégáink
évente két alkalommal fix összegű – a BKV kötelékében eltöltött időhöz
igazodó – kifizetésben részesülnek. A cafeteria éves keretösszegén túl
további 20.000 Ft cafeteria-juttatás illeti meg kollégáinkat, amit már
a június 25-i kifizetéssel meg is kapnak. A munkáltató az idei évben is
biztosítja az év végi csekély értékű juttatást kollégáinknak 16.700 Ft
összegben. Az idei Részmegállapodás is kiemelten foglalkozik a munkahelyek megőrzésével, valamint azzal, hogy kiszámítható és tervezhető munkalehetőséget biztosítsunk kollégáinknak, így 2021-ben sem
lesz létszámcsökkentés. Ezen felül a munkavállalók hosszú távú érdekeit, valamint a BKV működését is erősíti a Fővárosi Önkormányzat és
a Bérszövetség által elfogadott megállapodás, ami a 2022-es, 2023-as
és 2024-es évek béremeléseit hivatott rendezni.

GYÁSZJELENTÉS – ALBITZ TIBOR
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2021. május 5-én elhunyt Albitz
Tibor egykori műszaki helyettes.
Kollégánk 1957. július 16-án lépett be a BKV-hoz, illetve annak jogelődjéhez. 1973-ban az Óbuda Autóbusz Üzemegységhez került műszaki
vezetői beosztásba. Gazdasági feladatait és vezetői munkáját mindig
kiemelkedő minőségben végezte. Ezt bizonyítják különböző erkölcsi
elismerései, amelyek végig kísérték egész pályafutását. 1995. október
1-től megbízott üzemegységvezető, majd 1997-től az üzemigazgató
műszaki helyetteseként dolgozott egészen nyugdíjazásáig.
Szakmai hozzáértéséért és emberi tulajdonságai miatt beosztottjai és
kollégái körében nagy tisztelet övezte. 1998. július 31-én vonult nyugdíjba.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében.

GYÁSZJELENTÉS – NÉMETH JÁNOS
Megrendülten vettünk búcsút 2021. május 14-én kedves barátunktól,
Németh Jánostól Mogyoródon a református temetőben, aki április 29én 56 évesen a koronavírus áldozata lett.
János a BKV Zrt. Fehér úti főműhelyében dolgozott 1982-óta, előbb lakatosként, majd csoportvezetőként.
Jó szakember volt, felkészültségét, segítőkészségét a munkatársai és
felettesei is elismerték, emberségéért tisztelték és szerették. Nemcsak
munkája iránt volt elkötelezett, az aktív közösségi és szabadidősport
területén, a lövész és íjászsportban is komoly szerepet játszott, ez élete
egyik meghatározó része volt. A Metró Sport Klubban 2003-tól több társadalmi funkciót is betöltött; volt klubelnök, BKV TTE elnökségi tag, és
2019-től a Metró Íjász és Lövész Egyesület elnöke. Ezen kívül tagja volt
még a Magyar Sportlövő Szövetségnek és a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek is.
Sok-sok verseny győzteseként és szervezőjeként egyaránt kivívta kollegái és vezetői elismerését. A sportlövészetben elért sikereinek köszönhetően kitüntetések sokaságával büszkélkedhetett.
Mindemellett példás családi életet élt, két gyönyörű kislány és két felnőtt fiatalember édesapja volt.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében.

GYÁSZJELENTÉS - ROMÁN RÓBERTNÉ
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2021. május 12-én elhunyt Román
Róbertné (Katika), egykori osztályvezető.
Kollégánk 1979. február 1-jén lett a BKV Zrt. munkavállalója. Közgazdász végzettsége alapján üzemgazdász munkakörbe került. Kimagasló
munkája alapján 1997. január 1-től a Gazdálkodási Osztály vezetésével
bízták meg, amelyet egészen nyugdíjazásáig betöltött.
Gazdasági munkája, vezetői kvalitásai alapján többször anyagi és erkölcsi elismerésben részesült. Kollégái, beosztottjai tisztelték, szerették emberi tulajdonságai, szakmai felkészültsége miatt. 1998. december 27-én vonult nyugdíjba.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében.
GYÁSZJELENTÉS - SZALAY KÁROLY
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2021. április 6-án elhunyt Szalay
Károly, egykori osztályvezető, forgalmi vezető, üzemvezető.
Kollégánk 1943. május 28-án lépett be az Ellenőrzési csoporthoz, mint
csoportvezető. Ezt követően 1969. február végétől menetirányítási csoportvezető lett, majd egy évvel később a jegyellenőrzési osztály vezetője.
1974. május 1-jétől a Cinkota Autóbusz Üzemegységnél forgalmi vezetői
megbízást kapott, majd 1978. július 15-től a Különjárati Üzem vezetését
is ellátta.
1973-ban „Honvédelmi Érdemérem 15 év” kitüntetésben részesült,
majd 1983. március 6-án nyugdíjba vonult.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében.
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MUNKAHELYEKKEL
NEM SZÓRAKOZUNK!
- A JÖVŐKÉP SZEMPONTJÁBÓL FONTOS LENNE EGY KISZÁMÍTHATÓ BÉRPOLITIKA, AMIVEL TERVEZNI
LEHET, AMI ELISMERI A HŰSÉGET – MONDJA KISS AMBRUS. AZ ÁLTALÁNOS FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESSEL A FŐVÁROS ÉLETÉT BEFOLYÁSOLÓ GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEKRŐL, A MUNKAHELYEK MEGŐRZÉSÉRŐL ÉS A KISZÁMÍTHATÓ BÉRPOLITIKÁRÓL BESZÉLGETTÜNK.
Kezdjük a legnehezebbel! Az utóbbi hónapokban
újra és újra azt halljuk a városvezetéstől, hogy
fizetésképtelen a főváros. Mit jelent ez pontosan?
Viszonylag egyszerű: olyan ez, mint egy háztartás esetében. Először megnézzük, mennyi
pénz van a számlánkon. Ehhez adjuk hozzá
a várható bevételeinket, majd kivonjuk a várható kiadásainkat. Az egyenlegnek jó esetben
nullának vagy még jobb esetben plusznak kell
lennie, azaz a számlán ideális esetben egy nulla feletti szám szerepel. Namost jelen pillanatban a főváros számláját tekintve ez egy nulla
alatti szám.
Mi az oka?
Ez sem bonyolult: 2019-ben több pénzt kapott
a kormánytól a főváros, mint amennyit befizetett, akkor 10 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellett adni, míg 2021-ben 35,3 milliárd
forintot. Tisztán látszik, hogy jelenleg a fővárosi önkormányzat többet fizet be a központi
költségvetésbe, mint amennyit mindenfajta
működési támogatásra kap. Erre mondjuk azt,
hogy nettó befizetők lettünk. A járvány okozta
gazdasági nehézségek miatt eleve nullás költségvetéssel számoltunk idén, de az a kormány
egyoldalú döntése volt, hogy az iparűzési adóból elvettek 17 milliárd forintot, ami körülbelül
Budapest egyhavi forrásigénye.
Ez azt jelenti, hogy egy hónapban nagyjából 17
milliárd forintba kerül a város?
Fontos, hogy a város működése ennyi. Ebben nincsenek benne a fejlesztések, ugyanis
fejlesztési pénzeket nem költhetünk üzemeltetésre. Visszatérve: a működésre fordítható
forrásokból esik ki 17 milliárd, amit önerőből
nyilvánvalóan nem tudunk pótolni. Mivel jelen
pillanatban nem látjuk azt sem, honnan tudnánk fedezni ezt a kiesést, előállhat az, hogy
az év végén nem tudjuk kifizetni a számlákat.
Mit jelent ez? Nem tudjuk utalni a pénzeket
a cégeinknek, intézményeinknek. Miért is
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nem tudjuk? Mert hiánnyal nem lehet befejezni az évet. Amíg egy háztartás megteheti azt, hogy az év végén folyószámlahitele
van, számunkra ezt a törvény tiltja – a város
folyószámlaegyenlegének december 31-én éjfélkor nullán kell állnia.
Jól sejtem, hogy a béremelésre fordítható pénzek
is a „működtetés” számlájáról hiányoznak?
Igen, sajnos már az eredeti költségvetés is azzal számolt, hogy nem fogunk tudni forrást biztosítani a béremelésekre. Ez nem meglepetés,
időben el is mondtuk a szakszervezeteknek,
természetesen nem azzal a szándékkal, hogy
vegyék tudomásul, hiszen logikus, hogy részükről nem lehet tudomásul venni egy nullás
ajánlatot. Egyébként egyetértek azzal, hogy
a szakszervezetek béremelést követelnek, jogos az a felvetésük, hogy a válság alatt ne csökkenjen a dolgozók reálbére. Márpedig most ez
a helyzet állt elő: az infláció emelkedett, nincs
bérfejlesztés, ebből következik, hogy romlott
a bérek pozíciója. De választanunk kellett
a munkahelyek megőrzése és a béremelés között. Úgy gondoltuk, a legfontosabb a munkahelyek megőrzése, a béreket nem lehet annak
a kontójára fejleszteni, hogy elbocsátunk embereket. Már csak azért sem, mert a közszolgáltatásokat ezek után is el kell látni, amit nem
lehet kevesebb emberrel megoldani.
Egyébként létezik olyan elméleti verzió, amely
béremeléssel és elbocsájtással számol?
Nincs ilyen verzió, elméletben sem. Ugyan kívülről erősen sugallják, hogy ha csökkentjük
a személyi kiadásokat, vagyis elbocsájtunk
embereket, azzal kezelhető lenne a költségvetési válság – ugyan továbbra sem lenne
béremelés, de eltűnne a forráshiány. Nekünk
azonban ez a vörös vonal! Azt mondtuk, hogy
munkahelyekkel nem szórakozunk, csoportos
leépítés a közszolgáltatásban nem lehetséges. Innentől egyértelmű a történet: ha meg-

őrizzük a munkahelyeket, akkor megőrizzük
a hozzájuk kapcsolódó béreket is. Tehát olyan
elméleti verzió sincs, hogy ha a szakszervezetek beleegyeznek a létszámleépítésbe, akkor
lehet béremelés. Nem ebbe az irányba akarunk haladni, ami ráadásul válság közben vállalhatatlan is lenne.
Meddig tartható ez a helyzet?
Május 31-én vallják be a fővárosi cégek az
iparűzési adó szempontjából fontos tavalyi
teljesítményüket, majd június végéig azt is ki
kell számolni, hogy a vírus harmadik hulláma
milyen veszteségeket okozott. Ez főleg a BKK
esetében izgalmas, hiszen, ha nincs meg az
a jegyárbevétel, amivel előzetesen kalkuláltak, és biztosan nem lesz meg, akkor valahonnan ezt a kiesést is finanszíroznunk kell. Hogy
tisztán lássuk: attól ugyanis, hogy kevesebben
utaznak a buszokon, villamosokon, metrókon,
még a teljes szolgáltatást ki kell fizetni úgy,
hogy a bevétel egy része – a jegyek, bérletek
ára – hiányzik a rendszerből. Most azzal számolunk, hogy a fentiekre tekintettel augusztus
végére össze kell raknunk egy új költségvetést.
A fennálló gazdasági nehézségek milyen hatással lehetnek a városlakókra, munkavállalókra?
Azzal a döntéssel, hogy nem bocsájtunk el
senkit és megvédjük a munkahelyeket, az elsődleges veszélyt kezeljük. Kérdés, mi lesz akkor, ha tényleg elfogy a pénz a kasszából, és
tényleg nem tudunk fizetni. Nem tudom megmondani, hogy mi fog akkor történni – ezt egy
ekkora városban még senki nem próbálta ki,
és szerintem nem is kellene kipróbálni. Bízom
abban, hogy lesz egy pont, amikor mindenki
rájön, hogy politikai szempontból lehet ez vicces a kormánynak, de valójában tarthatatlan
a helyzet. Előbb-utóbb közösen kell megoldást találnunk. Tárgyaltunk kormányzati szereplőkkel, egyelőre nem vezetett eredményre. Persze, az eddig sikertelen tárgyalások

ellenére kialakulhat valamilyen win-win helyzetet, ahol mindenki jól jár.
Előbb utóbb reméljük, véget ér a vírushelyzet és
az abból következő gazdasági nehézségek. Akkor
hogyan tovább?
A jövőkép szempontjából fontos lenne egy
kiszámítható bérpolitika, amivel tervezni lehet, ami elismeri a hűséget – mint a 2020-ban
bevezetett Budapest-pótlék. Tervezzük, hogy
ezt a rendszert kiterjesztjük az összes fővárosi
cégre, intézményre. Mondhatnám úgy, hogy
a nagy, körülbelül huszonnyolcezer munkavállalót foglalkoztató Budapest-család tagjaira, amelynek nagyon jelentős része a BKV-nál
dolgozik. A kiszámíthatóság része az is, hogy
minden dolgozó látja, honnan hova juthat
el, milyen fejlődési, előrelépési lehetőségei

vannak. Azt is szeretném, hogy – ez nyilván
hosszútávú cél – ha Bécsben metrófelújítás
van például, akkor a jövedelemkülönbségek
miatt a magyar dolgozók ne menjenek csak
azért arra az időre oda dolgozni. Fontos kérdés a béreken túl a munkakörülmények javítása, hiszen az sem mindegy, mi vesz körül
minket egész nap. Több dolgot is mérlegelni,
vizsgálni kell egy-egy ilyen intézkedés kapcsán: a munka és a magánélet egyensúlyát, az
önmegvalósítást, a rekreációs lehetőségeket.
Egy munkahelyen sem jó, ha kizsákmányolt
vagy önkizsákmányló kollégák dolgoznak,
akik csak túlórával tudják megkeresni azt
a pénzt, amivel a megfelelő havi jövedelemszintjüket biztosítani tudják.

A munkakörülményjavító intézkedések a BKV-s
bértárgyalásokon is napirendre szoktak kerülni.
Tavaly a BKV menedzsmentje és a szakszervezetek elfogadtak egy részletes intézkedéstervet. Szerintem, ha kikeveredünk a jelenlegi
nehézségekből, akkor már 2022-ben látványos
haladást lehet elérni. Nem lesz könnyű, de
szeretném, ha minden évben lenne arra forrás,
hogy a javaslatok, tervek, célok lépésről lépésre megvalósuljanak, ha mindenki úgy érzné,
hogy a személyes élettere, a munkahelyi környezete is fejlődik.
Kárpáthegyi Bálint
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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.

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 olyan terméket vásárolt, amelyre vonatkozóan az eladó
vállalkozás az adásvételi szerződés megkötésekor szóban 2 éves időtartamra garanciát
vállalt, azonban az adásvételi szerződésben
garanciára vonatkozó rendelkezés nem került
rögzítésre. Az adásvételi szerződés megkötését követő 3. hónapban a vevő érzékelte a termék egy hibáját, amelyet azonnal jelzett szóban az eladó vállalkozás részére, aki megkérte
a vevőt, hogy a hiba javítására a nyári időszakban térjenek vissza, mert télen nehezen javítható az adott hiba. Ennek megfelelően a vevő
a nyári időszakban az adásvételi szerződés
megkötését követő 10.hónapban ismételten
jelentkezett az eladó vállalkozásnál, hogy
érvényesítse garanciális igényét és a termék
hibájának kijavítását kérje. Az eladó vállalkozás ekkor már elzárkózott a vevő garanciális
igényének teljesítése elől, azonban árajánlatot adott a vevő részére a termék hibájának
kijavítására vonatkozóan, amely tartalmazta
a felmerülő anyagköltséget és a vállalkozás
munkadíját. A vevő ugyanakkor továbbra is
a garancia keretei között kívánta elvégeztetni
az eladó vállalkozással a termék hibájának kijavítását, amelyért természetesen nem kíván
fizetni. Mit lehet tenni ilyen esetben?
Válasz:
A köznyelvben garanciaként ismert fogalom
pontos jogi megnevezése a jótállás. Elsősorban azt kívánjuk bemutatni, hogy mi a különbség a jótállás és a szavatosság között. Alapvetően, ha az eladott termék vagy szolgáltatás
hibás, akkor a vevő kellékszavatossággal élhet.
A kellékszavatosság keretében a vevőt többféle jogosultság illeti meg. A vevő választhat,
hogy a termék kijavítását vagy kicserélését
szeretné-e. A vevőnek arra is van lehetősége,
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hogy árleszállítást igényeljen, továbbá azt is
választhatja, hogy eláll a szerződéstől. Az elállás azt jelenti, hogy a vásárlást megelőző állapotot kell visszaállítani, tehát a vevő a hibás
terméket visszaadja és visszakapja a vételárat.
Fontos kiemelni azonban, hogy jelentéktelen
hiba miatt nincs lehetőség elállásra.
A jótállás a hibás teljesítésért való felelősség
másik formája. A vevőt ugyanazok a jogok
illetik meg, mint a szavatosság jogosultját
(kijavítás, kicserélés stb.). Az egyik lényeges
különbség a jótállás és a szavatosság között,
hogy míg a szavatosság lényegében minden
esetben terheli a termék eladóját vagy a szolgáltatás nyújtóját, addig a jótállás nem. A jótállás vagy jogszabály előírása alapján áll fenn,
így például kötelező jótállást írnak elő a jogszabályok például egyes háztartási cikkek,
konyhai eszközök, ékszerek, sporteszközök,
gépjárművek, motorkerékpárok, épületszerkezeti elemek és más tartós fogyasztási cikkek
esetén, vagy jótállást a termék eladója önként
is vállalhat, mint ahogy az ismertetett jogesetben is történt (kötelező jótállás nem terhelte
az eladót). Ezen a ponton kívánjuk megjegyezni, hogy a jogszabály által előírt kötelező jótállás szabályai 2021. év januárjától megváltoztak,
amelynek értelmében a vásárlók számára kedvezőbb jótállási szabályok vonatkoznak a legtöbb, 2021 januárjától megvett termékre, azonban ezen új szabályok részletes ismertetésére
a jelen cikk keretein belül nincs lehetőségünk.
A jótállás idejét jogszabály vagy a jótállást önként vállaló határozza meg. A tartós fogyasztási cikkek esetén például az általános jótállási
idő 1 év. Az általános szavatossági idő szintén
1 év, ugyanakkor a fogyasztó – fogyasztónak
az minősül, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el
és természetes személy, így feltételezhetően
adott esetben jelen sorok olvasói is fogyasztónak tekinthetők – és vállalkozás között kötött
szerződés esetében (amilyennek a jogesetben
ismertetett adásvételi szerződés is minősül)
a szavatossági idő 2 év.
Másik lényeges különbség, hogy a jótállásnál
és szavatosságnál eltérően alakul a bizonyítási

kötelezettség. Jótállás esetén a jótállás időtartama alatt csak akkor mentesülhet a felelősség alól a jótállásra kötelezett (pl. eladó),
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
(pl. a termék átvétele után) keletkezett. A jótállással ellentétben kellékszavatosság esetén
főszabály, hogy a szavatosságra hivatkozónak
(pl. vevőnek) kell bizonyítania, hogy a termék
már az átadáskor hibás volt. Lényeges kivétel
azonban, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő
6 hónapon belül a fogyasztó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában megvolt,
ez alól 2 kivétel lehetséges, mégpedig ha
a termék természetével vagy a hiba jellegével
összeegyezhetetlen ez a vélelem. Tehát fogyasztói szerződés esetén, 6 hónapon belül
felismert hiba esetén mégis a vállalkozásnak
kell bizonyítania, hogy a termék nem volt hibás. Fontos tudnivaló, hogy a fent megjelölt
időtartamokba nem számít bele a termék
kicserélésével, valamint a termék hibájának
kijavításával járó azon időtartam, amely alatt
a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni, továbbá a szavatossági idő a termék kicseréléssel vagy a kijavítással érintett
részére vonatkozóan újból kezdődik.
A jótállás vállalása nincsen írásbeli formához
kötve, így jótállást akár szóban is lehet vállalni. Természetesen ez utóbbi megnehezítheti
a jogosult dolgát, mivel vita esetén neki kell
bizonyítani, hogy a másik fél jótállást vállalt.
Ennek értelmében a tárgyi jogesetben egy
esetlegesen kialakuló jogvitában is a vevőnek
kell bizonyítania, hogy az eladó két eves időtartamra vonatkozóan jótállást vállalt. Ennek
hiányában – a tárgyi jogesetnél maradva –
a vevőnek kell bizonyítania, hogy a 6 hónapos
időtartamon belül az általa felismert hibát közölte az eladóval. Amennyiben ezt sem tudná
a vevő bizonyítani egy esetleges jogvitában,
úgy a vevőnek azt kell tudnia bizonyítani,
hogy a termék hibája már az adásvételi szerződés teljesítésekor fennállt. Ugyanakkor, ha
a vevő a fent részletezettek közül bármelyiket
sikeresen bizonyítja, úgy az eladó vállalkozás
csak akkor mentesül a hiba kijavítása alól,
ha azt bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett. Látható, hogy a szavatosság
és jótállás („garancia”) témakörében sok minden múlik a bizonyíthatóságon, így az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasoljuk,
hogy a fentiekhez hasonló esetekben a jótállási időtartamot írásban rögzítsék, továbbá
a hiba közlésére és egyéb jognyilatkozatok
megtételére is javasoljuk az írásbeliség megtartását (pl. tértivevényes levél formájában).
Jogi Iroda

BKV: A FENNTARTHATÓ
VÁLASZTÁS
A BKV ZRT. MUNKATÁRSAI IDÉN ÁPRILISBAN MÁR HARMADIK ALKALOMMAL CSATLAKOZTAK ÖNKÉNTESKÉNT A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT PROGRAMJÁHOZ, HOGY DIÁKOKKAL FOLYTATHASSANAK
PÁRBESZÉDET RENDHAGYÓ TANÓRÁKON. A PROGRAM CÉLJA A FÖLD NAPJA ÜZENETÉNEK, A FENNTARTHATÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK SZÉLES KÖRŰ ELTERJESZTÉSE AZ ISKOLAI OKTATÁS KERETEI KÖZÖTT.
DE HOGYAN KAPCSOLÓDIK A BKV ZRT. TEVÉKENYSÉGE A FENNTARTHATÓSÁGHOZ?

A szükségletek
A fenntartható fejlődés a definíció szerint egy
olyan folyamat, amely anélkül elégíti ki a jelen
szükségleteit, hogy csökkentené a jövendő
generációk képességét, hogy kielégítsék saját
szükségleteiket. Ez azonban még nem ad elég
támpontot ahhoz, hogy a közlekedési módok
fenntarthatóságát vizsgáljuk. A közlekedésre
vonatkozóan az tekinthető a leginkább fenntartható módnak, amely a lehető legkisebb
környezetszennyezéssel (ebbe beleértve a zajszennyezést is), területfoglalással, az alapvető mobilitási igények kielégítésének szintjén
mindenki számára hozzáférhető módon biztosítja azt, hogy az emberek eljussanak elérni
kívánt úticéljukhoz. Ugyanakkor a közlekedés
tekintetében is igaz az, ami az energia esetében: ahogy a meg nem termelt energia a legzöldebb energia, úgy a meg nem tett utazás
a leginkább fenntartható.
Valóban a közösségi közlekedés az, amely
a leginkább megfelel ezeknek a kritériumoknak? Nézzük először a környezetszennyezést.
Ha korszerű dízel autóbuszokat veszünk alapul,

kép: Lépték-terv

Ha kiválasztunk egy tetszőleges nagyvárost
a világ bármely tájáról és megnézzük az elkövetkező évtizedekre vonatkozó stratégiai
terveit, szinte biztosak lehetünk abban, hogy
sokszor találkozunk a fenntarthatóság, élhetőség gondolatával és a közösségi közlekedés
fejlesztésével, közlekedési módokon belüli
részarányának növelésével. Az, hogy az adott
városon belüli utazások minél nagyobb hányada történjen közösségi közlekedéssel olyan
cél, amelynek elérésére eurómilliárdokat áldoznak a fejlett világ városai. Ennek az egyik
legfontosabb oka, hogy a közösségi közlekedést tekintik a leginkább fenntartható motorizált közlekedési módnak. De mit értünk fenntarthatóság alatt?

akkor feltételezhetjük, hogy a különböző
szennyező anyagok és üvegházhatású gázok
kibocsátása nagyjából arányos az üzemanyagfogyasztásban fennálló különbséggel. Egy
átlagos csuklós autóbusz maximum tízszer
annyi üzemanyagot fogyaszt, mint egy középkategóriás gépjármű gyári fogyasztási adata
(ami a városi közlekedés során jellemzően
elég nehezen elérhető a valóságban…), miközben több, mint húszszor annyi utas fér el
egy buszon, mint egy személyautóban. Ha azt
is figyelembe vennénk, hogy ezekből a férőhelyekből mennyi van átlagosan kihasználva
Budapesten, a különbség még nagyobb lenne,
hiszen a budapesti személyautók átlagos kihasználtsága 1,5 fő (tehát mintegy 30%) alatti,
a közösségi közlekedésre pedig ennél arányaiban magasabb (Budapesten az autóbuszokra
vonatkozóan pl. mintegy 35-40%-os) kihasználtság jellemző (a koronavírus előtti időszakban legalábbis). Az tehát mindenképpen
megállapítható, hogy ha busszal utazunk, az
utazásunkra jutó károsanyag- és szén-dioxid
kibocsátás átlagban sokkal alacsonyabb, mint

ha ugyanezt az utat autóval tennénk meg. Ha
a helyi károsanyag-kibocsátással szinte egyáltalán nem járó kötöttpályás közlekedést
vagy az elektromos buszokat, trolibuszokat
választjuk, akkor az utazásunkra jutó kedvezőtlen környezeti hatások még kisebbek.
A levegőminőség, a globális felmelegedés
szempontjából tehát egyértelműen fenntarthatóbb a közösségi közlekedés, mint az egyéni. A sűrűn lakott városokban azonban van egy
másik, hasonlóan fontos szempont is: a területfoglalás. Egy városban a terület az egyik
legértékesebb erőforrás, ezért nem mindegy,
hogy a közösség számára rendelkezésre álló
közterületeket milyen célokra hasznosítjuk.
A városi közterületek jelentős részét használjuk közlekedésre vagy járművek tárolására, és
a hely még így is kevés (lásd a dugókat vagy
a parkolási nehézségeket). Nagyon fontos tehát, hogy a közlekedés céljára felhasznált közterületeket minél hatékonyabban használjuk ki.
Ebben pedig a közösségi közlekedés sokkal hatékonyabb bármely más közlekedési formánál.
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elérhető. Ahogy Enrique Penalosa, a kolumbiai
főváros, Bogotá egykori polgármestere megfogalmazta: „Nem az a fejlett város, ahol a szegények is autóval járnak, hanem ahol a gazdagok
is a közösségi közlekedést választják”.

forrásokat, akkor ne lenne pozitív fejlemény
az elektromos autóbuszok beszerzése.
Azt azonban le kell szögezni, hogy a fenntarthatóság érdekében társaságunk átfogó céljának a mindenkori járműállomány összegzett
káros környezeti hatásainak minimalizálásának és a szolgáltatások egységes, az egész
városra kiterjedő fejlesztésének kell lennie néhány – adott esetben csak egy szűkebb területet érintő – kiemeltebb fejlesztéssel szemben.
A helyes kérdés tehát nem az, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból miképpen
tudjuk a legújabb technológiai vívmányokat
alkalmazni, hanem az, hogy az erőforrásainkat miképpen fordíthatjuk átfogó módon a leghatékonyabban a város lakóinak javára.

Az, hogy a közösségi közlekedés önmagában
Egy 54 méter hosszú Combino villamoson egy- a leginkább fenntartható választás, előtérbe
szerre 360 ember tud utazni – az ugyanekkora hozza a fejlesztés igényét, hogy valóban vonzó
szakaszon elférő 10-12 középkategóriás autó legyen azok számára is, akik ma saját autóban
összes szállítási kapacitása 60 ember körü- ülnek. Habár Budapesten a közösségi közlekeli, így a kapacitás-különbség közel hatszoros. dési szolgáltatási kínálat több, mint 2/3-át jeA Combino villamosok csúcsidőben mintegy lenleg is elektromos meghajtással rendelkező,
hétezer utast tudnak szállítani egy irányban helyi károsanyag-kibocsátás nélkül működő
egy óra alatt – ennyi ember csak több
ezer gépjárművel tudna ugyanitt áthaladni, ami még akkor sem lenne leA COVID-19 hatása
hetséges, ha sem forgalmi dugó, sem
A koronavírus-járvány alatt a közösségi közlekelámpák nem lennének és az autók fodést használó budapestiek száma nagyon visszalyamatosan, megállás nélkül haladhatnának – ami egy városban nem reális.
esett, és bár a nyitások során az utasok jelentős
Ugyanakkor a közösségi közlekedés
része visszatért, a korábbi utasszámok elérése
ebből a szempontból hatékonyabb az
jelenleg még távolinak látszik. Ez a környezetegyébként semmilyen környezetszen�szennyezés és a területfoglalás szempontjának
nyezéssel nem járó kerékpáros közlekedésnél is.
értékelését is érinti: ha egy busz vagy villamos 2-3

Az energiafelhasználás kérdése
A BKV az autóbuszflotta megújításának
előkészítésén felül is sok mindent tett
és tesz a fenntarthatóság erősítéséért.
Ennek egyik kulcsterülete a Társaság
energiafelhasználásának csökkentése.
Az új járművek beszerzése mellett a vasúti járművek felújítása, hajtáskorszerűsítése is jelentős megtakarításokat
utassal közlekedik, akkor az nem tekinthető hatéA fejlett nyugat-európai városokban
hoz, emellett a telephelyek energetikai
konyabbnak, mint az egyéni motorizált közlekedés.
és Budapesten is erősödő tendencia
felújítása, a megújuló energiák hasznoA járvány legnehezebb időszakaiban a közösségi
a közterületek újraosztása, az egyésítása is hozzájárul az energiaszámlák
ni motorizált közlekedés számára
– és így közvetve a BKV emissziójának –
közlekedés egyéb előnyei – elérhető szolgáltatás
biztosított területek csökkentése és
csökkentéséhez. De ide sorolható a sínmindenkinek – kerültek előtérbe.
a felszabaduló területek átadása a gyakenő berendezések telepítése is – ezek
logosoknak, zöldfelületeknek, fennjelentősen csökkentik a BKV-hoz köthetartható közlekedési módoknak. Az
tő városi zajkibocsátást. A szolgáltatáegyéni motorizált közlekedés számára bizto- (nagyrészt kötöttpályás) járművek adják, az sok hozzáférhetőségét erősítik az akadálymensított hely a városban tehát várhatóan csök- elektrifikáció igénye egyre hangsúlyosabban tesítési projektek – melyek közül kiemelendő
kenni fog, így a közösségi közlekedés – mint jelenik meg az autóbusz-ágazatban is. Ez – az M3 metróvonal akadálymentesítése – és az
a területet leghatékonyabban kihasználó köz- a meglévő trolibusz-hálózat felértékelődése alacsonypadlós járművek folyamatos forgalomlekedési forma – szerepe tovább erősödhet. És mellett – felveti az elektromos autóbuszok ba állítása. Ezek elősegítik azt, hogy a BKV szolezen vélhetően sem az elektromos autók, sem beszerzésének kérdéskörét.
gáltatásai mindenki számára hozzáférhetők
az önvezető autók nem változtatnak majd
legyenek.
lényegesen, hiszen területfoglalás szempont- Az e-vonal?
jából ezek sem kedvezőbbek, mint egy belső Jelenleg egy elektromos autóbusz ára a szük- A fentiek alapján egyértelmű, hogy a közösséégésű motorral hajtott jármű.
séges infrastrukturális fejlesztések nélkül is gi közlekedés a városi közlekedés leginkább
mintegy kétszerese egy hasonló dízel buszé- fenntartható formája, így a BKV szerepe kulcs„A”-ból „B”-be
nak, és ezt a kezdeti különbséget az alacso- fontosságú egy fenntartható, élhető város
A közösségi közlekedés fenntarthatóságának nyabb energiafogyasztás költsége nem tud- kialakításában. A Főváros és a BKV vezetése
harmadik pillére, hogy biztosítja A pontból B ja ellensúlyozni egy jármű életciklusa alatt. is sokat dolgozik azért, hogy rendelkezésre
pontba történő eljutást azoknak is, akik nem A BKV tehát adott mennyiségű pénzből két- álljanak azok a források, amelyekkel kiváltharendelkeznek saját gépjárművel, nem tudnak, szer annyi dízel autóbuszt tud vásárolni, mint tók a BKV korszerűtlen, elöregedett, környenem akarnak vezetni, vagy nem engedhetik elektromosat. Amíg a BKV flottájában jelentős zetszennyező járművei. A városokban, ahol
meg maguknak sem egy saját jármű fenntar- számban vannak Euro III-as vagy annál ked- a rendelkezésre álló tér egy szűkös erőforrás,
tását, sem pl. taxi igénybe vételét. A közösségi vezőtlenebb emissziós besorolású járművek, a közösségi közlekedésre, mint a térhasználat,
közlekedés szinte minden társadalmi réteg szá- addig nagyobb károsanyag-kibocsátás csök- környezetszennyezés, gazdaságosság szemmára elérhető szolgáltatást nyújt, ezzel lehető- kenés érhető el két elöregedett jármű korsze- pontjából leghatékonyabb közlekedési formávé téve az alapvető mobilitási igények kielégí- rű dízelbusszal történő kiváltásával, mint egy ra, a jövőben is alapvető szerep hárul majd. Így
tését mindenkinek. Ez ugyanakkor egyáltalán elöregedett jármű elektromos buszra történő mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy Bunem azt jelenti, hogy a közösségi közlekedés lecserélésével. Ez persze nem jelenti azt, hogy dapest egy élhető, fenntartható város legyen.
azokért van, akik számára bármely okból az ha a közösség (a Főváros vagy a Kormány)
egyéni motorizált közlekedés használata nem kifejezetten ehhez a célhoz rendel pénzügyi
Hagymási Gergely
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ÚJ FORMARUHA,
MEGÚJULT KISZOLGÁLÁS,
ÁTALAKULÓ RENDSZER

2021. ÁPRILIS 14-TŐL MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ FORMARUHÁK KIOSZTÁSA. KOLLÉGÁINK NEMCSAK ÚJ
RUHÁKKAL TALÁLKOZHATNAK A MEGÚJULT KISZOLGÁLÓ HELYEN, HANEM A BKV-NÁL MŰKÖDŐ FORMARUHA-RENDSZER IS ÁTALAKULT.
Rendezett megjelenés mindenkor
A jelenlegi nehéz időszakban is elvárás, hogy
kollégáink, munkavállalóink kulturált öltözékben végezzék munkájukat. A régi formaruhák
továbbra is hordhatók. Amennyiben sem új,
sem régi formaruha nem áll rendelkezésre, akkor egyszínű világos felső (ing, blúz vagy galléros ingpóló), sötét egyszínű nadrág vagy szoknya, szükség esetén sötét, egyszínű pulóver,
illetve mellény, valamint lehetőleg sötét, zárt
sarok- (maximum 4 cm) és orr-résszel ellátott,
egyszínű cipő is hordható.
Reméljük, hogy az új rendszerre történő átállás mindenki számára gördülékenyen történik,
az új formaruhák pedig mindenki megelégedésére szolgálnak majd.

Elindult a formaruhák kiosztása, azonban számos fontos változás történt a megszokott rendszerben.
Új ruhatár
Mostantól új, jobb minőségű ruhákat vehetnek át a formaruhára jogosult kollégáink.
A legmegfelelőbb ruhadarabok és alapanyagok kiválasztása a tesztelésben résztvevő kollégák segítségével történt, így a próbahordás
során érkező visszajelzések és javaslatok hozzájárultak ahhoz, hogy kényelmesebb, praktikusabb és munkavégzésre alkalmasabb ruhatárral rendelkezzenek dolgozóink. Továbbra is
cél, hogy a munkavállalók kényelmes, praktikus és egyben rendezett öltözékben végezzék
munkájukat, hiszen megjelenésükkel a BKV-t,
így annak minden alkalmazottját és a BKV által vallott értékeket képviselik.
Új pontrendszer, megszűnő kártérítés
A ruhák mellett a teljes formaruha-rendszer is
átalakult Társaságunknál. Mostantól a formaruhára jogosult kollégák az új ruhákat az eddig megszokott kihordási idő helyett újonnan
bevezetett pontrendszer alapján kapják meg.
Fontos változás, hogy ezzel megszűnik a kilépéskori kártérítés.

A pandémia-okozta forráshiány miatt – 2021ben – Társaságunk nem a tervezett mennyiségű ruhával, illetve pontszámokkal tudta elindítani az új rendszert. Munkavállalóink ebben
az évben fix pontszámokat kapnak, amelyről
a kiszolgálás ütemezését végző szakterületi
humán ügyintéző tud tájékoztatást adni. Az
idén fel nem használt pontok átvihetők a következő évre, 2022-re.

Mikor és hol vehető át az új formaruha?
Azon kollégáink, akik a kiszolgálás megkezdésének időpontjában tartós távolléten vannak,
csak az újbóli munkába állást követően lesznek jogosultak a 2021-re járó pontjaikra. Ha
egy dolgozó munkaviszonya megszűnik, de
ezt követően egy éven belül újra belépő főállású vagy besegítő munkavállaló lesz, tovább
hordja a formaruháit, azaz újabb ruhák átvételére nem jogosult.
A jelenleg formaruhára jogosult munkavállalók kiszolgálása az Igazgatóságokon meghatározott ütemezés szerint – a korábbiakhoz
hasonlóan – a Kerepesi út 29/C. földszint 17-es
szobában (Telefonszámok: Fekete Gabriella:
+36 20 266 3948, Décsei Dóra: +36 30 137 8812)
történik kiszolgálási időben, azaz hétfőtől
csütörtökig 7:30 és 18:00, pénteken pedig 7:30
és 17:00 óra között.
Kovács Edina
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A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
JELENTŐSÉGE ÉS
AKTUALITÁSAI
MIÉRT VÁRHATÓ A KÖTÖTTPÁLYÁS VASÚTI JÁRMŰVEK SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN? MIK A VASÚTI ÁGAZAT LEGMEGHATÁROZÓBB JELLEMZŐI? MIT JELENT
A TERVEZETT ÉLETTARTAMON TÚLI ÜZEMELTETÉS ÉS HOGYAN LEHET KEZELNI EZT A HELYZETET? NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN MILYEN JELLEMZŐ KÜLÖNBSÉGEK VANNAK BUDAPESTEN A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÉS KIEMELTEN A VÁROSI VASUTAK TERÜLETÉN? INTERJÚ DR. TAKÁCS PÉTER VASÚTI
ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESSEL.
Miért várható a kötöttpályás vasúti járművek
szerepének növekedése a budapesti közösségi
közlekedésben?
A települések elsődleges funkciója, hogy optimális térbeli, műszaki feltételeket biztosítsanak a társadalomnak. A városok működésének egyik alapvető követelménye a társadalmi
mobilitás és a településeken belüli-, illetve
a települések közti helyváltoztatás, melynek
minősége közvetlen hatással van a fejlődésre és az életminőségre. A közlekedés tehát
a gazdaság és a társadalom működtetéséhez
elengedhetetlen kiszolgáló hátteret biztosítja,
feladata a személyek, áruk és szolgáltatások
mobilitásának megteremtése. Európában
a városi lakosság részaránya folyamatosan nő
(2020-ban körülbelül 75%), ami a gépjárműszám és az ingázó forgalom növekedésével jár,
és egyre súlyosabb közlekedési problémákat
okoz. A fejlesztések fő célkitűzése, hogy támogassák a meglévő közlekedési infrastruktúrák
hatékonyabb és fenntarthatóbb használatát,
a rajtuk biztosított szolgáltatások színvonalának emelését. Így az adott terület életminőségének fokozása mellett kiemelt részcélként
jelenik meg a közlekedési rendszer környezetterhelésének csökkentése is, azaz a városok
feladata, hogy a mobilitást fenntartható módon javítsák, redukálják a balesetek számát
és a környezetszennyezést, csökkentsék az
eljutási időket és minimalizálják a forgalmi
torlódásokat. Ezen összetett és versengő célok ugyanakkor felvetik annak kérdését, hogy
a közlekedésfejlesztés kapcsán mely szempont érvényesítése a fontosabb: a helyvál12

toztatás biztosítása vagy a környezetünk és
az egészségünk védelme? Előbbiek tükrében
a közlekedésfejlesztés kapcsán olyan megoldásokat kell keresnünk és támogatnunk,
melyek e kettős elvárásnak egyaránt eleget
tesznek.
A környezet- és egészségvédelmi szempontok teljesülését segíti a közösségi közlekedés,
azon belül kiemelten a vasúti közösségi közlekedési eszközök előnyben részesítése, hiszen
kedvezőbb helyfoglalási igényével, kisebb környezetkárosító hatásával, megfizethető árával
és jobb baleseti statisztikáival jobban illeszkedik annak célkitűzéseihez. Azokon a helyeken,
ahol a metró és a közúti vasút (villamos) versenyhelyzetbe kerül a gumikerekes járművekkel (busz) szemben, egyértelműen az előbbi
előnyben részesítése prognosztizálható.
Mik a BKV vasúti rendszereinek legfontosabb
jellemzői?
A vasúti rendszerek jellemzője, hogy nagy
a beruházási eszközértékük, melyek fenntartása összetett és költséges tevékenység.
A vasúti pálya és infrastruktúra hely-specifikus, ami nagyon sok elemét tekintve egyedi
tervezést, fejlesztést és kivitelezést indokol.
A vasúti rendszer teljesítmény-fedezete maga
a járműállomány az általuk teljesíthető menetek összességével, melynek a darabszámon
túl a rendelkezésre állás a legmeghatározóbb
összetevője.
A járművek mellett a vasúti infrastruktúra kiemelt területeit a vasúti pályák, műtárgyak,
hidak, távközlő és jelzőberendezések, ener-

giaellátó hálózatok, továbbá áramátalakító
állomások, valamint épületek képezik. Kijelenthető, hogy a BKV vasúti járműparkja
és infrastruktúrája európai mércével mérve
jelentős méretű és kiterjedt hálózatot lefedő, jellemzően avult, túlüzemeltetett és
heterogén elemekből álló rendszer. Legmeghatározóbb tulajdonságnak napjainkban
mindenképp a tervezett élettartamon túli üzemeltetés számít.
Mit jelent a tervezett élettartamon túli üzemeltetés és hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet?
A járművek tervezése során meghatározzák
azok tervezett üzembentartási idejét, mely
a vasúti járművek esetén jellemzően 30 évet
jelent. Mivel a BKV vasúti flottájának jelentős
része meghaladta ezt az élettartamot, szükségszerűvé vált a túlüzemeltetés feltételeinek
meghatározása. A BKV Vasúti Üzemeltetési
Igazgatóságánál 2014 áprilisától a hasznos
élettartamukat meghaladó korú eszközök
továbbüzemeltetésére vonatkozó döntéseket
egy külön e célra kidolgozott és jóváhagyott
(Tudományos alapú Továbbüzemeltetési Protokoll (TTP)), összetett – műszaki és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő – vizsgálati módszertan alkalmazásával hozzuk meg.
A kidolgozott rendszer alkalmazásával az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy a hasznos élettartamukat meghaladó eszközök
esetében elvégzett specifikus vizsgálatot követően, annak eredményeit értékelve üzemeltesse tovább az adott eszközt. A túlüzemeltetés csökkentését a járműflotta megújításával

érhetnénk el, melynek forrásigénye 2021-ben
100 Mrd forintos nagyságrendű. A körülbelül
600 darabból álló villamosflotta négyötöde,
a fogas- és a MILLFAV járművek túlüzemeltetettek, melyek cseréje elengedhetetlen a közeljövőben.
Nemzetközi összehasonlításban milyen jellemző különbségek vannak Budapesten a közösségi
közlekedés és kiemelten a városi vasutak területén? Hogyan értékelné a főváros általános
közlekedési helyzetét a V4-ek fővárosai és Bécs
összevetésben?
A közösségi közlekedés finanszírozási szerkezetének kapcsán jellemző a vizsgált városokra, hogy a működési kompenzáció 65% feletti
aránnyal bír. Ez sajnos Budapest esetében nem
igazolódik, ráadásul a finanszírozási támogatásból származó bevétel nagysága is jelentősen elmarad a Bécsben, Prágában és Varsóban
működő rendszerek hasonló forrásaitól. Ez
különösen szembetűnő, ha utasszámra vetítve
vizsgáljuk a bevételek arányát, mivel Budapest
esetében magas utasforgalmi érték mellett viszonylagosan alacsony finanszírozási (és ezáltal összbevételi) konstrukció működik.
A nettó vonalhossz és a viszonylatok számában Budapest előkelő helyen áll (mintegy 1150
km, és 250 db viszonylat), és az utasszám, illetve a férőhely-kilométer adatok alapján úgy
tűnik, hogy itt fedi le leghatékonyabban a közszolgáltatás által nyújtott kínálat a keresletet.
A BKV vezető pozíciót foglal el az utasforgalmi
adatok terén, és ez különösen annak a fényében figyelemre méltó, hogy a külső finanszírozási forrás mértéke átlag alatti. Általánosan
jellemző, hogy a vonalhosszak tekintetében
a kötöttpályás ágazatok aránya nem jelentős,
de itt figyelembe kell venni, hogy férőhely-kapacitásban és az elszállított utasok számában
sokkal intenzívebb a részesedésük.
Sajnálatos, hogy a 2020. évi adatok alapján
a BKV rendelkezik a legidősebb átlagkorú
autóbusz, trolibusz és villamos járműparkkal
a vizsgált városok közül, és ezt nem kompenzálja az sem, hogy a metrók esetében a legfiatalabb flotta Budapesten üzemel. Az öregedő
járműpark egyre fokozódó üzembiztonsági
kockázatokat jelent, ráadásul rontja a közösségi közlekedés attraktivitását, ami jelenleg
nem tükröződik az utas-elégedettségi felmérésekben (a közösségi közlekedés jó megítélésű). Hasonlóképpen kedvezőtlen Budapest
szempontjából, hogy a villamos ágazat esetében a legrosszabb (16,7%) értéket képviseli
az alacsonypadlós járművek aránya a vizsgált
fővárosok vonatkozásában.
A modal split értékek tekintetében Budapest
a legmagasabb közösségi közlekedési arányt
(48%) mutatja fel, ami kedvező és erősítendő
az élhetőség és hosszú távú fenntarthatóság

érdekében.
Összességében az adatokat úgy lehet értelmezni, hogy Budapesten jó a közösségi
közlekedés általános megítélése, ami az elérhetőségének, megbízhatóságának és biztonságosságának köszönhető, de ez nem éri el
komfort vonatkozásában az EU színvonalát.
Az avult járműparkkal, de megbízhatóan és
alacsony költségszinten üzemeltetett eszközrendszer mindenképpen eredményként azonosítható, viszont ez a fajta hatékony üzem
nem szolgálja a komfortérzet javulását és nem
teszi a szolgáltatást vonzóbbá.
A budapesti közösségi közlekedés jelenét úgy
értékelem, hogy az egy jól működő rendszer,
ami a fontos területeken, mint közlekedési
módválasztás és hatékonyság vezető helyen
van, komfortban viszont lemaradó Európában.
Az Ön személyes munkarendjében okozott-e változást a pandémia?
Abszolút! Azok a munkavállalók, akik home
office-ban voltak, gyakran más munkamódszerre kényszerültek és nem ritkán az éjszakába nyúlt a munkaidejük. Az iskolák bezár-

tak, az otthon maradt gyerekek lefoglalták
a számítógépeket és segítségre szorultak az
iskolai tanulás kapcsán, ezért a szülők kénytelenek voltak egy sor munkahelyi feladatot
délutánra, estére halasztani. Akik nem voltak
ilyen módon megterhelve, már korán reggel
elkezdtek dolgozni és leveleket, e-maileket
küldeni. Mire délután azt hittem, hogy enyhül
a leterheltség, jött a második hullám, ami este
tízig is eltartott. Korábban sem nyolc órát foglalkoztam a munkámmal, de most úgy éreztem, sosincs vége a napnak és úgy tudom sok
vezető küzdött ezzel a problémával. Hosszú és
nehéz volt ez a periódus tavaly ősztől idén tavaszig, de legjobban talán mégis a kisgyerekes
családokat sújtotta. Alig várom, hogy a dolgok
visszarendeződjenek a rendes kerékvágásba,
ami nem azt jelenti, hogy a home office lehetőségét eleve el kellene vetni, hiszen bizonyos
helyzetekben, egyes munkakörökben hatékonyságnövelést is el lehet vele érni.
BK
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ÍRD ALÁ – ONLINE!
AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS JELENTŐSEN GYORSÍTJA A NAPI ADMINISZTRÁCIÓT ÉS ÜGYMENETET, A PAPÍRMENTES ÜGYINTÉZÉS PEDIG SZOROSAN ILLESZKEDIK A BKV KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEIHEZ, RÁADÁSUL KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁST IS EREDMÉNYEZ. A PROJEKT POZITÍV HATÁSAI VILÁGOSAK,
LÁSSUK, MIT JELENT EZ A GYAKORLATBAN!
Mi az az elektronikus aláírás?
Az elektronikus aláírás a digitális dokumentumok hitelesítésére alkalmazott technika, illetve
eljárás. Ezáltal – a jogszabályban meghatározott eseteknek megfelelően – olyan dokumentumokat hozhatunk létre, amik egyenértékűek
egy kézzel aláírt irattal, vagyis bizonyítóereje
azonos a „hagyományoséval”.
A projekt az ATÜI bevonásával 2021. május 1-jén
indult és a tervezett 13 hónapos ciklusa alatt
szakaszosan ugyan, de mindegyik szakterületre bevezetik legkésőbb 2022. május 31-ig.
Előnyös, mert:
Az elektronikus aláírás egyik előnye – a modern technika alkalmazásán túl –, hogy használatával az adminisztráció és ügyintézés (pl.:
szerződések, dokumentumok szignálása és
aláírása) jelentősen felgyorsul, hiszen mentesülünk a nyomtatási, szkennelési, kézbesítési
folyamatok alól. Kényelmesebbé és komfortosabbá is válik mindez, hiszen alkalmazásával az otthoni munkavégzés során – akár egy
elhúzódó pandémia alatt – is megvalósítható
egy dokumentum aláírása, így a munkafolyamat biztosított marad.
A gazdasági vonzatáról sem szabad megfeledkezni, mert a nyomtatási- és postázási költségek csökkentése egy BKV méretű vállalatnál
komoly költségmegtakarítást eredményez.
Az Informatikai Főosztály számítása szerint
a projektre fordított összeg a teljes bevezetés
után nagyjából két hónap alatt megtérül.
Nem mehetünk el a környezetvédelem mellett sem, Társaságunk már eddig is felkarolta
és meg is valósította azokat a törekvéseket,
amik a BKV ökológiai lábnyomát mérsékelték.
A kevesebb nyomtatás egyfelől a papírfelhasználás mennyiségét csökkenti, másrészről pedig a nyomtatási kellékanyagok és nyomtatók
száma is redukálódik.
Az elektronikus aláírás biztonsági szintjei
Az elektronikus aláírás biztonsági szintje
azt határozza meg, hogy alkalmazásával az
adott dokumentum milyen joghatást vált ki.
Az elektronikus aláírás előállításához a papír
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alapú aláírás analógiájára szükség van egy
íróeszközre. A papír alapú aláírás esetén ez
a toll, míg az elektronikus változatában ez az
úgynevezett aláíró tanúsítvány. Attól függően,
hogy az adott tanúsítvány megszerzéséhez
milyen szigorú feltételeket kell teljesíteni és
az aláírást használni kívánó személynek az
azonosítása hogyan történik, három szintet
különböztethetünk meg:
Minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
A legmagasabb biztonsági szintű elektronikus
aláírás. A törvényi szabályozás értelmében
a minősített elektronikus aláírással hitelesített okirat teljes bizonyító erejű magánokirat,
azaz egy peres ügyben az ellenérdekű félnek
kell bizonyítania, hogy az aláírás a dokumentumon nem hiteles.
Fokozott
A fokozott biztonságú elektronikus aláírás
a minősítettnél alacsonyabb biztonsági szintet képvisel, amelyhez nem kapcsolódik
a minősített elektronikus aláíráshoz tartozó
védelmek mindegyike (pl.: nem minden típusánál történik személyes azonosítás). Az alacsonyabb biztonsági szint egyben azt is jelenti,
hogy egy peres ügyben már az aláíró félnek
kell bizonyítania, hogy az aláírás a dokumentumon valóban hiteles.
Fokozott biztonságúnak nem minősülő
Ezek az aláírások nem felelnek meg a fokozott
biztonságú aláírás követelményeinek sem (pl.:
e-mail aláírás), ezért ezek a dokumentumok

nem rendelkeznek bizonyító erővel.
Társaságunknál a minősített tanúsítványon
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást és a fokozott biztonságú elektronikus
aláírást vezetik be.
Az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványok
Ahhoz, hogy elektronikusan is szignózhassunk, szükségünk van arra a tanúsítványra is,
ami ezt lehetővé teszi. Ezeket a tanúsítványokat megkaphatjuk chipkártyánkra, számítógépünkre vagy a mobilunkra is, bár a mi esetünkben a számítógépes és a mobilos megoldás
élvez majd előnyt. A gyakorlatban pedig úgy
zajlik majd a folyamat, hogy a tanúsítványunkat a felhőben tároljuk, a dokumentum hitelesítése szintén itt történik, ezt visszaküldve
történik meg a dokumentum és a hitelesített
lenyomat összefűzése.
Használjuk bátran
Minden új technológia bevezetése igényel
kezdetben egy integrációs időszakot, amin át
kell mennünk ahhoz, hogy készségszinten is
alkalmazni tudjuk, valamint, hogy az ezáltal
nyújtott előnyöket kihasználhassuk. A rendszerrel való ismerkedés és tanulási folyamat
az elején ugyan szokatlan lehet, idővel viszont
nemcsak beépül a mindennapjainkba, hanem
tartalmasan hozzá is járul majd a munkavégzésünkhöz.
Fenyvesi Máté

BIZTONSÁGOS BARANGOLÁS
A KIBERTÉRBEN 3.
MAGABIZTOSAN AZ ONLINE VÁSÁRI FORGATAG ÚTVESZTŐIBEN
Már a járványhelyzet előtt is egyre népszerűbbé vált az internetes vásárlás, de az elmúlt évben, különösen karantén idején, sosem látott
mértékben megugrott az online tranzakciók
száma. A kibertérben azonban nemcsak személyes-, de kártyaadataink, így anyagi biztonságunk is veszélyben van. Mire figyeljünk és
mit tehetünk azért, hogy elégedett vásárlók,
ne pedig csalók palimadarai legyünk?
Egy, a felnőtt magyar internetezők körében
2019 januárjában végzett vizsgálat szerint
a megkérdezett személyek közül tízből kilencen online vásárolnak, azonban csak 34%
választja fizetésre a bankkártyás tranzakciót, inkább az utánvételes fizetési módszer az
elterjedtebb. Az online fizetés iránti bizalom
megteremtéséért tehát még van mit tennie
a szolgáltatóknak. Cikkünk tippekkel és hasznos információkkal segít, hogyan lehet eldönteni, biztonságos-e az adott oldalon megadni
banki adatainkat, mire figyeljünk, hogy vásárlásunk során ne csaló oldalakon költsük el
pénzünket és elkerüljük, hogy véget nem érő
harcot kelljen folytatnunk igazunkért, sokszor
nem is létező cégekkel szemben.
Kártyánk védelme
Az internetes tranzakciók esetében csupán
a kártyánk, pontosabban a rajta szereplő adatok állnak pénzünk és a bűnözők között. Érdemes tehát óvnunk őket. Többféle forgalomban
lévő kártyával találkozhatunk: olyanokkal, amelyeken az adatok vésett vagy dombornyomott
módon találhatók, virtuális kártyák esetében
pedig nincs is mindig fizikailag megfogható
plasztik adathordozó, csak maguk a kártyaadatok. Fontos, hogy az alábbi, a plasztik kártyán is
szereplő információkat kezeljük kellő körültekintéssel, azokat csak megbízható oldalaknak
adjuk ki: a 16 jegyű kártyaszámot, amely számos információval szolgál, például az első négy
számjegy alapján meg lehet állapítani, hogy
mely kártyatársaság adta ki a kártyát. Szintén
védendő adat a kártyabirtokos neve, a kártya
lejárati dátuma és a biztonsági ellenőrző kód.
A PIN-kód nem szerepel a kártyán, amit sehol
nem szabad online felületen megadni, illetve
ezt az adatot semmiképp ne tároljuk írásban,
különösen ne a kártya mellett.

A gyanús weboldalak lefülelése
Egy weboldal megbízhatóságát már a látogatás elején el lehet dönteni, ha megvizsgáljuk
a böngésző URL-sorának elejét: zárt lakat, illetve a „https” URL-kezdés található-e rajta vagy
sem. A zárt lakat garantálja a titkosított kapcsolatot a böngészőprogram és a weboldal között.
Ez azt jelenti, hogy a sok informatikai rendszer,
amin az adatforgalom áthalad, nem tudja a hálózati forgalomból kiolvasni az adatokat – így
a személyes és bankkártya információkat sem.
Ha a fentiek egyikét sem látjuk a böngészősávban, akkor inkább ne adjuk meg a bankkártyaadatokat az oldalnak, mert sokkal könnyebb
megszerezni azokat, mint hinnénk.
Érdemes a böngésző figyelmeztetéseit is komolyan venni: ha a kapcsolat nem privát vagy
a program nem ajánlja, hogy a weboldalra
látogassunk, illetve nem megfelelő magyarsággal rendelkezik az oldal nyelvezete, inkább
ne adjuk meg a kért információkat ezeknek az
oldalaknak.
Figyeljünk továbbá arra is, ha egy közismert
webáruházat látogatunk meg, hogy valóban annak a szolgáltatónak vagyunk-e az oldalán. Mivel
mára igen egyszerűen lehet adathalász oldalakat létrehozni, erre fokozottan ügyelni kell.
Jó tudni, hogy az online fizetési oldalakon,
ahol megadjuk a bankkártyánk adatait, soha
nem kell megadnunk kártyánk PIN kódját. Ha
ilyen kérést látunk, az átverés, semmiképpen
ne adjuk ki a PIN kódunkat.
A csaló webáruházak másik jellemzője, hogy
nagyon kevés információt adnak meg, sokszor
azok is hamisak. Új, korábban nem használt
internetes áruházaknál a következő információkat érdemes leellenőrizni: a cég telephelye,
vezetékes telefonszáma és e-mail címe; részletes termékismertető; szerződési-, fizetésiés szállítási feltételek, határidők. Az oldalon
szerepelnie kell a reklamációs feltételeknek
és a panaszkezelési folyamatnak, az adatok
kezelésére vonatkozó információknak, illetve
vásárlás után vagy már regisztráció esetén
is kell egy visszaigazoló e-mailt kapnunk az
adott kereskedőtől.
Nincsenek csodák!
Szintén gyanúra adhat okot, ha egy ajánlat túl
szép ahhoz, hogy igaz legyen. Az internetes

kereskedők is kereskedők, azaz nekik is be
kell szerezni a terméket, raktározni kell, szállítani, őrizni, ki kell fizetni az alkalmazottakat
és egyéb költségeket. Ha egy termék a piacon
egy adott áron elérhető, több, mint gyanús,
ha azt egy kereskedő 95%-kal olcsóbban
tudja adni. Járjunk el körültekintően, ha az
oldalon minden van, azonnal és raktárról, ha
az ajánlatban ingyenes szállítást vállalnak a világ minden pontjára három napos határidővel
vagy ha csak kártyás fizetésre van lehetőség.
Ugyancsak problémás, ha nincsen valós regisztráció az oldalon és nem kapunk visszaigazoló e-mailt sem. Ha a fentiek ellenére mégis
bizalmat szavazunk az internetes kereskedőnek és rendelünk, az alábbi problémákkal találkozhatunk: nem érkezik meg a termék, nem
lehet reklamálni, mert a megadott kapcsolati
adatok nem valósak vagy nem reagálnak, illetve a megadott telephelycímen sem található
a vállalkozás.
Ha már megtörtént a baj
A megadott személyes-, és kártyaadatokkal
a csalók visszaélhetnek. Egyrészt megterhelhetik az adott összeggel a kártyát, másrészt
valószínű, hogy az online feketepiacon magukat a kártyaadatokat is értékesítik. Fontos,
hogy 50.000 forintnál nagyobb kárösszeg
esetén tegyünk rendőrségi feljelentést, illetve tiltassuk le a bankkártyánkat, amennyiben
nem direkt internetes vásárlásokhoz való,
úgynevezett virtuális kártyával vásároltunk.
Szintén azonnal hívjuk bankunkat és tiltassuk
le a kártyát, ha azt tapasztaljuk, hogy a bankkártyánkat ellopták, vagy olyan helyen adtuk
meg kártyaadatainkat, ahol mégsem kellett
volna, például egy csaló webáruházban vagy
ha sms-t kapunk, hogy valaki fizetett a kártyánkkal a tudtunk nélkül. Ilyen esetekben ne
késlekedjünk, azonnal tegyük meg a szükséges lépéseket és legközelebb legyünk óvatosabbak, hiszen ahogy növekszik az interneten
elköltött összeg, úgy növekszik az ezt megcsapolni szándékozó bűnözők száma is.
Kovács Edina

Balogh Borbála Liliána

BKV GÖRDÜLŐ JÁTSZÓHÁZ
– BKV RAJZPÁLYÁZAT 2021

Rajzpályázatot hirdettünk óvodások és kisiskolások részére, hogy rajzaikkal segítsenek
feldíszíteni a BKV Játszóbuszát, egy gyerekek
számára átalakított duplacsuklós Van Hool
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AGG 300 típusú autóbuszt. A pályázatra számos gyönyörű, színes, érdekes és sok esetben
ötletes alkotás érkezett. Facebook oldalunkon is sokan látták a rajzokat, amelyek közül

szavazataikkal kiválasztották a közönségdíjas
műveket. Ezúttal is köszönjük minden kis alkotó munkáját!
Kovács Edina

NYERTESEK

ÓVODA

4 évszak – egész évben közlekedünk
I.
Patkó Tímea (5)
II.
Almay Franciska (6)
Győri Kitti Luca (4)
III.
Gajdos Lőrinc (6)
Major Zsófi (6)
Selyem Lilla (4)
Álomjárat – ha én tervezném a kedvenc járművemet...
I.
Racskó Rita (6)
II.
Labos Zsombor János (6)
Tóth Lili Anna (6)
III.
Ajtai Elizabet (5)
Habóczki Marcell (4)
Nábrády Zakariás (6)
Unokáink is fogják látni - hogyan közlekedünk
100 év múlva
I.
Kaczur Kaya Daria (6)
II.
Hülvely Dániel (5)
Jacsó Kristóf Nataniel (5)
III.
Nagy Kristóf (6)
Szilágyi Blanka (6)
Patkó Tímea

ISKOLA
4 évszak – egész évben közlekedünk
I.
Balogh Borbála Liliána (8)
II.
Nagy Viktória (9)
Tamás Panna Barbara (10)
III.
Czifrák Mátyás (9)
Szabó Johanna (7)
Závodi Boglárka (7)

Racskó Rita

Kaczur Kaya Daria

Álomjárat – ha én tervezném a kedvenc járművemet...
I.
Soós-Lakos Kinga (10)
II.
Antalfi Noémi (7)
Vass Panka (7)
III.
Ádám Eliza (9)
Magyar Bence (10)
Vígh Dorka (7)
Unokáink is fogják látni - hogyan közlekedünk
100 év múlva
I.
Gladcsenkó Maja (9)
II.
Antalfi Eszter (9)
Páll Ida Piroska (7)
III.
Gyerkó Péter (9)
Hajdu Csenge (8)
Kara Sári (7)

Gladcsenkó Maja

KÖZÖNSÉGDÍJ
I.
II.
III.
Szilágyi Blanka

Soós-Lakos Kinga

Szilágyi Blanka
Szabó Bence
Soós-Lakos Kinga
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VAN ÉLET A BKV-N KÍVÜL IS,
BÁR A LEGJOBB INKÁBB
BELÜL!
EZ ÉV ÁPRILISÁBAN VONULT NYUGDÍJBA SZONNTAG ANDOR, A VASÚTBIZTONSÁGI IRODA VEZETŐJE,
AKIT A TÁRSASÁGUNKNÁL TÖLTÖTT TÖBB MINT NÉGY ÉVTIZED UTÁN ÍGY INDÍTOTTAK EL ÉLETÉNEK
EGY TELJESEN ÚJ, MÁS KIHÍVÁSOKAT KÍNÁLÓ ÚTJÁRA A MUNKATÁRSAK: ANDOR, KÖSZÖNJÜK, HOGY
KOLLÉGÁID LEHETTÜNK, HOSSZÚ ÉS BOLDOG NYUGDÍJAS ÉVEKET KÍVÁNUNK NEKED! KÉPZELETBELI
VÁNDORTARISZNYÁJÁBAN A MUNKATÁRSAK TISZTELETÉN ÉS SZERETETÉN KÍVÜL A BKV VEZETŐINEK
ELISMERÉSÉT IS MAGÁVAL VIHETTE, HISZEN KIMAGASLÓ MUNKÁJÁVAL, ELKÖTELEZETTSÉGÉVEL ÉS
SZAKMAI RÁTERMETTSÉGÉVEL KIÉRDEMELTE A BALÁZS MÓR DÍJ ÉLETMŰ-DÍJ FOKOZATÁT.
Szonntag Andor kollégái és felettesei által
megrajzolt portréján egy sikeres életutat bejárt, nagyrabecsült szakembert látunk magunk
előtt. De hogy látja a BKV-ban töltött több mint
negyven évet maga a modell? Milyen utat kellett ahhoz bejárnia, hogy ma a BKV Metró Üzemigazgatóságának munkatársai példaképként tekinthessenek rá?
Nem kell engem annyira előtérbe tolni, akik
kedveltek és ismernek, azok örülnek, ha hallanak rólam, akik meg nem, azok elé nem szeretnék odatolakodni. Egyszerűen kezdődött
a pályafutásom a cégnél: pesti gyerek létemre
Győrbe jártam a Közlekedési és Távközlési Főiskolára, ott végeztem a vasútgépész szakon,
majd első munkahelykereső utamon 1978.
szeptember 1-jén bekopogtam az Akácfa utca
15-be, ahonnan kiküldtek a Fehér útra azzal,
hogy ott jelentkezhetek munkára. Fel is vettek
a Járműjavító Osztályra, ahol sok évig üzemmérnökként tevékenykedtem, aztán a Metró
Fődarab- és Alkatrészjavító Üzem üzemvezetője munkakörben, később pedig – 1994 áprilisától – metró üzemeltetési főmérnökként,
majd járműfőmérnökként dolgoztam. Az ezzel
járó munka mindenféle vállfaja megtalált, és
én mindegyiket szívesen végeztem.
Ki tudnál emelni valamit mégis ebből az időszakból?
Nagy örömet okozott és sok munkával járt
a MILLFAV felújítása. Pörögtek az események,
hiszen 1996-ban lett 100 éves a kisföldalatti.
Alig két év alatt minimális összegből kellett
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a vonalat, a biztonsági berendezéseket, az állomásokat felújítani – de ez csak korlátozott
felújítás volt, a pénzügyi lehetőségek szabták
a határokat. Munka közben szóba került, hogy
van egy roncs jármű – aminek szinte csak
a vázszerkezete volt meg – újítsuk, állítsuk
lábra azt is! Volt a társaságunknak egy műemlékvédelmi csapata is, amelynek Lovász Putyi
volt a szószólója, az általa felkutatott dokumentáció segítségével végeztük el a munkát.
Bár erre a felújításra már végképp nem volt
pénz, mi azért lelkesen, szorgalmasan dolgoztunk rajta több mint egy évig. Ez alatt az idő
alatt minden hétfőn a Mexikói úti járműtelepen kezdtük a napot, összeültünk és megfogalmaztuk, beosztottuk a heti elvégzendő feladatokat. Nagy összefogás kellett hozzá, hogy
elkészüljünk, hiszen a kisföldalattinál nagyon
kis létszámmal dolgoztunk, ezért még a Kőér
utcából is vezényeltünk át embereket erre
a munkára. Amit csak lehetett mi metrósok
csináltunk, például még a Köpködni tilos! táblát is visszahelyeztük. Az utolsó pillanatban
készültünk el, de nagyon szép és jó lett, és ami
lényeges, még ma is működik. A MillFav 100.
születésnapját köszöntő ünnepségen a vendégeket végigvittük vele a vonalon. Egyik járművezető kollégánknak megvolt a megfelelő
engedélye, ő vezette régi egyenruhában a ma
Öreg Hölgy névre hallgató kocsit. Még jegyeket is nyomtattunk erre az alkalomra, amiket
aztán lyukasztóval kezeltünk. Nagy híre ment
a dolognak akkoriban: az a megtiszteltetés
ért, hogy a MillFav felújításért, azon belül

pedig a 11-es pályaszámú kocsi felújításáért
Podmaniczky-díjat kaptam, amelyet a városvédő Ráday Mihálytól, az Unokáink sem fogják
látni… című városvédő műsor vezetőjétől vehettem át. Ebben az időben, 1996-ban ez nagy
dolog volt!
2006 második felétől Metró Üzemigazgatóként,
majd 2007-től év végéig a Műszaki Üzemeltetési
Főosztály vezetőjeként teljesítettél szolgálatot.
Ebben az időszakban milyen kiemelt feladataid
voltak?
Legtöbbet a régi orosz járművek üzemeltetésével foglalkoztam, de részt vettem a 2-es
metró rekonstrukciójában is, és az Alstom
jármű beszerzési projektben is. Én alapvetően
metrós voltam, a fél életemet ezzel töltöttem,
nekem a metró volt mindig a legfontosabb.
2008-tól 5 évig a Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Kft. ügyvezető pozícióját bízták rám –
ugyan ez egy kis kitérő, de tulajdonképpen ez
is BKV-s munkahely volt. Ott önálló ügyvezetőként egészen más feladatköröm volt, de ezt
is szerettem.
Aztán 2013-ban visszakerült a Mozgólépcső
Szakszolgálat a BKV-hoz, és Te ismét más pozícióban, munkakörben találtad magadat. Ekkor
lettél a Vasútbiztonsági Iroda vezetője.
A vasútbiztonsági vezetői feladat megint érdekes változást hozott az életembe. A különleges az volt benne, hogy tulajdonképpen olyan
dolgokkal foglalkoztam, amikkel már korábban is, csak akkor még nem ilyen tudatosan.

Mi figyeltünk arra, hogy a BKV-ban rendben
legyenek a vasútbiztonsági és tanúsítványi
előírások, a hatósági jogszabályok és azok
BKV-ra vonatkoztatása, valamint, hogy a hatósági jogszabályoknak is mindenben megfeleljen a vállalat. Szaknyelvre fordítva: a Vasúti
Üzemeltetési Igazgatóságon bekövetkezett
emberi tényezőre visszavezethető balesetek
jellemző típusairól, kiváltó okairól készítettünk elemzéseket. Ezekből az elemzésekből
lehet levonni azokat a következtetéseket,
amelyek alapján megtehetők azok a megelőző
intézkedések, amelyekkel megakadályozható
a már bekövetkezetthez hasonló balesetek
előfordulása, vagy azon helyzetek megszüntetése, amelyek balesethez vezethetnek.
Három nagy területen is dolgoztál. Melyik volt
a legkedvesebb számodra?
Mindig szerettem csinálni amivel éppen foglalkoztam, szerencsés voltam, mert mindegyik nagy örömet okozott, és mindegyikben
megtaláltam azt, amiért nagyon szerettem.
Én nagyon jól éreztem magamat az egész BKVban. Próbáltam mindig lojális lenni, de ez nem
is esett nehezemre, hiszen aki egyszer ide bekerül az megtapasztalja, hogy ez tényleg egy
nagy család. Itt emberek élnek és halnak, családok, dinasztiák dolgoznak…

Rengeteg mindent csináltál, és a mai napig mindig, mindenben meglátod a jót, az élvezeteset.
És mégis elmentél nyugdíjba, pedig tudtommal
marasztaltak.
Úgy gondoltam, hogy elérkezett az az idő,
amikor úgy mehetek el, hogy még érzem
a kollégáim megbecsülését, szeretetét – szeretetben dolgoztam és abban is jöttem el.
Nem akartam, hogy az öregedés jelei vagy annak következményei befolyásolják a munkámat, hiszen azzal számolni kell, hogy bizonyos
tulajdonságok az idő előrehaladtával előtérbe
kerülnek és ezek nem a jótulajdonságok szoktak lenni. Amikor az ember észleli, de még
kézben tudja tartani ezeket, no, akkor kell
méltósággal elmenni! Van élet a BKV-n kívül is,
bár legjobb a BKV-n belül… Vannak unokáim,
vannak terveim, még tudok újabb dolgokba
kezdeni.
Amikor a BKV-n kívüli életről beszélsz, azért azt
is nagyrészt BKV-sokkal tervezed, ha jól tudom.
Nem tagadhatom! Viszonylag öregen, 2010ben kezdtem el motorozni, mára már komoly
motoros bandánk van a BKV-s fiúkkal, akikkel
évente 2-4 alkalommal útra kelünk. Az egyik
találkozópont épp az én agárdi telkem, ahonnan legutóbb is 20 motorral indultunk túrázni.
Fiatalabb koromban, a 80-as években kosár-

labdázni jártunk. Minden hétfőn délután mentünk az Előrébe, először csak metró és HÉV
elleni meccsek voltak, aztán ez bővült, egyre
több csapattal játszottunk hétfőnként vérre
menő baráti mérkőzéseket. Így zajlott sok-sok
évig, de ebből már kiöregedtem, viszont motorozni jó volt régebben is és jó most is.
Úgy vélem, egyetérthetünk abban, hogy amit
együtt megrajzoltunk, az egy sikeres ember
portréja.
A rengeteg nehézség ellenére mindhárom
munkaterületemen sikerült jó dolgokat csinálni, de ez a kollégáim nélkül nem ment volna.
Nagy kihívás volt, amikor metróigazgatóként
közel 5000 fő, és jó volt az is, amikor a mozgólépcsőnél 100 fő tartozott hozzám, de az utolsó területemen, ahol összesen 6-an voltunk is
jó, hasznos és előremutató dolgokat tudtunk
véghezvinni. Most meg nyugdíjas vagyok, és
jól vagyok és minden rendben! Azt tartsuk
észben, hogy mindig lehet újat kezdeni; mint
például meg lehet tanulni motorozni. Azt
üzenem azoknak, akik ismernek és kedveltek,
tartsanak meg jó emlékezetükben! Köszönöm,
hogy Veletek lehettem!
Konyher Mária Terézia
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VAKÁCIÓ!
MINT AHOGY A GYEREKEK A SZÜNIDŐ KEZDETÉN „NYÁRI ÜZEMMÓDBA KAPCSOLNAK”, ÚGY ÉLTE MEG
A VÁROS A PANDÉMIA VÉGÉHEZ KÖZELEDVE AZ ÚJRANYITÁST. A SOK KÖTÖTTSÉG, TILTÁS ÉS FEGYELMEZÉS UTÁN KICSIT (VAGY KICSIT NAGYON) LELAZULVA ÜLTÜNK AUTÓBA ÉS INDULTUNK EL A PROGRAMJAINKRA, FELADATAINKRA.
Ez a lelazult/eufórikus állapot az átlagnál figyelmetlenebb vezetői magatartást eredményezhet, aminek következtében megnőhet
a közlekedési balesetek és veszélyhelyzetek
száma. Közlekedésbiztonsági szakemberként
szeretném felhívni a járművezető kollégák
figyelmét arra, hogy ebben a megváltozott
helyzetben kell most helyt állniuk, amikor ismét sok múlik rajtuk.
És hogy egész pontosan mi?
Járművezető kollégáink nap mint nap kerülik
el a baleseteket, oldják meg a veszélyes helyzeteket. Tavasszal nő a kerékpárosok száma az
utakon, a nyári szünetben a gyerekek napközben is aktív részvevői a közlekedésnek, akikre
mindig fokozottabban kell figyelni, azonban
most ehhez társul még, hogy sokan több hónap kihagyás után állnak vissza a mindennapi
„őrületbe”, és amíg vissza nem szerzik a szokott
rutinjukat, addig potenciális veszélyforrások.
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Mit tehetünk a kialakult helyzetben?
Legfontosabb, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a szabályok betartására és legyünk nagyon óvatosak, körültekintők. Tegyünk meg
mindent, hogy elkerüljük az idegenhibás és
a mi hibánkból eredő baleseteket egyaránt.
A sajáthibás balesetek bekövetkezésénél még
mindig vezető ok az elindulás és a sávváltás. Az
elindulás szabálya (KRESZ 24. §) eléggé egyértelműnek tűnik, van azonban néhány neuralgikus pontja. Már magát a fogalmat – elindulás – is érdemes górcső alá venni: „a járművel
az úttesten lévő folyamatos forgalomba való
bekapcsolódás”. Első hallásra egyértelműnek
tűnik, de valójában tudjuk, hogy meddig tart
a folyamat – például egy megállóból kiinduló autó-, vagy trolibusz esetén? Ezt ugyanis
nem taglalja a jogszabály, de van jogszabályi
értelmezés és bírói gyakorlat, amelyek alapján pontosíthatjuk az előzőekben megfogalmazott kérdésre adott választ. Tehát, addig
minősül a forgalomba becsatlakozó jármű

elinduló járműnek, ameddig legalább akkora
távolságot meg nem tesz, mint a járművének
a hossza (ez egy SMART esetében 2,5 m, egy
csuklós VOLVO esetében pedig 17,9 m!).
Legyünk minél inkább profik, legyünk türelmesek és toleránsak. Nem a néhány perces
késés lesz a legnagyobb problémánk, ha bekövetkezik akár a legkisebb, legenyhébb kimenetelű baleset is. Bízzunk magunkban és
a szolgálat megkezdése előtt is tegyünk meg
mindent azért, hogy bírjuk a feladattal járó
megnövekedett terheléseket is.
Zombori László
csoportvezető, Helyszínelői Csoport

MIRE JÓ AZ

?

BÁR MAGÁT A KIFEJEZÉST MINDENKI HALLOTTA MÁR, DE SOKAN NEM TUDJÁK, HOGY MIRE IS JÓ ÉS MIÉRT HASZNOS A TÁRSASÁG ÉLETÉBEN. AZ ALÁBBIAKBAN RÖVIDEN BEMUTATJUK, MI REJLIK A HÁROM
BETŰ MÖGÖTT.

I

smerjük meg: mi is az az ISO?
Az ISO („International Organization for
Standardization”) az a nemzetközi szabványügyi szervezet, amely olyan műszaki (technikai) dokumentumokat – másnéven szabványokat – alkot és bocsát ki, amely egy-egy
tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan szabályokat, útmutatókat
tartalmaz, amelyek alkalmazásával az adott
feltételek között a legkedvezőbb eredmény
érhető el. Ilyen szabványokat alkottak például
a különböző irányítási rendszerek működtetésére.
Ezek a rendszerek önmagukban nem garantálják a fejlődést, minden esetben a vállalatra
kell szabni, az adottságainak megfelelően kell
kialakítani és működtetni.

S

Irányítá i rendszerek a BKV Zrt.-nél
Ahhoz, hogy a Társaság képes legyen minél
magasabb színvonalon a vevők, illetve egyéb
érdekelt felek, a tevékenységre vonatkozó
jogszabályok, valamint saját követelményeit
kielégíteni, a minőség, környezetvédelem és
energiahatékonyság jegyében tanúsított MSZ
EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ
EN ISO 50001:2018 szabványok és a 1221/2009/
EK rendelet (EMAS) szerinti irányítási rendszereket működtet.
Az elmúlt időszakban az egyre növekvő jogszabályi elvárások miatt az irányítási rendszerek alkalmazási területei folyamatosan
bővültek, így mára elengedhetetlenné vált,
hogy ezen rendszereket fenntartható, hatékony módon működtessük, ezért 2021. május
13-án a különböző irányítási rendszerek összeolvadásával – az Integrált Irányítási Rendszer
Kézikönyv kiadásával – bevezetésre került az
integrált irányítási rendszer (IIR).

O

Az IRM Ir
da tevékenysége
Az Irányítási Rendszer Menedzsment Iroda
alapvető feladata, hogy a hatósági előírásoknak és vezetői elvárásoknak való megfelelésben nyújtson támogatást az irányítási
rendszerek kialakításával, működtetésével
kapcsolatos feladatok koordinálásával, valamint a külső fél általi éves tanúsító audit lefolytatásával.
Amellett, hogy szabályozó környezetet alakítunk ki, kitűzzük az éves célokat és koordináljuk az intézkedések meghatározását, továbbá
nyomon követjük az intézkedések eredményességét teljesítménymutatók figyelemmel
kísérésével. Megtervezzük az éves belső auditprogramot, amelyet a belső auditor kollégák közreműködésével hajtunk végre. A tavalyi évtől kezdődően már az IRM Iroda végzi
a belső auditorok képzését.
Számunkra kiemelt fontosságú a Társaság
munkavállalóinak minőség-, energia- és környezettudatos gondolkodásának elősegítése,
amelyhez különböző felületeken (pl.: éves
tájékoztató, e-learning, plakátok) egyre szélesebb körben érjük el a kollégáinkat. Jövőbeni
terveink között szerepel rendszeres időközönként egy úgynevezett „ISO fórum” tartása,
melyeken a rendszerben érintett és további
érdeklődő kollégák számára tájékoztatást
nyújtunk az IIR által elért eredményekről, az
aktuális témákról és eseményekről.
A külső és belső auditok megállapításait figyelemmel kísérjük, hogy segítséget nyújthassunk a rájuk hozott intézkedések végrehajtásában.
A Társaság vezetőinek évente beszámolunk az
IIR-ben elért eredményekről, amely alapjául
szolgál a vezetői döntéseknek.
Az irányítási rendszerek működtetése nem
a társasági folyamatokkal párhuzamos

tevékenység, hanem azok szerves részét kell
képeznie, így keretet adva rendszerbe foglalja,
segíti az átláthatóságot és a belső folyamatok
sztenderdizálását. Ebből fakadóan több szervezet (Környezetvédelmi Osztály, Energetikai
Osztály, IIR koordinációs szervezetek), valamint a szakterületek által kijelölt IR felelősök
segítik, támogatják a munkánkat.
Az IRM Iroda törekszik arra, hogy szolgáltatói
szerepben nyújtson támogatást a szakterületek részére és a tanúsítások megszerzése mellett Társaságunk valós, kézzel fogható eredményeket érjen el a jövőben.

Az IIR tanúsítására első alkalommal 2021. június 24-25-én kerül sor. A külső audit részben
személyes, részben távaudit formában fog
megvalósulni az IIR koordinációs szervezetek
és a tanúsító által együttesen kiválasztott telephelyeken:
• Cinkota Divízió
• M1 Metró Járműtelep
– M1 Vontatási Szakszolgálat
• Szépilona Villamos Járműtelep
– II. Vontatási Szakszolgálat
• Zugligeti Libegő
• Székház

Irányítási Rendszer Menedzsment Iroda
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A 125 ÉVES FÖLDALAT
125 ÉVE, 1896. MÁJUS 2-ÁN ADTÁK ÁT A BUDAPESTI FÖLDALATTI VASÚT MINTEGY 3,7 KILOMÉTER HOS�SZÚ, TIZENEGY ÁLLOMÁSBÓL ÁLLÓ VONALÁT. EGYKORI ÁLLOMÁSAIBÓL KILENC FELSZÍN ALATTI (GIZELLA TÉR, DEÁK TÉR, VÁCZI KÖRÚT, OPERA, OKTOGON, VÖRÖSMARTY UTCA, KÖRÖND, BAJZA UTCA,
ARÉNA ÚT) ÉS KÉT FELSZÍNI MEGÁLLÓ (ÁLLATKERT ÉS ARTÉZI FÜRDŐ) VOLT, A JÁRMŰVEK A HŐSÖK TERE
MÖGÖTT ÉRKEZTEK AZ ALAGÚTBÓL A FELSZÍNRE. A GIZELLA TÉRI ÉS A VÁROSLIGETI ARTÉZI FÜRDŐ
VÉGÁLLOMÁS KÖZÖTT A FÖLDALATTI VASÚT A BELVÁROS SZÁMOS NEVEZETESSÉGÉT KÖTÖTTE ÖSSZE.
lépcsőjét magában foglalta, a középső részt
pedig üzleteknek adták bérbe.

Gizella tér (ma: Vörösmarty tér)
A földalatti vasút belvárosi végállomása – az
uralkodópár, Ferenc József és Erzsébet királyné lányának, Gizella főhercegnőnek a nevét
viselő – Gizella téren volt. Az állomás – az
eredetileg a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
székházaként működő, valamint a Kugler cukrászdának is otthont adó – Gerbeaud-ház és
a ma már nem létező Haas-palota szomszédságában épült.

Deák Ferenc tér
A haza bölcséről elnevezett tér már a földalatti vasút építésének idején is a belváros egyik
legfontosabb tere, közlekedési csomópontja,
lóvasúti, illetve villamos állomás is volt. A tér
nevezetességét, Budapest legrégebbi evangélikus templomát Pollack Mihály és Hild József
tervezte. A Deák téri állomáson épült a földalatti legnagyobb és leglátványosabb lejárócsarnoka. A Brüggemann György tervei szerint készült, 1925-ig fennálló, több mint száz
négyzetméter alapterületű bádogkupolás
épület a többivel ellentétben mindkét irány
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Váczi körút (ma: Bajcsy-Zsilinszky út)
A kiskörút folytatása a belváros egyik legjelentősebb útvonala volt, 1866-tól lóvasút,
majd fővárosi megjelenésüket követően villamosok közlekedtek rajta. A földalatti állomása a Hild József, illetve Ybl Miklós által tervezett Szent István-bazilikától nem messze
került kialakításra.

Opera
Az állomást az Ybl Miklós tervei szerint 1884ben átadott Operaháznál alakították ki. Az
épülettel szemben a Lechner Ödön és Pártos
Gyula tervezte MÁV Nyugdíjintézet palotája
állt, amelyet leginkább csak a földszintjén működő híres Drechsler-kávéház tulajdonosának
neve után Drechsler-palotaként emlegettek.
A két impozáns épületet nem akarták eltakarni, ezért itt a földalattihoz vezető lépcsőket
csak balusztrádos kőkorlátokkal vették körül.

Oktogon
Az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében fekvő, reprezentatív épületekkel határolt,
eredetileg Octogonnak nevezett nyolcszög
alakú tér állomásán a többitől díszesebb kivitelű, a Gizella térihez hasonló lejárócsarnokok
épültek. Az épületek Schickedanz Albert és
Herzog Fülöp Ferenc – a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok és a Millenniumi emlékmű
tervezőinek – alkotásai voltak.

Vörösmarty utca
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kiállítóhelye és az Országos Magyar Királyi
Mintarajziskola (Képzőművészeti Egyetem
elődje) épülete állt a megálló közelében. Az
állomás belső terét – a többihez hasonlóan –
Zsolnay kerámiával borították, és abból rakták
ki a napjainkra egyedüliként eredetiben fennmaradt „Vörösmarty utca” állomásfeliratot is.
Körönd (ma: Kodály körönd)
A Petschacher Gusztáv elképzelése szerint
négy íves főhomlokzatú bérházzal kialakított

TTI EGYKORI ÁLLOMÁSAI

kör alakú tér és a földalatti állomásának neve
is eredetileg csak Körönd volt. A téren álló
négy épület a Vasutasház, az Andrássy-udvar, a Hübner-udvar és a MÁV Nyugdíjintézeti
Bérház épületei elé csak a századforduló után
kerültek a ma is látható magyar történelmi
személyek szobrai.

Bajza utca
Az Andrássy út lakóépületei mellett az állomás
környékén több érdekes, főként művészeti
helyszín volt, így például az Epreskertnek nevezett őspark és művésztelep. A földalatti átadása után néhány évvel költözött a közelbe
a több Nobel-díjas tudós alma matereként is
hírnevet szerző Fasori Evangélikus Gimnázium.

Aréna út (ma: Hősök tere)
A földalatti átadásakor az állomás közelében még csak kialakítás alatt állt a későbbi
Hősök tere, tervben volt a millenniumi emlékmű megépítése. A vasúttal egyidőben adták át a földalatti állomásépületeit is jegyző,
Schickedanz Albert és Herzog Fülöp Ferenc
által tervezett Műcsarnokot. A földalatti vasút
járművei a tér mögött érkeztek ki az alagútból
a felszínre. Az alagúti bevágás támfalát mutatós, öntöttvas korláttal szegélyezték.

a csónakázó tavat, illetve műjégpályát, a liget
vendéglőit – köztük a Gundel elődjét, a híres
Wampeticset –, valamint az 1896-os millenniumi emlékév folyamán látogatható ezredéves
kiállítást. Az állomás előtt a Brüggemann
György építész által megálmodott és Wünsch
Róbert kivitelezésében elkészült felüljáró
vezetett át a vágányok felett, amely Magyarország egyik első vasbeton hídja volt. Az állomásnál vasszerkezetű gyalogátjárót építettek.

Artézi fürdő (ma: Széchenyi fürdő)
A felszíni megálló a földalatti vasút városligeti
végállomása volt. Az állomás közelében állt
a mai Széchenyi fürdő elődjének tekinthető
Artézi fürdő, a Zsigmondy Vilmos által feltárt
melegvizű forrást hasznosító, 1881-ben épült
fürdőház.
Győrfi Judit

Állatkert
A két felszíni megálló egyike az Állatkertnél
volt. A ma már nem létező állomástól lehetett megközelíteni a Városliget számos látványosságát, az 1866 óta működő Állatkertet,
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KABRIÓK, AUTÓBUSZVONATOK ÉS
A JÁRVÁNYHELYZETTEL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK FELOLDÁSA ÉS A JÓ IDŐ HATÁSÁRA EGYRE
TÖBBEN MOZDULNAK KI OTTHONRÓL, INDULNAK KIRÁNDULNI A SZABADBA. SOKAN KERESIK FEL
A FŐVÁROS NÉPSZERŰ KIRÁNDULÓHELYEIT, AMELYEK TÖBBSÉGE A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS JÁRMŰVEIVEL IS MEGKÖZELÍTHETŐ. A BKV ÉS A JOGELŐD TÁRSASÁGOK KORÁBBAN IS IGYEKEZTEK KIELÉGÍTENI
A KIRÁNDULÓK IGÉNYEIT, A TURISZTIKAI CÉLÚ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK (SIKLÓ, LIBEGŐ, KISHAJÓK)
MELLETT A HAGYOMÁNYOS ÁGAZATOK IS KÜLÖNLEGES JÁRMŰVEKKEL, RENDHAGYÓ KIRÁNDULÓJÁRATOKKAL VÁRTÁK AZ UTASOKAT.
Azok a csodás kabriók
Az 1960-s évek elején a fellendülő turizmus
kiszolgálására, a Budapesti Idegenforgalmi
Hivatal kezdeményezésére a Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) Sallai főműhelyében tervezték és építették az első fővárosi városnéző
autóbuszt. A Gyömrői úton házilag előállított
nyitott, tető nélküli járműhöz egy Ikarus 620as autóbusz alvázát – és a típuscsalád egyéb
elemeit – használták fel. A prototípust az 1961es városligeti Budapesti Ipari Vásáron állították ki, 1962 májusában pedig már forgalomba
is állt a fővárosban. A nagy érdeklődés miatt
a FAÜ hamarosan újabb két Ikarus 620-ast alakított át, ezek 1963-ban kezdték meg idegenforgalmi pályafutásukat.
A három busz általában három-négyórás városnéző körutakat tett meg, a túrák során érintették Budapest legfontosabb turisztikai látványosságait. A Roosevelt (ma: Széchenyi) térről
indulva megfordultak többek között a budai
Várnál, a Mátyás-templomnál, a Halászbástyánál, a Citadellán, a Margit-szigeten, az Erzsébet hídon vagy például a Hősök terénél is.
A három, számos elemében eltérő kabrióbuszra a hátsó tengely mögötti ajtón lehetett
felszállni, az utastérben csővázas, műanyag
üléseken foglalhattak helyet. Az idegenvezető
helyét, amelyet „rendőrülésnek” is neveztek,
a vezető mellett, nyitott fülkében alakították
ki. Esős időben az utasok megáztak, csak
a vezetőállást védte ilyenkor ponyva. A korabeli kiadványokban, propagandaanyagokban,
turisztikai célú filmekben rendre felbukkanó,
idegenforgalmi jelképpé váló autóbuszok
több mint tíz évig szolgálták a kirándulókat.
A FAÜ, majd a Budapesti Közlekedési Vállalat
által üzemeltetett kocsikat 1975-ben vonták ki
a forgalomból.
Az első mikrobusz-sétajáratok
Az 1960-as évek elején a kabrióbuszokhoz hasonlóan a FAÜ Sallai főműhelyében készültek
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a sétajáratként közlekedő mikrobuszszerelvények vagy akkori közkeletű elnevezésük
szerint „autóbuszvonatok” is, amelyek elsősorban a Margit-szigeten váltak igen közkedveltté.
1961-ben szovjet minta alapján készítették
el a terveket, majd rövidesen a kivitelezés is
megkezdődött. A szerelvény vontatására egy
lengyel gyártmányú Nysa N59 mikrobuszt szereztek be, amelyhez két pótkocsit gyártottak.
A vontatójármű a pótkocsik elkészüléséig egy
kisforgalmú rákoskerti viszonylaton segített
be, 1962. május 1-jén pedig már a két pótkocsival kiegészülve városnéző járatként a Margit-szigeten állt forgalomba az ország első
mikrobuszszerelvénye. A járművön szolgálatot teljesítő, elegáns, sötétkék egyenruhás
kalauzok több nyelven, németül, angolul és
oroszul is tájékoztatták az utasokat. Feladatuk leginkább az idegenvezetés volt, mivel az
egységes 1 Ft-os viteldíjat a járművön elhelyezett perselybe kellett dobni.
A nagy sikerre való tekintettel a prototípus
után további hét mikrobuszszerelvény gyártásába kezdtek. Az új járművek tavasztól őszig
közlekedtek, a Margit-szigeten kívül már a Bu-

dai Várnegyed, a Városliget és a Római-part
útjain szolgálták ki a kirándulókat, illetve
a vásárok látogatóit. A sétajáratok népszerűségét jól példázza, hogy 1967-es látogatásakor a mezőgazdasági kiállítást megtekintő
Leonyid Brezsnyev is utazott rajta Kádár János
társaságában. A Nysa mikrobuszszerelvények
egészen 1975-ig szállították a kirándulókat.
UAZ, ami mégsem ugyanaz
A Nysa mikrobuszszerelvények kivonása után
sem sokáig kellett nélkülözni a fővárosban
a sétajáratokat. 1977-ben új szerelvényekkel indult újra a forgalom. Az UAZ 451 típusú
szovjet terepjárók gépészeti főegységeinek
felhasználásával készült kilenc darab, három
kocsiból (egy gépes részből és két pótkocsiból) álló szerelvény üzemeltetését kezdte meg
a BKV. A piros-fehér mikrobuszok mindhárom
kocsija nyitott utastérrel rendelkezett. A sofőr
zárt fülkéjében alakították ki az idegenvezető
ülőhelyét is. Míg a korábbi típus 10 km/órás
sebességgel, az UAZ-ok már 25 km/órás sebességgel közlekedhettek.
Győrfi Judit

UAZ, AMI MÉGSEM UGYANAZ
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KIVÉGZÉS KAKAÓS
CSIGÁVAL
A BKV KÖZEL 10 EZER EMBERT FOGLALKOZTAT, EBBŐL A TÉNYBŐL BIZTON KÖVETKEZIK, HOGY SOKAN
VAGYUNK ÉS SOKFÉLÉK. MINDEN MUNKATÁRSUNK ÉLETE KÜLÖN REGÉNY, ÖRÖMÖKKEL, BÁNATOKKAL ÉS KÜLÖNLEGESNÉL KÜLÖNLEGESEBB ÉLETHELYZETEKKEL, ÉRDEKLŐDÉSI KÖRREL. A MOZGÁSBAN MAGAZIN HASÁBJAIN RENDSZERESEN SZÓLALTATUNK MEG OLYAN KOLLÉGÁKAT, AKIK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGÜKKEL, HOBBIJUKKAL TŰNNEK KI KÖZÜLÜNK – REMÉLJÜK, HOGY AZ ÉRDEKES
TÖRTÉNETEKKEL, SZTORIKKAL NÉHÁNY JÓKEDVŰ PERCET SZERZÜNK OLVASÓINKNAK.
Kocsis István – bár pár hónap múlva már nyugdíjba készül – fiatal békávés, hiszen csak négy
éve dolgozik társaságunknál. Mielőtt a metró Pályafenntartási Üzem munkatársa lett,
volt tanuló hajóskapitány a MAHART-nál, de
a rendszerváltás előtti években volt például
bűnügyi helyszínelő is.
Mielőtt rátérnénk kedvenc szabadidős elfoglaltságodra vagy másként fogalmazva: hobbi-szerűen végzett munkádra, beszéljünk kicsit arról,
hogy milyen munkakörben dolgoztál közvetlen
azelőtt, mielőtt idejöttél és miként kerültél a céghez.
Négy évvel ezelőttig, hosszú éveken keresztül
vagyonvédelmi munkákkal foglalkoztam saját
vállalkozásban, majd később elmentem egy
vagyonvédelmi céghez dolgozni területi vezetőnek. A feladatom a kintlévőségek kezelése
volt és ehhez kapcsolódóan a bérelt eszközök
ellenőrzése. Egy idő után személyes okokból
szerettem volna változtatni, és szóltam az ismerőseimnek, hogy munkát keresek. Beszéltem erről a jelenlegi főnökömnek is, aki akkor
még csak egy jó ismerős volt, ő biztatott, hogy
adjam be az önéletrajzomat, hátha lesz valami
nekem való munka. Csak pár hét telt el, és már
mehettem is állásinterjúra. Azóta, 2017-től
dolgozom a BKV-ban, pályamunkás vagyok
a Kőér utcában. Van jogosítványom, így én
szállítom ki a területre a fiúkat kocsival és én
viszem ki a munkacsapatoknak a szerszámot.
Itt hosszú évek után – amióta a MAHART-tól
eljöttem – először éreztem újra, hogy csapatban dolgozom. A munkatársaim gyorsan befogadtak, a vezetőim két lábbal állnak a földön.
Hétfőtől péntekig 6 órától 14:20-ig tart a munkaidőm, rendesen be vagyok jelentve és kiszámítható, rendes fizetésem van.
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Így biztos háttered van ahhoz, hogy hétvégenként, és ha szükséges akár hétközben délután is
azt tedd, amit a legjobban szeretsz csinálni: kutyázhatsz.
Több mint 20 éve a Gödöllői Kutyasport Központban dolgozom, mint kutyaszocializációs
oktató. A 6-7 hetes kurzus alatt a kutya megtanulja, hogy csak azt csinálja, amit megengedsz
neki és azt is, hogy mit szabad és mit nem. Ez
egy személyiségfejlesztő tréning, de nemcsak
a kutyáknak hasznos, hanem a gazdiknak is.
Fontos szabály, hogy senkit nem sértünk meg
és nem nevetünk ki, hiszen ha a kutyaiskolában az otthon megszokottól eltérően kommunikálunk a házikedvencünkkel, nem fog megérteni bennünket. Ezért aki a négy fal között
gügyög a kutyájának, annak bizony itt is ezt
a stílust kell követnie. Ez néha derűs perceket
okoz, de a jó cél érdekében elkerülhetetlen.
Milyen sikerrel jár egy-egy ilyen tanfolyam?
Minden kutyát meg lehet tanítani az alapvető
szabályokra?
A kutyák intelligensek, okosak, gyorsan tanulnak, ezért azt mondhatom, hogy 90%uk sikerrel elvégzi a tanfolyamot fajtára és
korra való tekintet nélkül. Nincs számunkra
reménytelen eset, volt rá példa, hogy jó eredményt értünk el egy nagyjából 8 éves, korábban tanyán kikötve tartott kaukázusival is.
Olyan is gyakran előfordul, hogy mi fogadunk
be állatokat. Oktatóként pedig azért vagyunk
hitelesek, mert a saját kutyáinkkal tudjuk bemutatni a gyakorlatokat, amit tanítunk a gazdiknak. Ennek érdekében természetesen mi is
folyamatosan képezzük, továbbképezzük magunkat és kutyáinkat. Az iskola fő tevékenysége az oktatás, kutyanapközi, panzió, és nem
utolsó sorban a reklámfilmekben, sorozatokban nagyjátékfilmekben való közreműködés.

Hogyan kell ezt érteni?
Ez azt jelenti, hogy a külföldi producerek legtöbbször idehozzák azoknak a jeleneteknek
a felvételét, amelyekben állatok – különösen,
ha nagyobb tömegről van szó – szerepelnek,
mert a magyarországi stúdiókban, helyszíneken olcsóbban tudnak forgatni. Itt folytak
a Marco Polo, az Emerald City vagy a Fehér
isten felvételei is. Ez utóbbi hozta meg a kutyaiskolánknak az igazi ismertséget. Eredetileg a felkérés arról szólt, hogy lefeljebb 5-10
betanított kutyára van szükség a tömeges
felvételekhez, ezek szolgáltatnak alapot a számítógépes trükkökhöz. A gödöllői kutyaiskola
vezetője azonban azt mondta, hogy ő igazi kutyákkal is meg tudja oldani a feladatot.
Első körben százegynéhány fős falkáról volt
szó, de a végső létszám 220 fölötti lett. Ezt
a rengeteg kutyát főként a gyömrői és a váci
menhelyről szedték össze – fontos kitétel volt,
hogy csak keverékekkel szabad dolgozni. Első
körben nagyjából 30 kutya kapott képzést,
majd összeterelték mind a 200-at Gödöllőre
a kutyasport központba, és ott foglalkoztak
velük nagyjából fél éven keresztül. A legfőbb
hozadéka ennek az egésznek az volt, hogy
minden menhelyről érkezett kutya megkapta
az oltásokat, jól tartották őket, rendszeresen
foglalkoztak velük és a forgatás után néhány
kivétellel – ezek most is nálunk vannak a kutyaiskolában – mind gazdára találtak. Mint
örökbefogadható sztárkutyákat hirdették
őket már a forgatás alatt.
Hogy zajlanak ezek a forgatások, mi a biztosíték
arra, hogy az állatok nem sérülnek, nem éri őket
atrocitás?
A valóságban soha nem az történik, amit
a filmben látunk. A Fehér istenben van egy jelenet, ahol a főszereplő kutya és egy rottwei-

ler életre-halálra küzd egymással. A forgatás
kedvéért először is a rottweilert befestették
– keveréknek kellett kinéznie –, majd a játékos
birkózásukat vették fel bravúros operatőri
munkával, aláfestésnek pedig a zenén kívül,
autógumival játszó, huzakodó, morgó kutyák
hangjai szolgáltak.
Van pár kulisszatitok, érdekes sztori, amit szívesen megosztanál velünk?
Legtöbb érdekességgel talán a Hentes, a kurva és a félszemű forgatása szolgál, annak
köszönhetően, hogy én dicsekedhetek a legdrágább edzőcipőtulajdonos címmel. Ebben a filmben egy vágóhídra kellett felhúzni
a kedvenc tehenemet egy rámpán. Vacak idő
volt, napok óta szakadt az eső, minden csupa
sár volt abban a kis faluban, ahol forgattunk.
Elázott a filmben viselt cipőm is, ezért az öltöztető azt mondta, hogy nyugodtan hagyjam
magamon a Decathlonban vásárolt túrabakancsomat, mert a sár úgy is belepi és nem
látszik majd, hogy mi van rajtam. A felvételnél
térdmagasságban volt a kamera, azt mutatta, ahogy a sárban csúszkálva megyek felfelé
a rámpán. Igen ám, de a bakancsom hókivetős

talpa kivetette a sarat, így látszott a felvételen
a talpszélen lévő narancssárga csík. Azt a két
lépést utólag 500 ezer forintért javították ki
digitálisan… De ebben a filmben van az a jelenet is, amelyben a Csitár nevű tehén játssza
a vágóhídi áldozat szerepét. A feje egy karikában látható mielőtt leütik és összerogyna.
Mivel Csitár imádta a kiszáradt kakaós csigát,
azt tartottam az orra elé, majd hirtelen lehúztam, ő pedig szépen letérdelt érte – ennyi volt
a kivégzése. Ennek a filmnek az egyik plakátján egy idős bácsi áll a ködben tehenekkel, az
én vagyok – ezért aztán a nevem is szerepel
a stáblistán.
Ha a kutyákkal, állatokkal való foglalatoskodás
a hobbid, mit csinálsz pihenésképpen?
Először is el kell mondanom, hogy boldog
házasságban élek 1982 óta, és ahogy mondani szokás, minket nem a jelzáloghitel tartott
össze, hanem a szeretet és a megértés. A feleségem is oktat a kutyaiskolában, bár ő már
nyugdíjasként él a közös szenvedélyünknek.
Természetesen saját kutyáink is vannak, egy
7 éves óriás schnauzer, egy 7 éves airedale
terrier, és két éve örökbefogadtunk egy kis-

testű keverék kutyát is. De a hajós éveim sem
vesztek kárba, mert hajóskapitány ugyan nem
lett belőlem – ehhez hiányzott az a gyakorlati
idő, amit csak egy egész hónapos távolléttel
lehetett volna megszerezni –, de a mai napig
szeretek hajózni. Évente egy hétre kölcsönvitorlással kimegyek a Balatonra, hallgatom az
árbócok csilingelését, a fedélzeten ülve nézem
a csillagokat és sörözgetek a barátaimmal. De
ameddig csak bírom, elsősorban kutyákkal
szeretnék foglalkozni. Innen is üzenem, hogy
mindenkit szeretettel várunk a Gödöllői Kutyasport Központban, ahol több mint 500
állatot lehet látni, mivel amelyikekkel filmeztünk, azoknak ezt követően is otthont adunk.
Tartunk kölcsönkutyás gyerek tanfolyamot,
azaz kutya-gyerek kommunikációs tréninget,
ahol a kicsi gyerek gyakorolhatja a bánásmódot egy félig képzett kutyával. Még angolul
beszélő bébiszitter is van, hogy a felnőttek is
kikapcsolódhassanak. Jelszavunk: a kutyám
lehetőség, hogy jobb ember legyek.
Konyher Mária Terézia
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IKARUSSZAL A MENNYBE
A járműgyártás terén Magyarország neve összefonódik az Ikarusszal,
abból is a legendás 280-as sorozattal. Az 1971-ben hazánkban bemutatott autóbuszok a sikeres fogadtatást követően nemzetközi hódító
útjukra indultak, és hamarosan a környező országok nagyvárosi közlekedésének nélkülözhetetlen részévé váltak. Az évek során a járművek
eljutottak a Föld egészen távoli pontjaira is, mint például Venezuelába
vagy Kínába, de Tanzániában is egészen otthon érezhettük volna magunkat buszozás közben.
A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány fotót a nemzetközi forgalomban szolgálatot teljesítő Ikaruszokból.

És néhány ország ahol évekig meghatározó szerepe volt az Ikaruszoknak a tömegközlekedésben.
Afrika: Tanzánia, Tunézia
Amerika: Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Ecuador, Peru, Havanna,
Bulgária
Csehszlovákia
Görögország
Lengyelország
Németország
Szovjetunió és utódállamai
Románia
A képek forrása: wikipédia
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ÚJABB 150 ÉVES
ÉVFORDULÓ KÖZELEG
Néhány évvel a sikló megépítése után, 1874.
június 24-én adták át a Fogaskerekű vasutat,
amely ma már szintén különleges, muzeális
értékű közlekedési eszköznek számít. A „fogas” egy új svájci szabadalom, a RiggenbachSchokke rendszerű fogaskerekű vaspályaként
valósult meg, hogy megoldja a Sváb-hegy
közlekedési összeköttetését. A Budavári Sikló
tavalyi kerek évfordulója után rövidesen „ő” is
150. évét tapossa.
Házmán Ferenc, az egyesítés előtti Buda utolsó polgármestere a svájci BGfB (Internationale
Gesellschaft für Bergbahnen in Basel) céget
bízta meg a kedvelt kiránduló-, és nyaralóhellyé vált Sváb-hegy közlekedési problémáinak megoldásával – olvashatjuk a Budapesti
Közlekedési Hírlap 1974-es számában, amely
a vasút százéves születésnapjáról emlékezett
meg. A BGfB alig egy év alatt meg is építette
a normál nyomtávú, de különleges sínpályát.
A vasúti pálya teljes hossza 2883 méter lett,
259 méteres szintkülönbséggel, az alsó állomás a városmajori Ecce Homo réten, a felső
a Sváb-hegy Szabadság-hegyi megállójában
épült meg – írja az egyik ünnepi cikk. Mindkét
állomáson svájci mintára épült meg az impozáns indóház: kétszintes, felül favázas épület, a homlokzaton a PER ARDUA AD ASTRA
(Meredek úton a csillagok felé) felirattal. Egy
vágány épült vasúti kitérőkkel – tolóváltók alkalmazásával kerülték el egymást a szemben
haladó gőzmozdonyok, amelyekből négy 120
lóerős is érkezett Svájcból. Ezek tolták-vonták ugyanis a zöld színű, favázas osztrák személykocsikat. Egyet sikerült megmentenünk
belőlük az utókornak, amely felújítva ma már
nosztalgiaflottánk matuzsáleme.
Kezdetben csupán naponta kétszer jöttekmentek a vonatok, mint egy jó turistavasút,
és egészen 1910-ig csak nyári időszakban
közlekedtek. A vonalat a Széchenyi-hegyig
azonban már 1890-ben meghosszabbították,
ezzel a vasútvonal teljes hossza több mint 3,7
km, emelkedése 327 méter lett. 1895-ben pedig – a svájci fenntartó vállalat megszűnése
miatt – megalakult a Svábhegyi Fogaskerekű
Vasút Rt. A télen is működő fogaskerekűvel
budapestiek ezrei jártak fel szánkózni, síelni
a Budai-hegyekbe.
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1918-ban a fogaskerekűt a Budapesti Egyesített Villamos Vasút (BEVV) vette kezelésbe, üzemeltetése ekkor már veszteséges volt.
1926-tól a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság működtette és villamosította, kocsiszín és javítóműhely is épült
a Városmajorban. Az átálláshoz új, sárga
szerelvényeket rendeltek a Ganztól, de a korábbi kocsikat is átalakították: pótkocsiként,
szintén sárgára festve forgalomban maradtak
egészen 1973-ig.
Közben a BESZKÁRT megszüntetésével az
üzemeltetés 1949-ben a Fővárosi Villamosvasút Községi Vállalat (FVKV) majd Fővárosi Villamosvasút (FVV) kezelésébe került. A veszteséges üzem miatti megszüntetés évtizedeken át
kísértette az egymást váltó közlekedési vállalatok alá tartozó fogaskerekűt, ám a BKV megalakulása után 1973-ban új állomásépületeket,

várókat emeltek, felújították, és centenáriumára új, modern kocsikkal látták el ezt a patinás, a közösségi közlekedés kezdeteit őrző
vasúti pályát. Az osztrák Simmering Graz
Pauker (SGP) cégtől szerezték be az egy motorkocsiból és egy vezetőállásos pótkocsiból
álló, ma is közlekedő piros-fehér szerelvényeket. Az üzemi feszültséget a korábbi 600-ról
1500 voltra emelték, a menetidő lerövidült.
Társaságunk ma is mindent megtesz, hogy
a közelgő, 150. születésnapra mind pályájában,
mind járműparkjában megújuljon a magyarság egyetemes közlekedéstörténeti emlékének számító „fogas”.
Hradszki Róbert

SZÁMÍTUNK RÁD!

VISELJ MASZKOT!
Csak egy apró mozdulat, de életet menthet.
A helyes maszkviselés közös érdekünk.
Számítunk rád!

#viseljmaszkot #vigyázzunkegymásra #nincsmégvége
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Tömésre és fogkőeltávolításra kedvezmény Egyes kezelések árából további kedvezményt adunk!
Nézze meg akcióinkat a www.cavident.hu oldalon, a BKV-s árak oszlopban. Egészségpénztári kártyával is lehet fizetni,
de egyszerre csak egy kedvezményt lehet érvényesíteni. Kérjen időpontot a0630/135-89-05-ös telefonszámon.
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SÁRGA, DE ÁTLÁTSZÓ, SZÁLLÍT, DE TOBOROZ IS: ELINDULT A TOBORZÓVILLAMOS
Június 8-án forgalomba helyeztük a Szépilona Tatra T5C5K2 szerelvényét, ami az utasok szállításán túl Társaságunk toborzási
aktivitására, valamint a BKV vaskerekes ágazatában betölthető munkahelyekre hívja fel a figyelmet. A villamos különlegessége
munkatársunk, Holló Ádám ötletét dicséri, specialitása pedig azokban a felszerelt, átlátszó plexielemekben rejlik, amik megmutatják
a villamos fontosabb technikai elemeit. Ezzel párhuzamosan további célja a villamosnak, hogy felhívja a munkakeresők és
pályaválasztók figyelmét azokra a munkakörökre, amik a villamosnál elérhetők.
A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepségen örömének és a kampányba vetett bizalmának is hangot adott Tüttő Kata,
városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, valamint Társaságunk vezérigazgatója, Bolla Tibor is.

