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15 ÉVES A MÚZEUM

ESEMÉNYEK HÁZUNK TÁJÁN

Idén júliusban ünnepli megalapításának 15. évfordulóját a Városi
Tömegközlekedési Múzeum Szentendrén. A fõváros és környéké-
nek közlekedéstörténetét bemutató tárlat 1992. július 14-én nyílt
az egykori HÉV kocsiszín helyén, ahol a kiállítási anyag folyama-
tosan bôvül. Legutóbb a forgalomból kivont UV pótkocsik egyik
szépen felújított példányát állították ki. 

Mint azt Zsigmond Gábortól, a múzeum vezetôjétôl megtud-
tuk, a látogatottság emelése érdekében tett rengeteg intézkedés az
idei évben már érezteti hatását; máris húsz százalékkal többen ke-
resték fel a gyûjteményt, mint tavaly ilyenkor. Szívesen kapcsolód-
nak a fôváros kulturális eseményeihez, így legutóbb június 23-án,
a Múzeumok éjszakáján tartotta nyitva kapuit a Deák téri Millen-
niumi Földalatti Vasúti Múzeum. A július 28-i születésnapi ünnep-
ségre már a jubileum alkalmából felújított környezetben várják az
érdeklôdôket Szentendrére. Látogatható hétfô kivételével naponta
10-17 óráig. 

A 2006-os, a 2007-es és a 2008-as pályaszámú Combinón kü-
lönbözô szellôzési- és léghûtési rendszereket tesztelhetnek az
utasok. A berendezéseket Donáth Zoltán beruházási és közbe-
szerzési vezérigazgató-helyettes és Vág Péter projektigazgató
(képünkön) mutatta be június 7-én a Hungária kocsiszínben.
Az eseményen elhangzott: elképzelhetô, hogy több mûszaki
megoldás ötvözésével érhetô el a legjobb hatás, így a költsé-
gek a végsô döntés függvényében alakulnak ki. A tesztelések
által igazolt optimális megoldást a késôbbiekben mind a negy-
ven nagykörúti villamoson megvalósítják – az utasok vélemé-
nyének figyelembevételével.

SZELLÔZÔK A COMBINÓN

KEDVES KOLLEGÁK!
Az elmúlt hetekben több száz javaslat érkezett a Belsô Kommunikáció címére és az ötletládákba. Ezeket a cég aktuális
projektjeit segítô tanácsadó céggel együttmûködésben megvizsgáltuk, és az érintett téma szerint különbözô területekhez
(értékesítés, közlekedés) soroltuk. A területek felelôsei megállapították, hogy az adott ötlet megvalósítható-e, s ha igen,
mennyi idô szükséges hozzá. Sok olyan javaslat érkezett, amelyek egyeznek a cégvezetés távlati elképzeléseivel, de kivi-
telezésükhöz több idôre van szükség. Az „elsô körben” megvalósíthatónak ítélt több tucat javaslat eredményeinek azon-
ban már a következô hónapban örülhetünk. Továbbra is várjuk az építô észrevételeket a belso.kommunikacio@bkv.hu
címre, vagy a szervezeti egységeknél elhelyezett ötletládákba.
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ELKÉSZÜLT A BKV TAVALYI MÉRLEGE

TROLINÓK ÉRKEZNEK

– A fenntartható városi köz-
lekedéshez járul hozzá az a
négy új, már Budapesten ösz-
szeszerelt Trolino, amelyek a
legkorszerûbb, energiatakarékos,
környezetbarát technikával ké-
szültek. – mondta Hagyó Miklós
fôpolgármester-helyettes június
1-jén, a jármûvek sajtóbemuta-
tóján, melyen Zdenek Meyer, a
Ganz-Skoda vezérigazgatója és
Donáth Zoltán, társaságunk be-
ruházási és közbeszerzési vezér-
igazgató-helyettes is részt vett. 
A fôváros ösztönzésére a BKV
összesen 10 Trolino típusú jár-
mûvet rendelt meg a Ganz-Sko-
da cégtôl, melyeket várhatóan
nyáron helyeznek üzembe. 

A Trolinók oldalát megállás-
kor a járda szintjéig lehet le-
ereszteni, így a nehezen köz-
lekedôk, sôt kerekes székes
utasok is használni tudják. A
fôpolgármester-helyettes beje-
lentette: a jármûvek Magyaror-
szágon eddig egyedülálló mó-
don önjáróak, azaz akkumulá-
toros segédhajtómûvel rendel-
keznek. Így kb. egy kilométer-

nyi szakaszon képesek felsô-
vezeték nélküli terepen is köz-
lekedni. Ez különösen az út-
építések, netán balesetek miatt
bekövetkezô útlezárások miatt
fontos, hiszen így nem szüksé-
ges a járatokat busszal vagy
egyéb módon pótolni az átme-
neti idôszakban – tette hozzá
Hagyó Miklós.

A fôpolgármester-helyettes
kifejtette: a városi közlekedés

kulcsterülete az energiahaté-
konyságot növelô, illetve kör-
nyezetbarát rendszerek, így a
budapesti trolibuszhálózat fej-
lesztése is. Ez a mostani jár-
mûbeszerzési projekt része a
Podmaniczky-tervben megfo-
galmazott koncepció megvaló-
sításának. A korszerû Trolino
12-es típusú jármûvek jelzik,
hogy a jövôre hetvenötödik szü-
letésnapját ünneplô budapesti
troliközlekedés, de a magyaror-
szági trolibuszgyártás is ôrzi he-
lyét a világ élvonalában.

A tíz megrendelt jármûvet a
társaságunk a 70-es, a 76-os és
a 78-as trolik vonalán fogja
használni. A fôpolgármester-he-
lyettes reményét fejezte ki, hogy
a már nemzetközi megrendelé-
seket is teljesítô Ganz-Skoda
vállalat révén továbbra is bizto-
sított lesz, hogy a legkorszerûbb
közlekedési eszközökhöz Buda-
pest a jövôben – mostanihoz ha-
sonlóan – a legkedvezôbb áron
jusson hozzá. Az új jármûvek
forgalomba állításával fokozato-
san vonják ki a forgalomból a
ZIU-9 típusú trolibuszokat. 

Sajtótájékoztatón ismertette a BKV Zrt.  2006. évi mérlegét. Tóth Norbert a BKV Zrt. gazdasági ve-
zérigazgató-helyettese beszámolt arról, hogy a cég a tavalyi évet mintegy 344,5 milliárd forint
mérlegfôösszeggel zárta. A legjelentôsebb tavalyi beruházások közé a Combino villamosok be-

szerzése, a kelet-nyugati metróvonal és a nagykörúti villamos infrastruktúra felújítása valamint az
egyre intenzívebben zajló 4-es metró munkálatai tartoztak.

A tavalyi év sok változást hozott a BKV Zrt. életében, hiszen számos nagyméretû felújítási és fej-
lesztési munka indult meg. A legfontosabb beruházások között szerepel a Combino villamosok be-
szerzése, amely 23,5 milliárd forintba került. A kelet-nyugati metróvonal felújítása 10,3 milliárd, a
Volvo buszok beszerzése 3 milliárdos kiadást jelentett. A szentendrei HÉV-rekonstrukció 1,4 milliárd
forintba került, de többmilliárdos kiadást jelentettek a jármû- és pályafelújítások, valamint a villamos
infrastruktúra nagykörúti felújítása és természetesen a 4-es metró építése. A kiemelt beruházásokat 
a cég részben saját forrásból, részben a Fôvárosi Önkormányzat által folyósított forrásokból finanszí-
rozta, de a 4-es metró építéséhez a Magyar Államkincstár is hozzájárult több mint 20 milliárd forint-
tal. A 2006. évi mérlegeredmény a 2005. évhez viszonyítva mintegy 11,5 milliárd Ft-tal kedvezôbb.
Ez elsôsorban azzal van összefüggésben, hogy a 2006. évi állami normatív támogatás jelentôs mér-
tékben meghaladta az elôzô évit. A növekvô menetdíj bevételek miatt a személyszállítás bevétele ta-
valy közel 3 milliárd Ft-tal növekedett a 2005. évhez képest. Ez leginkább annak köszönhetô, hogy
2006 január 1-tôl a munkáltatók adómentesen juttathatnak helyi közösségi közlekedési bérletet dol-
gozóiknak, így ez is pozitív irányba befolyásolta a bevételeket.

Zdenek Meyer Hagyó Miklóst a trolibusz kicsinyített másolatával 
ajándékozta meg

Az új jármû immár 
Pongrácz-telepi „otthonában”
Fotó: Német István
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HÍREK
ÚJ ELNÖK – Június 15-én új
elnököt választott a BKV
igazgatótanácsa Tóthfalusi
György, fôvárosi képviselô
személyében. A 44 éves köz-
gazdásszal következô szá-
munkban olvashatnak inter-
jút.

MEGSZÛNT AZ AUTOMATA
– Leszerelték a Budapest
Bank által az Akácfa utcai
székház I. emeletén mûköd-
tetett bankjegy-kiadó auto-
matát. Az ATM megszünteté-
sének oka a csekély forga-
lom volt. A Budapest Bank
legközelebbi automatája,
mely a nap 24 órájában elér-
hetô, a Budapest Bank EMKE
fiókjában található (1072
Budapest, Rákóczi út 72.).

ÁRVERÉSEN AZ UV – Ismét
árverésre bocsátották a for-
galomból kivont UV-villa-
mosokat. Húsz, több mint
ötvenéves jármû értékesíté-
sét a nagykörúti Combinók
forgalomba állása és a Ganz
ICS villamosok átcsoportosí-
tása tette lehetôvé. Május
24-én 5 pótkocsi és 2 mo-
torkocsi talált új tulajdonos-
ra. Az árverésbôl mintegy
3,5 millió forint bevételre
tett szert a társaságunk.

BKV ZRT. AZ IWIW-EN –
Társaságunk, illetve az álta-
la üzemeltetett viszonylatok
több formában is feltûnnek a
népszerû ismeretségi hálóza-
ton, az iwiw.hu-n. Ha úgy
érzi, szívesen tagja lenne a
virtuális közösségeknek, klik-
keljen ránk!

ÚJ KEDVEZMÉNY A HÉVEN
– A HÉV új kedvezménye jú-
lius 1-étôl a fogyatékosok ál-
tal is vásárolható 90%-os en-
gedményû bérlet. Ezt a vak
és a hallássérült személyek,
a magasabb összegû családi
pótlékban részesülô gyerme-
kek, valamint a 1998. évi
XXVI. törvény szerint súlyo-
san fogyatékos személyek is
megvásárolhatják. Ezen sze-
mélyek döntô többsége ed-
dig nem részesült kedvez-
ményben.

FORGALOMBIZTONSÁGI VETÉLKEDÔ
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Elôzô lapzártánk idején vehet-
ték birtokukba az utasok a 2-es
metró új kijáratát a Baross téri
állomáson. Az új kijárat a Deák
téri állomáshoz hasonlóan két-
szintû, így két mozgólépcsôn
érhetôk el a 2-es metró szerel-
vényei. A tágas, jól áttekinthetô
lejárórendszert a korábbi felújí-
tásoknál már ismert fehérre fes-
tett fémlemezekkel borították.
Az új kijárat építése négymil-
liárd forintba került. Az 50 mé-
teres gödörben zajló munkála-
tokhoz 36 ezer tonna vasbe-
tont használtak fel. A régi és az
új kijáratot július 10-ig egyaránt
használhatják az utasok, ezután
a régit lezárják a 4-es metró ál-
lomásának építése miatt. A 2-es
és a 4-es metró között 2010
után közvetlen összeköttetés
lesz a föld alatt – az elôzetes
számítások szerint a kijáratokat
naponta félmillióan használják
majd.

Elôzô lapzártánk idején, május
19-én, immár tizennegyedik al-
kalommal rendezték meg a Kö-
zösségi Közlekedési Jármûve-
zetôk Országos Forgalombiz-
tonsági Vetélkedôjét. Az ese-
ménynek idén Szeged adott
otthont, az ünnepélyes meg-
nyitó, az eredményhirdetés, il-
letve az autóbusz gyakorlati
verseny a repülôtéren, a villa-
mos gyakorlati verseny a Fonó-
gyári úton kialakított pályán
volt a trolisok pedig a Szegedi
Közlekedési Társaság telephe-
lyén mérték össze erejüket. Az
elméleti feladatok számítógé-
pes vizsgáztatással a Csongrád
Megyei Nemzeti Közlekedési
Hatóság munkatársainak köz-
remûködésével zajlottak. A ve-
télkedôre tizenhét autóbusz, öt
villamos és négy trolibusz csa-
pat (3 fô) nevezett az ország
különbözô pontjairól, társasá-
gunkat öt buszos és két-két vil-
lamos, illetve trolibusz csapat
képviselte. A csapatok tagjai a
társasági vetélkedô legjobbjai-
ból álltak.

A buszos versenyen a csapa-
tok egyik tagja az elméleti, ket-
ten pedig a gyakorlati felada-
tot oldottak meg. A vetélkedôre
két pálya épült, melyek egyi-
kén mindenki a szervezôk által
biztosított jármûvel („egyenlô
pályák, egyenlô esélyek” – ala-
pon) csak közvetlenül a ver-

seny elôtt lehetett kipróbálni az
autóbuszt, míg a másikon, saját
vagy a szervezôk által biztosí-
tott jármûvel versenyezhettek a
részvevôk. A trolibusz és a vil-
lamos verseny során az egyik
csapattagnak szintén elmélet-
bôl kellett vizsgáznia, míg a
többiek ugyanazt a pályát telje-
sítették a szegediek biztosította
jármûvel.

A vetélkedô, melynek elôké-
szítésében, lebonyolításában a
BKV Zrt. évek óta fontos szere-
pet tölt be, a trolisok és a villa-
mosvezetôk, a Lengyel Flórián,
Bere József, Kisgyörgy Károly,
illetve a Hoffman Ferenc, Kajtár

Attila, Kovács Attila alkotta csa-
patnak köszönhetôen két máso-
dik helyezéssel térhettek haza,
míg a buszvezetôink között a
Haibach János, Oláh Gábor,
Rabi László összeállítású csapat
volt a legeredményesebb, a ha-
todik helyet megszerezve. Az
eredményesen szereplô BKV-s
versenyzôk a rendezôk díjain
túl a Generali-Providencia Biz-
tosító Zrt. és társaságunk külön-
díjait nyerték el.

Villamos- és trolibusz kategó-
riában a Szegedi Közlekedési
Társaság csapatai gyôztek, az
autóbuszos versenyt a Szabolcs
Volán Zrt. csapata nyerte meg. 

ÚJ KIJÁRAT A KELETI FELÉ

        



„NEM A DIVATOS FORMÁT JAVASOLTAM”
LENGYEL ISTVÁN, FORMATERVEZÔ

– Egészen fiatal volt, amikor
megtervezhette a Ganz ipari
csuklóst. Hogyan jutott egy
ilyen megbízáshoz?

– Már egyetemi diploma-
munkám csuklós villamos volt,
ami elég kalandos körülmé-
nyek között valósult meg. Egy
újságban olvastam, hogy az
FVV (a BKV egyik jogelôdje)
villamost tervez, egy régebbi
kocsitípus alvázának felhasz-
nálásával, ráadásul „házilag“,
a saját mûhelyében. Felvettem
a kapcsolatot a céggel, elmen-
tem az Akácfa utcába, ahol
Gintl igazgató úr a támogatá-
sáról biztosított: minden tech-
nikai információt megkaptam,
s konzultálhattam a tervezôk-
kel. Hamarosan elkészült egy
prototípus, amely azonban
több részletében is eltért a dip-
lomamunkámban kialakított
formától: például ajtók csak
egyik oldalán voltak, mint az
autóbuszoknál. Végül – már
kétoldali ajtókkal – a sorozat-
gyártása is elkezdôdött. 

– Ez volt az ún. FVV-csuk-
lós, ami nyolcvanas évek ele-
jéig közlekedett a budapesti
vonalakon, majd a Debrecen-
ben, Miskolcon és Szegeden,
egészen a közelmúltig.

– Arra emlékszem, hogy a
Budapesten évekig járt a 63-as
vonalán, a Nagyvárad tér és 
a Szent János kórház között.
Fontosabb azonban, hogy dip-
lomavédésemen jelen voltak
az FVV képviselôi is. Röviddel
ezután bízták meg a Ganz-
Mávagot egy új csuklós villa-
mos elkészítésére, de egy olyan
külön megjegyzéssel, hogy a
formatervezésre engem kérje-
nek fel. Így is történt, ám akko-
riban az ilyesmi csak a Képzô-
mûvészeti Alap lektorátusán

keresztül történhetett. Márpe-
dig az ô szabályaik szerint
kezdô tervezônek nem járha-
tott ilyen jelentôs megbízás.
Így lett társam, jóval idô- 
sebb kollégám, Bozzay Dezsô,
aki azonban nem élt ezzel
vissza.

– A hatvanas évek elején 
járunk. Hozzájutott-e egyálta-
lán azokhoz az információk-
hoz, melyek az akkori kor-
szerû villamosokat jellemez-
ték?

– Diplomamunkám idején
kijutottam a lipcsei vásárra, itt
láthattam egy igazi NDK
csuklós villamost. Arról per-
sze szó sem lehetett, hogy
nyugati modelleket tanulmá-
nyozzak. 

– Noha a villamos a maga
idején teljesen modernnek szá-
mított, a jármû orr-része engem
az UV-ra emlékeztet. Egyetért
ezzel? Ha igen, akkor kíváncsi
lennék rá, hogy volt-e ebben
valamiféle tudatosság?

– Természetesen, ez tudatos
volt a részemrôl. Nem akar-
tam az autóiparra jellemzô rö-

vid életû formát alkotni, így
nem a divatos megoldást java-
soltam. Úgy vélem, funkcioná-
lisan ma is megállja a helyét.

– A Ganz-villamosokat a
hosszú évtizedek alatt több-
ször átalakították. Hogyan vé-
lekedik ezekrôl a sokszor
szükség szülte változtatások-
ról?

– Nyilván szükség volt mind-
re, de ezek sajnos rontottak az
eredeti megoldáson. A tetôre
helyezett szögletes burkoló le-
mezek, a vezetô „kabinba zá-
rása”, az utastéri elektromos
dobozok, a világítótestek for-
mája igencsak stílusidegen.

– Az idén ünnepli hetve-
nedik születésnapját. Vissza-
tekintve eddigi munkásságára,
mennyire tartja jelentôsnek a
Ganz ipari csuklósokat?

– Szimbolikus a számomra,
hogy mindmáig azok közé a
terveim közé tartozik, melyek
nem tûntek el a használatból,
és bevallom, egy kis Budapest-
nosztalgia nekem sem árt.

-LT-
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HÍREK
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEG-
ÁLLAPODÁS – A BKV Zrt. és
az Indóház vasúti magazin
június 6-án együttmûködési
megállapodást kötött. Ebben
kinyilvánították szándékukat,
hogy egymást támogatva fel-
tárják, dokumentálják, illet-
ve közzéteszik a városi
közlekedés még fellelhetô
közlekedéstörténeti emlékeit.
A nyilatkozatot a magazin
részérôl Hámori Ferenc lap-
tulajdonos és fôszerkesztô
szignálta.

A BKV ÉS A FORMA 1 –
Hosszútávú, legalább öt évre
szóló szándéknyilatkozatot,
és az idei Forma 1 Magyar
Nagydíj idejére szóló együtt-
mûködési megállapodást írt
alá a Hungaroring Sport Zrt.
és a BKV Zrt. Ennek értelmé-
ben 2007. augusztus 3-án, 
4-én és 5-én, a Magyar Nagy-
díj ideje alatt a Társaság jára-
tokat indít a verseny helyszí-
nére, és ezeket az érvényes
belépôvel rendelkezôk ingyen
vehetik igénybe.

A METRÓFELÚJÍTÁS FOLY-
TATÓDIK – Végéhez közele-
dik a kettes metró felújítása.
2007. augusztus 19-ére az
Örs vezér tere, Pillangó utca
és Stadionok állomások, vala-
mint az érintett pályaszakasz
rekonstrukciója is befe-
jezôdik. A témáról bôvebben
lapunk 6. oldalán olvashat-
nak.

SZIGETEL A BKV – Idén 
augusztusban 15. alkalommal
rendezik meg az óbudai Ha-
jógyári-szigeten Európa egyik
legnagyobb zenei és kulturá-
lis rendezvényét, a Sziget
Fesztivált, ezúttal társaságunk
együttmûködésével.

A FIGYELMESSÉG NAPJA –
Július 7-én a Moszkva téren
10 órától a figyelmesség és
az udvariasság kerül a kö-
zéppontba. A BKV rendezvé-
nyén megjelenik majd bará-
tai társaságában Süsü is, sôt
a kétóránként induló mese-
villamosra is felszáll. 

A közelmúltban búcsúztak el a Ganz ipari csuklós villamosok a Nagykörúttól. Ebbôl az
alkalomból a jármû formatervezôjét, Lengyel Istvánt Demszky Gábor fôpolgármester
és Antal Attila vezérigazgató köszöntötte a Deák téri MillFAV Múzeumban megrende-
zett ünnepségen. Az idén hetven éves formatervezô nemzetközi tekintélynek számít a
design területén, alkotó tevékenységét számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el, 1986
és 2000 között a német formatervezôk szövetségének elnöki tisztét töltötte be. Jelenleg
a budapesti Moholy-Nagy László Egyetemen és Essenben tanít. A formatervezési tan-
szék professzorát természetesen több mint negyven évvel ezelôtti munkájáról, a csuk-
lós villamosról kérdeztük.

        



A „piros” metró 2003 óta tartó felújítása a végéhez
közeledik, augusztus 19-étôl az utolsó három állo-
más is megújult formában várja az utazókat. Ad-
dig azonban még részleges forgalomkorlátozásra
kell számítani a metróközlekedésben. Az utolsó
ütemben, július 7-én hajnaltól hat héten át a 2-es
metró a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér kö-
zött szállít utasokat. Az Örs vezér tere és a Deák
Ferenc tér között metrópótló autóbusszal lehet
utazni.

A kelet-nyugati metró idôszakos pótlása hosszas
és gondos elôkészítés eredménye. A légkondicio-
nált, vadonatúj pótlóbuszok (50 db) csúcsidôszak-
ban percenként járnak. Az aktuális forgalmi viszo-
nyokhoz igazodva a Társaság a tervezettnél több
autóbuszt állított a metrópótlás szolgálatába, az
elkerülô útvonalakon közlekedô járatok pedig
sûrûbben vehetôk igénybe. A BKV Zrt. mindent
megtett, és most is megtesz azért, hogy a szük-
séges felújítás a lehetô legkényelmesebb legyen
utasai számára. Ennek érdekében Hagyó Miklós
fôpolgármester-helyettes összehívta a Fôvárosi
Önkormányzat Közlekedési Ügyosztály, a BKV
Zrt. és a Fômterv szakembereit, hogy megoldást
találjanak a pótlóbuszok elônyben részesítésére.
Az a javaslat született, hogy a városból kifelé ve-
zetô oldalon is buszsávon közlekedhessenek a
metrópótló autóbuszok. Ezen kívül a gyorsabb ha-
ladást jelzôlámpák és jelzôtáblák is segítik. 

A népszerû mûsorvezetô ismét vállalta, hogy a Jó-
zan, Felelôsségteljes Jármûvezetôk kezdeménye-
zésének élére áll és a BKV-val karöltve harcol az
ittas vezetés ellen. A BKV ingyen menetjegyet ad
azoknak a sofôröknek, akik valamilyen szórakozó-
helyen alkoholt fogyasztottak, és ezért nem akar-
nak kocsival hazamenni. Hogy megkönnyítsék a
közlekedésüket, a BKV támogatja, hogy ne autó-
val, hanem egy éjszakai (vagy nappali) járattal
menjenek haza, majd józanul üljenek ismét a vo-
lán mögé.

„Felelôsséggel tartozunk egymásért és magun-
kért is – mondta Harsányi Levente. Én ma már so-
ha nem iszom, ha vezetek, remélem, egyre több
JÓFEJ követi majd a példámat. Másnap ingyen-
jeggyel elmenni a kocsiért már nem nagy fáradt-
ság, és az életünket sem kockáztattuk feleslegesen.
Az egész kampányban fontos, hogy én is elme-
gyek bulizni, szórakozóhelyekre a barátaimmal és
ott is beszélgetünk a srácokkal, lányokkal, hogy ne
igyanak, ha kocsiba ülnek, vagy ha ittak, akkor 
tegyék le az autót, ne kockáztassák a saját, vagy
mások életét. A személyes ráhatás nagyon fontos,
mert én is látom, hogy a dolog mûködik. Örülök,
hogy egy ekkora cég, mint a BKV is a kezdemé-
nyezés mellé állt, remélem, ezzel is tudjuk csök-
kenteni az ittas vezetés okozta balesetek számát”. 

Tisztelt Munkatársunk!

Társaságunk BKV Zrt. emblémával ellátott reklámtárgyak, makettek értékesítését tervezi. Kér-
jük, a kérdôív kitöltésével segítsen nekünk az eladásra kínált termékkör meghatározásában
és a kedvezô értékesítési formák kialakításában.

A kérdôívben talál olyan kérdéseket, ahol több választ is megjelölhet, illetve néhány he-
lyen kíváncsiak vagyunk az Ön – a felsoroltaktól eltérô – véleményére is. 

A kitöltés önkéntes és név nélküli, az eredményeket kizárólag a reklámtárgyak választé-
kának kialakításához fogjuk felhasználni. 

Kérjük, a kitöltött kérdôívet szíveskedjen 2007. július 9-ig zárt borítékban a BKV Zrt.
Ügyfélszolgálatára belsô postával (pl. szolgálati helyen kihelyezett Ötletládába bedobva),
vagy szintén az Ügyfélszolgálatra az 1980 Budapest, Pf. 11. címre postán eljuttatni.

Közremûködését köszönjük.

1. Vásárolna BKV Zrt. emblémával ellátott reklámtárgyakat?
� Igen � Nem 
� Információ hiányában nem tudom eldönteni

2. Milyen célból vásárolna cégemblémával ellátott reklámtárgyakat?
(Több választ is megjelölhet!)

� Saját részre 
� Gyûjteménybe
� Ajándékozásra
� Kereskedelmi célra (továbbértékesítésre)
� Egyéb:

3. Milyen tárgyakat vásárolna szívesen?
(Több választ is megjelölhet!)

� apró, kis értékû tárgyakat (toll, hûtômágnes, kulcstartó)
� használati tárgyakat (bögre, póló, hátizsák)
� játékokat (puzzle, ceruzakészlet, memóriajáték, mûanyag jármûvek)
� nyomtatott kiadványokat (katalógus, évfordulós tájékoztató, folyóirat, poszter, képeslap)
� igényes modelleket, jármû-maketteket 
� forgalommal összefüggô tárgyakat (pl. jármû számjelzés, oldaliránytábla, megállóhelyi

tábla, menetrend, jármûbelsôben található feliratok, selejtezett jármûalkatrészek, stb.)
Egyéb:

4. Milyen maximális értékben vásárolna reklámtárgyakat? 
(Csak egy választ jelöljön meg, mellyel leginkább egyetért!)

� 500 Ft alatt � 501 – 2 500 Ft
� 2 501 – 10 000 Ft � 10 001 – 25 000 Ft
� 25 000 Ft feletti értékben is

5. Milyen vásárlási módot részesít elônyben?
(Csak egy választ jelöljön meg, mellyel leginkább egyetért!)

� Személyes vásárlást üzletben (pl. a BKV Zrt. múzeumaiban, Ügyfélszolgálatán)
� Postai úton feladott megrendelést és a termék postai megküldését
� Telefonos megrendelést és a termék postai megküldését

Egyéb:

6. Milyen fizetési módot részesítene elônyben?
(Csak egy választ jelöljön meg, mellyel leginkább egyetért!)

� Üzletben történô vásárláskor készpénzes fizetést
� Üzletben történô vásárláskor bankkártyás fizetést
� Házhozszállításkor készpénzes fizetést
� Postai utánvét
� Internetes átutalás

Egyéb:

7. Milyen formában szeretne információt kapni a megvásárolható termékekrôl?
(Több választ is megjelölhet!)

� Üzletben minta megtekintésével
� Nyomtatott prospektusból, szórólapról
� A BKV Zrt. honlapjáról, WEBSHOP-ból
� Névre szóló e-mailben

Egyéb: 

8. Ha van olyan véleménye, üzenete, amelyet a fenti kérdések nem érintettek, kérjük, 
itt írja le:
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MÁR CSAK NÉHÁNY HÉT

HARSÁNYI LEVENTE 
A „JÓFEJEK” ÉLÉN

KÉRDÔÍV

✂

        



MAKÁNY MÁRTA TERVEZTE
A BKV ÚJ EGYENRUHÁJÁT

ELEGANCIA ÉS KÉNYELEM

Ez valóban nem mindennapi történet – a neves divattervezô,
Makány Márta által megálmodott egyenruhákban pompáznak
majd a BKV dolgozói. Ebben csak az a szokatlan, hogy eddig Már-
ta nevét legtöbbször a hazai sztárokkal kapcsolatban hallhattuk,
hiszen a legtöbbjüknek ô tervezi, vagy adja a ruhákat. Rengeteg-
szer elôfordul, hogy megszólal a telefonja és egy kétségbeesett hí-
resség kér tôle sürgôsen segítséget, mert egy rettentô fontos partira
éppen egy teljesen egyedi ruhára lenne szüksége. Makány Márta
azonban nagyon örült a BKV felkérésének is.

– Meglepôdtél, amikor felkértek erre a munkára?
– Egy kicsit igen, de nagyon megtisztelô volt, hogy engem keres-

tek meg ezzel a feladattal. Dolgoztam már más nagyvállalatnak is,
most is egy kulturális központ dolgozóinak terveztem meg a ruháit,
de itt azért más volt a feladat. Ez egy közlekedési nagyvállalat, ahol
nemcsak esztétikai, hanem nagyon szigorú munkavédelmi szem-
pontoknak is meg kell felelni. Sokat egyeztettem a cég vezetôivel, a
munkatársakkal, a szakszervezeti vezetôkkel, majd utána kezdô-
dött az igazi munka – a rajzolás. Rengeteg vázlatot, tervet, ötletet
papírra vetettünk, majd utána erre kellett rábólintaniuk a munkatár-
saknak. Egyvalami nagyon tetszett: a vezetôknek csak az számított,
hogy a dolgozók jól érezzék magukat a ruhákban. És ezt halál ko-
molyan mondom, ez a fajta bizalom és odafigyelés nagyon ritka
sajnos, de itt csak jó tapasztalatom volt ebbôl a szempontból.

– Hogyan fogadták a BKV munkatársai a ruhákat? Már persze
azok, akiknek lehetôségük is volt felpróbálni.

– Nagyon tetszett nekik, mindannyian megtapsoltak. Azt hi-
szem, ennél jobban nem is tudtak volna véleményt nyilvánítani!

-gm-

Megújul a BKV-s dolgozók formaruhája. Makány Márta neves
divattervezô textilbe öntött elgondolásait hivatásos modellek he-
lyett „profi” kollegák mutatták be sajtótájékoztató keretében a
nagyközönségnek a DBR Metró Igazgatóság Székházában. Tíz
éve, azaz az utolsó „dizájnváltás” óta, kis módosításoktól eltekint-
ve ez az elsô nagy átalakítás.

Az elsôsorban természetes anyagokból készült ruhákat Makány
Márta társaságunk munkatársainak véleményét alapul véve tervez-
te meg. A BKV arculatához illeszkedô kék-zöld színek továbbra is
hangsúlyosak maradnak, azonban az eddigi fehéret felváltják a lá-
gyabb, világoskék, világoszöld árnyalatok, ezáltal a megjelenés
fiatalosabb, az anyag kevésbé koszolódik, könnyebben viselhetô.
A modern vonalvezetés, a visszafogott elegancia jellemzi az új
BKV-trendet, melynek célja, hogy dolgozóink végre olyan ruhá-
ban végezhessék munkájukat, amelyet szeretnek viselni, és nem
csak azért hordják, mert ez a formaöltözet. Eredetileg három min-
takollekció készült, ezt mutatták be százötven – a céget reprezen-
táló – dolgozónak, ôk döntöttek a visszafogott, elegáns megoldás
mellett. Nagyon fontos, hogy az utasokkal közvetlen kapcsolatban
álló dolgozók öltözetükkel is megfeleljenek a kor és cégünk szol-
gáltatásait igénybe vevôk elvárásainak. 

Az új ruhadarabok gyártására közbeszerzési eljárást írt ki társa-
ságunk, ennek eredményhirdetése elôreláthatólag idén augusztus-
ban lesz, ezután kezdôdhet a ruhák gyártása. Várhatóan 2007. vé-
gén, 2008. elején már az új formaruhát viselik munkatársaink.

Makány Márta, Donáth Zoltán a „modellekkel”

        



A égen gyülekezô viharfelhôk sem tudták megzavarni a június 2-án megrendezett
BKV Nap résztvevôinek önfeledt szórakozását. Kicsik és nagyok, felnôttek és
idôsek népesítették be az Elôre-pályát a közös szórakozás reményében. Ne feled-
jük: kivételes alkalomról van szó, hiszen évente ez az egyetlen olyan esemény,
amire társaságunk összes dolgozója hivatalos, családjával együtt. Ennek megfe-
lelôen az idén is több ezren látogattak el a Sport utcába, a programok között min-
denki talált kedvére valót, játszhatott, táncolhatott, énekelhetett, s mindenek
elôtt, találkozhatott rég nem látott kollégákkal. A látottak alapján elmondhatjuk, a
színes forgatag mindenkit elvarázsolt. 
Devecseri István, a K.A.Ü.Sz Nyugdíjas Bizottsági tagja a következôket írta szer-
kesztôségünknek küldött levelében: „Selymes zöld fû, hófehér sátrak, léggömbök,
készséges segítôszemélyzet, jéghideg sörök, finom üdítôk, pezsgô indulókat ját-
szó fúvószenekar fogadta az érkezôket. Ragyogó volt a szervezés, kiváló az egész
napi mûsor: Korda György és Balázs Klári, Görbe Nóra, Maksa Zoltán, a Krea
Dance, Ricsibohóc, az Óperenciás Színház, Varga István, Komár László, a
Széplaki Zenekar. Volt itt minden! Ingyenes vidámpark, kézmûves foglalkozás,
arcfestés, kutyabemutató, sport, vetélkedôk. Mindenkinek jutott a ropogós deb-
recenibôl, a friss zsemlébôl, de babgulyás is került az asztalra. Jó volt találkozni a
régi kollegákkal, a nyugdíjasokkal, a vezetôkkel. Mindenfelé mosolygós, vidám,
boldog embereket lehetett látni. Azért volt szép ez a nap, mert békesség, szeretet
és összetartozás jellemezte. A BKV dolgozói egész évben kemény munkát végez-
nek, hajnalban kelnek, ünnepnapon, fagyban, kánikulában is dolgoznak máso-
kért, embertársaikért. Örültünk a szép napnak, éreztük, hogy figyelnek ránk,
törôdnek velünk.
Köszönjük!”

Divatbemutató, az új egyenruhákkalSzáll a körhinta

Antal Attila és Hagyó Miklós köszönti a résztvevôket

VVVVAAAALLLLÓÓÓÓSSSSÁÁÁÁ

KIHÍVÁS NAPJA

        



Korda György és Balázs Klári

ÁÁÁÁGGGGOOOOSSSS    NNNNÉÉÉÉPPPPÜÜÜÜNNNNNNNNEEEEPPPPÉÉÉÉLLLLYYYY!!!!
A BKV-NAP KÉPEKBEN

        



GYERMEKNAP
MOSOLYELLENÔRÖKKEL

TE BLICCELSZ?…
NO THANX!

Megelevenedett rajzfilmfigurák-
kal is találkozhattak a budapesti
utasok május 27-én, a fôváros
és társaságunk közös gyermek-
napi akciója során, de akadtak
más meglepetések is. Hagyó
Miklós fôpolgármester-helyettes
kezdeményezésére e napon té-
rítésmentesen utazhattak jára-
tainkon a 18 éven aluliak és a
10 év alatti gyerekek két felnôtt
kísérôje. Ezen a hétvégén a ha-
jóközlekedés is ingyenes volt 
a 14 éven aluliak számára. Rá-
adásul a BKV járatain ún. mo-
solyellenôrök teljesítettek szol-
gálatot, akik édességgel kedves-
kedtek az utasoknak.

A gyermeknapi akció színpa-
di látványosságot is kínált: a
Deák téren a 100 Folk Celsius
adott koncertet, és itt adták át a
„Barátom a metró” rajzpályázat
nyerteseinek az értékes ajándé-
kokat.

Körtánc a 100 Folk Celsius muzsikájára

Néhány héttel ezelôtt, az egyébként szombat délelôtt kihalt 3-as
metró aluljárója tini lányok tömegének sikolyától volt hangos. Ha
nem látom, nem hiszem, hogy miközben az utcán 28 fok meleg
volt, az aluljáróban pedig legalább tízzel több, ez nem zavarja a
rajongókat abban, hogy autogramért ostromolják a No Thanx!
emóegyüttes tagjait, akik egyenpólójuk mellett, ezen a délelôttön
a BKV ellenôrök kék karszalagját is viselték. A tinédzser-zenészek
megilletôdötten kérték a jegyeket és bérleteket, de azért derekasan
állták a rajongók rohamát.

Az egyetlen bliccelôt az együttes frontembere kapta el

Több autogram fordult meg a kezekben, mint menetjegy

Mosolyellenôr akció elôtt

Hagyó Miklós a rajzpályázat nyerteseivel

        



„A SAKK CSAK RÉSZBEN SZÁMÍTÁS”
BESZÉLGETÉS PORTISCH LAJOSSAL

UTAZNI JÓ!

– Mester! Mióta sakkozik és
emlékei szerint mikor jött rá,
hogy tehetsége van ehhez a
szellemi sporthoz?

– Sakkozni nem lehet elkez-
deni elég korán. Én, ahogy
visszaemlékszem, talán 12 éves
lehettem, amikor Zalaegersze-
gen gyerekként örömet találtam
a játékban. Mindenesetre ked-
ves emlékem, hogy 15 évesen
Zalaegerszegen elôdöntôt nyer-
tem, és ekkortól már felfigyel-
tek rám. Gyermekkori világom-
ra jellemzô volt a vidék sze-
génysége. Mindig szeretettel fo-
gok visszaemlékezni edzômre,
Csuti Antalra, akinek nagyon
sokat köszönhetek mind én,
mind korosztályom Zalaeger-
szegrôl indult más tagjai. A
sportklub anyagi helyzetére
jellemzô volt, hogy például a
szövetség, ahol sakkoztam, em-
lékeim szerint összesen 3 darab
sakkórával rendelkezett, amit
edzônk természetesen a felnôtt
versenyekre tartogatott. Ebbôl
következett, hogy rapid gyorsa-
ságú, villám sakk partikra nem
tudtunk felkészülni, és ez rá-
nyomta a bélyeget késôbbi sakk
pályafutásomra is. Én ugyan
személy szerint gyors játékos
vagyok, de villám partikban bi-
zonyára jobb lettem volna, ha
nem féltik tôlünk kisebb ko-
romban a sakkórát. 1990-ben
Karpov szekundánsaként talán
ebbôl eredôen a gyakorlatként
játszott villám partikban alig
voltam eredményes. 

– Ön szerint a politika
mennyire tenyerelt bele ebbe a
sportágba, és van-e saját ta-
pasztalata arról, hogy mene-
dzselte-e vagy hátráltatta egy-
egy játékos karrierjét?

– A részemrôl nem lenne
méltányos, ha most panaszkod-
nék. Egy élsportoló Magyaror-
szágon szinte mindig valami-
lyen formában, de élvezte a ha-
talom bizalmát. Természetes,
hogy egy totalitárius rendszer-
ben a sakk is, mint minden
sport, állami ellenôrzés alatt
állt. A középszintû sportveze-
tôk, de a csúcson lévôk is
igényt tartottak arra, hogy tud-
janak minden sportág szinte va-

lamennyi élsportolójának min-
den lépésérôl. Ha egy verse-
nyen el akartunk indulni az öt-
venes években, ahhoz meg kel-
lett szerezni természetesen a
párt és állami vezetés jóváha-
gyását. Ezt legtöbbször megad-
ták, hiszen fontos volt, hogy
egy-egy sportsiker „fényezze” a
rendszer imázsát. De voltak ti-
lalomfák is. Például 1966-ban
meg akarták akadályozni hatal-
mi szóval, hogy elinduljak Los

Angeles-ben a sakkolimpián,
mondván, hogy veszi az ki ma-
gát hogy azok ellen játszunk,
akik bombázzák Vietnámot.
Végül, miután a szovjet sporto-
lók is elutaztak, így mérkôzhet-
tünk mi is. 

– Valószínû a Mester is talál-
kozott már számítógépes ellen-
féllel. Mi a véleménye a PC-k
térhódításáról a sakkban?

– A sakk mestereinek ereden-
dô bûnéül rovom fel, hogy
beengedték a számítógépet a
sakk világába. Vitathatatlan,
hogy a technikának helye és
szerepe van itt is, hiszen amíg
valamikor régen, a világ másik
sarkán rendezett bajnokságról

nagy késéssel újságból, esetleg
rádióból kaphattunk hírt, ma a
tévé és mobiltelefon világában
bárhol megrendezett verseny-
nek szinte résztvevôi lehetünk
itthon is, anélkül, hogy ki kéne
mozdulni a lakásból. Jó dolog
az is, hogy meg lehet tanulni
sakkozni számítógép segítségé-
vel. Senki nem vonja kétségbe,
hogy 9–10 lépés megoldását
egy számítógép egy másodperc
alatt kidobja, hisz a sakk rész-

ben számítás. De egy jó par-
tihoz elengedhetetlenül szük-
séges az emberi intuíció, meg-
érzés, amivel egy gép soha nem
rendelkezhet. Ezért nem tar-
tom a számítógépet méltó ellen-
félnek. 

– Mi a véleménye az után-
pótlásról? 

– Magyarországon nagy ha-
gyománya van a sakknak. A
gyerekek egy része mindig 
fogékony volt erre a játékra, és
egy-egy magyar sakk siker sok
nyitott értelmû gyereket irányít-
hat a játék felé. Talán nem sze-
rénytelenség, ha elmondom,
hogy az én sikereim is sok fia-
talt inspiráltak arra, hogy éve-

ket áldozzon ennek a szép já-
téknak a tökéletesítésére. Ne-
héz helyzetben vagyok, amikor
egy-egy élménybeszámolón fel-
áll egy szülô, és megkérdez:
Mester, a gyermekem iskolás-
korú, de többet ül a sakktábla
mellett, mint amennyit tanul,
mit tegyek. Természetesen sen-
kit nem biztathatok arra, hogy
hagyja a gyerekét csak sakkozni,
de nem lehet tudni, hogy melyik
iskolából kerül ki a jövô olim-
piai vagy világbajnoka. Az biz-
tos, hogy kiváló sakk szakkörök-
kel, iskolákkal rendelkezünk, és
ma már nyitott világunkban
mindenki ott sakkozik, ahol
akar. Ha egy fiatal tehetséges,
elôtte a világ, a jó sakkozót min-
denütt szívesen látják. 

– Vett-e igénybe közösségi
közlekedést, és fûzôdik-e ehhez
valamilyen emléke?

– Hogyne! Nem régen a
Marczibányi téri mûvházba
igyekeztem egy csapatbajnoki
mérkôzésre. Pesti lakosként vil-
lamossal mentem, ahova ellen-
ôrök szálltak fel. Csinos, fiatal
ellenôrnô haladt egyik utastól a
másikhoz, és kérte ellenôrzésre
a jegyet vagy bérletet. Engem
csak megnézett, és mint aki tud-
ja, hogy túl vagyok a kötelezô
jegyváltási életkoron, nem mél-
tatott figyelemre. Én mosolyog-
va, de kissé keserûen szólítot-
tam meg: Kisasszony! Ha ma a
csapatbajnoki mérkôzésemet
elveszítem, azt magának kö-
szönhetem. A hölgy nem értette
a kifakadást, pedig csupán arról
van szó, hogy egy sakkozónak
is fontos milyen lelkiállapotban
ül le a táblához, és engem az-
nap reggel nem igazán stimu-
lált, hogy ennyire látszik rajtam
az életkorom. 

Mester! Engedje meg, hogy
nemrég ünnepelt 70. születés-
napjához utólag a BKV vala-
mennyi dolgozója és lapunk ol-
vasói nevében is minden jót kí-
vánjak!

-sg-
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„Az eredményes sakkhoz intuíció is szükséges, és egy számító-
gép azzal soha nem rendelkezik” – állítja a nemzet sportolója,
nemzetközi és magyar sakknagymester.

        



Amikor az elsô olyan híreket olvastam, hogy autóbuszok
gyulladnak ki Budapest különbözô pontjain, bár nem kértek
fel rá, készen voltam a BKV vezetôsége helyett válaszolni.

Én azt feleltem volna: itt nem történt más – nomen est omen – egy
buszt, amit Ikarusznak neveztek el valaha, értelemszerûen kigyul-
lad. Mint tudjuk, a mondabeli hôs, túl közel került a Naphoz,
mely elolvasztotta viaszszárnyait, és ez lett a végzete. Aztán há-
borgott a sajtó azon, hogy különbözô helyen és idôben siklanak ki
villamosok. Erre is van kész válaszom: a villamosok valószínûleg
megunták az egypár-rendszert, mármint, hogy adva van egy pár
sín, és nekik arra kell menni, amerre az mutat. Nálunk ma demok-
rácia van, ezért egy villamosnak, ha úgy tetszik, elmehet jobbra
vagy balra. Ilyenkor nekünk utasoknak, marad a villamospótló
busz, ami mint tudjuk, kigyullad.

Az egyik esti híradóból azt tudtam meg, hogy az egyik villámlá-
sos, égszakadásos napon egy trolibuszvezetôt jócskán megrázott
az egyik általa vezetett jármû. Elhangzott nyilatkozat, hogy a ve-
zetô tévedett, a trolibusz nem ráz, ô beütötte a könyökét, és ezt
nézte elektromos frásznak. Aztán a buszvezetôt megvizsgálta or-
vos, a trolit villanyszerelô, és kiderült, valóban áramütés volt. 

Én életemben nagyon sokat utaztam trolibuszon. Amióta az
eszemet tudom – és annak már több mint fél évszázada – az
összes trolibusz valamelyik pontján ráz, függetlenül attól, hogy
Sztálin születésnapjára kaptuk. 40 évig senki nem merte megkér-
dezni, hogy a feltaláló, vagy a szovjet ipar, ezt miért nem védte ki
valahogy?! Ma pedig, ha valakit megkérdeznének, biztos azt felel-
né: a troli villannyal megy, tehát ráz, a ló meg zabbal, tehát rúg.

Tökéletesen megértem, hogy a fôváros közösségi közlekedési
részvénytársaság jármûparkját nem tudja egyszerre lecserélni. Ma
már feltûnnek vadonatúj villamosok, trolibuszok, modern környe-
zetbarát autóbuszok is. Véleményem szerint, oda kell állni a tévé-
be, és megmondani az ôszintét: emberek, szegények vagyunk, a
jármûparkot 10 éven belül nem tudjuk lecserélni. Addig kivonhat-
juk azokat a forgalomból, melyeket csak a rozsda és a szocialista
brigádszellem tart össze, de akkor órákat várhattok a „viszonylat-
ra”. Kérünk benneteket, szorítsátok össze a fogatokat, ami áram-
ütésre vacogni fog. 

Annakidején a foximaxi egyetemen tanították Lenin egyik bölcs
mondását, mely kicsit megváltoztatott tartalommal máig él. Az
egyik pártkongresszuson azt mondta: villamosítás plusz szovjet
hatalom egyenlô kommunizmus. Mai változata: villanyáramszedô
plusz szovjet troli egyelô infarktus.

SPÁNN GÁBOR JEGYZETE

SZURKA-PISZKA
BALÁZS-MÓR DÍJASOK
MACZKÓ ERZSÉBET
E havi magazinunkban, a Balázs Mór
díjjal kitüntetettek közül a BKV Zrt.
fôkönyvelôjét mutatjuk be.

Miközben átadtam szerkesztôsé-
günk kissé megkésett gratuláció-ját
a Zrt. fôkönyvelôjének Balázs Mór
díja alkalmából, eszembe jutott,
hogy milyen az élet. Negyven évet
nyomtam le a Magyar Televízióban,
ahol tizenhétnél hagytam abba a
túlélt fôkönyvelôk számlálását. Ez a
pozíció a legritkább estben nyugdí-
jas állás, és végképp nem az, amibôl
a kitüntetések osztásánál meríteni
szoktak. In medias res – a közepébe
vágva – azt kérdeztem Maczkó
Erzsébettôl, véleménye szerint mivel érdemelte ki egy számviteli
fôosztályvezetô ezt a közlekedésszakmai díjat.

Ahhoz, hogy erre érdemben válaszolni tudjak – kezdte válaszát a
kitüntetett – idôben kicsit vissza kell menjünk. Nem kötelezô tiszte-
letkört futok, amikor ez alkalommal is meghatottan köszönöm
elôdömnek és tanítómesteremnek Maya Jánosnak felbecsülhetetlen
segítségét, akinek a keze alatt itt, a BKV-nál dolgozhattam, és tanul-
hattam meg e gazdasági munka minden csínját-bínját. 1986-ig volt a
fônököm és kérdésére csattanós válasz az, hogy ugyan húsz év késés-
sel, de tavaly, 2006-ban ô is, számviteli szakemberként részesült a
Balázs Mór díjban. Úgy látszik, mi vagyunk a szabályt erôsítô kivétel.
Hogy én mivel érdemeltem ki, azt talán azoktól kéne megkérdezni,
akik felterjesztettek, nekem csak örömöm van, nem is kicsit és megér-
zéseim. Az egyik ilyen, hogy az ember szeresse, amit csinál, mert
szakértelem szív nélkül csak gépies munkát eredményez. Közhely, de
kénytelen vagyok elmesélni, hogy én magam végigjártam azt, amit
régen szakmai szamárlétrának neveztek. Titkárnôként kezdtem a BKV
jogelôdjénél 1968-ban. Utána voltam könyvelô, kontírozó, költség-
felosztó, számvitelszervezô. Miután megszereztem az árszakértôi ké-
pesítést, átkerültem az ár- és utókalkulációs osztályra, ahol 1986-tól
osztályvezetôként dolgoztam. A számviteli fôiskolai diplomám csak
feltétele volt, de nem oka, hogy 2005. december elsejétôl számviteli
fôosztályvezetô és egyben fôkönyvelô lettem. Érdekes fintora a sors-
nak, hogy a létezett szocializmusban kezdtem el a számviteli fôisko-
lát, ott még a régi számviteli törvénykezést tanultam, de vizsgázni
már az újból kellett. Katartikus élmény volt, hogy egy szocialista
nagyvállalat tervgazdálkodásos elôírásai között tanultam a szakmát,
és egy piacgazdaságban mûködô valódi kapitalista részvénytársaság-
nál lettem megbecsült fôkönyvelô. Elmondhatom, hogy a szék és az
asztalom nem változott, de amit azon dolgozom ma, ahhoz el kellett
felejtenem mindazt, amit évtizedeken keresztül tanultam. Na, talán
ez sikerült olyan fokon, hogy vezetôim a megtisztelô Balázs Mór díj-
jal jutalmaztak. Hozzá kell tegyem, hogy munkatársaim segítsége
nélkül egy százmilliárdos költségvetésû, tízezres dolgozói létszámú
mamutcég számvitelét gördülékenyen, lehetôleg hiba nélkül bonyolí-
tani, lehetetlen lett volna. Ezt az alkalmat is megragadom, hogy meg-
köszönjem segítségüket, ami erôsen belejátszott abba, hogy ma ve-
lem ez a díjazásról szóló riport egyáltalán készülhet. Egyetlen szívfáj-
dalmam az, hogy most néhányuktól meg kell válnom. Páran elérték a
nyugdíjkorhatárt, vannak köztük betegek, és van, akiket az elkerülhe-
tetlen megszorítások okán kell ezután nélkülöznünk. 

Hogy meddig tudom tovább csinálni, az nem csak rajtam vagy
fônökeimen, de az egészségemen is múlik. Mindenesetre nem kis
feladat lesz a kilépôk helyére fiatal, új erôket betanítani. Már csak
azért sem, mert a mai fiatal generáció számára nem magától értetôdô,
hogy minden szakmát alulról kell kezdeni. A szamárlétra fogalma is-
meretlen, minden fiatal úgy érzi, hogy a „marsallbot” az ô táskájá-
ban, vagy retiküljében található. Ennek ellenére remélem, hogy a be-

lépô újoncoknak nemcsak a
számvitel rejtelmeit sikerül majd
átadnom, hanem a BKV ismere-
tét és szeretetét is.
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Malmos László a csepeli HÉV
nyugalmazott üzemvezetôje a
vasútnál kezdte pályafutását
1966-ban. A MÁV tiszti tanfo-
lyamán 1968–1969-ben vég-
zett. 1969-ben lett a BKV-BHÉV
munkatársa, volt forgalmi szol-
gálattevô, diszpécser, szolgálat-
vezetô, szakaszfônök, revizor,
diszpécseri szolgálatvezetô, ok-
tatótiszt, és végül forgalmi üzem-
vezetô. Háromszor volt kiváló
dolgozó és egyszer emlékpla-
kettel jutalmazták munkásságát.
A csepeli HÉV vonal forgalmi

üzemvezetôi feladatait 2002-tôl
látta el. Határozott, tekintélyt
parancsoló személyisége mö-
gött mindig ott volt az ember-

ség, a segítôkészség. Negyven-
egy éves vasúti, ebbôl 38 év
HÉV-es pályafutás után, 2007
májusában megérdemelten nyug-
díjba vonult. Gratulálunk! Kevei
László a Ráckevei, Sándor István
a Szentendrei vonal forgalmi
üzemvezetôi is nyugdíjba vo-
nultak.

Nyugdíjas éveikhez kívánunk
sok boldogságot, erôt és egész-
séget, hosszú életet!

Kép és szöveg:
Gonzálen Ákos

HÉV jármûvezetô

Kaposvár csendes kertvárosi ré-
szén, zöldövezetben 90 nm-es kertes
családi ház külön bejáratú 2x1 szoba,
konyha, elôszoba, fürdôszoba, kamra
lakrészekkel, melléképületekkel, ga-
rázzsal, szép állapotban 16,5 M forin-
tért eladó. Érd.: 82-435-258, 70-518-
3090 karpatijulika@msn.com

Budakeszin, a Makkosi úton eladó
két különbejáratú (akár egyesíthetô)
egymás melletti telek, hozzávetôleg
500 négyszögöl. Tele gyümölcsfák-
kal, szép panorámával, szoba-kony-
hás kôépülettel. Víz, gáz, villany, be-
kötve. Irányár: 38 M. Érd.: 3210-890,
20-424-8780

Eladó egy kerek faasztal öt székkel,
két kétajtós ruhásszekrény és két
könyves szekrény. (Darabonként is
megvásárolható). Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 70-594-4321

Eladó egy nyaraló a Bánki tónál
120 négyszögöles telken. Érd.: 30-
970-4229

Eladó a XI. kerületben, Albertfal-
ván egy 155 négyszögöles telken, 110
nm-es, felújításra szoruló kertes csalá-
di ház, melléképületekkel. Érd.: 30-
579-5262

Érd-Parkvárosban családi ház
eladó. 146 nm, 205 négyszögöles tel-
ken. Pince szint: 3 db tároló. Alsó
szint: 2 szoba, konyha, étkezô, fürdô-
szoba+wc. Tetôtér: 3 szoba, fürdô-
szoba+wc, gázcírkós fûtés, egy gép-
kocsis beálló. Ár: 29,5 M. Érd: 20-
585-1826

Kiadó a X. kerület Füzér utcában
egy 32 nm-es bútorozott lakás. 50
ezer Ft+rezsi+2 havi kaució. Érd.: 06-
20-471-2881

Kiadó a XIII. kerület Csanádi utcá-
ban egy 40 nm-es összkomfortos,
felújított, bútorozott lakás. 60 ezer
Ft+rezsi. Érd.: 06-30-934-9730

Autóbusz rendelést vállalunk üdü-
léshez, kiránduláshoz. Háztól-házig
szállítás 12 személyes, klímás kis-
busszal. BKV-s dolgozóknak 20%
kedvezmény. Érd: 06-30-664-6532,
06-30-558-6297

Eladó a VII. Rippl-Rónai utcában
egy 76nm-es, 2,5 szobás (fél szoba ga-
lériás), erkélyes, világos lakás, épülô
kormányzati negyed mellett. Irányár:
19,3 M. Érd.: 06-70-273-0267

AUDI 100 2.0 szívódiesel, 1989-
es kombi, alufelnikkel, jó gumikkal,
vonóhoroggal, kp-i zárral, tolótetôvel,
CD+erôsítô+mélynyomóval, 2007. 11.
hóig vizsgáztatva, törzskönyvvel, tu-
lajdonostól, garázsból, megkímélten
eladó. 660 000 Ft. Érd.: 20-535-8162,
fradika66@gmail.com

Kiscicák szeretô, gondoskodó gaz-
dikra várnak. Ingyen elvihetôek! Érd:
70/280-7175, 

szilviakarpati@freemail.hu

JÖHET A JÓL MEGÉRDEMELT PIHENÉS APRÓHIRDETÉS

PIHENÉS CSOKONYAVISONTÁN
A gyógy- és strandfürdô üdülôterületén vár-
juk kedves vendégeinket hét apartmanból
álló 18 férôhelyes apartmanházunkban, il-
letve a 2–10 férôhelyes nyaralóházunkban.
Étkezést kívánság szerint biztosítunk. 

A gyógy- és strandfürdô területén 8 külön-
bözô hôfokú és funkciójú gyógy-, illetve
temperált vízû medence vehetô igénybe. 
A gyógyszolgáltatások minimális térítési díj-
jal, szakorvosi beutalóval is igénybe ve-
hetôk. 

Szállásdíjak: 2500–4000 Ft/fô/éj. Nyugdíja-
soknak 7 éjszaka ebéddel és vacsorával
33 000 Ft/fô. BKV dolgozóknak és család-
tagjaiknak 20% kedvezmény. Üdülési csekk,
egészségpénztári és étkezési utalvány elfo-
gadó hely. Kérésre részletes tájékoztatót,
prospektust küldünk! Információ: Katz Kft.
06-30-3399-834. www.csokonya.hu.

AKCIÓS ÜDÜLÉS 
Hajdúszoboszlón igényes új villában hét éjsza-
ka félpanziós ellátással. Az üdülô 10 db két-
ágyas szobával rendelkezik (minden szobához
saját fürdôszoba tartozik). Az ár tartalmaz hét
reggelit (bôvített kontinentális) és hat vacsorát
(kétfogásos). Turnusváltások szombattól – szom-
batig, vagy vasárnaptól – vasárnapig. 

Idei árak:
június l-június 30. között 29 900 Ft/fô/hét. 
Június 30-augusztus 31. között 34 900 Ft/fô/hét. 
Szeptember 1-február 28. között 22 900 Ft/fô/hét.

Az idegenforgalmi adó (az ár nem tartalmazza)
– 18 és 70 év közöttiekre vonatkozik – a hely-
színen fizetendô (300 Ft/fô/éj). Aktív BKV dolgo-
zók és családtagjaik részére az adott szolgálta-
tás áraiból 5% kedvezményt biztosítunk, ha van
érvényes telepbelépôjük. Üdülési csekket és
egészségpénztári kártyát is elfogadunk (OTP,
MKB, K&H, Vasutas, Honvéd, ERSTE, Posta,
Tempo, Uniqua, Dimenzió). További informá-
ció: 06-30-856-4990

MIT ÁBRÁZOL A KÉP?
Új játékot indítunk, a feladat roppant egyszerû: találja ki, milyen 
villamos részlete van a felvételen? Könnyítésül, három lehetôséget
kínálunk. A megfejtéseket július 10-ig szíveskedjenek eljuttatni a
Mozgásban magazin szerkesztôségébe (Bp. 1980. Akácfa u. 15. IV.
444.) levélben vagy a mozgasbanmagazin@bkv.hu e-mail címre.

1. Tatra       2. Ganz ipari csuklós       3. UV

Elôzô havi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Semmik maradtak összetörve, már nem szeretek,
csak akarok.

1000 forintos étkezési utalványt nyertek: Bérces Zsolt (Bp. Sörgyár u. 80.), 
Hámori Magdolna (Bp. Újlak u. 11.), Kerekes Magdolna (Bp. Pannónia u. 39.).

A nyeremények szerkesztôségünkben vehetôk át!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a BKV Zrt-nek,
a Kilián, Cinkota, Óbuda,
Récsei üzemegységek szak-
szervezeteinek, szeretett fér-
jem halála miatti részvét-
nyilvánításukért és mind-
azoknak, akik utolsó útjára
elkísérték.

Lukács Pál Gáborné 
és családja

KERESSÜK A LEGJOBB SZTORIKAT!
Szerkesztôségünk pályázatot hirdet! Várjuk olvasóink szellemes, érdekes, megható vagy tréfás
történeteit, amelyek valamilyen módon kapcsolatosak a BKV-val. A legjobb írások megjelennek
magazinunkban, a három legötletesebb szerzôre pedig belföldi üdülés és BKV-s ajándékcsomag vár. 
A beküldési határidô: JÚLIUS 13. Írjanak nekünk!
Mozgásban Magazin 1980. Budapest, Akácfa u. 15., vagy mozgasbanmagazin@bkv.hu.
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JEL-
ZÁLOG-
HITEL

Hogyan lesz ebbôl Jelzáloghitel?

Szeretne Ön ingatlant vásárolni, esetleg felújítani, 
korszerûsíteni, de nincs elég pénze. 

Korlátozottak anyagi keretei álmai 
megvalósításához.

Tisztában van Ön azzal, hogy milyen állami 
támogatásokra jogosult ingatlan vásárlása, során?

Ezeket, a támogatásokat 
eddig nem tudta igénybe venni?

Ön megteheti, hogy a sok pénzintézet által kínált
„megfelelô” hitel lehetôséget kiválassza, 

illetve utána jár, energiát, és idôt nem sajnálva. 
Esetleg igénybe veheti az elôre elkészített pénzszerzési

forrásokat 437%-os THM terhére.

Vagy kihasználhatja az állami támogatásokat, 
idejét és energiáját kímélve is, ha személyes 
megkeresés alkalmával együtt találjuk meg 

az Önnek legideálisabb megoldást, amellyel rendezheti 
anyagi gondjait. Erre a célra ajánlani tudok 

kedvezményes kamatozású lakáscélú forint és deviza 
alapú hiteleket: 

új és használt lakásvásárlásra, építésre, bôvítésre,
korszerûsítésre, felújításra és szabadfelhasználásra.

Amiben segíteni tudok Önnek: részletes információ,
tanácsadással és szakszerû hitel ügyintézéssel, 

mindezt az Ön otthonában, 
sorba állás és idegeskedés nélkül. 

Elsôdleges célom az állami támogatások és szoc.pol
lehetôségek kihasználása illetve a Köztisztviselôi 
és közalkalmazotti kedvezmények érvényesítése. 
Szolgáltatásom teljes körû a lakásbiztosítástól 
a lakástakarék-pénztár megkötésén keresztül 

a hitelügyintézésig, és ha igénylik ügyvédi adásvételi
szerzôdéskötéstôl a földhivatali bejegyzésig intézzük 

ügyeit az adásvételkor. 
Ha még nem találta meg álmai ingatlanát, 

akkor ebben is segíthetek. 
Hívjon bátran idôpont egyeztetés céljából:

Tisztelettel: Pálinkás Éva
Tel: 06 20 420 89 42

FOGÁSZAT
BKV dolgozóknak és család-
tagjaiknak újabb kedvezmé-
nyes lehetôségeket kínál 
Dr. Friedreich Géza fogorvos,
szájsebész: fogbeültetés csont-
pótlással 99 000 Ft, porcelán
korona 19 900 Ft. Az akció
augusztus végéig tart. Elôzetes
bejelentkezés a 06-20-9-836-
630-as telefonszámon.

AA  BBKKVV  TTOOUURRSS
AJÁNLATAI

Keszthely
Melinda Villa

8 nap/7 éjszaka szállás 
2 ágyas szobában:

25 800 Ft/ fô
Az ár tartalmazza: 
a szállást, reggelit.

Érvényes: 
2007.05.17–2007.07.31.

Debrecen
Grand Hotel Aranybika***

3 nap/2 éjszaka szállás 
2 ágyas szobában:

10 100 Ft/ fô
Az ár tartalmazza: 
a szállást, reggelit, 
wellness centrum, 

fitnessterem használatát
Érvényes: 

2007.06.01–2007.08.31. 

Galyatetô
Grand Hotel Galya****
3 nap/2 éjszaka szállás 

2 ágyas szobában 
(vasárnaptól–csütörtökig):

22 669 Ft/ fô
Az ár tartalmazza: 

a szállást, félpanziós ellátást, 
aqualand, szaunasziget, 

gôzkabin, kondicionálóterem,
fürdôköpeny és parkoló 

használatát
Érvényes: 

2007.06.03–2007.-11.01.

Orfû – Well Panzió
6 nap/5 éjszaka szállás 

2 ágyas szobában:
27 690 Ft/ fô

Az ár tartalmazza: 
szállást, reggelit

Érvényes: 
2007.05.25–2007.09.10.

Kôszeg
Fogadó a Kóbor Macskához

4 nap/3 éjszaka szállás
2 ágyas szobában:

15 750 Ft/ fô
Az ár tartalmazza: 

a szállást, félpanziós ellátást
Érvényes: 

2007.03.142–2007.12.24. 

Fenti ajánlataink 
min. 2 fô esetén érvényesek. 

Az idegenforgalmi adó,
amennyiben másként nem 

jelezzük, a helyszínen 
fizetendô! 

Fenti áraink ünnepnapokra 
nem vonatkoznak! 

Bôvebb információért hívja 
irodánkat:

BKV TOURS KFT.
1065 Bp., Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 

Tel: 269-2495, 302-1527 
Fax: 269-2496

e-mail: bkvtravel@mail.datanet hu

JOGOSÍTVÁNY
KEDVEZMÉNNYEL! 

Elmélet 15 000 Ft 
helyett 10 000 Ft, 

vezetési óra 2000 Ft 
helyett 1500 Ft 
a BKV dolgozói 

és családtagjai részére

Tanfolyamok 
folyamatosan indulnak!

Tóth Zoltán 
Autósiskolában

VII. Wesselényi 73.
Rottenbiler u.-hoz közel

További információ: 
20/323-4688 

(bármikor hívható), 
1/321-7008 

(H–K–CS: 13.00–17.00)

ÚJ BIOLÓGIA
BELSÔ FÉNY
EGÉSZSÉG

SEJTLUGOSÍTÁS
TEST ELSAVASODÁSÁNAK

problémája 
és annak megoldása

Kapcsolat: VARGA TAMÁS
(buszvezetô, 40-es vonal)

Tel.: 06209221396
E-mail: info@sejtlugositas.hu

További információ:
http://www.sejtlugositas.hu

HELYREIGAZÍTÁS
Májusi számunkban sajnálatos
hibát vétettünk a 15. oldal
jobb sarkában található kép
aláírásában. Az érintettôl elné-
zést kérünk. A helyes szöveg a
következô: Az eredményhir-
detés elôtt, ahol még Oláh Gá-
bor óbudai buszvezetô (elsô
sorban jobbról a harmadik)
nem tudhatta, hogy ô volt a
legjobb a buszvezetôk között.

        



NICK ÁRPÁD VS. COMBINO

Különleges rekordkísérletnek lehettek szem-
tanúi azok, akik május 23-án ellátogattak a
Hungária kocsiszín melletti Sport utcába,
ahol Nick Árpád, Magyarország legerôsebb
embere arra vállalkozott, hogy a fogával el-
húzza a világ leghosszabb utasszállító villa-
mosát

Magyarországon 1991-ben rendezték meg
elsô alkalommal a Kihívás Napját, azóta
1525 település csatlakozott a vetélkedés-
hez. A hivatalos regisztráció feltétele, hogy
a résztvevô legalább 15 percen keresztül
végezzen aktív testmozgást, legyen az
rôzsegyûjtés, számháború, nagyi-sétáltatás,

hordógurítás, pókfoci, utcaseprés, talicská-
zás, Trabant-tolás vagy akár kötélhúzás. 

Társaságunk a Kihívás Napja alkalmából
rendhagyó rekord felállításra vállalkozott
Nick Árpád segítségével. A többszörös ma-
gyar és Guinness-rekorder 11:07 perckor a
puszta fizikai erejével megmozdította, és 
5 méteren keresztül egyenletes sebességgel
el is húzta a közel 70 tonnás, 54 méter
hosszú, utolsóként Budapestre érkezett,
2040-es pályaszámú Combino villamost.
Sebestyén István, a magyarországi rekor-
dok regisztrációs koordinátora bejelentet-
te, hogy hivatalosan is új magyarországi
rekord született, amely vélhetôen világre-

kord. A már önmagában emberfeletti telje-
sítményt nehezítette, hogy a „legfiatalabb”,
legkevesebbet futott villamos gördülési el-
lenállása jóval nagyobb, mint a korábban
forgalomba állt Combinóké – tette hozzá
Sebestyén István. 

Nick Árpád után a Gyermekház Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakképzô Isko-
la diákjai is kipróbálhatták magukat, igaz
ôk kézi erôvel láttak a feladathoz. Még az
erômûvész bíztatása és instrukciói mellett
is, hetvenöten kellettek, hogy megmozdít-
sák a leghosszabb utasszállító villamos-
motorkocsit. 

-sz-

Megmozdul a 70 tonna Így együtt azért mégiscsak könnyebb

KIHÍVÁS NAPJA
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