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Legutóbbi lapszámunkban jubileumi évünk programsoroza-

tára invitáltam Önöket. Azóta sok víz lefolyt a Dunán a BKV-

hajó alatt, amelyen Tarlós István főpolgármester úrral, a BKV 

50 rendezvénysorozat fővédnökével februárban megnyitottuk 

a  programévet. Számos kolléga és érdeklődő látogatott el 

a rendezvényekre: a fél évszázadunkat bemutató kiállítástól, 

vagy a  különleges mérővillamos bemutatkozásától kezdve, 

a Jubileumi elismerések átadásán, és a hagyományos tavaszi 

focikupán át – egészen az éjszakai metrólátogatásokig. Ter-

mészetesen a járműtelephelyeken tartott hétvégi nyílt napok 

voltak a  leglátogatottabbak, amelyeken – az ATÜI segítségé-

vel - már egy új jármű, a múzeumbusz is bemutatkozott. A BKV 

50-es logóval és jubileumi plakátjainkkal mindeközben buszon, 

villamoson, metróban, számtalan felületen találkozhatott az 

utazóközönség.

Június elején a  Tömegközlekedési Járművezetők Országos  

Versenyén már az ország minden szegletéből érkező kollégákat 

láttuk vendégül. Ezt a rendezvényt 25 éve indítottuk el, hogy 

felhívjuk a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára, az-

óta az ország számos pontjára eljutott, idén pedig ismét mi 

rendeztük meg, méghozzá nagy sikerrel. Kicsit változtattunk 

a lebonyolításán: a kétnapos megmérettetés közérdeklődésre 

számot tartó részét, a gyakorlati versenynapot megnyitottuk 

a látogatóközönség előtt.

Rendezvényeink közül a  Kollégáknak különösen fontos volt 

a június 9-i BKV Családi Nap, amit – a BKV 50 éves születésnapi 

ünnepségeként - hosszú évek után tartottunk meg újra az Előre 

pályán. A koncertekkel, gyermekprogramokkal színesített ese-

mény – csakúgy mint régen – ismét összehozta a BKV-s csa-

ládokat. Szép hagyományt 

folytattunk vele – és ezzel 

lényegében lezárult az 50 

éves programsorozat tavaszi 

szezonja.

Bizonyára sokakat vonz majd 

a jubileumi rendezvénysoro-

zat őszi szezonja is, amely 

szeptember elején, terveink 

szerint járműfelvonulással 

indul, ahol láthatóak lesznek majd a régi korok nosztalgia jár-

művei, és mai, modern közlekedési eszközeink is. Októberben 

kerül majd sor a Közlekedéstudományi Egyesülettel közösen 

szervezett szakmai konferenciára. Közben lezárul gyermekek-

nek kiírt rajzpályázatunk és a 6. BAM is. Jómagam az Őszi foci-

kupát is várom. 

Folytatódnak nagy sikerű nyílt napjaink is! Kollégáinkat, uta-

sainkat és családjukat ismét meghívjuk majd villamos remízbe 

és autóbusz-járműtelepre is. Várhatóan az új Budafoki villamos 

kocsiszín is megnyílik az érdeklődők előtt! Rengeteg program 

áll tehát még előttünk egy kis nyári szünet után. A rendezvé-

nyeinkről – ahogy eddig is – e-hírleveleinkben, az intraneten 

(Salamon), weboldalunkon, valamint az egyre népszerűbb 

Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak majd.

Kívánok kellemes szabadságot, jó pihenést és feltöltődést 

mindenkinek!

Tisztelt Munkatársaim, kedves Kollégák!
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Hírek
VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A BKV SZERVEZÉSÉBEN Az im-
már 11. alkalommal megrendezett Városi Villamos Vasúti Pálya Nap szerve-
zését és lebonyolítását az idén a Metalelektro Méréstechnika Kft. és a BKV 
Zrt. vállalta. A konferenciának április 18.-án a metró Kőér utcai járműtelepe 
adott otthont. A rendezvényt azért hívták életre a hazai villamossal rendel-
kező közlekedési társaságok, hogy a pályával kapcsolatos témáknak önálló 
fóruma legyen. Mivel a járművek és az infrastruktúra is jelentősen külön-
bözik a „nagyvasúti” rendszerektől, hálózatoktól, jellemzőktől, különösen 
fontos, hogy a kapcsolódó szakmák jelen lévő 150-200 képviselője rendsze-
resen tapasztalatot cseréljen, és megosszák egymással ismereteiket, ter-
vezési, gyártási, kivitelezői és üzemeltetési tapasztalataikat. Az eseményt 
Takács Péter vezérigazgató-helyettes és Vanya László, a Metalelektro Kft. 
kereskedelmi igazgatója nyitották meg. Ezt követően átadták a Fazekas  
Ferenc díjat, amelyet Dr. Horvát Ferencnek, a győri Széchenyi István Egye-
tem főiskolai tanárának ítéltek oda kiemelkedő szakmai munkája elisme-
réseként. Majd változatos szakmai előadások hangzottak el: a budapesti, 
debreceni és szegedi villamosok karbantartási eredményeinek és fejleszté-
si terveinek bemutatása után a Szeged-Hódmezővásárhely tram-trainről is 
szó volt. A résztvevők megismerhették emellett a BKV új mérővillamosával 
kapcsolatos főbb tapasztalatokat, illetve szó volt a közúti vasúti pályák új 
tervezési irányelveiről és a diagnosztika szerepéről.

PREVENT EXPO KIÁLLÍTÁS A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJÁN 
Három évvel ezelőtt a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hagyomány-
teremtő céllal hirdette meg azt a  rendezvényt, amely a  Közlekedési  
Kultúra Napja (május 11.) elnevezést kapta. A számtalan program egyike 
az ORFK Országos Balesetmegelőző Bizottság „PREVENT EXPO” kiállí-
tás volt az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában. 
A rendezvény kitűzött célja, hogy a bemutatók, a kipróbálható szemlél-
tető eszközök, a játékos vetélkedők segítségével a résztvevőkben tuda-
tosuljon a biztonságos közlekedés fontossága. A kiállítók között ezúttal 
a BKV is képviseltette magát, a rendezvényen külön stand fogadta az 
általános iskolásokat és a pedagógusokat.

GÁBOR RÉKA GYŐZÖTT A TROLI-LOGÓ PÁLYÁZATON Idén ünnepli 85 
éves évfordulóját a fővárosi trolibusz-közlekedés, amit Társaságunk egy 
logópályázat kiírásával ünnepelt. A felhívás pozitív fogadtatásra lelt, hi-
szen nagyszámú jelentkező, és még több pályamunka érkezett a leadási 
határidőig. A kiváló logók közül a zsűri végül kollégánk, Gábor Réka al-
kotását találta a legjobbnak. A Metró Üzemeltetéstechnológiai csoport-
nál tevékenykedő munkatársunkat kérdeztük az eredményhirdetés után: 

„Először is nagyon pozitív dolognak tartom, hogy pályázatot írtak ki egy 
ilyen eseményre, bevonva ezzel a dolgozókat. Motiválóan hat az emberre, 
hogy az alkotása megjelenhet egy rendezvényen. A legnehezebb számom-
ra talán a 85-ös szám beillesztése, megjelenítése volt, a legtöbb időt erre 
fordítottam. Próbáltam a mai közlekedésben használatos „logó-trendek-
nek” megfelelően a lehető legegyszerűbben ábrázolni, a legjellemzőbb 
vonásokat kiemelve. Rajz tagozatos voltam középiskolában, így ha szabad 
ilyet mondanom, nem áll távol tőlem a rajzolás, tervezés. Megpróbálom 
a munkám mellett ezt a kreatív vonalat nem elhanyagolni. Nagyon örültem, 
mikor tájékoztattak, hogy az én logómat választották ki.”
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STUTTGARTI VILLAMOSTALÁLKOZÓ - VILLAMOSVEZETŐ EURÓ-
PA-BAJNOKSÁG 2018 Május 5-én Baden-Württemberg tartomány 
fővárosában, Stuttgartban rendezték a  VII. Villamosvezető Európa- 
bajnokságot, ahol részt vettek Társaságunk villamosvezetői is. 
Vállalatunkat idén Nagy Zsuzsanna és Horváth Zsolt képviselte. Kollé-
gáink – akik mindketten 2015 óta dolgoznak Társaságunknál – a BKV ál-
tal szervezett forgalombiztonsági versenyen értek el kiemelkedő ered-
ményt, és vívták ki ezzel az EB-n való indulás jogát. 
Összesen 26 csapat mérte össze a tudását hat versenyszámban: először 
egy kaput kellett óvatos vezetéssel kinyitni. Ez papíron nem hangzik 
különösebben embert próbálónak, valószínűleg a  szervezők is erre 
a következtetésre jutottak, hiszen csavartak is egyet a feladaton.  A ne-
hézséget az jelentette, hogy a „kapunyitást” oly módon kellett kivite-
lezni, hogy a villamos tetejére helyezett folyadékkal teli edényből minél 
kevesebb víz folyjon ki. Ezután letakart kilométerórával kellett pontosan  
25 km/h-s sebességgel haladni, majd minél közelebb megállni egy ki-
jelölt ponthoz úgy, hogy a  szükségesnek ítélt fékpozíciót csak a  ver-
senyszám megkezdésekor lehetett beállítani. A negyedik feladat során 
a csapat egyik tagjának egy eltolható akadályt kellett elhelyeznie a sí-
nek melletti íves vágányszakaszon úgy, hogy a jármű minél közelebb, 
érintés nélkül haladjon el mellette. Idén is visszatérő versenyszám volt 
a célfékezés, amely során a jármű elejétől kb. 14 méterre lévő második 
ajtót kellett a kijelölt helyen megállítani. A résztvevők és a látogatók 
legnagyobb örömére a versenyt idén is az egyik legszórakoztatóbb és 
legviccesebb számmal zárták, a villamos-bowlinggal. A végső sorrend 
megállapítása során nemcsak a pontosságot, de a végrehajtás idejét is 
figyelembe vették.
Csapatunk a 26-os mezőnyből az előkelő 10. helyezést szerezte meg, míg 
Nagy Zsuzsanna kiváló versenyzéssel a női vezetők mezőnyében az 5. he-
lyen végzett, csak a frankfurti, stockholmi, drezdai és bergeni versenyző 
tudta megelőzni. A férfiak versenyét a bergeni járművezető, az összesí-
tett csapatversenyt a stockholmi páros nyerte.
A versenysorozat jövőre folytatódik, a következő Villamosvezető Európa-
bajnokságot 2019-ben Brüsszelben rendezik.

A BKV MÚZEUMAI IS RÉSZT VETTEK A  MÚZEUMOK MAJÁLISÁN 
A  korábbi évek hagyományaihoz hűen ismét részt vettünk a  Múzeu-
mok Majálisa országos seregszemléjén a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
Az immár 23 éve futó rendezvényen az érdeklődőket számos különféle 
program várta: zenekarok, táncegyüttesek, gyerekeknek szóló progra-
mok, könyvbemutatók, kerekasztal beszélgetés, tárlatvezetés, sőt még 
filmvetítés is volt. 
Társaságunk standján természetesen a BKV megalakulásának 50. évfor-
dulóját helyeztük középpontba. Fél évszázadunkat bemutató időszaki 
kiállításunkból adtunk ízelítőt, amely a Deák téri múzeumunkban lát-
ható. Emellett sok játékos kedvű gyermek és fiatal tesztelte közlekedés-
történeti és városismereti tudását. A legjobban teljesítők apró ajándé-
kokkal gazdagodhattak.

48 ÉVES IKARUS SZABOLCSBAN Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ke-
rült a legidősebb ismert 200-as Ikarus, egy 1970-es gyártású Ikarus 250.01. 
A járművet még 1970 nyarán vette át a Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem a gyártótól. A jármű a 20-as, majd a 30-as éveiben is fel lett 
újítva, aminek során zöld csíkozást kapott, és a vázszerkezet is megújult. 
A műszerfal már nem eredeti, de a gépészeti megoldások megmaradtak. 
A különleges buszban orrhűtős szívómotor, kormányszervó, független 
mellső felfüggesztés és ASH-75-ös váltó van. Akár utasokat is szállíthat-
na, emellett természetesen muzeális célra is alkalmas. 
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AZ M1 JÁRMŰTELEPEN AZ AKNAVILÁGÍTÁS, 
ILLETVE A VONALON AZ ALAGÚTVILÁGÍTÁS 
FELÚJÍTÁSA
Az aknában, valamint az alagútban több, mint 
750 db IP65-ös védettségű elektronikus előtétű 
lámpatest került beépítésre a korábbi, pornak 
és párának kevésbé ellenálló, sérült lámpatest 
helyett. A munka eredményeként a korszerű 
por- és páramentes fénycsőarmatúrák beépí-
tésével az MFAV Vontatási Szolgálat a járművek 

átvizsgálását, javítását és biztonságos forga-
lomba adását a megfelelő megvilágítás mellett 
tudja megvalósítani, illetve az alagútban az éj-
szakai karbantartás feltételei is javulnak.

40 DB HIBRID VOLVO 7700-7900 ÉRKEZETT
Amelyekből  20 db állományban van. A további 
átvételek, illetve állományba vétel az NKH vizs-
gaállomás kapacitásán is múlik. A Volvo gyár 
bevonásával ajtósoftware program is készül, 

hogy az utasok, illetve a BKK Zrt. elvárásainak 
is megfeleljenek a járművek. Az összes jármű 
átvételének tervezett határideje: 2018. július 2.

A SZÁVA PROJEKT
A Száva kocsiszínben a  hátsó líra vágányok, 
a kitérők, az oszlopok és felsővezeték hálózat 
cseréje valósul meg. Az üzemeltetés szem-
pontjából a  projekt megvalósításával lénye-
ges fejlődés érhető el. A  vágánygeometria 
megváltoztatásával gyorsabb, egyszerűbb, és 
biztonságosabb áthaladást biztosítunk a  jár-
műveknek a  csarnok szalagvágányáról a  hát-
só tároló vágányokra. A  szükséges vizsgálati 
idők is csökkennek a  járművek hatékonyabb 
közlekedtetésével. A felsővezeték hálózat- és 
oszlopcserék, továbbá térvilágítás korszerűsí-
tése a kocsiszín biztonságos működtetéséhez 

AKNA- ÉS 
ALAGÚTVILÁGÍTÁS, 
HIBRID VOLVÓK, A SZÁVA 
PROJEKT, KANYARODÓ 
ÍVEK ÉS A NAPELEMEK
A FELSOROLÁS SZERŰ, ÁM VÁLTOZATOS CÍM AZ ELMÚLT PÁR HÓNAP FEJLESZTÉSEIT TAKARJA. UGYAN 

CSAK AZ ELSŐ FÉLÉVET HAGYJUK MAGUNK MÖGÖTT, MÉGIS LÁTVÁNYOS FELÚJÍTÁSOK TÖRTÉNTEK.
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elengedhetetlenül szükséges. A korszerűsítés-
sel az új CAF villamosok tárolása és kiállása 
könnyebben biztosítható.
A munkavégzés 2018. április 3-án megkez-
dődött, vágányzár tervezetten június 23-28.  
között lesz.

A KANYARODÓ ÍVEK FELÚJÍTÁSA 
A BARTÓK BÉLA ÚT – VASÚT UTCA 
KERESZTEZŐDÉSÉBEN
A 19/49-es villamos viszonylat érintett szaka-
sza több, mint 30 éve épült, forgalma közepes, 
irányonként évi ~3,2 millió úgynevezett elegy-
tonna terhelést generál. A Gantry-RAFS felépít-

ményeket burkolt RAFS kivitelűre építjük át 
204 vágányméter hosszon. Az érintett vonalon 
GANZ csuklós  és CAF Urbos 3 típusú villamo-
sok közlekednek. 
A kivitelezés 2018. április 9-29 között valósult 
meg, a  műszaki átadás-átvétel megtörtént. 
Az eredetileg tervezett időpontban, 2018. áp-
rilis 30-án üzemkezdettől a  19-es és 49-es 
villamosok ismét a  teljes vonalon közleked-
hetnek. A  szerelvények Kelenföld vasútállo-
mást a Bartók Béla út felől a felújított pályán 
közelítik meg, a korábbihoz képest így sokkal 
gyorsabban.

NAPELEM A SZÉKHÁZON
Április 18-án elindult a  BKV Székház tetején 
a társaság újabb napelemes rendszere. A rend-
szer teljesítmény 50 kW, 184 db 275 Wp-os 
napelem elhelyezése mellett. A napelem rend-
szerrel környezetbarát módon, viszonylag ked-
vező megtérüléssel tudunk előállítani villamos 
energiát. 

Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály
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BEMUTATKOZIK  
A BKV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

A Felügyelőbizottság tevékenységét a  Polgá-
ri Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény, egyéb jogszabályok, a Működé-
si Szabályzat, illetve Társaságunk Alapszabálya 
szabályozza.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Társaságunk Felügyelőbizottsága testületként 
működik, döntéseit pedig üléseken hozza 

meg. A tagokat az Alapító (Budapest Főváros 
Önkormányzata) választja, a bizottság két tag-
ját pedig a Társaság Központi Üzemi Tanácsa 
jelöli a munkavállalók közül. A testület hat tag-
ból áll – a tagok újraválaszthatók, illetve visz-
szahívhatók -, akik megbízása lehet határozott, 
valamint határozatlan, de nem lehet hosszabb 
öt évnél. A bizottság munkájában személyesen 
vesznek részt, az Igazgatóságtól függetlenek, 
illetve nem utasíthatók. 
A Felügyelőbizottság jelentőségét, hatáskörét 

jól szemlélteti, hogy betekinthet a BKV irata-
iba, számviteli nyilvántartásaiba, vizsgálhatja 
a  szerződéseket, de még a  vezető tisztségvi-
selőktől, munkavállalóktól is felvilágosítást 
kérhet. 

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
A Felügyelőbizottság vezetéséért felelős elnö-
köt az Alapító választja. A kinevezés után az 
elnök képviseli a  testületet az Igazgatósági 
üléseken, a társasági rendezvényeken, de még 

ELŐZŐ SZÁMUNKBAN BEMUTATTUK TÁRSASÁGUNK IGAZGATÓSÁGÁT, MEGISMERHETTÜK A MŰKÖDÉ-

SÉT, A TAGOKAT MEGSZÓLALTATVA PEDIG AZ EREDMÉNYEKRE, A JÖVŐBELI CÉLOKRA KAPTUNK RÁLÁ-

TÁST. CIKKSOROZATUNK KÖVETKEZŐ RÉSZÉBEN A BKV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁVAL FOGLALKOZUNK, 

SZEMLÉLTETVE A TESTÜLET FELÉPÍTÉSÉT, AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKAT, VALAMINT A TAGOK ÉSZREVÉ-

TELEIT, GONDOLATAIT IS MEGISMERHETJÜK.
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a nyilvánosság előtt is. Ő hívja össze és vezeti 
a bizottsági ülést – amelyről minden esetben 
jegyzőkönyv készül. Az üléseken szavazati jog-
gal kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehet-
nek részt, és akkor határozatképes, ha azon 
legalább négy tag jelen van. A határozatokat 
egyszerű szótöbbséggel, a  jelenlévő tagok 
több mint felének egybehangzó szavazatával 
hozzák, szavazategyenlőségnél viszont a  ja-
vaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Kivételes, 
rendkívüli esetekben ülés megtartása nélkül, 
levélszavazással is lehet határozatot hozni. 
A  felügyelőbizottság éves munkaterv szerint 
dolgozik.
A Felügyelőbizottság negyedévente küldi meg 
az Alapítónak a társasági jelentéssel – ami kitér 
a BKV vagyoni helyzetére, továbbá az üzletpo-
litikai feladatok teljesítésére - kapcsolatos ál-
lásfoglalását, de az Alapítóhoz fordul a testület 
abban az esetben is, amikor a munkája során 
tapasztaltak alapján f igyelemfelhívással él. 
Feladata ezen kívül megvizsgálni a BKV éves 
beszámolóját, annak eredményét pedig az 
Alapítóval közölni. 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENLEGI TAGJAI

DR. HORVÁTH GÁBOR
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy nyol-
cadik éve láthatom el a  Felügyelőbizottság 
elnöki feladatait. Büszke vagyok arra, hogy az 
évek alatt, a gyakran kritikus működési helyzet 
ellenére sikerült mindvégig megőrizni azt az 
alapcélkitűzésemet, hogy a  Felügyelőbizott-
ság ne politikai, vagy feszültségekkel terhelt 
vitafórum legyen, hanem tagjai felelősségtel-
jesen, minden szakmai kompetenciájukkal 
a  problémák megoldására koncentráljanak. 
Ezzel a  hozzáállással tudtuk figyelemmel kí-
sérni például az M4 kivitelezését, ahol hosszú 
időn keresztül a  Felügyelőbizottság látta el 
a FIDIC mérnök feladatait. Jómagam a jogi pá-
lyán eltöltött több mint húsz év tapasztalatával 
is igyekszem segíteni a Társaságot a Felügyelő-
bizottsági és az Igazgatósági üléseken - nyilat-
kozta lapunknak a Felügyelőbizottság elnöke.

GECSEI-TÓTH ANDREA
Azt gondolom, hogy az együttműködés a leg-
fontosabb feladatunk, nem csupán az Alapító-
val és a BKV vezetésével, hanem mindenkivel, 
aki kapcsolatba kerül a Társasággal. Meg kell 
hallanunk az emberek problémáit és javas-
latait, hogy ezeket közvetíteni tudjuk a meg-
felelő szereplők között, mert nagy szükség 
van a  visszajelzésekre; egyrészt a  törvényes 
működés biztosításához, másrészt hogy olyan 
legyen a  BKV, amilyennek látni szeretnénk. 
Bízom benne, hogy sok-sok munkával, de el 
lehet érni, hogy, ha bárhol szóba kerül a BKV, 
ne csak a kritikákról essen szó, hanem a pozi-

tívumokat is hangsúlyozni lehessen, mert tud-
juk, hogy bőven akad ilyen is. Őszintén örülök, 
hogy ilyen kiváló szakemberekkel dolgozhatok 
együtt, és kívánom mindenkinek, hogy ilyen 
inspiráló közegben tudjon fejlődni a munkája 
során – osztotta meg velünk gondolatait a bi-
zottság női tagja, aki egyébként gyerekként 
villamosvezető szeretett volna lenni.

HATVANI ZOLTÁN
Lakóhelyemen közel 12 éve vagyok önkormány-
zati képviselő, és korábban azt gondoltam, 
hogy csak Rákosmentén sikerült azt elérni, 
hogy a  bizottsági üléseken ne a  politika, ha-
nem a „szakma” uralja az ülést. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy itt is azt tapasztalom, hogy, bár 
a tagok sokféleképpen ítélik meg a mindenna-
pok történéseit, ennek ellenére a bizottságban 
mindenki a BKV fejlődését, stabil működését 
és a  munkavállalók munkakörülményeinek 
javítását tartja szem előtt. A BKV-nak van egy 
szakmai vezetése, amely profin irányítja, de  
emellett szükség van a „civilekre” is. Mi érdekes 
helyzetben vagyunk, mert a  Felügyelőbizott-
sági pozíciónknak köszönhetően belelátunk 
majdnem minden, a céget érintő döntésbe, de 
mégsem tartozunk a cég vezetéséhez, a tulaj-
donos érdekeit kell képviselnünk. A  hétköz-
napi munkám során manapság egyre többet 
kell foglalkoznom az eredeti kontra hamis 
termékekkel. A napi beszerzések során a BKV 
is kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy tender, 
vagy pályázat alkalmából hamis termékeket 
vásárol. Ezeknek a folyamatoknak az ellenőrzé-
sét tartom jelenleg a legfontosabbnak, hiszen 
a BKV minden beszerzésénél a legjobb termé-
ket, a legjobb áron szeretné beszerezni – fog-
lalta össze felügyelőbizottsági tevékenységét  
Hatvani Zoltán.

GULYÁS ATTILA
A Központi Üzemi Tanács által delegált tagként 
bő egy éve veszek részt a Felügyelőbizottság 
munkájában, de 1981-től vagyok a  BKV Zrt. 
munkavállalója. A K-Ny-i Metrónál különféle 
forgalmi munkakörökben dolgoztam 2006-ig, 
amikor szakszervezeti elnöknek választottak 
a  Metró KDSZ-ben, majd e mellett később 
a VTDSZSZ elnökének. Feladatunk az Alapító 
részére ellenőrizni a  Társaság ügyvezetését, 
figyelemmel kísérni az üzletpolitikai döntése-
ket és a közszolgáltatási szerződésben foglalt 
tevékenységet. Az Alapító elé kerülő döntések 
vizsgálata során lehetőségünk van a Felügyelő-
bizottság álláspontjának kialakításában saját 
észrevételeinket, javaslatainkat megjeleníteni. 
Fontosnak tartom, hogy a Társaság munkavál-
lalójaként a belső folyamatokra rálátva, a dön-
téshozatalok során olyan hasznos információ-
kat tudok megjeleníteni, amik a munkavállalók 
érdekeit szolgálják. Meggyőződésem, hogy 

a Társaság csak úgy tud eredményesen működ-
ni, ha a dolgozók számára biztosítva vannak 
a minőségi munkavégzés feltételei. A felügye-
lőbizottsági munkám során a törvényi kötele-
zettségek mellett azt próbálom előmozdítani, 
hogy olyan döntések szülessenek, amik adott 
körülmények mellett leginkább segítik a mun-
kavállalókat a mindennapos helytállásukban – 
válaszolta kérdéseinkre a VTDSZSZ elnöke.

DR. KATONA TAMÁS
A Felügyelőbizottság feladatait a jogszabályok 
adta keretek határozzák meg. A  tulajdonos 
képviseletében ellátja a cég tevékenységének 
ellenőrzését törvényességi, gazdaságossági, 
hatékonysági szempontok alapján. 2010 óta 
veszek részt a Felügyelőbizottság munkájában. 
A testület tevékenységét a szakmaiság jellem-
zi; fontosnak tartom, hogy munkájában mindig 
érvényesül a segítőszándék, és a konstruktív 
hozzáállás. A bizottság szorosan együttműkö-
dik az Igazgatósággal és a cég szakmai vezető-
ivel. A döntések során mindig figyelmet fordít 
a  BKV dolgozóinak szempontjaira, a  munka-
körülményektől a bérezésig. A kialakult mun-
kamegosztásban a  cég pénzügyi helyzetével, 
a mérlegek elfogadásának előkészítésével, az 
üzleti tervek véleményezésével foglalkozom, 
természetesen a bizottság többi tagjával együt-
tesen – zárta gondolatait a Szegedi Tudomány-
egyetem tanára.

SCHUMACHER FERENC 
Számos esetben — a határozatokhoz fűzött — 
különvélemény megfogalmazásával hívtuk fel 
a Tulajdonos figyelmét a bérek és munkakörül-
mények javításának szükségességére. A Felü-
gyelőbizottság munkájának talán legnagyobb 
eredménye, hogy a Társaság működésével kap-
csolatban az utóbbi nyolc évben törvényességi 
kifogás nem merült fel, a Tulajdonos biztosít-
ja a  stabil működés feltételeit. Személyesen 
a legnagyobb eredmények között említeném 
az Óbuda autóbusz telephely jövőjével kap-
csolatos döntéseket, javaslatokat, amelyek 
jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Tulajdonos végül a továbbüzemeltetés mel-
lett döntött. Munkavállalói tagként a legfonto-
sabb feladatomnak pedig azt tekintem, hogy 
a Felügyelőbizottság segítse elő olyan tulajdo-
nosi döntések meghozatalát, amelyek bizto-
sítják a Társaság hosszútávú, biztos, kiszámít-
ható működését, oly módon, hogy figyelembe 
veszi a Társaság munkavállalóinak elvárásait  
is – engedett betekintést tevékenységébe 
a BKSZSZ elnöke.

Fenyvesi Máté
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AZ ÚJ EURÓPAI 
ADATVÉDELMI 
RENDELETRŐL 

Mielőtt erről szót ejtenénk, elöljáróban min-
denképp fontos hangsúlyozni: a GDPR szabá-
lyainak jó része nem újdonság, azokat már ezt 
megelőzően is be kellett tartani. Elsődlegesen 
a szabályszegés miatt jelentősen megemelke-
dett bírság maximumok jelentik azt a  körül-
ményt, amely ezeket a szabályokat a figyelem 
fókuszába helyezte.

MIRŐL IS SZÓL EZ A SZABÁLYOZÁS? 
A személyes adatainkat rengetegszer megadjuk 
másoknak - például cégeknek egy webshopban 
történő vásárláshoz, közösségi oldalak működ-
tetőinek, hatóságoknak, munkáltatóknak; illet-
ve ahhoz különféle forrásokból is hozzájuthat-
nak. Mik is azok a személyes adatok? Ezeknek 
a körét tágan határozza meg a jogszabály: min-
den, az adott személlyel kapcsolatban hozható 
adat személyes adatnak minősül, így például 
a nevünk, elérhetőségünk.

Ezekkel az adatokkal a megszerzőik és felhasz-
nálóik (az adatkezelők) nem rendelkezhetnek 
szabadon. Ahhoz, hogy egyáltalán megszerez-
hessék vagy felhasználhassák az adatainkat, 
kell rendelkezniük valamilyen felhatalmazás-
sal - ezt nevezik jogalapnak - mégpedig olyan-
nal, amely szerepel a GDPR-ban: így a hozzá-
járulásunkat kell kérniük, vagy jogszabályban 
meghatározott kötelezettség teljesítéséhez 
használhatják azokat (ilyen tipikusan például 
a munkáltatói adatszolgáltatás az adózáshoz). 
Ezen túl, például valamilyen szerződéses jogvi-
szony adhat még alapot az adatkezelésre, vagy 
jogos érdeknek kell fűződnie az adatkezeléshez 
(például követelést kíván érvényesíteni egy cég 
egy magánszeméllyel szemben, ennek érdeké-
ben a nevét, címét nyilvántarthatja).

Változatlanul tovább él az a szabály, amely szerint 
célhoz kötötten kezelhetők az adataink. Ez egy-
részt azt jelenti, hogy nem kérhetnek vagy hasz-
nálhatnak több adatot annál, mint ami az adott 
konkrét cél eléréséhez feltétlenül szükséges, to-
vábbá az adatok főszabály szerint nem használha-
tóak másra, mint ami a megadott cél. Jelenti azt 
is, hogy nem őrizhetik az adatokat korlátlan ideig, 
csak amíg indokolhatóan szükség lehet rájuk.

Ezen túl lényegében a  GDPR meghatározza, 
hogy az adatkezelők hogyan és mit tehetnek az 
adatainkkal. Azt is megmondja a szabályozás, 
hogy az adatkezelőknek mit kell tenniük an-
nak érdekében, hogy az adatainkat egyáltalán 
kezelhessék. Így részletes és átlátható tájékoz-
tatást kell adniuk az adatkezelésre vonatkozó 
információkról, vagy ilyen információkat tar-
talmazó hozzájárulást kell kérniük (különösen: 
milyen adatokat, milyen jogalapon és célból 
meddig kezelnek, milyen jogaink vannak azok-
kal kapcsolatban, kihez fordulhatunk, ha úgy 
látjuk, sérelem ért minket).
Kitér arra is, hogy milyen lehetőségeink vannak, 
ha kérdésünk van az adataink sorsáról, vagy 
kérésünk van azokkal kapcsolatban, például 
helyesbíteni akarjuk azokat, vagy tiltakozni kí-
vánunk a kezelésük ellen. Újdonságként hordoz-
hatjuk is az adatainkat, vagyis kérhetők a kezelt 
adatok ”tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban” például azért, hogy 
azokat egy másik szolgáltatóhoz átvihessük.

Újdonság továbbá, hogy az adatkezelőnek bi-
zonyítani kell tudnia, hogy jogszerűen kezeli az 
adatainkat és azt is, hogy az adatainkat bizton-
ságban tudhatjuk, például megfelelő intézke-
déseket tesz azért, hogy ne lehessen hozzáférni 
az adatbázisához.

MIRŐL SZÓL A SZABÁLYOZÁS A BKV 
SZÁMÁRA?
Az adatkezelők - így Társaságunk - szempont-
jából számos tennivalót jelent a  GDPR. Túl 
azon, hogy a  fenti adminisztratív feladatokat 
(tájékoztatások megadása, hozzájárulások 
beszerzése) elvégezzük, azoknak is választ kell 
adni, akik az adataik kezelésére vonatkozó jo-
gaik érvényesítése érdekében hozzánk fordul-
nak, akik lehetnek ügyfelek (utasok), munka-
vállalók, szerződéses partnerek képviselői is.  
Új elem a  nyilvántartás vezetésének kötele-
zettsége az adatkezelő által végzett adatkeze-
lésekről; ezekről a GDPR-ban meghatározott 
körben hatásvizsgálatot is kell végezni. Szintén 
nem szerepelt az eddigi szabályozásban, hogy 
amennyiben adatvédelmi incidens történik, azt 
be kell jelenteni a tudomásszerzést követő 72 
órán belül az adatvédelmi hatóságnak, az elhá-
rítására tett intézkedésekkel együtt. Az GDPR 
által meghatározott körben adatvédelmi tiszt-
viselőt kell kinevezniük az adatkezelőknek, aki 
szakmai támogatást nyújt az adatvédelmi fel-
adatok ellátáshoz, és kapcsolattartási pontként 
szolgál az adatvédelmi hatóság felé.

Az adatvédelmi feladatokkal kapcsolatos infor-
mációkat a Társasági Adatvédelmi és Adatbiz-
tonsági Szabályzat tartalmazza. Ennek az aktu-
alizálása jelenleg is folyik, ehhez ugyanis még 
szükséges lenne a  hazai jogszabályok GDPR-
nak megfelelő módosítása is, amely jelen cikk 
születésekor még a Parlament elfogadására vár. 
Ezek ugyanis még olyan további szabályokat 
fognak tartalmazni, amelyeket szintén kötele-
ző lesz betartani.

dr. Anga László

2018. MÁJUS 25-TŐL KÖTELEZŐEN ALKALMAZNI KELL AZ EURÓPAI UNIÓBAN EGYSÉGES SZABÁLYOZÁST 

JELENTŐ ÚJ EURÓPAI ADATVÉDELMI RENDELETET, A GDPR-T. AHOGY KÖZELEDETT EZ A DÁTUM, EGYRE 

TÖBBET LEHETETT OLVASNI A SAJTÓBAN ARRÓL, MIT IS JELENT EZ A JOGSZABÁLY A MINDENNAPOKBAN 

AZ EGYÉNEK ÉS A CÉGEK SZEMPONTJÁBÓL.

!
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JOGI ESETEK II.
A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRÓL

Folytatva a legutóbbi lapszámban megkezdett, 
a  jogsegélyszolgálat munkáját bemutató cikk-
sorozatunkat, ezúttal újabb jogeseten keresztül 
mutatjuk be, miért lehet hasznos és célravezető, 
ha időben keresik fel a jogsegélyszolgálatot. 
JOGESET:
Gyorskölcsönt vettem fel egy pénzintézettől 
évekkel korábban, a  törlesztőrészleteket egy 
ideig rendben fizettem, de anyagi nehézségek 
miatt néhány részletet nem fizettem be határ-
időben. Ezt követően a további részleteket a mai 
napig rendben fizettem, de nemrég egy olyan le-
velet kaptam egy közjegyzőtől, amelyben az állt, 
hogy fizetési meghagyásos eljárást kezdemé-
nyezett ellenem a pénzintézet. Mit tudok tenni 
annak érdekében, hogy a végrehajtási eljárást 
elkerüljem?
VÁLASZ:
Az ehhez hasonló esetekben különösen fontos, 
hogy a fizetési meghagyásos eljárásról való tu-
domásszerzéstől számított lehető legrövidebb 
időn belül keressék fel a  jogsegélyszolgálatot, 
ugyanis a határidőknek itt döntő szerepük van. 
Nagyban megkönnyíti a  jogsegélyszolgálatot 
ellátó munkatárs feladatát - és ezúton az ered-
ményes segítségnyújtást - az is, ha már az első 
alkalommal magukkal hozzák az ügyben kelet-
kezett összes levelet és dokumentumot.
Jelen esetben az iratokból kiderült, hogy a pénz-
intézet már az ötéves elévülési időn túl kezdte 
meg a tartozás érvényesítését, így a kibocsátott 
fizetési meghagyás egy már elévült követelés-
re irányult. Fontos azonban rögzíteni, hogy 
a közjegyzőhöz ilyen esetekben mindenképpen 
a 15 napos határidőn belül be kell nyújtani egy 
részletes, indoklással ellátott dokumentumot, 
az úgynevezett ellentmondást a  fizetési meg-
hagyással szemben, amelyben részletezve van, 
hogy miért nem tartja az adós jogosnak a köve-
telést. Amennyiben ezen határidőn belül sikerült 
benyújtani az ellentmondást, a soron következő 
bírósági eljárásban a bíróság úgynevezett elévü-
lési kifogás (vagyis az elévülésre való hivatkozás) 
előterjesztése esetén tudja csak figyelembe ven-
ni az elévülés tényét („magától”, automatikusan 
nem), ami azt jelenti, hogy az eljárásban kifeje-
zetten hivatkozni kell rá. Ha ez megtörténik, és 
a  bíróság is egyezőképp látja a  jogi helyzetet, 
a követelést nem lehet bírósági eljárásban érvé-
nyesíteni, és várhatóan a per során keletkezett 
költségeink is megtérülnek.
Abban az esetben viszont, ha elkésik az adós 
ellentmondása, vagy egyáltalán nem ad választ 
a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás-
ra, az 15 nap elteltével „automatikusan” jogerőre 
emelkedik és végrehajthatóvá válik, ezáltal meg-
indulhat a végrehajtási eljárás, amelynek első 
következménye akár a munkabér egy részének 
letiltása is lehet. 

Jogi Iroda

A MUNKÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGVITA KIVÉTELÉVEL BÁRMILYEN 

JOGI KÉRDÉSBEN TOVÁBBRA IS VÁRJUK A  KOLLÉGÁK MEGKERE-

SÉSÉT. 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 ELLÁTÁSÁ-

NAK HELYSZÍNE: A SZÉKHÁZ ÉPÜLETE (343-AS TÁRGYALÓ), IDEJE: 

KEDDI NAPOKON 16:00 ÉS 18:00 ÓRA KÖZÖTT.
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A negyedszázada a BKV vállalati versenyeként 
indult járművezetői verseny hamar a Magyaror-
szágon helyi és helyközi közlekedést üzemelte-
tő társaságok országos vetélkedőjévé vált. Idén 
hatalmas érdeklődés előzte meg a vetélkedőt, 
a 48 induló csapatban több BKV-s páros is kép-
viselte társaságunkat a legjobbak között.

Az elmúlt években az ország számos városában 
megrendezett verseny a BKV fennállásának 50. 
évfordulóján visszatért az ünneplő fővárosba. 
Június 1-én elméleti, június 2-án gyakorlati 
tudásukról adtak számot a versenyzők. Az el-
méleti vizsga előtt, amelyet a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen tartottunk, Bolla Tibor, a BKV 
elnök-vezérigazgatója köszöntötte a résztvevő-
ket, s kívánt mindenkinek szerencsét, és a fair 
play szellemében való versenyzést.

A LEGJOBBAK  
A LEGJOBBAK KÖZÖTT
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A dobogósok

Autóbuszvezetők
I. helyezés: Marczin János, Borsos István
(MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.)
II. helyezés: Haibach János, Jakab Attila
(BKV Zrt.)
III.helyezés: Hujbert László, Varga Zoltán
(BKV Zrt.)

Trolibuszvezetők
I.helyezés: Lengyel Flórián, Őri Attila 
(BKV Zrt.)
II. helyezés: Zsákai István, Éles János 
(DKV Debreceni Közlekedési Zrt.)
III. helyezés: Ordos Ildikó, Kovács József 
(BKV Zrt.)

Villamosvezetők
I.helyezés: Nagy Ferenc, Charé Ferenc 
(BKV Zrt.)
II. helyezés: Kovács Attila, Kajtár Attila 
(BKV Zrt.)
III. helyezés Orlik Balázs, Gombos Pál 
(DKV Debreceni Közlekedési Zrt.)

A legizgalmasabb órákat szombaton, a  Hun-
gária Villamos Kocsiszín melletti területen és 
a BKV Zách utcai troli telephelyén élhették át 
a versenyzők és a nézők élőben, de az utóbbi 
helyszínen az érdeklődők óriás kivetítőn is fi-
gyelemmel kísérhették az eseményeket. A 14 
közlekedési társaság 32 autóbusz-, 9 villamos-
és 7 trolibusz csapatának részvételével meg-
rendezett Tömegközlekedési Járművezetők 
Országos Versenye a  szombat délutáni ered-
ményhirdetéssel befejeződött.

Autóbusz kategóriában a Miskolc Városi Köz-
lekedési Zrt. csapata érdemelte ki az 1.helyet, 
munkatársaink itt 2. és 3. helyezést értek el. 
Villamos kategóriában az 1. és 2. helyezést 
BKV-s csapatok szerezték meg, itt a 3. helye-
zés a  Debreceni Közlekedési Zrt. csapatáé lett. 
Trolibusz kategóriában az 1. helyen a BKV Zrt. 
csapata, a 2. helyen a Debreceni Közlekedési 
Zrt., csapata végzett, a 3. helyért járó elisme-
rést pedig a BKV csapata vehette át.

A versennyel párhuzamosan zajló nyílt napon 
több legendás járművet is megcsodálhattak 
az érdeklődők, mint a ZIU 5, ZIU 9, az Ikarus 

60 - AMG pótkocsival, illetve ezen a  rendez-
vényen mutatkozott be az MTB-82-es szovjet 
gyártmányú trolibusz. Külön érdekesség, hogy 
1949. december 21.-én, Sztálin 70. születés-
napján ezzel a típussal indult újra a budapesti 
troliközlekedés.
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A HITELESSÉG
A LEGNAGYOBB ÉRTÉK 
Hétköznaponként egy ország hallgatja humo-
ros megszólalásait a Rádió1 Balázsék című mű-
sorában, ahol szívesen beszél a BKV járatain 
szerzett tapasztalatairól is. Az „ország Janijá-
ról” köztudomású, hogy nem rendelkezik jo-
gosítvánnyal, ezért hajnalban pestszentlőrinci 
otthonából az 50-es villamossal, metróval és 
busszal jut el a Hegyalja úti munkahelyére. 
  
Minden hajnalban BKV-val érkezel a rádióba. 
Engedd meg, hogy a Társaság 50 évét felölelő 
jubileumi kiadványával kedveskedjem neked, 
ami a jellemző járműtípusainkat mutatja be. 
Nagyon köszönöm, engem és Jules kollégámat 
is érdekelnek a tömegközlekedési járművek! Az 
50-es vonalán, amin nap mint nap járok, Ganz 
UV közlekedett sokáig – az volt a kedvencem. 
Voltam pár évvel ezelőtt egy remízben, ott újra 
láthattam ezt a villamost, érdekes volt ismét 
felszállni rá. Olyan érzés volt, mint amikor egy 
illatot már évtizedek óta nem éreztél, majd 
váratlanul megcsapja az orrodat és hirtelen 
ezernyi emléket idéz fel benned. Szinte felért 
egy időutazással, abszolút pozitív értelemben. 

 Akkor az 50-esen már gyerekként is utaztál? 
Réges-régen a  Béke tértől nem a  Határ útig 
közlekedett, hanem egészen a Nagyvárad té-
rig. Iszonyú hosszúnak tűnt számomra, igazi 

„never ending” story volt akkor az utazás. Mi 
mindig a középső, fapados, ide-oda „pattogó” 
kocsiban utaztunk, ott lehetett igazán „rosz-
szalkodni”, tornáztunk a kapaszkodókon, ver-
senyeztünk, hogy ki bír több megállót középen 
állva végig egyensúlyozni stb. Azok a villamo-
sok szinte elnyűhetetlennek tűntek. Kíváncsi 
lennék, vajon a  mostaniak közül melyik fog 
futni akár csak fele annyi ideig is… Visszatérve 
a kérdésedre, igen, a gyerekkoromat is végig 
kísérte a „tujázás” és talán pont ezért vagyok 
hiteles, ha a műsorban a közösségi közlekedés-
ről beszélek. Mert ismerem és használom. 
  
Ma minden rendben volt a reggeli érkezéssel? 
Igen, nem volt különösebb esemény. Ugyan 
a  civil életemben kicsit késős vagyok, ami 
néha súrlódásokkal is jár a baráti körömben, 
de a munkába mindig időben érkezem, ebben 
precíz vagyok.  

Gyakran felismernek a  BKV-n? Mi az általá-
nos reakció? 
Persze, előfordul, hogy megállítanak, esetleg 
szelfizünk néhányat, de ebben semmi különös 
nincs, velem elég gyakran össze lehet futni 
a járatokon, megszokták már. Ami számodra 
természetes, az már szinte fel sem tűnik. Ha 
például Balázs jelenne meg a  kisföldalattin, 
vagy az 50-esen, az nagyobb esemény lenne. 
  
Az elmúlt években elég sok változás zajlott 
a közlekedésben, a közlekedéssel kapcsolat-
ban. Mennyit érzékeltél ebből? 
Alapvetően szeretem a tömegközlekedést, egy 
városban szerintem ennek kellene lennie az el-
sődleges utazási formának. A környezettudatos 
emberek nem feltétlenül azért választják a met-
rót reggelente, mert nem futja nekik autóra, 
hanem azért, mert ez a fenntartható jövő egyik 
záloga. Ha Japánban, Angliában vagy Német-
országban nem derogál metróval utazni, akkor 
szerintem itthon sem (kellene). Sajnos azonban 
sokan még mindig státuszszimbólumként tekin-
tenek az autóra, vagy ha pl. esik az eső, könnyen 
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előveszik a „négykerekű esernyőt”. És ott vannak 
azok is, akik azt hangoztatják, mennyire igény-
telenek a BKV járatai. Lássuk be, erre is találha-
tunk példát, de ez gyakran pont az utasok miatt 
fordul elő. Sokszor hallom, hogy panaszkodnak 
a koszra, vagy a szemetes megállókra. De kitől 
vagy mitől szemetes a jármű? Szóval nem ártana 
néha egy kis önkritika sem az utasok részéről... 

„Nálunk” a Hannoveri villamosokkal nincs gond, 
a Combinókkal pláne, troli viszont már robbant 
le alattam is, éppen Fiala János is azzal utazott, 
és együtt toltuk át a kereszteződésen a forgalmi 
akadályt képező járművet a többi utassal együtt, 
amolyan csapatépítő jelleggel. 
  
Folyamatosan próbálunk javítani a  szolgál-
tatásunk színvonalán, minőségén. Mint utas, 
milyen ötleteid lennének? 
Szerintem nem feltétlenül a BKV-nak kellene 
változnia, ahogy az előbb is utaltam rá, az ál-
talános közlekedési kultúrán kellene javítani, 
aminek viszont feltétele, hogy mindenki meg-
tanuljon felelősségteljesen közlekedni. Esetleg 
komolyabban felléphetnének a megállókban 
vagy az aluljárókban dohányzók, szemetelők 
ellen. Szigorúbb lehetne a büntetés ezekben az 
esetekben, az talán visszatartó erő lenne. A Fe-
renciek terén például egy megállóban 7 kuka 
is van, mégis bokáig ér reggelente a szemét, 
néha már annyira felhúzom ezen az igényte-
lenségen magam, hogy amit lehet összeszedek 
és kidobok, amíg odaér a buszom. 

A reggeli műsorban gyakran beszéltek sze-
mélyes dolgokról. Milyen érzés ennyire „nyi-
tott könyvnek” lenni? 
Hosszú ideje rádiózunk, így elkerülhetetlen, 
hogy olyan dolgokat is elmondunk, amit más 
talán csak a barátainak. De csak úgy lehetek 
hiteles - ami számomra az egyik legnagyobb 
érték - ha egy téma kapcsán őszintén ki tudom 
fejteni a véleményemet, mellébeszélés és sze-
mérmeskedés nélkül. Nyilván nem tudok, és 
nem is fogok mondjuk prémium kategóriás au-
tókról, parfümökről, Karib-tengeri hajóutakról 
sztorizni, mert ezekhez semmi közöm – de pl. 
a közösségi közlekedésről igen, mert az az én 
közegem. 
  
Van ars poétikád? 
Abban hiszek, hogy ha az embernek egy-két 
dolog van az életében, amiben el tud mélyülni, 
az sokkal értékesebb, mintha mindenhez pró-
bálna konyítani egy kicsit. Már régóta tudom, 
hogy mik a  számomra fontos dolgok, mint 
a természet, a sport és a kultúra, illetve min-
denek felett a családom. Köztudomású rólam 
az is, hogy környezettudatosan próbálok élni, 
amit sokan értékelnek, de vannak olyanok is, 
akik még így is igyekeznek „fogást találni raj-
tam”. Legutóbb például a kávézás miatt kriti-
zált valaki, mondván egy csésze kávé elkészí-
téséhez a termesztéstől a főzésig 120 liter vizet 
használunk fel. Értem én, hogy azt a lovat ütik, 
amelyik húz, mégis elgondolkodtató, hogy 

sokszor azt kritizálják, aki próbál tenni valamit 
a környezetért, nem pedig azt, akit ez egyálta-
lán nem érdekel… De közszereplő vagyok, úgy-
hogy az „adok-kapok” elkerülhetetlen.

Sándor Béla

Vadon János (Jani): 
• rádiós műsorvezető 
• házas, egy lány édesapja, 
• vegetáriánus, természetjáró, 
• fontos számára  

a környezetvédelem, emellett 
a spórolás elkötelezett híve 

• több éve fut, nemrég első 
maratonját teljesítette 

• rendmániás, anime és 
metálzene rajongó 

• Sebestyén Balázzsal és 
Rákóczi Ferenccel évek 
óta együtt jelentkeznek 
nagysikerű reggeli 
műsorukkal 

Rákóczi  Ferenc, Sebestény Balázs, Vadon János
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Végre újra együtt ünnepelhettünk június 9-én 
szombaton, az Előre pályán, az 50 éves BKV 
Családi napján. A  rendezvényt Bolla Tibor  
elnök-vezérigazgató nyitotta meg, majd adta 
át 50 kimagasló munkát végző kollégánknak az 
elismerő okleveleket és az emlékérmeket.
Egész nap koncertek, bábelőadás, játékok, 
kvízek szórakoztatták a vendégeket, zárásként 
pedig tombola és Bereczki Zoltán koncertje. 
Ugyan esővel indult ez a szombat délelőtt, de 
délutánra már a nap is mosolygott.

CSALÁDI NAP – 2018
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Az elismerésben részesült kollégák:
Ábrahám Istvánné, Ács László, Bakos József, Bogárné Pocsai Erzsébet, Botz István, Böszörményi Zsolt, Breitenstein Gyula, Dabasi Ottó, Dinó Imre 
Tamás, Doktor Albert, Dombi Gáborné, Erdélyi Gáborné, Farkas István, Gara József, Gáspár Ferenc, Gebei Sándor, Hegóczki László Pál, Herbály 
Miklós András, Horváth Gusztáv, Hrucsár János, Jávor József, Kálmán Zoltán, Kapusné Lott Andrea, Király Sándor, Kórádi Zoltán, Kovács Attila, 
Könnyű János, Madák Pál, Michelberger Tamás, Mudrákné Szabó Katalin, Nagy László, Németh Ferenc, Németh László, Némethné Bóm Erika, Őri 
Attila, Pádár Kálmán, Pathy Nagy György, Perecz Lajos, Rafael Tiborné, Ronkay György, Schmidt János, Sipos István, Szádeczky Gábor, Szántó Ferenc, 
Szeder Dóra, Szirmai Tibor, Szlaukó Zsolt, Szűcs Istvánné, Takács Imre Lászlóné, Tóth Bertalan Béla.
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Földalatti vasút – az ezüstérmes
A világ második földalatti vasútjaként 1896-
ban átadott budapesti földalatti már 1968-ban 
a BKV szervezetébe olvadt. A vasúton ezt köve-
tően, 1973-ban – Budapest centenáriuma alkal-
mából – teljes rekonstrukciót végeztek. Ekkor 
került a vonal teljes hosszában a föld alá, meg-
hosszabbították a Mexikói útig, az új végállo-
más mellett új járműtelepet építettek, áttértek 
a jobboldali közlekedésre, és a járműállományt 
is lecserélték a ma is közlekedő háromrészes 
csuklós Ganz-szerelvényekre.
1995-ben, a millecentenárium alkalmából a vo-
nal látványában is megújult, illetve eredeti 
arculatát nyerte vissza. 2002-ben az Andrássy 
út és környezetének részeként a  nyolc mű-
emléki állomással rendelkező vasút felkerült 
az UNESCO világörökségi listájára is. A vonal 
meghosszabbítása és felújítása jelenleg is na-
pirenden van.

Napi közel egymillióan a föld alatt  
– a metróközlekedés
A kelet-nyugati vagy 2-es metró Budapest első 
mélyvezetésű vasútja. Megépülését a  felszíni 
tömegközlekedés csökkentésének igénye és 
a fővárosi pályaudvarok összekötése ösztönöz-
te. Építése még 1950-ben kezdődött, de végül 
pénzügyi okok miatt a  beruházást 1954-ben 
leállították. Az építkezés még fúrópajzs nélkül, 
hagyományos bányászati eszközökkel indult.  
Addig a tervezett vonal alagútjainak, mélyépít-
ményeinek negyven százaléka készült el.
Az építkezést 1963 végén indították újra. A foly-
tatást kimondó határozatban előírták, hogy az 
alagútnak tömegközlekedési feladata mellett, 
szükség esetén tömegóvóhelyi funkciónak is 
meg kell felelnie. A már elkészült részek miatt 
figyelembe kellett venni az eredeti nyomvona-
lat, de több változtatást is végeztek a korábbi 
terveken. A  vonal állomásainak számát meg-

növelték. A Déli pályaudvar végállomás meg-
maradt, de a környező lakótelep bekapcsolása 
érdekében a másik végállomást a Népstadion-
tól az Örs vezér térre helyezték, valamint előtte 
még egy állomást beiktattak a Pillangó utcánál. 
Eredetileg az Astoriánál sem terveztek állomást, 
de a  megnövekedett utazási igények miatt 
a csomópontban egy új állomást kellett beik-
tatni. Ezt – a már elkészült alagútszakasz miatt 

– a két vonali alagút közé beépített állomással 
oldották meg. Az új építési megoldást a szak-
irodalom ma is az úgynevezett ötalagutas Bu-
dapest-típusú mélyállomásként tartja számon. 
Az első, 6,5 kilométer hosszú szakaszt az Örs 
vezér tere és a  Deák tér között 1970. ápri-
lis 3-án vehette birtokba az utazóközönség.  
Az Örs vezér tere és a Déli pályaudvar közötti 
10,3 kilométeres, 11 megállóval rendelkező tel-
jes vonalhosszán 1972. december 23-án indult 
meg a forgalom.

M1, 2, 3, 4 – A FÖLDALATTI 
ÉS A METRÓK TÖRTÉNETE
AZ EGÉSZ ÉVEN ÁT TARTÓ „50 ÉVES A BKV” PROGRAMSOROZAT MELLETT A MAGAZIN LAPJAIN IS MEG-

EMLÉKEZÜNK A KEREK ÉVFORDULÓRÓL. MINDEN LAPSZÁMBAN BEMUTATJUK A TÁRSASÁG EGY-EGY 

KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATÁT, MILYEN FONTOSABB VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK TÖRTÉNTEK, MILYEN MEG-

HATÁROZÓ JÁRMŰTÍPUSOK VÁLTOTTÁK EGYMÁST AZ ELMÚLT FÉL ÉVSZÁZADBAN. EZÚTTAL A FÖLD-

ALATTI- ÉS METRÓKÖZLEKEDÉST TEKINTJÜK ÁT.
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Az üzemeltetéshez a korábban tesztelt magyar 
gyártmányú Ganz szerelvények helyett a Szov-
jetunióból, a Mityiscsi Gépgyárból szerezték 
be a kocsikat. A kocsik az Ev típusjelet kapták, 
amelyben a V index a Vengrija, vagyis Magyar-

ország kezdőbetűjére utalt. Az új járművek 
számára az Örs vezér téri végállomás mellett, 
a Fehér úton építettek ki járműtelepet. 
A metró számos újdonságával, a  mozgólép-
csőkkel, – a később leszerelt – fotocellás be-

léptető kapuival óriási szenzációt jelentett. 
A metróépítés a felszíni közlekedés átalakítá-
sával, közúti és gyalogos csomópontok ren-
dezésével, villamos és autóbusz vonalak meg-
szüntetésével, lerövidítésével, illetve felül- és 
aluljárók építésével járt együtt. 
A metróközlekedés 1973-ban integrálódott 
a BKV szervezetébe. A metró dolgozói az 1980-
as évek közepéig továbbra is a BKV többi ága-
zatától eltérő, zöld egyenruhát viseltek. 
A 2-es metró 2003 és 2008 között teljes re-
konstrukción esett át, a műszaki felújításon 

kívül az állomások is új arculatot kaptak. A vo-
nalra a  francia Alstom cég gyártott új jármű-
veket, az első utasokat szállító szerelvény 2012-
ben indult útjára.

„Hat óra tájban már több százan várakoznak egy-egy szerelvényre, és a forgalmi iroda mikrofonjából sűrűn 
felhangzik a közvetlen hangú figyelmeztetés: A biztonsági sávra ne lépjünk, nem éri meg a 825 volt... (…) 
A fotocellás viteldíjautomata előtt torlódás van; az automata egyszerre csak egy pénzdarabra engedi át az 
utast, akik ezt nem tudják, több forintost is bedobnak, hogy mögöttük álló barátaik, családtagjaik is átjus-
sanak az elektromos kordonon. (...) 
A munkába indulók helyét a kíváncsiskodó pestiek tízezrei veszik át, (…) a nyomakodó utasok nem hagyják 
becsukódni a kocsik ajtaját. (...) Közben soron kívüli szerelvényeket állítanak a pályára, mert a sokaság 
mindjobban nő. Márpedig az utast el kell szállítani, hiszen senkire sincs ráírva, hogy rendeltetésszerűen vagy 
csak az újdonság élvezete miatt kívánja-e használni a vonatokat (...) Egy hét múlva talán már lecsillapodik 
a metróéhség, megszokják és meg is tanulják a metrózást a fővárosiak.” (Népszabadság, 1970. április 4.)
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Megépült a 3-as is
Az észak-déli vagy 3-as metróvonal Budapest 
leghosszabb és legforgalmasabb metróvonala 

– naponta több mint félmillió utast szállít. Beru-
házási programját a BKV megalakulásának évé-
ben, 1968-ban fogadták el, az építkezés pedig 
1970 júniusában vette kezdetét. 1976 és 1990 
között több ütemben adták a  forgalomnak. 
1976-ban készült el az első, városközponton át-
haladó szakasza hat állomással, a Deák tér és 
a Nagyvárad tér között. A Deák téri állomáson 
a 2-es vonallal és a kisföldalattival is közvetlen 
átszálló kapcsolatot létesítettek. A  második, 
Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti sza-
kaszán 1980-ban, a Deák tér és a mai Lehel tér 
(akkor Élmunkás tér) közötti szakaszán 1981-
ben indult el az utasforgalom. Ekkor építették 
meg a Nyugati pályaudvarnál a Váci utat a Baj-
csy-Zsilinszky úttal összekötő felüljárót. A vo-

nal déli, Kőbánya-Kispest végállomása a felszí-
nen épült, itt kapcsolódott az 1982-re elkészült 
Kőér utcai járműtelephez és karbantartó bázis-
hoz. A járművek karbantartását ma is itt végzik, 
de a nagyjavításokat a 2-es vonal Fehér úti te-
lepén bonyolítják. 1984-ben avatták fel a Lehel 
tér és az Árpád híd közötti, majd 1990-ben az 

Árpád híd és Újpest-Központ közötti utolsó 
szakaszt. Ezzel elkészült a  jelenlegi teljes vo-
nal Kőbánya-Kispest és Újpest Központ között  
17,4 kilométer hosszal és 20 állomással.
A vonal Ev3, majd később 81-es típusjelzésű 
járműveit a  2-es metró szerelvényeihez ha-
sonlóan a  szovjet Mityiscsi Gépgyárból sze-
rezték be. A  járműállományt egészen 2017-ig 
ezek a kocsik alkották. (Érdekesség, hogy egy 
rövid ideig a  vonalon közlekedett a  magyar 
gyártású Ganz-Hunslet prototípus szerelvény 
is.) 2017-től megkezdődött a régi szerelvények 
felújítása: 50 év után eltűnt a  forgalomból 
az utolsó kék metró is, ma már csak az orosz 
Metrowagonmash által felújított szerelvénye-
ken utazhatunk. Szintén az elmúlt évben vette 
kezdetét a  vonal teljes körű rekonstrukciója, 
amely jelenleg is folyamatban van. 

M4
Budapest legújabb metróvonala, a 4-es metró  
Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar 
között 10 megállóval, 7,26 kilométer vonalhosz-
szal 2014-ben került átadásra. A vonal a 2-es 
és a  3-as metróhoz is rendelkezik közvetlen 
átszállási kapcsolattal, előbbihez a Keleti pá-

lyaudvar, utóbbinál a  Kálvin tér állomásnál. 
A vonalon ugyancsak Alstom gyártmányú sze-
relvények közlekednek vezető nélkül, mivel ez 
Magyarország első, legmagasabb (GOA 4-es) 
szinten automatizált metróvonala.

Vidák Judit

A budapesti metró történetében első ízben került üzembe helyezésre folyamatos vonatbefolyásolást bizto-
sító rendszer 1985-ben. Életre hívását a növekvő utasszám indokolta, az átbocsátóképesség növelését csak 
a biztonság fokozásával lehetett megvalósítani. Az Automatikus Vonatvezető Rendszer ezt a már említett 
folyamatos vonatbefolyásolással éri el, a szerelvények sebessége minden pillanatban ellenőrzés alatt áll.
Ezzel a követési időt 95 másodpercre lehetett csökkenteni, és nem volt szükség a továbbiakban segédvezetőre. 
Működésének lényege, hogy a pálya teljes hosszában úgynevezett programszőnyeget fektettek le. Ebben 
helyezték el az antennaként működő vezetékeket, amelyek bizonyos távolságonként keresztezik egymást, 
ezek a keresztezések képezik le a menetgörbét. Állomásról való kihaladáskor a szerelvény gyorsít, kifutta-
tással (vontatás nélkül) közelíti meg a következő állomást, majd fékezéssel érkezik meg. A rendszer biztosítja 
a pontos megállást, és ajtónyitás is csak a megfelelő oldalon lehetséges.
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Az utolsó kék metrót Tarlós István főpolgár-
mester április 3-án búcsúztatta el, másnap 
pedig – április 4-én – kollégáitól is elköszönt 
a szerelvény, hogy azóta már megújulva, kívül-
belül modernizálva, fehéren visszatérjen Buda-
pestre, a 3-as vonalra.
A búcsúztatón Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 
megköszönte minden metrós kolléga elköte-
lezett munkáját, majd egy utolsó „felszállásra” 
invitálta az egybegyűlteket, akik – a jeles alka-
lomból – tőle, valamint Takács Péter vasúti üze-
meltetési vezérigazgató-helyettestől és Héri 
József metró üzemigazgatótól emléklapot ve-
hettek át. A rendezvényen a Metrowagonmash 
képviselői is jelen voltak.
És még egy érdekesség: mind tudjuk, hogy Tár-
saságunk idén ünnepli 50. születésnapját – az 
első budapesti metrószerelvény pedig éppen 
egyidős a BKV-val, 1968-ban, 50 éve érkezett 
hazánkba. 
Az utolsó, 37. felújított szerelvény június 4-én 
érkezett vissza Budapestre.

VISZLÁT KÉK, HELLÓ FEHÉR!

ÉJSZAKA A METRÓBAN
Tavasszal két alkalommal is exkluzív túrával 
kedveskedtünk – egyszer kollégáinknak, egy-
szer pedig az újságíróknak –, megmutattuk, 
milyen a  metró éjszaka, ahol egy pillanatra 
sem áll le az élet.
A Vajda Zoltán, metró infrastruktúra főmér-
nök által vezetett túrákon betekintést nyer-
tünk a metróüzemet kiszolgáló infrastruktúra 
működésébe, bejártuk a  Deák téri állomás 
utazóközönség elől elzárt területeit, a  fő-
szellőzőt, az óvóhelynek fenntartott része-
ket. A Budapesten egyedülálló, óriás óvóhe-
lyen, a metróvonalak 9 szektorában összesen  
220 ezer embernek van hely. 
A látogatás végén megnéztük Rákosi Mátyás, 
a  Deák és Kossuth tér közötti szakaszról el-
érhető, befejezetlen VIP-bunkerét is, az úgy-
nevezett F4-es műtárgyat. A Szabadság tér és 
a Zoltán utca alatt, 16 emelet mélyen elhelyez-
kedő komplexum építéséről 1951-ben döntöt-
tek, eredetileg a  pártelit számára kiépített, 
250 fős, lakosztályokkal kialakított óvóhelynek 
tervezték – az építése végül sosem fejeződött 
be. A  kétszintes, 350 ezer négyzetméteres 
bunker a  nyolcvanas években került a  BKV 
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Nyílt napjainkat mindenki kedveli, dolgozók, 
látogatók egyaránt – ha minden héten rendez-
nénk egyet, akkor is rengeteg látogatója lenne 
az eseményeknek. Úgy gondoltuk hát, hogy 
az 50 éves évforduló keretében megvalósítjuk 
minden rajongónk állmát azzal, hogy a tavasz-
szal 4 ilyen napot is tartunk, amely érinti az 
összes ágazatunkat.

A sort az Óbudai buszgarázs megnyitásával 
kezdtük április 14-én, ami szinte már hagyo-
mányos/kötelező tavaszi programmá vált. Az 
időjárás kedvezett a sok szabadtéri program-
nak, tesztvezetésnek, így a hosszú téli hónapok 
után rengetegen látogattak el hozzánk. A szo-
kásos programokon kívül idén repülőgép szi-
mulátorozni, veterán oldalkocsissal motorozni 
is lehetett, és bemutatkoztak a veteránjármű-
gyűjtő egyesületek is. A nagyobb gyerekekkel 
kilátogatók jelentkezhettek gyermekvasutas 
tanfolyamra a MÁV Gyermekvasútjához. A ren-
dezvényt egy nosztalgia IK 415-ös autóbusszal 
is meg lehetett közelíteni a Hűvösvölgy Gyer-
mekvasúttól, ami szintén nagyon népszerű volt.
A következő rendezvényünket egy különleges 
helyszínen tartottuk, amit eddig még soha 
nem nyitottunk meg látogatók előtt. Az M2 
Fehér utcai járműtelepén május 05-én vártuk 
az érdeklődőket. Ezt a speciális helyszínt csak 
egy különjárati metrószerelvénnyel lehetett 
megközelíteni, ami bevitte az érdeklődőket 
a  szerelőcsarnokba. Mivel ez a  helyszín fo-
kozottan balesetveszélyes, így a szokásosnál 

szigorúbb szabályokra és felügyeletre volt 
szükség. A  program meghirdetésekor ki is 
hangsúlyoztuk, hogy leginkább 6 éven felüli 
gyerekek számára javasoljuk. A rendezvényen 
napjaink járművei mellett régebbi típusok 
is megszemlélhetők voltak, érzékeltetve az 
elmúlt 50 évben lezajlott műszaki fejlődést. 
A  metrókocsik mellett a  karbantartásban 
résztvevő járműveket is bemutattunk, illetve 
a földalatti vasút nosztalgia kocsiját, az „Öreg 
hölgyet” is.
A sorban következő nyíltnapunkra a  Kelen-
föld villamos kocsiszínben került sor május 

11-én, a  közelgő gyereknappal egybekötve. 
Ezen a napon olyan sokan érdeklődtek a remíz 
élete iránt, hogy a szervezők azt fontolgatták, 
hogy ideiglenesen bezárják a  kapukat, mert 
túlzsúfolt lett a  telephely. Akik szerencsésen 
bejutottak a kapun, azoknak bemutattuk töb-
bek között a mérővillamost, és a múzeumbu-
szunkat, ahol Társaságunk 50 éves múltjába 
is bepillantást nyerhettek a  látogatók. És ki 
lehetett próbálni egy speciális vezetőfülkét is, 
amibe beülve, magunk kezelhettük egy villa-
mos műszerfalát.
A tavaszi rendezvénysorozat záró eseménye 

EZ AZ AMIT NEM LEHET 
MEGUNNI…



23MOZGÁSBAN

a Tömegközlekedési Járművezetők Országos 
Versenye, és trolibusz nyílt nap volt június 2-án, 
ami szintén nagy sikert aratott. A versennyel 
egybekötött nyílt nap a Zách utcai garázsban 
zajlott. Lásd erről részletesebben 12-13. oldali 
írásunkat.
A tavasznak ugyan vége, de rendezvénysoroza-
tunk ősszel folytatódik!

Demjén Anikó

AZ ÉLET GÖMBÖLYŰ OLDALA
Amikor eljön a tavasz és vele együtt a  jó idő, 
lehetőség nyílik a hótaposót stoplisra cserélni. 
Ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy ez 
az időszak kiemelt jelentőséggel bír kollégá-
ink azon csoportjában, akik tehetségük vagy 
lelkesedésük miatt az átlagosnál komolyabb 
barátságot ápolnak a világ legnépszerűbb lab-
dajátékával. Szerveződnek a csapatok, alakul 
az összeállítás, elkezdődnek az edzések, majd 
egymásnak feszülnek a  felek a  végső győze-
lemért, a Focikupáért. Lássuk, hogy is zajlott 
a 2018-as tavaszi BKV Focikupa!
2018. április 7-én rendezték az idei első kiírást, 
aminek szokásos módon az Előre SC adott 
otthont. A  szabályokban nem történt válto-
zás, a lebonyolításban – alkalmazkodva a nagy 
számú jelentkezéshez- viszont eszközöltek egy 
kisebb módosítást a  rendezők. Ez a  gyakor-
latban azt jelentette, hogy 3 pályán és 3 cso-
portban folyt a játék, 2x15 perces játékidővel. 
A végső győzelemért a három csoportgyőztes, 
míg a 4-6 helyekért a csoportok 2. helyezett-
jei, 7-9 helyekért a  csoportok 3. helyezettjei 
körmérkőzéseben küzdöttek meg. Ebből is lát-
szik, hogy minden csoportmeccsnek komoly 
tétje volt, hiszen egy bravúros győzelem a to-
vábbjutást eredményezhette, míg egy váratlan 

vereség, vagy egy kellemetlen X könnyen gátat 
szabhatott a vérmesebb reményeknek. Minden 
csapat kitett magáért, legjobb tudásuk szerint 
játszottak. A lelkesedés, az akarás meg is hozta 
az eredményét, a kapuk folyamatosan veszély-
ben voltak. Olykor futószalagon érkeztek a gó-
lok, máskor viszont a kapusok bravúrjait díjaz-
ta tapssal a szurkolótábor. Ahogy haladt előre 
az idő és fogytak a körmérkőzések, egyre in-
kább előtérbe került a továbbjutást meghatá-
rozó számolgatás, az egymás elleni eredmény 
és a  gólkülönbség. A  „matek” végül két cso-
portban is főszerepet kapott, hiszen az 1. cso-
portból a BKK1, míg a 2. csoportból a Sporting 
Kőér jutott tovább a jobb gólkülönbség miatt. 
A 3. csoportból a CIFO nem akart a számolga-
tással bajlódni, 6 pontjukkal magabiztosan 
meneteltek.
A csoportkörök után azonnal következtek is 
a helyosztók, ahol szintén nem vettek vissza 
a csapatok, a színvonal továbbra is magas volt. 
Nem maradtak el a  gólok, a  tetszetős táma-
dások, ahogy a védések, a kemény szerelések 
sem. Fontos kiemelni, hogy bár minden csapat 
előtt a  lehető legjobb helyezés megszerzése 
lebegett, a tornát ezúttal is a férfias, de sport-
szerű játék jellemezte.

A végső győzelemért idén is komoly versen-
gés zajlott a  BKK1, a  Sporting Kőér, a  CIFO 
hármas tagjai között. A Sporting 3-2-vel, míg 
a CIFO 4-2-vel hangolt a házi döntőre, amire 
a csapatok úgy futottak neki, hogy a CIFO-nak 
a döntetlen is elég volt, míg a Kőér utcaiaknak 
győzniük kellett. A döntőt a CIFO bírta jobban, 
akik a 0-0-s végeredménnyel veretlenül nyerték 
meg a 2018-as Tavaszi Focikupát.
A Szerkesztőség nevében gratulálunk 
a  győztesnek, valamint minden csapatnak 
a  tisztes helytálláshoz, valamint az elért 
eredményekhez.

Végeredmény:
I. CIFO
II. Sporting Kőér
III. BKK1
IV. Menedzsment
V. BKV 50+
VI. BKK2
VII. GLOBITO FC
VIII. Műszakik
IX. Metrópótló Busz

Fenyvesi Máté
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Mi motivált, amikor elhatároztad, hogy elin-
dulsz ezen a versenyen, és egyáltalán hogyan 
lehet arra felkészülni, hogy 32 órán keresztül 

– éjjel-nappal – fut az ember, akár esik, akár 
fúj, vagy épp megolvad az aszfalt a lába alatt?
Igazából nekem ez nem verseny volt, hanem 
valaminek a  teljesítése. Nem a  helyezésért 
indultam, hanem, mert kerestem azt a határt, 
amikor már nincs tovább. Hét hónapot készül-
tem, az volt a  futás része. Ilyen típusú verse-
nyen nem voltam korábban, a leghosszabb táv, 
amit versenyen futottam az 56 km-es Velen-
cei-tó Szupermaraton volt, de ennek ellenére 
hittem abban, hogy képes vagyok véghezvinni. 
Egyik ismerősöm kérdezte a verseny előtt pár 
nappal, hogy miből gondolom, hogy le tudom 
futni ezt a  távon, ha még soha nem voltam 
ilyenen. Azt válaszoltam, hogy igazából ez is 
fejben dől el, mint minden más: 10-20% futás, 
a  többi 80% pedig, hogy a  felmerülő problé-
mákat hogyan tudja megoldani az ember.

Mi volt a  legnehezebb ebben a  másfél 
napban?
A monotonitás és hogy a legnagyobb hőségben 
is bírni kell gyomorral. Azért kevés az igazán 
fiatal ezen a  versenyen, mert ez nem pörög, 
amikor lefutsz 150 km-t, már csak a követke-
ző rövid szakaszon jár az eszed. Átlagosan 5 
km-enként vannak a  frissítőpontok, de köz-
ben a futó nagyon magányos. Hiába a kísérők, 
akik nélkül lehetetlen célba érni, illetve a sok 
szurkoló a pálya szélén, ilyen távon kicsit be-
fordulsz önmagadba, és az agyad már csak 
a futáson tud járni.

Tudtál készülni a célba érésre? Milyen érzés 
volt?
Erre igen. Előzetesen körbefutottam fejben 
a  Balatont, és próbáltam átélni, milyen az, 
hogy tartom a  célszalagot… A  valóság per-
sze egészen más volt. A  beérkezés előtt egy 
órával már tudtam, hogy ez megvan, és arra 
gondoltam, milyen jó, hogy nem adtam fel. 
Mikor átvettem a névre szóló célszalagot, ki-
csit meghatódtam, főleg, miután megtudtam, 
hogy mekkora szurkolótáborom volt. Salföld-
nél futottam, amikor egyszer csak megjelent 
motorral Vajda Szabolcs kollégám, aki azért 
motorozott odáig Pestről, hogy biztasson kicsit 

– vagy 10 percig gurult mellettem, és már indult 
is vissza, de azt mégsem gondoltam, hogy töb-
ben követik online is a versenyemet.

Szintidőn belül lefutottad az UB-t, így most 
már egy szűk körű klub tagja vagy. Miért fut 
az ember?
Én nem a futásért, hanem a futás által megél-
hető, elérhető dolgokért. Azért, hogy az alatt 
az idő alatt csak önmagammal legyek, miköz-
ben folyamatos fizikai megterhelésnek vagyok 
kitéve. Egy ilyen verseny végére teljesen más 
emberré válsz, másként értékeled az életed, 
mint előtte. Azt vallom: minél tovább futsz, an-
nál mélyebbre jutsz saját magadban, hiszen itt 
csak saját magadra számíthatsz, a nehézsége-
ket neked kell leküzdeni. Egy ultraverseny gya-
korlatilag olyan, mint egy sűrített élet. Mindig 
menni kell tovább, nem szabad feladni, akkor 
sem, ha jönnek újabb és újabb akadályok. Már-
pedig azok mindig jönnek.

Jövőre újra nekiindulsz majd, vagy inkább 
más sportágban szeretnéd feszegetni 
a határaidat?
Amikor beértem, megfogadtam, hogy ezt soha 
többet. Állítólag mindenki ezt mondja, aztán 
még is ott állnak a következő évben is a rajt-
vonalnál. Az Ironman-t szeretném megcsinálni. 
Tavaly csapatban már sikerült, de egyéniben is 
szeretném véghezvinni. Szeptemberben van 
egy ilyen verseny, és bár a négy hónap kevés 

a felkészülésre, nagyon jó lenne, ha sikerülne. 
Talán nincs is olyan, aki életében először az UB 
után, még ugyanabban az évben az Ironman-t 
is teljesíti. Ez kihívásnak sem rossz, és a kihí-
vásokat szeretem! Az UB-n is azért indultam, 
mert meg akartam tudni, hol van az a  pont, 
amikor a  folyamatos fizikai és pszichés meg-
terhelés hatására feladja az ember. Még nem 
értem el ezt a határt.

Konyher Mária Terézia

A FUTÁS IS FEJBEN DŐL EL
2018. MÁJUS 11-13-ÁN ZAJLOTT A XII. NN  ULTRABALATON, A 221 KM-ES BALATON KERÜLŐ VERSENY. AZ EMBERPRÓBÁLÓ SPORTESEMÉNY 
UTÁN EBBEN AZ ÉVBEN MÁR NEM CSAK A NEGYEDIK ALKALOMMAL INDULÓ, 12 FŐS BKV-S CSAPATRA LEHETTÜNK BÜSZKÉK, HANEM 
OROSI LÁSZLÓRA IS, AKI A VÜI INFRASTRUKTÚRA FŐMÉRNÖKSÉG MŰSZAKI OSZTÁLYÁN DOLGOZIK MÉRNÖKKÉNT, ÉS IMMÁR 17 ÉVE 
BKV-S, AZAZ GYAKORLATILAG A DIPLOMA MEGSZERZÉSE ÓTA. LACI KIEMELKEDŐ EREDMÉNYT PRODUKÁLT EGYÉNIBEN, HISZEN 31 ÓRA 
47 PERC, 59 MÁSODPERC ALATT FUTOTTA LE A 221 KM-ES TÁVOT! 

A XII. NN Ultrabalaton futóversenyre a  BKV 
Zrt. 12 fős csapattal nevezett, immár negyedik 
alkalommal. A 221 km távot a BKV-s csapat 23 
óra 50 perc 43 másodperccel teljesítette. A csa-
pattagok, akiknek ezúton is gratulálunk: Bolla 
Tibor, Borbás Péter Dániel, Berhidi Zsolt, Dr. 
Bezzegh Kata, Csomai-Kürtössy Roland Nor-
bert, Glósz-Pintér Dóra, Nagy Mónika, Kurgyis 
Gábor, Karlinszky András, Tóth Zsolt Benedek, 
Végh Andrea és Nyitrai Ildikó Mária. 
Zabeczky Csaba János egy másik csapatban 
vette ki részét a táv teljesítéséből.
A csapatot a háttérből segítette: Tajdi Bence, 
Thury Emőke, Piedl Ákos, valamint a profi lo-
gisztikát biztosító gépkocsivezetők: Árkus Pé-
ter, Veress Béla, Víg József, Zilahy Gábor.
A Balatonfenyvesi Továbbképzési és Szabadidő 
Központ is jelentősen hozzájárult a  felkészü-
lés, és a verseny alatti időszakban a résztvevők 
regenerálódásához.
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Intenzív toborzó kampányunkat egy éve kezd-
tük. Tevékenységünk fő iránya az autóbusz- és 
trolibuszvezetői állomány bővítése volt, ezt 
egészítettük ki villamosvezető toborzással. 
Célunk, hogy a  jelenlegi autóbusz-trolibusz 
vezetői állományunkat a megnövekedett igé-
nyekhez igazítva (M3-as metró felújítás ideje 
alatti potlóbuszok üzemeltetése) megnövel-
jük, illetve a nyugdíjba menő dolgozók helyét 
feltöltsük.
Az elmúlt egy évben beterítettük a  várost 
a kommunikációs kampányainkkal, sőt az agg-

lomerációt is bevontuk, remélve, hogy onnan 
is lesznek jelentkezők. Hirdetéseink folyama-
tosan megtalálhatók a  nyomtatott sajtóban, 
kültéri reklámhordozókon és az online felüle-
teken egyaránt. Fél év kemény erőfeszítésével 
elértük, hogy a fő üzenetünk bekerült a köztu-
datba, így ma már minden álláskereső számol 
azzal a lehetőséggel, hogy a BKV biztos állást, 
biztos jövedelmet nyújt. Kreatív megjelené-
seinkkel igyekeztünk a megszokott formáktól 
eltérni, ezzel is sugallva azt, hogy bár 50 éve itt 
vagyunk, mégis fiatalodunk.

MINDEN FRONTON 
TÁMADUNK!

HA A HEGY NEM MEGY MOHAMEDHEZ…
Természetesen nem bíztunk minden munkát 
a  hirdetéseinkre, hanem mi magunk is tevé-
kenyen részt vettünk a  toborzásban. Megke-
restük a  munkaügyi központokat, az általuk 
szervezett kerületenként megrendezett ál-
lásbörzéken kint voltunk, ahol személyesen 
tudtuk megválaszolni az érdeklődők kérdése-
it. 1 év alatt közel 20 állásbörzén vettünk részt 
a fővárosban és környező településeken, mint 
Cegléd, Nagykáta, Tatabánya. Legnagyobb 
eredményt az Állami Karrierexpo hozta, ahol 
állami vállalatok mutatták be álláslehetősége-
iket a munkát keresőknek.

Toborzásunk harmadik, nem elhanyagolható 
pillére a belső ajánlási ösztönzői rendszerünk, 
aminek segítségével képzett, rutinos sofőröket 
vehettünk fel rövid határidőn belül.
Összefoglalva az elmúlt évet a számok azt mu-
tatják, hogy nem volt hiábavaló a  munkánk, 
hisz 500 munkavállalót vettünk fel buszvezető, 
vagy buszvezető-tanuló munkakörbe, és 50 főt 
trolibuszvezetőnek, vagy trolibuszvezető-tanu-
lónak. Természetesen itt nem állunk meg, foly-
tatjuk a kampányt, míg azt nem mondhatjuk, 
hogy akit mi nem találtuk meg, az nincs is!

Demjén Anikó

A 

FACEBOOKON 

EDDIG 83 KÜLÖNBÖZŐ 

HIRDETÉSÜNK JELENT MEG, AME-

LYEK ÖSSZESEN 71.871 KATTINTÁST 

TERELTEK WEBOLDALUNK KARRIER 

ALOLDALÁRA. EZEKKEL A MEGJELENÉ-

SEKKEL 493.553 EMBERT ÉRTÜNK EL, 

DE EZEK A SZÁMOK FOLYAMA-

TOSAN NÖVEKSZENEK.
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Az 1970-es években az új gazdasági mecha-
nizmus bevezetését, és a BKV megalapítását 
követően a főváros területi növekedésével, és 
a  lakosság számának emelkedésével együtt 
gyarapodott társaságunk is.
A hatvanas évek végétől a panel lakótelepek 
növekedésével együtt nőt a  lakosság utazási 
igénye. Ez a BKV szervezési feladatainak bővü-
lését és bonyolódását eredményezte. A lakók 
számára biztosítani kellett, hogy tömegközle-
kedéssel minél gyorsabban elérjék úticéljukat, 
illetve a már működő metróvonalakat.
1973-ban Budapest centenáriumának évében 
a látványos beruházások között helyet kapott 
a közúthálózat fejlesztése is, ami természete-
sen jótékonyan járult hozzá a buszközlekedés 
színvonalának, hatékonyságának javulásához.
Ezzel egyidőben Társaságunknál is zajlottak 
a  fejlesztések. Az 1970-re elkészült óbudai 
üzemegység átadása után nyilvánvalóvá vált, 
hogy a  kelet-budapesti területek ellátása 
a  nagy távolságok miatt nem megoldható 
a legközelebbi Kilián és Récsei garázsok segít-
ségével. Új üzemegység építése vált szükséges-
sé. A főváros keleti részén közlekedő viszony-
latok magas járműigényéhez alkalmazkodva 
megfelelő nagyságú területre volt szükség az 
építkezés megkezdéséhez. A  Cinkotai út és 
a Bökényföldi út által határolt telken 1971-ben 
kezdődtek meg az építési munkálatok, az első 
buszok 1975. december 16-án kedden indultak 
forgalomba a garázsból.
A Cinkotai garázs „középkori katedrálisok 
négyhajós elrendezését követő csarnokában” 
újdonság volt a buszok szalagszerűen végzett 
karbantartása. Ahogy Rosenthal Györgyné, 
az Iparterv mérnöke fogalmaz a  Budapesti 
közlekedési Hírlap hasábjain: „a tömbösített 
elrendezés eredményeképpen szalagszerűen 
végezhető el az összes munkafázis. A csarnok 
egyik végén bejön a piszkos autóbusz, és mire 
a csarnok másik kapuján kigördül, már tiszta, 
tankját feltöltötték, a vizsgálatokat elvégezték, 
tehát újra üzemképes.”
Az új garázst nagyrészt a ’70-es évek újdonsá-
gának számító Ikarus 260-as, és Ikarus 280-as 

buszokkal szerelték fel. Ez a két típus a társa-
ság ikonikus járműve lett az elmúlt évtizedek 
alatt.
A város növekedése, átalakulása által szükség-
szerűvé vált új üzemegységek építése egyben 
a belvárosi garázsok kitelepítését is jelentette. 

Így szűnhetett meg a Belvárosi, vagy más né-
ven Récsei buszgarázs Budapest első buszga-
rázsa, amely 1930-tól üzemelt.

Kárpáthegyi Bálint

ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN 1968-BA A  BKV ALAPÍTÁSÁNAK ÉVÉBE UTAZTUNK VISSZA AZ AUTÓBUSZ,  

AZ ATÜI KORÁBBI LAPJÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL. MOST A ’70-ES ÉVEKBE „BUSZOZUNK” A BUDAPESTI KÖZ-

LEKEDÉSI HÍRLAPPAL.

NÖVEKVŐ BUDAPEST
– FEJLŐDŐ BKV



Az elmúlt évek társasági baleseti statisztikái azt 
mutatják, hogy átlagosan havonta 1-2 kerék-
páros balesetnek vagyunk részesei, amelyek 
négyötöde a szabálytalankodó bringások miatt 
következik be. 
Ez sajnos érthető is, hisz a jó idő beköszöntével 
előkerülnek a téli hónapokra eltett kerékpárok. 
A berozsdásodott alkatrészek és a kényszerű téli 
pihenő utáni mámoros felszabadultság a bringát 
használó emberek közlekedési viselkedésében 
okozhat problémákat.
A kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályok 
rendelkezéseit sok közlekedésben résztvevő 
nem ismeri kellő pontossággal, amely számos 
forgalmi helyzetben eredményez bizonytalansá-
got. Járművezetőinktől ezért nagyobb odafigye-
lés szükséges, mivel rendkívül balesetveszélyes 
helyzetek adódhatnak. A biztonságos közleke-
déshez jó, ha észben tartjuk a következőket:
• a kerékpárosoknak nem kell ismerniük 

a nem rájuk vonatkozó KRESZ jogsza-
bályokat ezért ne várjuk el tőlük a nagy-
méretű, vagy speciális járművet vezetők 
természetes profizmusát;

• mellőzük az indokolatlan hangjelzést, 
dudálást

• hirtelen irányváltoztatásuk történhet akár 
úthibából, egyenetlenségből adódóan;

• nem várt helyen és irányból is 
felbukkanhatnak.

A jelenleg érvényes szabályozás alapján for-
galomban lehet kerékpározni KRESZ vizsga 
nélkül is. Ez természetesen nem menti fel a ke-
rékpározót a közlekedési szabályok betartása 
alól, de ennek tudatában fokozott figyelem 
szükséges. Olyan kerékpárúton közlekedve, 
ami úttest is egyben, esetleg villamos vágány is 
van, előre nem várható módon besorolhatnak 
a  jármű elé. Mellettük elhaladva is tehetnek 
olyan mozdulatot, amellyel az általunk vezetett 
jármű irányába húzódnak. Kellő oldaltávolsá-

got tartva ez a manőver nem okozhat balese-
tet. Amennyiben az útvonalunkat keresztezi 
olyan kerékpárút, ami mellett kijelölt gyalo-
gos-átkelőhely is van, számítani kell arra, hogy 
bármikor felbukkanhat kerékpáros is a zebrán. 
A kereszteződésben szabálytalanul közlekedők 
miatt kialakuló baleset elkerülésére nekünk is 
meg kell tennünk mindent!

Amennyiben kerékpáros közlekedik járművünk 
mellett, mindig készüljünk fel váratlan ese-
ményre ezért fokozottabban figyeljünk.
• A kikerülését, előzését a megszokottnál 

nagyobb távolságból kezdjük meg;

• a kikerülés, előzés alatt tartsunk megfele-
lő oldaltávolságot;

• legyünk tisztában az ő és a mi járművünk 
adottságaival és méreteivel,

• a jobb oldali visszapillantó tükröt használ-
va győződjünk meg arról, hogy a kikerü-
lés, előzés során végig kellő oldaltávolsá-
got tartunk,

• kísérjük figyelemmel az elhaladást a ke-
rékpáros mellett és a forgalmi sávba akkor 
térjünk csak vissza a megállóból, ha már 
elhaladt a kerékpáros.

Az előzési manőver és a kanyarodás a legveszé-
lyesebb közlekedési szituációk közé taroznak. 
Fokozottan igaz ez városi forgalomban, az egy 
nyomon haladó járművek előzésénél, illetve 
kanyarodáskor, az úttest mellett párhuzamo-
san kiépített kerékpárúton haladók számára 
az elsőbbség megadása.

Lehet, hogy több empátiával egyes balesetek 
megelőzhetők, hiszen ha csak annyi eszünk-
be jut a kerékpárost meglátva, hogy minden 
autóbusz-, villamos-, és trolibuszvezető tud 
kerékpározni, de nem minden kerékpáros tud 
autóbuszt, villamost, vagy trolibuszt vezetni, 
akkor talán még az általuk esetleg elkövetett 
hibákat, néha szabálytalanságokat is könnyeb-
ben elnézzük, és jobban odafigyelünk rájuk.

Zombori László
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DRÓTSZAMÁR  
A FORGALOMBAN
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Nem is kérdéses, hogy a divatipart pár éve teljesen letarolta a régeb-
bi időkben viselt ruhadarabok visszahozatala. A retro azóta is töretlen 
útját járja, népszerűsége folyamatosan nő. Ez az intenzív érdeklődés 
természetesen a  közösségi közlekedés (rég)múltját megőrző, bemu-
tató és kézzelfoghatóvá tévő nosztalgiajáratok iránt is töretlen. Ennek 
az igénynek a kielégítése Társaságunk, azon belül pedig a Turisztikai 
Divízió egyik leghálásabb feladata. Egyben a BKV egyik legsikeresebb 
szolgáltatása, amivel az érdeklődők és a fanatikus közlekedésbarátok 
elismerését is rendszeresen elnyeri.

Fenyvesi Máté

DIVAT A RETRO
Hófehérke hajó

BVVV 436

MÁVAG Tr5

IKARUS 55

BKV 7061 motoros fedett teherkocsi („Muki”)
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ZIU-9 

IKARUS 280

IKARUS 630 városnéző autóbusz

FJFVV 11 földalatti vasút motorkocsija

IKARUS 180

TOP10TÁRSASÁGUNK „IDŐGÉPEI”
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Az idei évben elértük a  tízezres álomhatárt – 
már ami követőink számát illeti –, emellett 
bejegyzéseinkkel több, mint fél millió embert 
értünk el a közösségi médián keresztül. Poszt-
jaink között rendszeresen megjelennek a  jár-
műveinkről és a budapesti közlekedésről szó-
ló internetes írások, az ügyfélszolgálatunkra 
érkezett hálás levelek, a régi, akár beszkártos 
időkből való plakátok, és más emlékek – vagy 
éppen a közlekedésbiztonságot növelő KRESZ 
tesztek. Utóbbiak között akad, amire több, 
mint 400 hozzászólás érkezett! 

Igyekszünk egy-egy poszt erejéig ismertetni 
a főváros közösségi közlekedésének kezdeteit, 
posztoltuk 1926-ban épült, gyönyörű, neoba-
rokk stílusú székházunkat, de nagy hangsúlyt 
fektetünk rá, hogy bemutassuk a  BKV XXI. 
századi jelenét is. Többször hírt adtunk buda-
pesti és szentendrei múzeumaink kiállításairól, 
folyamatosan közöljük a  nagy érdeklődésre 
számot tartó nosztalgiajáratok menetrendjét, 
és rendszeresen posztolunk kvíz kérdéseket 
Társaságunkról. A  Számoljon velünk! kvízek-
ben meglepő számokkal igyekszünk felvil-
lantani, milyen kiterjedt infrastruktúra, óriási 

járműpark, mekkora emberi teljesítmény áll 
e mögött a  hatalmas szervezet mögött, ami 
a  BKV. Ezek az interaktivitásra ösztönző kér-
dések – Hány utast szállítanak a BKV járművei 
egy év alatt? Hány km hosszú a főváros teljes 
metróhálózata? Hány évvel ezelőtt indult el az 
első trolibusz a fővárosban? – igen népszerűek 
követőink között.

TOP 3 LEGSIKERESEBB POSZTUNK
Legsikeresebb posztjaink között szerepel a Talált 
tárgyak osztályáról született bejegyzés, ami-
ből a HVG Online írt cikket! Ebben közzétet-
tük, hogy az első negyedévben már pontosan 
3.168 talált tárgyat adtak le Társaságunknál, és 
felsoroltuk, milyen különleges tárgyakat szok-
tak behozni hozzánk: iskolatáska, sílécek, gör-
deszka, roller, teniszütő, squashütő, hangsze-
rek (szaxofon, hegedű, gitár, fuvola), műszaki 
cikkek (közepes méretű hangszórók, mikro-
fon, powerbankok, komplett szerszámtáska, 
kenyérpirító).

Nyílt napjainkat beharangozó kis írásaink, 
Facebook-eseményeink is nagyon népszerűek 
voltak, ezekből előre láthattuk, milyen sokan 
fognak kilátogatni ezekre az eseményekre. 
A Fehér úti nyílt napról szóló felhívásunk iga-
zán nagy sláger volt – lévén metrós nyílt napot 
először szerveztünk –, nem kevesebb, mint 30 
ezer emberhez ért el, mindösszesen csaknem 
négyszázan osztották meg saját oldalukon.

A probléma örök – már a „Beszkárt” (Tárasá-
gunk elődje, 1922-49) plakátja is a  közleke-
déskultúra fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Figyeljünk másokra – tegyünk közösen a kul-
turált közlekedésért! Ez a közösségi közleke-
dés morál javítását célzó bejegyzés is nagyon 
népszerű lett. A 28 ezres elérés mellett 600-an 
osztották tovább, saját Facebook oldalunkon 
kétszázan, mindösszesen több, mint 800-an 
lájkolták.

Hradszki Róbert

BKV A FACEBOOKON
FACEBOOK OLDALUNK 50 ÉVES SZÜLETÉSNAPUNK KAPCSÁN – STÍLSZERŰEN AZ ÉV 50. NAPJÁN – MEG-

ÚJULT. NAPONTA POSZTOLUNK ÉRDEKES, BKV-VONATKOZÁSÚ TARTALMAKAT, KÉPEKET. EGY KIS 

HELYZETJELENTÉS KERETÉBEN ARRÓL SZERETNÉNK MOST BESZÁMOLNI, MELYEK VOLTAK A LEGSIKE-

RESEBB POSZTJAINK AZÓTA – AKI PEDIG MÉG NEM LÁJKOLTA TÁRSASÁGUNKAT, BIZTATNÁNK, LEGYEN 

FACEBOOK-KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA!



Hirdetés

JOGOSÍTVÁNY
 KEDVEZMÉNNYEL!

A tandíj első részlete BKV-s dolgozóknak, illetve 
hozzátartozóinak jelentős kedvezménnyel, 

30.000.- Ft helyett 20.000- Ft.
Tankönyvet, órai anyagait ajándékba adunk.

Tanfolyamok havonta folyamatosan indulnak.

Címünk: 1143 Bp. Hungária krt. 136. 
Elérhetőségünk: 06 20 323 46 88 

(egész nap és hétvégén is hívható),
 06 1 321 7008 H-K-Cs 13:00- 17:00 hívható.

A CAVIDENT FOGÁSZATI KFT.
MOST RENDKÍVÜLI AKCIÓT 

HIRDET!

Nári akció a BKV és BKK dolgozóinak és nyugdíjasainak: 
Porcelán korona 29.990 Ft-tól

Cirkon fémmentes korona 39.900!
Egyes kezelések árából további 30% 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 a 461-6500 / 29156 vagy a 29155 melléken.
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Kedves Kollégák!

2018-ban az 50 éves BKV születésnapjára tervezett 
BAM6-ra most olyan, a  múltat vagy a  jelent bemu-
tató művészi fotókat várunk, amelyek a  BKV  jármű-
veiről, járműtelepeiről, egyéb építményeiről és mű-
tárgyairól, valamint az itt folyó munkáról készültek. 
A jelentkezes@bkv.hu címre küldött 3-5 db fotóművészeti  
alkotással lehet nevezni, amelyek közül a zsűri választja ki 
a kiállításra előkészítendő képeket. A paszpartúzott és/vagy 
bekeretezett fényképeket egy ősszel nyíló kiállításon mutatjuk 
majd be.

Felhívjuk pályázó kollégáink figyelmét, hogy a felvételkészítés előtt 
– amennyiben azon munkatársak vagy más személyek is szerepelnek 
– a PTK. 80.§-a értelmében kérjenek a közzétételt engedélyező írásos 
belegyező nyilatkozatot.

Jelentkezésüket 2018. július 31-ig fogadjuk a jelentkezes@bkv.hu 
címen. A beküldött képek az elbíráláshoz szükségesek és nem 
nyomdai felhasználáshoz, így kérjük, hogy kisebb, könnyebben 
kezelhető méretre törekedjenek (maximum 1 Mb/kép). 

A döntésről minden jelentkezőt értesítünk, a  kiválasztott  
alkotások készítőivel a beérkezési határidőről, illetve az átvé-
tel helyszínéről később egyeztetünk.

Tájékoztatási osztály


