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A tavalyi évvel izgalmas, eseményekben gazdag jubileumi 

esztendőt búcsúztattunk el. Nehéz lenne egy lap hasábjain 

2018 ünnepi rendezvényeinek különlegességével versenyezni!  

Nem is ez a célunk. Reméljük azonban, hogy sikerült olyan, 

érdekes cikkekben, interjúkban gazdag magazint összeállíta-

nunk, ami segít tájékozódni a 2019-es év kihívásaiban, feladata-

iban. De tudjuk, hogy nem csak munka az élet, így szeretnénk, 

ha magazinunk ezúttal is segítene a pihenés megérdemelt per-

ceit hasznosan, szórakoztatóan eltölteni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy tavaszi lapszámunkban első kéz-

ből értesülhetnek kollégáink Társaságunk életének legfontosabb 

eseményeiről. Interjút készítettünk Bolla Tiborral, amiben az el-

nök-vezérigazgató visszatekint a „BKV 50” eseményeire, szakmai 

eredményire, és beszél az előttünk álló időszak teendőiről is.

Szintén örömteli, hogy a könnyedebb szórakoztató tartalmak 

színvonalát emelve negyedik alkalommal tudunk „sztárinterjút” 

közölni. Ezúttal Tillát (Till Attila riporter, műsorvezető, rende-

ző) sikerült megszólaltatnunk, aki elárulta magáról, hogy „szin-

te mindig volt bérletem, sőt még bringás bérletem is.”

Reméljük, ezzel a beszélgetéssel a „sztárinterjú” immár állan-

dó rovataink sorába lépett, amelyek a  mostani lapszámban  

is megtalálhatóak, úgymint a jogi esetek, a régebbi múlt egy-

egy fontos eseményét felelevenítő „történelmi” cikk, a forga-

lombiztonsági téma. Ezek mellett olvasóink megismerkedhet-

nek  Nagyné Kiss Orsolyával, Társaságunk esélyegyenlőségi 

munkatársával, akinek a segítségével bepillantást nyerhetünk 

a fogyatékkal élők világába. Megtudható továbbá, hogy milyen 

mozifilmek készültek mostanában a BKV közreműködésével, 

és olyan szakmai fejlesztésekről is képet alkothatunk mint  

az M2 diszpécserközpont költözése és felújítása, vagy a címlap-

ról visszaköszönő narancssárga oktatótroli.

Kellemes időtöltést kívánunk!

A szerkesztőség

Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!
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Hírek
TOBORZÁS AZ ÁLLÁSBÖRZÉKEN Sikeres autóbusz és trolibuszvezető 
toborzási programunkat bővítve idén már három állásbörzén is részt 
vettünk. A  létszámhiány csökkentése mellett további célunk, hogy 
a számunkra megfelelő szakemberek képzése már iskolás korban meg-
kezdődjön. Duális képzésünket januárban, az EDUCATIO kiállításon 
mutattuk be, majd a  szakmunkás tanulóknak ajánlottunk munkalehe-
tőséget egy BKV-s állásbörzén februárban, míg márciusban a HVG állás-
börzén vártuk a jelentkezőket. 
Az EDUCATIO kiállításon idén először vettünk részt. A  január 10-12 kö-
zött megrendezett esemény elsősorban a  felsőoktatási intézménybe 
készülő diákoknak szólt. A legtöbb diák a mérnöki duális képzés iránt 
érdeklődött, de sok olyan tanulóval is találkoztunk, akik nem a  felső-
oktatásban képzelik el jövőjüket, ezért nekik a szakképzéseinket aján-
lottuk, méghozzá a  nagy népszerűségnek örvendő IK 630-as cabrio 
nosztalgiabuszon. A  rendezvény ideje alatt sokan érdeklődtek nyitott 
álláshirdetéseinkről is, így három sikeres napot tudhattunk magunk 
mögött. 
A szakmunkás állásbörzénket idén február 20-21. között rendeztük meg 
azoknak a  szakmunkás tanulóknak, akik reményeink szerint minket 
választanak majd első munkahelyükként. A  helyszín az M2 Vontatási  
Szakszolgálat rendezvényterme volt.
Március 6-7-én a HVG állásbörzén is jelen voltunk sok más közszolgálta-
tóval együtt, ahol leginkább felsőfokú végzettségű jelentkezőkre számí-
tottunk. Mindhárom alkalommal nagy volt az érdeklődés az ajánlataink 
iránt, így bizakodva várjuk a jelentkezőket.

85 ÉVES VOLT A  FŐVÁROSI TROLIBUSZ-KÖZLEKEDÉS! December 
16-án, vasárnap ünnepi rendezvényt tartottunk a III. kerületi Bécsi út / 
Vörösvári út végállomáson, amelynek során a  fővárosi trolibusz-közle-
kedés 85. évét ünnepeltük.
1933. december 16-án a Bécsi út – Óbudai temető között nyílt meg a fő-
város első trolibusz viszonylata, amely a 7-es jelzést kapta. Az évfordu-
ló alkalmából N7 jelzéssel ellátott emlékjárat közlekedett, a Bécsi út / 
Vörösvári út és az Óbudai autóbuszgarázs között, a  160-as autóbusz 
megállóhelyeit érintve. 

A program 10 órakor kezdődött, az első troli elindulásának tiszteletére 
állított emléktáblánál Szedlmajer László, a  BKV autóbusz és trolibusz 
üzemeltetési vezérigazgató-helyettese ünnepi beszéde után koszorút 
helyezett el.
A Bécsi út / Vörösvári út végállomáson, a volt Óbudai Kocsiszín előtti te-
rületen pedig nosztalgiajárművekkel találkozhattak a látogatók. A régi 
járműveket kedvelők megtekinthettek egy Ikarus 60T, egy Ikarus 280T 
típusú járművet, azonban a legnagyobb sikere a ZIU9-es trolinak volt.
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ÚJ VODAFONE DOLGOZÓI TARIFÁK 
Társaságunk kedvezményes dolgozói tarifa-
csomagot (mobilinternet, -telefon) biztosít je-
lenlegi és nyugdíjas korábbi munkavállalói szá-
mára a Vodafone Magyarország Zrt. üzleteiben.
A régi szerződésben lévő előfizetések nem ke-
rülnek automatikusan át az új szerződés sze-
rinti tarifába. A tarifacsomag-váltást a dolgozó 
maga kezdeményezheti valamelyik értékesíté-
si ponton, vagy online, a Vodafone internetes 
felületén. A  hűségnyilatkozat letelte előtt is 
lehet az új tarifacsomagra váltani, ha az új ta-
rifacsomag (+opció) havidíja magasabb, mint 
a  meglévő tarifa+opció havidíja. Amennyiben 
a dolgozói előfizetések a régi szerződés szerinti 
tarifacsomagban maradnak, úgy a megkötött 
egyedi előfizetői szerződésben meghatározott 
szerződés lejárati dátumok a mérvadóak. 
Bővebb információ: www.vodafone.hu 

Bruttó árak! Flotta Basic  
1 GB

Flotta Pro 
Special

Flotta Net 
Special

Flotta Premium 
Special

Havidíj összesen 2450 Ft 2990 Ft 2990 Ft 5490 Ft

Lebeszélhetőség 100 perc 150 perc 100 perc Minden irány 
korlátlanVodafone irány korlátlan

Más irány percdíj 9 Ft 9 Ft 10 Ft -

Social Pass rendelkezésre álló adatkeret esetén 
korlátlan Social Pass

rendelkezésre álló 
adatkeret esetén 

korlátlan Social Pass 
és Connect Pass

Belföldi  
adatforgalom 1 GB 2 GB 5 GB 5 GB

SMS díj 19,05 Ft

SMS kedvez-
mény

A havi díj magában 
foglal 40 db normál 

díjas, Vodafone 
irányú SMS-t.

A havi díj magában foglal 20 db normál díjas, 
Vodafone irányú SMS-t.

Az új tarifa csomagok főbb elemei (az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák):

A BKV IS A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT RÉSZTVEVŐI KÖZÖTT
A Fenntarthatósági Témahetet 2019. március 18–22. között az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma szervezi. Az idei környezetvédelmi program-
hoz a BKV is csatlakozott, amelynek keretében egyrészt három telephe-
lyen látunk vendégül két, 20-25 fős osztályt, másrészt önkéntes szakem-
bereink tíz osztályfőnöki óra megtartását is vállalták. Meggyőződésünk, 
hogy a szakemberek által kiváló lehetőség nyílik a tanulók szemléletfor-
málására a játékos gyakorlati feladatokon és közvetlen beszélgetéseken 
keresztül. A környezet védelme és a  fenntarthatóság érdekében egyre 
több civil szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. 
Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. 
Ezek a  veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk 
szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek 
a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megis-
merjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, 
hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.
A programsorozat témakörei a közösségi közlekedés, a víz és a globális 
célok közül a „3. Egészség és jóllét” a „11. Fenntartható városok és kö-
zösségek” és a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szer-
veződnek. A megadott témákat három korosztály számára (alsó tagozat, 
felső tagozat, középiskola) kidolgozott tematikus óratervek és minta-
projektek segítségével lehet feldolgozni.
A környezetvédelmi témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
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MEGVANNAK AZ ÉV JÁRMŰVEZETŐI Egy éve minden hónapban –  
divíziónkénti területi bontásban – keressük a  hónap járművezetőit az 
autóbusz és trolibusz üzemeltetési területen. A  hónap legkiválóbbjait 
ezt követően bruttó 30.000 forintos bérjellegű juttatással, oklevéllel és 
ajándékkal jutalmaztuk, valamint lehetőséget biztosítottunk arra, hogy 
a saját beosztásukat is elkészítsék a következő hónapban. 
A hónap járművezetői közül ezúttal az év járművezetőjét választottuk ki:

Dél-pest Divízió: Krasnyánszky István Gábor 
Óbuda Divízió: Kiss Péter 

Kelenföld Divízió: Vitai László
Cinkota Divízió: Pálos Attila 

Trolibusz Divízió: Horváth Árpád és Mészár József Tamás

Mindenkinek gratulálunk!  
A hónap dolgozója programunk idén is folytatódik.

MÁRCIUS VÉGÉIG LÁTOGATHATÓ A BKV 50 ÉVÉRŐL SZÓLÓ KIÁLLÍTÁS
A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk a  Deák téri 
Földalatti Vasúti Múzeum időszaki kiállítását. A  közlekedésbarátok, 
gyerekek, családok körében népszerű tárlatot tavaly mintegy 25 ezren 
látták. Aki szeretné megismerni a budapesti közösségi közlekedés köz-
elmúltját, március 31-ig még megteheti a több száz tárgyi emléket őrző, 
audiovizuális információkban gazdag kiállítás segítségével.
A Deák téri metróaluljáróban található, különleges hangulatú múzeum 
hétfő kivételével 10 és 17 óra között tart nyitva, az 50 éves a BKV című 
kiállítás március 31-ig látogatható. Jegyárak: felnőtt 350 Ft; diák és nyug-
díjas 280 Ft; fotó- és videójegy: 500 Ft.

A BKV, MINT ENERGIATUDATOS VÁLLALAT A  Virtuális Erőmű Prog-
ram (VEP) a köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság 
által a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé válasz-
tott fenntarthatósági kezdeményezés, amelynek célja, hogy a partnerek 
energia- és CO2-megtakarításait pályázatain keresztül összegyűjtse, 
bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza. 
Az el nem használt és így fosszilis erőműben meg nem termelt, tehát ki-
váltott energia egységekből egy „virtuális erőmű” épül, mely mára az 
ország 6. legnagyobb villamos erőművévé vált. 
Mintegy 9.000 vállalati, 350.000 diák, több száz önkormányzati,  
valamint intézményi és lakossági partnerével a VEP a legszélesebb körű 
nonprofit fenntarthatósági kezdeményezés Közép-Kelet Európában.
A Társaság vezetése elkötelezett a  fenntartható fejlődés mellett,  
ennek megfelelően az elmúlt években hozott intézkedések eredményei 
rendre megmutatkoznak mind az energiafelhasználásban, a hatékony-
ság javulásában, mind a munkavállalók szemléletformálásában. A BKV 
a Virtuális Erőmű Programhoz kapcsolódóan 2014-ben első alkalommal 
benyújtott pályázata óta minden évben díjazottként szerepel, így idén 
ismét Energiatudatos Vállalat címet kapott. Ennek keretében Bolla Tibor 
elnök-vezérigazgató is részt vehetett a Virtuális Erőmű Program Parla-
mentben megrendezett X. Jubileumi Díjátadó Gáláján, ahol átvehette 
a BKV-nak szóló elismerést. Az eseményen több magas rangú szakpoli-
tikus mellett beszédet mondott a program fővédnöke, Áder János köz-
társasági elnök is.
A 2018. március 6-án meghirdetett VEP2 program célja, hogy a Virtuális Erő-
mű Program 2030-ra Magyarország második legnagyobb erőműve legyen. 

Energiatudatos Válla
la

t

2019
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BÚCSÚZIK AZ IKARUS 263-AS Az Ikarus szóló autóbuszok valaha leg-
nagyobb mennyiségben készült típusa a  260-as. A  70-es évek elején 
kifejlesztett 11 méteres típus a  rendszerváltás előtt már elavulttá vált, 
ugyanakkor számos vevő – legfőképpen az egykori NDK-ban – ragasz-
kodott a megbízható és kiforrott járműhöz, így jött az ötlet, hogy majd 
egy méterrel meghosszabbítva a  típust (de a  gyártási költséget alig  
növelve) „új” típusként jöjjön létre az Ikarus 263-as. Bár összességében 
ez a  típus is ezres nagyságrendben került gyártásra (különösen az ex-
port figyelembevételével) a  BKV sohasem vásárolt belőle új gyártású 
kocsikat. Ugyanakkor 2010-re a járműgazdálkodási helyzet annyira kri-
tikussá vált, hogy Társaságunk azonnali intézkedésként Debrecenből  
5 darab használt Ikarus 263-as és 8 db 260-as vásárlására kényszerült. 
Sajnálatosan a járművek nem voltak egységes kialakításúak, de ez szin-
te minden kényszerű használt jármű beszerzés velejárója. 2010-től egé-
szen 2018-ig közlekedtek a fővárosban, majd 2019. január 31-én az állo-
mányból hivatalosan is törlésre került az utolsó Ikarus 263-as. 
Ezúton búcsúzunk ettől a típustól. Az egészükben meg nem őrzött jár-
művek donorként fognak szolgálni a  megmaradó NCA-263-ashoz és 
még néhány, egyelőre még meglepetésnek szánt nosztalgia, muzeális 
jármű felújításhoz.

A típus életútja a BKV-nál: 
• 2010.10.22: állományba vétele Óbudán, megkezdik szolgálatukat 

Budapesten
• 2013.05.02: mindegyik jármű Dél-Pestre kerül
• 2014.10.05: GZF-169 autóbuszként állományból kivonásra kerül, 

majd oktató trolivá átépítik, T5000 pályaszámmal. Troliként állo-
mányba 2018.12.19-én került, reméljük még hosszú évekig szolgál-
hatja a járművezető képzést

• 2014.12.01: A maradék 4 db kocsi átkerül a Trolibusz Divízióba
• 2015. február–júliusa: a LUA-493-as rendszámú egyed esztétikai és 

vázjavítást kap, új rendszáma: NCA-263, később a nosztalgia flotta 
részét képezi. 

Futásteljesítményeik:
Rendszám/Összesen/BKV-nál
GZF-169 / 1.075.591 / 281.353
HFY-744 / 1.113.015 / 418.015 
HFY-745 / 1.108.374 / 398.374
HLF-946 / 980.788 / 370.788
NCA-263 / 1.504.378 / 362.378

Állományból kivonások:
2018.07.31: NCA-263 (egyéb állományba)
2018.07.31: HFY-745,
2018.08.19: HFY-744,
2019.01.31: HLF-946 (az utolsó).
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„BÜSZKÉN VESZEM FEL 
 A BKV-S PÓLÓT!”
BOLLA TIBOR ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓVAL BESZÉLGETTÜNK TÁRSASÁGUNK JAVULÓ MEGÍTÉLÉSÉRŐL, 

A  JÁRMŰPARK MEGÚJULÁSÁNAK GYORSULÓ ÜTEMÉRŐL, TERVEKRŐL, ÉS A  MINDENKIT MAGÁVAL 

RAGADÓ BKV-S SZELLEMRŐL.
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Vezérigazgatói kinevezése után egy interjúban 
említette, hogy nehezen éli meg a  BKV rossz 
megítélését, ami a  2012-ben már érezhetően 
javuló szolgáltatási színvonal ellenére sem vál-
tozott pozitív irányba. Hogy látja, mára jobb 
az utazóközönség véleménye?
Szerintem igen, egyre többen ítélik meg ked-
vezőbben a BKV-t, sajnos azt valószínűleg so-
sem tudjuk elérni, hogy mindenki elégedett 
legyen. A BKV és a közösségi közlekedés kér-
dése kicsit olyan lett, mint a  foci. Mindenki 
ért hozzá, mindenkinek van róla véleménye, 
mindenki szereti kritizálni. Könnyedén kije-
lentik például, hogy egy pénztemető. Aztán, 
amikor valaki komolyabban érdeklődik és 
odafigyel, akkor látja, hogy mekkora, meny-
nyire összetett munka folyik itt napi szinten. 
De azt, hogy javult, sőt nagyon sokat javult 
a  BKV megítélése az elmúlt időszakban, 
a  statisztikák is mutatják, amelyek szerint 
Budapesten európai összehasonlításban is 
magas a  közösségi közlekedést használók 
aránya. Sajnos azonban mindig lesz, aki csak 
a  rosszat szereti észrevenni… Mondok egy 
másik hasonlatot: a  BKV olyan, mint az in-
ternet. Mindenki természetesnek veszi, hogy 
van, működik, senki sem dicséri. Ha viszont 
valami gond adódik, egyből jönnek a  szidal-
mak: lassú, akadozik, nem megy a  letöltés... 
Ekkor jövünk ugyanis rá, mennyire szüksé-
günk van az adott szolgáltatásra. A BKV a bu-
dapestiek és a  fővárosba látogatók minden-
napjainak kikerülhetetlen része, és akárcsak 
az internet esetében, ha rendben mennek 
a dolgok, nincs miért beszélni róla. Mostaná-
ban elég sokszor „észrevétlenül működünk” 
és tulajdonképpen néha annak örülünk, hogy 
az emberek nem beszélnek rólunk.

Tavaly ünnepeltük a  BKV ötvenedik születés-
napját. Az ünnepi események vajon segítettek 
a pozitív kép további javításában?
Az biztos, hogy sikerült magunkra felhívni 
a  figyelmet a  kapcsolódó rendezvényekkel, 
kiadványokkal! Tapasztalataim szerint na-
gyon sokan érdeklődtek a  garázsokban, ko-
csiszínekben szervezett nyílt napok iránt. Sok 
gyereket vonzottak ezek a programok, akiket 
nyilván elkísértek a szüleik is, így sok felnőtt-
höz is eljutottunk, sokakkal sikerült kapcsola-
tot teremteni. De természetesen rengetegen 
voltak a közlekedésbarátok, a városi közössé-
gi közlekedés iránt komolyabban érdeklődők 
is, akiknek szakmailag is érdekes bepillantani 
egy-egy telephely életébe, megnézni, hogyan 
zajlik a  munka a  kulisszák mögött. Minden-
képpen pozitív volt az eseménysorozat vissz-
hangja, sikerült többet megmutatni magunk-
ból az „ügyfeleinknek”.
 

A kulisszák mögött nem csak a  nyílt napokon 
zajlik az élet. Tavaly az ünnepi események mel-
lett folyamatos volt a szakmai munka is. Melye-
ket tekinti 2018 legnagyobb eredményeinek?
A járműfelújítások, vásárlások, valamint a  jár-
műkorszerűsítés üteme felgyorsult. Ki kell, 
hogy emeljem a hármas metró szerelvényeinek 
felújítását, tavaly júniusban érkezett meg az 
utolsó felújított kocsi. Mindenki emlékszik rá, 
hogy mennyire erős sajtókereszttűzbe kerül-
tek a metrók, de mint azóta bebizonyosodott, 
jól sikerült a felújítás, jól működnek a szerelvé-
nyek. Ugyanolyan, sőt jobb hibastatisztikákat 
produkálnak, mint az új szerelvények. Mára te-
hát „beállt” a rendszer. A metrókocsik mellett 
megújul az M3 teljes infrastruktúrája is, a 2017 
év végén megkezdett rekonstrukció volt az 
egész tavalyi évet leginkább meghatározó, ha-
talmas feladat, ami ráadásul közlekedésszer-
vezésileg is nagy kihívás.

A felújítás első ütemében, az északi szakaszon 
keletkezett egy kis csúszás.
Igen, egy-két hónap csúszás van most a rend-
szerben.

Mi ennek az oka?
Az ok nem a BKV érdekkörében merült fel. Bi-
zonyos törvényi változások plusz feladatokat 
indukáltak, a befejezés határideje emiatt már-
cius vége. A határidőket a szerződés határozza 
meg, ha nem tartja a vállalkozó, akkor nyilván-
valóan meg kell tennünk a szükséges lépéseket.

A gumikerekes ágazatban, vagy villamos „fron-
ton” mik voltak az elmúlt év főbb eseményei?
A teljesség igénye nélkül említeném a  Tatra 
és a  KCSV7 villamosok hajtáskorszerűsíté-
sét például. Ez nem egyszerűen az elhasz-
nálódott alkatrészék cseréjét jelentette, ha-
nem olyan műszaki fejlesztést, ami jelentős 
energiamegtakarítást eredményez a használat 
során. Természetesen a  gumikerekes ágazat-
ban is forgalomba álltak új járművek. Uniós 
forrásból számítunk új villamosok érkezésére 
is, de kiírunk új buszbeszerzési tendereket is. 
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél 
környezetkímélőbb legyen az eszközparkunk, 
ami ugye főleg a busz ágazatot érintő kérdés. 
Ezért, ha a  források később megengedik, ak-
kor alternatív hajtású járművekre is kiírunk 
tendert, de ezek a  járművek jelen pillanatban 
még jóval drágábbak, mint a hagyományos dí-
zelek. Bízunk abban is, hogy még az év végéig 
megérkeznek majd a buszok.

Milyen további feladatok várhatók még ebben 
az évben?
Folytatódik a  már említett M3 infrastruktúra 
rekonstrukció, mindenképpen ez lesz a  legna-
gyobb, legköltségesebb feladat. Az energia-

hatékonysági program részeként szeretnénk 
folytatni a felújításokat, például a telephelyek 
fűtésrekonstrukcióját, de elsődlegesen az 
alaptevékenységre koncentrálunk, a  járműál-
lomány és az infrastruktúra felújítására. Terv-
ben van továbbá a  kisföldalatti megújítása, 
a  kocsik tervezésére sikerült forrást szerezni. 
Reményeink szerint a fogaskerekű megújulása 
is elindul az idén. De az üzleti terv elfogadása 
után látjuk majd pontosan, hogy milyen fej-
lesztéseket fedez a költségvetésünk.

Ha már szóba került az üzleti terv, térjünk rá 
a  pénzügyi kérdésekre! A  2015-ös adósság-kon-
szolidáció óta a Társaságnak nincs hiteltartozá-
sa. A megelőző években pozitívak voltak a pénz-
ügyi mutatók. 2018-ban is így volt?
Igen! Pénzügyileg jól állunk, tudjuk fizetni 
az aktuális költségeinket, jelenleg rendelke-
zünk a  szükséges tartalékokkal. Számviteli 
szempontból ez már más kérdés, de az elmúlt 
években pozitív eredményt tartalmazott a Tár-
saság mérlege. Elképzelhető, hogy 2018-ban 
a beruházások finanszírozása miatt számviteli 
szempontból nem lesz pozitív az eredmény. De 
ez nem tényleges pénzügyi, hanem számviteli 
jellegű veszteség. Van olyan beruházás, ami 
olyan soron kerül finanszírozásra, ami nem já-
rul hozzá a  Társaság eredményéhez. Mondok 
egy példát: a  hármas metró felújítását a  fővá-
rosi önkormányzat finanszírozta, a  kormány 
segítségével. De vannak olyan beruházások 
is, amelyeket uniós forrásból finanszírozunk. 
Ezek a beruházások, fejlesztések nem járulnak 
hozzá a számviteli eredményhez és mivel pénz-
ügyileg jól állunk, nem kell, hogy hitelt vegyen 
fel a cég. Amit egyébként nem is vehetnénk fel 
a kormány jóváhagyása nélkül.

Várhatóan maradnak a jó eredmények 2019-ben is?
Remélem, hogy az elmúlt évekhez hasonló-
an nem lesznek pénzügyi gondjaink. Fizet-
jük a  béreket, a  beszállítókat, finanszírozzuk 
a „normális” működést.

Minden munkavállalót foglalkoztat a  kérdés, 
hogyan zárulnak a bértárgyalások.
Mindenképpen lesz béremelés, de azt nem tu-
dom még megmondani, hogy milyen mértékű.

Kanyarodjunk vissza az interjú elejére! Említette, 
hogy folyamatosan javul a cég külső megítélése, 
de mi az, amire Ön, mint BKV elnök-vezérigaz-
gató büszke?
Sok mindenre büszkék lehetünk, a  BKV telje-
sítményét bármely más szolgáltatóval össze-
hasonlítva megálljuk a  helyünket. Büszkék le-
hetünk arra, hogy kiszámíthatóan dolgozunk, 
balesetmentesen közlekedünk. Azt kell mon-
danom, hogy biztonságosan és kiszámítható-
an el tudjuk juttatni az utasokat a  céljukhoz. 
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Sőt, azt gondolom, hogy az utóbbi évek be-
ruházásainak köszönhetően olyan mértékben 
emelkedett a  járműállomány minősége, hogy 
e téren sincs szégyenkezni valónk. És, ami na-
gyon fontos, és nekem nagyon pozitív a „külső” 
eredmények mellett, hogy a kollégák szeretik 
a BKV-t. Nagyon sok elhivatott, munkáját sze-
rető dolgozó van. Ezt mutatja az is, hogy átla-
gosan tizenhat évet tölt itt egy munkavállaló, 
ami a mai világban különlegesség és érték.

Vezérigazgatói kinevezésekor azt mondta, nem tős-
gyökeres BKV-s. Azóta eltelt 7 év. Most hogy érzi?
Engem is megfertőzött már a „BKV-s szellem”. 
Pozitív értelemben, mint életérzés. Nem tu-
dom megmondani, ez honnan és mint jön, 
de mint általában az itt dolgozókat, engem 
is megragadott a  hangulat. Már több mint 10 
éve dolgozom itt, tősgyökeresnek talán még 
mindig nem mondanám magam, de remélem, 
megérem azt is. Nagyon büszkén vettem fel 

a  tavalyi rendezvényeken az „50 éves a  BKV” 
pólót. És felveszem most is! Igaz, az ünnepi év-
nek vége, de én idén leszek 50 éves, tehát olyan, 
mintha most rólam szólna ez a póló.

Kárpáthegyi Bálint
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JOGI ESETEK
A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRÓL

A munkáltatóval szembeni jogvita kivételével bármilyen jogi kérdésben továbbra is várjuk a kollégák meg-
keresését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogsegélyszolgálat igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges. 
Ennek érdekében hívják a Jogi Iroda titkárságát a 06 1 461 6500 /11-233-as telefonszámon. A jogsegélyszolgá-
lat ellátásának helyszíne: a Székház épülete (343-as tárgyaló), ideje: keddi napokon 16:00 és 18:00 óra között.

Folytatva a korábbi lapszámokban megkezdett, 
a jogsegélyszolgálat munkáját bemutató cikkso-
rozatunkat ezúttal egy újabb jogeseten keresztül 
mutatjuk be, miért lehet hasznos és célravezető, 
ha felkeresik a jogsegélyszolgálatot. 

Jogeset:
Élettársammal 15 évet éltünk együtt, és ezen 
idő alatt vásároltunk egy lakást, mely az élet-
társam nevére került, mivel a vételár jelentős 
részét Ő teremtette elő. Házasságot nem 
kötöttünk, élettársi kapcsolatunkat nem je-
gyeztük be. A  lakás terheit közösen viseltük, 
a költségeit közösen fizettük, mind a közüzemi 
számlákat, mind az értéknövelő felújításokat 
közös vagyonunkból fedeztük. Egy közös gyer-
mekünk született. Sajnálatos módon az élet-
közösség két hónappal ezelőtt megszakadt, 
elköltöztem a  lakásból. Azóta nincs köztünk 
érdemi kommunikáció, a  lakásba vissza nem 
mehetek, a zárak lecserélésre kerültek. Kérdés, 
hogy mit tehetek a lakásba 15 év alatt fektetett 
vagyoni hozzájárulásom érvényesítése, vagy 
a lakás további használata érdekében?

Válasz:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény az élettársi kapcsolattal összefüggés-
ben kifejezetten rögzíti, hogy a közösen hasz-
nált lakásnak az életközösség megszűnését 
követő további használatát előzetesen rende-
ző szerződés vagy az életközösség megszűné-
se után kötött egyéb megállapodás hiányában 
az életközösség megszűnése esetén bármelyik 
élettárs kérheti a bíróságtól az élettársak által 
közösen használt lakás további használatának 
rendezését.
Fentiek alapján, amennyiben nem volt a felek 
között szerződés, és/vagy annak megkötése 
sem lehetséges a másik fél elutasító magatar-
tása miatt, sajnos nem marad más lehetőség, 
mint a bírósághoz fordulás.
Fontos rögzíteni, hogy a  házasság megköté-
sének, illetve a  szerződésnek a  hiánya nem 
jelenti azt, hogy a  fenti esetben a  lakásból el-
költözött fél ne lenne jogosult igényét érvénye-
síteni. Az érvényesíthető követelések mértékét 
illetően pedig rögzítjük, hogy főszabályként az 
élettársi kapcsolat alatt szerzett, úgynevezett 
élettársi közös vagyon a  feleket a  szerzésük 
(jövedelmük, bevételük) arányában illeti meg.
A szerzés aránya, ha nem állapítható meg, ak-
kor azt kell vélelmezni, hogy az a felek között 
egyenlő mértékű. Az élettársi kapcsolat meg-
szűnése esetén felmerülő vagyonmegosztási 
viták elkerülése végett javasolt, hogy élettársi 
vagyonjogi megállapodással rendezzék a felek 
a már meglévő, vagy jövőben keletkező vagyo-
nuk jogi sorsát.
Mivel a fenti esetben ilyen megállapodás nincs, 
és megkötése nem lehetséges, a megindítandó 

perben körülményes bizonyítási eljárással 
lehet csak a  szerzés arányát megállapítani. 
Ebben az esetben fontos, hogy a  pert kezde-
ményező felet terheli annak bizonyítása, (ta-
núkkal, pl. a közös gyermek, illetve számlákkal, 
csekkekkel…) hogy milyen mértékben járult 
hozzá a  lakás megvásárlásához, fenntartásá-
hoz.
A peres eljárás megindítása előtt érdemes 
ilyen esetekben jogi képviselőhöz fordulni. 
A  jogsegélyszolgálat munkatársai személyes 

egyeztetés keretében tudnak jogi tanácsot 
adni egy esetleges keresetlevél elkészítése és 
bírósághoz való benyújtása előtt, de akár a fe-
lek közötti megállapodás tartalmára vonatko-
zóan is tudnak javaslatot tenni.

Jogi Iroda
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MULTIFUNKCIONÁLIS 
OKTATÓTROLI VÁRJA  
AZ ÚJ KOLLÉGÁKAT
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Tavaly óta emelkedő trend figyelhető meg 
Társaságunk járművezetői létszámában, 
ami jórészt a  2017-ben indult, aktív toborzó 
kampányunknak köszönhető. A  létszám-
növekedésében kiemelkedő szerepe van 
járművezetőképzéseinknek. 2018-ban 58 tro-
libuszvezetőt képeztünk ki, a  gumikeres ága-
zatok jelenleg is közel 200 fő járművezető-ta-
nulót és gyakornokot foglalkoztatnak. Annak 
ellenére, hogy a  BKV járművezetői létszáma 
stabilizálódott, továbbra is folyamatos a felvé-
tel és a  képzés minden ágazatban. A  trolisok-
nak ebben nyújt majd nagy segítséget ez a kü-
lönleges, narancssárga jármű.

A korábbi oktatójárműveket, a  GST12-t, és az 
Ik412.81-et az utasforgalomból vették ki, ami 
a  napi kiadásra kerülő járműállomány ká-
rára történt. Ezért 2015-ben megkezdődött 
egy forgalomból kivont Ikarus 263-as busz 
oktatótrolivá átalakítása (lásd: BÚCSÚZIK AZ 
IKARUS 263-AS c. írásunk a 7. oldalon). Alkalmas-
ságát indokolta, hogy fő paraméterei – 12 mé-
teres hossz, tengelytáv és fordulókör-átmérő 

– hasonlóak a másik két jármű paramétereihez. 
A kilencvenes években az Ikarusnál már létez-
tek tervek a típus troli változatára, ám ez nem 
valósult meg. Egészen mostanáig, hiszen meg-
született az egyetlen Ikarus 263GT.

„A villamossági szereléseket a Zách utcai telep-
helyen végezték, a  munka java külső partner, 
a  Lanta Consulting Kft. bevonásával történt” 

– tudtuk meg Veres Miklós járműkarbantartó 
üzemvezetőtől Zách utcai látogatásunkon. Az 
átalakítás során eltávolították a dízelmotort és 
a  sebességváltót, a  korábbi hajtáslánc pozíci-
onálásához szükséges vázelemeket. Átszabták 
a jármű fenékvázát, hogy fogadni tudja ugyan-
azt a  Ganz TK 110 K vontatómotort, amely az 
Ikarus trolikban megtalálható. Az oldalfalak 
szoknyarészeit alkalmassá tették a villamos se-
gédüzemi berendezések befogadására. A  kor-
mányzott tengely maradt a régi, a hajtott ten-
gely viszont – ahogy a GVM motor is – egy régi 
Ikarus troliból jött. Szép új FOK-Gyem kijelzők 
kerültek rá – így nem csak műszakilag megbíz-
ható, de csinos is lett!

Az utastér kialakítása az oktatási céloknak 
megfelelően teljesen egyedi: a  járművezető 
és az oktató mellett 12 tanuló foglalhat helyet 
az „iskolapadokban”. A  kerékdobokra szerelt 
szekrényekbe oktatási segédanyagok kerül-
nek. A zárt vezetőállás megszűnt, a vezetőfül-
ke dobogóját kiszélesítették, hogy az oktató 
számára elférjen a légrugós ülés. Pótfékpedált 
is felszereltek, továbbá egy vészleállító gomb 
is rendelkezésére áll. Ezen felül egy „hibaszi-
muláló” panelt is használhat, amivel járműhi-
bákat tud generálni.

Németh Miklós telephelyi oktató szerencsés-
nek tartja, hogy a  jármű feladatát már kiala-
kításánál figyelembe vették. Lényegében egy 
mozgó oktatóterem – még egy projektorral 
fog kiegészülni –, ahol az elméleti és gyakor-
lati oktatás egy helyszínen összekapcsolható. 
Az oktatás menetéről a  szakember elmond-
ta: „noha a  troli méreteiben hasonló egy au-
tóbuszhoz, mivel kötöttpályás járműről van 
szó – a  C-kategóriás képzés itt nem előírás. 
B-kategóriás jogosítvánnyal a  képzés már el-
kezdhető, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy 
szinte száz százalékban B-kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkezőket kell átképeznünk, 
kiképeznünk trolivezetővé. Bár ez az új jármű 
egyedi, azokat az ismereteket, vezetési órát, 
a szűk, belvárosi utcákon szükséges gyakorla-
tot, tehát azt a fajta közlekedési kultúrát, ami 
egy nagy testű – 12 méter hosszú, 2,5 méter 
széles, és csaknem 3,5 méter magas – jármű 
vezetéséhez szükséges, a  tanuló ezen is meg-
szerezheti. A  jogosítvány úgysem egy adott 
típusra, hanem trolibuszra szól majd. Amel-
lett, hogy egy nagy testű járművel kell – sok-
szor álló – utasokat biztonságosan szállítani, 
a felsővezetékhasználatot is meg kell tanulniuk. 
Sokan elfelejtik, hogy ezen az infrastuktúrán 
a  trolibuszvezetők nem csak úgy lógnak, de 
az áramszedőn keresztül maguk kezelik és 
használják, vezérlik azt. Talán a  legnehezebb 
elméleti és gyakorlati feladat a  trolibusz-jár-

művezető életében a  felsővezetékhasználat” 
– avatott be a multifunkcionális oktatótroli, és 
a trolibuszvezetés rejtelmeibe a szakember.

„Az úthibákból eredő problémák a  felsőveze-
téken is jelentkeznek, és üzemzavarhoz, inf-
rastruktúraproblémához vezethetnek. Az új 
oktatóbuszba épített rendszerrel, modellezni 
tudunk műszaki vagy járművezetői hibákat 
anélkül, hogy a jármű vagy a hozzá tartozó inf-
rastruktúra sérülne” – egészítette ki az elhang-
zottakat Szekeres Roland műszaki koordinátor. 

„Nagyon összetett feladat ma Budapesten 
trolibuszt vezetni. Célunk, hogy a tanulókban 
rögzüljön az a cselekvéssor, ahogyan az ilyen 
jellegű járműveket majd a  forgalomban hasz-
nálniuk kell. Ezért örülünk különösen ennek 
a  speciális járműnek, aminek segítségével ha-
tékonyan fel tudjuk majd készíteni a trolibusz-
vezető-tanulókat leendő szakmájukra” – zárta 
az eszmecserét az oktató.

A jármű műszakilag, hatósági vizsgáit tekintve 
készen áll, jelenleg az oktatók ismerkednek 
vele. Minden gond nélkül teljesítette a kétszer 
500 kilométeres kötelező próbafutást is, és 
megkapta T5000-es pályaszámát. Az ”iskola-
buszt” rövidesen birtokba vehetik a „diákok”.

Hradszki Róbert

MOZGÁSBAN
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Mennyire tervezhető ez a munkakör?
Elvileg kevésbé, hiszen a  pozícióm - a  bese-
gítő – pontosan arról szól, hogy nem fix be-
osztást kapok, hanem akkor jövök dolgozni, 
amikor szükség van rám. Egy szolgálatüre-
sedés (pl. betegség miatt) pedig gyakran 
csak pár órával a kezdés előtt válik ismertté. 
A főállásom okán az „életünk a biztos bizony-
talanság” az alapérték, szóval számomra ez 
nem gond. Manapság pedig, ha jelzek egy 
napot, amikor tudok szolgálatot vállalni, arra 
biztosan kapok beosztást is, ezért igazából 
tervezhetek is vele. Én meg igyekszem, hogy 
a  diszpécserek is tervezhessenek velem. Bár 
a  főállásom mellett még van két szerelmem, 
a kisvasút és a hajózás, de mindkettőnél civil-
ként dolgozom, tehát az előírt végzettségek-
kel, de önkéntes munkatársként, s ebben is 
lehet rugalmasan tervezni.

Mióta dolgozik besegítőként a BKV-nál?
2004-ben változott a  kisvasutas munkám, ki-
csit több lett a  szabadidőm, és egyik kisvas-
utas barátomtól - aki amúgy főállásban BKV-s 

- megtudtam, hogy indul besegítő tanfolyam, 
amin ő is részt vesz. 2005-ben UV típuson tet-
tük le a hatósági vizsgát. Azóta a Budai Forga-
lomnál vagyok.

És hogyan kapcsolódik mindehhez a Peter Cerny 
Alapítványi Mentőszolgálat?
Az első munkahelyem a  SOTE I.sz. Szülészeti 
Klinika Koraszülött Osztályán volt. Az osztály-
vezető professzor és három másik, különösen 
elhivatott doktor– egyikük ma a Cerny Mentő 
főorvosa és szakmai vezetője – kezdeményez-
te egy állandó koraszülött mentőszolgálat 
megszervezését. Ebből nem szerettem volna 
kimaradni, így kilenc év kórházi szolgálat után, 
1993-tól dolgozom velük diszpécserként. A  te-

rületünk Budapest és a  közép-magyarországi 
régió, de voltunk már szinte minden magyar-
országi kórházban, sőt a  tengeren túlra is vit-
tünk már újszülöttet. Nem „csak” mentéssel, 
azaz a  súlyos állapotú kora-és újszülöttek el-
juttatásával foglalkozunk, hanem oktatással is. 
Mentőszolgálatként, a  világon egyedülállóan, 
úgynevezett telemetriás szemészeti vizsgá-
latot is végzünk a kis súlyú koraszülött babák 
szemkárosodásainak – ők különösen veszé-
lyeztetettek – időben történő felismerésére. 
Szóval érdekes munka, nincs „rutin feladat” és 

„unalmas nap”.

Könnyen összeegyeztethető a két munkakör?
A főállásomban huszonnégy órás ügyeleti 
szolgálatot adunk. Ez, így, elvileg nyolc-kilenc 
munkanap egy hónapban. Van két további sze-
relmem is, bár hajózni (a Magyar Hajózásért 
Egyesület közösségével) lényegesen keveseb-
bet jutok el, mint szeretnék, de a  kisvasút (a 
Kisvasutak Baráti Köre Egyesület üzemelteti 
a  Kemencei Erdei Múzeumvasutat) bizony ko-
moly elfoglaltság. A  kisvasút munkájában az 
alapítástól részt veszek önkéntesként, több-
féle vasút-szakmai végzettségem okán a moz-
donyvezető, forgalmi szolgálattevő, üzemve-
zető, balesetvizsgáló, továbbá vasútszakmai 
oktató és oktatási felelős, no meg munkavé-
delmi technikus, nehézgép kezelő munkakö-
röket is betölthetek, ha az elvégzendő feladat 
megkívánja. Tehát a „játék” lehetőségem itt is 
bőséges… Csak sajnos erre is kevesebb időt tu-
dok szánni, mint szeretnék. Mindent összevet-
ve azonban a  mentős főállásommal jól össze 
tudom egyeztetni a  besegítő munkakört. Bár 
mindenhol, nem csak a kisvasúton, de a főállá-
somban is, és a villamosnál is szívesen töltenék 
több időt, mert szeretem.

Miért szeret villamost vezetni?
Mint a  mentőnél, itt sincs két egyforma szol-
gálat, de két egyforma menet sem. Ráadásul 
a  felelősség egyértelmű, mindenki a  saját jo-
gosítványával vezet, Őrá bízták az akár kétszáz 
utast, és – a modern kocsik esetében – az akár 
több százmilliós technikát. Bár a zöld erdei kis-
vasút és a fővárosi sárga villamos első ránézés-
re nem sokban hasonlít, de az utasbefogadó 
képességükben, járműtömegükben, a  sebes-
ségükben, a  budai vonalak esetében a  pálya-
meredekségük jellegében azért nem is állnak 
olyan messze egymástól. Az meg külön előny 
nekem, hogy így akkor is rutinban maradok 
a sínen, ha a kisvasutas életemben a mozdony-
vezetésből éppen kimaradok.

Kinek ajánlaná ezt a munkakört?
Aki úgy érzi, hogy szeretné csinálni és érdekli, 
bátran jelentkezzen! A  tudás megszerzésével 
nem lesz gond, mert évszázados távlatban ala-
kult ki egy olyan profi oktatási rendszer, hogy 
csak jó kocsivezetőket képeznek. A besegítők 
és a  főállásúak között csak az időbeosztás 
a különbség. Az elvárások azonosak.

Milyen főbb tulajdonságok szükségesek egy vil-
lamosvezetőnek?
Egyetemes szabályként emlegette az egyik 
munkamódszer átadóm: „a jó villamosvezető 
mindent észrevesz, de csak azzal foglalkozik, 
ami a munkájához tartozik”. Nagyon más a vá-
ros az első szélvédő mögül, mint az oldalablak-
ból. S nem csak azért, mert egyikből utasként 
nézelődik az ember, a  másik esetben viszont 
a  közlekedési helyzetet figyeli, illetve aktívan 
alakítja, ha szükséges. A fülkében az a dolgunk, 
hogy mindent megoldjunk – ez a  munkánk. 
Ideges, hirtelen haragú embernek nem való.

NAGYON MÁS A VÁROS 
AZ ELSŐ SZÉLVÉDŐ MÖGÜL, 
MINT AZ OLDALABLAKBÓL
SZERKESZTŐI TÖREKVÉSÜNK, HOGY MAGAZINUNK HASÁBJAIN RENDSZERESEN BEMUTASSUNK OLYAN 

TÖRTÉNETEKET, AMELYEK BIZONYÍTJÁK, HOGY A  BKV-FORMARUHA OLYAN KIEMELKEDŐ KARAKTERE-

KET REJT, AKIKNEK ÉLETE MINDANNYIUNK SZÁMÁRA INSPIRÁCIÓKÉNT SZOLGÁLHAT. SZŰCS ZOLTÁN 

TÖRTÉNETE EGYSZERRE TANULSÁGOS, HUMOROS ÉS PÉLDAÉRTÉKŰ, HISZEN VILLAMOSVEZETŐ-BESEGÍ-

TŐ KOLLÉGÁNK FŐÁLLÁSBAN A PETER CERNY ALAPÍTVÁNYI MENTŐSZOLGÁLAT DISZPÉCSERE.
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A magánélettel mennyire összeegyeztethető 
a két állás?
Könnyű dolgom van, mert független vagyok, 
de elég sok a családos kolléga, nem hiszem te-
hát, hogy gondot okoz.

Van-e kedvenc típusa vagy vonala?
Több is. Budapest vita nélküli legszebbje 
a  Duna parti viadukt vasút, azaz a  2-es vonal. 
Bár hagyományosan nem Budához tartozik, 
a 4-es metró építésekor Kelenföld kocsiszínből 
álltak ki oda a villamosok. Így sokszor jártam 
arra, amíg a Jászai Mari tér és a Havas utca kö-
zött járt 2B viszonylatjelzéssel. A budai hűvös-
völgyi (56, 61) vagy farkasréti (59), a hangulatos 
kamaraerdei (41) is kedvenc. Ám aligha szorul 
magyarázatra, hogy legjobban a  47-est szere-
tem, ez jön a legközelebb az otthonomhoz. Azt 
a  villamost – és bármely más járművet – sze-
retem, amit én vezetek, s nem az elektronika. 

Emiatt is nagyon örültem, hogy a  hatósági 
vizsgát az UV típuson tehettem le, mellé a T5C5 

„Tátra” típusról tanultunk. Kedvencem az ICS 
vagy „Ganz” csuklós kocsi, a Hógépnek pedig 
igazán megvan a maga különös hangulata. Kö-
zös jellemzőjük, hogy mindegyiket én vezetem 
és nem a komputer.

Kedvenc villamosa, útvonala tehát van. Mi 
a kedvenc története?
Nehéz egyet kiválasztani, hiszen sok-sok dolog 
történik akár egy nap alatt is. Akiről a követke-
ző szólni fog, sajnos már nincs velünk. De hogy 
az elején kezdjem: a besegítői tanfolyam rész-
vételi feltételeként kellett egy olyan üzemegy-
ség, ahol majd foglalkoztatni fognak. Budafoki 
lakos lévén a budai oldal volt a vágyam. Varga 
Károly urat – az ottani vezetőt – nem ismer-
tem még, úgy kellett szívességet kérnem. Mit 
mondhattam volna?! Hogy Ön ugyan életében 

először lát, azt se tudja, ki vagyok, de azt kívá-
nom öntől, hogy vállalja értem a  felelősséget, 
és adja írásba, mert vinnem kell az oktatás-
ra..?! Reménytelennek éreztem, így ameddig 
lehetett, húztam az ügyet és kerültem a  sze-
mélyes találkozást. Rászántam magam, felhív-
tam. Megértette, mi a problémám, de kiderült, 
hogy azon a napon már csak rövid ideig lesz az 
irodájában, és a hét további napjain nem tud 
fogadni. Budafoktól Kelenföld – autóval a ker-
tek alatt – nem sok idő, szóval repültem. Alig 
néhány perce maradt rám, de eldöntötte, hogy 

„bevállal”. Azóta is a Budai Forgalmi Szolgálat-
nál vagyok.

Demjén Anikó, Fenyvesi Máté
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2019 IS A MI ÉVÜNK!
JANUÁR 1.

70 éve, 1949-ben adták át az akkor még Fürst Sándor nevet viselő  
Kelenföld autóbuszgarázst

MÁRCIUS 28.
5 éve, 2014-ben adták át a 4-es metróvonalat

ÁPRILIS 30.
90 éve, 1929-ben közlekedett utoljára menetrend szerinti  

emeletes autóbusz Budapesten

JÚNIUS 24.
145 éve, 1874-ben – Európában harmadikként – vehette birtokba  

az utazóközönség a svábhegyi fogaskerekű vasutat

JÚLIUS 2.
90 éve, 1929-ben villamosították az addig gőzüzemű  

fogaskerekű vasutat

JÚLIUS 30.
130 éve, 1889-ben indult el a forgalom Budapest első normál nyomtávú 
villamos vonalán: az Egyetem tértől, a Stáczió utcán (ma: Baross utca) 
át a Köztemető útig (ma: Fiumei út). Ebben az évben adták át a Baross 

kocsiszínt is.

AUGUSZTUS 10.
125 éve, 1894-ben jött létre a Budapest Földalatti Közúti Villamos Vas  

Rt., amely megkezdte az Andrássy út alatt a kontinens első földalatti 
vasútjának építését

JÚLIUS 14.
105 éve, 1914-ben adták át a Városi Tömegközlekedési Múzeum egykor 

HÉV kocsiszínként szolgáló, azóta műemlékké nyilvánított épületét 
Szentendrén
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OKTÓBER 1.
70 éve, 1949-ben szűnt meg a legendás Budapest Székesfővárosi  

Közlekedési Részvénytársaság, azaz a BSzKRt., a közlekedés  
üzemágainak megfelelően önálló vállalatokat hoztak létre.

OKTÓBER 24.
95 éve, 1924-ben indult el az első autóbusz Buda és Pest között,  
a Lánchídon át, a járat a Vilmos császár (ma: Bajcsy-Zsilinyszky)  

úttól a Krisztina térig közlekedett.

OKTÓBER 31.
95 éve, 1924-ben szűnt meg Budapesten a villamosok 1887-es  

indulásától jellemző alsóvezetékes rendszer

NOVEMBER 5.
90 éve, 1929-ben közlekedett Budapesten utoljára omnibusz,  

az utolsó jármű a Villányi úton haladt végig

NOVEMBER
85 éve, 1929-ben készült el a Szent Domonkos utcai,  

később Récseiként emlegetett első budapesti autóbuszgarázs

DECEMBER 21.
70 éve, 1949-ben indult újra a II. világháború után a trolibusz-közlekedés, 

ekkor adták át a forgalomnak a 70-es trolibuszvonalat

FONTOS ÉVSZÁMOK A BUDAPESTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS KÖZEL 150 ÉVÉBŐL:  

A FOGASKEREKŰ ÁTADÁSÁTÓL AZ M4-ES METRÓIG.

OKTÓBER 19.
90 éve, 1929-ben indult el a budai Várba közlekedő első autóbuszjárat  

a Lánchíd pesti hídfőjétől (16-os viszonylat)

NOVEMBER 21.
55 éve, 1964-ben adták át – a II. világháborúban felrobbantott helyett – 

az új Erzsébet hidat, amelyen a két városrészt összekötő  
villamosközlekedés is újra elindult
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Az első fecskék
A budapesti tömegközlekedés forgalmi terüle-
tén az I. világháború idején jelentek meg elő-
ször nők. Tisztviselőként, gépírókisasszonyként 
már az első fővárosi közlekedési társaságoknál 
is vállalhattak állást, de az utasok számára is 
látható munkakört csak 1915-től tölthettek be. 
Mivel a  férfiak jelentős része a  frontokon har-
colt, munkájukat – ahogyan a gyárakban, üze-
mekben – a járműveken is nők vették át. Az első 
női kalauzok a  földalattin és a  villamosokon 
álltak munkába.
A II. világháború után már járművezetőként is 
dolgozhattak nők, 1946-tól villamost, 1949-től 
pedig az újrainduló trolibuszokat is vezethet-
ték. 1951-ben a hivatalos kurzus női egyenjogú-
ságot – például traktorista lányokkal – hirdető 
propagandája, de valójában a  nagymértékű 
munkaerőhiány hatására az autóbuszokon is 
lehetőséget kaptak. Autóbuszvezetői pályafu-
tásuk azonban még meglehetősen rövid éle-
tűnek bizonyult, főként az akkori busztípusok 
műszaki, technikai adottságai, a fokozott fizikai 

megterhelés miatt rövidesen eltűntek a  pályá-
ról. Az 1970-es évek elején a  metrónál – mint 
új közlekedési ágazatnál – már a  kezdetektől 
alkalmaztak nőket, az autóbuszok kormányá-
nál végül csak az évtized végén kaptak biztos 
helyet.

Tiltólistán
Az 1970-es évekre a kalauz nélküli közlekedés 
bevezetése révén felszabaduló többezer fős lét-
szám sem segített megoldani a munkaerőpiaci 
helyzetet. Ugyan lehetőséget adtak a  jármű-
vezetői átképzésre is, de a vártnál kevesebben 
jelentkeztek buszvezetőnek. A BKV elsősorban 
anyagi ösztönzők segítségével próbálta meg-
nyerni leendő kollégáit. A  problémát néhány 
évre sikerült is orvosolni, de – részben a jármű-
park jelentős növekedésének köszönhetően 

– az évtized második felére a  hiány újra egyre 
égetőbbé vált. Ekkor merült fel a  nők foglal-
koztatásának lehetősége e munkakörben. 
Az autóbusz-vezetés ekkoriban az erős fizikai 
igénybevétel okán a  nők számára tiltott mun-
kakörök listáján szerepelt. Jól összefoglalja 
a  Magyarország című korabeli hetilap meg-
fogalmazása a  szakma nehézségeivel kap-
csolatos általános vélekedést: „Egy buszsofőr 
a  régebbi típusú járműveken napi nyolc óra 
alatt több súlyt nyomott a  lábával, mint egy 
súlyemelő a napi edzésen. A kuplung kinyomá-
sa 20-30 kilopond. Naponta mintegy három-
ezerszer ismételte e műveletet.” Mindemellett 
már az alkalmassági feltételként megszabott 

NŐK KORMÁNYOZNAK!
„SZOKATLAN KÉP A FŐVÁROSBAN. KÉK BUSZOK SUHANNAK EL AZ UTCÁN: VEZETŐÜLÉSÜKÖN LÁNYOK, 

ASSZONYOK. TALÁN MEREV MÉG KISSÉ A KEZÜK, ÉLESEBBEN FÉKEZNEK A MEGÁLLÓKBAN ÉS LASSÚB-

BAK A FORGALOMBAN. A PÓTSZÉKEN MELLETTÜK ÜLŐ, GYAKORLOTT FÉRFI VEZETŐK AZONBAN SEGÍ-

TENEK LEGYŰRNI AZ IZGALMAT, MEGISMERNI AZ ÚTVONALAT” – EZEKKEL A SZAVAKKAL SZÁMOLT BE 

A NÉPSZABADSÁG 1979. JANUÁR 10-ÉN AZ ELŐZŐ NAP RENDHAGYÓ ESEMÉNYÉRŐL. BÁR A BKV TÖBBI 

KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATÁBAN MÁR NEM SZÁMÍTOTTAK ÚJDONSÁGNAK A  NŐI JÁRMŰVEZETŐK, ÉS AZ 

1950-ES ÉVEKBEN EGY RÖVID IDEIG NÉHÁNYAN MÁR ÜLTEK AUTÓBUSZ VOLÁNJA MÖGÖTT IS, DE REND-

SZERES ÉS FOLYAMATOS ALKALMAZÁSUK 40 ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐDÖTT.



19

3,5 tonnás tehergépkocsi-vezetői munkakör-
ben eltöltött kétéves tapasztalat megszerzését 
sem tették lehetővé nők számára – egészség-
ügyi okokból.

Igen a női nemre
1975-ben került a Budapest Főváros Tanácsa elé 
a  Javaslat a  nődolgozók autóbusz-gépjármű-
vezetői munkakörben törénő foglalkoztatásá-
ra című első munkaterv a kérdés megvitatására. 
Végül 1978 nyarán a  Közlekedés és Postaügyi 
Minisztérium az Egészségügyi és a Munkaügyi 
Minisztériummal, valamint a  Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben kétéves 
kísérleti időtartamra engedélyezte a  BKV-nál 
a  nők autóbusz-vezető munkakörben történő 
foglalkoztatását. Feltételül szabták az előze-
tes és folyamatos, szigorított orvosi és pszi-
chológiai alkalmassági vizsgálatokat, ugyan-
akkor eltekintettek a  tehergépkocsi-vezetői 
tapasztalattól. Az Ikarus 260 típusú szóló au-
tóbuszokon, illetve a kísérleti idő során is csak 
a szervokormánnyal és szervofékkel, automata 
sebességváltóval rendelkező, korszerű autó-
buszokon hagyták jóvá a  női vezetők alkal-
mazását. Az engedélyben rögzítették annak 
ideiglenes jellegét, csak a  kétéves időszak ér-
tékelése után lehetett döntést hozni a korábbi 
tiltások feloldásáról, a  női vezetők szélesebb 
körben való alkalmazásáról.
1978 októberében, elsőként addig trolibusz-
vezetőként dolgozó hölgyekkel el is kezdődött 
a  női buszvezetők kiképzése. A  trolikról átje-
lentkező lányok, asszonyok a  sikeres felvételi 
után három hónapos intenzív oktatásban vet-
tek részt a BKV házi iskolájában. Négy szakmai 
és nyolc gyakorlati oktató irányította tanulmá-
nyaikat a napi hétórás iskolaidőben. Előbb zárt 
pályán, majd oktató irányításával közúti forga-
lomban is próbára tették tudásukat. A főváros 
valamennyi buszútvonalát megismerhették. 
Közben számos orvosi és pszichológiai alkal-
massági vizsgálaton estek át.

Premier
1979. január 9-én állt munkába az első tizen-
négy buszvezető hölgy az immár utasokat 
is szállító Ikarus 260-as panorámabuszokon. 
A  húsz napig tartó próbaidőszakban még 
egy-egy rutinos férfi kolléga jelenléte mellett 
végezték munkájukat a  Móricz Zsigmond kör-
tér és Budaörs, a  Keleti pályaudvar és Újpest 
között, illetve néhány pesterzsébeti, csepeli 
és újbudai vonalon. Egy hónap múlva, az önál-
lósági vizsga letétele után már segítség nélkül 
látták el feladatukat.
Munkabérük a  kezdő férfi kollégáikkal meg-
egyezett. A  családosok, gyereküket egyedül 

nevelők helyzetét figyelembe vették a  mű-
szakbeosztásoknál, a gyermekek elhelyezését 
a  BKV saját gyermekintézmények, bölcsődék, 
óvodák fenntartásával támogatta. Napi mun-
kaidejük nem lehetett több kilenc óránál, éj-
szaki szolgálatra és csuklós autóbuszokra sem 
oszthatták be őket. 
Bár többen már a  betanulás fázisában is ké-
telkedtek a  hölgyek sikerében, a  későbbi be-
számolók már egyértelműen megerősítették 
a  helytállásukat, a  férfi kollégáikkal azonos 
színvonalú munkájukat. A  kétéves kísérleti 
időszak után elkészült átfogó jelentés megál-
lapította, hogy „a női autóbusz-járművezetők 
képzési, foglakozási rendszere az elvárások-
nak megfelelően hatékonyan és jól funkcioná-
lóan bevált”.
Egy ideig még az utasok csodálkozó tekinte-
tei kísérték a férfiasnak elkönyvelt foglakozás 
képviselőit, de lassan csökkent a  munkába 
állásukat kísérő felfokozott figyelem, a  ve-
zetőfülkében ülő hölgy és a  hangszóróból 
felcsendülő női hang egyre megszokottabbá 
vált. A női vezetők száma lassan, de biztosan 
gyarapodott. Már nemcsak más ágazatok jár-
művezetői közül, hanem a  legváltozatosabb 
munkakörökből – adminisztátortól a  műhím-
zőig – választották a foglalkozást. 

Vidák Judit

Trolin kezdték
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Forgalomirányítás jelentősége 
A metró hatékony irányításának eszköze a köz-
ponti irányítás. Budapesten a  metró közpon-
ti fogalomirányítási koncepciója szerint az 
irányítási és felügyeleti funkciókért (vonat és 
utasforgalom, műszaki rendszerek) egy-egy 
szakterület felel önálló irányítóval (diszpécser-
rel). Így az irányítási feladatokat metróvona-
lanként három szakterület diszpécsere végzi 
egy közös térben dolgozva, a KFM vezetésével. 

Az M3-felújítással jött a feladat
A M2 metró diszpécserközpontját a  BKV Zrt. 
VÜI Metró Üzemigazgatóság közreműködé-
sével át kellett telepíteni új helyszínre, hogy 
a  felszabaduló helyiséget összenyitva a  szom-
szédos M3 KFM helyiséggel, elegendő terület 
álljon majd rendelkezésre a  felújításra kerülő 
M3 metróvonal új diszpécserközpontjának ki-
alakításához.

A költözés nehézségei
A feladatot nehezítette, hogy az M2-n az át-
telepítés miatt még részlegesen sem lehetett 
leállítani a  vonal forgalmát, valamint a  műkö-
dő rendszerek szétszedése, újra összerakása 
különleges kockázatokat rejt. Működő beren-
dezések üzemvitel alatti áttelepítése speciális 
feladatnak számít, ezirányú jelentős tapaszta-
latokkal nem rendelkeztünk. A  kockázatok fi-
gyelembevételével ezért a BKV Zrt. egy projekt 
csapatot állított fel, és közbeszerzési eljárást 
hirdetett az áttelepítési munkák végrehajtására. 

Ütemterv
A szerződés megkötéséig az új diszpécserköz-
pont fogadására a Szabó Ervin téri diszpécser-
ház IV. emeletén kijelölt területet saját erőből 
át kellett alakítani és fel kellett újítani. A  fel-
újítás magában foglalta a 125 m2-es KFM, KFO, 
KUD, MÜDI* közös diszpécserközpont kiala-
kítását, két önálló mérnöki munkahely létre-
hozását, ezen felül az üzemeltető személyzet 
számára konyha, pihenő helyiség megépítését. 
A felújított terület közel 200 m2. A munkák 2017 
októberében indultak, teljesen új bútorzatot és 
monitorfalat, új kábelhálózatot telepítettünk.

Szerződéskötés az áttelepítésre
2018. február 22-én a  projekt kivitelezésére 
szakmai partnerünk a Siemens Zrt. lett, aki-
vel szintén pontos ütemtervet dolgoztunk 
ki. Az áttelepítési munkák gyors, de reális 
időigénye 6 hónapban, a fejlesztési munkák 
befejezése pedig további 2 hónapban került 
meghatározásra.

Megvalósítás
Az áttelepítési munkákat alapvetően az éjsza-
kai üzemszünetekben kellett elvégezni. Ezt – 
a kockázatok felmérése és kezelése mellett – az 
ütemezésnek megfelelően, pontosan végre-
hajtottuk. Az áttelepítést követő reggeli üzem-
kezdés csúszás és hiba nélkül megvalósult. 
A  megszűnő diszpécserközpont feleslegessé 
vált berendezéseit elbontottuk. Az előkészítő 
munkálatok 2017. októberében kezdődtek, me-
lyekre kevesebb, mint 5 hónap, az áttelepítésre 
magára pedig 6+2 hónap állt rendelkezésre – 
mindez a tervezett határidőkre lezajlott.

A projekt értékelése
A Metró Üzemigazgatóság és a Műszaki Fejlesz-
tési és Beruházási Főosztály a  projektet mind 
a határidő, mind a műszaki kivitelezés tekinte-
tében sikeresnek ítéli meg. Az áttelepítési mun-
kák eredményeként egyrészt a  tervezett idő-
pontban sikerült munkaterületet biztosítani az 
M3 diszpécserközpont kiépítéséhez, másrészt 
az új M2 diszpécserközpont jobban megfelel 
a  metróirányítási-koncepciónak. Korszerű ki-
alakítása révén jobb ergonómiával rendelkezik, 
mint az áttelepítés előtti központ, a beruházás 
révén új munkaállomásokat telepítettünk, ami 
hosszútávú üzemeltetési érdekeinket szolgálja. 
A beruházást a tervezett időpontra, csúszások 
nélkül sikerült megvalósítani, annak ellenére, 
hogy több üzemeltetési kockázatot is rejtett 
a  kivitelezés. A  munkák során egyetlen olyan 
esemény sem következett be, ami az M2-es 
metró leállítását, vagy átmeneti korlátozását 
idézte volna elő. Az irányító személyzet elége-
dett az új körülményekkel, munkájukat tága-
sabb, jobb adottságú diszpécserközpontban 
végezhetik.

Darai Lajos

AZ M2 DISZPÉCSERKÖZ-
PONTJÁNAK ÁTTELEPÍTÉSE

*KFM - központi forgalmi menetirányítás, KFO - központi forgalmi operátor, KUD - központi utasforgalmi diszpécser, MÜDI - műszaki diszpécser
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Napjainkban egyre jellemzőbb trend a  közös-
ségi közlekedésben és a  magántulajdonban 
lévő járműveken is a szélvédő mögé felszerelt, 
forgalomfigyelő kamerák alkalmazása. A  fel-
használói igényekre reagálva a  képrögzítésre 
alkalmas eszközök piaca olyannyira bővült, 
hogy egy nappali és éjszakai fényviszonyok kö-
zött is értékelhető felvételt készítő, 4K (UHD) 
felbontásban rögzíteni képes kamera már 15-
20 ezer forint körüli összegért elérhető bárki 
számára. Noha az egyéni felhasználók általi 
kameraüzemeltetés viszonylag szabályozatlan 
terület, társaságunk számára a  jogalapot az 
ilyen kamerák alkalmazására a  2012. évi XLI. 

törvény (személyszállítási törvény) teremti 
meg. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy miért 
alkalmazzuk ezeket a  kamerákat, és milyen 
többlet lehetőségek rejlenek a  közösségi köz-
lekedés területén történő felhasználásukban.
A motorizáció bővülésével, utcáink forgalmi 
terhelésének növekedésével egyenes arány-
ban nőtt a  közlekedési balesetek száma is, 
amelyek fennakadást idéznek elő mind a  kö-
zösségi, mind pedig az egyéni közlekedésben. 
A  villamos ágazatban az események helyszíni 
szemléjét a Vasútbiztonsági Csoport és a Hely-
színelői Csoport együttesen végzi, amely 
alapot teremt a  szakmai vizsgálatok objektív 
lefolytatásához és a biztosítási, valamint a kár-
ügyek intézéséhez. Ennek érdekében egy-egy 
közlekedési baleset helyszínén kiemelten fon-
tos a  történtek rekonstruálása, a  felelősség 
egyértelmű megállapítása. A  szélvédőkame-
rák ebben jelentenek fontos segítséget, mivel 
megfelelő megválasztásuk és üzemeltetésük 
esetén objektíven és részletesen mutatják be 
egy-egy baleset bekövetkezésének folyamatát. 
A  forgalom kamerával történő megfigyelése 
előtt a  balesethelyszínelés a  tanúkutatás és 
a  meghallgatások miatt hosszabb folyamat 
volt, és az esetenként ellentmondásos nyilat-
kozatok miatt a  felelősség megállapítása is 
nehézségekbe ütközött, ráadásul amennyiben 
ez a helyszínen sikertelen volt, a hatósági eljá-
rás lezárulásáig a biztosítók sem fizették meg 
a keletkezett károkat, adott esetben leállításra 
kényszerítve a balesetben érintett járműveket.
A Vasútbiztonsági Csoport a  balesetvizsgálat 
folyamatában a  felelősség megállapításán túl 
a balesetekről készült kamerafelvételeket – vil-
lamos járművek esetében – a menetregisztráló 
berendezések által rögzített adatokkal min-
den esetben összeveti, amely nagy segítséget 

nyújt az elemzési folyamatotban. Ennek jelen-
tősége abban áll, hogy egy baleset kivizsgálá-
sa után visszacsatolás adható akár az érintett 
járművezető, akár az oktatási szakterület felé 
azzal kapcsolatban, hogy milyen helyzetekre 
kell a járművezetőket felkészíteni, a képzéssel 
milyen reakciókat szükséges motorossá ten-
ni. A  balesetekről készült kamerafelvételek 
időszakos járművezetői oktatásokon történő 
bemutatása, elemzése ugyancsak felbecsül-
hetetlen jelentőséggel bír a balesetmegelőzés 
szempontjából.
A közösségi közlekedési járműveken a  szélvé-
dőkamerák alkalmazásán túl elterjedt az utas-
téri kamerák használata is, amelyeknek fontos 
szerepe van a  járműveken elkövetett bűncse-
lekmények megelőzésében és felderítésében, 
védik a  járműveket, fokozzák az utazóközön-
ség és a  járművezetők szubjektív biztonságér-
zetét. Az ilyen kamerák segítséget nyújtanak 
az utazóközönségtől érkező észrevételek ki-
vizsgálásában, de a járművezetők is kezdemé-
nyezhetik a felvételek mentését és archiválását 
saját védelmük érdekében.
Elterjedt tévhit, hogy a  munkáltató a  mun-
kavállalók megfigyelése céljából archiválja 
a  járműfedélzeti kamerarendszerek felvétele-
it. Ezen tévhit eloszlatására fontos elmondani, 
hogy egyetlen, a  BKV Zrt. által üzemeltetett 
villamos típuson sincs olyan üzemelő kamera, 
amely a járművezetők közvetlen megfigyelését 
célozná, továbbá egy jelenleg hatályban lévő, 
villamos üzemigazgatói rendelkezés is kifeje-
zetten tiltja a járművezetők kamerával történő 
megfigyelését.

Szántó Zsolt
vasútbiztonsági csoportvezető

A BALESETVIZSGÁLAT 
FÓKUSZÁBAN

– AVAGY MIRE HASZNÁLJUK A FORGALOMFIGYELŐ KAMERÁK FELVÉTELEIT?
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„MINDENNEL KÖZLEKEDŐ 
VAGYOK”

Úgy tudom, bringás körökben is ismerősen mo-
zogsz. Emellett rendszeresen BKV-zol? 
Így igaz: régóta, körülbelül 22-23 éve bringá-
zom. Az én esetemben talán az a pontos meg-
határozás, hogy mindennel közlekedő vagyok. 
Nekem  szinte mindig volt bérletem, sőt még 
bringás bérletem is, amit a Margit hídnál vagy 
a Batthyány téren vettem. A Rómain lakom, és 
volt már olyan, hogy a  HÉV-en szállítottam 
haza a kerékpárt, amikor már nem volt kedvem 
tekerni. Nemrég elkezdtem vezetni is, így most 
ebben a hidegben autózom is. 

Gyakran felismernek a  BKV-n? Mi az általános 
reakció? 
Gyakran felismernek, és van, hogy fotózkodnak 
velem, ha buszra vagy villamosra szállok. Néha  
hallom, amint összesúgnak a  hátam mögött, 
hogy „Nézd, ott a  Tilla”, de általában kedves 
és jófej utasokkal találkozom. Előfordul, hogy 
beszélgetek is a  többi utassal, de azt sokan 
tiszteletben tartják, mikor a  családommal va-
gyok. Ha épp nem szeretnék beszélgetni, ak-
kor inkább fülhallgatót használok. Igaz, a füles 
nem mindig jó: veszélyes is lehet, mikor valaki 
bömbölteti a  zenét, és nem hallja a  közleke-
dés zaját. Vagy amikor hátat fordítva így várja 
a metrót. Láttam már ilyet is.

Milyen tapasztalatokat szereztél utasként?
Talán egyfajta divat lett az elmúlt időszakban 
a közösségi közlekedést szidni, de nekem alap-

vetően jó tapasztalataim vannak. A metró sze-
rintem jól működik, mindenhova el lehet jutni 
vele. Jómagam főleg Budán közlekedem (pl. 
a  22-es busszal), de egyáltalán nincs rossz ta-
pasztalatom. A gyermekeim szintén BKV-znak. 
Ők korosztályukból fakadóan – velem ellentét-
ben – már applikációt használnak, ami percre 
pontosan jelzi a  járatokat. Ez már generációs 
különbség köztünk.

Jeggyel vagy bérlettel utazol?
Bérlettel, igaz épp most járt le. Egyébként 
a gyermekeim is bérlettel utaznak.

A közelmúltban több közismert emberrel készí-
tettünk interjút, akik BKV-znak (Vadon János, 
Gesztesi Károly, Bombera Krisztina). Van esetleg 
olyan közismert munkatársad, barátod, akiről 
tudod, hogy a  közösségi közlekedést részesíti 
előnyben?
Claudia, Majka, Kasza Tibi, Ördög Nóri sze-
rintem autóznak, de amennyire én tudom, 
Hajós András nemcsak bringázik, hanem 
tömegközlekedik is.

A művészet nem idegen tőled, hiszen több filmet 
is készítettél. Tudtad, hogy a BKV-nak is vannak 
művészeti projektjei?
Nem tudtam róla, de én minden művészeti 
kezdeményezést támogatok. A  művészet sok 
mindent gyógyít, ezért fontosnak tartom.

Az elmúlt években elég sok változás zajlott a köz-
lekedésben. Mennyit érzékeltél ebből?
Nem gondolom, hogy Budapest közlekedé-
se rosszabb lenne más nagyvároshoz képest. 
Néha talán zsúfolt, de ez ezzel jár. Szerintem 
régen sem volt vele probléma. Emlékszem, 
mikor régen azon aggódtam, hogy milyen lesz 
majd a Fonódó, ha megvalósul. Aztán minden 
korábbi félelmem alaptalannak bizonyult, hi-
szen végül egy használható, nagyon jó vonal 
lett belőle. 

Utasként van olyan ötleted, javaslatod, ami 
alapján javíthatnánk a  szolgáltatás színvona-
lán?
A 4-es metrót jó lenne elvinni egészen az M3-ig, 
a másik irányban pedig az M7-ig (Gazdagrétig), 
ahol az emberek a parkolóban hagyják az autó-
jukat, például Törökbálint felől. Annak szerin-
tem lenne értelme, akkor nyerhetné el az igazi 
funkcióját. A  Combino villamosok például jól 
működnek, de talán szükség lenne még egy-
két újabb villamosvonalra is (például a Bajcsy-
Zsilinszkyn), ami a város jövője szempontjából 
szükséges lenne. Régen több villamos volt, ma 
meg több busz jár, ami környezetszennyezőbb. 
Emellett a villamos talán olcsóbb is a metrónál. 
A közlekedéssel kapcsolatos applikáció fejlesz-
tése is hasznos lehet a későbbiekben. De ösz-
szességében elégedett vagyok.

Sándor Béla

KÖZLEKEDNI SOKFÉLEKÉPPEN LEHET: VAN, AKI AZ AUTÓT VÁLASZTJA, VAN, AKI A KERÉKPÁRRA ESKÜ-

SZIK ÉS VAN, AKI INKÁBB A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉST PREFERÁLJA. ARRÓL VISZONT RITKÁN HALLANI, 

HA VALAKI MINDHÁROM TERÜLETEN OTTHONOSAN MOZOG. AZ ORSZÁG EGYIK LEGNÉPSZERŰBB RI-

PORTER-MŰSORVEZETŐJÉVEL, TILL ATTILÁVAL BESZÉLGETTÜNK.



• a TV2 örökös arca, az ország „Tillája”, 
• riporter, műsorvezető, rendező
• neve számos népszerű szórakoztató 

műsorral vált eggyé
• több évtizedes karrierje során szá-

mos díjban, elismerésben részesült
• nős, 3 gyermek édesapja

fo
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AMIKOR AZ ÁLMOK 
VALÓRA VÁLNAK
A BKV AZ 51. ÉVÉBE LÉPETT - TAVALY SOK-SOK PROGRAMMAL, RENDEZVÉNNYEL SEGÍTETTÜK AZ EL-

MÚLT FÉL ÉVSZÁZADRA VALÓ VISSZATEKINTÉST. EZEK AZ ALKALMAK A KÖZLEKEDÉSRAJONGÓKON KÍ-

VÜL NEKÜNK, A TÁRSASÁG DOLGOZÓINAK IS ÖRÖMET OKOZTAK. LEHETŐSÉGET TEREMTETTEK ARRA, 

HOGY FELELEVENÍTHESSÜNK RÉGI ESEMÉNYEKET, ÖSSZEGYŰJTHESSÜK A  MÚLT RELIKVIÁIT, ÉS MEG-

MUTATHASSUK MAI TUDÁSUNKAT IS. A „SZERETEM A BKV-T” FILMPÁLYÁZAT CÉLJA IS AZ VOLT, HOGY 

MODERN, KORSZERŰ ESZKÖZÖKKEL JELENÍTSÉK MEG VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ KOLLÉGÁINK AZT, AMIT 

A BKV-RÓL, AZ ITT FOLYÓ MUNKÁJUKRÓL GONDOLNAK.

A pályázatra két kiemelkedő, nagyon igényes, 
értékes, a  legjobb értelemben vett amatőr 
munka érkezett, amelyek honlapunkon is 
láthatóak. Az alábbi hasábokon az alkotók 
beszélnek a  filmkészítésről, önmagukról és 
munkájukról. 

Az Áramlat című film az Alexysmusic szer-
zőpárosának munkája. Szabóné H. Erzsébet, 
művésznevén Alexandra, a hétköznapokban 
az É-D-i metró motorkocsivezetője, alkotó-
társa Roland Alex, azaz Alexys, aki a  film kí-
sérőzenéjének szerzője is egyben. 

Erzsébetnek, vagy inkább a művészneveden, Ale-
xandrának szólíthatlak?
A munkatársaim és a  barátaim Bettiként is-
mernek, de a  közösségi megosztásokat Ale-
xandra néven jegyzem, zeneszerzőként pedig 
Alexsysmusic van feltüntetve, a  videóinkat és 
a fotókat így szoktuk feliratozni.

Említettétek, hogy az Alexsysmusic You Tube 
csatornátokon már szerepel pár zeneszerzemé-
nyetek, valamint általatok szerkesztett videók, 

fotók zenei kísérettel. Bevallom, annak ellenére, 
hogy láttam a  pályázatra beadott színvonalas 
munkátokat, nagyon meglepődtem az interne-
ten látható videóitok láttán. Gyönyörűek. Ho-
gyan lesz egy metrókocsi vezetőből zeneszerző 
és operatőr?
Úgy, hogy az egész fordítva történt. Előbb 
volt közöm a  zenéhez, mint a  metróhoz. Az 
óvónénim hívta fel a  szüleim figyelmét arra, 
hogy az énekhangommal és a  zenei tehetsé-
gemmel lehetne valamit kezdeni, így aztán 
óvodás koromtól fogva az Operaház kórusá-
ban énekeltem, miközben hegedülni tanultam. 
Már BKV-s voltam, de még mindig felléptem 
az előadásokon. Ennek akkor lett vége, amikor 
1988-ban bevezették a  személyi jövedelem-
adót. Ekkortól vállaltam már délutáni és éjsza-
kai munkát is, a  zenélés háttérbe szorult, de 
nem tűnt el az életemből.

Akkor operatőrnek, vagy inkább zeneszerzőnek 
tartod magad?
Mindkettőt tanulom, művelem. Mindig is sze-
rettem volna zongorázni, zongorám ugyan ma 
sincs, de szintetizátoron tudok játszani, ennek 
segítségével válnak mások számára is hallha-
tóvá a  fejemben összeálló dallamok, hangzá-
sok. 

Hogyan készült az Áramlat, hogyan készülnek 
a You Tube-on látható filmek?
Örömmel olvastam a Mozgásban magazinban 
a pályázati felhívást, hogy Én és BKV témában 
olyan 1,5 - 3 perces kisfilmeket, videoklipeket 
várnak, amelyek bemutatják a  BKV-nál folyó 
munkát vagy azt, hogy a nehézségek ellenére, 
miért jó itt dolgozni. Az erre a  pályázatra ké-
szített filmet a dinamikusan áramló budapesti 
közlekedés inspirálta. Rengeteg helyszínen 
forgattam, de sajnos a 3 perc szűkössége miatt 

sok mindent ki kellet hagyni a klipből. Ennek 
ellenére – remélem, hogy mások is így gondol-
ják –, a videó hűen tükrözi a  járművek sokszí-
nűségét, a változatos útvonalakat, amely a ze-
nét ihlette. 

Hogy van ez? A mozgás ihleti a zenét, vagy a dal-
lam megszületését teszed láthatóvá?
Ez változó. Olyan is volt, hogy egy balett-tán-
cos mozgását képeztem le a zenémben, de az 
is gyakran előfordul, hogy összeáll a fejemben 
a  muzsika és ahhoz keresek képet, mozgáso-
kat, igyekszem elkapni az „áramlatot”.

Hány filmet láthatunk a  közösségi oldalakon, 
amelyeknek te és a  párod, Alexsys vagytok 
a szerzői?
Saját csatornánkon jelenleg 29 videó látha-
tó, de hamarosan bővülni fog ez a szám, mert 
a  következőn már az utolsó simításokat vég-
zem a párom zenéjéhez. 

Mi az, amivel mostanában foglalkozol, mik 
a távlati céljaid?
Motorkocsivezetőként tanfolyamra járok, 
amelyre az M3 felújítása miatt van szükség. Át-
képzésen veszünk részt a kollégáimmal annak 
érdekében, hogy a  Kelet-Nyugati metróvona-
lon is eligazodjunk. Mi azon a vonalon utasok 
nélkül fogunk jönni-menni. Az egész majd egy 
vizsgával zárul. Kicsit, na jó, nem kicsit, hanem 
nagyon izgulok miatta… Emellett elkezdtem 
az operatőri tanfolyamot, hogy mind jobban, 
hozzáértőbben tudjam kezelni a kamerát, azaz 
a  filmkészítés rejtelmeiben – szabályrendsze-
rében – egyre alaposabban  elmélyedhessek. 
Természetesen a  fotózást sem hagytam abba, 
a mozgás, különösen a sport és tánc megörö-
kítése a kedvenc témám. 
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Simon András dél-pesti autóbuszvezető 
három társával, Klutsik Dániellel, a  ferenc-
városi kocsiszín villamosvezetőjével, vala-
mint  Bajnáczki Zsolt trolivezetővel és Jenei 
Márton buszvezetővel – mindketten az ATÜI 
kőbányai garázsának járművezetői – egy fia-
taloknak szóló, a  BKV-t népszerűsítő tobor-
zófilmmel nevezett. 

A filmet látva biztos voltam benne, hogy András 
– a film szereplőivel együtt – ugyancsak elkötele-
zett a munkája iránt. Helyes ez a megállapítás?
Igen, ez így van. Apukám is a cégnél dolgozott, 
így már kiskoromban megszerettem és köze-
lebbről is megismerhettem az autóbuszokat. 
Most 33 éves vagyok és már 12 éve dolgozom 
buszvezetőként a  dél-pesti telephelyen. Sze-
rencsére, eddig balesetmentesen és különö-
sebb problémák nélkül vezettem, remélem, ez 
a jövőben is így lesz. 

Mi inspirált a film elkészítésére? Operatőri vagy 
filmrendezői babérokra törekszel?
Ez utóbbira biztosan nem. Ahogy említettem, 
nagyon szeretek vezetni, szeretem a  munká-
mat, mondhatjuk úgy is, hogy ez a  hobbim. 
Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy 
egyre kevesebb a  fiatal járművezető, sokan 
csak átjáróháznak használják a céget: jönnek, 
mennek. Ezért választottam olyan fiatalokat 
a videóban, akikről biztosan tudom, hogy nem 
fognak kilépni.

Hogyan lehetsz ebben ennyire biztos?
Mind a három szereplőt kiskorom óta ismerem, 
együtt jártunk buszokat fotózni, mindannyian 
szeretik a BKV-t, és az volt az álmuk, hogy itt 
dolgozzanak. Úgy érzem, általuk lett hiteles 
a film, amelynek a három ágazat bemutatása 
és a fiatalok toborzása volt a célja.

Mik a jövőbeni terveid? Készítesz még filmet?
Családi videókat szoktam készíteni, megvág-

ni, de nem gondolom, hogy egyébként ezzel 
szeretnék foglalkozni. Ha csak nem találok 
még egy olyan, a  BKV-t népszerűsítő témát, 
amiben fantáziát látok. Tulajdonképpen van is 
egy ilyen tervem: mostanában egyre több női 
járművezetővel találkozom, róluk lehet, hogy 
készítek egy filmet. Egy szereplő már van is, az 
unokanővérem, aki most jár autóbuszvezető 
tanfolyamra.

Ismerkedjünk meg a  toborzófilm szereplőivel, 
Klutsik Dániel villamosvezetővel, Bajnáczki Zsolt 
trolivezetővel és Jenei Márton buszvezetővel is.

Mióta dolgoztok a  BKV-nál? Andrástól tudom, 
hogy már kisiskolás korotok óta érdeklődve néz-
tétek a járműveket, vágytatok arra, hogy majd 
felnőve járművezetők legyetek.

Klutsik Dániel: már több mint két éve, hogy 
a  BKV-nál dolgozom, és másfél éve vezetek 
önállóan villamost. A kedvencem, a Hannoveri 
villamos - kisgyerek voltam még, amikor ezek 
a  járművek megérkeztek Budapestre, és már 
ekkor megtetszettek nekem. Tulajdonkép-
pen ezért, és a  biztos megélhetésért jöttem 
a céghez. Hálás vagyok az oktatóimnak, hogy 
hozzásegítettek az álmom megvalósulásához. 
Nagy vágyam, hogy kikerüljek a  nagykörútra, 
a  4-6-os vonalára vezetni, mert a  Combino 
a másik nagy kedvencem! 

Bajnáczki Zsolt: trolibuszvető vagyok, ez 
a  munkám az életem, a  gyerekkori álmom. 
3 éves korom óta rajongok az Ikarusokért, 
azért küzdöttem, hogy ezeket a monstrumo-
kat vezessem. 4 és fél éve vagyok trolibuszve-
zető, 3 és fél éve járok az Ikarus trolikkal, de 
egyszerűen nem lehet belőlük kirángatni. Bár 
van otthon egy IK 260-as, egy IK 405-ös autó-
buszom – pontosabban nem otthon, hanem 
egy telephelyen –, ezeket bütykölöm, vezet-
getem a  szabadidőmben. A  film elkészülte 
óta már vezetek kék autóbuszt is. 

Jenei Márton: érettségi után autószerelőnek 
tanultam, a  gyakorlati időmet a  kőbányai au-
tóbusz és troligarázsban töltöttem. Iskola után 
itt is maradtam, de szakmát váltottam, és au-
tóbuszvezető lettem. Ekkor vezethettem már 
olyan buszt is, amit előzőleg én javítottam. 
Hamarosan két éve lesz, hogy egy csodás jár-
művet vezethetek a  30-as vonalon. Ezzel egy 
gyermekkori álom vált valóra, de hamarosan 
egy újabb is teljesül, hiszen most járok troli-
buszvezetői tanfolyamra, így Ikarus trolit is 
vezethetek majd.

A filmek alkotóinak és szereplőinek pályamun-
káját Dr. Székelyné Pásztor Erzsébet, a  Társa-
sági Kapcsolatok Iroda vezetője egy kis ünnep-
ség keretében oklevéllel és ajándékcsomaggal 
ismerte el. 

Konyher Mária Terézia
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EGY BOTCSINÁLTA KÖRNYEZETVÉDŐ BOTLADOZÓ LÉPÉSEI

LE A MŰANYAGGAL!

Sokszor hallani, hogy a legapróbb tettek is szá-
mítanak, de vajon mi van az apró tettek hát-
terében? Ahhoz, hogy tudatosabban éljünk és 
ezáltal környezetkímélőbben is, meg kell vál-
toztatni a szokásainkat, napi rutinjainkat – és 
ez sajnos nehéz feladat. Hiszen ha olyan köny-
nyű lenne, sokkal kevesebben dohányozná-
nak, és a chips és édességgyárak is kevesebb 
profitot termelnének. Bevallom, e sorokat írva 
mellettem is van egy bontott tábla csoki, ami-
nek műanyag a csomagolása. És itt el is érkez-
tünk a  lényeghez, azaz a  műanyaghoz. Mert 
számomra ez a legszennyezőbb dolog, (amivel 
kezdeni is tudok valamit) hiszen visszakerül-
ve a  természetbe nem bomlik le. Szelektíven 
gyűjteni a szemetet nagyon fontos, de az igazi 
megoldást az jelentené, ha kevesebb műanya-
got használnánk fel/vásárolnánk meg. De ho-
gyan, ha minden, de tényleg minden műanyag-
ba van csomagolva?
Mára eljutottam odáig, hogy néhány helyen 
már ki tudom kerülni a csomagolást. Ez persze, 

amíg nem válik a  napi 

rutin részévé nagy odafigyelést kíván. És nem 
árt tudni azt is, hogy az átállás egy hosszabb 
folyamat. Én nem akartam mindent egyszerre 
megváltoztatni, inkább kiválasztottam néhány 
olyan dolgot, ami számomra könnyen megva-
lósítható. Így aztán vettem egy kulacsot, ami 
elfér a  táskámban, és az ásványvizes palac-
kokat ezzel váltottam ki (amivel évente 3-400 
db petpalackot megspórolok). Persze néhány 
hétig rendszeresen otthon felejtettem, de szép 
lassan beépült a  reggeli készülődésbe, hogy 
a  kulacsot megtöltsem vízzel és bedobjam 
a  táskámba. Másik vállalásom, hogy mindig 
hordok magamnál vászontáskát, így akár élel-
miszert vásárolok, akár ruhát veszek, ebbe pa-
kolok, és mindig szólok előre, hogy nem kérek 
szatyrot. Erre ma már az üzletek is ösztönöz-
nek, hiszen a legtöbb helyen fizetni kell a papír 
vagy nylon táskáért is. Szerencsére, a közelem-
ben van piac is, itt ha elég szemfüles vagyok 
és előre szólok, nem csomagolják be a zöldsé-
geket. Ezek a viszonylag egyszerűen megvaló-
sítható, mégis nagyon hasznos változtatások. 
Persze lehet még fokozni! Akár azzal is, hogy 

a  mindennap megvásárolt péksüte-
m é nye ke t 

kis vászontáskába kérjük. No, ilyenkor már ka-
punk egy-két furcsa pillantást az eladótól, de 
ha mindig egy helyre járunk, néhány hét alatt 
megszokják a különcségünket. És ha utánaszá-
molunk: egy-egy ilyen apró változtatással jó 
pár fát megmentünk. Én mindig erre gondolok, 
amikor valaki megmosolyogja a kéréseimet.
Én már egy-egy jócselekedet után is sokkal 
jobban érzem magam, és büszke vagyok arra, 
hogy meg tudtam csinálni!

Demjén Anikó

KÖRNYEZETÜNK VÉDELME MÁRA ÚRI HÓBORTBÓL MINDENKIT ÉRINTŐ FELADATTÁ NŐTTE KI MAGÁT. 

NAPONTA JELENNEK MEG ÚJABB ÉS ÚJABB RÉMISZTŐ HÍREK, POSZTOK, KÉPSOROK AZZAL A SZÁNDÉK-

KAL, HOGY CSELEKVÉSRE SZÓLÍTSANAK MINKET, AZONBAN KEVÉS OLYAN KÉZZELFOGHATÓ INSTRUK-

CIÓT ADNAK, AMI SEGÍT ELIGAZODNI, ÉS AZ ELSŐ LÉPÉSEKET MEGTENNI.



2014-től a  BKV esélyegyenlőségi munkatársa 
Nagyné Kiss Orsolya, aki 2012 óta dolgozik 
a  Társaságnál. 1999-ben mérnöki, majd 2011-
ben bölcsész diplomát szerzett jelnyelvi ling-
visztika és didaktika szakon, jelenleg a SINOSZ 
(Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsé-
ge) jelnyelvoktatója. (A 2009 novemberében 
elfogadott, a  magyar jelnyelvről és jelnyelv-
használatról szóló törvényben elismerték a jel-
nyelvet, mint anyanyelvet, így a siketek önálló 
nyelvi kisebbség lett.)

„A süket szó használata a siket emberek számára 
sértő”
Orsolya kétéves korában egy súlyos beteg-
ség következtében vesztette el a hallását. Bár 
édesanyja szeretetének és türelmének köszön-
hetően el tudta fogadni az állapotát, azóta is 
a láthatatlan fogyatékossággal él, siket. Ahogy 
ő maga hangsúlyozza: „Nagyon fontos tudni, 
hogy a siket ember se nem süket, se nem néma. 
A süket szó használata a siket emberek számá-
ra sértő, megbélyegző. A legtöbb siket ember 
számára a  siketség csak állapot. Nem érzik, 
hogy ők fogyatékossággal élnének.”
Talán kevesen tudják, hogy a  sajátos nyelvel-
sajátítási folyamat miatt siketek nem igazán 
értik a  leírtakat, a  hosszabb szöveget csak 
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tud-
ják értelmezni. Elsődleges nyelvük, sokaknak 
anyanyelvük a  jelnyelv. Ezzel el is érkeztünk 
egy Nagyné Kiss Orsolya számára fontos fel-
adathoz. Célja ugyanis a  BKV honlapjának 
jelnyelvi akadálymentesítése. Azaz szeretné 
elérni, hogy a honlap tartalma siketek számára 
is könnyedén hozzáférhetővé váljon.

„Siketként mélyebben, jobban átérzem a sorstár-
saim helyzetét a közlekedésben”
Az esélyegyenlőségi munkatárs feladata töb-
bek között az Európai Uniós pályázati anyagok 
kapcsán felmerülő esélyegyenlőségi feladatok 
koordinálása. Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembevétele természetesen a  nem uniós 
finanszírozású projektek esetében is fontos.

Az egyes beruházások tervezésénél egyez-
tetések folynak az érdekvédelmi szerve-
zetek (hallássérültek, mozgássérültek, lá-
tássérültek) képviselőivel. A  kiviteli tervek 
véleményezésénél lehetőleg érvényesíteni 
kell a  fogyatékkal élők szempontjait. Lehe-
tőség szerint el kell érni, hogy a  kivitelezés 
során az esélyegyenlőségi szempontok meg-
valósuljanak. Ez konkrétan többek között 
a  következőket jelenti: taktilis, látássérül-
tek által is érzékelhető jelek használata az 
utastájékoztatásban; ahol szükséges és meg-
oldható, a megállók megközelítését könnyítő 
liftek beépítése; járműbeszerzés során az ala-
csonypadlós járművek előnyben részesítése; 
megfelelő méretű és erősségű ajtózáródást 
jelző fény.
 

A dunai kikötők, illetve a  BKV hajóinak kor-
szerűsítése például ezeknek a  szempontok-
nak a  figyelembevételével zajlik. De ugyanez 
elmondható az 1-es, és a 3-as villamosvonalak 
felújításáról, amelyet ugyan a  BKK valósított 
meg, de a BKV kezdeményezett.
Esélyegyenlőségi munkatársunk végül arra 
is felhívta a  figyelmet, nem elég, hogy Társa-
ságunk nagy figyelmet fordít az esélyegyen-
lőségi szempontok érvényesítésére. Az egész 
társadalmat kellene felkészíteni és nevelni 
arra, hogy hogyan viselkedjenek hallássérült, 
és más fogyatékkal élő emberekkel különböző 
közlekedési szituációkban, különös tekintettel 
a rendkívüli helyzetekre.

Kárpáthegyi Bálint
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EGYENLŐ ESÉLYEK  
A KÖZLEKEDÉSBEN
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MINDEN UTAZNI VÁGYÓT MEGILLET, A  HOZZÁFÉ-

RÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE KÜLÖNÖS FIGYELMET KELL FORDÍTANI FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBERTÁRSAINK ESE-

TÉBEN. MILYEN FELADATOKAT JELENT EZ TÁRSASÁGUNK SZÁMÁRA? NAGYNÉ KISS ORSOLYA, A  BKV 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUNKATÁRSA SEGÍTSÉGÉVEL MUTATJUK BE MUNKAKÖRÉNEK FELADATAIT.
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A BKV kifejezetten felkapott a  reklám- és 
filmgyártók, filmrendezők körében, így any-
nyi film létrejöttét segítettük már, hogy akár 
rendezhetnénk egy BKV Oscar-gálát is! Be kell 
vallanunk azonban, hogy ez a  tény igencsak 
szélsőséges érzelmeket tud kiváltani időnként 
a munkatársainkból… De jó párszor megtörtént 
már, hogy egy dühítően káoszos, zsibvásárra 
hasonlító forgatás eredményeként valami cso-
dálatos született, és a mozi sötétjében büszkén 
dagad a mellünk, hogy részesei voltunk, ha csak 
egy picikét is azoknak a pillanatoknak, amelyek-
ből végül összeállt egy felejthetetlen jelenet.
Forgatott már nálunk Oscar-díjas filmrendező, 
több világsztár, filmszínész, filmszemle-díjas 
operatőr, de körülrajongott operaénekes is. 
Játszottak már a  város utcái moszkvai, berli-
ni, párizsi, londoni „szerepeket”, utazhattunk 
a jövőbe és a messzi múltba is úgy, hogy nem 
hagytuk el egy pillanatra sem a fővárost.
A neves rendezők és filmgyártók már sok évvel 
ezelőtt felfedezték maguknak társaságunk jár-
műveit: a mindennap látható, számunkra csak 
egyszerű közlekedési eszközökként szolgáló, 
régi és új buszokra, villamosokra, metrószerel-
vényekre – hogy a nosztalgiajárművekről már 
ne is beszéljünk – álmodtak meg romantikus, 
félelmetes, lehetséges és lehetetlen története-
ket, párbeszédeket, eseményeket. Töretlen az 
érdeklődés a metrómegállók, a metróalagutak 
iránt, de a járműtelepek mellett a budavári sik-
ló, a jánoshegyi libegő, sőt még a hajójárataink 
sem kerülhetik el a filmvásznat. 
Egy-egy forgatás – legyen az akár egy más-
fél perces reklámfilm felvétele, vagy épp egy 
kosztümös nagyjátékfilm – hosszú előkészü-
letet, sok-sok egyeztetést, végül pedig az en-
gedélyezési folyamat lezárulta után igen nagy 
felelősséget és odafigyelést igényel. Csak így 
kerülhetők el a balesetek, így biztosítható az, 
hogy a  filmesek számára természetes, imp-
rovizációkkal telített forgatás óráiban végül 
mégis minden a helyére kerüljön. Szép hagyo-
mánnyá vált a  magyar játékfilmek gyártói kö-
rében, hogy név szerint megköszönik a  stáb-
lista végén a  film létrejöttét közvetve vagy 
közvetlenül segítők munkáját. Így írhatjuk be 
nevünket a filmtörténelembe.
Nézzük az elmúlt egy-két év legjobbjait!

Konyher Mária Terézia

BKV-S FILMES
HELYSZÍNEK

Enyedi Ildikó filmje 2015-ben készült, 2017. 
február 10-én mutatták be a Berlinalén, majd 
a 2017-es Oscar-díjra jelölték a legjobb idegen 
nyelvű film kategóriában. 2018. január 23-án 
bejelentették, hogy a  film bekerült az öt leg-
jobb jelölt közé.

Szamosi Zsófia első játékfilmes rendezése, 
a  2018-as cannes-i fesztiválon volt a  világpre-
mierje, ahol a  Kritikusok Hete versenyszekci-
óban a  nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-
díját nyerte el. 

Az Oscar-díjas Nemes-Jeles László filmje 2018. 
szeptember 27-én került a mozikba. A filmben 
nagy szerepet kapott a gyönyörű, 611-es pálya-
számú nosztalgia villamosunk.
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6. A legjobb játék 

9. Berlin Station 

7. A kém, aki dobott engem  

8. Zárójelentés 10. Akik maradtak 

2016 tavaszán kezdődtek a  tárgyalások, te-
repszemlék, egyeztetések, a  forgatásra 
egy év múlva került sor, és a  bemutatójára 
2018. február 28-ig kellett várni. A  felvételek 
a  Gyergyótölgyes úti járműtelepen, bérelt 
szerelvényekben – 2 db Ganz villamoson és 
Alstom kocsiban, valamint az M4-M3 összekötő 

folyosóján és Szt. Gellért téri megállóban ké-
szültek. Az utóbbi előkészítése meglehetősen 
különleges volt, hiszen rövid idő alatt kellett 
a  moszkvai Elekrtozavodskaya állomássá va-
rázsolni a  megállót. Ezeken a  helyszíneken 
találkozhattak munkatársaink a  gyönyörű fő-
szereplővel, Jennifer Lawrence-szel.

Reisz Gábor új filmje a  Van valami furcsa, va-
lami megmagyarázhatatlan folytatása. Mivel 
a  rendező, forgatókönyvíró, zeneszerző, szí-
nész Reisz Gábor nagy közlekedésrajongó, 
sok-sok jelenetet álmodott villamosra. A  be-
mutató 2018. november 23-án volt.

Az Oscar-díjas Deák Kristóf kisjátékf ilmjét 
2018. július 28-án láthatták először a  tévé-
nézők.

A Paramount Pictures megbízásából 2018 nya-
rán Budapesten, többek között az M4-ben,  
forgatták, Lelander Olserrel a főszerepben.

Susanna Fogel forgatókönyvíró-rendező Buda-
pesten forgatott filmjét 2018. augusztusában 
mutatták be. A  két főszerepet Mila Kunis és 
Kate McKinnon játszotta. 

Az Oscar-díjas Szabó István filmje, amiben 
a mi Ganz csuklós villamosunk is feltűnik, ez év 
második felében kerül a mozikba. 

Tóth Barnabás első tévéfilmjét 2019. március 
8-án mutatták be Magyarországon.

4. Vörös veréb 

5. Rossz versek
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Immár hetven éve, hogy 1949. január 1-én az 
első autóbuszok kigördültek az akkoriban 
Fürst Sándor Autóbusz Állomásnak nevezett, 
első budai buszgarázsból. Az elhatározástól 
a  megvalósításig sok év telt el, noha a  kivite-
lezés kezdetben gyorsan haladt. Az építkezés 

’39-ben, a  Horthy-korszakban kezdődött, ám 
a háborús időszakban leállították, közben pe-
dig majdnem villamos remízt csináltak belőle. 
Mire átadták vörös csillag került a mégiscsak 
buszgarázsként átadott üzemegységre. Íme 
az ATÜI Kelenföldi Divíziójának története!
A fővárosi autóbuszközlekedés fejlődésével 
már a  1920-as években felmerült egy budai 
forgalmi telep alapítása is, ám erre végül 
csak a kelenföldi garázs átadásával került sor. 
A  120 – a  tervdokumentáció későbbi módosí-
tásával 180 – autóbusz elhelyezésére alkalmas 
garázs építéséről a  BSZKRT 1937 decembe-
rében döntött, amelyhez 5 telek közül végül 
a  Hamzsabégi útit vásárolták meg. A  6200 
négyszögölnyi – mintegy 3 futballpályányi – 
területet 1939-ben mintegy 20 ezer köbméter 
földdel töltötték fel. 
A garázs építészeti tervét Padányi Gulyás Jenő, 
a  82 méteres fesztávú épület bravúros stati-
kai tervét Dr. Menyhárd István készítette, aki 
már a harmincas években kezdett foglalkozni 
a vasbeton héjszerkezetek elméletével. A mo-
dern építészeti megoldás, amit a  garázsnál 
alkalmazott, a  világ legnagyobb vasbeton 
héjszerkezetű épületét eredményezte. A  re-
kord fesztávú buszgarázs Menyhárd legjelen-
tősebb munkája lett, nem véletlen, hogy a  II. 
világháború után több híd rekonstrukcióját is 
ő végezhette el.
A beruházást a  hadiállapotok idején is kiemel-
ten kezelték, 1941-re elkészült a  nagycsarnok 
és a  javítóműhely vasbeton vázszerkezete 
és egyedülálló tetőszerkezete, készen állt az 
üzemanyagtöltő és a  portaépület is. Ezután 
elkezdődött a  terület bekerítése, csatornázá-
sa is, ám 1943-ban – a hadihelyzet rosszabbra 
fordulásával – a beruházást kénytelenek voltak 
leállítani, és hogy a  befejezetlen épületegyüt-
test mégis hasznosítsák, a budai villamos vasúti 
főműhely kocsifényezőjét akarták idetelepíteni. 
Beüvegezték, központi fűtéssel, tolópaddal és 
vágányzattal látták el, sőt már a villamos síne-
ket is idevezették a Bartók Béla útról, ám köz-
ben a  hadihelyzet rosszabbodott. Miközben 
a közlekedési üzemek haditermelésre álltak át, 
ezt az épületet raktárként használták. 

Budapest ostromában a  csarnok jelentős 
kárt nem szenvedett, csak a  szellőzőrendszer 
semmisült meg. A háború után növekedésnek 
indult fővárosi autóbuszállomány szükséges-
sé tette a  forgalmi telep eredeti cél szerinti 
helyreállítását, amely 1949 január 1-re meg is 
valósult: 102 busszal kezdte meg működését. 
Még a  Hamzsabégi úton lefektetett sínek-
nek is hasznát vették: három 80 ezer literes 
tartályához ezeken keresztül szállították be 
a  gázolajat. Szomorú érdekesség, hogy a  ma-
inál rosszabb minőségű, magas kéntartalmú 
gázolaj, és a  szellőzőrendszer hiánya még év-
tizedekig áldatlan állapotokat eredményezett. 
Mivel a  buszok nagyon füstöltek, még az is 
előfordult, hogy nappal is elemlámpát kellett 
használni a  buszgarázsban. A  gázolaj magas 
kéntartalma még az épület vasbeton szerkeze-
tét is korrodálta, félő volt, hogy a vasbeton héj 

nem bírja el a  terhelést: téli időszakban rend-
szeresen hómentesíteni kellett. 
Egyes szakemberek már a  hangár lebontását 
javasolták, ám végül megoldást találtak a szer-
kezet megerősítésére. Az 1986-os, akkori áron 1 
milliárdos beruházás keretében az ívek acél vo-
nórudas megerősítést kaptak. Erre a vázra az-
tán már korszerűbb világítási és fűtőberende-
zés kerülhetett, a korrózióvédelmet pedig egy 
műanyag záróréteggel oldották meg. A  szel-
lőzőrendszert is felújították, így a kilencvenes 
évekre radikálisan javultak a  munkakörülmé-
nyek. Bár a  teljes rekonstrukció már 30 éve 
zajlott, nem hagyják újra leromlani az épület 
állagát, amely ma 203 autóbusznak és néhány 
nosztalgiabusznak szolgál otthonául.

Hradszki Róbert

70 ÉVES A KELENFÖLDI 
BUSZGARÁZS Az 1949/II-es Szárnyaskerék hátsó borítóján látható fotóriport a buszgarázs megnyitójáról
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