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Magazinunk idei utolsó száma üzembiztosan jelzi: ennek az év-

nek is lassan a végére érünk. A napok, feladatok, kilométerek 

éppúgy teltek, mint tavaly vagy tavaly előtt – 50 éves születés-

napunkból azonban nem egyszer merítettünk erőt, kitartást és 

büszkeséget az év során. Hogy mennyi minden történt a BKV 

50 programévben – egy hosszabb, fotókkal illusztrált cikkben 

mutatjuk be.

Tisztelt Munkatársak! Az év utolsó hónapja nálunk is ünnepi 

időszak, amit az immár hagyománynak tekinthető fényvillamos 

indulása vezet be. Elkezdődött az Advent, ilyenkor szép BKV-s 

hagyomány, hogy gyűjtést rendezünk rászorultabb kollé-

gáinknak. Felhívásunkat idén is megtaláljátok a  decemberi 

lapszámban. Álljatok meg egy pillanatra, ha találkoztok vele, 

és gondoljátok át, mi az, ami idén erőtökből telik. Sok kicsi 

sokra megy! Egyúttal itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy  

a  Mozgásban magazin szerkesztőiként mindannyiótoknak  

Kellemes Karácsonyi ünnepet kívánjunk, amit szerető csalá-

dotok körében, barátságos meleg szobákban töltötök majd el.  

Ám különösen szép ünnepet kívánunk azoknak a kollégáknak, 

akik vállalják, hogy a fővárosban ilyenkor se álljon meg az élet, 

és az emberek eljussanak rokonlátogatóba, templomba, moziba. 

Karácsonyi ajándékként ajánljuk Legát Tibor közismert,  

Közlekedik a főváros című könyvének frissen megjelent, bőví-

tett kiadását. A szép, színes kiadványról néhány oldallal beljebb 

rövid ismertetőt is közlünk.

További témáink között megismerkedhetünk egy újabb „híres-

séggel”, aki BKV-n utazik. Ezúttal Bombera Krisztinát az ATV 

műsorvezetőjét, korábbi New York-i tudósítót szólaltattuk meg, 

aki mesélt New York-i metrós élményeiről, valamint arról: mi-

kor és miért szereti használni a közösségi közlekedést, milyen 

élmények érik a 4-es 6-oson, és hogy a közlekedésben minden-

ki egyenlő.

Idén indított új sorozatunkban – amelyben korábbi BKV-s újsá-

gokból, magazinunk elődeiből szemezgetünk – öt évtizedünk-

ben lépegetve már a kilencvenes évekhez értünk. Ezúttal a fő-

város szimbolikus jelentőségű, Európa-szerte jól ismert, és sok 

külföldi látogatót is vonzó vonalának: az 1-es metrónak 1995-ös 

felújításáról esik szó.

Végezetül engedjétek meg, hogy erőben-egészségben gazdag 

Boldog Új Évet kívánva köszönjünk el Tőletek erre az évre.

A szerkesztőség

Kedves Kollégák!
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Hírek

MEGÉRKEZETT A  CITY TROLI Hétvégenként új trolibuszjárat köz-
lekedik a fővárosi Fővám tér és a Lehel tér között. A sajtótájékoztatón 
Szedlmajer László, a BKV Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy 
a fejlesztés az utasok kényelmét is szolgálja. A City-troli szombaton 8 óra 
30 perc és 19 óra, vasárnap pedig 9 óra 30 és 19 óra között, félóránként jár.
A vonalon közlekedő trolibuszok önjáróak, így felsővezeték nélkül akár 
négy kilométert is meg tudnak tenni, és a  forgalmi okok kevésbé aka-
dályozzák a  haladásban. 2019-2020-ra további tíz-tizenegy ilyen jár-
mű érkezhet a  fővárosba, ezzel hozzájárulva a  fővárosi trolibuszflotta  
megújításához.

TOVÁBBFEJLESZTETTÜK A  MÉRŐVILLAMOST Gyerkó József villa-
mos infrastruktúra főmérnök vezetésével októberben mutatták be 
a kollégák előtt a BKV és a Metaelektro innovációjában készült egyedi 
mérővillamos újabb fejlesztését. A  legújabb fejlesztésnek köszönhető-
en a jármű immár nem csak a pálya állapotát, de a felsővezetékeket is 
képes vizsgálni. 
A főmérnök a bemutatón elmondta, hogy az újabb fejlesztésnek azért 
van óriási jelentősége, mert a pálya és a  felsővezeték viszonyából fon-
tos következtetések vonhatók le. A  speciális villamos évente kétszer  

– októberben és áprilisban – fogja bejárni a  teljes vonalhálózatot.  
A  segítségével begyűjtött adatmennyiség birtokában könnyedén meg 
lehet majd határozni az egyes pályák élettartamát, így pontosan üte-
mezhetővé válnak a szükséges javítások.
A mérővillamos mind külsejében, mind műszaki állapotában, mind bel-
ső kialakításában megújult, korszerű és látványos megjelenést kapott. 
Az inerciális szenzor alapú mérőrendszer – amelynek alapját a kerekekre 
és a forgóvázra szerelt 7 db gyorsulásmérő adja – nem kevesebb, mint 
10 járműdinamikai paramétert mér. A  jármű saját mozgását képezi le 
a  megadott paraméterek szerint, lényegében letapogatja a  pályasza-
kaszt és a felsővezetékeket, amelyen végighalad.

12. BKV FOCIKUPA November 17-én immár 12. alkalommal rendeztük 
meg a hagyományossá vált BKV Focikupát a BKV Előre SC Sportpályáján. 
A hűvös idő ellenére 12 csapat tűzte ki céljául, hogy a végső győzelem 
mellé magasba emelhesse a BKV Focikupát. A csapatok ezúttal is kitet-
tek magukért, hiszen izgalmas, magas színvonalú, sportszerű mérkőzé-
sek követték egymást. A kilátogató szurkolótábor a borús idő ellenére 
is lelkesen bíztatta a kedvenceket, remek hangulatot teremtve így a jól 
megszervezett eseményen. 
A focikupát izgalmas meccsek közepette a CIFO csapata nyerte! Minden 
résztvevőnek gratulálunk.
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BALÁZS MÓR-DÍJ - 2018 Idén november 15-én adták át Társaságunk 
egyik legrangosabb elismerését, a  Balázs Mór-díjat. A  díj a  Budapesti 
Városi Villamos Vasút (BVVV) alapító vezérigazgatójának nevét viseli, 
akinek - haladószellemű vezetőként - elévülhetetlen érdemei vannak 
a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésében. 

A Balázs Mór Díj kitüntetettjei:
Járművezető kategóriában Kovács Vilmos és Márkus Endre Boldizsár
Egyéb fizikai foglalkozású kategóriában Felhősi Sándor és Tóth László János 
Szellemi foglalkozású kategóriában Franyó Géza
Nyugdíjas kategóriában Katona István
Az életműdíjat Madák Pál kapta.

Szintén ezen a  napon adták át az arra érdemes munkatársainknak  
az Emlékplaketteket is. Emlékplakettel azoknak a kiemelkedő minősé-
gű munkavégzését ismerték el, akik a közösségi közlekedés érdekében 
magas színvonalú eredményes munkát végeznek legalább egy évtize-
den keresztül. 
Emlékplakettel díjazotak: Baumann Sámuel, Bencsik István, Bodnár 
Krisztina, Franka János, Gulán András, Jakabné Kovács Melinda, Kálai 
István Lehel, Kandolka László, Kurucz József, Mátra Mária, Nagy László, 
Nagy Sándor, Piros Kálmán István, Sas Tibor, Sóvári Péter István, Tabár 
Lajos, valamint Tariné Mocsári Anikó.

RIPORTER KERESTETIK
Ha Ön 

– szívesen írna a közlekedést és a BKV-t érintő témákban
– büszke a saját és kollégái munkahelyi teljesítményére, arra, hogy BKV-s 
– szeretne másoknak is példát mutatni
– ismer olyan munkatársakat, akiknek különleges hobbijuk van, és úgy 
érzi, nagyobb nyilvánosságot érdemelnek, akkor ragadjon tollat vagy 
billentyűzetet, és küldje be írását a Mozgásban magazin szerkesztősé-
gének! A legjobb cikkeket megjelentetjük! 
e-mail címünk: mozgasbanmagazin@bkv.hu
postacímünk: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A VÁROSI KÖZLEKEDÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Közel 200 fő részvéte-
lével zajlott le a BKV és a KTE közös, A városi közlekedés múltja, jelene 
és jövője című konferenciája. A konferencián – amely az 50 éves a BKV 
rendezvénysorozat része volt – a  résztvevők előadásokat hallhattak 
többek között Takács Péter, vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyet-
tes, Szedlmajer László autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazga-
tó-helyettes, Bátora László gazdasági vezérigazgató-helyettes, illetve 
Buzinkay Tamás fejlesztési és koordinációs igazgató tolmácsolásában. 
De az eseményen részt vett például Dr. Dabóczi Kálmán, BKK vezérigaz-
gató, Érsek István, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes 
államtitkára, illetve Dr. Tóth János, a  Közlekedéstudományi Egyesület 
főtitkára is. A  konferencia első napjának délutánján érdekes pódium-
beszélgetéseken keresték a  résztvevők a  válaszokat a  jelen, valamint 
a jövő kihívásaira. A program része volt Mohamed Mezghani, az UITP fő-
titkárának videóköszöntője, a szakmai nap zárszavát pedig Bolla Tibor, 
a BKV elnök-vezérigazgatója tartotta.
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Több felújított villamost és egy autóbuszt 50 
éves születésnapunk záróakkordjaként mutat-
tunk meg először az érdeklődőknek, másokat 

– mint a favázas 611-est, a 436-ost, a Ganz UV-t 
vagy az Ikarus 180-ast – már jól ismerik a  ta-
vasztól őszig tartó hétvégi nosztalgiajáratok-
ról. A műfaj szerelmesei ezúttal tíz villamossal 
találkozhattak, amelyek a  Budafok kocsiszín 

– Fehérvári út – Nagykörút – Széll Kálmán tér – 
Szent János Kórház – Széll Kálmán tér – Kriszti-
na körút – Bartók Béla út – Kelenföld kocsiszín 
útvonalon, kettesével vonultak fel. 
A nosztalgia konvoj aztán a Rudas Gyógyfürdő 
és a  Szent Gellért tér közötti szakaszon 
egészült ki a  gumikerekesekkel, a  menet-
hez ugyanis nyolc autóbusz is csatlakozott.  
Az autóbuszok között olyan régi legendák is lát-
hatók voltak, mint a MÁVAG TR5, vagy a ráncaj-
tós Ikarus 280, de jelen volt a közkedvelt Ikarus 
630 Kabrió is. A nosztalgia buszok a Kelenföldi 
autóbuszgarázs – Hamzsabégi út – Karolina út 

– Villányi út – BAH csomópont – Hegyalja út – 
Rudas Gyógyfürdő – Szent Gellért tér – Bartók 
Béla út – Hamzsabégi út – Kelenföld autóbusz-
garázs útvonalon közlekedtek.
A menet végén a  nosztalgia villamosok  
Kelenföld kocsiszínbe, a  nosztalgia autóbu-
szok pedig Kelenföld autóbuszgarázsba álltak 
be, illetve álltak további egy órára a  fotósok 
rendelkezésére.
Az igazán kitartó érdeklődők ez után még egy 

„Bengáli” villamoson megtett búcsúkörrel is el-
köszönhettek az ünnepi évtől.

6 MOZGÁSBAN

EGYÜTT TOVÁBB AZ ÚTON!
KÖZÖS NOSZTALGIÁZÁSSAL ZÁRULT A  BKV 50 PROGRAMSOROZAT: AZ 50 ÉVES BKV EGÉSZ 

ÉVES RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK UTOLSÓ ESEMÉNYÉN NOVEMBER 25-ÉN, VASÁRNAP ÚTJUK-

RA BOCSÁTOTTUK A  GONDOSAN FELÚJÍTOTT IKARUSOKAT, PÁLYÁRA ÁLLÍTOTTUK GYÖNYÖRŰ 

NOSZTALGIAVILLAMOSAINKAT.

Felvonuló villamosok: 2806, 1074, 1820, 2624, 436, 611, 3430, UV, 1233, 3720
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Felvonuló buszok: MÁVAG TR5, Ikarus 60, Ik620+ÁMG, Ikarus 630, Ikarus 180, Ikarus 521, Ik260 (BPO671), Ik280 (BPO477)
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IDEGENVEZETÉS  
A KÖZPONTI MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁGNÁL
NÉGY RÉSZES CIKKSOROZATUNK UTOLSÓ FEJEZETÉBEN A KMB TEVÉKENYSÉGÉT, FELADATÁT, 

MŰKÖDÉSÉT JÁRJUK KÖRBE. FONTOS BESZÉLNÜNK RÓLA, HISZEN A BIZOTTSÁG OLYAN CÉLOKÉRT 

TEVÉKENYKEDIK, AMELYEK – MÉG HA NEM IS GONDOLNÁNK – MINDEN MUNKATÁRSUNKRA HATÁSSAL 

VANNAK, UGYANIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSA AZ EGYIK LEGNAGYOBB FELADATA.

Jogi háttér
A munkavédelmi törvény biztosítja, hogy 
a  munkavállalók az egészségüket nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzéssel ösz-
szefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jo-
gosultak maguk közül képviselőket választani.

Miért van jelentősége a  munkavédelmi képvise-
lők választásának?
Minden munkavállaló számára fontos, hogy 
olyan környezetben tevékenykedhessen, ami 
egészségét és fizikai biztonságát nem veszé-
lyezteti. Ezt a  törekvést tartja szem előtt az 
egyes körzeti egységek dolgozóinak érdeké-
ben tevékenykedő munkavédelmi képviselő, 
aki munkája során jogosult – sőt, kötelessége 

- fellépni minden olyan esetben, amikor a mun-
kakörülmények veszélyeztetik az ott dolgozók 
egészségét és biztonságát.

A képviselők választása és a bizottságok működése
Az öt évre választott munkavédelmi képviselők 
helyi munkavédelmi bizottságba szerveződnek 

– a bizottságok együttműködési megállapodás 
alapján végzik a feladatukat -, helyi elnököt és 
küldöttet választanak a Központi Munkavédel-
mi Bizottságba. Ez szavatolja, hogy a dolgozók 
munkavédelmi érdekei központi szinten is kép-
viseletet kapjanak. 
A Társaság szervezeti felépítésének megfelelően 
a munkavédelmi képviselők a helyi munkáltatói 
jogkörrel rendelkező vezetők önálló partnerei, 
a  Helyi Munkavédelmi Bizottságok a  területek 
vezetőinek helyi szinten önálló partnerei, míg 
a KMB-nek - a Társaság irányítási szintjén - a Tár-
saság elnök-vezérigazgatója a  partnere a  mun-
kavállalók munkavédelmi érdekképviseletének, 
érdekérvényesítésének során.
Társaságunknál idén év elején volt utoljára 
munkavédelmi képviselő választás. A Társaság-
nál megválasztott képviselők nyolc körzetből 
kerültek ki, létszámuk 85 fő. A  helyi bizottsá-
goknál elnököt, illetve a  KMB-be küldöttet 
választottak, akikkel megalakul a  Központi 
Munkavédelmi Bizottság. A  KMB létszáma 12 
fő, azon belül pedig elnököt is megválasztanak.

A munkáltatói jogkörgyakorlók a  vezetésük 
alá tartozó területen a  Helyi Munkavédelmi 
Bizottsággal (HMB), illetve a  KMB-vel szoro-
san együttműködve felelősséggel tartoznak 
különösen az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtéséért, fenntartásáért. Felelősek 
továbbá a  munkabiztonság és a  foglalkozás-
egészségügyi ellátás fokozatos javításának 
érdekében a Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) 
betartásáért.

A tevékenysége
A KMB a  felmerült problémákat lehetőleg tár-
gyalásos úton próbálja megoldani, a  munka-
vállalók munkavédelmi érdekeit a  Társaság 
legfelső irányítási szintjén képviseli. Elősegíti 
továbbá a  munkavállalók munkakörülménye-
inek, a  már említett munkavédelemmel ösz-
szefüggő foglalkozás-egészségügyi ellátás 
fokozatos javítását. Összefogja, koordinálja 
a  HMB-k munkáját, gondoskodik a  munkavé-
delmi képviselet törvényes és hatékony műkö-
déséről. Elősegíti a  munkavédelmi képviselet 
joggyakorlásának érdekképviseletének, érdek-
érvényesítésének során keletkező helyi prob-

lémák megoldását, kezdeményezi a  munka-, 
foglalkozás-egészségügy és a  környezetvéde-
lem területén az új munkamódszerek beveze-
tését. Információkat kér a Társaság vezetésétől 
a  munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi 
rendeletek, határozatok, az MVSZ és más uta-
sítások társasági végrehajtásáról. Felkérésre 
ellátja a  munkavédelmi képviselők jogvédel-
mét az illetékes szakszervezettel együttmű-
ködve, valamint tartja a  kapcsolatot a  külső 
szervezetekkel.

Az összeállításhoz adott szakmai segítségért 
köszönettel tartozunk Ujj Sándornak (képen 
látható), a  KMB jelenlegi elnökének, aki rálá-
tást biztosított a bizottság működésére.

Ujj Sándor már 31 éve dolgozik a  Társaságnál, 
10 éve látja el a Központi Munkavédelmi Bizott-
ság elnöki tisztjét, emellett az Országos Mun-
kavédelmi Bizottság állandó szakértői tagja. 
Háromoldalú rendszerben (Kormány, munkál-
tató, illetve munkavállalói oldal) egyeztet, ta-
nácskozik a munkavédelem javításáról. 

Fenyvesi Máté

A KMB tagjai:

Ujj Sándor

Szécsi Gyula

Czimmermann József

Lévai István

Varga Ferenc

Bus Attila

Szabó Lászlóné

Kiss Lajos

Illés Csaba

Jancsó László

Szénásiné Kovács Mária

Baranyai Béla

Mogyorósi Géza
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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 061 461 6500 /11-233-as telefonszámon. A jogsegélyszolgá-
lat ellátásának helyszíne: a Székház épülete (341-es tárgyaló), ideje: keddi napokon 16:00 és 18:00 óra között.

Folytatva a  legutóbbi lapszámban megkezdett, 
a  jogsegélyszolgálat munkáját bemutató cikk-
sorozatunkat ezúttal újabb jogeseten keresztül 
mutatjuk be, miért lehet hasznos és célravezető, 
ha felkeresik a jogsegélyszolgálatot. 

Jogeset:
Évekkel ezelőtt megvásároltam az önkormány-
zattól kedvezményesen egy korábbi önkor-
mányzati tulajdonban álló lakást, amelyet előtte 
közel 20 éven át béreltünk az önkormányzattól. 
Fontos rögzíteni, hogy az ingatlanban nincsen 
lift, és a  lakás a  negyedik emeleten található. 
Rendkívül kedvező áron sikerült a lakáshoz jut-
ni, tekintettel a  hosszabb távú, vásárlást meg-
előző bérleti jogviszonyra. Erre tekintettel az 
adásvételi szerződésben az önkormányzat ki-
kötötte, hogy a lakást a vásárlástól kezdődően 
5 éven keresztül nem idegeníthetjük el, kizárva 
ezzel az adott esetben felmerülő rosszhiszemű, 
vevő általi továbbértékesítésből származó ha-
szonszerzés lehetőségét. 
A szerződést 2016. június 20-án kötöttük, azon-
ban sajnálatos módon - mindenféle haszon-
szerzési cél nélkül – most a  lakás eladására 
kényszerülünk, mivel az egészségi állapotom 
olyan mértékben romlott le az utóbbi hóna-
pokban egy baleset következtében, hogy a lift 
nélküli lépcsőházban a  negyedik emeletre 
csak rendkívüli erőfeszítések árán és segítség-
gel tudok feljutni. Az adásvételi szerződésben 
szereplő 5 éven belüli elidegenítési tilalom-
ról szóló kikötés ellenére van-e lehetőségem 
ilyenkor a lakás értékesítésére?

Válasz:
Az elidegenítést tiltó szerződéses kikötés el-
lenére mindenképpen szükséges első körben 
írásban jelezni az önkormányzatnak, mint 
eladónak, hogy egy utóbb bekövetkezett bal-
eset miatt  olyan mértékben nehezült meg a la-
kás használata, hogy a szerződés eredeti célját, 
illetve változatlan formában való fenntartását 
ez meghiúsítja, és ez a  vevőnek nyilvánvaló-
an  nem felróható okból következett be. Erre 
tekintettel egyidejűleg javasoljuk kezdemé-
nyezni a szerződés módosítását akként, hogy 

– a tilalom alóli mentesítéssel – lehetőség nyíl-
jon a lakás értékesítésére az alábbi jogszabályi 
rendelkezés alapján.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:192. § 1) bekezdése szerint:
Bármelyik fél a szerződés bírósági módosítását 
kérheti, ha a felek közötti tartós jogviszonyban 
a szerződés megkötését követően előállott kö-
rülmény következtében a  szerződés változat-
lan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi 
érdekét sértené, és
a) a  körülmények megváltozásának lehetősé-
ge a  szerződés megkötésének időpontjában 
nem volt előrelátható;

b) a körülmények megváltozását nem ő idézte 
elő; és
c) a  körülmények változása nem tartozik ren-
des üzleti kockázata körébe.
Fenti rendelkezésből (amely irányadó az adás-
vételi szerződésre is) kitűnik, hogy amennyi-
ben a  lakás megvásárlásakor nem volt előre 
látható, hogy a vevő olyan egészségi állapotba 
kerül egy későbbi baleset miatt, aminek követ-
keztében már nem tud önállóan feljutni a  ne-
gyedik emeleti lakásba, és ezzel lényeges jogi 
érdeke sérül – hiszen éppen a szerződés célja, 
a lakás használata lehetetlenül el –, lehetősége 
nyílik a bíróságtól a szerződés megváltoztatá-
sát kérni, és adott esetben követelheti, hogy 
a  lakás értékesítését mégis engedélyezze szá-
mára a bíróság.

Amennyiben az önkormányzattal való egyez-
tetés előzetesen nem vezet eredményre, a per 
során mindenképpen a  vevőt terheli majd 
a fentiek bizonyítása, épp ezért már az önkor-
mányzati megkereséshez érdemes beszerezni 
és csatolni a baleset tényét igazoló orvosi do-
kumentumokat, illetve olyan orvosi igazoláso-
kat, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy 
a  vevő állapota már nem teszi lehetővé napi 
szinten a lakás megközelítését a lift hiányában.

Jogi Iroda
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BOLLA TIBOR 
– elnök-vezérigazgató

Ötven év az emberiség történelmében csak 
egy pillanat – ötven év egy vállalat életében 
viszont komoly kor. Jelenti az állandóság nyu-
galmát, a folyamatos előrehaladást, de benne 
van a fejlődés és a stabilitás is.
Érdemes visszatekinteni 1968-ra. Ebben az 
évben jelent meg a kóla Magyarországon, alá-
írták az atomsorompó szerződést, Nixont vá-
lasztották az USA elnökévé, Hold körüli pályá-
ra állt az Apollo-8 űrhajó. De ebben az évben 
jelent meg Örkény Egyperces novellák című 
kötete, és ebben az évben mutatták be a Hair 
című musicalt a  Broadwayn. Hosszasan sorol-
hatnám még, miért volt jelentős év – számunk-
ra azért emlékezetes, mint mind tudjuk, mert 
több, korábban önállóan működő közlekedési 
vállalat összevonásával megszületett a BKV.
Amellett, hogy méltóképpen emlékeztünk 
meg erről a  szép jubileumról, idei eredmé-
nyeink megmutatják azt is, mennyire komoly 

kihívásokkal szembesültünk év közben, és 
milyen feladatokat kellett teljesítenünk, meg-
oldanunk. A  teljesség igénye nélkül, például 
folytatódott – és tovább folytatódik – az M3 fel-
újítása, a metró pótlása szinte zökkenőmentes, 
elkészült és üzemel a Budafok kocsiszín, saját 
fejlesztésben megépítettük a  mérővillamost… 
Toborzókampányunk elemeivel, amelyekkel az 
új kollégákat keressük, szinte minden felületen 
lehet találkozni.

„Több, mint 78 ezer munkaórát dolgozunk na-
ponta – 1,3 milliárd utast szállítunk évente!” – 
hirdeti az egyik, az 50 éves jubileumra készült 
plakátunk. Nem ígérhetem, hogy 2019 köny-
nyebb év lesz, azt sem, hogy csökkenne a mun-
kaórák száma. Azt viszont megígérhetem, 
hogy továbbra is mindent meg fogunk tenni 
annak érdekében, hogy büszkék lehessünk 
a munkánkra!

A MÉRLEG
MINDENNEK KÉT OLDALA VAN. AZ IDEI ÉVET NÉZVE EGYIK OLDALON ÁLLNAK A MEGOLDANDÓ FELADA-

TOK, MÁSIK OLDALON AZ ELÉRT EREDMÉNYEK. NÉZZÜK, HOGYAN LÁTJÁK 2018-AT, ÉS MIRE KÉSZÜLNEK 

2019-BEN AZ IGAZGATÓSÁGOK.
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TAKÁCS PÉTER 
– vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Igazán sűrű évet zárunk! A  metró ágazatra 
2018-ban is több kiemelt feladat hárult. Foly-
tatódott az M3 metróvonal északi szakaszának 
tavaly megkezdett rekonstrukciója, többek 
között az AVR rendszer felújítása, a  Szabó 
Ervin téren lévő diszpécserközpont bővítése, 
megújítása. 2019-ben várhatóan megkezdődik 
a vonal déli szakaszának felújítása is. Kiemelt 
projektként befejeződött az M3 járműpark-
jának korszerűsítéssel egybekötött felújítása 
is: a  korszerűsített metrókocsik megfelelnek 
a mai kor elvárásainak, modernizálásuk révén 
nem csak a napi fél millió utas utazhat komfor-
tosabb feltételek között, hanem a  járműveze-
tők munkakörülményei, illetve az utazás meg-
bízhatósága is nagymértékben javult.
Folytathatnám a  sort az M1 vonal Vörösmar-
ty tér – Bajcsy-Zsilinszky utca megállóhelyek 
között a  duplasínes felépítmény síncseréjével, 
illetve a 10 db új telepítésű, korszerű mozgó-
lépcső utasforgalmi menetrendbe állításá-
val a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren és 
a Nyugati pályaudvarnál.
A villamos ágazatnál az egyik kiemelt felada-
tunk az újjáépített Budafok kocsiszín beüze-
melése, használatbavétele volt. De a villamos 
hálózatfejlesztés részeként megkezdődtek 
az 1-es vonal meghosszabbításával kapcsola-
tos kivitelezési munkák is, várhatóan a  jövő 
év első felétől a  villamosok már a  Bécsi út és 
Etele tér végállomások között közlekednek 
az új pályán. Kiemelném a  saját fejlesztésű 
mérővillamosunk üzembe helyezésének jelen-
tőségét is, amely a pálya- és felsővezeték háló-
zat műszaki állapotáról ad értékes információ-
kat a szakterületeknek.
A nyáron sikeresen lezajlott az ISO 9001-es 
szabvány előírásainak megfelelő minőségirá-
nyítási rendszer kialakítása, amely a  vasúti 
járművek javítását, karbantartását, időszakos 

vizsgálatát végző szakterületek tevékenysé-
geire vonatkozóan ad adatokat. Az energia-
irányítási rendszer működtetése révén pedig 
több száz millió forint értékű energiát sikerült 
megtakarítani. Kiemelt fontosságot kapott 
a  környezetbarát energiaforrások (napelem, 
napkollektor) rendszerbeállítása is. 2018-ban  
sikeresen elindítottuk és a Társaság működési 
rendjébe illesztettük a  sínhegesztési felada-
tokat ellátó üzemet, így a síncsiszolás mellett 
ez a második nagy tevékenyég, amelyet a mo-
nopolhelyzetben lévő piaci szolgálató helyett 
saját hatáskörben végzünk.
Az eredményeket sorolva szinte újra rácsodál-
kozunk arra, amivel az összefoglalót kezdtem: 
nagyon tartalmas volt ez az év. Mi mást kíván-
hatnék jövőre is, mint hasonló sikereket és 
eredményeket!

SZEDLMAJER LÁSZLÓ 
– autóbusz- és trolibusz üzemeltetési  

vezérigazgató-helyettes

Tavaly ilyenkor az évértékelőben a  3-as met-
ró rekonstrukciója miatti autóbuszos pótlá-
si tevékenység zökkenőmentes indulásáról 
számolhattam be, s izgatottan tekintettünk 
az előttünk álló kihívásra. Egy év távlatából 
örömmel jelenthetem, az ATÜI a  2018-ban 
számára kijelölt feladatokat maradéktalanul 
teljesítette. Külön szeretném kiemelni, hogy 
mindezt egy olyan létszámhiánnyal sújtott 
időszakban sikerült végrehajtani, amikor az 
alapmenetrendi járműkiadás is nehézséget je-
lent. A metrópótlás és a nyári időszakra időzí-
tett villamos vágányzárak miatt a járművezetői 
állomány biztosítása jelentette a  legnagyobb 
nehézséget. Számos különböző csatornán, ha-
gyományos és a  legmodernebb kommunikáci-
ós felületeken próbáltunk eljutni a potenciális 
jelentkezőkhöz: nyomtatott és elektronikus 
sajtón, plakátokon, állásportálokon keresz-
tül hirdettünk, szoros együttműködést alakí-

tottunk ki az OFA Nonprofit Kft.-vel és több 
munkaügyi központtal, munkatársaink rend-
szeresen megjelentek állásbörzéken, munka-
erő közvetítő vállalkozások szolgáltatását is 
igénybe vettük, valamint bevezetésre került 
a munkaerő ajánlást ösztönző fejpénz rendszer. 
Mindezen intézkedéseink hatására 2018-ban 
növekedést értünk el a  járművezetői létszám 
tekintetében, azonban korai lenne még hátra 
dőlni, még több kollégára lenne szükségünk. 
A  járművezetők mellett például karbantartók-
ra, akikre évről-évre egyre több feladat hárul 
a  folyamatosan öregedő járműállomány üze-
meltetésének biztosításában. E téren önállóan 
elért eredményeink közül néhány példát kira-
gadva mindenképp említésre szorul a kísérleti 
jelleggel bevezetett abroncsnyomás- és pro-
filmélység-érzékelő rendszer, az autóbuszok 
ajtajainak egységes működésűvé alakítása 
érdekében tett kezdeményezésünk, valamint 
a  komprimált földgázzal hajtott járműflotta 
gázpalackjainak cseréje.
Előre tekintve továbbra is kiemelt feladat ma-
rad a  metrópótlás biztosítása, és természete-
sen folytatjuk a megkezdett munkát a munka-
erő toborzás területén, annak érdekében, hogy 
a BKV gumikerekes ágazata versenyképes szol-
gáltatóként vághasson neki az elkövetkező 
újabb ötven évnek!

BÁTORA LÁSZLÓ
 – gazdasági vezérigazgató-helyettes

Egy éve azzal zártam az értékelést, hogy ne-
héz év vár ránk 2018-ban, sok-sok megoldandó 
feladattal. Nem tévedtem… Komolyra fordít-
va a szót: az idei évben két – egymástól nem 
független – kihívás határozta meg a  működé-
sünket: az M3 metróvonal felújítása és az ezzel 
kapcsolatos pótlási feladat, illetve az országo-
san jellemző, és pont a  pótlási többletteljesít-
mény miatt nálunk különlegesen kritikusan 
jelentkező munkaerőhiány. Ilyen körülmények 
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között, a  működés zökkenőmentes fenntar-
tása, az utaskiszolgálás lehető legmagasabb 
szintű biztosítása az elsődleges feladat.
A gazdaságossági és hatékonysági kérdések az 
ilyen években óhatatlanul kissé háttérbe szo-
rulnak. Az M3 pótlás műszaki és személyi fel-
tételeinek biztosítása jelentős többlet-ráfordí-
tásokkal jár, aminek finanszírozását a Főváros 
a  BKK-n keresztül biztosítja. Mindemellett 
a  világpiaci és a  makrogazdasági tendenciák 
tovább feszítik a  gazdálkodásunkat. Az ener-
giahordozók és a  gázolaj piaci ára jelentős 
mértékben emelkedik, a munkaerőhiány jelen-
tős bérfelhajtó hatása pedig erőteljesen növeli 
a kompenzációs igényünket.
2019 nagyon hasonló működési kereteket ígér, 
hiszen a  metrófelújítás egész évben folyta-
tódik, a  munkaerőpiaci trendek változására 
nincs kilátás, energiasoron pedig több mint 
3 milliárd Ft többletráfordítással kalkulálunk. 
Vagyis mi mást mondhatnék: jövőre sem  
fogunk unatkozni.

DR. KÖRNYEI ÉVA
– jogi- és humánpolitikai igazgató

A 2017-es átlag 15 %-os béremelést követően 
2018-ra is sikerült átlagos 12 %-os béremelést 
juttatni a  munkavállalóinknak, ami lehetővé 
tette, hogy Társaságunk versenyképes szinten 
tartsa a  jövedelmeket. A  mindenki számára 
kötelező 5 %-os alapbér emelés mellett a  leg-
magasabb jövedelműek kivételével mindenki 
kapott további 14 000 Ft/hó alapbéreme-
lést, növekedett a cafetéria keret, a minőségi 
prémium összege, és lehetőség nyílt a  kulcs 
munkakörökben foglalkoztatottak kiemelé-
sére is. Nagy eredménynek tekintjük a  tavaly 
bevezetett munkaköri rendszerre épülő bérta-
rifa rendszert, amely lehetővé tette a bérezési 
rendszer jobb áttekinthetőségét és a  legala-
csonyabb jövedelműek bérfelzárkóztatását. 
Reméljük, hogy az elmúlt két év pozitív bére-
zési folyamatait a 2019-ben is folytatni tudjuk.
A Humánstratégia 2017-2020 megvalósítására 
tekintettel igazgatóságunk valamennyi opera-
tív programot felhasználja az új munkavállalók 
toborzására, valamint a már nálunk foglalkoz-

tatott munkavállalók megtartására. Ezen felül 
a szakterületekkel együttműködve igyekszünk 
jogi és HR háttértámogatást adni a  foglalkoz-
tatási körülmények javítása, valamint a  törvé-
nyes foglalkoztatás érdekében. Az elkövetkező 
időszak jelentős változást hoz a  nyugdíj mel-
letti foglalkoztatás, valamint a cafeteria szabá-
lyok változása tekintetében. 

SZŰCS ENDRE 
– biztonsági igazgató

Gazdaságbiztonsági tevékenységünk kere-
tében idén 430 vállalkozás vállalatbiztonsági 
átvilágítását végeztük el: a lefolytatott ellenőr-
zések száma tehát a  háromszorosára emelke-
dett. Továbbra is működtetjük a már korábban 
kialakított és elfogadott biztonsági koncep-
ciót, feltárva olyan körülményeket, amelyek 
a  biztonságos, befolyásoktól és korrupciótól 
mentes működést elősegítik, biztosítják. Mun-
katársaink kockázatelemzéseket, vállalatbiz-
tonsági aspektusú cégháttér és egyéb eseti 
ellenőrzéseket végeznek.
2018-ra visszatekintve minden kollégám helyt-
állására büszke vagyok!

BUZINKAY TAMÁS 
– fejlesztési és koordinációs igazgató

Immár hagyomány Társaságunknál az eltelt 
évre való visszatekintés. Hálás feladat ez, hi-
szen mindig jó az elért eredményekről beszá-
molni. Ezek közül 2018-ban az egyik kiemelt 
a  Nagykörúti villamosvonal Oktogon-József 

utca közötti szakaszának felújítása volt. Fon-
tos szólni a  járműbeszerzésekről is, amelyek 
ebben az évben sajnos csak kisebb volumen-
ben történtek, de említésre méltók például 
a  Mercedes Citaro csuklós autóbuszok, ame-
lyek a világ legnagyobb darabszámban értéke-
sített városi alacsonypadlós autóbuszcsaládjá-
hoz tartoznak.
Ne feledkezzünk meg azokról a  tevékenysé-
geinkről sem, amelyek ugyan nem járnak kéz-
zelfogható eredménnyel, mégis jelentősek: 

„pénzt is hoznak a  konyhára”. Ilyen – többek 
között – a nosztalgia-járműpark üzemeltetése, 
az első Libegők Éjszakájához történő csatla-
kozás, a  Budavári Sikló és a  Zugligeti Libegő 
között októberben közlekedő Budapesti Séta-
járat elindítása, és nem mellesleg az ingatlan 
bérbeadások, vagy az ajándéktárgyak érté-
kesítésének bonyolítása. Fontos megemlíteni 
még a  2018. évi Éves Megállapodás megköté-
sét, illetve az Energiairányítási rendszer sike-
res második felülvizsgálati auditját is, amelyek 
megvalósulása mögött elvitathatatlanul sok 
munka, egyeztetés és erőfeszítés áll.
És hogyan tekintünk az új esztendő elébe? 
Egy mondás úgy tartja: „az optimista azért 
marad fenn éjfélkor, hogy köszöntse az újévet. 
A pesszimista azért, hogy biztos legyen benne, 
a régi távozott” - mi mindenképpen előbbi sze-
rint, amihez munkatársaimnak kitartást és jó 
egészséget kívánok!”

PETRI ÁKOS 
– stratégiai és beszerzési igazgató

Az eltelt egy év igazolta, hogy az előttem és 
munkatársaim előtt álló feladat igazi szakmai 
kihívás, ugyanakkor bizonyította azt is, hogy 
a  vezető kollégák támogatásával nincs lehe-
tetlen, és megkezdődött a  beszerzés rendsze-
rének átalakítása a  hatékonyság növelésének 
céljából. Nagyon bízom abban, hogy ez a  tá-
mogatás a  jövőben is megmarad, és a beszer-
zések fokozatos felgyorsításával a  BKV aka-
dálytalan, a  szakterületek ellátásban biztos 
működéséhez hozzájárulhatunk.
2019 is rengeteg újdonságot hoz majd az éle-
tünkbe, amelyek elsősorban a  Beszerzési 
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Főosztály tevékenységét érintik. Az eredmé-
nyek azonban kizárólag csapatmunkával, ösz-
szefogással, egymás támogatásával és kima-
gasló szakmai háttérrel valósulhatnak meg. 
A  jövő év ezért – reményeim szerint – a  kom-
munikáció jegyében zajlik majd.

DR. VUKMAN LÁSZLÓ 
– belső ellenőrzési főosztályvezető

A közlekedés egyik legfontosabb eleme a  sza-
bálykövetés – ehhez tudnám hasonlítani a bel-
ső ellenőrzési terület munkáját, amely szintén 
a  szabályok betartásának ellenőrzésére épül. 
Kicsit paradox módon tehát, a  mi szakterüle-
tünk akkor végzi jól és eredményesen a  mun-
káját, ha keveset hallanak rólunk. A  viccet 
félretéve: a belső folyamatok szabályszerű mű-
ködésének ellenőrzése állandó feladat, aho-
gyan állandó feladatot jelentenek azok a  vizs-
gálatok is, amelyeket a  kollégákkal nap mint 
nap lefolytatunk.

DR. SZÉKELYNÉ PÁSZTOR ERZSÉBET 
– társasági kapcsolatok irodavezető

A 2018-ás év az 50 éves jubileumról szólt. A cég-
azonossági elemek az 50-es emblémával ha-
mar átmentek a  köztudatba és mindenkinek 
természetes lett, hogy az aláírásokon, levélpa-
pírokon, de még a járműveken is - a BKV logót 
kiegészítő - 50-es embléma hirdeti a  fél év-
százados történelmünket. A “Velünk érdemes 
számolni” pozitív kicsengésű plakátok szintén 
szakmai múltunk tényszerű, de büszkeségre 

okot adó számait mutatják be. A  születésnap 
alkalmából az ünnepelt ajándékozta meg kör-
nyezetét programokkal, élményekkel. Erről ta-
núskodnak a több mint 35 ezer látogatót szám-
láló szakmai napok, köztük első alkalommal 
a metrós nyílt nap, a nagy sikerű vállalati szü-
letésnap a Családi nap keretében, a 21 ezer főt 
vonzó kiállításunk is. Szakmai programjaink 
között szerepelt az országos járművezető ve-
télkedő, a  2 napos szakmai tudományos kon-
ferencia és a Közlekedik a főváros című könyv 
bővített kiadásának megjelentetése. A  BKV 
futás új elemként jelent meg a  szabadidős 
programok között, míg a tavaszi-őszi focikupa 
már hagyománynak tekinthető. A  Dallamos 
Villamos és a Fényvillamos is az évfordulót fel-
idézve közlekedett az idén.
A naponta megjelenő Facebook poszjaink  
látogatottsága 200 ezer fölé ugrott és többezer 
like-kal dicsekedhetünk.
Az 50 éves jubileum mellett sok energiát kö-
tött le még az M3 rekonstrukció kommuniká-
ciója, amely úgy tűnik, örökzöld téma marad.  
De napi szinten foglalkoztunk a  toborzással, 
változatos kreatívjaink kivívták a  marketing-
kommunikációs szakma elismerését.
Ügyfélkapcsolati tevékenységünk során ha-
vonta több száz észrevételt kezeltünk, közöt-
tük szerencsére dicsérő szavakat is.
Az 50 éves évfordulót nem csak belföldön sike-
rült tudatosítani, hiszen 14 ország 16 vállalatá-
tól kaptunk üdvözlő képeslapot és Párizsban, 
a Smartmetró Világkongresszuson is a jubileu-
mi év történéseiről tartottam előadást.
Összefoglalóan elmondhatom, hogy az egész 
év számunkra nyüzsgő, pörgő és lüktető volt - 
sok-sok pozitív impulzussal és remélem, sőt kí-
vánom, hogy a jövő év is mindenkinek legalább 
ilyen sikeres legyen!

DR. VAJDÁNÉ DR. HORVÁTH PIROSKA 
– DBR metró projektigazgató

A legfontosabbal kezdeném: az M4 metró za-
vartalanul és az előírt, rendkívül magas üzem-
biztonsággal üzemel. Elkészült és átadásra 
került továbbá az összes, a  kerékpárosok és 
mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető, 

zöldterületekkel épült, kamerarendszerrel el-
látott P+R parkoló, ami teljes kihasználtsággal 
működik. Folytatódtak az aktiválással kapcso-
latos feladatok, és aláírtuk a Támogatási Szer-
ződés 5. számú módosítását.
Számos különböző díjjal, immár 180 éve ün-
nepeli az építész szakma kimagasló teljesít-
ményeit a Royal Institute of British Architects 
(RIBA). Az intézet nemzetközi kiválóság díjat 
adományozott 16 ország 20 új épületének 
és infrastrukturális fejlesztésének, köztük 
a  FŐMTERV-PALATIUM-UVATERV tervezte 
budapesti négyes metrónak. A  Palatium Stú-
dió által tervezett struktúrának az a  különle-
gessége, hogy a  pályázatot megnyerő csapat 
megosztotta munkáját a  többi versenyzővel, 
így a  projekt sajátosságává vált a  részvételi 
tervezés. 
A 2019-es évben továbbra is kiemelt feladatunk 
a  fenntartási időszak teendőinek ellátása, az 
uniós kötelezettségek teljesítése.

RADNAY TIBOR 
– metró felújítási projektigazgató

Tevékenységünket az M3-as metróvonal észa-
ki szakaszának teljes körű felújítása, valamint 
a  középső- és déli szakasz közbeszerzési eljá-
rásainak lebonyolítása határozta meg ebben 
az évben. Szorgalmas időszakra tekinthetünk 
vissza, megszámlálhatatlan egyeztetéssel, 
helyszíni bejárással, nehézségekkel és persze 
lehetőségekkel. Talán a  legfontosabb ered-
ményünk, hogy az Európai Unió jóváhagyta 
a projekt támogatását, ami megalapozza a re-
konstrukció további sorsát. A  korszerűsítés 
alatt álló metróállomásokon lassan befejeződ-
nek a munkafolyamatok és elkezdődik a ható-
sági engedélyezés, várhatóan 2019 márciusá-
ban pedig átadjuk az utazóközönség számára 
a megújult szakaszt. A metrófelújítás a déli sza-
kaszon folytatódik, és a  tervek szerint 2022-
ben már a teljes vonalon modern, XXI. századi 
körülmények között utazhatunk. Rengeteg 
feladat és kihívás vár még ránk, az elkövetkező 
években, aminek örömmel állunk elébe!

MOZGÁSBAN
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PÓTOLHATATLAN
Az idei és a  jövő év egyik meghatározó tenni-
valója a  felújítás alatt álló kötöttpályás jármű-
veink (villamos, METRÓ) pótlása. Ez a  feladat 
a szokásosnál is nagyobb figyelmet és tűrőké-
pességet követel járművezetőinktől: a  leszű-
kített sávok, a  feltorlódott kocsisor, a  megál-
lókban tájékozódni próbáló utasok kérdései, 
megjegyzései mind-mind nehezítik a járműve-
zetést.
Hogy miért foglalkozunk külön is a  pótló já-
ratokkal? Nos, az idei év első tíz havi baleseti 
statisztikáit elemezve láthatjuk, hogy az eddig 
bekövetkezett autóbuszos események 15%-a 
(235 eset), valamilyen pótló járattal történt. 
A  pótló vonalakon szolgálatot teljesítő jármű-
vezetőknél a  sajáthibás balesetek részaránya 
34%, míg a  többi viszonylatra vonatkozóan 
az idei évben ez az arány 49%, amely azt (is) 
jelezheti, hogy kollégáink itt az átlagosnál  

körültekintőbben közlekednek. Az esetek 2/3-
a a metrópótláshoz kapcsolódott.
Az idei pótló buszokkal történt események 
6%-a volt olyan, amikor pótlóbusz ütközött 
más BKV járművel. Érezzük a  helyzet komiku-
mát: pótolhatatlan (avagy a pótló buszt is pó-
toljuk)! 
A tavalyi esztendőben az összes pótló járatok-
kal bekövetkezett buszos események száma 
107 volt, amely az ágazat összes baleseteinek 
7%-át tette ki. 

Nézzük meg, mit tehetünk mi, járművezetők 
a balesetek elkerülése érdekében.
Próbáljunk meg türelemmel és megértéssel 
fordulni a  többi közlekedő felé. Az ingerült 
közlekedési partnereknek nem személy szerint 
velünk van a  legtöbbször problémája, hanem 
magával a  helyzettel. Ha mi is visszaszólunk, 

akkor a  helyzet nem megoldódik, hanem to-
vább bonyolódik! Amikor azonban azt látja az 
utas vagy a közlekedő partner, hogy nyugodt 
és határozott vezetők vagyunk, ugyanakkor 
előzékenyek is, ő is nyugodtabban reagál. 
Higgyük el, hogy másképpen nem, vagy csak 
nehezebben megy!

Azok az ismeretek, amiket a  mindennapos 
munkánk során megszerzünk – forgalmi rend 
változások, stb. – tesznek minket profikká 
a többi közlekedővel szemben. Ennek a tudás-
nak a  birtokában nagyon sok balesetet meg-
előzünk/megelőzhetünk. 

Legyünk minden tekintetben pótolhatatlanok!

Zombori László
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KÖNYVAJÁNLÓ
LEGÁT TIBOR: KÖZLEKEDIK A FŐVÁROS

A 2008-as nagy sikerű első kiadást követően, 
idén a  BKV fennállásának ötvenedik évében 
újra megjelent Legát Tibor Közlekedik a  fővá-
ros című könyve.

A kötet szerkezete, formája ugyan alig válto-
zott, szerencsére azonban nem egyszerű után-
nyomásról van szó. A negyven oldallal terjedel-

mesebb második, bővített kiadásban az elmúlt 
évtized fővárosi közösségi közlekedést érintő 
történetét is feldolgozza a szerző – a tőle meg-
szokott igényességgel. Szó esik többek között 
a  Modulók mellett a  PKD konstrukcióban be-
szerzésre került, üzembe helyezett magyar 
gyártású autóbuszokról, a  CAF villamosok-
ról, az 1-es vonalának meghosszabbításáról.  

Természetesen helyet kapott az átadott 4-es 
metróvonal (az első kiadás az építkezés képe-
ivel zárult), az Alstom szerelvények, és az M3 
felújított vonatai, a “pandák” is.

Az átdolgozott előszó a közösségi közlekedési 
formák megjelenésétől (révek, konflisok, ló-
vasutak) a  BSZKRT letrejöttén-széthullásán 
keresztül a  BKV megalapításán át a  BKK lét-
rehozását is beleértve napjainkig tartó rövid 
történeti áttekintést ad.

Ahogy az első kiadásban olvashattuk: “A követ-
kezőkben az öt ágazat történetének a BSZKRT 
1949-es széthullásától a  BKV 1968-as meg-
alakulásán át a  napjainkig tartó néhány epi-
zódját olvashatják - a  teljesség igénye nélkül.”  
Egy-egy aktualizált fejezet tárgyalja tehát a vil-
lamos, a hév, a busz, a trolibusz és a metró köz-
lekedés, a hálózatok és járművek történetét.

A könyvben felsorakoztatott adatok, legyen 
szó évszámokról, műszaki információkról, 
bőségesek, de mennyiségük és minőségük 
a  szélesebb olvasóközönség számára is jól 
emészthető. Nem pusztán száraz kronológiá-
val találkozik, aki beleolvas Legát Tibor köny-
vébe. A  gazdag információanyagot könnyed, 
közérthető, olykor humoros stílusban tálalja 
a  szerző. A  korabeli “újságkivágások”, sajtó 
idézetek, a  könyv témájához szorosabban-
lazábban kapcsolodó kor- és kultúrtörténeti 
kitekintések még változatosabbá teszik a  tör-
ténelmi utazást.

Az illusztrációk száma és szerepe is kiemelke-
dő az akár albumszerűen is lapozgatható ki-
adványban. A  képanyag mindig jól illeszkedik 
a tárgyalt korszakhoz. Az archív fotók sokszor 
nemcsak a rajtuk szereplő járművek miatt, ha-
nem mint Budapest életét ábrázoló kordoku-
mentumok is érdekesek.
Az igényes szerkesztésre jellemző finomság, 
hogy a  “buszos” fejezet sötétkék háttere 

“skyblue”-ra vált a  BKK-s korszak tárgyalása-
kor, illetve a metrókék háttér feketére, amikor 
a  fekete-fehér Alstom, illetve “panda” szerel-
vényekről esik szó.

A könyv kapható a  bkv webshopban, illetve 
a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban is.

Kárpáthegyi Bálint
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50 ÉVE A BKV-VAL
A BKV KÜLÖNLEGES 
KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZEI
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. A SOROZAT UTOLSÓ 

RÉSZÉBEN A TÁRSASÁG KÜLÖNLEGES, TURISZTIKAI JELLEGŰ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZEIT TEKINTJÜK ÁT.

LIBEGŐ
A Zugligetből a  János-hegyre vezető libegőt, 
Magyarország első drótkötélpályáját 1970-ben 
adták át az utasoknak, de a  különleges köz-
lekedési eszköz csak hét évvel később került 
a BKV üzemeltetésébe.
A libegő megépítésére vonatkozó első tervek 
még a két világháború között születtek, a meg-
valósításra azonban közel 50 évet várni kellett. 
1933-ban ifj. Hantos István mérnök jelentke-
zett elsőként a Zugligetből a  János-hegyre ve-
zető kábelvasút tervével. Az ötlet ígéretesnek 
tűnt, mivel ekkoriban a  zugligeti villamostól 
vagy a  fogaskerekű vasúttól csak másfél órás 
sétával lehetett eljutni a  turisták és síelők ál-
tal különösen kedvelt János-hegyre, Budapest 
legmagasabb pontjára, ahová az erdők és a tu-
ristaútvonalak mellett az Erzsébet-kilátó is ki-
rándulók ezreit vonzotta. A  tervek végül csak 
tervek maradtak, és a  háború után született 
elképzelésekből sem lett semmi. 
1967-ben a XII. kerület vetette fel újra a drótkö-
télpálya megépítését. A  kivitelezéssel kapcso-
latban több vélemény állt egymással szemben. 
A kisbusz méretű nagykabinok, illetve a 4-6 fős 
kiskabinok helyett végül a  kétszemélyes, nyi-
tott függőszékes megoldás mellett döntöttek. 
Az építési munkákat Frankó Endre tervei alap-
ján az Út- és Vasúttervező Vállalat (UVATERV) 
1969 márciusában kezdte el, másfél évvel ké-
sőbb, 1970. augusztus 20-án pedig már utazni 
is lehetett az 1040 méter távolságot és 262 mé-
ter szintkülönbséget áthidaló új közlekedési 
eszközön. (A Frankó Endrével készült interjún-
kat lásd a 23. oldalon.)
A kezdetben csak zugligeti vagy János-hegyi 
kötélpályaként emlegetett közlekedési esz-
köz névpályázat útján, tízezer javaslatból (pl. 
Hegyi-kopter, Janikopter, Huza-vona, Páros-
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János, Jánoshegyi Zümmögő, Hegyi-dongó) 
kiválasztva nyerte el ma is használatos nevét. 
A különleges közlekedési eszköz 1977-ben  
került a BKV-hoz, és több, hosszabb-rövidebb 
kitérő után 2010-től újra a  társaság kezelésé-
ben működik.

FOGASKEREKŰ
A BKV megalakulásakor közel egy évszázados 
múltra visszatekintő, a  Városmajort a  Sváb-
hegy és a  Széchenyi-hegy népszerű kirán-
dulóhelyeivel összekötő fogaskerekű vasút 
is a  társaság szervezetébe olvadt 1968-ban. 
A Budapest létrejöttének 100 éves jubileumára 
készülő főváros a  fogaskerekű felújításáról is 
határozott.
A rekonstrukció keretében teljes pályafelújí-
tás történt, a  korábbi Riggenbach-fogaslétra 
helyett Strub-rendszerű fogaslécekre tértek 
át. A  vasútvonal megújítása mellett új állo-

másépületeket és várókat emeltek, lecserélték 
a  járműparkot is: az osztrák Simmering Graz 
Pauker (SGP) cégtől szerezték be a ma is közle-
kedő, egy motorkocsiból és egy vezetőállásos 
pótkocsiból álló – a budapesti köznyelvben pi-
ros tehénként is emlegetett – piros-fehér sze-
relvényeket. A járművek menetideje lerövidült, 
lefelé 19, felfelé 18 perc lett.
Az 1990-es években is számos felújítást, kor-
szerűsítést végeztek a  vasúton, amely jelen-
leg tíz megállóval üzemel. A  járműveket is 
több alkalommal átalakították, modernizál-
ták, kerékpárszállításra is alkalmassá tették, 
utastájékoztató berendezésekkel látták el, 
majd a  FUTÁR-rendszerbe is bevonták. 2008-
tól a  fogaskerekű a  főváros közlekedési háló-
zatában, a  villamosviszonylatok rendszerébe 
integrálódva a 60-as számjelzést kapta.

SIKLÓ
1986-ban a BKV szervezete egy különleges, ré-
gi-új közlekedési eszközzel, a Budavári Siklóval 
gyarapodott. A  korábban Budai Hegypálya 
néven ismert elődjét még 1944-ben, Budapest 

ostroma alatt bombatalálat érte. Az újjáépí-
tésről 1984-ben döntöttek, és a  munkálatok 
még ebben az évben meg is kezdődtek. A BKV 
és a  főváros a  közlekedési eszköz történelmi 
múltját és a  budavári műemléki környezetet 
figyelembe véve egykori helyén, az eredetihez 
hasonlóan rekonstruálta. A műszaki megoldá-
sok tekintetében már a kor követelményeinek 
kellett megfelelni, de az állomások, illetve 
a  járművek a  múltat kívánták idézni. A  meg-
újult sikló villanymotoros meghajtást kapott, 
elődjével ellentétben a  gépészeti berendezé-
sek a felső állomás alá kerültek. Az 50 méteres 
szintemelkedést leküzdő, közel 100 méteres 
pálya hossza lényegében nem változott, kö-
zepére egy szerelő lépcsősort, két oldalára 

– üzemzavar esetére – egy-egy menekülő lép-
csősort építettek. Két végállomására a  koráb-

biaktól eltérő, de a  műemléki környezettel 
összhangban lévő üvegépületet emeltek. 
A Gellért és Margit névre elkeresztelt, barna, 
réz díszítőelemekkel ellátott járművek eseté-
ben megőrizték a  háromlépcsős, fülkés meg-
oldást. A  kocsik fülkénként nyolc-nyolc, azaz 
összesen huszonnégy utas szállítására alkal-
masak. Az eredetihez hasonló módon ingajel-
leggel, párhuzamosan közlekednek felfelé és 
lefelé. A  közlekedés biztonságáról egy úgyne-
vezett rugóerőtárolós fék gondoskodik, amely 
az engedélyezett sebesség átlépése esetén 
megállítja a járművet. 
A sikló 1987 óta az UNESCO világörökség ré-
szét képezi.

HAJÓZÁS
A budapesti helyi hajózást 1957-től összefogó 
Fővárosi Kishajózási Vállalat (FKV) hajóit 1968. 
évi megalakulását követően a  BKV vette át. 
A Duna-hidak közlekedésének bővülésével, és 
a 2-es metró Duna alatti szakaszának 1972-es 
átadásával gyorsabb, korszerűbb kapcsolat 
jött létre Budapest két városrésze között, a ha-
józás ugyan megmaradt, de nem tudta felvenni 
a versenyt a közlekedés többi szereplőjével.
A 2010-es években a közforgalmú közlekedési 
funkció aztán újra előtérbe került. 2012-től új 
járatok indultak, új kikötők létesültek, illetve 
a régieket felújították. Az ágazat üzemeltetését 
több nagy múltú, korszerűsített járművel vég-
zik (Tabán, Budavár, Hungária, Lágymányos, 
Lánchíd, Pest-Buda, Bárhegy vagy a  nosztal-
giaforgalomra használt Hófehérke hajó).

Vidák Judit
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A TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN 
MINDENKI EGYENLŐ 
– INTERJÚ BOMBERA KRISZTINÁVAL

Egy interjúban mondtad, „mindenhol jó, de leg-
jobb úton”. Riporterként sokat utazol a világban. 
A világ más nagyvárosaiban is vannak tapaszta-
lataid a közösségi közlekedéssel?

Hogyne, rengeteget utazom nagyvárosokban 
Európában, Amerikában vagy Ázsiában. Ahol 
csak lehetséges, ott tömegközlekedéssel 
járkálok. Van, ahol ez nagy élmény, például 
Shanghajban a  metró, vagy általában a  vas-
úthálózat nagyszerűsége Kínában, van, ahol 
inkább kaland, ilyen számomra Indiában vona-
tozni, és van, ahol a tömegközlekedés az egyik 
pontból a  másikba eljutás egyetlen józan és 
ésszerű formája, mint például New Yorkban, 
ahova autóval bemenni igazi zsákutca.

New Yorkban sok időt töltöttél. Van esetleg ki-
emelkedő, furcsa, meghatározó emléked, élmé-
nyed a híres New York-i metróról?

A New York-i metróhoz rengeteg  személyes ér-
zelmi töltetű emlékem kötődik. Életem  fontos 
részeként, élményeként, helyszíneként gondo-
lok rá. Metróval hoztam-vittem a pici gyerekei-
met, metróval jártam a forgatásokra, cipeltem 
az összes nehéz felszerelésemet, rengeteget 
aludtam a  New York-i metrón, beszélgettem, 
témákat szereztem.... Nem tudok elfogulatla-
nul beszélni róla: a New York-i metró egy jelen-
ség. Megdöbbentően mocskosak a  megállók, 
az akadálymentesítést csak hírből ismerik pár 
állomáson. Teljesen esetleges, hogy egy-egy 
vonalon a  szerelvények vajon oda mennek-e 
végül, ahova a  metrótérkép szerint menniük 
kellene, vagy teljesen máshova. Kiszámíthatat-
lan, hogy az ember két percet vár, vagy negy-
venet... vagyis Amerikában sincs kolbászból 
a kerítés! Ugyanakkor a New York-i metró a de-
mokrácia egyik fontos, szimbolikus helyszíne: 
a milliárdosoktól a hajléktalanokig békésen ül-
nek egymás mellett New York legkülönfélébb 
lakói. Soha nem féltem a  New York-i metrón, 
és nem is volt rossz élményem, milliós kame-
rákkal a  vállamon sem, a  hírhedten rossz ne-
gyedekben sem. Imádom a New York-i metró 
sajátos kulturális életét, a zenekarokat, tánco-
sokat, slammereket, zsonglőröket, akik mint-
ha ott élnék az életüket, a  produkciójukkal 

szerzett pénzből. Szeretem nézni a New York-i 
metróban Amerika legjobb oldalát: a  metrón 
mindenki egyenlő, mindenki kulturáltan vi-
selkedik a  másikkal, mindegy, hogy az hon-
nan jött, vagy milyennek tűnik a  háttere. Per-
sze nem biztos, hogy ez így van, nem akarok 
sztereotipikus lenni – ezek az én személyes él-
ményeim és benyomásaim. Azt pedig imádom, 
hogy nem lehet bliccelni, vagyis nem kell ret-
tegni az ellenőrtől, mert a New York-i metróba 
be sem lép az ember jegy, vagy bérlet nélkül: 
rácsok és hatalmas fémkapuk zárják ki a  csa-
lókat. A New York-i metró beléptetőkapuja az 
adakozásnak is kiváló helyszíne: a metró rácsai 
előtt rendszeresen állnak rászorulók, akiknek 
nincs a  jegyre pénzük, egy-egy másoktól ka-
pott ajándék jeggyel tudnak bejutni a  metró-
hálózatba, és ez nem kis segítség számukra 
a hatalmas városban.

Az európa bajnokságon kiválóan szereplő busz-
vezetőinkkel készült interjúban említetted, hogy 
gyakorta jársz a  9-es busszal, és villamosozni 
is szoktál. Milyen rendszerességgel használod 
a BKV járatait?

Be kell, hogy valljam, hogy alkalomszerűen, és 
célhoz kötötten, leginkább három okból. Ha 
biztos vagyok benne, hogy tömegközlekedés-
sel gyorsabb eljutni oda, ahova megyek. Ez 
a  leggyakoribb, amikor villamosra, buszra, és 
aztán biztosan metróra is pattanok, hisz az 
a  leggyorsabb. Vagy akkor, ha rettegek a  bel-
városi parkolástól. Még ha volna is időm órákat 
tekeregni, nincs hozzá kedvem, egyszerűbb 
a busz. És persze akkor is, ha olyan vacsorára 
megyek, ahol szeretnék inni pár pohár bort. 
Ha tehetem, kerülöm a  taxizást. Inkább meg-
várom a  kilencest. Soha, egyetlen városban 
sem féltem az éjszakai biztonsági kockázatok-
tól, és nem is ért szerencsére soha, sehol rossz 
élmény, úgyhogy a  hajnali buszmegállózástól 
engem csak a nagy hideg tud visszatartani.

Jeggyel, vagy bérlettel utazol?

Nincs bérletem, de tele van a  pénztárcám je-
gyekkel. Rettegek attól, hogy elkapnak az el-
lenőrök, ezért soha nem bliccelek.

Környezetvédelmi, és a  város élhetőségének 
szempontjából is fontos lenne, hogy tömegek ne 
autóval araszoljanak a  dugóban, hanem a  kö-
zösségi közlekedést válasszák. Hogyan bíztatnád 
az embereket a váltásra?

Az a  baj, hogy azt látom, hogy az autó még 
mindig státuszszimbólum. És lustaság. És per-
sze a közlekedési rendszerünk sem totál meg-
bízható. Amit nem bírok, az az a  mentalitás, 
hogy akinek nagyobb, drágább autója van, az 
néha azt hiszi, hogy több joga van valahogy 
a  városhoz is, több jár neki, mint másoknak. 
Ami természetesen nem igaz.

„A Város Mindenkié” -  ahogy azt az általam 
nagyon tisztelt, hajléktalanokat segítő szerve-
zet neve is mondja. Európa számos városában 
az autónak pusztán funkcionális szerepe van, 
és persze leginkább városon kívül. De most 
természetesen a  középosztályról beszélünk, 
kérlek, ne feledjük el, hogy nagyon sok ember 
álmodni sem tud arról, hogy autója legyen, ők 
mindig tömegközlekednek. Az tetszik New 
York-ban is, hogy ezek az emberek ugyanolyan 
méltósággal használják a  tömegközlekedést 
ott, mint a  milliárdosok, akiknek a  Bentley-je 
ott áll valahol a penthouse garázsában, miköz-
ben ők a metrón ülnek. A tömegközlekedésben 
mindenki egyenlő. Most persze valahogy más-
ra válaszoltam, de ez nekem nagyon fontos....

A munkádból fakadó ismertség ellenére is sze-
retsz „civil” maradni, érzékenyen óvod a  ma-
gánszférád. Hogyan reagálsz, ha megismernek, 
megszólítanak a buszon, villamoson?

Gyakran megszólítanak, ami azért nem baj, 
mert nem árt, ha újságírók véletlenszerűen is 
találkoznak azokkal az emberekkel, akiknek az 
érdekeit elvileg képviselni hivatottak. Aki csak 
az autójában ül, az semmit nem tud a városról, 
amelyben él. A hatos villamos egy szociológiai 
tanulmány, számomra nagyon sokszor szív-
szorító, hetekig meghatározó élmény. Látni 
a  fáradt, gyakran türelmetlen arcokat, a  gye-
rekeikkel ingerült szülőket, néha a  drogtól 
bekábult embereket, a nyugdíjas nénit, ahogy 
két kiflivel utazik hazafele – lehet persze, 
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hogy ez személyes érzékenység, és láthatnám 
a  boldog szerelmespárokat is, meg a  gazdag 
turistákat, de valahogy a  fájdalmat jobban 
észreveszem. Ami kötelességem is. Azt hiszem, 
valamelyik online portál főszerkesztője elő is 
írta az újságíróinak, hogy havonta mennyit kell 
tömegközlekedniük, ha nincs kedvük, akkor is.

Történt veled esetleg valamilyen érdekes, vicces 
találkozás?

Az egyik nagyon vicces élményem az volt, ami-
kor a  villamoson odafordult hozzám egy bá-
csi azzal, hogy mondták-e már nekem, hogy 
nagyon hasonlítok a  Bombera Krisztinára.  
De sokkal jobban nézek ki, tette hozzá kedvesen.

Akár a  külföldi, vagy a  média-kommunikáció-
ban szerzett tapasztalataidat is figyelembe véve, 
van ötleted, hogy mivel lehetne a jelenben még 
vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést az embe-
rek számára?

Úgy érzem, hogy a  szemléletformáláson túl 
a  városvezetők, a  tömegközlekedés tervezői 
is sokat tehetnének azért, hogy az embere-
ket motiválják. Mióta várjuk mi, budapestiek, 
hogy sokkal több legyen a P+R parkoló példá-
ul. Kizárt, hogyha volna hol letennem az autót 
ingyen, vagy motiválóan olcsón, ahol megbíz-
hatóan volna mindig elég hely, akkor ne pat-
tannék szinte minden nap metróra. Ha lenne 
a reptérre metró, akkor többen tennék ugyan-
azt, amit én minden világvárosban, ahol a rep-
téri összeköttetés adott: azonnal megveszem 
a  többnapos bérletet, ahogy leszállok a  repü-
lőről. És ez az egész ott tartózkodásomra meg 
is határozza, hogy végig tömegközlekedem. 
Évtizedek óta hallgatjuk, hogyan köti „majd 
egyszer” össze ezt vagy azt a  vonalat logiku-
sabban egyik vonal a  másikkal – de minden 
valahogy lassan halad. Fontos a szemlélet, épp 
ezért említettem az autó túlságosan hangsú-
lyos szerepét a  magyar emberek önképében. 
De fontos az is, hogy a  rendszer elég jól mű-
ködjön ahhoz, hogy az emberek azt mondják: 
le a kalappal!  Mivel sokat utazom, ezért látom, 
hogy a  budapesti tömegközlekedés messze 
nem kullog a  sor végén a  világvárosok verse-
nyében, sőt! De volna mit javítani.

Kárpáthegyi Bálint



ész holnap városára.
Az új eCitaro.
A mértékadó. Az új eCitaro a Mercedes-Benz válasza az e-mobilitás korának jelenlegi és a 
küszöbön álló kihívásokra. Készen áll a jövő felvillanyozására. Az eCitaro kibővíti a világ vezető 
járműgyártójának modell portfólióját egy kiforrott, teljesen elektromos járművel. A jövőképes 
koncepciójával és széleskörű e-mobilitási rendszerével az eCitaro megnyitja az utat a városok 
elektromobilitásához. 

További információkért látogasson el a www.mercedes-benz-bus.com weboldalra.
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BECENEVE: KUKLA
Ahogy a szólás tartja: ha Mohamed nem megy 
a  hegyhez, a  hegy megy Mohamedhez. A  95 
éves Frankó Endre Bandi bácsi, a  Jánoshegyi 
Libegő tervezője inkább vállalta a délutáni du-
góval való küzdelmet, minthogy semmittevésre 
kárhoztatva várjon a botcsinálta riporterére.
Frankó Endre mögött képletesen szólva és 
kilóméterben is hosszú út van, amelyet sok-sok 
élmény tett színessé, érdekessé. Ezekről az ese-
ményekről olyan magától értetődő természe-
tességgel beszél, hogy azt gondolhatjuk, sima, 
rögöktől, buktatóktól mentes élet volt az övé. 
Úgy tűnik, kellemetlen, szomorú dolgok eszé-
be sem jutnak, amikor az életéről mesél.
A Libegőről annyit lehet tudni, hogy először 
1933-ban merült fel a  függővasút építésének 
terve, majd az 1940-es években kétszer is elő-
vették, végül 1968-ban Budapest XII. Kerületi 
Tanácsa határozatot hozott, arról, hogy a kötél-
pályavasút építési munkálatait el kell kezdeni. 

Bandi bácsi kapta meg a  feladatot. Hogy tör-
tént a dolog, pályázni kellett erre a munkára az 
UVATERVNÉL?
A fene tudja, hogy került hozzám, már csak azt 
tudom, hogy én terveztem. Az egészben az 
volt a  legjobb, hogy rengeteget járhattam ki 
a  területre, és a  gépkocsihasználat után még 
pénzt is kaptam.

Voltak előzetes tapasztalatai, láthatott, kipró-
bálhatott máshol libegőt?
Nem, dehogy! Pedig de szívesen elmentem 
volna. Mindent nekem, nekünk kellett kitalál-
ni. Nem csak a  tervezésben, a  kivitelezésben 
is részt vettem. Ami nem volt könnyű, tekintve, 
hogy semmi tapasztalatunk nem volt, pedig de 
jó lett volna akkor, ha valaki megmutatja, ho-
gyan kell csinálni.

Tehát életében akkor ült először libegőn, amikor 
a saját maga által tervezettre ült fel. Végül olyan 
lett, amilyennek elképzelte?
Alig vártam, hogy kipróbálhassam, még csak 
homokzsákokkal szabadott volna tesztelni, 
de én már felültem rá. Az egészben a  látvány 
volt a legszebb. Máig megunhatatlan, hogy az 
egész város ott van az ember előtt.

Kapott valamilyen elismerést akkor ezért 
a munkáért? 
Ugyanannyi fizetést kaptam, mintha nem csi-
náltam volna semmi különöset. Annyi kedvez-
ményem volt, hogy akkor ültem fel a Libegőre, 
amikor nekem jólesett, no meg ez alapján kér-
tek fel, hogy Indiába is tervezzek ilyent. Oda 
szerencsére meg is hívtak, ott voltam az épí-

téskor is és az átadáskor is. 10 éven keresztül 
évi 3-6 hónapot töltöttem kint.

Melyik a kedvenc libegője?
Nekem a  János-hegyi jobban tetszik, talán 
azért is, mert ez itthon van Budapesten. Ugyan 
a libegő miatt kellett munkahelyet váltanom… 
A próbaút előtt – még nem volt engedélyezett 
a személyszállítás – észrevettem fentről, hogy 
a főnököm gyümölcsöt szed az egyik kertben. 
Én meg elpletykáltam, és ennek érthető mó-
don nem örült. A  következő munkahelyemen 
az volt a  feladatom, hogy ellenőrizzem az 
UVATERV munkáit. Az első épp a  libegő volt. 
Alaposan ellenőriztem én mindent és kijelen-
tettem, hogy még ilyen tökéletes munkát nem 
láttam, egyetlen hibát sem találtam benne.  

De nem csak és nem elsősorban kötélpályán szo-
kott a levegőben közlekedni, hiszen a híres Puma 
osztag tagjaként a  második világháború alatt 
a  Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében 
szolgált.
A bátyámon keresztül kerültem közel a  repü-
léshez, 16 éves voltam, amikor először repül-
hettem egyedül. A Pipis-hegyen gyakoroltunk 
Gyöngyös mellett. Minden hétvégén gyalog, 
vagy kerékpárral tettem meg az 50 km-es utat, 
még akkor is, amikor tudtam, hogy például az 
erős szél miatt nem szállhatok majd fel. 20 éve-
sen már vadászpilóta voltam, a repülőakadémi-

át is elvégeztem. Voltak rázós pillanatok, de én 
mindent megúsztam: a legalacsonyabb repülé-
si magasságom 3 m volt, a legmagasabb 8 km. 

Ehhez azért nem volt elég a sportrepülői tudás... 
1942-ben érettségiztem, majd rögtön utána 
önként jelentkeztem a légierőhöz, és bevonul-
tam a kassai székhelyű Horthy Repülő Akadé-
miára, Szombathelyre. A  miénk volt az egyet-
len évfolyam, amit Horthy személyesen avatott 
fel, de én nem voltam ott a saját avatásomon, 
mert a  borbély kicsit „megcsúszott” és mire 
végzett a  frizurámmal, már megkezdődött az 
avatás. Így történt, hogy a borbélyüzlet ajtajá-
ban lettem felavatva.

Repült, öttusázott, libegőt tervezett Budapesten 
és Indiában… Mit csinál mostanában? Repülni 
szokott még?
Néha elvisznek az ismerősök és engednek re-
pülni, ebben a hónapban is és augusztus 20-án, 
a légiparádén is repültem. Sokat olvasok, és ha 
olyan valakivel jövök össze, aki ezekhez a dol-
gokhoz konyít, nagyon szívesen elbeszélgetek 
vele. Engem már maga az, hogy beszélhetek 
róla, kielégít. Ültem én mindenen, ami a  leve-
gőbe tudott emelkedni. Még a sasmadárral is 
elrepültem volna.

Konyher Mária

Bandi bácsit 95. születésnapjára egy két főre 
szóló, 95 hétig érvényes tiszteletbeli Libegő-jegy-
gyel köszöntötte a BKV.

*Út- Vasúttervező Vállalat 
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NULLÁTÓL 50-IG

Az ünnepi év stílszerűen 2018 ötvenedik napján 
indult, mégpedig a Dunán, ahol Tarlós István 
főpolgármester és Bolla Tibor elnök-vezérigaz-
gató egy BKV-hajón nyitotta meg az 50 éves 
BKV programsorozatát. Első eseményként fél 
évszázadunk tárgyi emlékeiből nyílt kiállítás 
a BKV Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában, 
a  megnyitón Bolla Tibor elnök-vezérigazgató 
időkapszulát helyezett el – a  kiállítást azóta 
több, mint 21 ezren látták!
És következett is a  nyílt napok sora. Óbu-
dán a  tesztvezetés volt hallatlanul népszerű: 
B-kategóriás jogosítvánnyal bárki kipróbál-
hatta magát buszvezetőként. Májusban a  Fe-
hér úti metrókocsiszínben tartottunk nyílt na-
pot, a nagy számú érdeklődőt különjáratokon  

vittük a helyszínre az Örs vezér térről. Az ese-
mény egyedisége abban állt, hogy – a  foko-
zottan balesetveszélyes helyszín miatt – első 
alkalommal fogadtunk vendégeket a  met-
rószerelvények otthonában. Az érdeklődés 
nagyságát mutatja, hogy az esemény beha-
rangozója lett – mintegy 30 ezer eléréssel – az 
idei év leglátogatottabb posztja Facebook-
oldalunkon! Májusban gyermeknappal egybe-
kötött nyílt napot is tartottunk, a  kelenföldi 
remízben, amit a Zách utcai trolibusz-telephe-
lyünkön rendezett Tömegközlekedési Jármű-
vezetők Országos Versenye követett. A  BKV 
kezdeményezésére 25 éve, a  közlekedésbiz-
tonság fejlesztésére indított játékos vetélkedőt 
50 évünk apropóján ismét mi rendeztük meg 

– nagy sikerrel és szép BKV-s eredményekkel: 
a  villamosvezetők között az 1. és 2. helyezést 
BKV-s csapatok szerezték meg, trolibusz kate-
góriában is az 1. helyen végeztünk, autóbusz-
vezetőink pedig a dobogó 2. és 3. fokára is fel-
állhattak.
A tavaszi szabadtéri programok közül a  BKV 
képviseltette magát a  Múzeumok majálisán 
a  Múzeum-kertben, és a  Múzeumok éjszaká-
ján is. Az évek óta tömegeket vonzó budapesti 
éjszakai múzeumlátogatás karszalagjainak 
értékesítéséből Deák téri múzeumunk olyan 
pluszbevételhez jutott, amely további apró 
lépést biztosíthat korszerűsítésében. Idén 
ugyanis már történtek XXI. századi fejleszté-
sek a Földalatti Vasúti Múzeumban: négy lap-

A BKV NEM CSAK BIZTOS MUNKAHELY – IMMÁR 50 ÉVE –, „BÉKÁVÉSNAK” LENNI KÖZÖSSÉGHEZ TARTO-

ZÁST  JELENT. MÉGPEDIG OLYAN KÖZÖSSÉGHEZ, AHOL MINDIG SZÁMÍTHATUNK A MÁSIKRA. ÁM A JU-

BILEUMI ÉVÜNK NEM CSAK  ENNEK AZ ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGNEK, DE UTAZÓKÖZÖNSÉGÜNKNEK IS 

EMLÉKEZETES MARAD. AZ ELSŐ, ÓBUDAI BUSZGARÁZSBAN TARTOTT ÁPRILISI NYÍLT NAPTÓL KEZDVE 

KICSIK ÉS NAGYOK, ESEMÉNYRŐL-ESEMÉNYRE EGYRE TÖBBEN JÖTTEK, ÉS ÉREZTÉK ÁT KÖZÖSSÉGÜNK 

EREJÉT, A BUSZOK, VILLAMOSOK, TROLIK, JÁRMŰVEZETŐK ÉS -SZERELŐK, KOCSISZÍNEK ÉS GARÁZSOK  

HORDOZTA BKV-ÉLETÉRZÉST.
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képernyő mellett két infopultot is a látogatók 
rendelkezésére bocsátottunk, akik immáron 
ezeken a  korszerű eszközökön keresztül is-
merhetik meg Társaságunk és a  budapesti 
közlekedés múltját.

A programsorozat a  nyári hónapok előtt egy 
régóta esedékes BKV-s Családi nappal zárult 
a  régi, jól bevált helyszínen: az Előre-pályán. 
Bár az időjárás eleinte nem fogadott kegyeibe 
minket, délutánra már szép idővel örvendez-
tette meg a kollégákat és gyermekeiket. Az eső 
után ugyanis kisütött a nap a BKV-pálya felett, 
és a kicsik birtokba vehették a mászófalat!
A nyáron, és szeptember elején olyan különle-
ges projektekben voltunk közreműködő part-
nerek, mint az első alkalommal megrendezett 
Libegők éjszakája, a  különjárati 2-es villamo-
son rendezett villamosszínház, az idén a 4-es, 
6-os vonalán közlekedő Dallamos villamos, 
vagy a  Klasszik rádióval és a  Budapesti Vonó-
sokkal közösen megszervezett komolyzenei 
koncertsorozat, amelyet a  4-es metró közön-
sége flashmobszerűen hallgathatott meg. 
Ősszel aztán – amellett, hogy olyan nagy múl-
tú rendezvényekhez kapcsolódtunk, mint az 
Autómentes nap – a családok és a közlekedés-
barátok örömére folytatódtak nagy sikerű nyílt 
napjaink. Sorra dőltek meg a  látogatottsági 
rekordok: az új budafoki villamoskocsiszínben 

annyian voltak, hogy nehezen lehetett vol-
na több embert fogadni – nem csoda, hiszen 
különjárati nosztalgia villamos is szállította 
a résztvevőket a Turisztikai Divízió 5. születés-
napi „bulijára”. A kelenföldi buszgarázsban pe-
dig már a négy és félezer közelében járt a láto-
gatószám. Ide az Ikarus-180-assal utazhattak, 
de a  helyszínen egy igazi különlegességgel, 
a MÁVAG Tr5-ösével is lehetett tenni egy kört. 
Nyílt napjaink a  Hungária remízben zárultak 
októberben, amit a  BKV 50 programsorozat 
leginkább szakmai eseménye, a Közlekedéstu-
dományi Egyesülettel közösen, Balatonfenyve-
sen rendezett konferencia követett. 

Ahogy 106 éves sportegyesületünk, a BKV Elő-
re SC is szimbolizálja, Társaságunk életében 
a  sport is fontos szerepet játszik. Ezt mutatja, 
hogy kollégáink közül többen is részt vettek 
a  tavaszi Ultrabalaton futóversenyen, majd ju-
bileumunk apropóján BKV-futás nevű rendez-
vényünkkel csatlakoztunk a VII. kerületi Futó-, 
és Gyaloglónaphoz. Az egészséges, sportos, 
a  mozgást középpontba állító életmódot van 
hivatva népszerűsíteni kollégáink körében az 
idén is megtartott tavaszi és őszi focikupa, ahol 
kispályán mérhették össze tudásukat a  BKV-s 
kollektívákból verbuválódott csapatok.

A 2008-as nagy sikerű első kiadást követően – 

újabb 10 évvel kibővítve – idén újra megjelent 
Legát Tibor nagy sikerű Közlekedik a  főváros 
című könyve, bemutatóját Deák téri múzeu-
munkban rendeztük meg.
A jubileumi év programkavalkádja mellett 
mindeközben a  maga természetes medrében 
zajlott az élet: a  budapestiek és az agglome-
rációból érkezők nap mint nap számíthattak 
nélkülözhetetlen munkánkra, a  Budapestre 
érkező látogatók, és külföldi turisták olyan 
különleges élményekkel gazdagodhattak, 
mint a libegőzés, a Budavári Sikló csodája, ha-
jójárataink segítségével pedig a  Duna-hidak 
alatt átbújva egy különleges alulnézetből is 
felpillanthattak a városra. Vagyis nem csupán 
fél évszázados életkorunkra, de nagy, közös 
teljesítményünkre is büszkén végezhetjük to-
vább a főváros számára nélkülözhetetlen mun-
kánkat.

Hradszki Róbert
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December 16-án vár ránk a fővárosi troliközlekedés 
ünnepe – stílszerűen az egykori óbudai kocsiszínnél, 
ahonnan az első trolik 85 évvel ezelőtt elindultak.
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A SZŰK ELITBEN VÉGEZTEK KOLLÉGÁINK AZ ELSŐ BUSZVEZETŐ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

BUSZVEZETŐ EB
Berlin adott otthont az első alkalommal meg-
rendezett Buszvezető Európa-bajnokságnak, 
ahol a  BKV csapata is megmérette magát. 
A  szeptember 21-22. között lebonyolított ese-
ményen 21 európai csapat, 16 ország 21 város-
ának legjobb vegyespárosa mérte össze tudá-
sát. Társaságunkat Flámis Gabriella és Haibach 
János képviselték, valamint öregbítették is 
a BKV hírnevét, hiszen összetettben az előkelő 
6. helyezést szerezték meg, míg egyéniben Já-
nos az elért 3. helyezésért egy bronzkormányt 
ábrázoló plakettel térhetett haza.  
Kollégáinkat az elért eredményükről, tapasz-
talataikról, a versenyen szerzett élményeikről 
kérdeztük. 

Kérlek, meséljetek arról, hogy mióta vagytok 
a BKV-nál, és miért pont rátok esett a választás?
H.J.: 26 éve vezetek a BKV-nál, és az idei országos 
versenyen elért legjobb BKV-s eredmény alapján 
kerültem be az Európa-bajnokság mezőnyébe. 
F.G.: 2006-óta dolgozom a vállalatnál, engem 
pedig az oktatóm választott a versenyzők közé. 

Az idei volt ennek a  versenysorozatnak az első 
kiírása. Hogy tudtatok felkészülni egy olyan 
megmérettetésre, amiről még tapasztalatotok 
sem volt? 
F.G.: Elég nehéz volt felkészülni a  versenyre, 
mivel nem tudtuk azt , hogy milyen felada-
tokra számíthatunk. Amit az életben, a városi 
közlekedésben tapasztaltunk, az volt a  felké-
szülésünk. 

Lényegében a mindennapi munkátok során szer-
zett tapasztalataitokat ültettétek át a  megmé-
rettetésre?
H.J.: Lényegében igen. Nekem annyiban volt 
más, hogy közel húsz éve járok versenyekre, 
és ebből kifolyólag nekem van már versenyta-
pasztalatom. 

Amikor megtudtátok, hogy ti fogjátok alkotni 
a csapatot, akkor megbeszéltetek egy stratégiát, 
egyeztettetek a részletekről?
H.J.: A  verseny hetében találkoztunk először, 
így előre nem nagyon tudtunk egyeztetni. 

Berlinben nem volt túl szerencsés, hogy Gabi 
viszonylag az elején vezetett, így kevés idönk 
volt megnézni a pályát, vagy azt, hogy mire ér-
demes odafigyelni. Amit láttunk, azt átbeszél-
tük, illetve, mielőtt én kerültem sorra, Gabi el-
mondta, hogy ő mit tapasztalt a pályán vezetés 
közben, és ezeket is próbáltam beépíteni abba 
a körbe, amit én futottam. 

Hogy történt a lebonyolítás, mi határozta meg 
a sorrendet?
F.G.: Az előző este sorsolták ki azt, hogy a pá-
rosok milyen sorrendben indulnak majd más-
nap. Ez az első fordulóra vonatkozott, míg 
a  második etapban - az aktuális helyezéshez 
képest - fordított sorrendben követték egy-
mást a csapatok. 

Milyen feladatokkal tesztelték a tudásotokat? 
H.J.: A  feladatokkal jellemzően a  precizitást 
mérték, de a  pályán eltöltött idő is fontos 
szerepet játszott. Olyan feladatokat állítot-
tak össze a  szervezők, amikkel ugyan kicsit  
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másképpen, de a  napi munkavégzésünk so-
rán is találkozhatunk. Volt olyan feladat, ahol 
egy nagyon szűk sikátoron kellett átmennünk, 
másik feladatban pedig két hordót kellett egy-
mástól akkora távolságra beállítani , hogy ép-
pen átférjen közöttük a busz. Ezt Gabi nagyon 
precízen oldotta meg. Ami nehéz, de egyben 
ötletes is volt, hogy három féle busszal kellett 
teljesíteni a  pályát. Először elindultunk egy 
emeletes, háromtengelyes MAN autóbusszal, 
onnan futással át kellett ülni egy elektromos 
Solarisba, azzal kellett folytatni a pálya közép-
ső részét, majd újra futás, és a harmadik sza-
kaszt már egy Mercedes Citaróban fejeztük be.   
F.G.: A második kocsival két bója közül kellett 
elindulni, majd egy 15x15 méteres (12 méter 
hosszú busszal) kalodában kellett megfordul-
ni úgy, hogy bójákat ne érintsük, és ahol be-
mentünk, ott is kellett kijönnünk. Az ezután 
következő feladatot szlalomozással kellett tel-
jesíteni, ahol a gyorsasággal sok időt lehetett 
nyerni. Számunkra szokatlan volt, hogy a két-
ajtós Solarisnak a második ajtaja jóval hátrébb 
volt, és ezzel kellett egy megállóban való 
megállást úgy kivitelezni, hogy a  kettes ajtó 

minél közel kerüljön a  megállóhoz, valamint 
az ottani jelző nyílnak az ajtó közepére kel-
lett mutatnia.  Innen letakart kilóméterórával 
kellett 15 km/h-s sebességgel továbbmenni.  
Ezután pedig a Citaróval tolatva kellett ugyan-
azt a  feladatot megcsinálni, amit előremenet-
ben a háromtengelyessel. 

Az elért helyezésetek azt mutatja, hogy magas 
szintet képviselnek a  járművezetőink. Ez meny-
nyire helytálló? 
H.J.: Ez teljesen helytálló. Azok a kollégák, akik 
több éve vezetnek autóbuszt a  fővárosban, 
nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek, 
nekik már olyan rutinjuk van, hogy jó szinten 
tudnák teljesíteni egy verseny feladatait is.

Melyek voltak azok a napi munkavégzésetekből 
származó tapasztalatok, amelyek segítettek ti-
teket a versenyen?
F.G.: A belvárosi forgalmat mondom. Sok min-
denre figyelnünk kell, a  föltúrásoktól kezdve 
a  lezárásokon át az autósokra is, sokszor cen-
tizgetni is kell. 

Van-e összefüggés az elért helyezés és az adott 
város közlekedési sajátosságai között? 
H.J.: Úgy gondolom, hogy nincs. Ide a  ver-
senyzők egy adott szűrőn keresztül jutottak ki, 
akik a saját környezetükben a legjobbak, vagy 
a legjobbak közé tartoznak. A versenyzők kivá-
lasztásának módja cégenként eltérő lehetett, 
de a legtöbb helyen rendeznek hasonló verse-
nyeket, így általában az ott legjobban szereplő 
kollégákat delegáltak a vállalatok, hiszen min-
den cégnek az volt az érdeke, hogy minél jobb 
helyezést érjen el a csapata.

Hogy fogadtak titeket a kollégák a verseny után?
F.G.: Nagyon pozitívan fogadtak, sok gratuláci-
ót kaptam tőlük. A mai napig odajönnek a mun-
katársaim gratulálni, sőt, a  szomszédoktól,  
illetve utastoktól is kaptam már gratulációt. 
H.J.: Örültek az eredménynek, én is sok gratu-
lációt kaptam és kapok most is tőlük. 

Fenyvesi Máté
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BKV-NAK SZERETETTEL 
– EMBERSÉGBŐL JELES!

MI IS LEHETNE JOBB ÉS SZEBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK, AMELYBEN MI BKV-SOK MINDANNYIAN OSZ-

TOZHATUNK, MINT NÉHÁNY KÖSZÖNŐ SZÓ A  SZOLGÁLTATÁSAINKAT IGÉNYBE VEVŐ UTASOKTÓL? 

ÖRÖMMEL OSZTUNK MEG PÁR OLYAN LEVÉLRÉSZLETET AZ EZ ÉVI TERMÉSBŐL, AMELYEKBEN LEGTÖBB-

SZÖR ELISMERŐEN SZÓLNAK A JÁRMŰVEZETŐINKRŐL. TERMÉSZETES EZ ÍGY, HOGY ŐKET EMLÍTIK NÉV 

SZERINT, VAGY JÁRATSZÁMRA HIVATKOZVA, HISZEN KÖZVETLENÜL VELÜK TALÁLKOZNAK, ŐK KAPJÁK 

A DICSÉRETEKET IS – AMELYEK VALLJUK BE, MINDEN BKV-DOLGOZÓ SZÍVÉT MEGMELENGETIK.

A Jászai tér felé tartó NGC-158-as vezetője 
messzemenőkig kedves, figyelmes, türelmes 
és humoros utat biztosított mindnyájunk nagy 
örömére. Kérem utastársaim nevében, ha 
mód adódik rá, tartsák benne a  lelkesedést!  
Ezt a magas színvonalú igazi „szolgáltatást” kí-
vánom több járatukra is.

Szeretném megköszönni a PKN-609 rendszámú 
21-es buszt vezető sofőrnek, hogy április 14-én, 
szombaton fél 12 körül megvárt a Széll Kálmán 
tér felé közlekedő busszal a Városkúti út meg-
állónál. Babakocsival jöttünk a  3 hónapos kis-
fiammal és a sofőr úr nagyon kedvesen bevárt 
minket.

Köszönetet szeretnék mondani segítőkész mun-
katársaiknak, akik helyzetfelismerésben és se-
gítségnyújtásban jelesre vizsgáztak előttem. 
Tegnap, június 15-én pénteken délután 3 óra 
magasságában a  csúcsforgalom kellős köze-
pén leállt az autóm a Margit híd pesti oldalán, 
Buda felé a belső sávban, még a hídtető előtt. 
Lehetetlen helyzetbe kerültem. Telefonáltam 
mindenfelé, de a csúcsforgalom miatt fél órán 
belül senki sem tudott segíteni. Egyedül vol-
tam az autóban, púpnak felfelé nem tudtam 
a kocsit tolni, lefelé meg a rengeteg autó miatt 
nem tudtam félreállni. Ezt a helyzetet ismerte 
fel egyik villamosvezetőjük és jelezte, hogy 
szól a  forgalmi zavarelhárításuknak. A  gyor-
san kiérkező fiatal munkatársuk segítségével 

kézi tolási manőverrel a  kocsit megfordítot-
tuk, és legurultunk és félreálltunk vele egy al-
kalmas helyen.

Sűrűn használva a  BKV járatait sok különös 
tapasztalásra tettem szert. Szeretném ezek-
ből egyet megosztani Önökkel. A Huszár utcai 
megállóban kicsi unokámmal várakoztam 6 
óra körül. Állt bent szokás szerint a városnéző 
busz, majd érkezett egy csuklós 7-es, és mö-
götte a  110-es járat. Az autóbusz vezetője fel-
vette a hozzá szaladó utast, de mikor előle el-
indult a megelőző két jármű, beállva a megálló 
helyére ismét ajtót nyitott, s így mi is fel tud-
tunk szállni. Hosszan utaztunk a  járművön, s 
menetiránynak ülve, elől láthattuk, hogyan re-
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agál a buszvezető egy-egy felé futó utasra, mi-
ként áll be kellemes felszállást biztosítva rend-
szeresen a  járda mellé, hogyan közlekedik 
a forgalomban a többi járműhöz viszonyulva. 
Megállapíthattam, a többféle szituációt látva, 
hogy van olyan buszvezető, aki barátsággal 
kezeli az utasait, és korrekt partner az au-
tóforgalomban is. Talán nem véletlen, hogy 
szinte minden elöl felszálló köszöntéssel lé-
pett fel a buszra. Úgy hiszem, nem csak azért, 
mert mindenki ismerős a  GOC 027-es járat 
vezetőjének! 

Nem tudom, milyen véleményeket írnak általá-
ban, de én most csak elismeréssel szólhatok: 
Ma, 2018.07.15-én a  161-es járattal utaztam az 
Örs Vezér térről a  Kucorgó térig. Indulás idő-
pontja 13:56. A  busz rendszáma NWB-363, ezt 
a  leszálláskor jegyeztem meg. Jó volt látni azt 
a nyugalmat, magabiztosságot, amit a busz ve-
zetője sugárzott magából. Segítőkészségből és 
figyelmességből is jelesre vizsgázott. Szokták 
mondani, hogy élményutazás. Ez azok közé so-
rolható. Kívánok minden más munkatársuknak 
is balesetmentes közlekedést.

A mai napon Kökiről 4:30-kor induló 85 busz so-
főrjét szeretném dicséretben részesíteni a kiváló 
vezetési technikájáért és a pontos közlekedésért. 

EMBERSÉGBŐL JELES! A  82-es troli Uzsoki 
kórháztól jövet a  Róna utcáról fordult volna 
a  Szugló utcába, amikor a  menetirány szerin-
ti jobb járdán egy vak fiatal hölgy várakozott, 
hogy áthaladjon a  másik oldalra. A  troli veze-
tője megállt - lezárva a Róna utcai forgalmat - 
szempillantás alatt kiszállt a vezető fülkéből és 
átvezette a hölgyet a troli előtt, majd amilyen 
gyorsan kiszállt, olyan gyorsan visszaugrott 
a  vezetőülésbe és folytatta az utat. Nagyon 
meghatódtam ettől a  figyelmességtől. Szem-
ből szintén álltak úrvezetők, de senki nem szállt 
ki segíteni. Üdvözlöm az Urat!

Mai napon, kb 16.50 magasságában szálltam 
fel Keleti pályaudvarnál a 20E járatukra. A busz 
forgalmi rendszáma BPI-980. A jármű vezetője 
fiatal kora ellenére nagyon jól vezetett. Vezeté-
si stílusa igen kényelmes volt, hirtelen fékezés 
és irányváltás nem volt, előre tervezett és gon-
dolkodott. Más közlekedőkre/gyalogosokra 
tekintettel volt, a  buszmegállóban a  víz felál-
lást/tócsát kikerülte, véletlen se fröcsköljön le 
senkit a busszal. Remélem, ezt a stílusát hosszú 
távon fent tartja.

155-ös busz vezetője, Tóth Ferenc buszvezető 
munkáját szeretném megköszönni és kiemel-
ni, hogy minden alkalommal rendkívül kedves, 
figyelmes, udvarias az utasokkal. Követendő 
a hozzáállása minden buszvezető számára!

A mai napon (2018.07.12.) a  80-as trolibuszt 
vettem igénybe a Keleti pályaudvartól. A 23:23 
perckor induló járatra szálltam fel (SST18-9015), 
melyen a  vezető kedvesen köszöntötte az 
utasokat és jó utazást kívánt! Ha lehetséges, 
szeretném kérni Önöket, hogy juttassák el kö-
szönetemet a járművezetőnek, hogy egy ilyen 
késői órán is feldobta az ember estéjét – na-
gyon jól vezet, egy élmény vele utazni. 

Őszinte köszönet illeti a  MFW 509-es busz ve-
zetőjét tegnapi rendkívüli udvariasságáért, 
kedvességéért, amelyet velem, idős emberrel 
szemben tanúsított. Kérem, fejezzék ki neki 
elismerésüket, és sok hasonló magatartású 
dolgozót kívánok a BKV-nak. 

Csak az egyensúly végett... Tegnap, - hétfőn - 
délután 13,30-kor a Széll Kálmán téren várunk 
a  91-es autóbusz indulására. Az utasok már 
felszálltak, csak egy nehezen mozgó öregúr 
áll a  lépcső előtt, tehetetlenül kapaszkodva 
a kerekes bevásárló kocsijába. A busz vezetője 
leugrik, körbeszalad, felteszi a  kocsit, felsegí-
ti az öregurat, maga is fellép, majd kéri, hogy 
valaki adja át a helyét az első ülésekről. Fiatal 
nő  – maga is csomaggal – már megy is hátrébb. 
A  busz vezetője a  leülésig támogatja utastár-
sunkat, majd leugrik, elfoglalja a helyét és pár 
másodperc késéssel indít. Az utasok össze-
mosolyognak, mint régi ismerősök... „Verba 
movent, exempla trahunt” (A szavak megindí-
tanak, a példák vonzanak) tanították a rómaiak, 
majd évszázadokkal később jó latintanárunk. 
Amikor az öregúr kezd leszálláshoz készülődni, 
már három utas is biztosítja, hogy segít. A veze-
tő csak búcsút int és megyünk tovább. Vissza-
nézek és látom, hogy az úr integet a busz után, 
elfátyolosodott szemekkel. Vagy csak én látom 
így...? ( A busz forg. rendszáma: NGC-157.)

2018. szeptember 24-én éjjeli egykor utaztam 
a 934-es busszal a Nyugati pályaudvartól. A so-
főr nagyon kedves volt, épp indulni készült 
a  megállóból, és mivel integettem kintről, ki-
nyitotta az ajtót, amit ezúton is köszönök. Más 
európai nagyvárosban járván, ez a gesztus ko-
rántsem egyértelmű.

Pénteken, jan. 26-án 3 órakor a 165-ös busszal 
utaztam a Kolosy tér felé. A pénztárcámat, iga-
zolványaimmal együtt a  buszon elvesztettem, 
és azt a  becsületes megtaláló a  busz vezető-
jének leadta. A sofőr, Tóth József a tárcámban 
lévő kártyák alapján kinyomozta a  telefonszá-
momat, és vasárnap felhívott, hogy leadta azt 
az óbudai garázsban. Nagyon megörültem, 
mert én már lemondtam a pénzemről, és bosz-
szankodtam, hogy mennyi utánajárással tu-
dom pótolni irataimat. Ma felhívtam az Akácfa 
utcai irodát, ahol közölték, hogy a pénztárcám 
már náluk van. Délután azt az igazolványaim-
mal és a pénzzel együtt hiánytalanul átvettem. 
Ezúton szeretném megköszönni a  becsületes 
és korrekt eljárást.

Szeretnék ezúton is köszönetet mondani a  123-
as buszon ma délután (2018.02.28., szerda) 
szolgálatot teljesítő buszvezetőnek. Csomago-
mat 14 óra körül a buszon felejtettem, és mire 
egyáltalán felfedeztem a  hiányát, és (eléggé 
reményvesztetten) betelefonáltam a  Talált 
tárgyak osztályára, ott már tudtak róla, mivel 
a sofőr azonnal bejelentette. Így gyorsan meg 
lehetett szervezni a  csomagom (benne anyu-
kám mellénye) átvételét, ami azóta már rend-
ben meg is történt. Hálásan köszönöm! 
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METRÓFELÚJÍTÁS 
GYEREKSZEMMEL
A METRÓ FELÚJÍTÁSI PROJEKTIGAZGATÓSÁG FEBRUÁR VÉGÉN ALKOTÓI PÁLYÁZATOT ÍRT KI A 3-23 ÉVES 

KOROSZTÁLY SZÁMÁRA, AMELYBEN AZ ORSZÁG EGÉSZÉT BÍZTATTA ARRA, HOGY ECSETET, CERUZÁT, 

VAGY ÉPPEN KAMERÁT RAGADVA MUTASSÁK MEG, HOGYAN KÉPZELIK EL AZ M3 METRÓVONAL FELÚJÍ-

TÁSÁT. A MÉLYBEN ZAJLÓ MUNKA TITOKZATOS VILÁGA ALKOTÁSRA KÉSZTETTE A GYEREKEKET: CSON-

TOKAT, SZELLEMEKET, SŐT KINCSEKET IS RAJZOLTAK A FÖLD ALÁ, DE VIDÁMAN VAGY ÉPPEN MÉRGESEN 

DOLGOZÓ ALAKOK IS MEGJELENTEK A KÉPEKEN. A NAGYOBBAK FOTÓKON ÉS VIDEÓS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK-

BAN INKÁBB A XXI. SZÁZADI „OKOS METRÓT” SZEMLÉLTETTÉK.

Összesen 153 pályamű érkezett, az óvodás, az 
általános iskolás, a  középiskolás, valamint 
a fotó-videó kategóriákban. A kilenctagú zsűri 

– festő-, fotó- és képzőművészek, pedagógusok, 
művészettörténész, és filmrendező – többkö-
rös értékelés után döntött a helyezésekről.
A díjátadóval egybekötött kiállítás megnyi-
tóját a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Galériában tartottuk június 26-án. Az izgatott, 
ünneplőbe öltözött gyerekek és fiatalok Lány-
csóktól Szolnokig különböző településekről 

érkeztek szüleikkel, testvéreikkel, felkészítő-
jükkel, barátaikkal az eseményre. Bolla Tibor 
elnök-vezérigazgató mind a 22 díjazott alkotás 
készítőinek oklevelet és értékes ajándékcso-
magot adott át, ami többek között vásárlási 
utalványt, színházjegyeket, bérleteket, mú-
zeum-, cirkusz- és fürdőbelépőket, könyveket, 
kifestőket, múzeumpedagógiai foglakozáson 
való részvételt tartalmazott. Budapest Fővá-
ros Önkormányzatának különdíját dr. Bagdy  
Gábor, pénzügyekért felelős főpolgármester- 
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Óvodások

Balogh Borbála I. helyezett 

Magyar Nóra Eszter II. helyezett

Vábró Dávid III. helyezett

Deák Óvoda Különdíj

Zugligeti óvoda Különdíj

Alapfokú oktatási intézmény

Ocskó Lili I. helyezett 

Auth Anna II. helyezett

Szűcs Rozina II. helyezett

Stump Ede III. helyezett

Gál Emma Különdíj

Őze Virág Különdíj

Lipták Bernadett Kata Különdíj

Balassi Bálint Gimnázium Különdíj

Rákospalotai Meixner Különdíj

Középfokú oktatási intézmény 

Lengyel Renáta I. helyezett

Weidinger Tamara II. helyezett

Kódiás Alexandra III. helyezett

Árki Vanessza III. helyezett

Lengyel Nóra Emese Különdíj

Jelky András Szakközép Különdíj

Fotók és videók kategória

Dobler Gergely Gábor I. helyezett

Nagy Benjámin - Héjja Dávid II. helyezett

Bogár Szabó András III. helyezett

helyettes, a  BKK Zrt. különdíját pedig  
dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató adta át. 
A  győztes pályaműveket egy hónapig tekint-
hették meg az érdeklődők.
A nyári szünet után ismét kiállítást szervez-
tünk, ezúttal a József Attila Színház előcsarno-
kában nyílt tárlat az alkotói pályázat válogatott 
munkáiból, szeptember 17-én. Az eseményen 
a  Színház igazgatója, Nemcsák Károly, vala-
mint Radnay Tibor metró felújítási projektigaz-
gató mondott köszöntőt.
A rajzok, festmények, képek remekül pél-
dázzák a  gyerekek, fiatalok nyitottságát 
környezetük történéseire. A  kreatív, gyak-
ran elgondolkodtató alkotások, rengeteg 
kellemes pillanatot hoztak a  BKV életébe is.  
Egy kilenc éves kisfiú a napokban vette át, és 
büszkén vitte haza élete első kiállított művét.  

A kollázs némi csillámporral volt megszórva, 
amitől valahányszor hozzáértünk mi is csil-
logni kezdtünk, meg is kérdeztük, miért ke-
rült rá az ezüstpor. A határozott választ azon-
nal megkaptuk, „az a  fékpor, amit a  metró 
hagy maga után”. 

Vincze Júlia
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Budapest

Budapest Debrecen

Szeged München

Nem feltételezzük, hogy a képeken látható járművek, valamint az azo-
kat üzemeltető közlekedési társaságok konkurálni akarnának a  világ 
legmegbízhatóbb csomagkézbesítőjével, de jó látni, hogy minden eset-
re felkészültek, és ha úgy kívánja a helyzet, van „pótlási terv”. 
Mostani összeállításunkban olyan ünnepi járműveket mutatunk be, 
amik azt jelzik, hogy a  karácsony előtti pár hét hangulata kicsit más, 
mint az év többi része. Lássuk, melyek azok a  járművek, amik nem 
csak az úti célunkhoz visznek el minket, hanem az adventi időszakot is  

„menetrend szerint” szállítják. 
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TOP10

Hirosima Minneapolis

Brno

Göteborg Philadelphia
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SZÁZ ÉV MÚLT
– SZÁZ ÉV JÖVŐ
A MILLFAV 1995-ÖS REKONSTRUKCIÓJÁRÓL
AZ ÜNNEPI ÉV UTOLSÓ SZÁMÁBAN A  ‘90-ES ÉVEKBE ÉRKEZTÜNK EL A  RETRÓ-SOROZATUNKKAL.  

A BKV HÍRLAP 1995-ÖS SZÁMAI SEGÍTSÉGÉVEL A 100 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁRA KÉSZÜLŐ MILLENNIUMI 

KISFÖLDALATTI VASÚT REKONSTRUKCIÓJÁT IDÉZZÜK FEL.

1896-ban a magyar államalapítás ezredik évfor-
dulóján adták át Budapesten a  világ első villa-
mos hajtású földalatti vasútját a  Millenniumi 
Földalatti Vasútat (MILLFAV), amely egyben 
Európa második, a  kontinens első földalatti 
vasútja volt. Jól ismert tények ezek szinte az 
egész világon, hiszen a  Kisföldalatti egész év-
ben vonzza a Magyarországra látogató turistá-
kat, akik nem csupán közlekedési eszközként 
tekintenek a  járatra, hanem történelmi, kultu-
rális látnivalóként is.

1995-re az infrastruktúra és a járművek állapota 
annyira leromlott, hogy a közelgő századik szü-

letésnaptól függetlenül is halaszthatatlanná 
vált a  teljes körű rekonstrukció. “Kétségtelen, 
mind a  járművek, mind az állomások esztéti-
kailag is leromlott állapotba kerültek. De a  fő 
gond, amiért a  felújítást már nem lehetett el-
odázni, az a pálya állapota. Annyira elhasználó-
dott, hogy javításokkal már nem lehetett üzem-
biztos állapotban tartani. Még úgy sem, hogy 
a  vonalon sebességkorlátozást rendeltünk el. 
A födém sem bírta tovább az “idő súlyát”, már-
mint a nagy terhelést” - mondta el Blahó Tibor 
a  metró-HÉV pályafenntartási szakszolgálat 
vezetője, a MILLFAV létesítményfelelőse a BKV 
Hírlap 1995. március 23. számában.

A különleges kulturális- és történelmi értéket 
a  felújítás során is figyelembe kellett venni.  

“A Műemlékvédelmi Felügyelőség kikötötte - 
bár ez a  BKV-nak szándékában is állt -, hogy 
a régi állomások műemlékjellegét tartsuk meg” 

– fogalmaz a lap. A cél az 1896-os állapotok han-
gulatának megidézése volt.
A tervezésben és kivitelezésben illetékes kollé-
gák (a BKV saját hatáskörben a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út, az Opera és az Oktogon állomások fel-
újítását végezte) minden részletre odafigyeltek. 
A csempék, a tartóoszlopok színe, a peronszél 
burkolata és a  bútorok kialakítása is hosz-
szas egyeztetés eredményeként született meg.  
Blahó Tibor ezzel kapcsolatban felidézi:  

“Érdekes, hogy majdnem lényegtelen kérdés, 
mégis a  padok kialakításáról rengeteget vi-
tatkoztunk”. A  megállókba végül úgynevezett 
Buchwald-padokat, illetve egy helyszínen Eger 
típusú padokat helyeztek el.

Érdekes, hogy a Kisföldalatti valamiért mindig 
a vandalizmus “közkedvelt terepe” volt. A BKV 
Hírlap 1995-ös számaiban a rekonstrukció ideje 
alatt négy cikk is megemlíti ezt, és hangsúlyoz-
za a megelőzés fontosságát. A kéretlen “művé-
szeti alkotások” elleni harc jegyében a csempe 
és fém felületekre tervezett antigraffiti bevo-
nattal kapcsolatban szellemesen jegyzi meg 
kollégánk 1995-ből: “Úgyhogy azok a  fiatalok, 
akik Picasso, Dalí, Vasarely nyomdokába kí-
vánnak lépni, inkább próbálkozzanak az And-
rássy út egy másik helyén - a Képzőművészeti  
Főiskolán!”

Kárpáthegyi Bálint



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!

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

Cirkon fémmentes korona 49.900!
Egyes kezelések árából további jelentős 

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.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság magazinja ● www.bkv.hu ● bkvzrt@bkv.hu ● 2018. tél, címlap: Oláh Dániel 
Lapigazgató: Dr. Székelyné Pásztor Erzsébet ● A szerkesztőbizottság tagjai: Csonka Barna, Dr. Döbrei István, Gulán András,  

Hagymási Gergely, Molnár György, Nemecz-Novák Zsuzsanna ● Szerzők: Demjén Anikó, Konyher Mária, Vidák Judit, Fenyvesi Máté,  
Hradszki Róbert, Kárpáthegyi Bálint, Sándor Béla, Zombori László ● Design: Bene Tamás ● Szerkesztőség: 1072 Bp. VII., Akácfa u. 15. 

Tel.: 461-6500/11973 ● mozgasbanmagazin@bkv.hu ● Kiadja a BKV Zrt. 1072 Bp. VII., Akácfa u. 15. ● ISSN 1786-1845 
Nyomdai munkálatok: Conint-Print Kft. ● 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. ● Ügyvezető igazgató:  Váradi Attila 

MOZGÁSBAN MAGAZIN

SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TERMÉKEINK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

�

�

� �

� �

� �

� � �

� � � � ��� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � �� � � �� � � � �� � �� � � �� � �� �




