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ELHAGY  A?

MI MEGTALÁLTUK!

 és most 
újra megm

utatjuk!



Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!

Bolla Tibor
vezérigazgató

Örülök, hogy a  Mozgásban Magazin újabb számá-
nak hasábjain fordulhatok ismét hozzátok! Ez a rövid 
előszó természetesen nem elég, hogy a vállalatunkat 
érintő összes fontos ügyet megemlítsem (arra egyéb-
ként is ott vannak a  magazin cikkei, interjúi), arra 
viszont igen, hogy az eltelt időszak és a jelen legfon-
tosabb problémái, feladatai és eredményei közül né-
hányról szó essen. Igaz, tisztában vagyok vele, hogy 
ezekről jórészt tudomásotok van, köszönhetően a fel-
készültségeteknek, vagy akár annak, hogy a minden-
napi munkavégzés során szembesültök velük.
 
A legutóbbi lapszám idején, még csak vártunk Üzleti 
Tervünk elfogadására, ami azóta a Fővárosi Közgyű-
lés április végi ülésén már megtörtént. Nem titok, 
a  pénzügyi helyzetünk bonyolult, a  főváros közös-
ségi közlekedésének üzemeltetése kihívásokkal teli. 
Bár a  koronavírus-járvány idején utasaink nem ta-
pasztalhatták a  szolgáltatás akadozását, a  járvány-
helyzet befolyással volt mindennapi működésünkre, 
anyagi helyzetünkre. Ehhez társult további megol-
dandó problémákat okozva az energiaárak durva 
emelkedése, és a  szomorú, sajnálatos tény, hogy 
szomszédunkban háború dúl február vége óta.
 
Mi azonban zavartalanul fenntartottuk a  szolgáltatást 
a pandémia alatt, és fenntartjuk a mostani nehézsé-
gek között is. Köszönhető mindez a kitartásotoknak 

és lojalitásotoknak. Ez 
a két tulajdonság nem 
ritka BKV-s berkekben, 
amit jól mutat, hogy 
nem is olyan régen 131 
kolléga részesült törzs-
gárda elismerésben. 
Külön öröm, hogy jó 
részüket, a  járvány 
csillapodásának kö-
szönhetően újra sze-
mélyesen köszönthet-
tem az Egri teremben. 
És vannak olyan kollé-
gák, akik még ennél is 
többet nyújtanak. Ők kapják meg az „Akikre büsz-
kék vagyunk” kitüntetést – sok más, mindnyájunkat 
érintő téma mellett róluk is olvashattok a  kezetek-
ben tartott újságban.
 
Nektek köszönhetően évtizedek óta nemcsak meg-
bízhatók, kiszámíthatók, hanem sokszínűek és em-
berségesek is tudunk lenni, ami igazán fontos a mai 
világban. Őrizzük meg magunkat és a BKV-t ilyennek!
 
Jó olvasást, és kellemes kikapcsolódást kívánok 
mindenkinek!
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Hírek

TÖRZSGÁRDA ÜNNEPSÉGET TARTOTTUNK A SZÉKHÁZBAN
Május 5-én azokat a kollégáinkat köszöntöttük, akik immár 40, 45 vagy 
50 éve dolgoznak a BKV-nál. 
Nagy örömöt jelentett mindannyiunknak, hogy a  2022-es törzsgárda 
ünnepségen, a BKV Székház dísztermében 132 olyan munkatársunkat 
ünnepelhettük, akik példaadó kitartásukkal, munkásságukkal bizo-
nyítják, hogy jó BKV-snak lenni.
Nagyon büszkék vagyunk kollégáinkra, akik nap mint nap mindent meg-
tesznek azért, hogy Budapest közlekedése zavartalan legyen. Ezúton 
gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy elhivatott munkájukkal az elmúlt 
évtizedekben is hozzájárultak vállalatunk sikereihez!

KÜLÖNLEGES, VETERÁN VILLAMOSOKKAL GAZDAGODOTT A BKV 
JÁRMŰPARKJA Hosszas, többéves előkészítő munka után ismét Buda-
pestre került a BKV egyik jogelődjének 1895-ben gyártott villamosa, és 
egy 1910-es pótkocsi. A kalandos sorsú, eredetileg A- majd később N-tí-
pusjelzésbe sorolt motorkocsit, valamint az M típusú pótkocsit egy-egy 
miskolci, illetve Miskolc környéki telekről kellett kiemelni.
A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság 1896-ban indította el 
villamosüzemét a Nyugati pályaudvar és Újpest között, erre a célra sze-
rezték be az A típusú villamosokat a budapesti Schlick gyártól. A kez-
deti üzemeltetési tapasztalatok alapján már viszonylag rövid időn belül 
műszaki változtatásokat eszközöltek a  villamosokon, valamint több, 
akkor futó altípust egységesítettek, így 1900-tól már N típusként hivat-
koztak a most előkerült villamosra is.
Budapesten a  sorozat selejtezése az 1940-es évektől 1957-ig tartott, 
ekkor közlekedett N típusú kocsi utoljára a  fővárosi síneken. A  forga-
lomból kivont kocsik jelentős része vidéki társvállalatokhoz került, így 
a most megmentett kocsi is Miskolcon kezdett új életet: 1953-1964-ig 
volt aktív szolgálatban, ezután leállították, elektromos berendezéseit, 
valamint hajtásrendszerét és alvázberendezéseit leszerelve értékesítet-
ték.
Sokáig úgy tűnt, hogy a villamosból napjainkra nem maradt fent egyet-
len darab sem, ezért is egyedülálló, hogy mégis előkerült a  már elve-
szettnek hitt sorozat – tudomásunk szerint – egyetlen túlélője. A kocsi 
közel 60 éven keresztül hétvégi házként funkciónált, míg hosszas szer-
vezés és előkészületek után, 2022 májusában a BKV lelkes munkatársai 
útnak indították Budapest irányába egy új élet reményében. A  villa-
moskocsi fennmaradása és a  BKV-hoz kerülése érdekében elvitatha-
tatlan érdemeket szerzett a Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület 
(MAVITE); nélkülük nem lett volna lehetőségünk a  jármű megmenté-
sére. A villamos telekről történő kiszabadítása komoly szakmai kihívás, 
embert próbáló feladat volt, amit a BKV önkéntes csapata sikerrel vett, 
így a közelmúltban végre megérkezhetett Budapestre ez a különleges 

életutat bejárt villamoskocsi. A  kocsi jelenleg hiányos, teljes felújítás 
szükséges, amelyhez anyagi lehetőségeink függvényében az elkövetke-
zendő években hozzákezdünk.
Egy másik, nem kevésbé érdekes sorsú jármű is érkezett az N típusú 
villamossal. Ez egy szintén budapesti, Budapesti Városi Villamos Vas-
út eredetű, M típusú pótkocsi, amelyet 1910-ben gyártottak, szintén 
a  Schlick gyárban. Életútja sok párhuzamosságot mutat a  fenti mo-
torkocsiéval: 1959-ig Budapesten, attól az időponttól kezdve pedig 
Miskolcon dolgozott egészen 1977-es selejtezéséig. Ezután egy Mis-
kolc környéki településen szintén hétvégi házként használták. A hazai 
villamosrajongók már korábban felfigyeltek a  járműre, amely szintén 
a MAVITE és a BKV együttműködésének köszönhetően menekült meg 
az enyészettől, és érkezett a  BKV telephelyére. Ez a  jármű is hiányos, 
leromlott állapotban van, azonban utastéri díszítőelemei meglepő 
módon szinte hiánytalanul megmaradtak, jó alapot adva egy későbbi 
felújításnak.
Reményeink szerint és lehetőségeink függvényében a  két újonnan ér-
kezett veterán villamoskocsi felújítását az elkövetkezendő években, 
ütemezetten megkezdjük, addig is gondoskodunk az állapotuk meg-
őrzéséről.
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NAGYOT FUTOTT A BKV VÁLTÓ A BKV csapata a tavalyi időt 43 perc-
cel megjavítva 18 óra 55 perc 22 másodperccel ért célba a  XVI. NN 
Ultrabalatonon, ezzel a kategória 6. helyezettje lett!
Április 29. és május 1. között rendezték meg a XVI. NN Ultrabalaton fu-
tóversenyt, közel 17 000 induló részvételével. A BKV sportkihívásokat 
kedvelő csapata idén is nevezett a 211 km-es táv teljesítésére. A versenyt 
a futóedzések mellett gondos előkészítés előzte meg. Tisztázni kellett 
a csapateredményt optimalizáló logisztikai keretet, a váltási pontokat 
és időpontokat, a teljesítményt elősegítő étkezés, pihenés feltételeit.
A csapat a már megszokott „BKV-Váltók” névvel nevezett. Sajnos a ne-
vezést követően, közvetlenül a versenynap előtt derült ki, hogy két csa-
pattag egészségi okokból nem vehet részt a  futáson, ezért az utolsó 
pillanatban át kellett szervezni az egyes váltásokat. A kedvezőtlen elő-
jelek ellenére a csapat megőrizte optimizmusát és nagy önbizalommal 
vágott neki a  távnak a  kellemes, esőmentes tavaszi időben. Az ered-
mény nem maradt el, hiszen a BKV-Váltók végül kimagasló eredmény-
nyel zárta a versenyt: a tavalyi időt 43 perccel megjavítva 18 óra 55 perc 
22 másodperccel ért célba, ezzel a kategória 6. helyezettje lett!
A teljes csapatnévsor: Berhidi Zsolt, Bolla Tibor, Csomai-Kürtössy Ro-
land, Dr. Bezzegh Kata, Dr. Szilágyi Nóra, Hagymási Gergely, Karlinszky 
András, Katona Dániel, Kiss Zoltán, Kurgyis Gábor, Molnár György, 
Nagy Mónika, Orosi László.
Gratulálunk a teljesítményhez!
Köszönet illeti munkájukért a jó eredményhez szükséges technikai hát-
teret kimagasló szinten biztosító gépkocsivezetőket: Korányi Lászlót, 
Pádár Kálmánt, Vig Józsefet, Zilahy Gábort, valamint a Panoráma Kft. 
ügyvezetőjét, Kálmán Zsoltot, és a balatonfenyvesi üdülő munkatársa-
it önfeláldozó segítségükért.

ÁTADTÁK A  FELÚJÍTOTT KÁLVIN TÉRI, CORVIN-NEGYEDI ÉS SEM-
MELWEIS KLINIKÁK METRÓÁLLOMÁSOKAT A  3-as metró felújítása 
átível önkormányzati ciklusokon, kívül áll a pártpolitikán, az egész or-
szág közös ügye − hangsúlyozta a felújított szakasz ünnepélyes átadá-
sán Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a beruházás az 
Európai Unió, a  Magyar Kormány és a  Fővárosi Önkormányzat közre-
működésének köszönhetően valósulhatott meg. Köszönetet mondott 
az előző városvezetésnek is, amiért elindította a projektet, megköszön-
te továbbá a főváros cégeinek és a kivitelezőknek az elképesztő munkát, 
amellyel határidőre sikerült átadni a három állomást.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a három felújított megállót akadály-
mentesítéssel látták el. Ez nemcsak gyakorlati kérdés, hanem egyfajta 
filozófia is: „Budapest mindannyiunk közös otthona” – fogalmazott 
a főpolgármester. Végül köszönetet mondott a Magyar Kormány támo-
gatásáért is, hozzátéve: folytatni szeretné a párbeszédet a kormányzat-
tal a következő metrófejlesztésekről.
Tarlós István volt főpolgármester, országos közlekedési és közszolgál-
tatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott 
beszédében kiemelte, hogy a hármas metró felújítása Budapest utóbbi 
nyolc évének legnagyobb műszaki beruházása. A mozgólépcsők mellé 
épült felvonókról szólva megjegyezte: Ez a „nagyszabású és bonyolult 
mélyépítési feladat” két városvezetés, és a  kormány közös teljesítmé-
nye.
Bolla Tibor, a  BKV Zrt. vezérigazgatója ünnepi beszédében kihangsú-
lyozta annak jelentőségét, hogy az elmúlt időszak legnagyobb közle-
kedési beruházása során határidőre adták át a három megállót, noha 
a munkálatokat nehezítette a világjárvány, az ukrajnai háború és az is, 
hogy felújítás közben csak részlegesen működik a metró. Bolla Tibor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a következő tíz hónapban még folytató-
dik a munka, és az M3 teljes vonalát 2023. március 15-én adják át a kö-
zönségnek.

SZÍVÜGYÜNK A  TERMÉSZET – MEGNYITOTT A  ZÖLDÜLŐ BKV KI-
ÁLLÍTÁS! A  BKV céljai között régóta szerepel egy olyan hosszútávon 
fenntartható közösségi közlekedés kialakítása, amely a természetnek, 
ezáltal pedig a  lakosságnak is egyaránt kedvező. A  téma fontosságát 
érzékelteti a vállalat Zöldülő BKV címmel, március végén nyílt kiállítása, 
amely a BKV legjelentősebb környezettudatos fejlesztéseit, beruházá-
sait mutatja be. 
A BKV hosszú ideje törekszik arra, hogy mint felelős nagyvállalat a lehe-
tő legkisebb ökológiai lábnyom mellett végezze mindennapi tevékeny-
ségét. Ez kis lépésekben ugyan, de folyamatosan megvalósul, többek 
között a  járműpark megújításával, fejlesztésével. A  fővárosban közle-
kedő kötöttpályás járművek és sűrített földgáz (CNG) üzemű, környe-
zetbarát autóbuszok egyaránt hozzájárulnak a  természetvédelemhez 
és a társaság gazdaságosabb működéséhez. Arról sem szabad megfe-
ledkezni, hogy az utasok számára nem feltétlen érzékelhető, háttérben 
folyó munkákat is igyekszünk „zöldebbé” varázsolni.
A kiállítást Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor, a BKV ve-
zérigazgatója nyitotta meg. 

- A jelenlegi kiállítás érdekessége, hogy nem a múltra, hanem a jelenre, 
sőt a  jövőre irányítja a  figyelmünket. A  fenntarthatóság, az energia-
források kizöldítése olyan célok, amelyek elérésért – a  rendelkezésre 
álló eszközeinkkel, illetve a lehetőségeinkhez mérten – mi is küzdünk 
a BKV-nál – mondta Bolla Tibor, aki hozzátette: – A startpozíciónk sze-
rencsére meglehetősen jó, hiszen a  budapesti közösségi közlekedés 
legnagyobb szolgáltatójaként eleve kódolva van a  tevékenységünkbe 
a hatékony energiafelhasználás és a környezetvédelem.
Karácsony Gergely főpolgármester kifejtette: „A BKV most itt Budapest 
legjelentősebb környezettudatos fejlesztéseit, beruházásait mutatja 
be. A kiállítás jól szemlélteti, hogy az építészeten és a természeti adott-
ságokon túl a  várost ezer és ezer ponton átszelő közlekedési hálózat 
is a városi arculat egyik meghatározó eleme. Az utasok számára a leg-
inkább látható terület a járművek megújítása, ám zárt kapuk mögött, 
a „backstage”-ben is számos környezettudatos fejlesztés zajlik. A BKV 
műhelyeiben is gyakori a fűtés- és világításkorszerűsítés, a nyílászárók 
cseréje, a napelemek és napkollektorok telepítése.”
A Zöldülő BKV kiállításon az érdeklődők megismerhetik a vállalat eddi-
gi környezettudatos tevékenységét, illetve olyan természetközeli hely-
színeket és útvonalakat is bemutatunk, amik könnyedén megközelít-
hetők a BKV valamely járatával. A kiállítás a Deák Ferenc téri Földalatti 
Vasúti Múzeumban látogatható. 
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LEZAJLOTT A ZUGLIGETI LIBEGŐ NAGYJAVÍTÁSA Május 2-től június 
3-ig a  tervezett karbantartási munkák elvégzése miatt nem üzemelt 
a Libegő.
A rendszeres időközönként végzett vizsgálatok és kisebb karbantar-
tási munkák mellett 12 évente úgynevezett nagyjavítást kell végezni 
a Libegőn a maximális utas- és üzembiztonság megőrzése érdekében. 
A  nagyjavítás során szakembereink átvizsgálták az 1040 méter távol-
ságot és 262 méter szintkülönbséget áthidaló kötélpálya teljes pálya-
szerkezetét, a  működtető berendezéseket, a  szállító székeket. Mind-
ezek mellett ellenőrizték a szerkezeti elemek biztonságos működését 
is. A vizsgálatok eredményétől függően, szükség szerint cserélték vagy 
javították az egyes szerkezeti elemeket.

BKV-S METRÓKONCERT A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJÁN A BKV 
eddigi jól bevált hagyományait követve – egy élőzenei koncertnek he-
lyet adva – ismét zenével kedveskedett az M4 utasainak. Akik május 11-
én délután ellátogattak Szent Gellért téri megállóba, azok Havai Gábor 
gitáros-énekes és Koszti Márk dobos akusztikus duóját hallhatták.
A gyönyörű állomás már átadása előtt a nemzetközi szaklapok elisme-
rését is kivívta, 2014-ben pedig elnyerte az Architizer A+ Awards globá-
lis építészeti díjat, és azóta is nagyon kedvelt a  fotósok és a filmesek 
körében. Ezúttal azonban nemcsak az építészet, hanem a zene iránt ra-
jongók is eltölthettek akár két órát is a Szt. Gellért téri megálló középső 
szintjén, az úgynevezett galérián.
A budapesti metróban már több mint tíz éve lehet élőzenét hallani 
a  metróállomásokon, utasaink részesei lehettek ingyenes lemezbe-
mutató koncerteknek, többek között a metróban debütált a Budapest 
Voices Alternatívák című lemeze. De helyet adtunk a  CAFE Budapest 
koncertsorozatának, a  Bach mindenkinek koncerteknek, a  Klasszik 
Rádió akusztikus minikoncertjeinek, az Orgonák éjszakája, valamint 
a Zene világnapja vagy a Tánc világnapja alkalmából tartott rendezvé-
nyeknek is.
Bízunk benne, hogy utasaink szívesen fogadják a zenés eseményeket, 
és a jövőben, ahogy eddig is, örömmel állnak meg egy kis időre és sza-
kítják meg a mindennapi rohanást egy kis zenei élmény kedvéért, hogy 
aztán összemosolyogva, a  megszokottnál jókedvűbben folytassák út-
jukat.

NOSZTALGIA TROLI A 70-ES VONALÁN Május 21-én, szombaton egy 
több mint 40 éves ZiU-9-es trolibusszal találkozhattak nosztalgiajára-
taink szerelmesei a 70-es troli vonalán az Erzsébet Királyné útja, aluljá-
ró és a Kossuth Lajos tér között. A BKV által megőrzött és felújított retró 
járműre érvényes jeggyel, vagy bérlettel lehetett felszállni.
A fővárosban már a  II. világháborút megelőzően is járt trolibusz, de 
a jelenlegi rendszer kiépítése csak a negyvenes évek második felében 
kezdődött meg. Az első, jelenleg is üzemelő vonal 1949-ben nyílt meg, 
és a 70-es számot kapta
Az Erzsébet királyné útja, aluljáró és a Kossuth Lajos tér közötti vona-
lon a hetvenes évek közepétől üzemeltek a ZiU-9 típusú trolik, egészen 
2012-ig. Az R70-es trolibuszt a BKK normál díjszabása szerint lehetett 
igénybe venni.
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Az elfogadott Üzleti Terv alapján 26 milliárd 
forint veszteséggel számol a  BKV, amelyből 
azonban 16 milliárd Ft annak a következménye, 
hogy az idei évben a Fővárosi Önkormányzat 
a  – korábbi éveknél egyébként magasabb – 
beruházási forrásokat nem a közszolgáltatási 
díjon keresztül, hanem külön támogatáson 
keresztül biztosítja. A tervben szerepel egy 10 
milliárd forint értékű működési folyószámla-
hitel is, amit a  jogszabályok értelmében még 
az idén törleszteni kell, de erre nem látszik 
a szükséges forrás, így a törlesztés érdekében 
átmeneti likviditási intézkedések szüksége-
sek. Fontos a Magyar Kormány szerepe is, aki-
től 14 milliárd Ft-os energiaár-kompenzációra 
lenne szükség az árak drasztikus növekedésé-
nek ellentételezésére.

Előzmények
A BKV Zrt. tevékenységét a 2021. január elsejé-
vel életbe lépett, BKK-val kötött, 15 éves időtar-
tamra szóló Közszolgáltatási Szerződés alapján 
végzi. A közszolgáltatás ellátása az elmúlt két 
évben a kialakult járványhelyzetben is folyama-
tos volt, igazodva az aktuális korlátozó intézke-
désekhez. A  szolgáltatás fenntartása ugyanak-
kor nem jelenti azt, hogy a  járványhelyzet ne 
befolyásolta volna jelentősen a cég mindennapi 
működését. A változó körülmények miatt foko-
zott igény mutatkozott a közösségi közlekedés 
résztvevőinek biztonságát szavatoló intézkedé-
sekre, és mindeközben a működési költségeket 
is mérsékelni kellett a csökkenő utasszám okán 
kialakult finanszírozási hiány miatt.

A 2022-es fővárosi költségvetés elkészítéséhez 
szükséges forrásigény meghatározásához Tár-
saságunk már 2021 szeptemberében előzetes 
Üzleti Tervet készített. Az abban foglalt műkö-
dési és beruházási forrásigény azonban jelen-
tősen meghaladta a  Fővárosi Önkormányzat 
finanszírozási lehetőségeit, ezért szükségessé 
vált a tervek átdolgozása.

A Fővárosi Közgyűlés 2021. december 15-én 
fogadta el a  Fővárosi Önkormányzat költség-
vetését, amely alapján a BKV Zrt. Üzleti Terve 
is véglegesítésre kerülhetett. A  költségvetés 
tartalmazta a BKK-nak biztosított közlekedés-
szervezői forrást – ezzel közvetve meghatáro-
zásra került a BKV közszolgáltatási díja –, a Fő-
városi Önkormányzat érdekeltségébe tartozó 
intézmények és gazdasági társaságok 2022-es 
bérfejlesztésének fedezetét, valamint 16 Mrd 
Ft elkülönített fejlesztési támogatást a  BKV 
részére a beruházások végrehajtására.

A BKV költségeit jelentős mértékben befolyá-
solja, hogy a  BKK milyen mértékű forgalmi 
teljesítményt rendel meg a Társaságtól. A BKK 
teljesítmény-követelményei alapján 2022-ben 
a  Társaság férőhelykilométer-teljesítménye 
terv szerint mintegy 2,4%-kal lesz magasabb 
a  2021-es értéknél, járműveink tehát várható-

an ennyivel többet fognak futni a korábbinál.

A 2022-es működési költségeket alapvető-
en befolyásolja az energiahordozók árának 
rendkívüli emelkedése. Legjelentősebb té-
tel a  villamos energia: ennek beszerzési ára 
2,5-szeresére emelkedett 2021-hez képest. 
A villamos, metró, trolibusz ágazatok nagyon 
sok villamos energiát igényelnek, a  vontatá-
si áramköltség önmagában 10 milliárd Ft-ot 
meghaladó mértékben emelkedik az előző 
évhez képest a drasztikus árnövekedés miatt. 
A költségek emelkedése már olyan szintet ért 
el, amelynek kezelésére sem a Társaság, sem 
a Tulajdonos nem rendelkezik megfelelő pénz-
ügyi eszközzel, ezért a BKV az Üzleti Tervébe 
összesen kicsivel több, mint 14 milliárd Ft álla-
mi támogatást állított be az energiaköltségek 
növekedésének ellentételezésére.

ELFOGADTA A KÖZGYŰLÉS 
A BKV IDEI ÜZLETI TERVÉT
A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2022. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉN 18 IGEN ÉS 10 NEM SZAVAZATTAL ELFOGADTA A BKV 

ÉS A BKK ÜZLETI TERVÉT. TÁRSASÁGUNK JELENTŐS BIZONYTALANSÁGOKKAL TERHELT, NEHÉZ GAZDA-

SÁGI ÉVRE SZÁMÍT, UGYANAKKOR POZITÍVUM, HOGY A KORÁBBI ÉVEKNÉL MAGASABB SZINTŰ BERU-

HÁZÁSI FORRÁSOKKAL TERVEZHETÜNK.

MIT TARTALMAZ AZ ELFOGADOTT ÜZLETI TERV?
• Fejlesztési támogatást (16 Mrd Ft) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendelete 
szerint, amely a beruházások fedezetét biztosítja. A közszolgáltatási díj így nem tar-
talmaz beruházási forrást. Ez az összeg jelentősen magasabb annál, mint amennyit az 
elmúlt években a BKV saját beruházási programjára fordíthatott. A fejlesztési támoga-
tásból elsősorban villamos-járművek felújítása, új autóbuszok beszerzése, az 50-es és 
56-os villamos vonalon a CAF villamosok közlekedéséhez szükséges fejlesztések, vala-
mint egyéb infrastrukturális beruházások valósulnak meg.
• Energiaköltségek ellentételezésére igényelt támogatást (14,1 Mrd Ft) a Magyar Állam-
tól, amely a rendkívüli energiaár-emelkedés fedezetét biztosítja. A támogatás részletei 
jelenleg még nem ismertek.
• Folyószámlahitel-keretet (10 Mrd Ft), mely a működési költségek egy részének fede-
zetét biztosítja. Ennek törlesztése az év zárása előtt mindenképpen szükséges, viszont 
jelen Üzleti Terv nem tartalmaz bevételt erre vonatkozóan. Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény előírásainak megfelelően az év közben finanszírozási cél-
lal felvett folyószámlahitelt a Társaságnak a 2022. év zárását megelőzően törlesztenie 
kell, ezért a BKV felkészült arra, hogy szükség esetén a szállítói számlák faktorálásával 
vagy halaszott fizetésével, illetve adófizetési könnyítés igénylésével biztosítja a hitel 
visszafizetésének fedezetét. 
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Az elfogadott Üzleti Terv 
A Fővárosi Közgyűlés 2022. április 27-i ülésén 
18 igen és 10 nem szavazattal elfogadta a BKV 
és a  BKK üzleti tervét. Az Üzleti Terv nem 
tartalmaz közszolgáltatási díjban foglalt be-
ruházási forrást, valamint a  közszolgáltatási 
díjjal nem fedezett működési költségek tekin-
tetében legfeljebb 10 milliárd Ft összegű fo-
lyószámlahitel-keret igénybevételével került 
kialakításra. A  beruházási forrást a  Fővárosi 
Önkormányzat más módon biztosítja. Az Üz-
leti Terv bevételként tartalmaz 14 milliárd Ft 
állami támogatást az energiaárak emelkedé-
séből fakadó energiaköltség növekedésének 
ellentételezésére. A  2022. évi Üzleti Tervben 
foglalt közszolgáltatási díj összege nagyjából 
142 milliárd Ft. 
Az Igazgatóság felhívta a  Tulajdonos figyel-
mét arra, hogy a  2022-es Üzleti Tervben sze-
replő működési folyószámlahitel visszafize-
tésére a  2022. évi közszolgáltatási díj nem 
biztosít fedezetet, így a  visszafizetést a  BKV 
Zrt. csak likviditási eszközök (szállítói szám-
lák faktorálása és halaszott fizetése, adófize-
tési könnyítés igénylése) alkalmazásával tudja 
megtenni.

Mit tehetünk a forrásigény csökkentése érdekében?
A forrásigény mérséklése érdekében a  Társa-
ság folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, 
hogy mely területeken javítható tovább a mű-
ködés hatékonysága. Ugyanakkor azt is figye-
lembe kell venni, hogy számos olyan tényező 
(pl.: koros, heterogén autóbusz járműpark és 
vasúti infrastruktúra) jelentkezik, ami miatt 
a  működési hatékonyság javítására korláto-
zottak a lehetőségek.
Az Üzleti Terv tartalmaz bizonyos, a Társaság 
működési hatékonyságának javítását célzó 
erőfeszítések eredményeként elért megta-
karítási hatásokat is. A  hatékonyság javítása 
több területen is megvalósult, egyrészt sor 
került bizonyos tevékenységek visszavételére, 
másrészt a  felhasznált energia mennyiségét 
is sikerült mérsékelni különböző energiahaté-
konysági projektek által, amelyek eredménye-
ként csökkentek a BKV Zrt. ráfordításai. 

Sándor Béla

Az Üzleti Terv elkészítése óta az orosz-ukrán háborús helyzet is jelentős kockázati té-
nyező az árak, beszerzések, alkatrész-utánpótlás és javítások tekintetében.
Az infláció világszinten okoz problémákat, ez a  beszerzési szerződéseinkre van je-
lentős hatással. Szintén nagyon fontos tétel a jövőbeni üzemanyagár, hiszen heti kb. 
600.000 liter, évi kb. 28-29 millió liter a BKV átlagfogyasztása. A MOL Zrt. az üzem-
anyagot a nagykereskedelmi árhoz kötötten mozgó áron szállítja, amely akár hetente 
többször is változik (2021-ben összesen 61 alkalommal módosult), a hatósági árstop 
intézkedések a BKV üzemanyag-beszerzéseire nem vonatkoznak.

A BKV Zrt.-nél 2022 januárjában a felek megkötötték az idei évre vonatkozó bérmeg-
állapodást, amely általános 15%-os bérfejlesztést biztosít a  munkavállalók részére. 
A bérfejlesztés 8,8 Mrd Ft-tal növeli a Társaság személyi jellegű ráfordításait, amely-
nek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat biztosítja.
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JOGI ESETEK
A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRÓL

A munkáltatóval szembeni jogvita kivételével bármilyen jogi kérdésben továbbra is várjuk a kol-
légák megkeresését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogsegélyszolgálat igénybevételéhez előzetes 
bejelentkezés szükséges. Ennek érdekében hívják a Jogi Iroda titkárságát a 061 461 6500 /11-233-
as telefonszámon.

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

Jogeset:
A feleségem frissen végzett cukrász. Szeretné 
a vállalkozását beindítani és látott a neten egy 
nagyon kedvező ajánlatot. Elhatározta, hogy 
a  hirdető webshopból rendeli meg a  szüksé-
ges gépeket. Le is adta a  megrendelést, kifi-
zette, de a  kereskedő arra hivatkozott, hogy 
sajnos készlethiány miatt nem tudja leszállíta-
ni az egyik, igen nagy értékű, de akciós gépet. 
Pár nap múlva viszont láttuk, hogy mégis el-
érhető ugyanaz az a  gép a  cégnél, csak nem 
a meghirdetett áron, hanem jóval drágábban. 
Mit lehet tenni? Nagyon szeretnénk a megren-
delt gépet megkapni. Nem akarunk újra hosz-
szasan keresgélni, akciók után kutatva. Már 
csak ez az egy készülék hiányzik a nyitáshoz.

Válasz:
Naponta számos terméket vásárolunk inter-
neten keresztül az élelmiszereken át a  gu-
miabroncsokig. Nem biztos, hogy belegon-
dolunk, de szinte mindegyik vétel mögött 
szerződés lapul.

Az úgynevezett klikkeléssel létrejött interne-
tes szerződéseknek speciális szabályai van-
nak, főleg azért, hogy minket, fogyasztókat 
védjenek az ilyen vásárlások rejtett buktatói 
ellen. Ez alapján a vállalkozások – egyéb más 
információk mellett – kötelesek a  honlapju-
kon részletesen az elérhetőségükről, a  ter-
mék (vagy szolgáltatás) lényeges jellemzőiről, 
összes járulékos költségéről (szállítási- vagy 
postaköltségről), továbbá a fizetés, a szállítás, 
a  teljesítés egyéb feltételeiről, a  panaszkeze-
lés módjáról, a  szavatosságra vonatkozó jog-
szabályi kötelezettség és a  jótállás feltételei-
ről, a  szerződéskötés lépéseiről, valamint az 
elállási jogról is tájékoztatást nyújtani. Külö-
nösen fontos az elállási jog fennálltáról, annak 
határidejéről való informálás, illetve az, hogy 
az elállási jog gyakorlása esetén ki fizeti a ter-
mék visszaküldési költségét. Fontos, hogy ha 
a vállalkozás nem tesz eleget a megfelelő tájé-
koztatásnak és például nem jelölte meg a ter-
mékért (vagy szolgáltatásért) fizetendő vala-
mennyi járulékos költséget, akkor a fogyasztó 
nem köteles megfizetni ezeket a költségeket. 
Tehát bátran vissza lehet utasítani ezeket az 
árba utólag becsempészett tételeket.

A példánál maradva tehát, ha kiválasztottuk 
a  megvásárolni kívánt terméket és rákattin-
tottunk, azaz elektronikusan leadtuk a  meg-
rendelésünket – ami jogilag a vásárló részéről 

a  szerződés megkötésére vonatkozó ajánla-
tunknak minősül – az még önmagában nem 
hozza létre a  szerződést, még akkor sem, ha 
egyébként a terméket kifizettük.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:84. § (2) bekezdése szerint a  netes 
kereskedés köteles a  vásárló megrendelésé-
nek megérkezését elektronikus úton késede-
lem nélkül (48 órán belül) visszaigazolni. Fon-
tos tudni, hogy a  webáruház visszaigazolása 
csak akkor hozza létre a  szerződést a  vásár-
lóval, ha a visszaigazoláson túl tartalmaz egy 
külön elfogadó nyilatkozatot is arról, hogy 
a  cég elfogadja a  szerződéskötési ajánlatun-
kat, azaz a  megrendelést. Ebben a  nyilatko-
zatban történik a  cég részéről a  tájékoztatás 
a megrendelés teljesítéséről, a termék postára 
adásáról vagy az üzlethelyiségben való átvétel 
lehetőségéről, illetve időpontjáról. Ez azt is je-
lenti, hogy ha például a kereskedő egyáltalán 
nem küld visszaigazolást az e-mail címünkre 
és a  megrendelést követő több hét elteltével 
mégis leszállítja a terméket, nem vagyunk kö-
telesek azt átvenni.
Technikailag gyakran egyszerre történik 
a  visszaigazolás és a  nyilatkozat megküldése 
a  webáruházak részéről. Ugyanakkor fontos-
nak tartjuk hangsúlyozni, hogy adott esetben 
tévedésből vagy programhiba miatt automati-
kusan visszaigazolt alacsony ár vagy készlethi-
ány esetén az elfogadó nyilatkozat hiányában 
a  kereskedő nem köteles a  termék leszállítá-
sára az automatikus visszaigazolásban foglalt 
feltételekkel, hiszen azzal még nem jött létre 
a  szerződés. Ekkor tehát még a  webshopnak 
van lehetősége arra, hogy a megrendelést át-
tekintve jelezze, hogy a szerződést valamilyen 
okból nem tudja a megrendelés szerinti tarta-
lommal teljesíteni, azaz elfogadni.

Ha tehát a  fenti folyamat részeként a  felek 
között létrejön a  szerződés, az azt is jelen-
ti, hogy az alapján a  feleknek kötelezettsége 

keletkezik a  megrendelés teljesítésére és 
jogosultság annak követelésére. Ez esetben 
a  vállalkozás tehát – függetlenül attól, hogy 
éppen rendelkezik-e az adott termékkel vagy 
sem – nem mondhatja azt, hogy nem tud tel-
jesíteni. A  vállalkozásoknak számolniuk kell 
az akciósan meghirdett termékek kapcsán 
azzal, hogy tömeges megrendelés érkezhet 
be hozzájuk. Az üzleti kockázatot nem csök-
kenthetik – a vásárlók, tehát a fogyasztók hát-
rányára – sem készlethiányra, sem más egyéb 
trükkös okokra hivatkozva. Emiatt tehát nem 
tagadhatják meg a webes boltok az érvényes 
szerződések teljesítését.

A feltételezett konkrét esetben sem hivatkoz-
hatott volna a  webshop arra, hogy a  szerző-
déses áron készlethiány miatt nem tud telje-
síteni, pláne, hogy pár nap múlva a terméket 
ugyanúgy hirdette, sőt, még drágább áron. Ez 
esetben viszonylag egyértelmű: a géppel igen-
is rendelkezett raktáron, így utóbb még a jóhi-
szeműsége is megkérdőjelezhető. A  kérdésre 
válaszolva tehát: a  készlethiány felmerülésé-
re automatikusan nem hivatkozhat az eladó. 
Ugyanis az elérhető készletet a  webshopnak 
a  megrendelés visszaigazolását és a  nyilatko-
zat visszaküldését megelőzően (is) lehetősé-
ge lett volna ellenőrizni, illetve az átmeneti 
hiányt megoldani. A  vásárló tehát elállhat 
a  szerződéstől a  vételár visszakövetelésével 
egyidejűleg, illetve lehetőség van arra is, hogy 
a vásárló a megrendelés teljesítését akár bíró-
ság előtt is követelhesse. A bírósági út persze 
mérlegelendő, mert az eljárások többsége 
hosszadalmas és költséges is lehet. Ennek 
megindítása előtt célravezető a  vállalkozást 
a  fentiek ismertetése mellett írásban megke-
resni a probléma békés rendezése érdekében. 

Jogi Iroda
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- Talán nincs minden olvasónk tisztában az-
zal, hogy milyen szerepkörei, feladatai vannak 
a BKV Igazgatóságának, illetve Felügyelőbizott-
ságának.
Kamarás Miklós (K.M.) – A  BKV részvénytár-
saság, és mint ilyen, a  legfőbb döntéshozó 
szerve az Igazgatóság. Az ez alatti döntési 
szintet a vezérigazgató képviseli, utána pedig 
az egyes szakértői igazgatók. A  részvénytár-
saságoknak minden esetben van tulajdonosa, 
ami a BKV-nál nagyon egyszerű: közösségi tu-
lajdonban van, a Fővárosi Önkormányzat gya-
korolja a százszázalékos tulajdonjogot. Ezért 
ő jogosult arra, hogy a  BKV vezető testülete-
inek a  tisztségviselőit kinevezze. A  Felügye-
lőbizottság tagjainak kinevezése, megbízása 
pedig hasonló módon zajlik.

- Tehát az Igazgatóság döntéshozó joggal, szerep-
körrel bír?
K.M. – Igen, noha korlátozottan. Egy bizonyos 
összeghatár felett egy szerződés megkötésé-
ről vagy egy pályázati kiírás elindításáról az 
Igazgatóság dönt, az összeghatár alatt pedig 

a vezérigazgató. Az Igazgatóság továbbá min-
den Fővárosi Közgyűlés elé szánt ügyet meg-
vizsgál, és dönt arról, hogy előterjeszthető-e. 
Itt majd Katona elnök úr is kapcsolódik, mivel 
a  Felügyelőbizottság véleményezése nélkül 
az önkormányzat egész egyszerűen nem is 
fogadja be a javaslatokat. Tehát ilyen értelem-
ben más-más hatáskörökkel és feladatokkal, 
de szimbiózisban dolgozik a  két testület. Bi-
zonyos fokig a tulajdonos és a cég érdekeinek 
együttes kezelése a feladatunk.

Dr. Katona Tamás (K.T.) – A Felügyelőbizottság 
a  tulajdonos nevében és megbízásából ellen-
őrzi a  társaság törvényes működését, a  haté-
konyságot, valamint azt, hogy a  tevékenység 
megegyezik-e a  tulajdonosi elvárásokkal. Az 
egyik fontos feladatunk valóban az, hogy 
minden olyan előterjesztést véleményezzünk, 
amelyről a  tulajdonosnak kell döntenie. Így 
például az éves mérleget, az éves beszámolót, 
de bármely egyedi előterjesztést is.

Mondhatjuk, hogy egyfajta előkészítő tevékeny-
séggel a tulajdonos munkáját segítik?
K.T. – Így van. De a Társaság belső ellenőrzése 
és a  Megfelelést támogató és Vállalatbizton-
sági Osztálya is részben a Felügyelőbizottság-
nak felel a munkájával – másik részben pedig 
a vezérigazgatónak.

Kamarás úr említette, hogy mintegy szimbiózis-
ban dolgozik a két testület. Mit jelent ez a gya-
korlatban?
K.T. – A  két szervezet megfelelően definiált 
hatáskörök mentén működik együtt. Az Igaz-
gatóság elnöke állandó meghívott a  Felügye-
lőbizottság ülésein, és viszont, én magam is 
részt veszek az Igazgatóság valamennyi ülé-
sén. Mondok egy másik példát is: az Igazga-
tóság negyedévente jelentést készít a  műkö-
déséről a Felügyelőbizottság számára, amit az 
megtárgyal. Az idei első negyedéves jelentés 
éppen legutóbbi ülésünkön került napirendre, 
és jóvá is hagytuk.
K.M. – Bár nem bevett gyakorlat, de elnök úr-
ral felismertük az együttes ülések hasznossá-
gát is.

Jó kapcsolatot ápolnak a  menedzsmenttel is? 
Megkapják a munkájuk elvégzéséhez szükséges 
információkat?
K.M. – Erről csak jót tudok mondani! Tisztelet-
ben tartjuk a menedzsment önállóságát, soha 
nem vontunk el olyan hatáskört, amit addig 
a  vezérigazgató gyakorolt volna. A  menedzs-
ment sem próbálta meg soha, hogy valamilyen, 
az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdést, 
problémát leegyszerűsítve tálaljon. A BKV-nál, 
integrált közlekedési vállalatként félelmetes 
mennyiségű és mélységű információt, adatot 
dolgoznak fel folyamatosan. Emiatt ritkán 
adódik olyan helyzet vagy akár egy hirtelen 
jött kérdés, amelyre az igazgatók ne tudnának 
válaszolni. Másrészt több évtizedes jól bevált 
gyakorlata van az írásos döntéselőkészítésnek. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ÉS ELHIVATOTTSÁG
HOGYAN MŰKÖDIK BKV IGAZGATÓSÁGA ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA, MILYEN KAPCSOLATOT ÁPOL-

NAK A MENEDZSMENTTEL? KAMARÁS MIKLÓSSAL, AZ IGAZGATÓSÁG, ÉS DR. KATONA TAMÁSSAL, A FE-

LÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL BESZÉLGETVE SZÓBA KERÜLT TÖBBEK KÖZÖTT A  BKV ESETLEGES 

ÁLLAMI FENNTARTÁSBA VÉTELE, AZ ELMÚLT KÉT ÉS FÉL ÉV NEHÉZSÉGEI ÉS TERMÉSZETESEN SIKEREI IS.

KAMARÁS MIKLÓS, az Igazgatóság elnöke közgazdasági- és 
gépészmérnöki diplomát, könyvvizsgálói- és adószakértői 

képesítést szerzett. Pályafutását egy építés-gépesítéssel 
foglalkozó országos vállalatnál kezdte, 18 évig és a ve-

zérigazgatói székig maradt. Ezt követően a részvéte-
lével alapított társaságokban vezetői- és szakértői 
feladatokat látott el különböző területeken, mint 
például könyvvizsgálat, adótanácsadás, vagyon-
értékelés, szervezeti átalakítás. Több, mint 10 évet 
töltött be vezető beosztásokban az állami privatizá-

ciós- és vagyongazdálkodási szervezeteknél, de tag-
ja volt a  Nemzeti Vagyonkezelő Tanácsnak, a  Mol Nyrt. 

Igazgatóságának, illetve elnöke volt a MÁV Zrt.-nek, a RÁBA 
Nyrt.-nek és a Budapesti Airport Zrt.-nek.
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Az előterjesztéseket az Igazgatóság tagjai 
írásban kapják kézhez – manapság termé-
szetesen kihasználva a  digitalizáció előnyeit 

–, és még az ülés előtt feltehetik az anyaghoz 
kapcsolódó kérdéseiket, amelyekre a  me-
nedzsment írásos választ küld. Az Igazgatóság 
ülésén, ahol egyébként részt vesz mindenki, 
aki az adott előterjesztésben érintett, továb-
bi lehetőség nyílik kérdések felvetésére, így 
gyakorlatilag nem marad olyan téma, amelyre 
a vita során ne érkezne válasz. Ennek az infor-
mációs biztonságnak az eredményeként több, 
mint kilencven százalékban tudunk egyhangú 
döntéseket hozni, ugyanis elég nehéz például 
egy igazgatósági tag részéről a  tartózkodást 
információhiánnyal indokolni.
K.T. – Nekem is abszolút pozitívak a  tapasz-
talataim. Egy, a  Felügyelőbizottságot érintő 
kiegészítést tennék még az együttműködés-
sel kapcsolatban: közösségi szolgáltatást 
nyújtó gazdasági társaságról lévén szó, az 
érdekképviseletek is delegálnak tagot a  Fe-
lügyelőbizottságba, ezért rajtuk keresztül 
a  munkavállalói oldaltól is érkeznek észre-
vételek, javaslatok hozzánk. Legutóbb, az 
Üzleti Terv készítésénél például felmerült 
a  munkaruhaellátás kérdése. Külön konzultá-
ció során végül javasoltuk a menedzsmentnek, 
hogy a  cég nehéz anyagi helyzete ellenére is 
javítani kell ezen – ők pedig ezt megoldandó 
feladatként vették tudomásul.

A nehéz anyagi helyzet megoldására a Fővárosi 
Közgyűlésen kormánypárti képviselők felve-
tették a  BKV állami fenntartásba vételének le-
hetőségét, amiről azóta a  sajtó is írt. Kívánják 
kommentálni?
K.T. – Azt gondolom, egy nagyváros közleke-
désének a  szervezése és irányítása várospoli-
tikai koncepcióhoz is kell, hogy kapcsolódjon. 
Nem véletlen, hogy az európai nagyvárosok-
ban a helyi közösségi közlekedés a városi ön-
kormányzatok hatáskörében van. Az már más 
kérdés, hogy az ottani gyakorlatban a  közös-
ségi közlekedés finanszírozása úgy történik, 
hogy a  költségek egyharmadát a  központi 
költségvetés, egyharmadát az önkormányzat 
és egyharmadát az utazóközönség állja. Ná-
lunk ez az állami egyharmad gyakorlatilag öt 
százalékra csökkent. Azaz a főváros közösségi 
közlekedése állami részről meglehetősen alul-
finanszírozott. A  problémát tehát közel sem 
biztos, hogy megoldaná egy átszervezés. Jól 
mutatja ez utóbbit a HÉV állami fenntartásba 
kerülése is: ahogy én látom, ugyanazon a pá-
lyán, ugyanazok a kocsik járnak, amióta 2016-
ban annak üzemeltetését a fővárostól átvette 
az állam.
K.M. – Tény, hogy fennáll egy többnyire kor-
mányoldalról azonosítható finanszírozási 
probléma, eszünkbe is juthat a  szólás, misze-

rint nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. 
Mindenesetre én is csak azt mondhatom, 
hogy semmivel sem hatékonyabb az állami 
vagyonkezelés, mint az önkormányzati. Saj-
nos pár éve a kormány és a főváros kapcsolata 
meglehetősen egyoldalúvá vált: az önkor-
mányzat programjának, költségvetésének, és 
az önkormányzathoz tartozó cégeknek a  kor-
mányzati megítélése negatív spirálba került. 
Olyannyira, hogy ez már kihat a  BKV gazdál-
kodására is például úgy, hogy a kormány nem 
engedi a 300 új busz beszerzését lehetővé tevő 
hitel felvételét. Való igaz, hogy a főváros nem 
tudja teljes egészében kifizetni a  BKV közös-
ségi közlekedési szolgáltatásának az árát, és 
ami ettől súlyosabb, nem tudja finanszírozni 
a megfelelő forrást a beruházásokra sem. De 
ennek megvannak a  rajta kívül álló okai is, 
mint például az iparűzési adó kompenzáció 
nélküli elvonása.

Heves vita is kísérte az Üzleti Tervet…
K.M. – A helyzet a következő: a többszörösen 
módosított Üzleti Tervnek össze kell simulnia 
a  Fővárosi Önkormányzat pénzügyi lehetősé-
geivel úgy, hogy figyelembe veszi az ellátandó 
feladat mennyiségét, összetételét is. A  terve-
zés hosszas folyamata azonban odáig veze-
tett, hogy több olyan hiány maradt a tervben, 
amit részben egy év végéig visszafizetendő 
folyószámlahitel felvételével tudunk kompen-
zálni. Az összeállításánál további nehézséget 
okozott egyébként az is, hogy például nincs 
közszolgáltatási ágon megfizetett beruházási 
forrás. Az önkormányzatnak külön ki kellett 
bűvészkednie egy 16 milliárdos pluszforrást, 
amit nem az említett közszolgáltatási ágon, 
hanem egy fejlesztési megállapodás kereté-
ben biztosít, hogy a BKV képes legyen haladni 
a beruházásaival.

A nehézségek mellett sikerekről is be tudnak szá-
molni elnökségük két és fél évéből, akár a  cég, 
akár a testületek tevékenységét tekintve?
K.M. – A  testület szempontjából egyértelmű 

siker a  menedzsmenttel kiépített jó kapcso-
lat. Egy cég életében ugyanis minden változás, 
amikor a vezető testületekbe, így az Igazgató-
ságba is új tagok kerülnek sokkoló lehet, ezt 
fel kell dolgozni.
K.T. – Kevesebb mint fél évvel a  testületek 
megalakulása után, 2020 márciusában Ma-
gyarországot is elérte a Covid-járvány, és elő-
állt egy sajátos állapot: a  teljes járványügyi 
zárlat idején is biztosítani kellett a közösségi 
közlekedést. Aztán jött a  többi, főleg pénz-
ügyi természetű probléma, zuhant például az 
utasszám, ami a  bevételcsökkenés miatt ko-
moly érvágást jelentett. Ehhez most hozzájött 
az infláció, az energiaárak robbanása, és meg-
jelentek a  februárban kezdődött orosz-ukrán 
háború gazdasági és egyéb hatásai is. Ebből 
azonban az utasok a kezdetektől semmit nem 
érzékelnek, ami úgy gondolom, nagyon nagy 
teljesítmény, és mindenképpen siker. Elsősor-

ban a BKV-s munkatársak lelkiismeretességé-
nek és odaadó munkavégzésének eredménye. 
Tizenkettedik éve vagyok itt, megismertem 
ezt a vállalatot, hatalmas a BKV-sok hivatástu-
data – és ez manapság mindenképpen kiemel-
kedő erény a közösségi közlekedésben, és úgy 
általában is. Ugyanakkor – igaz ez legkevésbé 
a  BKV-n múlt – mégis fájlalom, hogy bár lép-
tünk előre a  járműpark megújításában, közel 
sem sikerült a  cégnek áttörést elérnie az uta-
zási körülmények javításának, és a  járműállo-
mány korszerűsítésének terén.
K.M. – Egyetértek! Meggyőződésem, hogy 
a  BKV a  rendelkezésre álló képességeivel, 
a  költségszerkezet alapján akár magáncé-
gekkel is felvehetné a versenyt egy közösségi 
közlekedési részfeladatok ellátására kiírt pá-
lyázaton – a járműállomány több szegmensét 
jellemző korosság miatt viszont már nem len-
ne versenyképes. Ezt a  problémát világosan 
látjuk.

Kárpáthegyi Bálint

DR. KATONA TAMÁS, a  Felügyelőbizottság elnöke köz-
gazdász, statisztikus, egyetemi tanár. 34 évig dolgozott 
a központi közigazgatásban, többek között a Közpon-
ti Statisztikai Hivatalban, a  Miniszterelnöki Hivatal-
ban és a Pénzügyminisztériumban. 38 éve megszakí-
tás nélkül egyetemi oktató. Négy évig volt elnöke az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának 
és 4 évig tagja a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizott-

ságának. 2010 óta tagja a BKV Felügyelőbizottságának.
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– Két helyen, a volt gimnáziumomban és az al-
sós kisfiam általános iskolájában tartottam 2-2 
órát a  fenntartható városi közlekedésről. Az 
alsósokra különösen nagy hatással voltak az 
illusztrációként bemutatott járműmakettek, 
a  játszóbusz, a  duplacsuklós Ikarus, a  gimna-
zistákat pedig leginkább az elektromos bu-
szok és a  közösségi közlekedési applikációk 
(pl. BudapestGO) érdekelték. Ami közös volt 
kicsikben és nagyokban egyaránt, hogy nagy 
kíváncsisággal, szeretettel és érdeklődéssel 
fordultak a téma, és főleg a járművek felé, és 
a  tapasztalat az, hogy a döntő többség szíve-
sen használja a BKV szolgáltatásait.
Hagymási Gergely, gazdasági szakértő, Gazda-
sági Igazgatóság

– A Témahét keretében a XVII. kerületi Újlak Ut-
cai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolába látogattunk 
el Bányai Andrea környezetvédelmi osztályve-
zető kolléganőmmel. Öt alsó tagozatos osz-
tálynak (1-2-3. évfolyam) tartottunk előadást, 
mivel úgy gondoltuk, hogy ilyen fiatal korban 
biztosan nyitottak és fogékonyak a  témára, 
ráadásul Budapesten a  14 év alattiak ingyen 

használhatják a közösségi közlekedést. A gye-
rekeknek képes prezentációval és játékos fel-

adatokkal készültünk, elmeséltük nekik, miért 
fenntarthatóbb a közösségi közlekedés, majd 

FENNTARTHATÓ 
KÖZLEKEDÉSRŐL 
BESZÉLGETTÜNK
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IMMÁRON HETEDIK ÉVE HIRDETTE MEG A  KÖZNEVELÉS-

BEN A  FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHETET 2022. ÁPRILIS 25. ÉS 29. KÖZÖTT, AMELYNEK CÉLJA A  FENN-

TARTHATÓSÁG ÜZENETÉNEK ELTERJESZTÉSE ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT. A TÉMAHÉT KERETEIN BELÜL 

AZ ISKOLAI PROGRAMOK, TANÓRÁK RÉSZEKÉNT A  FENNTARTHATÓSÁGÉRT ELKÖTELEZETT SZAKEM-

BEREK ÁLLHATTAK KI A GYEREKEK ELÉ, HOGY A SAJÁT PÉLDÁJUKKAL, GONDOLATAIKKAL ERŐSÍTSÉK 

A  FENNTARTHATÓSÁG ÜZENETÉT, ÍGY TÁRSASÁGUNKTÓL IS TÖBBEN JELENTKEZTEK, HOGY A  BKV-T 

KÉPVISELVE A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSRŐL BESZÉLGESSENEK A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁVAL. AZ ELŐ-

ADÓK BESZÁMOLÓIT OLVASHATJÁTOK.

Zöldülő
BKV
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Társaságunk saját példáin keresztül mutattuk 
meg, mit tehetnek ők maguk a környezetünk 
védelméért. Kedvenc témáik a  veszélyes hul-
ladékok, a  járműmosás és a  geotermikus fű-
tésrendszer voltak. A  gyerekek hihetetlenül 
ügyesek és érdeklődők, minden óra interaktív 
volt. Számos pozitív visszajelzést kaptunk tő-
lük, a szülőktől, tanítóktól egyaránt, jövőre is 
visszavárnak minket. Utólag mesélték, hogy 
otthon az egyik kisfiú szólt a nagymamájának, 
hogy ne a  papának adja oda a  fáradt olajat, 
hanem azt el kell vinni a  benzinkútra, más 
reggel a buszon kihúzta magát, hogy ő azzal 
jött iskolába és máris mennyit tett ezzel a kör-
nyezetért – úgy látjuk átmentek az üzenetek. 
Egy másik napon három felső tagozatos osz-
tálynak tartottunk előadást (7-8. évfolyam), 
szintén jók a tapasztalataink, szeretnék, hogy 
részt vegyünk majd náluk a  szakmák napján, 
ahol pályaorientációs céllal mutatkoznak be 
különböző foglalkozások.
Mészáros-Pintér Szilvia, szervezet- és működés-
fejlesztési osztályvezető, Szervezet- és Működés-
fejlesztési Osztály

– Én a  SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szak-
gimnáziumban voltam előadni, a programozó 
szakos tanulóknál. Az előadás során nagyon 
felkészült és érdeklődő csapattal találkoztam, 
akik nagyon jó és a témához szorosan kapcso-
lódó kérdéseket tettek fel. Annyira jót beszél-
gettünk, hogy az előadás tervezett vége után 
még több, mint egy órán át nem fogytak el 
a  kérdések. Az iskola tanáraival és a  tanulók-
kal abban maradtunk, hogy a  közeljövőben 
meg is fogják látogatni az egyik kocsiszínün-
ket, mert érdekli őket a  nálunk folyó munka. 
Egy nagyon jó hangulatú és szép, modern 
iskolát ismertem meg, kíváncsi és okos tanu-
lókkal.
Tóth Zsolt Benedek, járműtechnológiai mérnök, 
Villamos Járműfejlesztési és Technológiai Cso-
port

– Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általá-
nos Iskola tanulói számára tartottam előadást, 
ahol a  felsős diákok körében éppen „zöld 
nagykövet” képzése zajlott ezekben a  he-
tekben, így az előadásomat is beleépítették 
a programjukba. Beszélgettünk a gyerekekkel 

arról, hogy mit is jelent szerintük a  fenntart-
hatóság, miért jobb a  közösségi közlekedést 
választani az autózással szemben, játszottunk 

„szennyezés amőbát”, amelynek során a  kü-
lönböző környezetvédelmi fogalmakat kellett 
kitalálniuk a  gyerekeknek. Mindegyiknél egy-
aránt lelkesen jelentkeztek, hiszen már most 
nagyon tájékozottak voltak a  még csak 11-13 
éves tanulók. Végezetül egy interaktív játék 
keretében sorba rendeztük az egyes közle-
kedési módokat a  szén-dioxid kibocsátásuk 
szerint (az autózástól a villamoson és az elekt-
romos buszon át a gyaloglásig), a szén-dioxid 
szemléltetéséhez különböző színű lufikat 
különböző méretűre fújtunk fel, amelyekkel 
a  kezükben sorba álltak a  gyerekek, majd 
csökkenő sorrendben hozzápárosítottuk a jár-
műveket – a  lufikat persze a  végén szívesen 
megtartották. Játszva tanulni pedig mindig 
könnyebb és szórakoztatóbb, ami kifejezetten 
fontos, ha fenntarthatóságról van szó.
Szika Bettina, minőségbiztosítási referens, Irá-
nyítási Rendszer Menedzsment Iroda

A Föld Napja alkalmából idén Társaságunk is 
csatlakozott a  Tavaszi nagytakarítás projekt-
hez. Ennek keretein belül az Irányítási Rend-
szer Menedzsment Iroda áprilisban szemét-
szedési akciót szervezett a Cinkota Divízió és 
a Naplás-tó környékére.

A projekt célja egyrészt a  kedvelt kiránduló-
helyek megtisztítása volt, másrészt pedig az 
erdőjáráshoz kapcsolódó etikett megismerte-
tése a nagyközönséggel. A kezdeményezéshez 
a  BKV dolgozói közül jópáran csatlakoztak, 
kicsik és nagyok egyaránt szedték a szemetet, 
amelyből sok és sokféle is volt az eldobált PET 
palackoktól kezdve a  különböző elektronikai 
hulladékokon át, egészen a  feleslegessé vált 
bútordarabokig.

A program végrehajtásában nagy segítsé-
günkre voltak a buszgarázs, illetve a Szállítási 
és Vonali Üzemeltetési Csoport munkatársai, 
akik biztosították számunkra a  megtelt zsá-

kok szállítását a  telephelyen elhelyezett kon-
ténerig.

A szemétszedési akció közben még egy kis vi-
rágültetésre is szántunk időt, hogy megszépít-
sük a telephely bejáratát.

Bár a  nemes cél a  szemét összegyűjtése és 
a környék megtisztítása volt, emellett minden 
résztvevő remekül érezte magát a szuper han-
gulatban eltöltött kirándulás alatt, még a  22 
méter magas Naplás-tavi kilátóba is felmen-
tünk, ahonnan gyönyörű látvány tárult elénk. 
Bizton állíthatjuk: mindenki számára jó érzés 
volt annak tudatában hazamenni, hogy aznap 
valami jó dolgot tettünk a  Föld megóvása ér-
dekében.

Irányítási Rendszer Menedzsment Iroda

SZEMÉTSZEDŐ 
TÚRÁN JÁRTUNK!
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TMK PLUSZ 
A TERVEZETT MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS (TMK) KONCEPCIÓJÁT ALAKÍTJÁK AZ ÓBUDA DIVÍZIÓBAN 

OLYAN RENDSZERRÉ, AMELY EGYSZERRE FELEL MEG A  XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAINAK, ILLETVE VESZI 

FIGYELEMBE A BKV AUTÓBUSZ ÁLLOMÁNYÁNAK SAJÁTSÁGAIT. FEJÉRVÁRI GÁBOR DIVÍZIÓVEZETŐVEL 

BESZÉLGETTÜNK.

Mitől Plusz a TMK Plusz?
Attól, hogy a  TMK Plusz rendszerrel felsze-
relt buszok vizsgálatát menet közben tudjuk 
végezni, és nem csak a  garázsban, statikus 
állapotban, mondjuk egy laptopot rákötve. 
Kezdetben alapvetően a  Citaro-k viszonylag 
gyakori tűzeseteinek a  visszaszorítása volt 
a cél. Amikor idekerültem Óbudára, a buszok 
üzemeltetését, karbantartását áttekintve azt 
tapasztaltam, hogy vannak olyan hibaokaink, 
amiket nem tudunk lokalizálni, mivel nappal 
kint a  műszakban történnek olyan jelensé-
gek, amik nem vizsgálhatók éjszaka. A jármű-
vek műszaki folyamatait jobban megismerve 
viszont olyan üzemeltetést szeretnénk vé-
gezni, ahol három cél valósul meg egyszer-
re: a  tűzesetek elkerülése és megelőzése, az 
utaskomfort növelése, valamint a gazdaságos 
üzemeltetés.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Járművenként tizenkét, az ellenőrzés szem-
pontjából kiemelkedően fontos mérőpontot 
határoztunk meg. A  kipufogórendszeren, 
a  hűtővízkörön, a  turbó- és klímarendszeren 
összesen tizenkét szenzort helyeztünk el. Ezek 
többsége hőmérsékletérzékelő, illetve van 
egy füst- és egy fényérzékelő, ami az esetle-
ges lángjelenségeket észleli. Ezek a szenzorok 
egy online rendszeren keresztül valós időben 
jelentik a  mért műszaki paramétereket, sőt 
szükség esetén a  rendszer automatikusan ri-
asztást is ad. Első fokozatban az üzemmérnök 
kap email-jelentést, aki naponta áttekintve 
a változó paramétereket tudni fogja, ha meg-
hibásodásra lehet számítani. A  második fo-
kozatú riasztásnál a  diszpécser szerelőt küld 
a  végállomásra, hogy a  nagyobb gond, akár 
egy tűzeset megelőzhető legyen, míg piros 
jelzés esetén a járművezető az utasok bizton-
sága és a  jármű további károsodásának elke-
rülésére érdekében megállási utasítást kap. 
Könnyen belátható, hogy miért jó, ha például 
a  kipufogórendszer hőmérsékletét üzem köz-
ben, hegynek felfele mérjük, és ezeket az ada-
tokat elemezhetik a mérnökök.

Hogyan tud segíteni ez a rendszer az utaskomfort 
növelésében?
A váratlan meghibásodások elkerülése csök-
kenti a járatkimaradások számát. Az utazókö-
zönségnek pedig egyértelműen fontos a  szol-
gáltatás megítélésében, hogy menetrend 
szerint jön-e a busz. De az utaskomfort fontos 
eleme – főleg nyáron –, hogy rendesen műkö-
dik-e a klíma: mérjük tehát a klíma előremenő 
és visszatérő csöveinek hőmérsékletét. Ezáltal 
nem csak azt látjuk, ha a klíma a napközbeni 
magas külső hőmérsékleten már nem hűti 
az utasteret, de az értékek különbségének 
csökkenésével a  hűtőközeg szökésére is tu-
dunk következtetni, és napközben javíthatjuk. 
Ráadásul a  klíma kompresszor-olajának visz-
szapótlása révén annak élettartamát is meg 
tudjuk hosszabbítani. És így a  környezet vé-
delme érdekében is tettünk: a gáz szivárgását 
azonnal megszüntettük. Ez pedig az interjú 
elején említett hármas cél elérésén kívül egy 
negyedik nyereség.

A harmadik volt a gazdaságos üzemeltetés. Erről 
még nem ejtettünk szót.
A rendszer fontos része, hogy előre és pon-
tosan tervezhetők az alkatrészcserék. Azt ta-
pasztaljuk ugyanis, hogy a gyártók által adott 
biztonsági ajánlások miatt a  hagyományos 
TMK keretében gyakran még üzembiztos al-
katrészeket cserélünk le – feleslegesen. De 
ellentétes példa is van: a  gyár által ajánlott 
csereperiódusnál akár évekkel hamarabban 
jelennek meg meghibásodások, amik menet-
kimaradáshoz vezetnek. Tipikus példa a klíma 
tömszelencéje, amelynél a  gyár által előírt 
hat év helyett már a  negyedik év környékén 
elkezd szökni a gáz. Mivel a mérésekből követ-
keztetni tudunk a darabok valós várható élet-
tartamára is, tervezhetően tudjuk nagyobb 
mennyiségben beszerezni az alkatrészeket. 
Ráadásul egy-egy olcsóbb alkatrész cseréjé-
vel sok esetben drágább alkatrészeket tudunk 
megóvni a  tönkremeneteltől. Például egy 
légrendszer eltömődésének az ellenőrzésével 
megóvható egy másfél millió forintos komp-

resszor, és a végén egy tűzesetet is el tudunk 
hárítani. Mindez egyébként a hibakeresésben 
is jelentős segítséget nyújt a még kevésbé ta-
pasztalt szerelőinknek.

Hány buszon „fut” jelenleg a rendszer?
Három éve készítettünk egy tesztjárművet, 
a  következő évben 10 járműbe építettük be 
a rendszert, és most zajlik a második 10 jármű 
beépítése. A gyártók által kínált bus scan rend-
szerekkel ellentétben a mi fejlesztésünk bármi-
lyen járműre telepíthető, a korosabbakra is, és 
villamosokra, trolibuszokra is ugyanúgy.

Ezek szerint van kifutási lehetőség.
Van, és ráadásul nem csak mennyiségi érte-
lemben. Hosszabb távon a  rendszerünk be-
épülhetne egy smart city koncepcióba: a  jár-
művek jelentenék saját műszaki állapotukat, 
ez az, amit már most tud a  rendszer. Ezen 
kívül kommunikálhatnának egymással és 
a környezetükkel, javítva a balesetmegelőzést, 
illetve ezek a  forgalomszervezés és a  város-
üzemeltetés számára is hasznos informá-
ciók. Harmadsorban pedig a  járművezető 
monitoringozására is alkalmas lehetne a rend-
szer: például pupillát, pulzusszámot figyelve 
figyelmeztethetne fáradtságra, rosszullét-
re. Másrészt a  vezetői szokásokról gyűjtött 
konkrét adatokkal, mint a  követési távolság, 
az oldaltávolság, a  sávtartási szokások elem-
zésével hozzájárulhatna a  vezetői állomány 
képzéséhez.

A tervszerű megelőző karbantartás (TMK) egy 
merev ciklusú karbantartási stratégia, amely 
próbálta kiküszöbölni a hibáig üzemelést. Cél-
ja a  váratlan hibák visszaszorítása volt, ezért 
a  karbantartási ciklusokat gyakran rövidebb 
időszakokra szabták, mint az szükséges lett 
volna, ami gyakran a hibamentes alkatrész fe-
lesleges cseréjéhez vezetett.

Kárpáthegyi Bálint

– TŰZMEGELŐZÉSTŐL A SMART CITY-IG
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A közlekedési szabályok a  közlekedésben 
résztvevők biztonságát védik, azok be nem 
tartása sok esetben balesetet eredményez. 
Minden közlekedési baleset más és más, és 
a  teendőink is különböznek attól függően, 
hogy anyagi kár vagy személyi sérülés történt.

Ami biztos: csak úgy tovább állni tilos!
Bár a magyar jogrendszer kellően szabályozza, 
mikor mit kell tenni, de abban a  pillanatban, 
amikor megtörténik a baj, senki sem a szabá-
lyokra gondol. Nézzük meg, mit kockáztatunk, 
ha egy baleset részeseként, vagy akár csak 
szemlélőjeként elhagyjuk a baleset helyszínét.
Legyünk tisztában három fogalommal – kü-
lönbséget kell ugyanis tennünk a  helyszínel-
hagyás, a cserbenhagyás és a segítségnyújtás 
elmulasztása között.

Mit jelent a helyszínelhagyás?
Ha a  közlekedési balesetben kizárólag anyagi kár 
keletkezik, az ütközésből eredően a személyi sérülés 
esélye kizárt, de az esemény megtörténtét köve-
tően az okozó vagy akár a  vétlen jármű vezetője, 
adatai hátra hagyása nélkül elhagyja a  helyszínt. 
Az ilyen helyzeteket a  KRESZ szabályozza. 
Amennyiben a  baleset kapcsán a  rendőrség 
értesítése nem szükséges, az érintettek köte-
lesek személyazonosságukat egymás számá-
ra, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és 
megnevezni azt a biztosítót, amellyel a jármű-
re felelősségbiztosítási szerződést kötöttek. 
Ha a  baleset folytán megrongálódott jármű 
vezetője nincs jelen, a  károkozó köteles sze-
mélyi adatait és biztosítója nevét erre alkal-
mas módon a  helyszínen hátrahagyni, és az 
esetet a  felelősségbiztosítási jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak 
bejelenteni.
Ha nem így teszünk, szabálysértést követünk 

el, amely a  baleset körülményeitől függő-
en, szabálysértési eljárásban akár 150.000 Ft 
pénzbírsággal és akár 12 hónapig terjedő jár-
művezetéstől való eltiltással is büntethető.

Mit jelent a cserbenhagyás?
A cserbenhagyás már magasabb, bűntetőjogi 
kategória, amit a Btk. szabályoz. 
Ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője 
a  helyszínen nem áll meg, illetve onnan eltávozik, 
mielőtt meggyőződne arról, hogy valaki megsé-
rült-e, illetve az életét vagy testi épségét közvetlenül 
fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e, 
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vét-
séget követ el.
Ha egy ilyen esemény helyszínét hagyjuk el 
mint a  baleset részese, úgy a  büntetési tétel 
egy évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Ha 
a bíróság járművezetéstől eltiltást is alkalmaz, 
annak mértéke pedig elérheti akár a 10 évet is.

És végül mit jelent a  segítségnyújtás elmulasz-
tása?
A „helyszínelhagyásos” esetek közül a  legsú-
lyosabb cselekmény a  segítségnyújtás elmu-
lasztása. Ez már nem csak a  balesetben érin-
tett felekre vonatkozik, hanem bárkire, aki 
a balesetet látta.
Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy 
olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége 
közvetlen veszélyben van, vétséget követ el.
A segítségnyújtás elmulasztása bűncselek-
mény akkor következik be, ha egy sérült sze-
mély számára – aki közlekedési balesetet te-
kintve lehet a baleset okozója vagy a vétlen fél 
is –, a  segítség nyújtását és segítség hívását 
nem tesszük meg. Ezt a bűncselekményt bárki 
elkövetheti, nem csak a balesetben érintettek. 
A  járókelő is bűntetőjogi felelősséggel tarto-
zik, ha észlelte az eseményt. 

Ha egy olyan közlekedési balesetet észlelünk, 
ahol személyi sérülés is történt, a  rendőrség 
és a mentőszolgálat értesítése kötelező, majd 
mihamarabb meg kell kezdenünk a  tőlünk el-
várható segítségnyújtást is.
A segítségnyújtás elmulasztása bűncselek-
ménynél alapesetben a  büntetési tétel két 
évig terjedő szabadságvesztés, de a  Büntető 
Törvénykönyv ezen cselekmény kapcsán már 
minősítő körülményeket is megemlít, amely 
az alkalmazható büntetés mértékére is kihat. 
Ilyen lehet, ha a sértett meghal, pedig az éle-
tét a segítségnyújtás megmenthette volna.
Ha tehát részesei vagy – szerencsés esetben 

– szemtanúi vagyunk egy közlekedési baleset-
nek, mindenképpen álljunk meg, győződjünk 
meg arról, hogy van-e sérült, ha kell hívjunk 
segítséget és szükség esetén kezdjük meg az 
elsősegélynyújtást. Ha közlekedési baleset 
kapcsán másnak kárt okozunk vagy nekünk 
keletkezik kárunk, kölcsönösen adjuk meg 
egymásnak a  kárrendezéshez szükséges 
adatokat, ne menjünk el addig a  helyszínről, 
amíg az eseményt megnyugtató módon nem 
rendeztük. Mindezek betartása nem csak tör-
vényi kötelezettségünk, hanem az egymásba 
vetett bizalom záloga is.

Kürti István
helyszínelői csoportvezető

MIRE SZÁMÍTHAT AZ, AKI 
EGY KÖZLEKEDÉSI BALESET 
HELYSZÍNÉT ELHAGYJA?
AMINT KILÉPÜNK AZ UTCÁRA, AZONNAL A  KÖZLEKEDÉS RÉSZÉVÉ VÁLUNK, AMIT SZABÁLYOK SOKA-

SÁGA SZŐ ÁT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A RÉSZTVEVŐK BIZTONSÁGBAN LEGYENEK. AKÁR GYALOG, 

AKÁR JÁRMŰVEL HALADUNK, ISMERNÜNK KELL, HOGY MI AZ, AMIT SZABADON MEGTEHETÜNK ÉS MI 

AZ, AMI MÁR SZABÁLYTALAN.



Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár kapuján 1988-
ban gördült ki a 293-as típus, amelyből mindösz-
sze egyetlen darab készült. A 229 fő szállítására 
képes jármű alkalmazhatóságát eleve korlátozta 
a mérete, hiszen széles utakkal ellátott nagyvá-
rosok közeledéséhez tervezték. Noha a  jármű 
a  BKV-nál alkalmazott sötétkék fényezéssel ké-
szült, az akkori döntés értelmében nem kívánták 
a típust a fővárosi utakon használni.
Az eredetileg beépített 250 lóerős Rába-MAN 
motor gyengének bizonyult a 17,8 tonnás jármű 
mozgatásához (összehasonlításul: a  280-as tí-
pus tömege: 12,2 t), emiatt később egy erősebb 
és nagyobb nyomatékot leadó MAN motort ka-
pott az autóbusz, aminek következtében a má-
sodik ajtó előrébb került. A  műszakilag módo-
sított busz új, tetszetősebb fényezést is kapott 
és több nemzetközi bemutatón, szakkiállításon 
vett részt, míg végül 1992-ben Teheránban talált 

gazdára. Noha már több mint tíz éve kivonták 
a forgalomból, iráni tulajdonosa állítólag nagy 
becsben tartva, gondos gazdaként őrzi és tá-
rolja a járműkülönlegességet.
Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazga-
tóság 2019 júliusában vonta ki forgalomból azt 
a  két – egyébiránt az eredeti 293-assal meg-
egyező évjáratú – csuklós Ikarus 280-asát, amely 
a  duplacsuklós megépítésnek alapjául szolgált, 
ettől datálódik tehát a jármű építésének projekt-
je, noha ötletszintjén már korábban megfogal-
mazódott a  duplacsuklós gondolata. A  projekt 
gazdája a Kelenföldi Divízió volt, itt készült a jár-
mű, s elkészülte után is itt tárolják. Az átalakí-
táshoz szükséges mérnöki feladatok kivételével 
a jármű építését és végszerelését a kelenföldiek 
szakembergárdája saját hatáskörben végezte, 
összesen mintegy 4000 munkaóra alatt, min-
dennapi feladataik zavartalan ellátása mellett.

A jármű építése során nem a tökéletes másolat 
létrehozása volt az elsődleges cél, mivel a  ko-
rábban alkalmazott járműalkatrészek a  mai 
szabványoknak már nem minden esetben felel-
nek meg. Az elkészült busz magában hordozza 
az eredeti, 1988-as példány jellegeit, de attól 
kismértékben eltér, így például kedvezőbb 
teljesítményleadású Rába D10 típusú dízelmo-
tor lett beépítve ZF váltóval (az eredeti Voith 
váltós volt), amely az eredeti közeli rokona, de 
annál jóval kedvezőbb teljesítményleadással és 
környezetvédelmi kibocsátással rendelkezik. 
A jármű légrendszere is módosult, mivel az ere-
deti acélcsövek helyett, modern műanyag csö-
vekkel, valamint új légszelepekkel szerelték, de 
az eredetihez képest némi átalakításon esett 
át a  vázszerkezet is az egyedi tervezésű, meg-
erősített vonógúláknak és az egyedi gyártású 
csuklóharmonikáknak köszönhetően.

BEMUTATKOZIK A BKV 
LEGHOSSZABB AUTÓBUSZA: 
AZ IKARUS 293-AS
SZINTE MÁR MEGSZOKOTT, HOGY AZ AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG IDŐ-

RŐL-IDŐRE EGY ÚJABB NOSZTALGIA (VAGY NOSZTALGIA JELLEGŰ) JÁRMŰVEL GAZDAGÍTJA KÜLÖNLE-

GES FLOTTÁJÁT. ÚGY TŰNIK, A GUMIKEREKŰ ÁGAZATNAK SIKERÜLT EMELNI A TÉTET, LEGALÁBBIS, AMI 

A JÁRMŰ MÉRETÉT ILLETI, MIVEL EZÚTTAL EGY 22,5 MÉTER HOSSZÚ, A SZÓ SZOROS ÉS ÁTVITT ÉRTEL-

MÉBEN PÁRATLAN, HAZAI GYÁRTÁSÚ AUTÓBUSZ REPLIKÁJÁT ÉPÍTETTÉK MEG SAJÁT HATÁSKÖRBEN, AZ 

IKARUS 293-ASÉT. A NAGY SIKERŰ 200-AS SZÉRIA CSUKLÓS VÁLTOZATA, A BKV ÁLLOMÁNYÁBAN 1971 

VÉGÉTŐL A MAI NAPIG MEGTALÁLHATÓ IKARUS 280-AS HOSSZA 16,5 MÉTER. A HAT MÉTER KÜLÖNBSÉG 

AZ IKARUS 293-AS DUPLACSUKLÓS KIALAKÍTÁSÁBÓL ADÓDIK, ÉS AZ AUTÓBUSZ FORDULÓKÖRE IS 1,5 

MÉTERREL HALADJA MEG A HAGYOMÁNYOS CSUKLÓSÉT (24 M).



A jármű duplacsuklós kialakítása és mérete mi-
att nem helyezhető forgalomba, de különleges 
engedéllyel közlekedhet – igaz, utasok nélkül.
A kuriózumnak számító járműkülönlegesség 
iránt a  média is fokozott érdeklődést tanúsí-
tott. A nyilvánosság számára elsőként az RTL 
Klub Fókusz című műsorában volt látható áp-
rilis közepén, majd a  szakmai portálok nagy 
érdeklődésére tekintettel május 10-én ünne-
pélyes keretek között, sajtónyilvános esemé-
nyen mutatkozott be a jármű.
A duplacsuklós Ikarus 293-as lenyűgöző mére-
teit az érdeklődők a játszóbuszhoz hasonlóan 
nyílt napokon, valamint járműkiállításokon, 
szakmai rendezvényeken személyesen is meg-
csodálhatják.

Gulán András

Noha megjelenését és méreteit tekintve igazi unikális járműről beszélünk, 
a  BKV nem először találkozik a  duplacsuklós autóbusszal. 2007-ben már 
tesztelte a társaság a svéd Volvo gyár duplacsuklós autóbuszát, mint az M2-
es metróvonal ez idő tájt zajló felújítása alatti pótlás egyik lehetséges alter-
natíváját, a kezdeményezés azonban megrekedt a járműtesztnél.
A társaság másodízben is a  metrópótlás kapcsán tesztelt duplacsuklós 
járművet: a Van Hool AGG 300 típusú, duplacsuklós autóbusz forgalomba 
állíthatóságának vizsgálata ezúttal az M3 metróvonal felújításához kapcso-
lódott. Noha a megfelelő viszonylatokon, előre megtervezett útvonalon el-
vileg nem lett volna akadálya a duplacsuklós autóbusz közlekedtetésének, 
a hazai jogszabályi környezet nem tette lehetővé a közel 25 méter hosszú 
jármű forgalomba állítását. A szóban forgó jármű az Autóbusz és Trolibusz 
Üzemeltetési Igazgatóság Dél-pesti Divíziója közreműködésének köszön-
hetően mozgó játszóházként funkcionál elsősorban a társaság nyílt napjain.
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Ungvári Noémi, a  kelenföldi autóbuszgarázs 
munkatársa április elején vehette át ünnepélyes 
keretek között a  kitüntetést. Noémi történetét 
hallgatva az ember csak ámul, hogy a törékeny 
fiatal nőnek honnan volt annyi lelkiereje, bátor-
sága, hogy egy olyan férfit, aki pár nappal az-
előtt dühében betörte az általa vezetett autóbusz 
szélvédőjét fenntartson a járművön a rendőrség 

kiérkezésééig, sőt mint utólag kiderült, még egy 
körözött személyt is prezentált bónuszként.

A krimibe illő esetet hallva utólag is megborzong 
az ember.
Ez valóban veszélyes akció volt, de csak miu-
tán véget ért, kezdett el a kezem lábam remeg-
ni. Múlt év novemberében a  21-es csillebérci 

végállomásán pihenőztem, amikor a sötétből 
felbukkant egy fiatalember és elmutogatta, 
hogy nyissam ki az ajtót. Amikor ez nem tör-
tént meg, rácsapott az ajtóra, majd pár lépést 
megtéve visszafordult, és egy borosüveggel 
beverte a szélvédőmet. Én azonnal bekapcsol-
tam a reflektorokat és elkezdtem nyomni a du-
dát, mint az őrült, majd kiugrottam a buszból 
és ordítva utána rohantam, próbáltam elállni 
az útját… Ekkor szállt ki az éppen indulásra 
készülő buszból a  kollégám, érzékelte, hogy 
baj van, hiszen nem szoktunk csak úgy dudál-
gatni, meg reflektorozni. Az elkövető viszont 
addigra eltűnt az erdőben.

Mikor láttad újra?
Pár napra rá a Déli pályaudvarnál, amikor fel-
szállt hozzám egy társával. Ő nem ismert meg, 
én viszont azonnal felismertem, el is kezdett 
össze-vissza kalapálni a  szívem, remegett 
kezem lábam. Azonnal telefonáltam a  rend-
őrségre, hogy itt van a  buszomon az ember, 
aki pár napja betörte a szélvédőmet – de köz-
ben haladtunk tovább. A  tükörből figyeltem 
őket, és láttam, hogy nem szállnak le sehol. 
Ekkor már folyamatos telefonos kapcsolat-
ban voltam egy rendőrrel, aki egyfolytában 
nyugtatott, hogy ne kapkodjak, húzzam az 

BUSZÜLDÖZÉS 
ÉS SZÉTSZÓRÓDOTT 
PALACSINTA

– AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A BKV-SOK TÖBBSÉGE HIVATÁSÁNAK TEKINTI A NAP MINT NAP VÉGZETT MUNKÁT, PEDIG MINT TUD-

JUK, NEM KÖNNYŰ HELYTÁLLNI SEM KÖZVETLENÜL, AZ UTASOK KISZOLGÁLÁSÁT VÉGEZVE A FORGA-

LOMBAN, SEM PEDIG A HÁTTÉRBEN. KÖZEL TÍZEZER EMBER BÜSZKE ARRA, HOGY TAGJA ENNEK A SOK 

HÁNYATTATÁST MEGÉLT, ORSZÁGOSAN ISMERT CÉGNEK. ÁM VANNAK OLYAN HELYZETEK, AMELYEK 

MÉG A  SZOKÁSOSNÁL IS NAGYOBB KIHÍVÁS ELÉ ÁLLÍTJÁK EGY-EGY KOLLÉGÁNKAT, ÉS IGÉNYELNEK 

OLYAN MEGOLDÓKÉPESSÉGET ÉS TALPRAESETTSÉGET, SOK ESETBEN BÁTORSÁGOT, AMELY HIVATA-

LOS ELISMERÉST ÉRDEMEL. EZT A CÉLT SZOLGÁLJA AZ AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK KITÜNTETÉS, AMELY 

AZOKNAK A BKV-SOKNAK ADHATÓ, AKIK A TŐLÜK ELVÁRHATÓN FELÜLI PÉLDAMUTATÓ VISELKEDÉST 

TANÚSÍTANAK AKÁR AZ UTASOK, AKÁR MÁS EMBERTÁRSAIK ÉRDEKÉBEN, VAGY RÁSZORULTAKNAK 

NYÚJTOTTAK ÖNZETLEN SEGÍTSÉGET.
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időt, igyekeznek utolérni a  rendőrautókkal. 
Persze ennek ellenére én baromi ideges vol-
tam, és igyekeztem minél lassabban menni 
és a  közbülső megállókban tájékoztattam az 
utasokat, hogy a  menetrend betartása miatt 
várakozunk. Közben folyamatosan tájékozta-
tott egy rendőrnő, hogy merre járnak, és azt 
is elmondta, hogy a felkapcsolt villogókról fo-
gom megismerni a segítségemre érkező rend-
őrautókat. Csillebércre érve az egyik zebránál 
meg is láttam őket, ekkor nyugodtam meg egy 
kicsit. A  rendőri intézkedés közben kiderült, 
hogy a  másik férfi körözött személy, így egy-
úttal őt is lekapcsolták.

Nagyjából 20 percig tartott az akció, amelynek 
során bebizonyítottad a  bátorságodat, talpra-
esettségedet. Később kijött rajtad e nem hétköz-
napi kaland utóhatása, maradt benned félelem?
Nem, azóta sem érzek félelmet, sőt, régi szo-
kásomhoz híven továbbra is próbálom kicsit 
nevelni az embereket utazás közben. Amikor 
például hallom, hogy szisszen a  sör, szólok 
érte, mert bosszant a  dolog. Felszólítom a  fi-
atalt is, hogy engedje leülni az idős embert, 
vagy kérem, hogy adják át a  helyet gyerek-
nek, hiszen ők könnyebben megsérülnek egy 
hirtelen fékezésnél vagy valami váratlan ese-
mény következtében − és addig nem indítom 
el a buszt, amíg ez meg nem történik. Mindig 
rászólok azokra, akik nem megfelelően visel-
kednek.

Az elmondottak alapján érezhető, hogy nemcsak 
bátor vagy, de a szakmádat, hivatásodat is na-
gyon szereted. Régóta dolgozol a BKV-nál?
2018 óra vezetek autóbuszt, négy éve dolgo-
zom a társaságnál. Előtte a Máltai Szeretetszol-
gálatnál ételt szállítottam hajléktalanoknak, 
azt megelőzően pedig a  postán dolgoztam, 
tehát korábban teherautót vezettem. De min-
dig szerettem volna megtapasztalni, hogy tu-
dok-e ilyen nagy járművet kezelni. Még most is 
csak ámulok, hogy sikerült, sokszor csak ülök 
és hitetlenkedve nézek bele a tükörbe: −Te jó 
ég! Hát te meg buszt vezetsz!?

Van még olyan vágyad, amit ennél a cégnél sze-
retnél beteljesíteni?
Nem volt még balesetem, nem karcoltam meg 
a  tükröt sem. Így szeretném folytatni és arra 
hajtok, hogy minél több balesetmentes kilo-
métert tudhassak magam mögött. Évekig ke-
restem a nekem való munkát, és nem fényez-
ni akarom a BKV-t, de ha megkérdezik, hogy 
szeretek-e itt lenni, mindig elmondom, hogy 
én nagyon szerelmes vagyok ebbe a munkába 
még annak ellenére is, hogy sok a nehéz hely-
zeteket teremtő autós, és sok problémás utas 
van. Úgy érzem, hogy itt megtaláltam önma-
gamat.

Dér György, a  kelenföldi autóbuszgarázs fia-
tal, 27 éves járművezetője éppen a 9-es buszon 
teljesített szolgálatot, amikor ez év áprilisában 
egy komoly helytállást igénylő kihívással kellett 
szembenéznie. Gyuri megkapó szerénységgel így 
mesélte el az esetet.

Hogyan kezdődött?
Április 9-én a  9-es busszal teljesítettem szol-
gálatot, amikor egy utas szólt, hogy egy ember 
előre dőlve ül az ülésben. Először nem gondol-
tam semmi rosszra, hiszen ezen a járaton gyak-
ran alszanak el részegek, vagy itt pihennek 
meg hajléktalanok. Miután odamentem hozzá 
megnézni, mit tehetek érte, láttam, hogy az 
ülése alatt sok palacsintadarab szóródott szét 
és a szája is tele van ételmaradékkal. Megnéz-
tem a pulzusát és megvizsgáltam, hogy léleg-
zik-e, majd miután nem találtam életjeleket, 
azonnal elkezdtem telefonálni. Nem tudtam 
hirtelen, hogy mi az ilyenkor bevett eljárás, 
így a  biztonság kedvéért a  futárközpontnak 
jeleztem, ők mondták, hogy hívjam a  mentő-
ket. Ezután – a mentők instrukcióját követve 

– kiemeltem az urat az ülésből, lefektettem, és 
szabaddá tettem a  mellkasát, hogy mellkasi 
nyomást tudjak végezni ameddig oda nem ér 
a  mentő. Elmondtam azt is, hogy szerintem 
félrenyelhetett az utas, de azt válaszolták, 
ezzel majd a mentősök foglalkoznak, én csak 
a  mellkasát nyomkodjam az általuk diktált 
ritmusban. Nagyon gyorsan, nagyjából 3-4 
percen belül megérkeztek a rohammentők, és 
átvették tőlem az újraélesztést. Egy bő órát 
küzdöttek érte a  helyszínen, végül stabil lett 
az állapota, de nem volt eszméleténél.

Az Országos Mentőszolgálat honlapján Hősként 
küzdött utasa életéért egy budapesti buszsofőr 
címmel jelent meg cikk az esetről, és a BKV is elis-

merte a helytállásodat, de én úgy érzem, hogy te 
nem vagy teljesen elégedett, van benned hiány-
érzet, számodra nem zárult le ezzel a történet.
Így van, hiszen nem sikerült kiderítenem, 
hogy mi történt azóta vele. Akkor lennék iga-
zán nyugodt, ha hírt kapnék a  felépüléséről, 
vagy egyszer csak meglátnám a  9-esen vagy 
a megállóban.

Remélem, hamarosan teljesül a kívánságod! Vé-
gezetül még annyit árulj el, mióta vagy a cégnél 
és mik a jövőbeni terveid!
2018-ban láttam egy hirdetést, amelyben kar-
rierlehetőséget hirdetett a  BKV. Gondoltam, 
mivel vezetni úgy is szeretek, hát kipróbálom 
azt is, milyen autóbuszt vezetni − és nem csa-
lódtam. Most úgy gondolom, még az sem le-
hetetlen, hogy egyszer majd én is átvehetem 
a 40 éves törzsgárdatagságért járó oklevelet.

Konyher Mária Terézia
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Számos meseírót ihletett már meg a közöségi 
közlekedés. Most arra voltunk kíváncsiak, va-
jon hogyan és mit mesélnek maguk a  gyere-
kek egymásnak, rólunk. A műveket két korcso-
portból vártuk: 2-4., valamint 5-8. osztályos 
gyermekektől. Összesen 43 írással pályáztak, 
több kis író illusztrálta is saját történetét. Sok 
gyönyörű, megható, kedves vagy éppen vic-
ces, sőt tanulságos történet érkezett.

A zsűrizés nem egyszerű feladatát ezúttal szak-
értő kezekbe adtuk: Pásztohy Panka (író, illuszt-
rátor), Nyáry Krisztián (író, irodalomtörténész, 

könyvkiadó) és Rényi Ádám (író, könyvkiadó, 
kommunikációs szakember) voltak a  segít-
ségünkre, hogy a  sok humoros, izgalmas és 
eredeti mese közül mégiscsak kiválasszunk 
3-3 díjazottat. Nagy élvezettel forgattuk az 
írásokat, és bevallhatjuk, az olvasás során 
mindannyiunknak lettek személyes kedvencei 
és egy-egy fordulatot azóta is gyakran felidé-
zünk.

Az alábbi szerzők meséi nyertek a BKV első mese- 
és novellapályázatán:

2-4. osztályosok:
I. Maródi Éda: Mese az átlagos villamosról
II. Horváth Jakab: HÉ, Villamos!
III. Krisztbaum András: Miért késik a villamos?

5-8. osztályosok:
I. Varga Szonja: Amálka, a kicsi busz
II. Mike Borbála: Egy kör a libegőn
III. Csury Kata: Válassz engem!

GURULÓS TÖRTÉNETEK: 

MESE- ÉS NOVELLAPÁLYÁZAT
A BKV DOLGOZÓIN KÍVÜL TALÁN A GYEREKEK TUDJÁK LEGINKÁBB, MILYEN ÉRDEKES, KÜLÖNLEGES ÉS 

IZGALMAS A  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VILÁGA. NYÍLT NAPJAINKON, PROGRAMJAINKON MINDEN AL-

KALOMMAL A LEGKISEBBEN RÉSZÉRŐL IS A MÉRHETETLEN KÍVÁNCSISÁGOT TAPASZTALUNK: SZERET-

NÉNEK MINDENT MEGISMERNI, MINDEN MÖGÉ BENÉZNI, MINDENT KIPRÓBÁLNI. SOKSZOR MORFON-

DÍROZTUNK MÁR AZON, VAJON MIT GONDOLNAK RÓLUNK, BKV-SOKRÓL, A  JÁRMŰVEKRŐL. EDDIG 

CSAK RAJZBAN MUTATTÁK MEG MINDEZT. MOST GURULÓS TÖRTÉNETEK CÍMMEL MESE- ÉS NOVELLA-

PÁLYÁZATOT HIRDETTÜNK MÁR ÍRÓ ISKOLÁSOK SZÁMÁRA, HOGY MEGTUDJUK, HOGYAN SZÖVIK TO-

VÁBB A BKV MESÉJÉT, HA LESZÁLLTAK A BUSZRÓL, METRÓRÓL, VILLAMOSRÓL.
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A nagy találkozásnak az 1902-ben épített, 
többször átalakított, felújított Hungária ko-
csiszín biztosított helyszínt, ami 2006 óta 
a  Combino villamosok otthona. A  nyílt na-
pon működés közben is megtekinthető volt 
a  kocsiszín különlegessége, az a  beépített 
emelőberendezés, amely teljes, 54 méteres 
hosszában tudja megemelni a nagykörúti „cir-
kálókat”.

A látogatók hangulatát tovább emelte a  ve-
zetett csarnoklátogatás, és a  ritka lehetőség, 
hogy a Hógéppel utazhattak. Ezen kívül az Ál-
mok Álmodói interaktív kiállítás, a Magyar Au-
tóklub közlekedésbiztonsági élményprogram-
ja, járműkiállítás, valamint a toborzóvillamos 
várta az érdeklődőket, a  gyerekeket pedig 
arcfestés. És bemutatkozott végre a  BKV-s 
nyílt napok újonca, a  Gördűlő játszóház. Tár-
saságunk különleges játszóbusza – amit egy 
duplacsuklós Van Hool járműből alakítottunk 

ki, és kívülről a  BKV rajzpályázatára érkezett 
nyertes művek díszítenek – 2021 óta pihent, 
hogy a szélesebb közönség elé lépve vehessen 
részt első nyílt napján.

Lezárult a  BKV Gurulós történetek címmel 
meghirdetett mese- és novellapályázata. 
A  beérkezett számos és sokszínű írásműből 
készült könyvet szintén gyermeknapi rendez-
vényünkön adtuk át a kis pályázóknak. A me-

séket pedig a nagyközönség is megismerheti: 
a  43 írást mesekönyv formájában mindenki 
megvásárolhatja a webshopunkban!

KÉT ÉV UTÁN ÚJRA NYÍLT 
NAPOT TARTOTTUNK!
A TÖBB MINT KÉTÉVESRE NYÚLT KÉNYSZERPIHENŐ UTÁN A LEHETŐ LEGHAGYOMÁNYOSABB MÓDON, 

SZEMÉLYESEN TALÁLKOZTUNK A  KÖZÖNSÉGGEL A  HUNGÁRIA KOCSISZÍNBEN. A  MÁJUS 28-I, GYER-

MEKNAPPAL EGYBEKÖTÖTT RENDEZVÉNYÜNKRE A VÁROSI KÖZLEKEDÉS SZERELMESEIT, A JÁRMŰRA-

JONGÓKAT, A BKV IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET, GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET VÁRTUK.

Gurulós
történetek
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Hány éve járja a  különböző kontinensek étter-
meit, és mióta írja le a  kóstolás során szerzett 
gasztronómiai tapasztalatait?
2010 őszén indult a Világevő blogom, de már 
előtte is nagyon fontos volt számomra, hogy 
külföldi útjaim során megkóstoljam a  he-
lyi ételeket és elmenjek a  komolyabb étter-
mekbe is. 12 évvel ezelőtt gondoltam egyet, 
Mautner Zsófi barátom javaslatára: ha már 
úgy is van ez a  hobbim, akkor miért is ne ír-
hatnám meg az ezzel kapcsolatos tapasztala-
taimat egy blogon. És akkor, éppen egy liba-
noni, bejruti túra keretében el is kezdtem ezt 
a tevékenységemet.

Hogyan képzeljük el ezeket az utakat? Jóval előre 
megtervezi a programot mielőtt útnak indul?
Nem vagyok nagyon tervezgetős típus, de 
persze az előzetes tervezés mindig az adott 
célponttól függ, attól, milyenek az adott he-
lyen a lehetőségek. Japánba készülve például 
már legalább 1 évvel előre kell, hogy legyen ét-
termi foglalásom – aztán ezek köré tervezem 
az utamat. Európán belül azonban elég sok-
szor spontán, hirtelen elhatározásból indulok 
útnak. Kellően szabad életmódot élek ahhoz, 
hogy ezt meg tudjam valósítani.

Az előre lefoglalt helyeken várják Önt és izgul-
nak, hogy mit fog szólni, hogyan értékeli majd 
az ételeket?
Többnyire olyan helyekre megyek, ahol szá-
míthatok arra, hogy jó élményben lesz részem, 
de persze mielőtt útnak indulok, elég sok 
kutatómunkát is végzek ennek érdekében – 
tehát izgulni inkább én szoktam, nem ők. Az 
is előfordul, hogy azért hív meg egy étterem, 
mert meg akarja mutatni magát és az szeretné, 
hogy írjak róla, és néha írok felkérésre kritikát 
külföldi kiadványnak is, de ez viszonylag rit-
kán fordul elő. Ilyenkor azonban nem leple-
zem le magamat, a blogomra viszont nem írok 
étteremkritikát.

Egy rádióműsorban hallottam egy beszélgetést, 
amelyben elmondta, hogy egészen bizarr dol-
gokat is evett már. Mindent megkóstol, amivel 
megkínálják?
Nem vagyok válogatós, soha nem is voltam. 
Amikor elkezdtem komolyabban ételkósto-
lással foglalkozni elhatároztam, hogy nem 
lesznek korlátaim, nem hagyom, hogy befo-
lyásoljon, hogy van, amit jobban vagy kevés-
bé szeretek, és megfogadtam azt is: nem lesz 
olyan, amiből nem vagyok hajlandó enni.

Nem volt olyan eset, amikor nagyon izgult, 
hogy mi lesz ennek az elhatározásnak a követ-
kezménye?
Dehogynem! Azért voltak olyan dolgok, 
amiknek a  megkóstolására egyáltalán nem 
vágytam, de eddig a  kíváncsiságom mindig 
erősebbnek bizonyult. Már rutinom van ab-
ban, hogyan kell ismeretlen, furcsa ízeket 
feldolgozni. Fura, de erre is lehet tréningezni: 
szoktatnia kell magát az embernek arra, hogy 
ne az ismerős ízeket, állagot keresse, hanem 
nyitott maradjon a  furcsaságokra, más kultú-
rák szokásaira. Mára már nem sok minden ma-
radt, ami igazi nagy kihívást jelentene, amihez 
össze kellene szedjem a bátorságomat mielőtt 
megkóstolom.

Mitől függ, hogy ki mely ételeket részesít előny-
ben, milyen ízeket szeret?
Megfigyeléseim szerint ez leginkább az adott 
kultúrával van összefüggésben. Például amit 
mi, magyarok szeretünk és boldogan meg-
eszünk, mint a  köröm- vagy pacalpörkölt, 
a  rántott velőrózsa vagy a  máj, más kultúrák-
ban kifejezetten bizarrnak számít. Mi viszont 
az ázsiai, illetve a  japán konyha nyúlós-nyál-
kás állagú ennivalóira nézünk gyanakodva. 
A különbség talán azáltal csökken kicsit, hogy 
az internet és a TV segítségével egyre inkább 
megismerhetjük a világ konyháit. Mondok egy 
másik példát arra, mennyire szubjektív, illet-
ve fakad megszokásból, hogy milyen ízeket 

szeretünk. India legdélibb tartományában, 
Keralában utazva azt tapasztaltam, hogy ki-
zárólag csípős ételeket esznek, és ehhez már 
magzati korban hozzásoknak a  gyerekek, és 
az anyatejjel is ez kerül a  szervezetükbe – el-
lenpéldaként pedig gondoljunk a  németekre, 
akiknek még a  magyar konyha is túl ízes és 
fűszeres.

Mi szívesen kipróbáljuk az ázsiai, a keleti fűsze-
reket. Ez visszafelé is működik?
Ez egy nagyon jó kérdés! Nem hiszem, hogy 
például a  japánok bőszen keresgélnék, hogy 
milyen a  magyar autentikus gulyásleves re-
ceptje, ők kevésbé nyitottak, még turistaként 
is azt szeretik, ha japán menüt találnak Bu-
dapesten is. Ha viszont külföldi séf barátaim 
tanácsot kérnek, mert szeretnének autentikus 
magyar pörköltet főzni, örömmel segítek re-
ceptekkel vagy fűszerötletekkel. Visszatérve: 
az nem jellemző, hogy idejönnének emberek 
Ázsiából, hogy gasztronómiai újdonságokat 
fedezzenek fel.

Akkor elmondhatjuk, hogy mi magyarok hoz-
zájuk képest eléggé befogadók vagyunk ebből 
a szempontból?
Úgy gondolom, nagyon sok múlik azon, hogy 
hol élünk. Európa közepén, Magyarország terü-
letén, ahol a  történelem során mindenféle né-
pek vonultak jobbra-balra, nem is nagyon volt 
más lehetőség, mint nagyon befogadóvá válni. 
A  török vendégeskedés idején elképesztően 
sok behatás érte a magyar konyhát, és ezekkel 
a behatásokkal alakult ki a magyar ízvilág.

A fűszerpaprikán kívül mi az, amit sajátosan ma-
gyar fűszernek gondolnak a nagyvilágban?
Szeretjük azt gondolni, hogy a magyar konyha 
világhírű, de sajnos legtöbb külföldi csak any-
nyit tud róla, hogy van a fűszerpaprika és azzal 
készül a  gulyás, de már a  gulyás és a  pörkölt 
közötti különbséget sem ismerik. Be kell lát-
nunk azonban, hogy nem vagyunk világkonyha. 

RECEPTKLUB A 4-ES, 6-OSON
VILÁGEVŐ AZ, AKI MIKÖZBEN JÁRJA A  KONTINENSEKET, VÁLOGATÁS NÉLKÜL MINDENT MEGKÓSTOL, 

AMIVEL KÍNÁLJÁK? A  VILÁGJÁRÁS VAGY INKÁBB A  KÓSTOLÁS A  CÉLJA E KÜLÖNLEGES HIVATÁSNAK? 

A  KÉRDÉSRE JÓKUTI ANDRÁS, MINT E KÜLÖNÖS MISSZIÓ LEGELHIVATOTTABB KÉPVISELŐJE ADJA 

MEG A VÁLASZOKAT. AZ ÍZÉLMÉNYKUTATÓ ÉS GASZTROBLOGGER SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT ÉVENTE 

UGYANIS NAGYJÁBÓL 160-180 NAPOT TARTÓZKODIK MÁS ORSZÁGOKBAN.
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Bárhová megyünk a világban, mindenütt van 
kínai, olasz, francia vendéglátóhely, de elég 
kevés magyar éttermet találunk. A  magyar 
konyha a szocializmus évtizedei alatt elég so-
kat veszített a sokszínűségéből, hiszen akkor 
az volt a lényeg, hogy minél több ember lakjon 
jól a  legegyszerűbben elkészíthető ételekből. 
Most azon kell dolgoznunk, hogy megmutas-
suk a világnak: nem csak piros ételt készítünk. 
Én a magam részéről igyekszem ezért tenni, és 
ellátni a külföldi barátokat magyar ételrecep-
tekkel.

Mit hozna vissza a régi magyar konyhából?
A sokszínűséget és az erdélyi konyha alap-
anyagait, amely esetében persze gazdasági 
és környezeti okai is vannak annak, hogy már 
nem mindennapos alapanyagok. Azt gondo-
lom egyébként, hogy jobban meg kellene be-
csülnünk a  meglévő értékeinket, úgy ahogy 
ezt Franciaországban vagy Olaszországban te-
szik. Nem szégyellik az éttermek az egyszerű, 
mindennapos, otthon is fogyasztott ételeket 
kínálni. Ezzel szemben nálunk egy csomó étel 
van, amit nem tartanak az éttermek, mert úgy 
gondolják, azokat mindenki csak otthon eszi. 
Pedig így tudnánk megmutatni a  világnak, 
hogy egy nudlit vagy egy túrós csuszát milyen 
magas színvonalon lehet elkészíteni.

Mi a  kedvenc magyar étele, amit bármikor 
szívesen elfogyasztana, és mi volt az, amit 
a  gasztrokalandjai során meg kellett ennie, de 
a jövőben soha többé nem szeretné megkóstolni?
A sok-sok éttermi étkezést követően bármikor 
nagyon szívesen eszem egy szelet vajas kenye-
ret, de ha egyet kell kiválasztanom, az anyu-
kám féle csülkös bableves lenne az abszolút 
első helyezett. A  legextrémebb élményben 
egy Észak-vietnami faluban volt részem, aho-
vá díszvendégként vittek el a  barátaim. Nem 
utasíthattam vissza, amikor a  kobra még do-
bogó szívét felkínálták nekem, majd – hogy 
legyen mivel leöblíteni – kaptam egy pohár-
kával a véréből is. És nem mondhattam, hogy 
bocsi, én vegetáriánus vagyok!

A korábban említett rádióműsorban beszélt 
arról is, hogy amikor itthon van Budapesten, 
különösen szeret a  4-6-os villamoson utazni, 
mert ott időnként még egy jó receptet is elcsíp-
het az ember.
Igen, többek között ezért is jobb, mint az autó. 
Egy alkalommal a  mellettem ülő úriember (a 
beszédéből úgy vettem ki, hogy rendőr) olyan 
lelkesen ecsetelte a  beszélgetőpartnerének, 
hogy miket készített a hétvégén, hogy – miu-
tán elnézést kértem amiért kihallgattam – azt 
javasoltam neki, sürgősen változtasson fog-
lalkozást, hagyja ott a  rendőrséget, menjen 

el inkább szakácsnak. Egyébként a budapesti 
tömegközlekedést nemcsak a beszélgetési le-
hetőségekért szeretem, hanem mert kifejezet-
ten jónak tartom. A külföldi útjaim során azt 
tapasztaltam, hogy sok városban szinte lehe-
tetlen használni, olyan ritkán követik egymást 
a  járatok, hogy hosszú időbe telik mire eljut 
az ember egyik helyről a  másikra. Budapest-
nek kifejezetten jól működő közösségi közle-
kedési hálózata van, ami a  mindennapokban 
nekem nagyon jól beválik. Abszolút lelkesen 
használom ezért is, meg azért is, mert a villa-
moson, buszon, metrón találkozhatok a valódi 
világgal is.

Konyher Mária Terézia

Jókuti András (középen) dolgozott 
újságíróként, rádiósként, de min-
dig is érdekelte az étteremkultúra 
és a gasztronómia. 2021-ben ő volt 
a cukrász-világbajnokság, a Coupe 
du Monde de la Pâtisserie és 
a Bocuse d’Or egyik műsorvezetője.
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Mi az a TikTok?
A TikTok egy elsősorban fiatalok körében 
népszerű, 2012-ben született videómegosztó 
alkalmazás. Az úgynevezett „mikrovideó” fe-
lületen leginkább vicces, tehetség-videók 
láthatók, de informatív, oktatás jellegű tartal-
mak is előfordulnak. Az applikáció mobilon és 
számítógépen egyaránt elérhető, nagy előnye, 
hogy nem kell regisztrálva lenni ahhoz, hogy 
megnézhessünk egy adott videót. 
Egyre több nagyvállalat is jelen van a TikTokon, 
ezért nem volt kérdés, hogy a BKV-t is regiszt-
ráljuk, így március 10-én – rögtön két videóval 

– elindult a TikTok csatornánk. 

Miért hasznos, hogy fent vagyunk a TikTokon?
Egyre több márka és vállalat van jelen ezen a di-
namikusan fejlődő applikáción, így mondhatni, 
hogy ez már „elvárás”. Azonban a kötelezőn túl 
nagyon hasznos az ismertség építésében, a cég 
iránti lojalitás erősítésében, valamint abban is, 
hogy szórakoztató módon adjunk át hasznos és 
fontos információkat a  követőinknek. Vannak 
olyan felhasználók, akiket más felületen nem 
tudnánk elérni a tartalmainkkal. A több mint 2 
millió fogyasztó a rövid, pörgős videóknak kö-
szönhetően viszonylag sok üzenetet képes be-
fogadni rövid idő alatt. Professzionális technika 
hiányában kis energiabefektetéssel gyárhatók 
olyan tartalmak, amelyek tökéletesen illesz-
kednek az adott vállalat imázsába. 

Ahogy a tervekből valóság lesz 
Ahhoz, hogy a  fiatalabb és az idősebb kor-
osztályhoz egyaránt eljussanak a tartalmaink, 
és lehetőleg tetszen is nekik, amit látnak, fo-
lyamatos ötletelésre és inspirálódásra van 

szükség. Szerencsére (vagy inkább balszeren-
csénkre?) mindannyiunkat elég hamar beszip-
pantott a TikTok világa, így az ihletkereséssel 
nincsen probléma.
Amikor még csak tervben volt a  csatornánk 
elindítása, már akkor elkezdtünk gondolkodni 
azon: vajon a  korábbi tartalmaink közül mik 
állják meg a  helyüket rövid videóban is? Má-
sodik alkalommal feltöltött videónk így egy 
korábbi BKV vlog részből kivágott frappáns 
szójáték lett – a  „Bekávézom, békávézom” 
hatalmas népszerűségre tett szert egy dél-
után alatt, azóta is ez az aranyérmes klipünk 
a majdnem kétszázezres nézettségét tekintve.
Persze nem csak a  vlog videóinkból szeret-
nénk tartalmat átültetni a  TikTokra, minden 
egyéb ötletet – legyen az szórakoztató vagy 
informatív videó – lehetőségeinkhez mérten 
megvalósítunk.
Abból a szempontól könnyű a dolgunk, hogy 
a  BKV-nál mindig zajlik az élet, így egy-egy 
sajtótájékoztató, különleges jármű bemuta-
tása, vagy akár egy toborzó fotózás tökéletes 

TikTok-alapanyag számunkra. Mindig résen 
kell lenni, hogy ezekről elsőként értesüljünk 
és semmi esetre se maradjunk le az adott 
eseményről. Terepen tudunk a  legjobban öt-
leteket meríteni, így szinte kifogyhatatlan az 
érdekes tartalmak éléskamrája. 
Kicsi, de annál értékesebb stábunk általá-
ban 2 főből áll, hű társunk egy telefon, ami-
vel a  TikTokra tökéletes minőségű videókat 
tudunk felvenni a  követőinknek. A  forgatás 
és a  videók megvágása már sokkal időigé-
nyesebb, mint kitervelni az adott tartalmat, 
ugyanis vágni és kamerázni is autodidakta 
módon tanultunk meg. Videóról videóra egyre 
jobbak vagyunk, sokat fejlődünk, tervezésben 
és megvalósításban egyaránt.

Farkas Dóra

ÍGY TIKTOKOZUNK MI
ALIG NÉHÁNY HÓNAPJA, HOGY A  BKV ÚJABB 

ONLINE FELÜLETRE JELENTKEZETT BE: MÁRCIUS 

10-ÉN TÖLTÖTTÜK FEL AZ ELSŐ TIKTOK VIDEÓN-

KAT. AZ ALKALMAZÁS LÉNYEGE, HOGY SZEMÉLY-

RE SZABOTT, RÖVID VIDEÓKAT PÖRGETHETÜNK, 

AMIK HOL SZÓRAKOZTATÓAK, HOGY INFORMA-

TÍVAK. A  BKV CSATORNÁJA IGEN NÉPSZERŰNEK 

BIZONYUL, A  LEGNÉZETTEBB VIDEÓNKRA MAJD-

NEM 200 EZER EMBER VOLT KÍVÁNCSI. A  KLIPKÉ-

SZÍTÉS FOLYAMATA AZ ÖTLETELÉSNÉL KEZDŐDIK, 

ÉS A FELTÖLTÉSIG NEM ÁLL MEG A MUNKA. 

A DOBOGÓSOK
Első helyen a  már említett „Bekávézom, békávézom” videónk áll, amely a  Hajnali 
buszvezető című vlog epizódból lett kivágva. Több mint 190 ezren tekintették meg, 
és a buszvezetőnk elszólása 10 ezer kedvelést ért.
Második helyezett a nemrégiben feltöltött duplacsuklós Ikarus buszt bemutató vide-
ónk, amelyet lapzártánkig 152 ezren néztek meg, és több mint 16 ezren lájkoltak – ez 
eddig a legmagasabb kedvelésszámunk.
A dobogó harmadik helyén a  buszokból kirakott békejelet szemléltető tartalmunk 
van: a videó az Oroszország és Ukrajna között zajló háború kapcsán jött létre.

Követőink száma: 3103
Kedvelések száma: 33,6 ezer 

Videóink száma: 14 
Videók nézettsége: 412 ezer
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Bemutatkozik a  Baráthegyi Vakvezető Kutya-
iskola
A 2006-ban alakult alapítvány célja, hogy javít-
sák a  látássérült emberek életminőségét úgy, 
hogy egy vakvezető kutya segíti a  minden-
napjaikat. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola 
képezi ki és adja gazdához a vakvezető négy-
lábúakat. Az érzékenyítő tréningek alkalmával 
érdekes és egyben szórakoztató feladatokon 
keresztül tapasztalhatják meg a járművezetők, 
hogy milyen lehet látássérültként részt venni 
a közösségi közlekedésben.

Így zajlik egy érzékenyítő tréning
Az idei érzékenyítő tréning a második alkalom 
volt, amit az alapítvánnyal közösen szervez-
tünk. A foglalkozás során a résztvevők három 

„állomáson” próbálhatták ki az érzékszervei-
ket, a  különböző feladatok megoldása pedig 
a  látássérült emberek mindennapi életének 
megértésében segített.
Elsőként a  feladatuk annyi volt, hogy szállja-
nak fel a  buszra és keressenek egy ülőhelyet. 
Ebben Olivér, a  vakvezető-tanuló kutya és 
trénere voltak a  kollégák segítségére. Mivel 
a  mindennapos munkájukat egy autóbuszon 
töltik, a  sofőrök könnyedén tájékozódtak itt, 
igaz, bekötött szemmel még sosem szálltak 
fel a járműre.
A második állomáson már nehezebbnek bizo-
nyult teljesíteni a  kihívást, pedig csak annyi 
volt a  feladat, hogy sétáljanak el egyenesen 
a kutyával az oldalukon. – Mi sem egyszerűbb 

– gondolhatnánk, azonban, ha kipróbáljuk, 
hogy milyen úgy közlekedni, hogy szemünk 
egy önálló akarattal rendelkező, négylábú ál-
lat – már nem tűnik annyira egyszerűnek.

– Nem olyan könnyű megszokni – vélekedett az 
egyik buszvezető a feladat végrehajtása után. 
Sokan váltak bizonytalanná és nehezen bíztak 
meg Serpában, a vezetőjükben.
A harmadik feladatsor olyan mindennapos 

tevékenységek megoldásából állt, mint fel-
ismerni egy tárgyat vagy egy fűszert az illata 
alapján. Legfontosabb érzékszervünk elvesz-
tésével azonban ezek a  hétköznapi tevékeny-
ségek is embert próbálónak bizonyulnak. Még 
kollégáinkat is megdöbbentette, hogy hiába 
használják őket a mindennapokban, még a fű-
szerek felét sem ismerték fel az illat alapján. 
A  résztvevők kipróbálhattak különböző látó-
vezető technikákat is, például a  fehérbottal 
való közlekedést, de azt is megtapasztalhat-
ták, hogy milyen az, ha vezetnek egy látás-
sérültet, vagy azt, milyen, ha őket irányítják 
látássérültként.

Miért van szükség érzékenyítő tréningekre? 
Buszvezető munkatársaink nap mint nap ta-
lálkoznak gyengén látó személyekkel. Ahhoz, 
hogy minél jobban átérezzék és megértsék 

ezen utasaik helyzetét, szükség van hasonló 
kezdeményezésekre. A  kollégák egyértel-
műen pozitív visszajelzéseket adtak. Ez azért 
hasznos, mert így közvetlenebb kapcsolat ala-
kulhat ki a sofőr és gyengén látó utasa között, 
elkerülhetők ezzel a  félreértések, megelőzhe-
tők az esetleges konfliktushelyzetek.
Annak ellenére, hogy mennyire fontos és ko-
moly témáról volt szó, nagyon szórakoztató és 
élményekkel teli délelőttöt tölthettünk el az 
Óbudai autóbuszgarázsban. Jó volt látni azt, 
hogy a  buszvezetők mennyire érdeklődnek 
a  látássérültek mindennapjai iránt és milyen 
lelkesen végezték a kitűzött feladatokat.

Farkas Dóra

KÖZLEKEDÉS FEHÉR BOTTAL
NEMRÉG ÉRZÉKENYÍTŐ TRÉNINGEN VETTEK RÉSZT BUSZVEZETŐ KOLLÉGÁINK A BARÁTHEGYI VAKVE-

ZETŐ KUTYAISKOLA ÉS TÁRSASÁGUNK SZERVEZÉSÉBEN. A TRÉNING AZT MUTATTA MEG, HOGY MILYEN 

NEHÉZSÉGEKKEL KELL MEGKÜZDENIÜK A  VAK ÉS GYENGÉN LÁTÓ SZEMÉLYEKNEK A  KÖZLEKEDÉSÜK 

SORÁN. KIPRÓBÁLHATTÁK, MILYEN AZ, HA EGY VAKVEZETŐ KUTYÁRA KELL BÍZNI MAGUKAT VAGY HA 

FEHÉR BOTTAL KELLENE MEGTENNIÜK MINDENNAPI UTAZÁSUKAT. A  BKV MÁR MÁSODIK ALKALOM-

MAL SZERVEZETT HASONLÓ PROGRAMOT A KOLLÉGÁKNAK, AKIK EZT EGYTŐL EGYIG LELKESEN ÉS ÉR-

DEKLŐDVE FOGADTÁK.



26 MOZGÁSBAN

Az első lépések
A Budapesti Közlekedési Vállalat szakemberei 
már az 1968-as megalakulást követőn tervbe 
vették, hogy a  forgalomból kivont járművek 
egy-egy típusát rekonstruálják, és megőrzik 
az utókor számára. A  társaság hivatalosan 
a  Műszaki Történeti Bizottság létrehozásá-
val kezdte meg értékmentő tevékenységét, 
amelynek elsődleges feladata a  megőrzésre, 
felújításra érdemes járművek összegyűjtése 
volt. A  következő években – Európa számos 

városához hasonlóan – egyre inkább előtérbe 
került egy önálló, a  fővárosi tömegközleke-
dést középpontba állító gyűjtemény és kiál-
lítóhely létrehozása. Az 1980-as évek végén 
életre hívott Múzeumi Emlékbizottság már 
a  múzeumalapítás közvetlen előzményének 
tekinthető.
Az új múzeum lehetséges otthonaként több 
helyszín is felmerült. Mivel a  műszaki örök-
ségként megmentett járműveket az újpes-
ti remízben tárolták, a  terület kézenfekvő 

megoldásnak tűnt. Végül a  gyűjtemény el-
helyezésére Szentendrén a  Budapesti Helyi 
Érdekű Vasutak (BHÉV) egykori kocsiszínjét 
választották ki. A  HÉV villamosításakor, 1914-
ben átadott kocsiszín tervezését és építését 
a  korszak neves építészei: Zielinski Szilárd 
építőmérnök, a  hazai vasbetonépítés „atyja” 
és Sorg Antal végezték. A  múzeumi átalakí-
tásig ez az épület szolgálta ki a  szentendrei 
HÉV vonalát. Mivel ekkorra már folyamatban 
volt egy új, korszerűbb kocsiszín létesítése 

30 ÉVES A SZENTENDREI 
VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM
IDÉN HARMINCADIK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI A  BKV SZENTENDREI VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI 

MÚZEUMA. A HÁROM ÉVTIZEDE FENNÁLLÓ INTÉZMÉNYBEN AZ ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL AZ ÁLLAN-

DÓ KIÁLLÍTÁS TÖRTÉNETI TERMEI TARTALMUKBAN ÉS MEGJELENÉSÜKBEN IS MEGÚJULTAK.
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a szomszédos területen, lehetővé vált a funk-
ció nélkül maradt telephely eltérő célú, de 
mégsem teljesen idegen hasznosítása. 
A régi kocsiszínt új, múzeumi rendeltetésének 
megfelelően felújították, részben átalakítot-
ták. A  múzeum kialakításában, tervezésében 
a  társaság számos szakembere közreműkö-
dött. A  szakmai koncepció kidolgozásában, 
a  forgatókönyv elkészítésében Lovász István 
és Várnagy Zoltán vállalt kiemelkedő szerepet.

Múzeum születik
A hosszú előkészítés után végül 1992. július 
14-én nyitotta meg kapuit a  látogatók előtt 
a  Városi Tömegközlekedési Múzeum névre 
keresztelt új intézmény. Az állandó kiállítás 
a  főváros közösségi közlekedésének történe-
tére, fejlődésre fókuszált, azon belül is főként 
a kötöttpályás közlekedés múltját igyekeztek 
bemutatni a  közel 20 felújított jármű mellett 
fotókon, dokumentumokon és egyéb közleke-
dési relikviákon keresztül. A  következő évek-
ben a gyűjtemény folyamatosan gyarapodott, 
ennek megfelelően az épület is folyamatosan 
bővült: a  járműcsarnok mellett öt kiállítóter-
met és szabadtéri területet is kialakítottak. 
Az állandó tárlat tematikájában is fejlődött az 
évek során: Budapest és Magyarország városi 
közösségi közlekedésének története mellett 
a  közlekedés hátterének, infrastruktúrájá-
nak (pálya- és felsővezeték-építési eszközök, 
sínrendszerek, jelzőeszközök, a  távközlés és 
az áramellátás műszaki emlékei, járműalkat-
részek) bemutatására is sor került. Eredeti 
helyén vált megtekinthetővé az egykori kocsi-
szín kovácsműhelye is. 

A múzeum „lakói”
A 2011-ben műemlékké nyilvánított egykori 
remíz „lakóinak” száma az évek során mint-
egy hetvenre gyarapodott. Az elmúlt több 
mint 125 év korhűen felújított HÉV-, villamos-, 
metró-, autóbusz- és trolibusztípusai valódi 
időutazást kínálnak a  múzeumba látogatók-
nak. A  járműmatuzsálemek és a  budapesti 
utcaképet hosszú időn keresztül meghatáro-
zó járműtípusok mellett igazi kuriózumok is 
megcsodálhatók. Az ikonikus Ikarus autóbu-
szokon, ZIU trolibuszokon kívül látható a  fő-
városban több mint 50 évig közlekedő, a  ma-
gyar ipar legnagyobb darabszámban gyártott 
villamostípusának, az UV-nek első (3200-as 
pályaszámú) kocsija is. A kiállított közlekedési 
eszközök legrégebbi darabja az 1887-ben, az 
első HÉV-mozdonyok egyikeként forgalomba 
helyezett, Haraszti névre keresztelt gőzmoz-
dony, és megtekinthető például egy 1897-ben 
készült (418-as pályaszámú) favázas villamos 
is. A  bemutatott járművek között látható 
a  csupán egyetlen példányban készült, hazai 
gyártású Hungaroplan villamos és a  szintén 

egyedi Ganz-Hunslet metrószerelvény egyik 
(400-as pályaszámú) kocsija. Mindezek mel-
lett különféle üzemi és teherjárművek is meg-
ismerhetők a kiállításon. 

Régi tárgyak, megújult tárlat
Az idén harmincadik születésnapját ünneplő 
múzeum kerek évfordulója alkalmából a  mú-
zeum állandó tárlatának történeti termei te-
matikájukban és arculatukban is megújultak. 
A felfrissített kiállítótermek a főváros közössé-
gi közlekedésének történetén kalauzolják vé-
gig a látogatókat a kezdetektől egészen napja-
inkig, céges gyűjteményként pedig a Társaság 
múltja került a középpontba: külön terem mu-
tatja be a BKV megalakulása előtti időszakot, 
és külön terem foglalkozik az 1968 óta fenn-
álló társaság évtizedeivel. A  több száz fotót 
felvonultató tablókon keresztül a  fontosabb 
közlekedéstörténeti események, a főváros fej-
lődése, az egyes közlekedési ágazatok, köztük 
a különleges közlekedési eszközök, a járműte-
lephelyek és az ikonikus járműtípusok ismer-
tetése mellett olyan hétköznapi érdekességek-
be is bepillantást nyerhetünk, mint a forgalmi 

dolgozók tevékenysége, a jegy- és bérletfajták 
változásai vagy az utastájékoztatás eszközei-
nek fejlődése.

Az elmúlt években – a  járványidőszak nehéz-
ségeitől eltekintve – a  múzeumot felkereső 
látogatók száma folyamatosan nőtt. Intézmé-
nyünk számos közlekedési tematikájú rendez-
vénynek, szimulátorozásnak, szakmai tárlatve-
zetésnek, gyerekprogramnak, filmforgatásnak 
adott otthont, országos és helyi muzeális, kul-
turális eseményekhez csatlakoztunk, amit a jö-
vőben is folytatni szeretnénk. Remélhetőleg 
megújult tárlatunkra is minél többen lesznek 
kíváncsiak, és látogatnak el múzeumunkba, 
hiszen az nemcsak a BKV és a budapesti közle-
kedéstörténet, de a főváros múltjának is fontos 
emlékeit őrzi és mutatja be.

Győrfi Judit
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A tömegközlekedés meghatározó eszköze bármely ország kis és 
nagyvárosában az autóbusz. Méretét, ajtószámát tekintve igen sok 
változata létezik a midibuszoktól kezdve a szóló és csuklósbuszokig, 
hogy az egyedi igényeknek, városszerkezetnek, terepviszonyoknak 
legmegfelelőbb kerüljön mindenhova. Ami minden esetben ugyan-
az: a cél minél több embert kényelmes körülmények között utaztatni. 
Ezért fejlesztettek a  buszgyártók olyan hosszú járműveket is, amik 
már csak két csukló segítségével képesek kanyarodni. Ezek a guruló 
óriások nem közlekedhetnek bárhol, ha szerencsénk van láthatunk, 
utazhatunk duplacsuklóssal többek között Zürichben, Linzben, Ham-
burgban vagy Barcelonában. A legismertebb gyártók a Volvo, a Van 
Hool, a  Byd, az Autotram és a  Solaris, utóbbinál még duplacsuklós 
trolibuszt is gyártanak. És persze a  mi Ikarusunk is készített egyet  

– amiről bővebb írásunkat lásd a középső oldalpáron.

GURULÓ ÓRIÁSOK
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Bár ma is villamos-, és buszvonalak kereszte-
zik, forgalmas végállomásként nehezen tud-
tam elképzelni a helyet. Egészen addig, amíg 
figyelembe nem vettem, hogy első Duna-hi-
dunk budai oldaláról beszélünk, ahol a  Lánc-
híd 1849-es átadása után néhány évvel, 1857-
től a  Váralagút már a  Krisztinavárossal, és 
a Tabánnal, majd a hamarosan megépülő Déli-
vasút pályaudvarával is közvetlen összekötte-
tést biztosított. A hídfőnél később két lóvasúti 
vonalnak is nyílt végállomása: a  zugligetinek 
(1868) és az óbudainak (1869).
A Clark Ádám tér 1873-ban, Budapest létre-
jöttekor már a  város egyik legforgalmasabb 
közlekedési csomópontja volt, ám egészen 
más képet mutatott, mint ma. Jelenlegi, par-
kosított arculata helyett lényegében egy nagy 
forgalmú kereszteződésként működött, amit 
Hild József tervezte impozáns, neoreneszánsz 
épületek vettek körül. Ezekből mára csak 
a Dunára néző Lánchíd Palota maradt hírmon-
dónak.
A tér mai nevét 1912-ben a híd és az alagút épí-
tőjéről kapta, a  híd jelentősége nyomán egé-
szen addig Lánchíd térnek nevezték. Ám ezt 
a nevet is csak 1870-ben, a Budai Népszínház 
lebontása után „szerezte”. A hajdani Népszín-
ház tér, ahová a híd a század közepén becsat-
lakozott, T-alakú, majd az alagút létrejöttével 
keresztirányú forgalmi központ volt, a  két 
lóvasúti vonal végállomásával, nem messze 
gőzhajókikötővel. Sőt, egy 1852-es útépítés 
nyomán innen közúton is jól megközelíthető 
volt már a  Várhegy. A  szervezett tömegközle-
kedés első járatának, a  lóvontatású négyke-
rekes társaskocsinak, az omnibusznak pedig 
már a  híd megépülése előtt, 1832-től itt volt 
a végállomása, Zugliget felől futott be ide.
A teret éppen a Budai Hegypálya – azaz a mai 
Budavári Sikló – építésének évében, 1870-ben 
nevezték át Lánchíd térre. Ebben kifejeződik 
a jelenleg éppen teljes rekonstrukció alatt álló 
kitüntetett kulturális és közlekedéstörténeti 

értékünk, a  Széchenyi Lánchíd korabeli jelen-
tősége, amely a forgalmi központ kialakulását 
eredményezte.
Többekben felmerült, hogy a születőben lévő 
nagyvárosnak ezt a nagyforgalmú pontját cél-
szerű volna a  várral összekötni. A  megoldást 
a  híd megálmodójának, Széchenyi Istvánnak 
fia, Ödön hozta haza Lyonból, ahol találkozott 
a világ első kötélpályás felvonójával. A 152 éves 
múlttal büszkélkedő, ma Társaságunk tulajdo-
nában és kezelésében álló sikló kialakításának 
helyét tehát a földrajzi viszonyok mellett már 
a  korabeli közlekedési állapotok is megha-
tározták. Akkor már kézenfekvő volt, hogy itt 
valósítsák meg, ahová különböző közlekedési 

eszközökkel, még Pestről is „befuthattak” azok 
a hivatalnokok, akik az akkor még a Budai Vár-
ban lévő hivatali negyedben dolgoztak, illetve 
azok is, akik ügyet intézni indultak oda. A kü-
lönleges felvonó sokáig ugyanis nem pusztán 
turistalátványosság volt – komoly közforgalmi 
feladatokat látott el.
A tér hajdani kitüntetett forgalmi szerepét az 
éppen kilencven éve, 1932-ben itt felállított, 
első 0-ás kilométerkő is mutatja.

Hradszki Róbert

A CLARK ÁDÁM TÉR
A VÁROS FŐ FORGALMI CSOMÓPONTJA VOLT EGYKOR:

A BUDAVÁRI SIKLÓ TÖBB, MINT MÁSFÉL ÉVSZÁZADOS TÖRTÉNETE KAPCSÁN SOKSZOR BELEBOTLOT-

TAM AZ ALATTA LÉVŐ TÉR TÖRTÉNETÉBE. FURCSÁNAK TŰNT, MILYEN FORGALMAS KERESZTEZŐDÉS 

VOLT EGYKOR, ÉS HOGY TÖBB KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ VÉGÁLLOMÁSA IS ITT ÁLLT A XIX. SZÁZADBAN. 

MIKOR AZ IRATTÁRBAN BÖNGÉSZVE EGY ’86-OS KÖZLEKEDÉSI HÍRLAPUNKBAN „SZEMBE JÖTT VELEM” 

AZ ALÁBBI FOTÓ, VÉGRE JOBBAN ELGONDOLKOZTAM RAJTA.
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A CAVIDENT FOGÁSZATI KFT. MOST RENDKÍVÜLI AKCIÓT HIRDET!
NYÁRI AKCIÓ A BKV ÉS BKK DOLGOZÓINAK!
Tömésre és fogkőeltávolításra kedvezmény. Egyes kezelések árából további kedvezményt adunk!
Nézze meg akcióinkat a www.cavident.hu oldalon, a BKV-s árak oszlopban. Egészségpénztári- és SZÉP kártyával 
valamint bankkártyával is lehet fizetni, de egyszerre csak egy kedvezményt vehet igénybe!  
Kérjen időpontot a 06-30/135-8905-ös telefonszámon.

JOGOSÍTVÁNY KEDVEZMÉNNYEL!
A tandíj első részlete BKV-s dolgozóknak, illetve hozzátartozóinak jelentős kedvezménnyel, 
40.000 Ft helyett 30.000 Ft. Az elméleti oktatás folyamatosan indul.
Címünk: 1143 Bp. Hungária krt. 136. Telefonszám: 06-20/323-4688 (egész nap és hétvégén is hívható)

A BKV ELŐRE SC labdarugócsapata  
a 2021/2022-es bajnokságban az NB III-Keleti 
csoportjában a 20 csapat közül az elismerésre 
méltó III. helyezést érte el. Az érmeket május 
29-én ünnepélyes keretek között vették át. 

Gratulálunk!
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Team
Albert Flórián edző
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Sztruhár András masszőr
Mátyás Tibor ügyvezető
Arató Csaba szertáros
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Bolla Tibor vezérigazgató




