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Története (1) 

• 1961-től FVV előzménykiadvány 

• BKV 1968-ban hozta létre, 
negyedéves megjelenéssel, rotaprint 
eljárással  

 

 

 

… 



Első szerkesztőbizottság 



• 1971-ben KTE saját lapjai közé 
átvette, de BKV finanszírozta  

• 2004-től a BKV és a KTE lapja, 
továbbra is BKV finanszírozta 

 

 

Története (2) 



Tematikus szám  
a '70-es évekből 



Tematikus számok a 
rendszerváltozás idején 



2010: 50 éves VK, 5 éves BKSZ 



• 2011 októberében (LI. évf. 3-4. 
számmal) finanszírozás hiányában 
megszűnt 

 

 

Története (3) 



Újraindítása kísérletek (1) 

• 2011. októberi „segélykérő levél” 
• 2012. januárban e levelet 

főpolgármester BKK-ra szignálta 
• 2012. január vezérigazgatói 

rájegyzés: „nincs forrás, de ha 
főpolg. szeretné, szívesen” 

• (2013. októbertől BKK belépett a 
KTE-be) 

• 2013. decemberi BKK IG 
határozatok: BKK saját lap 
alapításával élessze újjá a VK lap 
korábbi hagyományait; BKK 
együttműködési megállapodást 
kössön BKV-val KTE-vel 
 
 



Újraindítása kísérletek (2) 

• 2014. májusi BKK IG 
határozat: 
közlekedésszervezői forrás 
terhére javasolt 
finanszírozás; BFFH nem 
fogadta el  ésszerű 
nyereség terhére tervezett 

• 2014. decemberi 
menedzsmentváltás miatt 
BKK lapkiadás elhalasztásra 
került  

 

 



Újraindítás KTE kiadásában 

• 2016. április 11-én alakuló 
szerkesztőbizottsági ülés 

• 2016. szeptember 8-án megjelent 
bevezető szám (LII. évf. 1-2.) 

 

 

 

 

 

• 2016. decemberétől BKK (Főváros) 
támogatja a VK megjelenését 

• 2017. február 2-i Médiahatóságnak 
tett bejelentés alapján KTE lett 
egyedüli az alapító és kiadó is 



Ilyen volt, ilyen lett… 



Ilyen volt, ilyen lett… 



Ilyen volt, ilyen lett… 



Ilyen volt, ilyen lett… 



Ilyen volt, ilyen lett… 



Lapszerkesztés 

Egy-egy téma köré szerkesztett lap, e cikkek a Fókuszban rovatban jelennek 
meg: nagyinterjú és cikkek 
További rovatok:  
• Kitekintő (rovatvezető: Molnár László): a társszakterületek művelőivel 

készített interjúk, illetve művelőinek cikkeit tartalmazza.  
• „Szerintem…” (rovatvezető: Kádi Ottó): vélemény cikkeket közöl.  
• Visszapillantás (rovatvezető: Dr. Berki Zsolt): a régi lapban megjelent 

témákat veszi számba, mi valósult meg belőlük, vagy éppen miért változott 
meg a szakmai gondolkozás a témában. Ebben a rovatban jelennek meg a 
múltról emlékező cikkek is.  

• Érdekességek (rovatvezető: Dr. Kormányos László): színes híreket mutat be a 
nagyvilágból.  

• Arcképcsarnok: egy-egy kiemelkedő személyiséget mutat be, akár nekrológ 
formában is.  

• Közlekedési adatbank (rovatvezető: Felsmann Balázs): az adott lapszám 
témájához kapcsolódó közlekedési statisztikai adatokat közöl.  



További jellemzők 

• Alapító és kiadó: KTE 

• 60+4 oldal, 500 pld 

• Betördelt oldal karakterszám: 2000-4000 (kép- és 
címfüggő) 

• Legalább 600 dpi-s képek 

• A lap ára 1 200 Ft, KTE tagoknak 600 Ft, amelyhez 
kézbesítés díja hozzáadódik.  
 

 



Szerkesztőbizottság 

• Dr. Almássy Kornél  
• Dr. Berki Zsolt (főszerkesztő-helyettes) 
• Dr. Dabóczi Kálmán  
• Dr. Denke Zsolt (főszerkesztő) 
• Dobrocsi Tamás  
• Felsmann Balázs  
• Dr. habil. Horváth Balázs  
• Dr. Kisgyörgy Lajos  
• Dr. Kormányos László  
• Molnár László  
• Nagy Attila  
• Somodi László  
• Szedlmajer László  
• Dr. Szeri István  
• Dr. Tóth János  
• Pirityi András (olvasószerkesztő) 
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Tematika – Fókuszban (1) 

• 2016/1-2: Városaink megújítása 

• 2016/3: Város és vasút 

• 2017/1: Közlekedési kereslet és kínálat modellezése 



Tematika – Fókuszban (2) 

• 2017/2: Elektromobilitás 

• 2017/3: Városi közlekedés aktuális kérdései konferencia 

• 2017/4: Város és üzlet, turizmus 



Köszönöm a figyelmet! 
 
 

zsolt.denke@bkk.hu 


