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Társadalmasítás

Felelősen a közösségi közlekedés 

népszerűsítéséért: 

Tüke  Busz Zrt. Mesebusz program







Mesebusz program – célunk:

• Megismertetni a 4-10 éves korosztályt az autóbuszon történő
utazás legfontosabb tudnivalóival, szabályaival

• Hatékony segítséget nyújtani az oktatási intézmények
pedagógusainak, szülőknek a közösségi közlekedés
„használatáról”

• Információt adni a közösségi közlekedés eszközeiről

• Alapvető közlekedésbiztonsági szabályok megismertetése,
betartásának elősegítése

• A közlekedési kultúra társadalmi szerepvállalásban
megfogalmazott értékeinek megalapozása

• Tudatformálás



Mesebusz

33-as busz labirintus

A mesebusz egy napja

Utazás a mesebuszon

Hogyan utazzunk az autóbuszon?

magatartási szabályok, megállóba

érkezés, várakozás az autóbuszra,

felszálláshoz kapcsolódó bérlet

felmutatás, menetjegy

érvényesítés, ülőhely átadása,

viselkedés az autóbuszon,

étel-és italfogyasztás, leszálláshoz

kapcsolódó szabályok,

vészjelző és üvegtörő kalapács,

közlekedés leszállást követően,

matricák, viszonylatjelzők,

pontösszekötés, színező, matricák,

ki viselkedik helyesen – utazási

szituációk képekben







A társadalmasítási program megjelenésének 

„terei”:

• Mesebusz füzet 

• Autóbuszos kitelepülés oktatási intézményekbe – Mesebusz

program (óvodák, iskolák Pécs Megyei Jogú Város

közigazgatási határán belül, 2019-ben Mindszentgodisa és

Gödre falvakban is

• Közlekedési Kultúra Napja

• Városi Gyermeknap

• Érzékenyítés – pályaorientáció 



Autóbuszos kitelepülésünk oktatási 

intézményekbe









Társadalmi szerepvállalás létjogosultsága:

• A gyerekek a közlekedés legvédtelenebb és
legveszélyeztetettebb résztvevői

• Ők lesznek a jövő felnőtt közlekedésének szereplői, nem
érdektelen, hogy milyen mintákat követnek

• Koordinációs képességeik fejlődő szakaszban, figyelmük még
nem koncentrált

• Nem rendelkeznek ismeretekkel, amelyek a közösségi
közlekedésben történő részvételhez szükségesek

• Nincsenek tisztában a közlekedésben a rájuk leselkedő
veszélyekkel

• Életkorból fakadóan kevés tapasztalattal rendelkeznek



Társadalmi szerepvállalás létjogosultsága:

• Biztonságos közlekedésre való felkészítésük minél korábbi

életszakaszban megkezdődjön

• Terei: család, oktatási intézmények, közösségi terek-és

aktivitások, társadalmi szerepvállalás

• Életkori sajátosság, hogy a látott minták jól rögzülnek (a jó és

rossz példák egyaránt)

• A tanulás hatásfoka kiemelkedően magas

• Felelősség közös, de a primer minták a családból érkeznek

















Közlekedési Kultúra Napja



















Kicsiknek…

…és nagyoknak







…hogy szívesen jöjjenek és 

forduljanak hozzánk….





A jövő autóbusz-vezetői 















Érzékenyítés - pályaorientáció













Társadalmasítási aktivitások hatása

• Társadalmi reputáció növelése

• Vállalati imázs és a közösségi közlekedés népszerűsítése

• Munkavállalókra gyakorolt pozitív hatás

• Társaság vonzerejének növekedése a stakeholderek előtt

• Felelős magatartás, szemlélet mintája a közösségi

közlekedés más területén is teret nyer

• Érdeklődő, nyitott szemléletű utasok, más utazási élmény

• Hozzájárul a kulturált közösségi közlekedés

népszerűsítéséhez

• Egymásra figyelés, tolerancia, türelem

• Minőségi utazás élménye  

• Életpálya lehetősége a jövő generációja számára





GERSTNÉ MOLNÁR TÜNDE

MARKETING VEZETŐ, TÜKE BUSZ ZRT.

Köszönöm a figyelmüket!


