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ELŐTERJESZTÉS 
 

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat 
lakossági szavazásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 221/2018. (X. 25.) határozatával 
döntött arról, hogy az utazási igények magasabb szintű kielégítésére egy helyi buszjáratot 
hoz létre, amely csak Biatorbágy közigazgatási területén belül közlekedik. 

A városban menetrend szerint közlekedő autóbuszjárat beindítására a közbeszerzési eljárás 
elindult. A járat elnevezésére és emblémájának megtervezésére 93/2019.(IV.25.) számú 
határozatával a képviselő testület nyílt lakossági pályázatot írt ki, azzal a céllal, hogy a 
közösség még inkább magáénak érezze a szolgáltatást. 

A pályázati kiírásra a határidőig beérkezett 14 – az elnevezésre és az emblémára vonatkozó 
– javaslatokat az előterjesztés melléklete sorszámmal ellátva tartalmazza. (A végső döntésig 
a beküldők személyére vonatkozó adatokat zárt anyagként kezeljük.)       

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a Képviselő-testület 93/2019. (IV. 25.) számú 
határozatának megfelelően javaslatot tett a május 20-i ülésén arra, hogy mely sorszámú 
elnevezés és embléma kerüljön lakossági szavazáson megmérettetésre az önkormányzat 
Otthonunk Biatorbágy nevű Facebook oldalán. 

A szavazás május 30-ig, a Képviselő-testületi ülés kezdetéig tart.  

 

Biatorbágy, 2019. május 24. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
melléklet: pályázati anyagok 

Az anyagot összeállította: Mester László 

 



 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (V. 30.) határozata 

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat 
lakossági szavazásáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a biatorbágyi helyi buszjárat 
elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat lakossági szavazása alapján, a helyi 
buszjáratot ………………………….-nak nevezi el, emblémája jelen határozat melléklete. 
(A biatorbágyi helyi buszjárat emblémája jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
 
 
 
 

 





002.  
Rövidített elnevezés: 

BIKA 
Teljes név: 

Biatorbágyi Közösségi Autóbusz 
Név magyarázata: 
A név kitalálásában szerepet játszott a könnyen megjegyezhető elnevezés, annak érdekében, 
hogy a közösség könnyebben elsajátíthassa mindennapi szóhasználatában. Ezáltal 
elkülöníthető a településen szintén jelenlévő volán járataitól. 
A rövidített név játékossága és a szókép jelentése pedig a pozitív kép kialakításában nyújt 
segítséget. 



 



004. 

 

Javasolt elnevezés:  BIBUSZ 

 

Indoklás: Véleményem szerint olyan rövid, könnyen megjegyezhető nevet kell választani, 

amely összefüggésbe hozható Biatorbágy nevével ( BIatorbágyi BUSZjárat), de emellett 

kedves, vidám hangzása is van (erre több példa is van mostanában, pl. MOL BUBI), mely a 

gyerekek körében is népszerű lehet. 

Szerintem ez a név megfelel a fenti kívánalmaknak. ( Pl. Ma Bibusszal megyek az állomásra. 

Nem tudod mikor jön a következő Bibusz? Anyu, menjünk ma Bibusszal.) 
 



005 

A buszjárat elnevezéséhez az alábbi kiegészítést teszem: 

 

A buszjárat Biatorbágy városrészeit köti össze, mint Torbágyot és Biát. Ennek az 

összeköttetésnek kulcsszerepe van a város egységes működésében, hogy a városrészek közötti 

távolságok ne jelentsen akadályokat. 

 



006. 

Javasolt elnevezés: Viadukt Walzer 

Indoklása: 

A helyi buszjárat elnevezésében megjelenő "Viadukt", Biatorbágy országosan ismert jelképe, így 

általa a legtöbb ember városunkra gondol, annak nevének feltüntetése nélkül is. 

A "viadukt", egy völgy felett átívelő híd, amely mindig össze is köt "valamit", ebben az esetben 

(képzeletben) a két, egykor önálló településrészt (Biát és Torbágyot), illetve - esetünkben -, 

magát az utazót, utazási céljával.  

A Viadukt körül nemrég létesült körforgalom jelképévé válik az egész településen körbe haladó 

("keringő") leendő buszjáratnak. Ezt a településen való körbe haladást, "keringést" fejezi ki 

játékosan a "Walzer" 

A "Walzer" német szóhasználat egyúttal, a település német gyökereire, a településünkön egykor 

és ma is élő sváb lakosokra, illetve az általuk ápolt sváb hagyományokra is utal. 

 

 



007. 

Javasolt elnevezés: Vagabund BiaTourBágy 

Indoklása: 

A "vagabund", a német nyelvben és a magyar (szleng)nyelvben is használatos szó, amely 

alapvetően"csavargót" jelent. Itt, a vagabund (csavargó) kifejezés - átvitt értelemben -, egy olyan 

biatorbágyi utazót jelent, aki helyben, a településen belül szeretne utazni.   

Az, hogy a "csavargó" német alakban (vagabund) tűnik fel, utal egyúttal a település jelentős 

német múltjára, illetve kötődésére.  

A második szóban maga a településnév jelenik meg, de közepén egy "U" betűvel megtoldva, 

amellyel már más jelentést is kap. A "Tour", vagyis körút, vagy körutazás nemzetközi, több 

nyelvben (így a magyarban és a németben) is megjelenő kifejezés, egyúttal a település 

nyitottságára utal.  

Mindez (Tour) csak ráerősít az első, "csavargó" kifejezés "körkörösen mozgó" tartalmára is, 

hiszen maga a járat, Biatorbágyon belül "körbe jár". 

 



008. 

Javasolt elnevezés: Helyben Járó Blitz 

Indoklása: 

A helyi járat elnevezése alapvetően hármas tatalmú.  

Mindenekelőtt jelenti azt, hogy a busz a településen belül (helyben) közlekedik (jár). A "blitz" 

német szó (villám, villámlás), itt azt jelenti, hogy a busz "villámgyorsan" közlekedik, vagyis aki 

ezzel a "helyben járó" busszal közlekedik, gyorsan eléri az úti célját. A "blitz" szó, hangzásban 

megegyezik a magyar "bliccel" kifejezéssel, amit többnyire a közlekedésre vonatkozóan 

használunk (ez indokolja a választást). 

Másrészt azt is jelentheti, hogy aki bliccel (lóg, kibújik a kötelessége alól), nem közlekedhet a 

busszal, vagyis Ő egy, szó szerint "helyben járó - vagyis nem közlekedő - bliccelő". 

Harmadrészt, a német szó (blitz) használata városunk német múltjára (jelenére) is utal.  

 



009. 

Javasolt elnevezés: Via Torbágyi Tekergő 

Indoklása: 

A "Via" szó eredetileg latin, de több nyelvben is használatos kifejezés. "Utat", illetve valamin "át, 

keresztül" haladást jelent. Esetünkben Biatorbágy útjain keresztül történő utazást jelent.  

A "Via" kifejezés utal egyúttal a település kiemelkedő jelképére, a Viaduktra is. Egybeolvasva 

"Via Torbágy" pedig hangzásban adja vissza - szinte teljességében - a település nevét. 

A "tekergő" szó jelenti magát az utazót (mint személyt), aki a városban a helyi járattal közlekedik 

és magát a buszjáratot, illetve annak városon belüli útvonalát, "körkörösen tekergő mozgását" is. 

 



010. 



011. 

 



012. 

Javasolt elnevezés: Nyakas Helyi Menő 

Indoklása: 

A buszjárat elnevezése - első megközelítésben -, Biatorbágy hegyes - dombos - 

völgyes  felszínére utal. Kiemelten jelenik meg a "Nyakas - kő", Biatorbágy egyik kitüntetett helyi 

nevezetessége.  

A "nyakas" kifejezés ugyanakkor jelzőként is használatos mindenkire, aki erőteljesen 

ragaszkodik a véleményéhez. Jelen esetben ahhoz, hogy akik a helyi járaton utaznak, azok mind 

"helyi menők". Átvitt értelemben "menő" emberek  vagyis helyi ,"mások közül kitűnő" emberek. 

A "helyi" kifejezés egyértelműen Biatorbágy lakóira vonatkozik, míg a "menő"igealak egyben, a 

buszjárat "mozgó jellegére" is utal, vagyis ebben a megközelítésben maga a busz "a helyi menő". 

Ugyanakkor, a "helyi menő" kifejezés által, a kerékpársportból ismert "hegyi menőre", mint a 

hegyi szakaszokon kiemelkedően teljesítő személyekre is asszociálhatunk, amely szintén 

megerősíti az eredeti - Biatorbágy hegyes - dombos felszínére utaló - elképzelést.  

 



013. 

 



014. 

Név: Viadukt-Busz 

 



015 

 



015.  

Biatorbágy Busz 
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