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Magamról

• Autóbuszok kívül-belül + alul-felül

• Modellezés 1999 óta, fényképezés 2004 óta

• Járműgépész végzettség (BME)

• Autóbuszokkal foglalkozás főállásban

• „D” kategóriás jogosítvány



Kezdetek

• Fotóblog 2008-tól kezdődően (megszakításokkal)

• Zömmel egy-egy fotó, néhány sorral

• Néha kisebb úti beszámolók

• Elsősorban: „saját célra”, napló-jelleggel



Kezdetek

• 2011 körül: igény egy átfogó tematikájú buszos oldal létrehozására

• „amilyet én is szívesen olvasnék mástól”

→ cél: szélesebb (szakmai/érdeklődő) közönséget megcélzó oldal 
létrehozása

→mi érdekel engem?

• Szabadidőben készítem, és ingyen hozzáférhető tartalom



Fotóblogból „buszblog”
Alapok, irányok, miegymás…



„Tegnap és ma”



Alapok & irányok

• Minél szélesebb érdeklődő közönség megcélzása az egyes témákkal

• Aktuális és régebbi témák egyaránt, melyekről kevés az összeszedett 
info a neten

• A magyar nyelv választékos és pontos használata

• Kordokumentálás jelentősége

• mennyiség << MINŐSÉG



Objektivitás és szubjektivitás

• Tények =/= vélemény

• Mindkettő szerepeltetése egyszerre

• Törekvés a tényszerűségre

• Vélemény: rámutat a lehetséges (további) opciókra

• Szakmai korrektség, pontosság, alaposság

→ hitelesség első lépcsőfoka



Hitelesség

• Hiteles (megbízható, „igazolható”) forrásokra építkezés 
→Kapcsolatépítés, kommunikáció

→Sok esetben kevés a megbízható, neten elérhető forrás

• Következetesség

• Kitartó munka és állásfoglalások alakítják

• Hivatkozások az oldalra

• Források felhasználása → cél: forrássá válás
• A hitelesség „következménye”



Kapcsolatépítés, kommunikáció

• A cikkek írásához szükséges alapinformációk („tények” beszerzése)

• Kapcsolatfelvétel és kommunikáció a cégekkel, közlekedési 
társaságokkal

• Kapcsolatépítés →mindkét fél „jól járjon”
• BKV-val fényképezési megállapodás



Cikk-korrigálás és -frissítés

• Szerteágazó témák → nagy tévedési lehetőség

• Országszerte segítő informátorok

• A jó szándék ellenére is előfordulnak pontatlanságok, tévedések a 
cikkekben → korrigálás

• „sosem késő” korrigálni egy téves értesülést

→ cikkek „utógondozása” egy ideig (témától függ)

• Gyengeség = hibázás/tévedés be nem ismerése



Függetlenség

• Építő jellegű kritikák közzététele

• Véleményszabadság

• Pro és contra érvek felhozása

• „nem minden fekete és fehér” – szituációk árnyalása

• Szemléletformálás, nézőpont-alakítás, változatosság



Változatosság

• „Budapesten kívül is van élet”

→ De azért buszos tekintetben is Budapest a „Főváros”

• Kiegyensúlyozott tájékoztatás az ország jelentősebb buszos 
„eseményeiről”

• Belföld és külföld – párhuzamok állítása és lehetőségek latolgatása

• Források csekély száma → nehezítő tényező (főleg vidéki témákban)



Rendszeresség

• Egy-egy cikk elkészítése (terjedelemtől függően): 3 óra – 6 hónap

→ Sok kisebb volumenű, kevesebb nagyobb terjedelmű

• Rendszeres publikálásra törekvés (átlagosan hetente kétszer):
• 1. látogatók megtartása érdekében;

• 2. sok, még feldolgozatlan téma.



Statisztika

• 2017/Q1 óta Google Analytics használata az oldalon

• Előzőleg a blog.hu belső statisztikáinak használata

• Lassan növekvő nézettség → „reklámozás” minimális

• Kész írások („megfelelő”) hirdetésének hiánya: kapacitás- és időhiány

• Legnépszerűbb (címkék szerint): Ikarus, BKV, felújítás



Statisztika
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Egyéni látogatói számok  – 2017. január és 2018. január



„Fontos a megjelenés”
Arculat, mottó, design



Arculat

• Első pillantás, összkép üzenete, hangulata

• Minimalista, egyszerű, letisztult

• Egységesség, könnyen értelmezhetőség, áttekinthetőség

• Magukért beszélő képek, grafikák

• Folyamatos alakulás: apró frissítések, újdonságok



Design, megjelenés



Beszédes borítóképek



Névváltás

• Előzőleg: Aron_son blog

• Oka: nem a személyemről szól az oldal (+ társszerzők színrelépése)

• „brandesítés”: egyszerű, jól megjegyezhető (és témához kapcsolódó) 
névadás

• Mottó: „Buszcentrikus világkép” (vö. heliocentrikus világkép)

→ 2017. június 1-je óta: BusWorld blog
• 2017 októberében arculatváltás



Design, megjelenés – előtte…



Design, megjelenés – és utána



Hiánypótló témák
Helyi járatok, busztesztek és tesztbuszok, képriportok…



Helyi járatok

Tesztek
Tényfeltárás

Külföldi 
kitekintés

Képriportok

Esemény-
beszámolók

FormatervezésRetusRovat

Volvország

Aktualitások



Helyi járatok

• „Budapesten kívül is van (buszos) élet”

• Kisebb méretű vidéki városok, települések

• Volántársaság vagy magánvállalkozó által üzemeltetett járatok

• Történeti, menetrendi, árképzés- és járműpark-ismertetés

• Az egyes viszonylatok egyedi, könnyen szerkeszthető térképre felvitele 

→ kordokumentálás + prezentálhatóság



Helyi járatok



Busztesztek és tesztbuszok

• Nyolc év alatt harminc autóbusz illetve trolibusz teszt; kül- és 
belföldön vegyesen

• Elsősorban utasként, ritkább esetben sofőrként

• Új megoldások bemutatása, értékelése, alternatív megoldási 
lehetőségek latolgatása

• Szempontok: külső megjelenés, utastér-kialakítás, 
menettulajdonságok



Busztesztek és tesztbuszok



Tényfeltáró cikkek

• Hosszabb lélegzetvételű, több szempontból, hosszan egy 
témát megvizsgálva

• Közérdeklődés szempontjából részben aktuális témák (csuklós 
buszok, alvállalkozók)

• Hónapokban mérhető készítési idő

• Nehezítő körülmény: nehézkes kommunikáció a 
közszolgáltatókkal
• Információk, adatok beszerzése bürokratikus

• Sarkított érzékeltetés: 10 megkeresésből 2 válasz, abból 1 levélben 
van érdemi válasz



Külföldi kitekintések

• Összevetése a külföldi és belföldi buszos közlekedéseknek, 
megoldásoknak

• Előnyök-hátrányok

• Adaptálhatóság hazai viszonyokra…?

• Rendszerszemlélet sulykolása (pl. Eindhoven)

• „Élménybeszámoló”



Képriportok

• A fotóblog jelleg továbbvitele

• Informatívabb, kiterjesztett változata a korábbi egy-egy képes 
publikációknak



Eseménybeszámolók, aktualitások

• Nyílt napok, rendezvényekről történő „tudósítás”

• Aktualitások: frissességében készített beszámoló

• Új járművek átadója: „ahogyan többet (valószínűleg) nem látjuk 
azokat”

• Használt buszflották

• Busworld Europe 2017 (Kortrijk)



Formatervezés

• „Guruló téglatest”

• Komoly, műszaki tartalommal (pl. áramlástan) is rendelkező 
formatervezés jellemző manapság a buszoknál is

• Esztétika, megjelenés, első benyomás, városkép-alakítás

• Városkép-alakítás: forma- és színterv együttesen

• Generációk közötti hasonlóságok és különbségek

• Időtállóság (pl. Ikarus 417.14)



Formatervezés – időtállóság



Formatervezés – generációk



RetusRovat

• 2018: jelentős mértékben vizualitásra épülő világ

• „Mi lenne vagy lett volna, ha…” – képzelgések

• Ötletfelvetések lehetséges kinézetekre különböző szegmensekben

• Pl.: volános fényezések, budapesti buszok színterv-ötletei

→ városkép-alakítás

• Olvasói véleménynyilvánítás lehetősége (szavazás)



RetusRovat



RetusRovat – előtte…



RetusRovat – …utána



Egyéb témák

• Villamos, trolibusz, nagyvasút, metró

• Fogékonyság és érdeklődés az „áthallásokra”

• A hagyományos értelmezések árnyalódnak

→ a metszethalmazok az egyes közlekedési eszközök között egyre 
tágulnak, vö:

• Önjárásra alkalmas trolibusz = elektromos busz…?

• Elektromos meghajtású buszok BRT-rendszerben 
= könnyűmetró + villamos + busz…?



Tervek és célok
Megvalósultak és még meg nem valósultak



Társszerzők

• 2016-tól kezdve +1 fő

• 2017-ben újabb társszerző, majd 2018-ban még egy

• További tervezett felkérések

• Ezáltal szélesedő spektrum; több téma lefedése, feldolgozása

• Más-más érdeklődési területek a buszok világán belül szerzőnként →
változatosság előmozdítása



Felületváltás

• Mérlegelése a blog.hu platform cseréjének

• Ok: korlátozott lehetőségek (pl. megjelenés, keresés, további 
aloldalak)

• WordPress-alapú blog, mint alternatíva 
→ integrálható bele egyéni oldal is (pl. hírek, újdonságok, etc)

• Egyelőre kapacitás hiányában ez távlati terv



Célkitűzések

• Szemléletmód-váltás szükségességének propagálása a hazai 
„autóbuszozásban” 
→E téren tett erőfeszítések sikeresség nehezen mérhető

→Években mérendő folyamatok (pl. javuló utasközpontúság és 
szolgálatói szemlélet fejlesztése)

• Együttműködés más sajtóorgánumokkal

• Nagyobb ismertség

• Fekete-fehér + a kettő közötti n+1 árnyalatra rávilágítás az 
egyes témák esetén



A továbbiakban…

• Az előzőekben ismertetett témák folytatása, továbbgondolása

• Tartalomra fókuszálás, progresszív szemlélet fejlesztése

• Szakmaiság, szakmai cikkek előtérbe helyezése

• Szponzorált tartalmak lehetősége → önfenntartó oldalkészítés

Ahogy az elején elhangzott: továbbra is „ami minket (is) érdekel”

→ „Mellékállás” + hobbi



Köszönöm a figyelmet!


