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„Egy percem volt felnőni”

Beszélgetés Filó Gáborral, a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjével

Megújíttatja tolatómozdonyait a MOL

TARTALOM

Nem csak a pénzen múlik a siker
Mondják, hogy minden mindennel összefügg.
Szeptember végén az Internet Hungary elnevezésű konferencián vehettem részt, ahol két napon át öt szekcióban hol panelbeszélgetésekbe, hol pedig negyedórás kiselőadásokba kapcsolódhattak be a hallgatók. Bármennyire is izgalmasnak
tűntek a tartalommarketinggel, a közösségi médiával vagy az online tévézéssel kapcsolatos szekciók, én a humánerőforrásról zajló eszmecseréhez csatlakoztam, mert elgondolkodtatók voltak a programfüzetben feltett kérdések. Vajon örüljünk-e annak, ha elront valamit a munkavállaló? (Hisz emberek vagyunk, s még a legjobb dolgozó is hibázhat...) Mit tekint
értéknek és mivel motiválható egy-egy munkavállaló? (Hisz jól tudjuk: nem minden a pénz...) Egy vállalatnál inkább kreatív agyakra vagy szorgos végrehajtó katonákra van-e szükség? (Hiszen úgyis az a lényeg, hogy a munkavállaló azonosul-e
a vállalat céljaival vagy sem...) S lehet-e a stressznek jótékony hatása? (Miért ne, ha az kibillenti az alkalmazottat
a megszokott komfortzónájából, s ha nagyobb teljesítményre ösztökéli.)
Meglepő mondatokat hallottam. Ki gondolta volna, hogy a jó munkaerőért ma már kapkodnak a munkaadók, s egy remek jelölt akár tíz nap alatt eltűnik a „piacról”? S hogy a fejvadászok 26 pszichológiai vonást mérnek, s vannak kemény,
40 oldalas személyiségtesztek? Vagy azt, hogy egy munkatárs elengedése, elvesztése minimum 650 ezer forintba, de akár
1-1,5 millió forintjába is kerülhet a cégnek? Hiszen az új munkaerőnek legalább félévre van szüksége ahhoz, hogy betanuljon, addig azonban egy másik kollégára van rászorulva, aki így nem tud teljes értékűen teljesíteni.
Engem az egyik ismert biztosítótársaság kommunikációs vezetőjének előadása fogott meg leginkább. A szakember arról
beszélt, hogy egy felmérés után meglepődve tapasztalták: bizony, a cégüket mint munkahelyet a saját munkavállalóik
csak elenyészően kevesen ajánlották volna másoknak. Ezért úgy döntöttek, hogy a kommunikáció irányát befelé fordítják, s megvizsgálják, mi az oka a lojalitás hiányának. Mert bizony ma már a munkáltatói márkaépítés fontos tényezője a
sikernek. A biztosítónál tehát kiválasztottak féltucatnyi embert, akik a társaság arcai lettek. Pár perces – saját készítésű, de
nagyon profi – kisfilmben mesélték el az élettörténetüket. Útjukat a biztosítótársasághoz. A kisfilmnek olyan nagy sikere
lett – hiszen hitelesek voltak a szereplők és valóságosak a történetek –, hogy rövid idő alatt több tízezren osztották meg a
közösségi oldalakon. Tódultak a tehetséges emberek, s a cég most ott tart, hogy ma már munkavállalóinak 90 százaléka
bátran ajánlja a munkahelyét másoknak.
Nemrég meghívást kaptam a legnagyobb hazai vállalatok egyik fontos eseményére, ahol hirtelen ennek a biztosítónak
hallottam meg a nevét: az év pénzintézetének választották…
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Filó Gábor: „Egy percem volt felnőni”
Interjúalanyunk gépészmérnöki
diplomájával a zsebében előbb a
Bosch cégnél, majd a Mercedes-Benz
magyar leányvállalatánál vállalt
munkát. Akkoriban még nem sejtette, hogy valamikor is vasutas lesz.
Interjúrovatunkban ezúttal a MÁV
Felépítménykarbantartó és Gépjavító (FKG) Kft. ügyvezetőjét mutatjuk
be. Filó Gábor munkája két évvel
ezelőtt tanulással, majd csapatépítéssel kezdődött, de ma már otthon
érzi magát a vasútnál, holott egy jó
tanács szerint mindössze egy perce
volt „felnőni”.
Mennyire lepte meg a felkérés két
éve, hogy irányítsa a MÁV FKG Kft.
munkáját?
Teljes mértékben, hiszen képzettségem szerint sem tartom magam pályás szakembernek, de az elmúlt időben igyekeztem sokat tanulni. Tettem
mindezt annak ellenére, hogy egy
cégvezetőnek szerintem nem biztos,
hogy száz százalékban szakembernek,
sokkal inkább jó menedzsernek kell
lennie. Ám jó vezetőként valamen�nyi szakterületről mindenképp tudni
kell annyit, hogy jó döntéseket lehessen hozni. A személyi és strukturális
változásokat követően tavaly már jó,
száz százalékos eredményt értünk el.
Erre korábban soha nem volt példa.
Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy

az éves munkatervünkben szereplő, a
MÁV Zrt. által elvárt valamennyi megbízásunknak eleget tudtunk tenni.

MÁV Felépítmény-karbantartó és Gépjavító
Kft.

Ez vajon az egyéni vezetői módszernek vagy a csapatmunkának
lehetett az eredménye?
Szerintem a MÁV és a társaságunk
közötti munkakapcsolat, a kiváló
kommunikáció és együttműködés
a magyarázat. Ezt a példát igyekeztem
az irányításommal átültetni a társaság
mindennapi munkájába. Mind a vezetők, mind a foglalkoztatottak megértették, hogy a MÁV-csoport valamen�-

A társaság feladata a MÁV Zrt. kezelésében lévő magyarországi vasúti
pálya tervezhető karbantartási és
felújítási munkáinak végrehajtása, az
ehhez kapcsolódó vasútépítő, vágányés kitérőszabályozó nagygépek üzemeltetése, a vasúti pályához kapcsolódó járművek, gépek karbantartása,
felújítása, gyártása. Hét divízióban, 23
főépítés-vezetőség égisze alatt zajlik a
jól tervezett korszerűsítő munka. A cég
a MÁV-csoport kiszolgálásán túl külső
piaci – főként fémipari – megrendeléseket is teljesít.

„Szerintem a MÁV és
a társaságunk közötti
munkakapcsolat, a kiváló
kommunikáció és együttműködés a magyarázat.
Ezt a példát igyekeztem
az irányításommal átültetni a társaság mindennapi
munkájába.”
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nyi munkaszervezetével és a külsős
cégek mindegyikével is e szerint kell
együttműködnünk. A jó kapcsolatok
vezetői szinten indultak el, és ez mára
a művezetők, a mérnökök szintjén is
igaz. Partnerségi kapcsolat jellemzi
a mindennapokat. Társaságunk ma
már olyan kis testvére a vasúttársaságnak, amely képes azokat a feladatokat
maradéktalanul teljesíteni, amelyeket
a MÁV elvár vagy éppen meghatároz.
Ha jól tudom, immár hároméves
keretszerződés rögzíti a vasúttársaság által elvárt tennivalóikat, illetve kötelezettségeiket.
A MÁV-val kötött szerződésünk három
lábon áll. Elsődleges dolgunk a pályaépítés. Következő teendőnk a karbantartás, és végül ránk hárul a gépészeti
eszközök építése és felújítása is. De
van piaci megrendelőnk is. Jellemzően gépészeti tevékenységekről és
gépbérletekről szólnak ezek a szerződések.
Talán éppen a híressé vált Lencse
jármű gyártása eredményez árbevételt?
A Lencse, vagyis az Innovációs Díjat

Filó Gábor karrierútja
Az Újpesti Műszaki Szakközépiskola
után a Műegyetemen tanult tovább.
Gépészmérnökként diplomázott.
Szakterülete a környezetvédelem.
Pályafutása a Robert Bosch cég minőségirányítási osztályán kezdődött, ahol
öt évig a beszállítók termékminőségét
kontrollálta. Innen a Mercedes Benz
Hungária Kft.-hez igazolt. Vasutas pályafutása 2011-ben a GYSEV-nél kezdődött, ahová Dávid Ilona elnök asszony
invitálta. A beszerzés területén kapott
vezetői megbízatást. Hamarosan a
beszerzésen túl a nyomda, a sporttelep
és a kertészet irányításával bízták meg,
mint a társasági szolgáltatások területének vezetőjét. 2014 decemberében
kapta a felkérést, hogy legyen a MÁV
FKG Kft. ügyvezetője.
nyert univerzális forgódarus járművünk kapcsán 2018-ig rendelkezünk
megrendelésekkel a MÁV részéről.
Jövőre, a két utolsó jármű legyártásával ez a típus kifut. Ugyanakkor
2017-re tervezzük a münsteri vasútkiállításon a Lencse nemzetközi bemutatását. Idén Berlinbe azért nem
vittük el, mert nem vagyunk felkészülve olyan sorozatgyártásra, ami
egy komoly érdeklődőnél igényként
felvetődhet. Jövőre készülünk fel
arra, hogy a gyártási kapacitásunk
megfelelő legyen.
Említette Berlint, az InnoTrans
kiállítást, ahol egy szerződést írt
alá.
Igen, a kiállításon egy univerzális
zúzottkő- és ágyazatrendező gép
vásárlásáról írhattam alá szerződést
egy osztrák céggel. Az USP 2005 típusú jármű – a MÁV Zrt. számára
gyártás alatt lévő vágányszabályzó és vágánystabilizátor gépekkel
láncot alkotva – kétszer-háromszor
gyorsabbá és hatékonyabbá teheti
a vasúti pályákon végzett karbantartási és építési munkálatokat.
Az új gép várhatóan 2018 tavaszán áll munkába. Örülünk annak,
hogy a tulajdonosi körünk az ágyazatrendező megvásárlását saját
forrásból biztosította. Hozzá kell
tennem: a MÁV európai uniós forrásból pályaépítő- és karbantartó
gépeket vásárolt, s ebben a nagy,
4,2 milliárd forintos csomagban fel-

sővezeték-karbantartó járművek is
voltak. Szükség is van ezekre, mert
a mi üzemeltetésünkben 30-35
éves járműparkról beszélhetünk.
A beruházás révén olyan géplánc
üzemeltetése jelenik meg nálunk,
amilyen még nem volt. Eddig külső
szolgáltatótól vette igénybe a MÁV
és az FKG Kft. az ilyen járműveket.
Az imént úgy fogalmazott, hogy
tavaly száz százalékos volt a teljesítményük, vagyis mindazokat a
feladatokat elvégezte a kft., amelyeket a tulajdonos előírt. Milyen
lesz az idei teljesítményük?
Az idei tervet a tulajdonossal közösen már újraterveztük, kvázi felülírtuk a kapacitások figyelembevételével. Az új igény tíz százalékos
többletteljesítményt vár el. A kollégáim visszajelzései alapján bízom
abban, hogy ezt a szintet is meg
tudjuk ugrani.
Már csak arról nem esett szó, hogy
társaságuk mennyi foglalkoztatottat számlálhat?
Közel 1500 embert foglalkoztatunk,
kollégáink nagy része fizikai munkakörben dolgozik. Csak a jászkis
éri székhelyünkön közel 300-an
dolgoznak. Emellett az országban
hat divíziónk van, amelyek a MÁV
területi központjaihoz illeszkednek.
A hetedik a mérnöki létesítmények
elnevezésű divízió, ehhez tartoznak a hidászok országos területi
lefedettséggel. Feladataink a szer-

illetékes szervezetének vezetőivel.
Folyamatosan figyeljük, rögzítjük a
teljesítményeket.
Két éve áll a társaság élén.
Megismerte
a
folyamatokat,
a kollégákat. Vezetőként mi a
hitvallása? Mi a módszere?
Az első négy-öt hónap tanulással
telt. A hivatalos papírok, levelek elolvasására csak éjszaka jutott időm.
Menet közben kialakítottam magam körül azt a csapatot, amelyben
hiszek, akikben bízom. Minden általam kiválasztott vezetőnek maximális bizalmat adtam. Így aztán
nem szólok bele abba, hogy ki kivel szeret dolgozni. Hiszek abban,
hogy bizalmi légkörben lehet jól

„Szeretem a feladatokat
a közvetlen beosztottaimmal egyeztetni, de az,
hogy az illető hogyan intézkedik, csak az ő vezetői
kompetenciája. Igyekeztem felkavarni a korábbi
állóvizet. Az eredmények
és a munkahelyi légkör
igazolja, hogy jó döntéseket hoztunk.”
sáfárkodni az erőforrásokkal. Szeretem a feladatokat a közvetlen beosztottaimmal egyeztetni, de az, hogy

„Csak a jászkiséri székA közösség szolgálatában
helyünkön közel 300-an
dolgoznak. Emellett az or- Filó Gábor 38 éves, nős. Felesége böltöbbdiplomás pedagógus, illetve
szágban hat divíziónk van, csész,
drámapedagógus. Két fia van: Bálint 11,
amelyek a MÁV területi
Csongor 9 éves. A család egy sváb településen, a Pest megyei Ikladon él.
központjaihoz illeszkedA helyi önkormányzat 6 fős testületének
nek. A hetedik a mérnöki független képviselője. Szabadidejében
kerékpározik gyermekeivel és
létesítmények elnevezésű szívesen
feleségével. Fiai fociznak, lovagolnak,
divízió, ehhez tartoznak a úsznak és karatéznak. Rendszeres színOlvasásra sok ideje már
hidászok országos terüle- házlátogató.
nincs. Hétvégénként legfeljebb a leveleit
ti lefedettséggel.”
nézi át, dolgozza fel vagy rendezgeti.
ződésekben is divíziós bontásban
vannak rögzítve. Minden hónapban
van közös műszaki értekezlet a MÁV

Hobbija egy éve a vadászat. Inkább
erdőjáró, természetkedvelő ember, de
ilyenkor ritkán visz fegyvert magával.

5

HÍRVONAL

INTERJÚ
az illető hogyan intézkedik, csak az
ő vezetői kompetenciája. Igyekeztem felkavarni a korábbi állóvizet.
Az eredmények és a munkahelyi
légkör igazolja, hogy jó döntéseket
hoztunk. Ma már mindenki tudja,
hogy egy hajóban evezünk. Nincsenek villongások. Mindenkivel
elfogadtattam, hogy csoportszinten kell gondolkodni. Vagyis az első

„Ma már mindenki tudja,
hogy egy hajóban evezünk. Nincsenek villongások. Mindenkivel elfogadtattam, hogy csoportszinten kell gondolkodni.”

Bérrendezés a MÁV FKG Kft.-nél

szempont a MÁV-csoport eredményessége, és nekünk ezért kell dolgoznunk. Sikerként könyvelem el,
hogy a munkakörülményeken tudtunk javítani, hogy lassan túl leszünk
gépjárműflottánk megújításán is.
Most az irodák felújítása zajlik a budapesti Kőér utcában, és teljes körű
világításkorszerűsítésbe kezdtünk a
jászkiséri székhelyen. Úgy látom, jó
irányba haladnak a dolgaink.

Dávid Ilona elnök-vezérigazgató – mint
a tulajdonos MÁV Zrt. vezetője – engedélyezte, hogy a MÁV FKG Kft.-nél folytatódjon a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdekében megkezdett,
saját forrásból megvalósított, többlépcsős felzárkóztatási program. Az intézkedéssorozat első lépcsőjét a választható
béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó
alanyi jogú, havi 4000 forintos juttatás
bevezetése jelentette, a 2016-os évben

A bizalom jellemzi az önt kinevező elnök-vezérigazgató asszon�nyal való kapcsolatát is?
Igen. A kinevezésemkor Dávid Ilona
mindössze ennyit mondott: „Van egy
perced felnőni.” Ez cseng a fülemben
még ma is.
Kép és szöveg: Gaál Péter

pedig a munkaerőpiaci szempontból
kiemelt munkakörökben a MÁV-csoport alapbéreivel harmonizáló intézkedéseket dolgoztak ki. A megállapodást
Dávid Ilona mellett Filó Gábor, a MÁV
FKG Kft. ügyvezetője, valamint a Vasutasok Szakszervezete részéről Meleg
János elnök és dr. Kotter József alelnök,
a VDSZSZ Szolidaritás képviseletében
pedig Halasi Zoltán elnök és Feledy István ügyvivő látta el kézjegyével 2016.

Biztber és távközlési konferencia Gyulán
sére, valamint szakmai párbeszédre és
tapasztalatcserére is.

A Lencse

A MÁV Felépítménykarbantartó és
Gépjavító Kft. saját fejlesztésű és
gyártású darus vasúti járműszerelvényeit, a Lencséket lapunkban
2014 januárjában mutattuk be.

Fotó: MTI

A konstruktőrről, Lencse Józsefről
elnevezett, korszerű, kétdarus járműszerelvények akár 160 tonnányi
vontatmány továbbítására is képesek, valamint hosszabb sínszálak,
nehéz pályaszerkezeti elemek emelésére és rakodására is alkalmasak.
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október 19-én a budapesti MÁV-székházban. Az intézkedések értelmében
a MÁV FKG Kft. a főtevékenységeihez
kapcsolódó, munkaerőpiaci szempontból kiemelt munkaköreiben 671
fő részére felzárkóztató bérrendezést
hajt végre. A MÁV-csoport felső vezetése az érdekképviseletekkel együtt
megkezdte az egyeztetéseket a 2017.
évi bérezési és foglalkoztatáspolitikai
intézkedések tekintetében.

A MÁV, azon belül a pályavasút
vezetése még 2009 decemberében
kérte fel a FKG-t, hogy a 30-40 éve
még korszerűnek számító, de már
elavult UDJ (univerzális darus jármű) típusú gépek helyett egy új,
a kor követelményeinek megfelelő
jármű megtervezésére és legyártására adjon előzetes műszaki
ajánlatot. A MÁV vezetése 2010ben bólintott rá az elképzelésekre,
így kezdetét vehette a tervezés a
kiválasztott főegységek beszállítóival. A műszaki dokumentáció ös�szeállításában négy gépész és egy
elektronikai szakember vett részt.
A legnagyobb kihívást a főegységek – motor, hajtómű, forgóváz,
daru, hidraulikus, pneumatikus és
elektronikus rendszerek – beépítése,
illetve működésük összehangolása,
valamint maga a gyártás jelentette.

Október 5. és 7. között ismét szakmai
találkozót tartottak a vasúti biztosítóberendezési és távközlési szakma hazai
képviselői Gyulán. A Vasúti Biztosítóberendezések és Távközlés Konferenciát a

MÁV Zrt. a FÓRUM Média Kiadó Kft.-vel
együttműködve rendezte meg. Az év
egyik legnagyobb vasúti szakmai fóruma lehetőséget biztosított az érintett
területek képviselőinek továbbképzé-

A nyitónapon Dávid Ilona, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója és Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésért felelős helyettes államtitkára mellett a konferencia házigazdája,
Mondi Miklós, a MÁV Zrt. szegedi pályavasúti területi igazgatója köszöntötte a
résztvevőket. A nap folyamán számos
érdekfeszítő előadást hallhattak a résztvevők többek között a MÁV-csoport,
a GYSEV Zrt., a NIF Zrt., a BKV Zrt. és a
Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselőitől. A rendezvény második és harmadik napján biztosítóberendezési és távközlési szekcióra osztva, összesen közel
30 előadással folytatódott a program,
amelynek része volt egy szakmai kirándulás és helyszínbejárás is a békéscsabai
vasútállomáson.

Átadták a MÁV-START legújabb járműfényező kabinját
Október 13-án átadták a MÁV-START
Zrt. – a szolnoki után – második legnagyobb járműfényező kabinját Dombóváron. Az új fényezőkabin felépítésének
köszönhetően Dombóváron is lehetővé
vált a vasúttársaság járműveinek korszerű munkakörülmények közötti karbantartása, felújítása. A csaknem 185
millió forint értékű, saját forrásból, hét
hónap alatt megvalósított beruházásnak köszönhetően jelentősen rövidül a
járműfelújítások és -karbantartások időtartama. A kabin több mint 180 négyzetméteres alapterülete, hatméteres
belmagassága és két részre oszthatósága lehetővé teszi mozdonyok, vasúti
személy- és teherkocsik, valamint alkatrészek, például forgóvázak fényezését is.
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Kiss Gábor: „Míg élek, vasutas maradok”

Beszélgetésünk apropója, hogy
Kiss Gábor, a Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság
műszaki hálózati koordinációs
vezetője az idei Vasutasnapon a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkárától, Tasó Lászlótól
Közlekedésért Érdemérmet vehetett át. Tegyük hozzá gyorsan: a
kitüntetett immár 32 éve áll a MÁV
szolgálatában. Pályáját a sínek
mellett kezdte.
Ha korábbi beszélgetéseinkre jól
emlékszem, nyolcévesen döntötte el, hogy piros sapkás forgalmis
ta lesz. Honnan jött az ötlet?

reteszemeltyűit is kezelhettem a felügyelete mellett.
Az iskolaválasztásban is ez
a vonzalom döntött?
Természetesen. Szóba sem jöhetett más, mint a miskolci 1. számú
Ipari Szakközépiskola vasútforgalmi szakiránya. Ott érettségiztem,
és ösztöndíjasként a Miskolc-Tiszai
Körzeti Üzemfőnökségen belül Miskolc-Rendező pályaudvaron azonnal elkezdtem dolgozni. Időközben
felvettek a győri Közlekedési- és
Távközlési Műszaki Főiskolára, ahol
1987-ben kaptam diplomát mint
okleveles vasútüzemviteli üzemmérnök.

„Nyolcévesen azzal dőlt el
a pályaválasztásom, hogy Nem túlzok, ha azt mondom: ezek
után is szinte folyamatosan tanult.
a nagybátyám megenged- Lépésről lépésre igyekeztem elsajátítani mindent, amiről úgy gonte nekem, hogy a teljes
csapórudas sorompót én „Dolgoztam mint vonatkezeljem.”
fel- és átvevő CSM-es,
Gyermekkorom óta a vasút érdekelt, majd az önállósító vizsgát
ami annak volt köszönhető, hogy
atyai nagybátyám Újszász állomá- követően forgalmi szolson volt váltókezelő. Nyolc
évesen gálattevő lettem, és a
azzal dőlt el a pályaválasztásom,
hogy a nagybátyám megengedte rendezői oldalát kezeltem
nekem, hogy a teljes csapórudas az idén 50 éves Domino
sorompót én kezeljem. Sőt, a Siemens-Halske biztosítóberendezés berendezésnek. ”
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doltam, hogy szakemberré tesz.
Dolgoztam mint vonatfel- és átvevő
CSM-es, majd az önállósító vizsgát
követően forgalmi szolgálattevő lettem, és a rendezői oldalát kezeltem
az idén 50 éves Domino biztosítóberendezésnek. Ezt követően Miskolc-Tiszai pályaudvaron dolgoztam
több beosztásban is. 1992-ben egy
pályázat útján Sajószentpéter állomás vezetőjének neveztek ki. Voltam
Szerencs állomásfőnöke, és egy évre
rá Miskolcon területi személyfuvarozási osztályvezető-helyettes lettem.
Hat esztendő múltával Budapestre,
a Személyszállítási Szakigazgatóságra kerültem mint személyszállítási
szakigazgató-helyettes. Egyértelmű
en annak köszönhettem az újabb
és újabb megbízatásokat, hogy folyamatosan képeztem magam. Másoddiplomát szereztem okleveles
szakközgazdászként a Pénzügyi és
Számviteli Főiskolán 1999-ben, majd
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2011-ben
vehettem át az MBA közgazdászdiplomát.
Volt a MÁV-START Zrt. elnök-vezérigazgatójának kabinetfőnöke,
a pályavasúti üzletág tanácsadója, később a pályavasúti üzemeltetés szakértője és a működéstámogatás vezetője. Újabb és
újabb feladatok és felelősség. Mi
mindennel foglalkozott még az
elmúlt három évben?
A pályavasúti üzemeltetési szervezeten belül szükséges koordinációs tevékenységet felügyeltem és
irányítottam. Ide tartozott a térinformatikai rendszer (MTR) üzemeltetésén belül a PTM pályás modul
felügyelete, karbantartásának és
megújításának irányítása, az operatív vágányzári feladatok végzése,
a Központi Vágányzári Bizottság
működtetése, pályakapacitás-korlátozási igények benyújtása a VPE
Kft. részére, a pályahálózati elemek,
a tárgyi eszközök nyilvántartása és
annak felügyelete, az oktatások és
képzések, sőt a vizsgáztatások folyamatosságának biztosítása. Mindezek mellett a pályás kisgépek, be-

rendezések és járművek nyilvántartása, ezek felügyelete, javíttatása,
valamint a pályavasút által használt
vasúti járművek típus- és használatbavételi
engedélyeztetésével
kapcsolatos valamennyi feladat. Itt
elsősorban a hatóságokkal, például
a Nemzeti Közlekedési Hatóssággal
történő együttműködés biztosítása
volt a cél. És még nem ejtettem szót
új feladataimról: a NIF Zrt.-vel való
folyamatos koordinációról, a vasúti infrastruktúra fejlesztésével, az
üzemeltetői költségtérítési források
felhasználásával, forrásallokációval
összefüggő feladatok felügyeletéről, valamint a legnagyobb megrendelőnkkel, a MÁV-START Zrt.-vel való
kapcsolattartásról, egyeztetésről.
Műszaki és közgazdasági ismereteinek köszönhetően sokoldalú
szakember.
Alapvetően műszaki képzettségű
voltam, de úgy véltem, hogy csak
úgy állom meg majd a helyem, ha

egy-egy pénzügyes kolléga, ha a beruházások, felújítások során pontos
elszámolásokat kell készíteni.

tervezés során magunk elé kell tűznünk. Ehhez valóban kell a műszaki
és a közgazdász szemlélet is.

Két éve beszélgettünk, amikor
ugyancsak a Vasutas Magazinnak
adott interjút. Most értettem meg
igazán az akkor elejtett mondatát: „Látom a fától az erdőt.” Azóta új szerepkörében bizonyára
újabb leckéket kell megtanulnia.
A pályakapacitás felügyelete változatlanul a dolgom. Új „leckeként”
a műszaki beruházások, felújítások,
karbantartások
forrásallokációja,
-elosztása is hozzám került. Itt kell
a kontrollinggal, a szakmai főosztályokkal, a területi igazgatóságokkal
és a Műszaki Lebonyolítási Igazgatósággal közösen olyan célokat és
célrendszereket felállítani – a felújítások, beruházások, karbantartások kapcsán –, amelyeket a gördülő

Ötvenéves. Tévedek, ha azt gondolom, hogy töretlen ez a pályaív?
Minden életútban vannak csúcsok
és hullámvölgyek. Hogy most hol
állok? Arra törekszem mindig, hogy
a csúcson legyek. De biztos vagyok
benne, hogy nem lehet mindig a topon az ember. Életem szempontjából fontos állomásnak tartom, hogy
18 évesen aláírtam a MÁV-os munkaszerződésemet. Azóta próbálom
mindig a tőlem telhető legnagyobb
lojalitással kezelni ennek a társaságnak a céljait. Azt remélem, hogy ez
a nyugdíjazásomig így marad. Erre
törekszem. Egy biztos: amíg élek,
vasutas maradok.
Kép és szöveg: Gaál Péter

„Alapvetően műszaki
képzettségű voltam, de
úgy véltem, hogy csak
úgy állom meg majd a
helyem, ha a gazdaság területén is tudást, tapasztalatokat szerzek. Mind
a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola, mind a Műszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetem után azt éreztem, hogy kinyílt előttem
a világ. Megismertem,
miként működik a világgazdaság...”
a gazdaság területén is tudást, tapasztalatokat szerzek. Mind a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, mind
a Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem után azt éreztem, hogy
kinyílt előttem a világ. Megismertem, miként működik a világgazdaság, hogyan működnek a pénzügyi
szabályozók, s hogy mit miért kér
tőlünk, műszaki szakemberektől
9
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Vasútépítészet újratöltve
Szeptember 29-én és 30-án rendezték meg Debrecenben a XXII.
Vasúti Építészeti Napokat. A másfél
évtizedes szünet után idén újra tető
alá hozott színvonalas, kétnapos
esemény egyik eredménye remélhetően az lesz, hogy ez a terület végre
odakerül az építészeti szakmában,
ahová való: a legmagasabb polcra.
Szeptember utolsó két napján végre
újra találkozhatott a vasúti magasépítészeti szakma krémje az érdeklődő
külső partnerekkel. A debreceni eseményt az első napi levezető elnök,
Madácsi Gábor osztályvezető (MÁV
Zrt. Ingatlanüzemeltetési és Fejlesztési Főosztály) nyitotta meg, akinek
oroszlánrésze volt abban, hogy a rendezvény megvalósulhatott. Ezt követően három, akár előadásnak is beillő
köszöntőt hallhattunk Tokaji Róberttől, a MÁV Zrt. műszaki felügyeleti
és technológiai igazgatójától, Nagy
Krisztán debreceni pályavasúti területi igazgatótól és China Tibortól, Debrecen főépítészétől.

Berlin, Liège, Rotterdam és Linz mellett megannyi más európai példát
elemzett, s igazán lenyűgöző előadást tartott! Kérdésre elmondta, miért
lett a kelenföldi fejlesztés – egyelőre
– vasúti szempontból ennyire barátságtalan, és azt is, hogy kellenek a
jó kompromisszumok. Hozzátette: ő
a Déli pályaudvar pártján áll. Ezt követően Hajós Tibor részletezte a cége
által készített tervek alapján felújított
pécsi felvételi épülettel kapcsolatos
nehézségeket és a sikeres megoldásokat. Némileg kakukktojásnak tűnt Bán
Dávid társadalomkutató fellépése, aki
úgy kezdte: „ő képviselné az utast”.
Fonyódi Mariann egyetemi docens a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának urbanisztikai tanszékéről a vasút
és a városok fejlesztésének lehetőségeit, illetve az ezekkel kapcsolatos kutatást taglalta, záróelőadásként pedig
dr. Kormányos László, a MÁV-START
Zrt. nemzetközi szolgáltatási vezetője
tartott előadást az utasbarát szolgáltatásokról.

Az előadások sorát Erő Zoltán építész
nyitotta meg. (A szakember Vasútállomások újratöltve című, érdekfeszítő
mondandóját terjedelmi okok miatt
a Vasutas Magazin következő, novemberi számában közöljük.) Erő Zoltán

A második napon Kummer István
alapítványi titkár elsőként a MÁV Zrt.
Műszaki Tervezési Főosztály okleveles építészmérnökének, a balatonszentgyörgyi állomási rekonstrukció
tervezését vezető Pálinkás Ferencnek

A gödöllői Királyi váró
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Magas a nívó
adott szót (a vele készített interjúnk a
következő oldalon olvasható). Terbe Erzsébet, a Mérték Építészeti Stúdió Kft.
építésze a békéscsabai felvételi épület
felújításáról, Selényi György a ketteS
Műterem Kft.-től pedig az alternatív
vonaltípusról, a BIA-TATA projektről
beszélt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 2007 és 2015 közötti
építési projektjeiről Győrik Balázs koordinációs főmérnök tartott előadást.
Kovács Péter az Archiko Kft. és Lengyel
István a Lengyel Építész Műterem Kft.
képviseletében a legfrissebb és egyik
legizgalmasabb hazai fejlesztésről,
a debreceni intermodális csomópontról adott elő.
A kétnapos esemény végén a MÁV
Zrt. építészeti arculatának örökségéről és jövőképéről Madácsi Gábor
beszélt, majd két pályavasúti területi
igazgató, Nagy Krisztián és Veszprémi
László zárta a konferenciát abban a
reményben, hogy a következő Vasúti
Építészeti Napokra nem újabb tizenöt, hanem csak három, de lehet, hogy
csak egy évet kell várni. Erre garancia
az is, hogy idén először kapcsolódott
a szervezésbe a Vasúti Építészeti Alapítvány, amely a jövőben is szeretne
együttműködni a MÁV-val.
M. K.

A Vasúti Építészeti Alapítvány a MÁV
Zrt. együttműködésével idén hirdette
meg először a Vasúti Építészeti Nívódíj
pályázatot. A nyilvános pályázat célja
a vasúti építészeti tervezés szakterületén végzett minőségi alkotómunka
elismerése volt. Pályázni a megadott
kategóriákban, 2011. január 1. és
2015. december 31. között elkészült
épültekkel lehetett 2016. szeptember
15-ig. Az eredményeket a konferencia
első napján hirdették ki, a díjakat Tokaji
Róbert, a MÁV Zrt. műszaki felügyeleti
és technológiai igazgatója és dr. Müller
Ferenc, a Vasúti Építészeti Alapítvány
elnöke adta át.
A Vasúti Építészeti Nívódíjat az „Új
építésű vagy átalakított, felújított kisállomások felvételi épületei, perontetők”
kategóriában Vác vasútállomással a
Mata-Dór Architektúra Kft. nyerte. A cég
két dicséretet is bezsebelt a csárdaszállási és a mezőberényi vasútállomással.
Vasúti Építészeti Nívódíjat nyert az „Új
építésű vagy átalakított, felújított nagyállomások felvételi épületei” kategóriában a pécsi vasútállomással a Hajós
Építész Iroda Kft. E cég a „Belsőépítészet, társművészet, környezetrendezés”
kategóriában a gödöllői vasútállomás
Királyi várójáért dicséretet kapott.
Tokaji Róbert külön gratulált Madácsi
Gábornak és csapatának, amiért a
2014-es Brunel-díj után 2016-ban a
MÁV a 120a számú Budapest–Újszász
vasútvonalon található állomásépületek felújításáért, helyreállításáért
ICOMOS-díjat kapott.

„Menteni az értékeket”
A Vasutas
Magazin múlt
havi számában
mutattuk be a
felújított balatonszentgyörgyi vasútállomást. A Vasúti
Építészeti Napok kapcsán ki mást is
kérdezhettünk volna, mint Pálinkás
Ferenc mérnököt, aki Balatonszentgyörgyön „csodát” művelt.
A széppé tett régi balatonszentgyörgyi állomás ilyetén megvalósított felújítása az ön ötlete volt?
Ha a koncepcióra és annak kidolgozására, illetve a megvalósításban való
szoros közreműködésre gondol, akkor
igen. A tervezési programot az akkori
hálózatfejlesztéssel közösen állítottuk
össze. Nincs olyan építész tervező, aki
másképpen kezdett volna hozzá, vagy
nem próbálta volna megmenteni
a még meglévő vasúti értékeket. Szó
szerint egyedülálló, a Déli Vasút első
osztályú típusépületéről beszélünk,
amelyből az országban több is volt,
de csak ez az egy maradt meg. Éppen
ezért alapos kutatással és feltárásokkal kezdtük a munkát, és mindvégig
a funkcionális működés biztosítására
törekedtünk.
Milyen más koncepció jutott még
az eszébe, vagy rögtön ez a megoldás tűnt a legjobbnak?
Alapjában véve nincs jobb megoldás.
Az építész kollégák egységesen támogatták az elképzelését?
A vázlattervi szakaszban voltak véleményeltérések, de abban, hogy

a típusépületet eredeti állapotában
felújítva mutassuk be, egyetértettünk.
A munkálatok közben konzultáltunk
Dévényi Tamás építésszel és Ritoók
Pál építészettörténésszel is. Mindketten támogatták a megvalósult koncepciót.
A kivitelezést nehezítette a kitűzött
cél, hogy az eredeti állapot jöjjön
létre?
Nehéz kérdés, mivel az volt a tapasztalatom, hogy nagyítóval kell keresni
a szakembereket, akik ilyen típusú feladatokra képesek. Ez nem csak az én,
hanem a kivitelező tapasztalata is. Az
volt a szerencse, hogy a kivitelező a
tervek szerint és a tervezőkkel együttműködve akart dolgozni. Így aztán a
tervezői művezetések során váratlanul előbukkanó feladatokra közösen
kerestük meg a legjobb megoldásokat. Az építkezés során a mintaszerkezetek, így például a külső nyílászárók,
a dísztégla tagozatok vagy a színek
tekintetében addig készítettünk mintadarabokat, amíg az elképzelt szín
és forma létre nem jött. A faszerkezetekre 4-5 alkalommal is kevertettünk
színeket a festékgyártóval, amíg az
elképzelt árnyalat meg nem született. Ráadásul ezeket különböző fafajtákra kellett felhordani úgy, hogy
a végső megjelenés azonos legyen.
Mindvégig a kiviteli tervekben előírt
minőségi anyagokhoz és az átgondolt, bevált szerkezeti megoldásokhoz ragaszkodtunk. Remélem, hogy
mind az utasok, mind az ott dolgozók
megelégedésére szolgál ez az épületegyüttes a környezetével együtt. És
bízom abban is, hogy sokáig ilyen állapotban is marad.
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A teljes magyar belföldi vasúti menetrend
elérhető a Google Térképen

Kilencven hazai vasútvonal és több
mint 1200 vasútállomás menetrendjével bővül a Google Térkép. A Google, a MÁV, MÁV-START és a GYSEV
együttműködésének köszönhetően
mostantól Magyarország teljes
belföldi vasúti menetrendje elérhető
a Google Térkép online útvonaltervező rendszerében.
A Google Térkép célja, hogy minél
átfogóbb és pontosabb információval támogassa a felhasználókat a
tájékozódásban. Havonta több mint
egymilliárdan használják az interaktív
térképet világszerte, sokan közülük
tömegközlekedéssel kapcsolatos információt keresnek. A Google, a MÁV,
a MÁV-START és a GYSEV együttműködése ezen a területen jelent előrelépést, mivel mostantól a teljes belföldi
vasúti menetrend elérhetővé válik a
Google Térképen.
„A Google Térkép legfőbb célkitűzése,
hogy segítse a felhasználókat a tájékozódásban, útvonalaik egyszerű
megtervezésében. Ehhez nem csupán
földrajzi adatok szükségesek, hanem
tömegközlekedési információk is.
A közös kezdeményezésnek köszönhetően mostantól a teljes belföldi vasúti
menetrend elérhetővé válik az alkalmazáson belül, amely ezáltal segíti az
utazókat útvonalaik könnyebb megtervezésében” – mondta Heal Edina, a
Google magyarországi vezetője.
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A Google Térkép 2007 óta szolgáltat
tömegközlekedési adatokat a világ
városaiban. A funkció mára a világ
64 országának közel 20 ezer városának és több mint 3 millió állomásának közlekedési információit tartalmazza. A helyi tömegközlekedési
adatok már több magyar városban
is elérhetőek, többek között Budapesten, Miskolcon, Debrecenben és
Pécsett.
„A magyar vasútnak lépést kell tartania a technikai és informatikai fejlődéssel. A Google Térkép alkalmazásban a
vasút elsőként jelenik meg a magyarországi helyközi és távolsági közösségi
közlekedési szolgáltatók között az ismert és népszerű felületen. Európában,
ha nem is elsők, de élen járók leszünk
ezzel a franciák, németek, osztrákok
után. Mindez azt jelenti, hogy sok millió számítógépen, táblagépen és okostelefonon válunk egyetlen kattintással
vagy érintéssel elérhetővé a hazai és
külföldi utasaink számára” – mondta
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: „A rendszer segítségével a tömegközlekedéssel
történő utazások tervezhetőbbé válnak, ezzel is növelve a közösségi közlekedés versenyképességét az egyéni
utazásokkal szemben. A Google Térkép
használatával az utazás megtervezé-

Kétszázan jelentkeztek a MÁV-csoport pozícióira
a HVG Állásbörzén

sekor az utasok komplex tájékoztatást
kapnak: a kiválasztott időpontban
mely közlekedési eszközöket vehetik
igénybe, milyen menetidőre számíthatnak, sőt egy kattintással elérhető a
MÁV-START online jegyvásárlási felülete is. Mivel a Google rendszere az egész
világon egységes, így a Magyarországra látogató turisták is könnyebben el
tudnak igazodni a vasúti közlekedésben akár saját anyanyelvükön, az általuk megszokott módon.”

ság karrierportáljára és jelentkeztek az
állásajánlatokra. A MÁV-csoport immár
10. alkalommal jelent meg állásajánlataival a HVG Állásbörzén, amiért a
szervezők a rendezvény első napján
elismerésben részesítették a vállalatcsoportot. A korábbi sikerek után idén
is többek tetszését elnyerte a vasúttársaság felfrissült standja, amely ezúttal
is kapott szavazatokat a legegységesebb megjelenésű stand címéért folyó
versenyben.

A MÁV-START a jövőben is igénybe
kívánja venni a világ legkorszerűbb
technológiai megoldásait és platformjait az utastájékoztatás fejlesztéséhez és az utasszám növeléséhez,
ezért mától a MÁV-START a menetrendi adatbázisát – globálisan használt
állományként (GTFS) – díjmentesen
elérhetővé teszi a www.mavcsoport.
hu weboldalon. A minden éjszaka
frissített nyílt platformmal és adatbázissal – regisztráció után – bármely alkalmazásfejlesztő számára megnyílik
a lehetőség jobbnál jobb alkalmazások fejlesztésére.

A MÁV-csoport határozatlan idejű munkaszerződést, teljes munkaidős foglalkoztatást, széles körű képzési lehetőségeket, változatos elemekből álló béren
kívüli juttatásokat, utazási kedvezményt
és egészségmegőrző programot kínál leendő munkavállalói számára. A
meghirdetett pozíciókra folyamatosan
lehet jelentkezni a vasúttársaság nemrég megújult karrierportálján, valamint
az őszi állásbörzéken. Az érdeklődők
legutóbb október 12-én és 13-án Budapesten, a Műegyetemi Állásbörzén
ismerkedhettek meg a MÁV-csoport
állásajánlataival, de lesz rá lehetőségük
november 8-án a győri Széchenyi István
Egyetemen, november 16-án pedig a
nyíregyházi Nyír Plázában és debreceni
Fórum Bevásárlóközpontban is.

A vasúti menetrenddel kibővült
Google Térkép app elérhető Androidon és iOS-en, illetve a maps.google.
hu weboldalon. Az útvonaltervezéshez egyszerűen meg kell nyitni az alkalmazást, majd rákattintani a képernyő jobb alsó sarkában található kék
nyílra. Ezzel rögtön megnyílik az útvonaltervező felület, ahol megadhatjuk a kiindulási pontot és az úti célt.
Ezt követően a vonat ikonra kattintva, megjelennek a lehetséges útvonalak, amelyek közül kiválaszthatjuk
a számunka leginkább megfelelőt. Az
utazást akár egy későbbi időpontra is
megtervezhetjük. Ehhez meg kell adnunk, hogy hány órakor szeretnénk
indulni, vagy azt, hogy mikorra szeretnénk megérkezni, és az alkalmazás
ennek megfelelően javasol útvonalat. Ennek a rendszernek válik részévé
most a MÁV, a MÁV-START és a GYSEV
által közösen működtetett 90 vasútvonal és több mint 1200 belföldi
vasútállomás.

A budapesti SYMA Rendezvényközpont adott otthont 2016. október
5-én és 6-án az egyik legjelentősebb
hazai karrierkiállításnak, a HVG Állásbörzének. A díjmentesen látogatható, ám regisztrációhoz kötött
rendezvény több mint 200 kiállítója
között ott volt a MÁV-csoport is. A
vasúttársaság változatos álláskínálattal várta az érdeklődőket, az ország

különböző pontjaira meghirdetett,
elsősorban műszaki, gazdasági és informatikai területeken lévő pozíciókra
a helyszínen és a MÁV-csoport honlapján, a www.mavcsoport.hu/karrier
oldalon is lehetett jelentkezni. A börze
két napja alatt mintegy 200-an éltek a
személyes jelentkezés lehetőségével, a
rendezvény hete során pedig összesen
közel 250-en regisztráltak a vasúttársa-

Egyeztettek az osztrák és a magyar vasúti vezetők

A szolgáltatási színvonal további
fejlesztéséről és az együttműködés
még hatékonyabbá tételéről egyeztettek az osztrák és a magyar vasúttársaságok vezetői 2016. szeptember 29-én Budapesten.
Andreas Matthä, az ÖBB Holding
(Osztrák Szövetségi Vasutak), va-

lamint Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Csépke András,
a MÁV-START Zrt., Kövesdi Szilárd,
a GYSEV Zrt. és Kovács Imre, a Rail
Cargo Hungaria Zrt. vezérigazgatója
egyetértett abban, hogy a legfontosabb feladat a társaságok piaci
szerepének erősítése. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumot (NFM) a
tárgyaláson Mosóczi László közlekedésért felelős helyettes államtitkár
képviselte.
A felek a számos napirendi pont között tárgyaltak például az 1978-ban
kötött vasúti határforgalmi egyezmény módosításának szükségességéről, az elmúlt 10 évben duplájára

nőtt utasforgalmú Budapest–Bécs
összeköttetés minél gyorsabb, kiszámíthatóbb és minőségi kiszolgálásáról, valamint a Railjet vonatok
fedélzeti biztonságának növeléséről.
A cél a társaságok működési hatékonyságának és szolgáltatási színvonalának emelése, továbbá szerepük
erősítése az egyre inkább erősödő
piaci versenyben.
Az Osztrák Szövetségi Vasutak a
MÁV-csoport egyik kiemelt partnere.
A MÁV Zrt. és az ÖBB már 2011-ben
szándéknyilatkozatot írt alá a stratégiai kapcsolatokról, a vállalatcsoport
együttműködési területeiről pedig
hosszú távú megállapodást kötött.
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Főnökforda Dávid Ilonával

Főnökforda, avagy kérdezz, felelek!
címmel indított új kezdeményezést
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki tervei szerint
havonta egy alkalommal csatlakozik
a MÁV-csoport egy-egy munkavállalójához, hogy szolgálat közben, de
kötetlen formában beszéljék meg a
kolléga vasúttal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait.
A Főnökforda, avagy kérdezz, felelek! elnevezésű kezdeményezés alapötletét
Rosta Sándor, a MÁV-START Zrt. vezető
jegyvizsgálója adta, aki elnök-vezérigazgató asszony Facebook-oldalán többször jelezte: szívesen megosztaná Dávid
Ilonával saját és kollégái munkával kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit.
A MÁV-csoport vezetője – aki a korábbi
években is számos alkalommal utazott
területi konzultációra vezetőtársai kíséretében – örömmel fogadta a meghívást, és egyúttal elhatározta, hogy
rendszeressé teszi ezeket a személyes
találkozókat.
Az első, szeptember 30-i alkalommal
Rosta Sándort kísérte el egy útra Budapesttől Veszprémig, de találkozott a
személyszállító vasúttársaság és a MÁV
Zrt. más munkavállalóival is. A program
a Déli pályaudvaron kezdődött, ahol
Dávid Ilona a vonat indulásáig a kocsivizsgáló munkatársakkal váltott néhány
szót, majd csatlakozott Rosta úrhoz, aki
bemutatta elnök-vezérigazgató as�szonynak a halberstadti kocsik központi
ajtózárási rendszerét és a jegyvizsgálói
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munka során használt eszközöket. Természetesen nem maradt el a menetjegyek ellenőrzése sem, az út során a JÉ
programmal kiadott jegyek beolvasásával semmilyen probléma nem volt.
A veszprémi érkezés után Dávid Ilona a
járat mozdonyvezetőjével, illetve az állomási tolatásvezetővel, egy kocsivizsgáló kollégával és egy jegyvizsgálóval
beszélgetett tapasztalataikról, aktuális
gondjaikról. A MÁV-csoport vezetője
találkozott az állomáson szolgálatot
teljesítő vezetőkkel is, akik a pályafenntartási és a felsővezetéki szakaszt érintő
kérdésekről számoltak be, illetve megosztották Dávid Ilonával a vasúti oktatás és képzés módosításával kapcsolatos javaslataikat.
A második, október 21-i Főnökforda
során Nagy Zoltán, a ferencvárosi járműjavító munkatársa látta vendégül
elnök-vezérigazgató asszonyt, és a
telephelyet bejárva tájékoztatta őt az
aktualitásokról. Dávid Ilona először a

G4-es vasúti vezérigazgatói találkozót rendeztek Budapesten
süllyesztőműhelyben tájékozódott a
folyamatban lévő munkákról, majd a
villamosmozdony-javító műhelyben
vette szemügyre a megfutamodott
Vectron mozdony sérüléseit, valamint
a munkakörülményeket, amelyek kapcsán segítséget kértek az ott dolgozók.
A munkatársak általánosságban a
bérek, az utánpótláshiány, illetve a
munkaruha- és az alkatrészellátás tekintetében szeretnének további intézkedéseket.
Szeretné ön is megosztani észrevételeit
személyesen Dávid Ilonával? Elnök-vezérigazgató asszony várja jelentkezését a fonokforda@mav.hu e-mail
címen! Kérjük, levelében jelezze, hogy
a MÁV-csoport melyik vállalatánál, milyen beosztásban dolgozik, és néhány
szóban azt is, hogy milyen témákról
szeretne beszélgetni. A jelentkezők
közül elnök-vezérigazgató asszony választja majd ki a következő Főnökforda,
avagy kérdezz, felelek! házigazdáját.

dulnak a fent említett irányelv korrekt
végrehajtása érdekében. Az Európai
Unió Vasúti Ügynöksége és az Európai Bizottság üdvözölné a rendelkezés végrehajtását. A csoport felkérte a
Szerb Államvasutakat, hogy megfigyelőként csatlakozzon a fórumhoz a Balkán-régiót is érintő korridorok fejlesztésének felgyorsítása érdekében.

2016. szeptember 29-én rendezték
meg a G4 vezérigazgatói találkozót
Budapesten, a rendezvény házigazdája Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Hungrail Magyar Vasúti
Egyesület elnöke volt.
A találkozón olyan fontos kérdéseket
vitattak meg a vasúttársaságok vezetői, mint a személyforgalmat érintő
vasúti szolgáltatások üzemeltetésének minősége, a menetrendszerűség, a díjmentes személyszállítás
Szlovákiában, és az éjszakai vonatok.
Ezután a dél-bécsi áruszállítási terminál közelgő megnyitásáról folyta-

tódott a megbeszélés. A résztvevők
megosztották egymással tapasztalataikat a vasúthálózatok villamosításával
kapcsolatban is. A mozdonyvezetőkről szóló irányelv (59/2007) alkalmazásának nehézsége, és az irányelv
módosítása is napirenden szerepelt.
A résztvevők tárgyaltak a – VI. Melléklet
alkalmazásából következő – határátkelőkön szükséges, elvárt nyelvhasználat derogációs eljárásáról és lehetőségeiről. A G4-csoport valamennyi
pályahálózat-működtetője és vasúttársasága összehangolt megközelítést
kialakítva arra a megállapodásra jutott,
hogy a felelős minisztériumokhoz for-

A Nemzetközi Vasútegylethez tartozó
G4-csoportot az Osztrák Szövetségi
Vasutak, a Szlovén Vasutak, a Horvát
Vasutak, valamint a MÁV Zrt. hívta
életre 1992-ben; 2008 óta a csoport
tagja az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közösségének (CER) is.
A mára tizennégy tagot számláló szervezetet jelenleg az ÖBB, az SŽ, a HŽ
Infrastruktura, a HŽ Cargo, a HŽ Putnički prijevoz, a ŽSR, a ZSSK, a ZSSK
Cargo, a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a
GYSEV Zrt., a Hungrail, az RCH Zrt., valamint a ŽFBH alkotja. Céljuk a vasutak
fejlesztésének harmonizálása a Duna
és az Adriai-tenger közötti régióban.
A G4-csoport lehetőséget biztosít a
tapasztalatcserére, valamint olyan
kezdeményezések indítására, amelyek
elősegítik a térség vasúti rendszerének
hatékony fejlesztését. Jövőre az ÖBB
lesz a G4 vezérigazgatói találkozó házigazdája.
Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

Debrecen úttörő a közlekedésfejlesztésben
Debrecenben épül meg az első Intermodális Közösségi Közlekedési Központ.
Október elején ünnepélyesen aláírták
a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
és Debrecen városa közötti együttműködési megállapodást az Intermodális
Közösségi Közlekedési Központ (Főpályaudvar) kialakítására. A fejlesztés célja
egy modern, a különböző közlekedési
módok közötti közvetlen kapcsolatot
megteremtő központ kialakítása. Egy
helyen lesz a helyi és helyközi autóbusz
pályaudvar, a vasútállomás, a villamos
végállomás és a trolibuszok megállóhelye, megkönnyítve és meggyorsítva a
Debrecenbe érkező, illetve a Debrecenből induló utasok közlekedését.
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Megújíttatja tolatómozdonyait a MOL
A Dunai Finomítóban a MÁV-csoport képviselői október 4-én
átadták a MOL-nak az első tolatómozdonyt, amely a MÁVSTART Zrt. szolnoki vasúti járműjavítási telephelye és a Ganz
Motor Kft. szakemberei közösen újítottak fel az MOL igényei
szerint. 2017 végéig további hat mozdony esik át a teljes körű
felújításon és kap új dízelmotort, a járművek ezt követően
a MOL logisztikai telepein teljesítenek szolgálatot. A MOL
összesen 1,5 milliárd forint értékben újíttatja fel tolatómozdonyait. Az A25 (MÁV M44) sorozatú dízel-villamos mozdonyok magyar gyártmányú, legendásan megbízható konstrukciónak számítanak, ezért is döntött a MOL a csere helyett
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a felújítás mellett. Fontos szempont volt a típus jellegének
megőrzése is, ami elősegíti a mozdonyok karbantartását.
A járművekben felújítják az alvázat, a mozdonyszekrényt,
a forgóvázat, a főgenerátort, valamennyi pneumatikus
és segédüzemi rendszert, a vonó-, ütköző- és kapcsolókészülékeket, az új dízelmotorokhoz új, korszerű vezérlő- és
szabályozórendszert építenek be, valamint újrafényezik a
mozdonyokat.
MÁV KIG
Fotó: Soós Botond
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Bíró József: „Ez csúsztatás!”
Fotó: NKH

Minden területen érzékelni a haladást: több száz kilométeren zajlanak
beruházások, európai színvonalú
állomások jönnek létre és a járműállomány is korszerűsödik. Ezt nem
akárki állítja a vasúttársaságról, hanem a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) elnökhelyettese, az Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal vezetője:
Bíró József.
Sok a panasz a vasútra?
A menetrendszerűséggel, az utasjogi
kérdésekkel vagy a szolgáltatás színvonalával kapcsolatos panaszokkal
az NKH elnökének felügyelete alatt
működő Piacfelügyeleti és Utasjogi
Főosztály foglalkozik, a közlekedés
biztonságára vonatkozó észrevételek
kivizsgálása a hatóságon belül viszont
az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
feladata. Előbbiről annyi elmondható,
hogy a bejelentések száma növekvő
tendenciát mutat, de nem azért, mert
több lenne a probléma vagy romlana
a vasúti szolgáltatás színvonala, hanem mert az emberek körében egyre
ismertebb ez a lehetőség. Nyáron és a
karácsonyi időszakban sokkal érzékenyebbek az utasok, nagy a forgalom,
s nagy a vasút leterheltsége. Ilyenkor
hozzánk is több bejelentés érkezik.
A közlekedés biztonságával mi a
problémájuk többnyire az utasoknak?
Klasszikus, visszatérő probléma az
ajtózárás: ha a közlekedési eszközön
nem csukódik, vagy nem nyílik az ajtó,
vagy például a villamosokon túl gyorsan zárják be központilag az ajtókat.
A peronok állapotát illetően is sok a
kifogás. Szeptember végéig 36 közérdekű bejelentést kaptuk, ebből 25 a
vasúti közlekedés biztonságára vonatkozott.
A szakszervezetek is gyakran élnek
közérdekű panaszbejelentéssel a
közlekedés biztonságát illetően?
Bejelentésük számaránya nem mondható jelentősnek, ők viszont fajsúlyos kérdésekkel fordulnak hozzánk:
megpróbálják
rajtunk
keresztül
érvényesíteni a vélt vagy valós igazukat. Pozitív jelzésként tekintünk a
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felvetéseikre, még akkor is, ha azok
nem minden esetben megalapozottak jogszabályilag. Nekünk az a
feladatunk, hogy pártatlanul, körültekintően vizsgáljunk meg minden
bejelentést. Meghallgatjuk az érintett
feleket, helyszíni szemléket tartunk,
különböző ellenőrzéseket végzünk,
ezek alapján hozunk határozatot.
Az elmúlt hónapokban sokan követték figyelemmel a munkamegtagadás következtében menesztett
jegyvizsgálók körül kirobbant szakmai vitát. Az eset kapcsán a Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete, a

VDSZSZ önökhöz fordult. A hivatalból nézve milyen ennek a szakszervezeti akciónak a megítélése?
Bárki is akadályozza a vasútüzem
biztonságos működését, az elfogadhatatlan és helytelen. A munkavállaló és a munkáltató közötti parttalan
vitákba ugyanakkor nem szeretnénk
beleszólni, ebben a munkajogi kérdésben pedig nem szeretnénk állást
foglalni, mivel nincs is rá jogszabályi
lehetőségünk. A hivatal ugyanis csak
a vasútbiztonság szempontjai felől
tudja megközelíteni ezt a kérdést.
Mi a rendszerszemléletben hiszünk:
négy tényező – az ember, a pálya,

a jármű és a tevékenység – teljes
összhangja kell ahhoz, hogy a vasúti
közlekedés biztonságos legyen. Ezért
ezt a kérdést sem önmagában, hanem rendszerszinten vizsgáltuk meg.
Az Európai Unió ide vonatkozó előírásából indultunk ki, amely kimondja:
„A vasúttársaságnak gondoskodnia
kell az utasszállítás biztonságáról az
indulás és az utazás során”. Az ajtók
nyitása és zárása a vasúti közlekedés
egyik meghatározó biztonsági kérdése. A vonatkísérő személyzet létszámát, a szerelvény kialakítását, valamint a vasúti pálya, a vasútállomás és
megállóhelyek peronjainak adottságait is rendszerben kell nézni. Ezekből
egyetlen elemet sem szabad kiemelni
vagy külön kezelni. Olyan szabályozást kell létrehozni, hogy minden
helyzetre legyen megfelelő, kielégítő
válasz. Ismert probléma nem maradhat megoldatlan.
Uniós szabályokra hivatkozik a Kollektív Szerződés helyett? A VDSZSZ
honlapján az állítja: az NKH azért
marasztalta el a MÁV-START-ot,
mert nem tartotta be a Kollektív
Szerződést.
Ez csúsztatás, mert a határozat azt rögzíti, hogy a biztonsági szabályokat felül
kell vizsgálni. A Kollektív Szerződés a
szakszervezetek számára ugyan rendkívül fontos, de a műszaki-biztonsági kérdéseket nem a KSZ-ben kell szabályozni, még ha a KSZ le is képezi a vállalat
működését. Ha pedig ellentmondás
van a Kollektív Szerződés és a vállalat
tevékenységét meghatározó biztonsági szabályok között, akkor azt fel kell
oldani. Megítélésem szerint elsőbbséget kell élvezzen a biztonsági szabály.
Az utasok biztonsága nem lehet a KSZ
„alkujának” tárgya.

„Elsőbbséget kell élvezzen a biztonsági szabály.
Az utasok biztonsága
nem lehet a Kollektív
Szerződés alkujának
tárgya.”
A pártatlan hatóságot az nem zavarja, hogy VDSZSZ az NKH-ra hivatkozva megtéveszti a munkavállalókat?
Munkaerő-kapacitás hiányában nem

tudunk minden vasúti témájú honlapot olvasni. Ha a szakszervezet a
kérdésben félreérthető tájékoztatást
ad, a vasúttársaság tegye közzé a határozatunkat és szembesítse a szakszervezetet álláspontjával.
A vasúttársaságnak mire kell odafigyelnie?
Arra, hogy mérje fel a biztonsági
kockázatokat és ennek megfelelő eljárásrendet alakítson ki azért, hogy
ne fordulhasson elő, hogy nyitott
ajtóval induljon el egy vonat vagy
menetközben kinyíljon az ajtaja.
Feltétlenül fontosak a MÁV-STARTnak azok a törekvései, amelyek azt
segítik, hogy a vonatokon központilag zárhatóak legyenek az ajtók.
Tapasztaljuk is, hogy ebbe az irányba mozdult el a vasúttársaság, hiszen vannak nálunk erre vonatkozó
kérelmei. Ugyanakkor azt is látjuk,
hogy nem sikerült teljeskörűen bevezetnie azokat a szabályozásokat,
amelyek szükségességére még a
2014-es vizsgálat során hívtuk fel a
figyelmet.
Az önök határozata szerint a MÁVSTART „valamennyi érintett beleegyezésének a hiányában nem
tudta bevezetni a személyszállító
vonatok zárt ajtókkal történő, biztonságos közlekedtetését elősegítő vállalati utasítását”. Bár az utasítás véleményezése a résztvevők
között folyamatban van, mégis kiket értsünk az „érintettek” alatt?
A MÁV-START Zrt.-nek az eljárás során tett nyilatkozata alapján az érdekképviseleti szerveket.
De ha a közlekedés biztonságáról
beszélünk, akkor miként lehetséges, hogy ez a szakszervezeteken
múlik? Bele kell egyezniük abba,
hogy a vonatok biztonságosan
közlekedjenek? S ha nem egyeznek bele, akkor pedig feljelentik az
NKH-nál a vállalatot? Biztosan jó az
erre vonatkozó szabályozás?
Nem a hatóság dolga válaszolni ezekre a kérdésekre. A hatóságnak az a
feladata, hogy megkövetelje a közlekedés biztonságára vonatkozó előírások betartását. A vasútvállalat vezetésének pedig az a feladata, hogy
meghozzon minden olyan intézkedést, amivel megteremti a biztonsá-

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
gos közlekedés feltételeit. Az, hogy a
vállalat vezetésének ez ügyben kivel
kell egyeztetnie, nem tartozik ránk.
Vállalati belügyekbe nem kívánunk
beleszólni, de a partnerséget fontosnak tartjuk hangsúlyozni a munkavállalók és a munkaadók, a szakszervezet
és a munkáltatók, a vasúti szolgáltató
és az utas, valamint a vasútvállalat és
a hatóság között. Ezeknek a kérdéseknek a kezelésében sokat segítene, ha
a vasúti közlekedés biztonságát befolyásoló alapvető, ma még vállalati
utasítások minél nagyobb része jogszabályi szintre kerülne.
A MÁV-START az ominózus nyári
eset után parancskönyvi utasítással
igyekezett egyértelmű helyzetet teremteni. Ezt vajon jól tette-e?
Természetesen jól tette: szükséges
volt, de nem volt elégséges az intézkedés. Elégséges akkor lesz, ha a MÁVSTART maradéktalanul végrehajtja
a határozatunkban foglaltakat. Azaz
rendszerszemléletben, az első állomástól, szerelvénytől, alkalmazottól,
járműtípustól az utolsóig átgondolva,
a kockázatokat kielemezve leszabályozza a folyamatokat, hogy mikor mit
kell csinálni, s miként kell eljárni. Az
összes körülmény együttes mérlegelésével kell olyan egyértelmű szabályrendszert kialakítani, ami garantálja
a legmagasabb szintű biztonságot.
Ennek megfelelően gondoskodni kell
a munkavállalók oktatásáról, majd a
szabályok betartatásáról.
Az NKH szerint is jogsértő ez a parancskönyv, mint ahogy a VDSZSZ
állítja? Egyáltalán mikor lehet egy
parancskönyv jogsértő?
Nem lehet valamiről általánosságban
kijelenteni, hogy az jogsértő. Ezt csak
egy vizsgálat után lehetne megállapítani. A vállalat vezetése saját hatáskörben hozhat parancskönyvi utasítást,
ehhez nincs szüksége a mi engedélyünkre. A hivatal azonban a vasútvállalat minden vasúti biztonsággal ös�szefüggő tevékenységét vizsgálhatja
és ellenőrizheti. Akár a parancskönyv
tartalmát és jogszerűségét is.
Ön hogy látja, milyen mostanság a
vasúti személyszállítási szolgáltatás
színvonala?
Tatán lakom, és 17 éve Budapesten
dolgozom, így jól ismerem az elővárosi
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Miért pont akkor?
Azért, mert hazánk uniós csatlakozása óta már az európai közösség
jogrendjét is alkalmazni kell. A vasút
terén pedig folyamatos a reguláció:
idén már elkészült az unió negyedik
vasúti jogszabály-csomagja is. Az EU
felismerte, hogy a vasút a műszaki
széttagoltsága miatt elmaradásban
van a közúttal szemben, s emiatt az
unió is versenyhátrányban van az
Egyesült Államokhoz, Oroszországhoz vagy Kínához képest. A tagállamok vasúttársaságai korábban csak a
helyi viszonyokra koncentráltak, hadi
okokból sem akarták igazán, hogy átjárhatóak legyenek a határok.
Ma már ez tarthatatlan, nem?
Jól szemlélteti ezt egy példa: ha valaki Romániából Bécsbe szeretne vonaton fát szállítani. Azt előbb le kell közlekedtetni a magyar román határig,
ahol mozdonyt és személyzetet kell
cserélni, mert a román mozdonyvezetőnek nincs vonalismerete a magyar
pályára, a mozdonynak esetenként
meg nincs olyan berendezése, ami a
mi pályánk jelfeladási rendszerével
kompatibilis lenne. Majd ugyanezt
az osztrák-magyar határnál is el kell
játszani. Ha ilyen lenne a helyzet a
kamionok esetében, akkor a határátkelőhelyek mentén repülőtérnyi
parkolókat kellene létesíteni a csőrös
kocsiknak és hatalmas szállodákat a
sofőröknek. Ezért is ilyen erős az unió
egységesítésre való törekvése. Hiszen ez a jól felfogott gazdasági, piaci
érdeke. Ennyiféle vasúti járművel,
ennyire különböző infrastruktúrán
nem lehet tartósan gazdaságosan
közlekedni. Jogosnak tartom azt az
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uniós elvárást, hogy 2030-tól 3-400
kilométernél hosszabb távolságra
már csak vasúton lehessen nagyobb
tömegű árut szállítani. Elvégre ez a
legbiztonságosabb s a környezetet
leginkább kímélő szállítási mód. Az
unió egységesítési törekvése mára a
hatósági tevékenység terén is megjelent.
Ez alatt mit kell érteni?
Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége,
az ERA 2019-től már több uniós tagországra érvényes típusengedélyt –
piacra hozatali engedélyt – szeretne
kiadni a vasúti járművek esetében,
de előbb-utóbb minden járműnek
egységes típusengedélye lesz, ami
érvényes lesz egész Európára. Az
engedélyezés folyamatában működnének közre a nemzetállamok vasúti
biztonsági hatóságai az ERA koordinációjában. De az ERA szeretné kiadni az ETCS, azaz az egységes vonatbefolyásoló rendszerek engedélyeit
is. Azért, hogy később is jól tudjuk
képviselni a magyar érdekeket, a
közép-kelet-európai térségből elsőként mi kötöttünk együttműködési
megállapodást az ERA-val. Arra tettünk vállalást, hogy közreműködünk
az európai és a nemzetállami vasúti
hatóságok közötti eljárásrend kidolgozásában. Kevesen tudják, hogy
ma már a vasúti járműnyilvántartás
is európai központi szinten zajlik: az
országkódos, 12 jegyből álló számsornak köszönhetően a hazai pályán
közlekedő uniós vasúti járművek
mindegyikét be tudjuk azonosítani, s az adatokat az ERA informatikai
rendszerébe továbbítjuk.

Úgy tudni, más témában is
kezdeményezőként jelentek meg a
nemzetközi porondon.
Emberélet és komoly anyagi értékek
forognak kockán két veszélyes közlekedési mód – a közút és a vasút –
találkozásánál. A vasúti-közúti átjárókban bekövetkező balesetek nagy
veszteséggel járnak a társadalomra
nézve, még sincs erre vonatkozó egységes európai szabályozás. Van, ahol
csak stoptábla, máshol fénysorompó
figyelmeztet a veszélyre. Különösen a
fénysorompók, sorompók jelzésrendszerét és azok egységes értelmezését
szeretnénk nemzetközi szintre emelni, ezért több társszervezettel is felvettük a kapcsolatot.
A Deutsche Bahn az infrastruktúra-tervben 265 milliárd eurót, a
magyar gazdaság három évi teljesítményének megfelelő összeget
költene beruházásokra 2030-ig.
Mit szól ehhez?
A Földön élő 7,3 milliárd emberből
meggyőződésem szerint mi magyarok legalább 5,5 milliárdnál biztosan
jobban élünk. Azt azonban tudomásul kell vennünk és el kell fogadnunk,
hogy vannak olyan országok, ahol
még nálunk is jobb az életszínvonal.
Nyilván törekedni kell rá, hogy utolérjük őket, de ez nem megy egyik
napról a másikra. A magyar vasútnak
szép küldetése, hogy a távolságokat
térben, időben és szolgáltatási színvonalban áthidalja.

Gyüre József

Köszönjük Neked!

Kampány a fizikai munka megbecsüléséért
becsülésére. A kampányban számos
iparág több cége és munkáltatója vesz
részt annak érdekében, hogy a konkrét
példák, arcok, életutak bemutatásán
keresztül minél több szakma képviselője kaphassa meg azt a bizonyos
hiányzó elismerést.
Az országos kampány során a programhoz csatlakozó cégek maguk javasolják
azon kollégáikat, akiket a vállalat arcaként szeretnének bemutatni, és akik
nemcsak az elmúlt időszakban, de a jövőben is képviselhetik munkatársaikat.
Szeptember folyamán a MÁV-csoport
is csatlakozott a kezdeményezéshez:
négy, a Keleti pályaudvaron különböző
munkakörökben dolgozó kollégával
készült fotóanyag, amelynek első részét szeptember 27-én a pécsi fotókiállítás anyagában láthattuk, a másodikat
pedig október 18-án Szolnokon.

A HRC Group Köszönjük Neked! címmel indított fotókampányt, amel�lyel a fizikai munka megbecsülését
kívánják népszerűsíteni. A kezdeményezés célja, hogy átformálják a
köztudatban a fizikai munkát végzők
megítélését. A fotókon egy-egy cég
kiválasztott alkalmazottai szerepelnek az általuk végzett munkára utaló
rajzzal. A kampány második állomásán, Pécsett már a vasúttársaságunk
egyik munkatársa is szerepelt a kiválasztott munkavállalók között.
Tudta, hogy a Magyarországon foglalkoztatottaknak több mint 50 százaléka
végez fizikai munkát? És hogy egyre
inkább hiányszakmának minősül mindenfajta fizikai munka?

Rizsavi Tamás

közlekedést, gyakran vonattal ingázok
a lakó- és a munkahelyem között. Minden területen érzékelem a haladást:
elindult a pályahálózat korszerűsítése,
több száz kilométeren zajlanak beruházások, európai színvonalú állomások jönnek létre és a járműállomány
is korszerűsödik. Sokat javult az utaskiszolgálás színvonala, jelentős előrelépés történt a jegyértékesítés terén
és a szolgáltatás személyi feltételei is
kedvező irányba változtak. Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim. Szerintem 2004-ben új fejezet
kezdődött a magyar vasúti közlekedés
történetében.

Egyre égetőbb probléma, hogy egyes
kiemelt régiók munkaerőhiánnyal
küzdenek. Emellett komoly kihívást és
országos problémát jelent a MÁV-cso-

port számára is fizikai munkások toborzása és kölcsönzése, illetve a jó munkaerő megtartása. Sajnos manapság már
„nem sikk” fizikai munkát végezni, pedig nélküle szinte leállna a mindennapi
élet.
A probléma érzékeltetésére először
regionális szinten, Miskolcon aktiválta
a HRC Group a Köszönjük Neked! kampányt 2014 végén, amelynek során
fotósorozatban mutatták be a helyi
cégek fizikai munkásait. Mivel a program akkor nagyon sokat jelentett a
régió fizikai munkavállalóinak és munkáltatóiknak, megszületett a kampány
országos méretűvé szélesítetésének
gondolata.
A HRC Group által 2016. szeptember 21-én Győrben Köszönjük Neked
címmel indított, hatállomásos kampány célja, hogy felhívja a figyelmet
a fizikai dolgozók munkájának meg-

A kampány vándor fotókiállításai az
ősz folyamán Győr (szeptember 21.),
Pécs (szeptember 27.), Szolnok (október 20.), Veszprém (október 25.) és
Tatabánya (november 16.) vasútállomásain lesznek láthatóak. November
22-én Budapesten zárul a kampány,
ahol a Keleti pályaudvar Lotz termében
lesz látható valamennyi vidéki helyszín
fotókiállításának anyaga. A kampány
hivatalos záró sajtótájékoztatójára a
Keleti pályaudvar járműjavító csarnokában kerül sor.
A szervező HRC Group cég célja, hogy
az emberek „ne csak számokként, statisztikai adatokként lássák a fizikai munkásokat, hanem személyes történetekként és arcokként. Fotókampányunkkal
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy minden
fizikai munkát végző dolgozó megkön�nyíti az életünket a munkájával, egy-egy
kicsi mozzanattal, parányi alkatrész legyártásával egy nagy egészhez járul hozzá. Összeszerelnek, megjavítanak, felépítenek, becsomagolnak, átalakítanak, és
hosszan sorolhatnánk. Két szóval: csodát
tesznek.”
HRC Group, MÁV KIG
Fotó: HRC Group
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Megújulóval vontatni
A környezettudatos gondolkodásnak köszönhetően a vasúttársaság
villamosenergia-felhasználásában
kiemelt hangsúlyt kap a megújuló
erőforrások alkalmazása. Pályavasúti Értékesítési Főosztályunk az
energiafelhasználás változó tendenciáit évről évre elemzi.
A MÁV Zrt. hálózatán tavaly több mint
százmillió vonatkilométert tettek meg
a vasúti társaságok által közlekedtetett
vonatok. Az előző esztendőhöz képest
a növekedés 0,4 százalékot mutat.
A vonatkilométer-teljesítmény közel
háromnegyed része villamos vontatással történt. Ez az arány azonban
nem változott számottevően a korábbi
évekhez képest. A villamos vontatással közlekedtetett vonatok átlagterhelésének (azaz a vonat teljes tömegének) tekintetében a személyszállítási
szegmensben az előző évi közel 5 százalékos csökkenéshez képest további
3,5 százalékos csökkenés volt tapasztalható. Az árufuvarozási szegmensben 1 százalékkal mérséklődött a vonatok átlagos terheltsége. A csökkenő
tendenciák egyrészt a személyszállító
vonatok átlagterhelésének csökkenésével, továbbá az újonnan beszerzett
motorvonatok fokozatosan növekvő
futásteljesítményével magyarázható,

hiszen egy motorvonati egység átlagosan 150 tonnás, míg egy mozdonyból és 4 kocsiból álló szerelvény közel
200 tonnás terhelést jelent. A motorvonatok számának növekedése a villamos energia felhasználásában is egyre
jobban érezteti majd a hatását.
2015-ben összesen harminc vasúttársaság vette igénybe a MÁV Zrt. felsővezeték-hálózatát. E társaságok közül
a legnagyobb villamosenergia-felhasználó a MÁV-START Zrt. (65,1%) és
a Rail Cargo Hungaria Zrt. (21,1%) volt.
A MÁV Zrt. 2015-ben 852 GWh men�nyiségű villamos energiát vásárolt
a vasúti társaságok vontatási villamosenergia-igényeinek biztosítására. Ez 1,5 százalékkal kevesebb volt,
mint a korábbi időszakban. 2013-hoz
képest számottevően csökkent a villamos vontatáshoz kötődő energiafelhasználás. (A beszerzett villamos
energia mennyisége Magyarország
villamosenergia-felhasználásának körülbelül 2 százalékát teszi ki.) A pozitív eredmény az újonnan beszerzett
mo
torvonatok alkalmazásának, illetve a korszerű villamos mozdonyokkal
végzett vonattovábbításnak köszönhető. A múlt évben három energiakereskedő – MVM Zrt., E.ON Zrt.,

MÁSZ Kft. – biztosította a különböző területenkénti vontatási villamos
energia szállítását. A teljes hálózaton
felhasznált villamos energia forrásös�szetételét tekintve elmondható, hogy
az összes villamos energia közel 10
százaléka megújuló energiaforrásból
származott.
Mivel az egyes alállomásokat különféle szolgáltatók látják el energiával,
ezért az általuk betáplált villamos
energia összetétele is eltérő. Így a zöld
energia nem egyenletesen oszlik el
az országos hálózaton. A megújuló
alapú energia jelentős hányadát az
E.ON Zrt. biztosítja a vállalat számára.
Az alábbi ábra a jelentősebb villamos
forgalmat lebonyolító vasútvonalak
teljesítményeit szemlélteti a megújuló
energiaforrások felhasználásával elszállított mennyiségeket bemutatva.
A „legzöldebb” vasútvonal 2015-ben
is az 1-es számú volt, ahol a megújuló energiaforrással közlekedtetett
vonatok villamos bruttótonna-kilométer teljesítményének aránya elérte
a 24 százalékot. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy az 1-es vonal felsővezeték-hálózatának áramellátásához szükséges energia nagy részét az
E-ON Zrt. szolgáltatta.
Vass Mónika

A MÁV Zrt. által üzemeltetett, jelentősebb vasúti forgalmat lebonyolító villamos vonalakon
jelentkező villamos bruttótonna-kilométer teljesítmények 2015-ben

A sikerhez kritika is kell
vállalkozást. Béli Jánossal, a MÁV KFV
Kft. ügyvezetőjével és a cég vezetőivel
már az alapításkor hittünk abban, hogy
világszínvonalú tudással a szűkös anyagiak ellenére is helyünk lehet az európai
multinacionális vállalatok között. A társaságnál dolgozó sok tehetséges szakember munkája, valamint a szüntelen
tervezés és fejlesztés juttatott el minket
oda, hogy ma Közép-Európa egyik piacvezető cége lehetünk.

„Világszínvonalú tudással a szűkös
anyagiak ellenére is lehet helyünk az
európai multinacionális vállalatok
között” – vallja A Vasút Szolgálatáért
arany fokozattal kitüntetett Kelemenné Bándoli Melinda, a MÁV Központi
Felépítményvizsgáló (KFV) Kft. igazgatóhelyettese.
Húsz éve dolgozik a jelenlegi munkahelyén. Úgy jár munkába, mintha
haza menne. Mi a titka?
Elsősorban az, hogy hobbim a munkám.
Szeretem, mert izgalmas dolgokkal foglalkozom és kiélhetem a kreativitásom.
Legfőképp a siker érzése inspirál.
A siker érzése, vagy inkább az alkotás, a teremtés élménye hajtja?
Mindkettő. Adrenalinfüggő lettem,
márpedig teremteni, létrehozni valamit,
a folyamatos kihívások az adrenalint
növelik. Az már csak hab a tortán, hogy
a partnereinktől kapott pozitív visszajelzések alapján talán szerénytelenség
nélkül mondhatjuk: jó úton haladunk.
Az elgondolásunk és a taktikánk helyességét igazolja, hogy az indulástól
kezdve nyereségesek vagyunk. Megjegyzem, az idei piaci árbevételünk 2,2
milliárd forint lesz. Közben pedig a MÁVnak végzett munkáink a teljes árbevételünknek 61százalékát teszi ki.
Honnan indultak?
Húsz éve – nagyon kevés pénzből,
mindössze 150 millió forint saját tőkével, ebből 45 millió forintnyi készpénzzel – hozta létre az anyavállalat a
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A szaktudás mellett jó emberismeretet is kíván ez a töretlen fejlődés, ami
azt is sejteti, hogy nem munkahelyi
kollektívaként, hanem szinte baráti
társaságként működik a kft.
A vasúttársaság több tízezer dolgozójával kapcsolatban azt szokták mondani,
hogy a MÁV olyan, mint egy nagy család.
Mi a jelenlegi 119 alkalmazottunkkal kis
családként élünk. Tudjuk, ki miben erős,
mire képes, és megbízunk egymásban.
Vitatkozunk, érvelünk, mert csak úgy
lehetünk sikeresek, ha kritikusak is vagyunk. Persze, a végeredmény mindig
konszenzus kell, hogy legyen. Alkotó
légkört teremtünk – ez a lényeg! Meg
az, hogy több olyan kolléga is van a közelemben, aki komoly tudással, időt és
energiát nem sajnálva, bármikor hadra
fogható. Társaságunk európai hírnevét
a pályadiagnosztika területén érte el, de
ma már mérőkocsijainkkal, saját fejlesztésű műszereinkkel is ott vagyunk a legjobbak között. Az idei exportbevételünk
több mint félmilliárd forint lesz.
Nagy a konkurencia?
Igen. Bevételeinkhez piaci pályázatok
révén jutunk. Folyamatosan tenderezünk, rengeteg árajánlatot készítünk
és adunk. Egyediek vagyunk, mert megrendelőinknek nemcsak mérünk, de
javaslatokat is teszünk, hibákat tárunk
fel, és támogatást nyújtunk a gondok
megoldásához. Arra törekszünk, hogy
a lehető legjobb szolgáltatásokkal, a vetélytársainknál kedvezőbb árakkal és állandó újdonságokkal sikerüljön felhívni
magunkra a figyelmet.
Meglepte a vasutasnapi kitüntetés?
Teljes mértékben. A meghívót olvasva
sejtettem, hogy kaphatok valamilyen

elismerést, de arra nem is mertem gondolni, hogy a legnagyobb megtiszteltetés ér.
Mégis lehet a saját „hazájában” próféta az ember?
A kitüntetés, az elismerés nagyon jó érzés, büszke is vagyok rá. A jövőt illetően
ugyanakkor még nagyobb felelősséget
és elkötelezettséget érzek. Itt szeretném
tolmácsolni kollégáimnak: csapatmunka nélkül ezt az elismerést nem kaphattam volna meg.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Pénzügyes, főkönyvelő,
igazgatóhelyettes

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolát,
majd a Közgazdaságtudományi Egyetemet, végül pedig a Modern Üzleti
Tudományok Főiskoláját elvégezve
szerzett magas szintű ismereteket
Kelemenné Bándoli Melinda, a MÁV
Központi Felépítményvizsgáló Kft. igazgatóhelyettese. Vasutas pályafutását
1983-ban kezdte MÁV Építési Főnökségén pénzügyesként.
Három év után számviteli és rendszerszervezői szakemberként dolgozott.
Tíz évvel később, 1993-ban a Pályagazdálkodási Központ főkönyvelője lett.
Itt ismerkedett meg a pályafelügyeleti
tevékenységgel, illetve Béli Jánossal, aki
1996-ban kezdett hozzá a MÁV KFV Kft.
kialakításához, s aki Kelemenné Bándoli Melindát kérte fel a társaság üzleti
tervének elkészítésére, gazdasági területének kialakítására. Azóta is együtt
dolgoznak.

Biztos családi háttér

Kelemenné Bándoli Melinda házas,
két felnőtt gyermek édesanyja. Fia
fejlesztő villamosmérnök, leánya közgazdász, aki most kezdi pályafutását,
és mellette villamosmérnöki diplomájának megszerzésére is koncentrál.
Az igazgatóhelyettes asszony férje
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott a honvédelmi tárcánál, jelenleg
vállalkozó. Ő a biztos támasz ahhoz,
hogy párja a munkahelyi kihívásokra
koncentrálhasson.
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Bemutatták Párizsban a TGV legújabb változatát

A Bizottság értékelte az uniós források felhasználását

A párizsi Montparnasse pályaudvaron mutatta be szeptember 14-én az
utazóközönségnek a TGV legújabb
nagysebességű vonatát, az Océane-t a
francia nemzeti vasúttársaság (SNCF)
elnök-vezérigazgatója, Guillaume Pepy.
A TGV Océane a jövő év közepétől Párizs és Bordeaux között fog közlekedni,
s az 530 kilométeres távolságot a mostani 3 óra 15 perc helyett mindössze 2
óra 4 perc alatt fogja megtenni. Az új
szuperexpressz engedélyezett maximális sebessége 320 km/h, a vonaton 158
első-, és 398 másodosztályú ülőhely található. (Az Océane-on 22 százalékkal,
azaz 46-tal több a férőhely, mint a vonalon jelenleg közlekedő Atlantique-on.)
Minden ülést 230 voltos konnektor és
két USB töltővel is felszereltek, így kényelmesen használhatóak a laptopok
és a mobiltelefonok. A vonaton a wifi
ingyenes, a pálya mentén a 4G-s mobilinternetes elérést az Orange távközlési
szolgáltató biztosítja. A fedélzeti utastá-

A 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklusban Magyarországon volt a legmagasabb a kohéziós
finanszírozás aránya a 28 tagország
közül, mely az állami beruházási kiadások 57 százalékátát tette ki.

jékoztatási rendszernek köszönhetően
az utasok nagyméretű LCD-monitorokon láthatják a vonat aktuális sebességét, valamint a menetidővel, a következő állomással kapcsolatos legfontosabb
utazási információkat. Az SNCF 40 darab
kétszintes TGV Océane-t rendelt a gyártótól, a francia Alstomtól, a szerelvények

összesen 1,2 milliárd euróba – mintegy
370 milliárd forintba – kerülnek majd.
A francia kormány egyébként állami
megrendelésekkel igyekszik segíteni a
súlyos nehézségekkel küzdő Alstomon,
hogy megmentse a bezárástól a konszern történelmi múltú belforti üzemét.
Forrás és kép: SNCF
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Ingyenes európai vasúti bérletet fiataloknak?

Egyszeri alkalommal ingyenes Interrail vasúti bérletet biztosítanának az
Európai Parlament (EP) képviselői
minden 18. életévét betöltött európai fiatalnak születésnapján – adta
hírül az Európai Parlament sajtószolgálata október 5-én. Az ötlettel
eredetileg két huszonéves német
aktivista, Vincent-Immanuel Herr és
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Martin Speer állt elő 2015 nyarán,
amit aztán az uniós honatyák is felkaroltak. A képviselők a nemzetközi
bérlettel a kevesebb üvegházhatású
gázt kibocsátó közlekedési eszközök
használatát szeretnék népszerűsíteni,
s emellett lehetőséget biztosítanának
a fiataloknak arra, hogy olcsóbban be
tudják járni Európát és megismerhes-

Észtország, Litvánia és Lettország), az
EP-képviselők szerint megfontolandó
a buszhálózat, vagy a komphálózat
bevonása. Az Interrail bérletet minden évben mintegy 300 ezer fiatal
használja, ára jelenleg 20 eurótól
(6000 forint) akár 400 euróig (120
ezer forint) is terjedhet. A bérlettel
egy meghatározott időszakon belül
ingyen utazhatnak a fiatalok Magyarországtól Norvégiáig, Lengyelországtól Portugáliáig bárhol Európában, és
maguk határozzák meg az útvonalat.
Az EP-képviselők túlnyomó többsége
támogatja a javaslatot, a programnak
Újhelyi István európai parlamenti
képviselő lehet majd az egyik koordinátora.
Forrás: MTI

Az Európai Bizottság a minap nyilvánosságra hozta a 2007 és 2013 közötti
költségvetési ciklusban megvalósított
uniós beruházások eredményét. A független értékelés szerint – amely minden tagállam tekintetében egyébként
külön jelentést tartalmaz – az Európai
Unióban több mint egymillió új munkahely jött létre a közösség kohéziós
politikájának köszönhetően, ami jelentős mértékben járult hozzá a tagál-

lamokban a bruttó hazai termék (GDP)
növekedéséhez is. A dokumentum
készítői szerint a legtöbb tagország,
de főként az újonnan csatlakozottak
számára létfontosságú volt az uniós
forrás a beruházások megvalósításához. Az EU 6,5 százalékos átlagához képest is kiemelkedő volt hazánk, ahol
57,1 százalékot ért el az állami-uniós
beruházások aránya, amely 304 eurós
(95 ezer forintos) befektetést jelentett
évente lakosonként az adott időszakban. Unió-szerte közel 3900 kutatási,
technológia-fejlesztési és demonstrációs projekt, és kétezer „startup” vállalkozás létrejöttét finanszírozta a kohéziós
alap. A beszámoló szerint az unióban a
2007 és 2013 közötti kohéziós politika

keretében megvalósított beruházások
értéke 346,5 milliárd euró volt. Minden befektetett euró 2,74 euró további
GDP-növekedést hozott. Mintegy 1500
kilométer vasúti hálózat, 4900 kilométernyi közút és autópálya jött létre – ebből 2400 kilométernyit tett ki a
tagállamokban megvalósuló, transzeurópai törzshálózat, azaz a TEN-T részét
képező úthálózat – a legtöbb, összesen
630 km Lettországban. Az alap segítségével hazánkban összesen 502 km új
út (a TEN-T keretein belül 135 km) és 20
km hosszú új vasútvonal épült. Közel
2500 kilométer már meglévő közút és
200 kilométer vasútvonal újult meg.
Forrás: www.europa.eu
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Tragédia New Jerseyben
Egy ember meghalt, legalább 110
utas pedig megsérült, amikor október elején egy személyvonat a
vasútállomás épületébe csapódott New Jerseyben. A vonat a
kelleténél sokkal gyorsabban haladt, a hobokeni állomásra érve
sem fékezett, sőt egészen a váróteremig rohant. A túlzsúfolt reggeli vonaton az utasok többsége

a fején sérült meg, sokan ugyanis
állva utaztak. Ők az ütközés erejétől szinte a levegőbe repültek. Az
áldozatról azt lehet tudni, hogy
a nő peronon állt, amikor a vonat kisiklott, s a leomló tető alatt
lelte halálát. Ugyanezen az állomáson 1985-ben már történt egy
hasonló baleset, annak harminc
sérültje volt. A mostani eset okait

szakértők vizsgálják. A helyiek az
eset kapcsán tiltakozással hívták
fel a figyelmet a vasúti közlekedés
biztonságára és arra, hogy miközben azon a vasútvonalon 20 százalékkal nőtt a forgalom, addig
a karbantartási költséget 19 százalékkal csökkentették az elmúlt
években.
www.nbcnewyork.com
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Álomvonattal Madridból Barcelonába

A nagy sebességű közlekedés tekinthető a spanyol vasutak jövőjének

Bevallom: még soha nem utaztam
nagy sebességű szupervonaton, de nagyon vágytam rá. Láttam már néhány
szuperexpresszvonatot Olaszországban, de ülni nem ültem egyiken sem.
Ezért elhatároztam: spanyolországi
nyaralásom alatt egy utat biztosan
megteszek az Ibériai-félsziget két pontja között gyorsvasúton. Elvégre egy
tisztességes közlekedési szakember,
egy jó vasutas nem hagyhatja ki ezt
a nálunk még nem jellemző nagy sebességű vasúti utazást. Megjegyzem:
a magyarországi kisebb távolságok
miatt nálunk nem is igazán érdemes
hasonló pályát és vonatokat üzemeltetni. Örülhetnénk, ha a fővonalakon
140-160 km/-val, a mellékvonalakon
80-100-zal hasíthatnának a
szerelvények.
Szeptemberben az álomból valóság
lett: Madrid és Barcelona között suhant
az álomvonatom, átlagosan 300 km/h-s
sebességgel. Annyira megtetszett, hogy
megismételtem az utat, és másnap visszafelé is ezzel
a
vonattal
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utaztam Madrid Atocha nevű pályaudvaráig. Hatalmas élmény volt!
Az Alta Velocidad Española (AVE) gyorsvasút 1992-ben indult, először a Madrid
és Sevilla közötti 471 kilométer hosszú,
normál nyomtávolságú, nagy sebességű
vonalon, s a két város közötti menetidő
60 százalékkal csökkent az AVE által.
A TGV-rendszerű vonatszerelvények 300
km/h átlagos sebességgel közlekednek.
Ám a menetrendbe tartalékidőt is beépítettek, így a vonatok 99,8 százaléka
legfeljebb három perc késéssel fut be
az állomásokra. A vonatok öt percnél
nagyobb késése esetén a jegyár egészét
visszatérítik! Érthetően oda is figyelnek a
pontosságra…

Utánajártam, mert érdekelt: az AVE vonatok átlagosan 257 fizető utast szállítanak. A naponta közlekedő 21 pár járat
10 ezer 800 utast, így évente 4,1 millió
utazót szállít. A távolsági forgalomban
elszállított évi 45,6 millió utas közel 10
százaléka az AVE vonatokkal utazik.
A szintén nagy sebességű pályát használó Madrid–Málaga, Madrid–Algeciras
és Barcelona–Sevilla vonatokkal együtt a
vonalak aránya a távolsági forgalomban
15 százalékot tesz ki, ami soknak számít.
Vagyis a nagy sebességű közlekedés tekinthető a spanyol vasutak jövőjének.
Mosoly és könnyű vacsora
A csodálatos madridi Atocha pályaudvarról indulnak és ugyanoda érkeznek
ezek a vonatok. A szerelvénynél a jegyvizsgáló fogad mindenkit, és az utazás
alatt is készségesen áll rendelkezésre.
Mosolyog, megmondja, hol a helyed.
Az egyenruha – férfiakon és nőkön egyaránt – úgy áll, mintha most kerültek
volna ki egy divatszalonból. Az ülőhely
megkeresése nem bonyolult, mert általában nem ülnek az ember helyén.

Kényelmesen elhelyezkedhetünk a „repülőüléseken” és tanulmányozhatjuk a
belső képernyőn az utastájékoztatást.
Hamar elrepül az indulás előtti feszült
várakozás, és a pályaudvar síntengerén
át, szépen, simán ráállunk a fővonalra.
Ott aztán egyre jobban gyorsul és gyorsul a szerelvény. És még mindig gyorsul!
A kijelző mutatja: 290, majd már 300
km/h a sebesség. Ezt amúgy nemigen
lehet érzékelni, legfeljebb azáltal, hogy
a kinti táj összefolyik a szemünkben.
A vonat nem sok helyen áll meg a katalán
fővárosig, két és fél óra alatt küzdi le a 635
kilométeres távot. Remek! Előtte 6 és fél
órába telt az út.
A vonaton menet közben mindenről tájékoztatnak, miközben ellenőrzik a menetjegyet. Megkérdezik, van-e valamire
szüksége az utasnak, kényelmes-e az
ülés, kellemes-e a hőmérséklet. Minden
rendben van. Amikor meglátogatom a
mosdót, nem is csodálkozom. Tiszta és
van papír is. A csapból meleg víz folyik,
és selymes folyékony szappannal tisztíthatjuk meg a kezünket. Madridból korán
reggel indultam, így a jegyhez akkor nem
járt reggeli – érdekes, de ez a szabály. Aki
megéhezik – és miért is ne éhezne meg
az utazó? –, felkeresheti azt a kocsit, ahol
szendvicset, kávét vagy teát kaphat. Vis�szafelé, az esti járaton viszont már szervíroztak egy háromfogásos, könnyű kis
vacsorát! A híres spanyol hideg paradicsomleves, a gazpacho, egy saláta és egy
könnyű sült csirkemell csillapította az étvágyamat. Kávét is adtak. A kávé mellé jár
a víz is – de nem csak itt.
A bakancslista egyik pontja kipipálva!
Az odaút gyorsan és kellemesen telt
el, Barcelona pályaudvarára pontosan

érkeztünk, így senki nem élt menetjegy-visszatérítési igénnyel. A pályaudvar
gyönyörű, lenyűgöző, nyüzsögtek az utasok, akár a méhek a kaptárban. Minden
csillog-villog, állandó a tisztaság, pedig a
nap 24 órájában nagy az utazóforgalom,
rengeteg vonat indul innen vagy halad
át itt más tájak, városok felé. Kijelzők tömkelege segít eligazodni a várócsarnokokban és a jegypénztári részen. Aki tájékozatlan, mindenről felvilágosítást kaphat
az információs pultoknál. A spanyolok –
itt inkább a katalánok – szeretnek segíteni; ha kell, még el is kísérnek arra a pontra,
ahonnan már biztosan nem tévedsz el.
S közben beszélnek, főként a szép városukról, a történelmükről, az ételeikről, az értékeikről, és Barcelonában természetesen Gaudíról. A város valóban
szép! Van mit megnézni ebben az igazi
világvárosban.
Mindent egybevetve: nagy élmény volt
számomra ez az út. Az utazás igazi élmény, nem fárasztó, mert kényelmes a
vonat. Hozzájárult ehhez a készséges
vasutas kolléga a fedélzeten, a csodálatos állomás Madridban és Barcelonában. A bakancslista egyik pontja immár
kipipálva!
Egyébként a spanyolok szépen felújították a vasútjaikat, ahogyan az autópályáikat is. A vasútvonalak, főleg a gyorsvasútiak, stabil infrastruktúrával rendelkeznek,
nem hinném, hogy sok felsővezeték-szakadás lenne arrafelé. Persze Hispánia az
uniós csatlakozást követően a strukturális
alap legnagyobb felhasználója volt. Spanyolország ezzel iskolapéldákat szolgáltatott az EU-s finanszírozásra. Az Európai
Unió csak infrastrukturális fejlesztéseket
támogat, üzemeltetést, fenntartást nem.

A spanyolok az unióval rögvest át is építtették a vasúthálózatukat. Igazuk volt!
Érdekesség, hogy a Madridból egyenesen északra haladó vonal a legrövidebb
út a főváros és a francia határ között.
A forgalom mégsem erre bonyolódik,
hanem egy 100 kilométeres kerülővel
nyugat felé. A kiváló állapotban lévő,
átépített, helyenként 130-cal is járható
pályán a vonatok 195 perc alatt teszik
meg a 283 kilométert, egy megállással. A
vonalat amolyan tartaléknak tartja a spanyol vasúttársaság, a RENFE, mert a napi
egyetlen pár erre közlekedő személyvonat és ennél nem több tehervonat nem
tehet gazdaságossá egy közel 300 kilométer hosszú vaspályát.
Kitörés a távolsági forgalomban
A spanyol vasútról minden szaklapban
írnak. Ennek oka, hogy hatalmas sebességgel épül több város villamos- és metróhálózata, és a RENFE is több fejlesztési
projekten dolgozik egyszerre. A spanyol
ok – komolyan véve az előrejelzéseket –
a nagy sebességű közlekedésben vélik
megtalálni a kitörést a távolsági forgalom
területén. Erre akkor jöttek rá, amikorra
szinte a teljes hagyományos hálózatukat
átépítették.
Azt azért még illik tudni, hogy Spanyolország nem az európai 1435 mm-es
nyomtávot, hanem az úgynevezett ibériai nyomtávot alkalmazza. Ez viszont számos problémát okoz a nemzetközi vonatok esetében. Az ország folyamatosan
keresi a megoldást a hatékony nyomtávváltás megoldására. Erre egy megoldás
a nyomtávváltó berendezés. Az első két
ilyen eszközt a francia-spanyol határra
telepítették. Azóta azonban kiépült a
normál nyomtávolságú, nagy sebességű
hálózat egész Spanyolországban, ezért a
konvencionális, 1668 mm széles hálózati
csatlakozásokhoz is kellett nyomtávváltó berendezéseket telepíteni. Jelenleg
már számos nyomtávváltó berendezés
üzemel Spanyolországban. Ám míg kezdetben csak a személykocsiknál lehetett
a váltást végrehajtani, az új, nagy sebességű, normál nyomtávú hálózat megépítése a CAF és a Talgo vállalatot arra
sarkalta, hogy mind a mozdonyok, mind
a motorvonatok esetében is lehetővé tegyék, ami azt jelenti, hogy kétféle berendezést üzemeltetnek. Telepítésük attól
függ, mely gyár vonatai milyen üzemben
dolgoznak az adott ponton.
Kavalecz Imre
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INKA: indulnak az oktatások
Az INKA 1 Alapprojekt feladatainak sorában elérkezett a jövőbeli
végfelhasználók oktatásának
feladatköre. A projekt keretein
belül az oktatási feladatok előkészítése több hónapja tart, kiinduló
adatai a vezetők, munkáltatók által
validált információk a jövőbeli végfelhasználókról és a végfelhasználó
kollégák által betöltendő üzleti
szerepkörökről. Az üzleti szerepkörök logikai összefüggései alapján
készült el az oktatási anyagok
blokkokba rendezése.
A projekten belül az összegyűjtött
információk alapján 480 szerepkör adatait 90 oktatási blokkba
rendezték. A rendszer használatára
a MÁV-csoport négy vállalatának
4200 munkavállalója kap szerepkörének megfelelő tartalmú tantermi
oktatást 2016. november eleje és
2017. február vége között.
Az INKA-oktatások lebonyolításában
a MÁV-csoport által használatba vett
TOTARA e-learning keretrendszer
is nagy szerepet kap, mivel minden
végfelhasználó számára ebben a
formában is biztosítunk az SAP-alapismeretekről tudásátadást – még a
tantermi oktatásokat megelőzően.
Az e-learninges oktatások október
14-én kezdődtek, minden végfelhasználónak 2 hét áll rendelkezésére
a tananyag sikeres vizsgával záruló
elsajátítására. Az e-learninges oktatás első 3 napján a kijelölt 4200 munkavállalóból 1200-an sikeres vizsgát
tettek a tananyag tartalmából. A sikeres vizsga előfeltétele a tantermi
oktatásokon való részvételnek.
A végfelhasználók az általános ismereteket, információkat az e-learninges tananyagból, míg az üzleti szerepkörükhöz kapcsolódó
tudásanyagot a tantermi oktatások keretében tudják megszerezni.
A projekt keretein belül készülnek a
90 oktatási blokk tartalmi ismereteit tartalmazó tananyagok, összesen
közel 100 fős projektcsapat dolgozik
a tananyagok elkészítésén. Az ehhez
szükséges felkészítést a projekt keretein belül biztosítottuk az érintett
projekttagok számára.
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A tananyagok a projekt keretein belül bevezetett új szoftverrel, az SAP
egyik, oktatási anyagok készítését
támogató komponensének (WPB)
felhasználásával készülnek. Ez az eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy
a szerepkörök által működtetett üzleti folyamatok lépéseit, az ezekhez tartozó ismereteket, összefüggéseket,
valamint az informatikai rendszerelemekben végrehajtandó tranzakciókat is egy szerkezetben, elektronikus
felületen tegyük elérhetővé a végfelhasználók számára. Az így összegyűjtött információk az oktatás időszaka
alatt és az éles üzemi körülmények
között is elérhetők lesznek a végfelhasználók számára, így egy aktív
támogatást biztosító eszközt adunk
a rendszert használó kollégák részére. A felhasználók támogatása érdekében a rendszerben végrehajtott
változások a jövőben megjelennek
a tananyagokban is, így nemcsak
aktív, hanem mindig időszerű is lesz
a tananyagok tartalma. A tantermi
oktatások vizsgával zárulnak, ahol
a résztvevők bemutatják, hogyan
tudják alkalmazni megszerzett gyakorlati ismereteiket. A sikeres vizsga
szükséges a jogosultságok engedélyezéséhez is.
A tantermi oktatások szervezésében
a Baross Gábor Oktatási Központ ös�szes számítógépes tantermét igénybe veszi a projekt a nagy létszámú
oktatások lebonyolításához, emellett
a területi igazgatóságok székhelyein,
illetve nagy létszámot foglalkoztató
szolgálati helyeken keressük további
oktatótermek kialakításának lehetőségeit is.
A kijelölt kulcsfelhasználók közül
150 kollégát nevesítettek a munkacsoportok, akik a következő időszak-

ban oktatói feladatot látnak majd el.
Ehhez a projekttagok oktatásmódszertani felkészítésben részesülnek.
A tananyagok elkészültét követően
az első oktatási feladat a projekten
belül az adott tananyag továbboktatását végző munkavállalók oktatása, vizsgáztatása, majd ezt követi
a széles körű végfelhasználói oktatás lebonyolítása. Mivel az oktatók a
kulcsfelhasználók közül kerültek ki,
a mindennapi munkavégzés során
is biztosított lesz minden szakterületen és minden földrajzi területen a végfelhasználók megfelelő
színvonalú támogatása, valamint a
folyamatos kommunikáció a rendszer használatával, tapasztalataival
összefüggésben.
INKA-projekt

Átállási menetrend

A projekt az utóbbi hetekben részletesen megtervezte az éles induláshoz
szükséges megelőző tevékenységek
sorrendjét, az egymásra épülő feladatok elvégzésének határidejét napi, sőt
órás pontossággal. Október közepétől
a végleges rendszer beállítása és kezdeti
adatfeltöltése történik meg, januártól
– sőt egyes esetekben már decembertől – pedig fokozatosan történik az új
rendszer funkcióinak éles indítása, és
a nyitóadatok jelenlegi rendszerekből
történő migrálása. Annak érdekében,
hogy például a karbantartási projektekhez január közepén anyagot tudjunk
biztosítani, már novemberben el kell
végezni a végleges rendszerben a cikkés szolgáltatás-törzsadatok feltöltését,
január elején pedig a nyitó készletállomány adatait kell áttölteni a GIR-ből
az új rendszerbe. Az éles indulásig
nagyszámú végfelhasználó oktatása is
szükséges, ami lapunk megjelenésével
egy időben meg is kezdődött.
A szoros határidők betartása az átállási
folyamatban kulcsfontosságú, ezért a
mostani működéstől eltérő, operatív
és rövid úton kiadott feladatok összehangolt végrehajtására lesz szükség. Az
érintett szakterületek hamarosan több
kommunikációs csatornán keresztül is
részletes tájékoztatást fognak kapni a
projektvezetéstől az elvégzendő feladatokról.

Emlékezés a MÁV forradalmi bizottságának
elnökére, Kamuti Jenőre
Hatvan esztendőnek kellett
eltelnie ahhoz,
hogy méltó módon emléktáblát
állítson az 1956os Emlékbizottság és a MÁV Zrt.
Dr. Kamuti Jenő
egy vasutasnak,
aki az 1956-os forradalom idején
fegyveres harcokban ugyan nem vett
részt, de hősies helytállásával hozzájárult ahhoz, hogy a puskaropogástól és a szovjet tankok ágyúzásától
hangos fővárosban a vasút üzemeljen
és a budapesti emberek élelmiszerhez
juthassanak.
Hat évtizeddel a történtek után
a Vasutas Magazin is beszámolhat
a mozdonyvezetőből vezérigazgató-helyettessé lett vasúti vezető, idősebb
Kamuti Jenő szerepvállalásáról és kettétört életéről. Forrásunk az alábbi történet főhősének fia, dr. Kamuti Jenő (79),
a világhírű egykori vívó, sebész főorvos
és sportdiplomata, aki a Magyar Olimpia Bizottság vezetőségében még ma is
fontos szerepet tölt be.
„Édesapám 18 évesen lett vasutas, illetve
mozdonyvezető. Pályáját a debreceni járműjavítóban kezdte, onnan került a helyi
fűtőházba, majd a fővárosba, egészen
pontosan a Keleti pályaudvar fűtőházába. Azon kevesek közé tartozott, akik vezér urak lehetettek a Kandó-mozdonyon.
1943-ban a mozdonyvezetők elnökükké
választották. A második világháborút
követően a vasúti főosztályon dolgozott,
majd a forgalmi osztály vezetője lett. Dolgozott, közben tanult és diplomás közgazdász lett” – kezdte a visszaemlékezést
édesapja történetére a sportdiplomata.
Idősebb Kamuti Jenő 1956-ban, 49 évesen a MÁV vezérigazgató-helyetteseként szolgált, Csanádi György egykori
vezérigazgató, majd későbbi miniszter
felkérésére. „Apám nem politizált, de
október 23-án a vasutasok őt választották meg a forradalmi bizottság elnökének. Első intézkedéseként megszüntette
az elvtárs megszólítást. Helyette az uram

és a hölgyem lett a módi. Arra törekedett,
hogy a vasút zavartalanul működjön. Folyamatosan kapcsolatban állt Nagy Imrével, aki a vasutasoktól helytállást kért,
hiszen nem volt élelmiszer Budapesten.
Mint tudjuk, a vasútnak önálló telefonhálózata volt, amely közvetlen kapcsolatban állt a határon túli nagy állomásokkal,
például Munkáccsal is. Apám így értesíthette már a hónap végén Nagy Imrét,
hogy gyülekeznek a szovjet tankok a határon túl. A minisztertanács elnöke ezért
a második döntésével elrendelte, hogy
a «testvéri» lánctalpasok bevonulását a tiszai hidak felrobbantásával meg kell akadályozni. Akkor még mindenki hitt abban,
hogy majd jönnek az amerikai katonák és
megvédik Magyarországot, illetve a forradalmat.” Nem így történt. Az oroszok bevonultak, a kommunisták berendezkedtek, és nekiláttak az elszámoltatásnak.
„Apámat kirúgták az állásából. Soha többé nem kapott munkát. Közgazdászként
itt-ott könyvelgetett. 1957 februárjában
pedig letartóztatták. Hét hónapig azt se
tudtuk, hogy él-e. Mesteredzőm, mentorom, dr. Bay Béla próbált segíteni, hogy
hírt kapjunk. Béla bácsi azt is elmagyarázta, hogy a körülmények miatt nem vihet ki
engem az olimpiára. Megértettem. 1957
tavaszán azonban már Moszkvában versenyeztem, és meg is nyertem egy nemzetközi versenyt. Mesterem össze is hozott
a fogadáson Komócsin Zoltánnal, aki
a siker örömében megkérdezte, miben
lehet a segítségemre. Állás, lakáskiutalás
helyett az apám után érdeklődtem. Csodák csodájára hetekkel később Komócsintól tudtuk meg, hogy apám él. A nagy ember jóvoltából később még egy ötperces
találkozóra is adtak lehetőséget.”

ifjúsági válogatott vívó volt, világbajnoki címet szerzett. Mi ketten mindent
azédesanyánknakköszönhetünk.Büszkék
is vagyunk rá! Mindvégig kitartott a férje,
a családja mellett. Azokban a nehéz hónapokban és években mind anyagilag,
mind erkölcsileg óriási felelősség hárult rá.
Méltatlan körülmények közepette jutott
álláshoz. Egy fizetésből nevelt bennünket
úgy, hogy közben harcolt a férje kiszabadításáért és hősiesen küzdött a család
eltartásáért. Emelt fővel viselte a nehézségeket. Mi, gyerekek, fiatalemberek pedig
igyekeztünk megtenni mindent azért,
hogy segítsünk méltatlanul meghurcolt édesapánknak. Az ő története azért
nagyszerű, mert jól példázza a vasutasok
összetartozását, hűségét, hivatásszeretetét és felelősségvállalását. Évtizedekkel
később élsportolóként, orvosként nekem
már könnyebb volt az életem, de megpróbáltak beszervezni. Szerencsém volt,
akkor már nem volt a hatalom annyira
állhatatos. Apám 80 évesen, 1989-ben
hunyt el. Imádta a vasutat.”
„Tisztelem a vasutasokat a kiállásukért.
Sebészorvosként és a MÁV Kórház főigazgatójaként mindig is azt mondtam, hogy
cserébe én minden mozdonyvezetőt, illetve vasutast soron kívül fogadok és ellátok.
Édesapám emléktáblájával nemcsak az
ő emléke fontos számomra, hanem az is,
hogy ne merüljön feledésbe a vasutasok
összetartása.”
Gaál Péter

A bírósági tárgyaláson vasutasok százai
demonstráltak a jelenlétükkel és álltak
ki Kamuti Jenő mellett: „Még Csanádi György is, aki egyetlen rossz szót sem
mondott az édesapámról. Így aztán 49
évesen nem tették teljesen tönkre, viszont
arról gondoskodott a hatalom, hogy soha
többé ne kapjon munkát.”
„Édesanyám és az öcsém is szenvedő
alanya volt a történteknek. László öcsém
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Vasutasok koszorúztak az aradi vértanúk emléknapján

VOKE programajánló
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
November 5-én Gardrób börze lesz.
November 21-től 27-ig tart a 40 éves békéscsabai
művelődési ház jubileumi programsorozata.
November 28-án Szécsi Pál-est a Békéscsabai Jókai
Színház művészeivel.
Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza –
Budapest
November 3-án, 14 órakor kezdődik a veterántalálkozó.
November 23-án, 10 órakor nyílik meg a „170 éves a
magyar vasút” című kiállítás.
November 23-án 11 órakor kezdődik az Istvántelki
Nyugdíjas Szakszervezet beszámoló gyűlése.
VOKE Egyetértés Művelődési Központ – Debrecen
November 2-án 19 órakor Őszi Színházi Esték.
Georges Feydeau: A balek című bohózat a Fogi
Színház előadásában.
November 8-án, 16 órakor nyílik meg a Debreceni
Fotóklub kiállítása, amely december 4-ig látható.
November 17-én 10 és 14 órakor a Garabonciás
Gyermekszínház Jégkirálynő előadása látható.
November 25-27. között látható a IX. Debreceni
Nemzetközi Vasútmodell kiállítás.
VOKE Arany János Művelődési Ház és Könyvtár –
Győr
November 18-án 18 órakor nyílik meg Móser Zoltán
fotóművész kiállítása Együttható képek címmel.
A kiállítás december 2-ig tekinthető meg.
November 18-án 20 órakor kezdődik a Cserefa
zenekar moldvai táncháza. Táncot tanít: Fábián
Szabolcs.
Novemberben minden kedden 17 órakor kezdődnek a
Győri Vasutas Természetjáró Egyesület rendezvényei.
Minden csütörtökön 8-tól 12 óráig várja vendégeit a
Vasutas Nyugdíjasok Klub.
November 10-én 10 órától tartja közgyűlését a Győri
Vasutas Nyugdíjas Klub.
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan
November 8-án 15.30-kor író-olvasó találkozó
Gabriella Szohnerrel. A hatvani alkotónak „Tépett
kendők” címmel jelent meg első novellás kötete.
November 12-én 16 órakor Mazsola és Tádé című
bábjátékot adja elő az Ametist Bábszínház.
November 21-én 14 órakor kezdődik az adventi
játszóház. Az elkészített tárgyakat, díszeket a
gyermekek hazavihetik.
November 24-én 18 órakor haladó és kezdő zumbások
találkoznak, akik új jelentkezőket is várnak.
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VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
November 8-án 14 órakor kezdődik a Baross Gábor Vasutas
Nyugdíjas Klub foglalkozása.
November 11-13. között látogatható a vasútmodell és
vasúttörténeti kiállítás a gömöri pályaudvaron.
November 13-án 17 órakor kerül sor az Erzsébet és
Katalin napi bálra a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub
szervezésében.
November 13-án élőzenés táncház és énektanulás lesz
kézműves foglalkozással. Közreműködik a Csender zenekar.
November 11-én és 25-én 19 órakor indul a Vörösmarty
Nosztalgia Klub zenés, táncos estje.
November 17-20. között díszmadár- és hüllőkiállítás várja
az érdeklődőket.
Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
November 10-én 15 órakor a Vasutas Kert- és Természetbarát
Klub várja az érdeklődőket klub gyógynövényes
teadélutánján.
November 15-én 15 órakor rendezi a VOKE Vasutas
Nyugdíjas Klub a „Névnapok bálját”.
November 25-én 16 órakor 70 éves a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház ünnepi gálaműsora kezdődik.
November 26-án 11 óra 30 perckor a Vasutas Nyugdíjas
Klub 40. évfordulóját ünnepeljük.
VOKE Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
November 5-én 14 órakor nóta és operett műsorra várják
az érdeklődőket.
November 16-án 14 órától diabétesz világnapi rendezvény
lesz a cukorbetegség kezeléséről, megelőzéséről.
November 24-én 16 órakor a Szovjetunióba elhurcoltak
emlékére rendezett ünnepi emlékműsor kezdődik.

A MÁV Zrt. budapesti, Kerepesi úti
igazgatósági épületében október 6-án,
az aradi vértanúk napján koszorúzással
egybekötött megemlékező ünnepséget
tartottak Csány László, a Szemere-kormány közlekedési miniszterének emléktáblájánál. Az ünnepségen felsorakoztak és díszőrséget adtak a Börzsönyi
Lövészklub és Magyar Honvédvadász
Hagyományőrző Egyesület tagjai, László Zoltán vezetővel az élen. Ünnepi
beszédet Veszprémi László, a MÁV Zrt.
budapesti pályavasúti területi igazgatója mondott. Az ünneplők ezután átvonultak a MÁV-vezérigazgatóság egykori
Andrássy úti épületébe, ahol megemlékezést és koszorúzást tartottak Lázár
Vilmos aradi vértanú, volt vasúti főpénztárnok emléktáblája előtt.

100 éves a nyíregyházi VOKE
Szeptember 29-én ünnepelte fennállásának századik évfordulóját a nyíregyházi VOKE Vasutas Művelődési Ház és

Könyvtár. Az évfordulón az alapítókra, a
befogadó város és az intézmény egykori
vezetőire emlékezett a szép számú ün-

neplő sereg. A jeles napon kiállítás is nyílt
Üdvözlet Nyíregyházáról címmel, amely a
város egykori épületeit mutatta be.

Rádióamatőr kongresszus Angliában
A Vasutas Rádióamatőrök Nemzetközi Szövetsége, a FIRAC 2016. szeptember 15. és 19. között tartotta 55.
kongresszusát az angliai Derby városában. A rendezvényen a szervezet
magyar tagcsoportja HG7WGQ Kókai
Péter elnökkel és HA5BSW Kiss Tibor
alelnökkel képviseltette magát.
Kollégáinkat a kongresszuson két
megtiszteltetés is érte. A FIRAC rádiós versenyeinek díjazásán HA5BSW

1%

Kiss Tibor két aranyérmet vehetett át
a 2015-ös rövidhullámú SSB-Fónia és
a 2016-os rövidhullámú távíróversenyen szerzett kiváló eredményéért.
A második megtiszteltetés, hogy
2018-ban a magyar tagcsoport láthatja vendégül a kongresszus résztvevőit. Ez a csoport számára kettős
jubileumi esemény lesz, amelyre már
most megkezdjük az előkészületeket.

„A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk
1
százalékát
részünkre
felajánlották.
A 2015. évben a NAV által átutalt 493 802 forintból
fedeztük alkalmi vasúttörténeti és vasútmodellezői
kiállításaink, rendezvényeink, illetve üzemeltetési
költségeink egy részét. Az összeg másik részét
szentesi telephelyünk relikviáinak felújítására
és Vasútmodellező Baráti Körünk gyarapítására
fordítottuk.”

Kiss Tibor az általa nyert két aranyéremmel

Nagy siker volt
Nagy népszerűségnek örvendett a békéscsabai VOKE Vasutas Művelődési Ház által rendezett XII. Vasútmodell-kiállítás
és Mozdonyparádé. Szeptember 29-től október 2-ig közel
hétezer látogató – köztük nagyon sok gyermek – csodálta
meg a több mint 40 méteres, egybefüggő terepasztalt. Nem
mellékesen a művelődési ház öt termében közel 500 négyzetméteren szebbnél szebb modelleket láthattak a kíváncsi
kicsinyek. A rendezvény kiemelkedő eseménye volt a harmadik napon a mozdonyparádé és vonatoztatás: a békéscsabai
vasútállomás raktári rakodóvágányain sorakoztak fel a mozdonyok és a vasúti járművek. A legnagyobb sikert a kézihajtány és a Lego-város aratta.
Szentes Bíró Ferenc
31

32

Fotó: Miklós Zsófia

Világutazó rovatunkban ezúttal Spanyolországban jártunk
(Atocha pályaudvar, Madrid)

