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A Balaton egyik legszebb vasútállomása lett
a balatonszentgyörgyi
„Jókor voltam jó helyen”

Interjú Siklós Csabával, a rendszerváltás utáni első közlekedési miniszterrel

TARTALOM

Versenyben a nagyvilággal
A nagyvilágban a magyar mérnököknek máig jó hírük
van. Ez a hírnév köszönhető szakembereink tudásának,
leleményességének és azoknak a kompetenciáiknak,
amelyek lehetővé teszik, hogy a földkerekség legnagyobb
fejlesztő cégeihez viszonyítva szinte fillérekből tudnak
újabb és újabb fejlesztéseket megvalósítani. Ez a titka
annak, hogy vállalkozásaink közül több is képes az európai
multinacionális vállalatok fölébe kerekedni.
Országunk kicsiny mérete ellenére hosszasan sorolhatnánk
feltalálóink örökérvényű eredményeit. Kezdhetjük a sort
mindjárt Bereznai Oszkárral, aki 66 évvel ezelőtt látott
hozzá a vasút pályafelügyeleti szolgálatának felállításához,
hiszen tudta, hogy a vasúti pályák állapotát biztonsági
és gazdasági érdekek miatt állandóan figyelemmel kell
kísérni. Az ő vezetésével kezdődtek el a kísérletek egy saját
tervezésű és gyártású vágánymérő kocsi elkészítésére,
amelyet 1955-ben üzembe is helyeztek. E fejlesztés nélkül
aligha jöhetett volna létre 1959-ben a MÁV Központi
Felépítményvizsgáló Főnöksége.
A gépi vágányméréseket és az egyéb pályafelügyeleti
vizsgálatokat a MÁV összes vonalán azóta is ez a szervezet,

illetve utódja, a MÁV Központi Felépítményvizsgáló (KFV)
Kft. végzi. A Béli János ügyvezető igazgató vezette, száz
százalékban MÁV-tulajdonú kft. 1996-ban jött létre, miután
a hazai rendszerváltást követően világossá váltá, hogy az
önálló szervezetben nagyobb lehetőségek rejlenek.
A 150 millió forintos vagyonnal indult apró társaság ma
már több mint 100 szakembert – köztük 45 mérnököt és 35
egyéb felsőfokú végzettségű munkavállalót – foglalkoztat
itthon és Európa-szerte úgy, hogy az elmúlt években két
milliárd forint volt az árbevétele.
Mérőkocsikat, mérőműszereket és mérési módszereket
fejlesztettek ki, amelyekkel Európában bárhol képesek a
megrendelők igényeit kielégíteni. A siker titka mindezen
túl az, hogy meglévő kapacitásaikat maximálisan
kihasználják: pályáznak és pályáznak! Arra törekednek,
hogy hosszú évekre előre bebiztosítsák a társaság jövőjét.
Éppen ezért jelenhetett meg a kft. ebben a hónapban
FMK-008-as síndiagnosztikai mérővonatával Berlinben,
az InnoTrans kiállításon, hogy újabb piacokat szerezve
öregbítse a magyar szakemberek hírnevét.
Gaál Péter
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INTERJÚ

„Jókor voltam jó helyen”

helyen. Sok bölcsész, jogász kezdett
politizálni, miközben szakemberekből hiány volt. A szerencse mellett
ezért is eshetett rám a választás a
kormányalakításkor.

Az embert kizárólag a teljesítmény minősíti
Siklós Csabát, a rendszerváltást
követő első közlekedési minisztert
augusztus 29-én váratlan meglepetés érte. Felügyelőbizottsági
elnökként – hivatalos meghívóval
a zsebében – fontos tárgyalásra
érkezett a Rail Cargo Hungaria
Zrt. székházába. Ezúttal azonban
egy titokban megszervezett születésnapi parti főszereplőjévé vált.
Egykori és jelenlegi munkatársai,
barátai köszöntötték 75. születésnapja alkalmából. Az ünnepségen
megjelent a fejlesztési tárca, az
RCH, a MÁV, a GYSEV, a Hungarocamion, a Magyar Közlekedés című
szaklap és a volt Malév több egykori vezetője. Szerkesztőségünk
nem volt jelen az eseményen, az
ünnepelt az otthonában adott
interjút a Vasutas Magazin főszerkesztőjének.
Valóban nem tudott arról, hogy
munka helyett ünneplés vár önre?
Mindenre számítottam, csak erre
nem! Eredendően vacsorával egybekötött felügyelőbizottsági tárgyalásra hívtak. Amikor beléptem a
terembe, rengeteg ember énekelve
kívánt boldog születésnapot. Őszintén bevallom: megkönnyeztem.
Főleg úgy, hogy minden érdek
nélkül való volt a megemlékezés.
A volt minisztert és munkatársat
köszöntötték, aki immár 23 éve
nincs hivatalában.
Így van! Örömmel láttam az egykori
kollégákat és azokat is, akikkel kevésbé szoros, de valós munkakapcsolatban voltam. Jó érzés megtapasztalni, hogy ennyi év után sem
kerülnek ki ezek az emberek.
Egész életét, pályáját a vasút közelében élte, holott erdész szeretett volna lenni. Hogyan „tévedt”
a sínek világába?
Édesapám vasutas volt, általa sok
mindent korán megismertem a
vasúttal kapcsolatban, mégis erdőmérnök akartam lenni. Pályaválasztásomat jelentősen befolyásolta két
bátyám ’56-os fegyveres szerepvál4

lalása, és disszidálásuk a harmadik
fivéremmel. Ez azt jelentette, hogy
nem voltam kívánatos a soproni
egyetemen. Édesapám javaslatára
mentem a műszaki egyetemre. Ott
már tudatosan választottam a vasút
és a közlekedés szakirányt.
Mi vonzotta a vasúthoz?
Az édesapám példája, a szolgálat elsődlegessége és a fegyelem. Később
mérnökként már azt éreztem, hogy
a vasút, a forgalom szervezése, a
pályaépítés felöleli az egész világot.
Pályám során műszaki és közgazdasági ügyekkel is foglalkoztam, a
vasútnál mindennel találkozhattam,
ami sokarcú világunkban lehetséges. Ki tudtam teljesedni. Öröm volt
a vasútnál dolgozni.
1965-ben friss diplomásként forgalmi munkakörben kezdett dolgozni. De hogyan került az NDKba, Kelet-Berlinbe?
Az első feleségem német volt. Munkát kaptam, de előtte ott is le kellett
tenni az összes szakvizsgát. Szerencsére gyerekkorom óta folyamatosan tanultam németül, így nem volt
nyelvi problémám. Berlinben három
éven át gazdasági kérdésekkel foglalkoztam. Végül két gyermekünkkel
hazajöttünk, mert éreztem, csakis
itt van az én helyem. Rákosrendezőre, majd a Nyugati pályaudvarra,

és végül a Vasúti Tudományos Kutatóintézetbe sodort az élet. Szerencsém volt. Mindenütt csodálatos
tanítóim voltak. Megjegyzem, egész
életemre jellemző, hogy nagyszerű
tudással bíró szakemberekkel találkozhattam. Ilyen volt például az
első Kossuth-díjas vasutas, Mészáros Pál. Az intézetből Sopronba, a
GYSEV-hez mentünk. Volt két gyermekünk, és ott szolgálati lakást
ígértek. 1970-et írtunk. Már állásban voltam, amikor kiderült, hogy
elfelejtettek „lekáderezni.” Lisiczky
Lajos igazgató mindennek ellenére
felvett. Szép emlékként őrzöm az
ott eltöltött éveket is. Megint szerencsém volt. Lisiczky Lajos mellett
Benkovics Dezső vezérigazgatótól
is sokat tanulhattam. Ez a két kiváló szakember a provinciális vasúttársaságból európai hírű vállalatot
épített.
Egy évtizedet töltött Sopronban,
majd 1990-ben miniszteri székbe
ült. Hogyan került képbe?
A politika mindig is érdekelt. 1985től kerestem a kapcsolatot Csurka
Istvánnal, Csoóri Sándorral, illetve
a demokratikus ellenzék későbbi
MDF-es politikusával. Így ismertem
meg Antall Józsefet, aki meglepetésemre a kormányalakításkor személyesen kért fel a miniszteri feladatra.
Az igazat megvallva, jókor voltam jó

Szerencse? Egy csődhelyzet szélén álló ország kormányának
tagjaként bizonyára tudta, mi a
teendő, de semmire, még a működtetésre sem volt elég pénz.
Nem érezte, hogy sárdagasztás
az, amit csinál?
Nap mint nap ezzel szembesült az
ember. Az állampárt és a rendszer
megbukott, mi pedig források nélkül igyekeztünk tenni valami hasznosat. Mindvégig azt gondoltam,
ha már az élet így hozta, meg kell
kísérelni a legtöbbet mutatni, a legjobbat kihozni a lehetőségekből.
Megkönnyítette a dolgomat, hogy
rengeteg kitűnő szakembert ismertem a vasútnál és a minisztériumban
is. Igyekeztem olyan emberekkel
kapcsolatba kerülni, akikben bíztam. Sok pozitív benyomásom volt,
mert többekben élt az a gondolat,
hogy végre itt a pillanat, amikor lehet változtatni az ország helyzetén.
A pénztelenség persze borzasztóan
nagy nehézséget okozott. Ráadásul

igen hamar számtalan ellendrukkerünk lett, kritikák özöne hullt ránk.
Megdöbbentem. Nem értettem,
hogy a rendszerváltók miért nem
tudnak együttműködni? Az emberek csodát vártak, ami nem tudott
bekövetkezni. Főleg azért nem, mert
nem volt összetartás. De szerencsére
a vasút, a posta és a távközlés szinte
félkatonai szervezetként működött,
és szinte mindenütt komoly tudású szakemberekkel találkozhattam.
A minisztériumban is szakmájukat
értő emberek dolgoztak. Így miniszterként nekem szinte nem is kellett
embereket leváltani, elküldeni.
Nem csodálkozom, hiszen magam is azt tapasztaltam, hogy az
úgynevezett „átkosban” a valódi
szakemberek a hivatásukba menekültek, és dolgoztak, alkottak,
kisebb-nagyobb karriert csináltak. A rendszerváltó filosz értelmiségiek ezzel szemben nem jutottak egyről a kettőre. Számukra
a kitörés lehetőségét a politizálás
nyújtotta.
Igen, valahogy így lehetett. Akkor,
26 éve ez nem volt ennyire nyilvánvaló, de majd 30 év távlatából igaznak tűnik ez a meglátás.

Berlinből Budapestre

Siklós Csaba közlekedésmérnök, politikus 1941. augusztus 29-én született.
1960 és 1965 között az Építőipari és
Közlekedési Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karárának hallgatója.
Frissdiplomásként a MÁV forgalmi szolgálatánál kezdte pályafutását, majd
Berlinben az NDK vasutak munkatársa
lett. Később Rákosrendezőn, majd a
Nyugati pályaudvaron szolgált.
1969-ben rövid ideig a Vasúti Tudományos Kutatóintézet munkatársa volt.
1970 és 1973 között a GYSEV soproni
igazgatóságának munkatársa, ezt követően pedig a cég budapesti vezérigazgatóságának osztályvezető-helyettese,
osztályvezetője, valamint tervgazdasági és műszaki szakosztályvezetője volt.
1990-ben Antall József miniszterelnök
nevezte ki a rendszerváltás első közlekedési és hírközlési miniszterévé. Posztján
három éven át szolgált, majd a MÁV
elnöke lett.1994-től 2002-ig a GYSEV
műszaki-forgalmi vezérigazgató-helyettese, majd 2002-től vezérigazgatója.
1998 és 2000 között a Malév Rt. igazgatóságának elnöke is volt.
Művészetet, sportot szerető ember.
Rendszeresen túrázik, kerékpározik.
Nős, egy fia és két leánya van.

Fotó: Köhalmi Péter
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Három évig volt miniszter. Antall
József kérte fel. Ő kérte meg a távozásra is?
A miniszterelnök érzékelte, hogy
nagy az érdekek harca. Úgy láthatta, jobb, ha egyszerre több miniszterétől is elköszön. Velem együtt
Kupa Mihály és Keresztes K. Sándor
állt fel. A miniszterelnök egyébként
nem ment bele, hogy részletezze az
indokait. Elhatározása miatt ugyan
nem voltam mosolygós kedvemben, de rossz érzés sem volt bennem. Azt gondoltam akkor is, és azt
gondolom ma is, hogy amit az adott
körülmények mellett tettem, azt
nem végeztem rosszul. Jó és jól működő minisztériumot, sok hozzáértő
szakembert hagytam az utódomra.

Vonatfütty, pogácsa és szarvasok

Családi ünnep volt a balatonfenyvesi kisvasút 160. születésnapja
szabb időben, amikor fürödni nem lehet.
Annak idején Csisztapuszta felé is sokat
utaztam innen, vágyam és tervem, hogy
előbb-utóbb azt a vonalszakaszt is felújítsuk, újra üzembe helyezzük” – jelentette
ki, jelezve, hogy bár civilként jött ünnepelni, nem tud nem vezetői fejjel is gondolkozni egyszerre.

Mit gondol, bekerült a magyar
történelem könyvébe?
Sohasem volt ez a célom. Csakis arra
törekedtem, hogy a feladataimat a
legtisztességesebben végezzem el.
Az, hogy mindezt ki és hogyan értékeli, nem érdekelt, mert az embert
kizárólag a teljesítmény minősíti.
Mivel egyéni mandátummal bíró
képviselő volt, még egy évig a
költségvetési bizottság elnökeként dolgozott, majd a MÁV elnöke lett. 1994-ben azonban már
meg sem állt Sopronig…
Visszatértem a szakmámhoz és a
GYSEV-hez. Műszaki-forgalmi vezérigazgató-helyettesként kilenc évet,
majd vezérigazgatóként további
öt esztendőt dolgoztam úgy, hogy
közben a Malév igazgatóságának is
elnöke lehettem két éven át. Tíz éve
pedig nyugdíjba vonultam.
Bizonyára követi azt is, miként
alakul át a magyar vasút. Nem
lepne meg, ha kissé irigykedne…
Bevallom, eszembe szokott jutni,
milyen jó lett volna akkor ennyi
lehetőséggel ekkora változásokat
véghezvinni. Nekünk az adatott
meg, ami. És ezen nem szabad
bánkódni. Örömmel látom viszont,
hogy eljutott az ország odáig,
hogy tud a közlekedés fejlesztésére – részben európai uniós támogatással is – jelentős összegeket
fordítani. És jó látni, hogy a jelenlegi vezetés tud élni a lehetőségekkel. Jól használják fel a forrásokat
6

120 éves a település, 60 éves a kisvasút, azaz Balatonfenyves „a fél életét
együtt töltötte” a helyiek és a turisták
kedvelt mini-vonatával. Szombaton
délelőtt ezt ünnepelték felnőttek és
gyerekek a balatonfenyvesi kisvasút
napján. A nosztalgiavonatozás jó
időben, felhőtlen hangulatban telt.

és vonzóvá teszik a vasutat. Ennek
csak örülni lehet.
A megélt háromnegyed évszázadából 50 esztendejét a folyamatos aktivitás jellemezte. Mivel
tölti nyugdíjas napjait?
Tartom a kapcsolatot a barátaimmal és a volt választási körömben
élő óbudai ismerőseimmel. A feleségemmel szívesen megyünk színházba, koncertekre, így például a
MÁV Szimfonikusok bérletes előadásaira. Tavasztól őszig túrázom.

Az országos kéktúra vonalát már
teljesítettem. Nyaranta még kerékpártúrákat is teszünk. A legtöbb
időt a kislányunkkal töltöm, aki
még gimnazista. Tanul, sokat kérdez, most nyílik igazán a szeme a
világra. Megpróbálom mindazokat
az ismereteket átadni, amire szerintem a jövőben szüksége lesz.
A legfontosabb persze az, hogy a
magyarsága iránt elkötelezett ember legyen.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Siklós Csabától Fónagy Jánosig
A rendszerváltás óta összesen 12 miniszter volt pozícióban: Siklós Csaba, Schamschula György, Lotz Károly, Katona Kálmán, Nógrádi László, Csillag István, Kóka
János, Kákosy Csaba, Szabó Pál, Molnár Csaba, Hónig Péter és Fónagy János, aki
az 1998-ban felálló első Orbán-kormány közlekedési minisztere volt 2002-ig.
Azóta a közlekedési tárca helyett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működik, ahol
államtitkári rangban van felelős vezetője a teljes közlekedési ágazatnak.

„Már ötven éve is ezzel a vonattal utaztam” – mondta Imre bácsi, mielőtt
felszállt volna az ingyenes ünnepi különjáratra. „Azóta csak azért nem, mert
biciklivel járok. Az állomásig most is
azzal jöttem, hogy el ne késsek” – tette hozzá. Helyesen cselekedett, mert
így nem maradt le a jelképes, 60-as
számot ábrázoló vasúti jelzőkő leté-

teléről és a születésnapi faültetésről
sem. Sőt, még jóféle fúvószenét is
hallgathatott, mielőtt elindult volna
a népes utazóközönséggel Imremajor,
Somogyszentpál felé.
Nem tudjuk, Imre bácsi felismerte-e,
de az utazóközönség soraiban ő is és
mások is találkozhattak Dávid Ilonával,
a MÁV elnök-vezérigazgatójával. „Nekem fontos a Balaton, a Balatonnak
pedig fontos ez a kisvasút” – indokolta
nem hivatalos jelenlétét az eseményen
a vezető, akinek persze nemcsak a magyar tenger, hanem a hazai kisvasút és
nagyvasút is szívügye. „Gyakran nyaralok a közelben, tudom, milyen remek kiegészítő program a vonatozás, főleg ros�-

A kisvasút hatvanéves története azonban nemcsak Dávid Ilonát érintette
meg, hanem gyakorlatilag bárkit rabul
ejthetett, aki a közlekedés e módját
választva járta be 1956 óta bármikor a
Nagy-bereket. Ezt a hol bájos, hol vadregényesebb arcát mutató erdős-lápos
vidéket a Dél-Balatonon. Ahol az 1980as évek közepétől nőtt meg a vonatos
turistaforgalom, akkor kerültek ugyanis
a kisvasúthoz a nagy befogadóképességű, korszerű személykocsik, az Mk48as dízelmozdonyok, sőt egy 490-es
gőzmozdony is. És igen, tényleg jó volt
Csisztagyógyfürdő felé is közlekedni velük, egyszer talán majd újra jó lesz! Addig
is egy-egy nyári hónapban akár tízezren
is utaznak a mostani vonalon. Amelyen
Imremajorban táncház, kézműves vásár
és programok, Somogyszentpálon ezer
darab friss pogácsa várta szombaton az
ünneplőket.
Köztük Gábort, aki elmesélte, hogy kisfiával mindig „vasutas helyszínre” utaznak nyaralni, lehetőleg olyanra, ahol a
kicsinek kisvasút, a nagynak – azaz neki
– nagyvasút is adott, kiélni a vonatrajongást. Ahogy ezt elmondta, már fordult is
a táj felé, hogy a kilátókocsiból fotózzon. Ez a fajta nyitott kivitelű személykocsi egyébként tavaly óta közlekedik
a vonatok részeként, különösen meleg
nyári napokon kínál üdítő élményt.
Ha nem ilyenben utaztunk volna,
talán azt a két szarvast – egy tehenet
és a borját – sem csodálhattuk volna
meg ilyen zavartalanul, akik pedig
minket bámultak visszaúton a mezőről.
Szerencsére úgy döntöttek, nem
szaladnak át a vonat előtt. Így mindenki
boldog volt, hogy nem ütöttük el őket,
az időt ellenben egész kellemesen a
kisvasút napján… (És Imre bácsit is
megvárta a bringája!)
Kép és szöveg: Szász Adrián
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Felszámolni a múlt hibáit

„Aprólékos munkára, tudatformálásra rendezkedtünk be”

Vajon a környezetvédelem szempontjából
mennyire
váltunk
európaivá?
Ez az a terület, ahol soha nincs vége
a feladatainknak. Az elmúlt évtizedekből származó környezeti károkat
igyekszünk korrigálni, miközben arra
is törekszünk, hogy az utánunk következő nemzedékeknek sokkal élhetőbb világot biztosítsunk. Minden
egyes napon erre kell törekednünk.
Alkalmazkodnunk kell a fejlődéshez,
az új technológiákhoz. Épp ezért fel
kell nőni a feladatainkhoz. Ez az oka
annak, hogy folyamatosan fejlesztő,
önképző szervezetet építettünk jól
képzett és elkötelezett szakemberekből, akik képesek megújulni.

Ezúttal egy olyan interjúsorozatot indítunk, amelynek keretében
a MÁV-csoport környezetvédelmi
tevékenységét igyekszünk bemutatni. Elsőként Tóthné Kobra
Máriát, a MÁV SZK Zrt. Beszerzési
és Logisztikai Üzletág környezetvédelmi szervezetének vezetőjét
kerestük meg. Ez az a terület,
ahol még ma is a múlt hibáit kell
korrigálni: a régi, környezetünket
károsító technológiák föld alá
ásott örökségei bármikor újabb
feladatokat adhatnak.
Ha három évtizedes pályájának
kezdetére
visszatekint,
mi jellemezte a környezetvédelem
szempontjából
a
vasúttársaságot?
A környezetvédelem fiatal szakma. Régebben nem is képeztek se
főiskolákon, se egyetemeken szakembereket. Másodrendű, kicsi feladatok jutottak azoknak, akik erre
a pályára vetődtek. Jó esetben műszaki előadói munkakörben foglalkoztatott egy-egy cég tanfolyami
alapismeretekkel bíró munkavállalókat. Később a terület, a szakma nagy fejlődésnek indult. Én is
ekkor kezdtem képezni magam,
ekkor fordultam e szakterület felé.
1990-1994 körül volt az az időszak,
amikor valami elindult.

Az európai uniós csatlakozás helyezte a figyelem
középpontjába a környezetvédelem fontosságát.
Az én szűkebb területem a hulladékgazdálkodás. Emlékszem, hogy
három fajta veszélyes hulladék
elkülönített gyűjtésének és szabályos elhelyezésének megszervezésével kezdődött a munkám.
Fáradtolajat, szárazelemeket és akkumulátorokat igyekeztünk összegyűjteni. Ma már 110-120-féle, különböző technológiákból származó
hulladékot – összesen körülbelül
25 millió kilogrammot – gyűjtünk
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károsító technológiák föld alá ásott
örökségei bármikor újabb feladatokat
adhatnak számunkra.

elkülönítve a vasút területén. Ám
nemcsak gyűjtjük, hanem gondoskodunk is ezeknek az anyagoknak
a jövőjéről. Egyre több ismeretre
volt szükség a fejlesztéshez, így
aztán 2000-ben jelentkeztem is a
műszaki egyetem szakmérnöki stúdiumára. Azóta kisebb-nagyobb
mértékben folyamatosan foglalkozom környezetvédelemmel.
Tizenhat esztendőt áttekintve
mennyire elégedett?
A régmúlthoz képest mindenképp
komoly a fejlődés. Ha környezetvédelemről beszélünk, akkor mindig
környezeti elemekről és környezeti
hatásokról ejtünk szót. Környezeti
elem a talaj, a víz, a levegő és az
élővilág. Környezeti hatás például
a hulladék és a zaj. Mi, vagyis a vasút jogkövető módon igyekszünk
minden elvárásnak megfelelni.
Munkánkat folyamatosan változó
jogszabályi környezetben végezzük, jelenleg megközelítőleg 350
a kapcsolódó joganyagok száma.
A magyar vasút 170 éve működik.
Ez alatt a több mint másfél évszázad alatt sok terhelés érte a talajt, a
talajvizeket. Büszkék vagyunk arra,
hogy kármentesítési programunk
keretében mind több területen sikerül rehabilitálni környezetünket.
Több sikeres kármentesítést végeztünk, illetve több folyamatban lévő

programunk is van, amelyekkel
hosszú idő alatt, sok munkával számoljuk fel a múlt hibáit. Meg kell
jegyeznem, hogy az említett károk
évtizedek alatt álltak elő. Időnként
a felszámolásuk is hosszú évekig
tartó feladatot jelent. Vannak sikereink, félsikereink és kudarcaink
is. A hulladékgazdálkodás egyértelműen sikeresnek nevezhető, hiszen a vasúti technológiák során
keletkező hulladékok elkülönített
gyűjtése megvalósult. Aprólékos
munkára, tudatformálásra kellett
berendezkednünk. Ennek eredményeként ma már mindenki ismeri
a szabályokat és elvárásokat, amelyeket be is tartanak a kollégák.
Sok szabályozás, utasítás, oktatás,
képzés vezetett el idáig. Újabb és
újabb módszerekkel, de megtanulták a kollégák a tennivalókat.

Legnagyobb eredményünk, hogy a technológiai fegyelmet betartva minimálisra lehet csökkenteni a környezet terhelését.
Természetesen vannak rendkívüli események, balesetek, amelyek
nem kiszámíthatók. Mindemellett
a régi, ismeretlen, környezetünket

A vasút hulladékgazdálkodási tevékenysége ma már pénzben is
mérhető, gondolok azokra a licitálásokra, amelyek révén a felesleges
fémhulladékot árveréseken értékesíti a MÁV. Mekkora bevételt jelent
ez a vasút számára?
Az ilyen árveréseken az állami vagyoni
körbe tartozó, és számunkra felesleges anyagoktól, hulladékoktól szabadulunk meg. A vagyontörvény szerint
eljárva, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. felügyelete mellett tartunk árveréseket. Az MNV megbízta a
MÁV-ot, hogy az értékesítéseket lebonyolítsa. Tavaly májusban volt az első
árverés. Azóta közel egymilliárd forint
értékben értékesítettünk különbö-

ző anyagokat, hulladékot. Jogkövető
magatartást gyakorolunk ezzel, hiszen
a hulladékot nem szabad halmozni.
A bevétel pedig az államé. Hasznos ez
a lehetőség, mert a fémhulladékokat
illetően tárolási problémáink vannak,
nem beszélve az őrzés felelősségéről
és költségéről. Újabb, immár negyedik árverésünkre most készülünk, de
nincs kizárva, hogy az év végéig lesz
egy ötödik értékesítés is.
Mindent egybevetve: európai ös�szehasonlításban milyen pozíciót
foglal el a MÁV a környezetvédelem
területén?
Nincs összehasonlításra alkalmas adatunk. Egy biztos: a hazai és az uniós
törvényeknek minden területen eleget teszünk. Ennek megfelelően európai módon óvjuk környezetünket.
Ha jól tudom, rendszeresen oktat.
És nem csak hulladékgazdálkodási,
de a veszélyes áruszállítással kapcsolatos ismereteket is, hiszen ön
a MÁV Szolgáltató Központ és részben a MÁV közúti veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadója…
Ez öt éve gyakorolt szerepkör. A szakmámat nagyon szeretem, és legalább ennyire élvezem az oktatást.
Környezetvédelemről
beszélhetek
a Baross Gábor Oktatási Központban,
és speciális képzéseken tanácsadói
szerepkörömben tartok előadásokat. Igyekszem mindent gyakorlati
oldalról megközelíteni, megértetni.
Az oktatás azért is fontos számomra,
mert közvetlen visszacsatolást kapok
a hallgatóktól. Abszolút gyakorlatias

és tökéletesen végrehajtható ismeretek átadására törekszem mindkét
szerepkörömben. A mi munkaszervezetünkben minden alulról építkezik.

Ha van egy feladat, az
első lépés, hogy miként
lehet azt megoldani. Ezt
követően megírjuk a folyamatot és a rendszert.
Ez is a feladatunk, hiszen a munkánkat megrendelőink elégedettségére kell elvégeznünk.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Nyáron vízpart,
télen síelés
Tóthné Kobra Mária 1986 augusztusában kezdte vasutas pályafutását
több vasútüzemi tevékenység főenergetikusaként. Később műszaki ellenőri
tevékenységeket végzett.
1997-től foglalkozik hivatásszerűen a környezetvédelem ügyeivel a
MÁV-nál. Jelenleg a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt. munkatársa. Eredeti
végzettsége szerint vegyészlaboráns,
vegyipari gépész üzemmérnök és
környezetvédelmi szakmérnök, valamint közúti veszélyes áruszállítási
biztonsági tanácsadó. A Beszerzési és
Logisztikai Üzletág környezetvédelmi szervezetének vezetője. Az általa
irányított hetvenöt fős munkahelyi
közösség elsősorban környezetvédelmi szolgáltatást nyújt. Fő partnerük a
MÁV, a MÁV SZK, a MÁV-START, a MÁV
FKG és a MÁV Nosztalgia.
Tóthné Kobra Mária házas, egy felnőtt
(kertészmérnök) fiúgyermek édesanyja. Családjával Budapesten, egy háromgenerációs családi házban él.
Hétvégi szabadidejében szívesen kertészkedik zalai telkén. Kikapcsolódásként főként színházba és moziba jár.
Nyaralás idején elsősorban az utazást
választja. Nyáron a vízpart, télen a
síelés élteti. Családjával immár több
mint húsz éve jár Szlovákiába. A tél
nagy kedvelője.
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VÁLLALATI HÍREK

Magyar Termék Nagydíjban és Innovációért Nívódíjban részesültek a MÁVSTART Zrt. által fejlesztett és gyártott
IC+ kocsik. Az elismeréseket az Országházban vette át Dávid Ilona, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója és Csépke András,
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 2016.
szeptember 6-án. A két prototípus megalkotói a ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft. által felajánlott DEKRA Certificate minőségtanúsítványt is kaptak.

A Magyar Termék Nagydíj pályázati
rendszer kiváló minőségi színvonalú,
a nemzetközi piacon is versenyképes
áruk, szolgáltatások előállítását ösztönzi, és a magas hozzáadott értékű,
tudásalapú termékek megjelenését
támogatja.
A Szolnokon gyártott IC+ kocsik két
prototípusa több hónapos tesztsorozaton és már több mint 1 millió

kilométeres – például Budapest és
Hamburg közötti – közlekedéssel bizonyította a magyar mérnöki munka
kiválóságát, megfelelve az Európai
Unió követelményeinek és mintegy
száz vizsgálatnak. A MÁV-START a
prototípusok alapján 20 darab – 10
másodosztályú, termes, és 10 többcélú – nemzetközi közlekedésre alkalmas IC+ kocsi gyártását tervezi
2017-től – ennek előkészületei, közbeszerzési eljárásai már megkezdődtek. Ezenkívül 2018-tól 100 darab belföldön közlekedő IC+ személykocsi
sorozatgyártása is elindulhat, amit a
magyar kormány 30 milliárd forinttal
támogat. A vasúttársaság törekvése
az, hogy a sorozatgyártásban a hazai beszállítók a lehető legnagyobb
szerepet vállalhassák, ezzel is segítve
a magyarországi járműipar további
fejlődését.
Az IC+ innovációs fejlesztési projekt
költségeit kétharmad részben a vasúttársaság saját forrásaiból biztosította, amelyhez egyharmad résznyi
európai uniós támogatást nyert el.

Megyei gazdasági elismerést kapott a MÁV-START
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjat kapott a MÁV-START
Zrt. a térségben kifejtett kiemelkedő gazdasági tevékenységéért.
Az elismerést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés ítélte oda,
az érte járó oklevelet és emlékplakettet Csépke András, a személyszállító vasúttársaság vezérigazgatója vette át 2016. augusztus
17-én. A díjat a közgyűlés a megye
gazdasági életében, terület- és
településfejlesztésében fontos szerepet játszó, az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, műszaki, illetve
egyéb területen kimagasló érdemeket szerző személyeknek és közösségeknek adományozza.
A MÁV-csoporthoz tartozó MÁVSTART Zrt. a térség jelentős, egyszerre tradicionális és innovatív
munkaadója. A Szolnoki Járműjavító legújabb fejlesztése például a
belföldi és nemzetközi forgalomra
egyaránt alkalmas IC+ kocsi, amely10

nek sorozatgyártása a tervek szerint
2017-ben indul. Emellett az üzem
160 éves működése alatt több ezer
mozdony és személyszállító kocsi
javítását, felújítását végezték el.
A megyeszékhely más tekintetben
is hagyományosan „vasutas város”:
nagy forgalmú vasútvonal fontos

„Büszke vagyok a kitüntetésre”

Blázovicsné dr. Makkai Borbálát elkötelezett, nagy munkabírású kollégák
veszik körül
Blázovicsné dr. Makkai Borbála
vezető jogtanácsos az egyetem
elvégzését követőn rögtön a MÁVnál kezdett el dolgozni, immáron
37 éve. A MÁV az első és egyetlen
munkahelye. Családi kötődései,
illetve diákmunkája révén a vasutasság nem volt ismeretlen számára, ezért gondolta azt is, hogy pályáját az ország legnagyobb vállalatánál kezdi. Majd’ négy évtizedes
szakmai életútja bizonyítja, hogy
hosszú távra tervezett. Munkásságát az idei Vasutasnapon a Vasút
Szolgálatáért kitüntetés arany
fokozatával ismerték el.
Interjúsorozatunk eddigi megszólalói egyöntetűen azt nyilatkozták,
hogy a jóleső elismerés a sikeres csapatmunka eredménye. Kérem, mutassa be, mi jellemzi azt a munkahelyi
közösséget, amelyet vezet.
Elsősorban a társasági és a csoportszintű érdekek megvalósításának magas
szakmai szintű támogatása, aztán a lojalitás, egymás megbecsülése, végül pedig a humor. Kollégáim valamennyien
jól felkészültek, ráadásul szakmai fejlődésük érdekében folyamatosan továbbképzik magukat. Elkötelezettek, nagy
munkabírásúak. Fő feladatuk és céljuk
a társaság jogszabályoknak megfelelő
működésének biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében biztosítják a jogi
segítséget az egyes szervezeti egységek
munkatársainak.
Ön a személyszállító vasúttársaság,
vagyis a MÁV-START Zrt. vezető jog-

tanácsosa. A vállalat dolgozóinak létszáma nagy, meghaladja a 14 ezret.
A jogi osztályon milyen kihívásokkal
kell szembenézniük és mennyien látják el a feladatokat?
A MÁV-START jogi szervezetében jelenleg 15 munkatársam dolgozik. A legnagyobb kihívást nekik az jelenti, hogy
szinte valamennyi jogterületen komoly
jártassággal kell rendelkezni ahhoz,
hogy a napi munkát a munkáltató és a
saját maguk által is elvárt színvonalon
el tudják végezni. A hazai törvények
mellett mindenkinek ismernie kell az
EU-s jogszabályokat is. A MÁV-START
igen sokféle tevékenysége minden
munkavállalótól, így természetesen a
jogászoktól is megköveteli a pontos
munkát. A kis értékű beszerzések éppen úgy feladatokat jelentenek, mint a
személyszállítási tevékenységhez elengedhetetlen nagy értékű járművek beszerzése. Fontos azonosítanunk – majd’
minden szervezeti egységünk közreműködésével – azokat a szabályokat,
amelyek segítségével a végrehajtási területeken foglalkoztatott kollégáinknak
támogatást tudunk biztosítani. Mindezt
természetesen a jogtanácsosi tevékenység szabályainak betartása mellett kell
tennünk.
Vezetőként mely eredményekre
büszke?
A MÁV-START által elért valamen�nyi eredményre büszke vagyok, annál
is inkább, mert ezek az eredmények
gyakran a mi közreműködésünkkel
születtek meg.

Fotó: Bőhm Katalin

Rangos díjakat nyertek az IC+ prototípusok

Itt az ősz, lassan jön a tél és az esztendő vége. Ha idei mérleget készítene,
akkor mit vagy éppen kit emelne ki?
Mivel, kivel elégedett?
Ahogy az előzőekből is kitűnik, örülök
annak, hogy mind szakmailag, mind
emberileg nagyra becsült kollégáimmal
folyamatosan magas szintű jogi támogatást tudunk biztosítani a társasági és
csoportcélok megvalósításához. Természetesen büszke vagyok a kitüntetésre,
amelynek apropóján ez az interjú is készül, különösen arra, hogy ez csoportszintű elismerést is jelent. Jó érzéssel
töltött el, hogy az átadáskor sok olyan, a
MÁV-csoport más társaságainál dolgozó kollégával örülhettem együtt, akikkel tíz, húsz, de akár több mint harminc
éve ismerjük egymást, és állunk a közös
munka révén kapcsolatban.
Gaál Péter

állomása, naponta átlagosan 280300 vonat forgalmát bonyolítja.
A város mint a magyar vasúthálózat
egyik legnagyobb csomópontja jelentős vasúttörténeti múltra tekint
vissza, az ország második vasútvonalát 1847-ben helyezték üzembe
Pest és Szolnok között.
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Akiknek a Tiszai „az” állomás

elbeszélgetni, meglepően érdekesek,
paintballtól a galambtenyésztésig sok
mindennel foglalkoznak”. Bélát a történelem, a túrázás és a várak érdeklik. Kikapcsolják a mindennapos stresszből.

Örökölt hivatástudat, évtizedek rutinja és kiváló
csapatmunka köti össze a miskolciakat

ros is. Bár nem tervezte, hogy édesapja nyomdokain haladjon, az élet valahogy erre terelte. Volt műszaki rajzoló,
szerkesztő-tervező is a MÁV-nál, majd
a gyermekvállalásból – szervezeti átalakulás miatt – már pénztárosnak tért
vissza. Kicsit tartott a pörgéstől és a
pénzkezeléstől, hiszen egy lassabb,
ám látványosabb munkakört cserélt
gyorsra, feszültséggel telire.

Miskolc, Tiszai pályaudvar. Egyetemistaként hallottam először
– majd még több százszor – ezt az
állomásnevet, miután (általában
hétfőnként) lekászálódtam a budapesti intercityről. Tanulni érkeztem
a városba, ahogy most is. Akkor
joghallgatóként professzoroktól,
ma újságíróként vasutasoktól.
Előbbi inkább elmélet volt, utóbbi
izgalmas gyakorlat. Maga az élet.
Ízelítő egy 157 éves állomáson – és
annak 115 éves épületében – dolgozók mindennapjaiból. Ismerjék meg
őket velem együtt!
Ugyanúgy intercityvel jövök, mint
annak idején, az érzés valahogy
mégsem a régi. Az állomás, az igen.
2003-ban újították fel utoljára, akkor még idejártam, tehát már a
mostani állapotára emlékszem. A
személyzetre mindig is kíváncsi
voltam, bár nem gondoltam, hogy
valaha is egyenként, szemtől szemben beszélgetek majd a tagjaival.
Szívélyesen fogadnak. Szinte akárkivel beszélek a csapatból, mindenki a vasúton töltötte, tölti az életét.
Ez az első fontos benyomás. Beleillik
a képbe, amit eddig is gondoltam erről a hivatásról.
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Liszt, tojás, sínszál
– Éppen hatvan éve vagyok vasutas – jelenti ki mindjárt első beszélgetőpartnerem, Szilágyi Sándor

műszaki szakelőadó, aki csak most
tölti a hatvanat, de édesapja révén kis
túlzással a születése óta van arcképes
igazolványa. – Amint járni kezdtem, az
apám vitt magával megmutatni az új
vasútvonalak építését, így korán beleszagoltam a vonatos levegőbe. Ma is
abból lesz nagyobb eséllyel jó vasutas,
aki örökli a hivatást. Mint az orvosoknál vagy a színészeknél. Ez nem olyan
pálya, mint a cukrászé, akinél kell a sütéshez egy kanál liszt, de nem tudjuk,
hány dekás az a kanál. Vagy a tojás,
amit beleütök: M-es vagy XL-es? Itt a két
sínszál távolsága nem körülbelül másfél méter, hanem 1435 milliméter! Csak
profi felkészültséggel, az utasítások ma-

ximális betartásával lehet ezt űzni, mert
a nemtörődöm hozzáállás óriási károkat okoz, emberéletekbe kerülhet. Nem
azért csinálod meg, mert azt mondta a
főnök…
A főnök, aki Sándor esetében az a Bánkuti Gyula, akivel még együtt kezdték
tanulmányaikat, és aki már akkor is
a barátja volt, amikor a bodrogközi
származású szakember megismerte a
velük egy iskolában tanuló későbbi feleségét. Az érettségi szünetben jöttek
össze, addig nem is köszöntek egymásnak… Ennek több mint negyven
esztendeje. Sándor sokat dolgozott
Sátoraljaújhelyen, ahol elmondása
szerint egy legendás főnökségvezetőtől, Dankó Lászlótól tanulta ki a szakmát. Jelenleg folyamatvizsgálatokat
végez, értékelő elemzéseket készít a
pályafenntartás területén. Munkájáért
2014-ben elnök-vezérigazgatói kitüntetésben részesült. 2016-ban pedig
megnyerte csapatával az aranykrampács-versenyt! Mindkettőre büszke.
Rajzolt, ma jegyet ad
A Sándor által felvázolt „recept” szerint, azaz tősgyökeres vasutascsaládból került a Tiszai pályaudvarra Kántor
Györgyi nemzetközi személypénztá-

– De legalább nem unalmas, hiszen
ahogy nincs két egyforma utas, úgy
nincs két egyforma nap sem a szolgálatban – mondja. – A tömeg persze leszívja
az erőt, s mindig történik valami. Legyen
az baleset vagy felsővezeték-szakadás, az ostor sokszor rajtunk is csattan.
És hát mindenkinek a saját problémája
a legnagyobb, ezért próbáljuk rugalmasan kezelni a nehéz embereket. Azt
szeretem, ha mosolyogva távoznak, és
legközelebb is az én soromba állnak be
többen, mert már ismernek. Próbálom
azért nevelni is őket… A friss középiskolások eleinte nem köszönnek, fél év
múlva már igen. A tisztelet oda-vissza
alapon működik. Bár a közlekedési morál errefelé nem a legjobb: kapkodnak,
csapkodnak, kiabálnak sokan, mert az
utolsó pillanatban érkeznek, s úgy akarják fél perc alatt elérni a vonatot, hogy
az a kilencedik vágányról indul, és még
számlát is kellene írnunk… De a jegyvizsgálóknak még nehezebb!
Mindennap veszélyben
Alighogy elhangzik a mondat, belép a
helyiségbe egy érintett: Béla, aki éppen vezető jegyvizsgáló. Nem szeretné sem azt, ha leírnám a teljes nevét,
sem azt, ha fotót készítenék róla, de
mesélni azért mesél. Panaszkodik is,
meg nem is. Váltana is munkahelyet,
meg nem is. Váltana, mert a problémás utasokat kezelni sose könnyű,
mégsem távozna szívesen, mert „az
enyhe kifejezés, hogy jó fejekkel dolgozom együtt; szeretek a kollégákkal

– Merthogy naponta kapok életveszélyes fenyegetést, hetente leköpnek, és a
bántalmazás is mindennapos volna, ha
nem kezelném rutinosan a helyzeteket –
döbbent meg. – Felkészülni persze nem
lehet minderre, legfeljebb alkalmazkodni hozzá. Nekem az ittas egyénekhez a
legnehezebb. Volt, hogy egy kedves szó
után kaptam tettlegességet. Sok múlik azon, melyik utas mit hoz magával
otthonról, a munkanélküliség például
Hidasnémeti felé mindenre rányomja
a bélyegét. Tiszaújváros környéke ilyen
szempontból kulturáltabb. És persze
van egy réteg – a hajléktalanok –, akiknek már minden mindegy, csak a túlélés
hajtja őket…

A nyugalom szobra
Burai János tolatásvezető Bélához
képest szerencsére kevésbé gondterhelt. A sajóládi munkásember a
vonatok összeállításában, a javítások
kisorozásában, a műhely kiszolgálásában, a szerelvények mosásában,
mozgatásában vesz részt. Járműszerelőnek tanult – „igaz, a vizsgám nem
sikerült, pedig sikerült volna, csak hát
fiatal voltam, és nem mentem el rá…”
–, s ’89 óta hosszú évek tapasztalatát
gyűjtötte össze, amely nyugodttá teszi. Ilyen a kisugárzása is, jó lehet egy
ilyen higgadt kollégával dolgozni.
– Pedig nem könnyű a munka: meleg,

hó, eső váltakozik, izomerő kell hozzá, a fiatalok nem is maradnak sokáig – magyarázza. – Az utasokkal nincs
gond, az agresszívebbek sem hoznak ki
a sodromból. Vannak nehéz éjszakák,
de a huszonhét év alatt elfogadtam, ez
azért már idő mindenben, mindenütt…
Talán az egész életemet itt töltöm, a
mai világban nem lehet nagyon válogatni, és hát, ha nem szeretném, már
elmentem volna. Három gyermekem
van, korábban tartottunk jószágokat,
szerettem horgászni is, de ma már csak
a család a hobbim.
Jó a csapat, egy a cél!
Bánóczi Sándor főrendelkezőnek
pedig az olvasás. Ő az, aki a Tiszai pályaudvar és Miskolc-Rendező forgalmi
ténykedéseit összefogja, irányítja. Pedig – ahogy ő fogalmaz – a családjában a környéken sem volt vasutas, és
fiai is inkább vegyészmérnöknek, mérnök-informatikusnak tanultak, tanulnak a BME-n. A szikszói illetőségű Sándor vonatfékezőként indult, 1982-ben
állt szolgálatba. Volt aztán váltókezelő,
vezető váltókezelő és rendelkező is.
– Ma pedig nincs mese, végigpörgöm
a tizenkét órás műszakot – mondja. –
Folyamatosan ott kell lennem fejben;
van, hogy felállni sincs időm, annyi a
feladat! Az éjszakázást ráadásul képtelenség megszokni… Még szerencse,
hogy jó a csapat, egy célért dolgozunk,
hasonló mentalitással. Nincs két egyforma óra, a kihívások mindig újak és
újak. Csak fizetnének meg rendesen…
Szerintem aránytalan, hogy egy-egy kisebb állomáson dolgozó kolléga többet
keres, bár nem tőlük sajnálom. Nem egy
nyugdíjas állás ez, elhasználódik ám az
ember…

Éjszaka, köd, öngyilkosok…
Érdekes, hogy következő alanyom,
Sedlák András mozdonyvezető
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RIPORT
szinte onnan folytatja, ahol kollégája abbahagyta, pedig nem hallotta,
miről beszéltünk. – Kívülről nézve szép
szakma a miénk, engem kocsivizsgáló
édesapám csábított a vasúthoz. Hetvenhétben kezdtem, de a mozdonyok ma is
ugyanazok… A ’64 és ’82 között gyártott
Szilikkel közlekedni hasonló érzés, mint
Trabanttal felmenni az M3-ason Budapestre. Igaz, hűtőt már raktak rájuk, 70
százalékukon van klíma, s a gumirugós
felfüggesztés miatt szebb a futásuk. A
vezénylésünk is embert próbáló, sok a
hajnali jelentkezés, és 2.30-ra lehetetlen
kipihenten érkezni. De legalább most
már harminc nappal előre ismerjük a vezénylést, így lehet tervezni.
András szerint a mozdonyvezető legnagyobb ellensége az éjszaka és a köd
– együtt. Százhúsz km/h-s sebességgel
haladva ilyenkor nem lát mást az ember maga előtt, mint egy fehér falat,
mégis tudnia kell, hol jár. Elkerülhetetlen téma az öngyilkosoké is: – Tíznél
járok. Kezdek hozzászokni, bár eleinte
remegtem rendesen. Az elsőt rögtön tanulóként, az első utamon fogtam ki…
Nyékládházáról indultam, majd alighogy felgyorsítottam százra, egy fiatal
nő levetette az irhabundáját, és a vonat
elé feküdt. Volt velem egy idősebb mozdonyvezető, káromkodott kettőt, megálltunk. Így indult, mégsem hagytam el
a pályát! Azért kellemesebb témákat
is érintünk. Megtudom, hogy András
szabadidejében szívesen kertészkedik,
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nemrég járt vonattal Prágában, és az új
tabletjének is örül, amelytől a táskája
ugyan nem sokkal (pár könyv kikerült,
így is maradt 1,8 kiló), de a munkája
könnyebb lett.
Összegyűrt papírok helyett
Utolsó „vendéglátóm”, Klusóczkyné
Dicső Valéria rendelkező forgalmi

szolgálattevő nem beszél kilókról, sosem érezte tehernek a MÁV-os munkáját. „Pontosan azt csinálom, amit
tizennyolc évesen, a jelentkezésemkor elképzeltem” – közli derűs határozottsággal. Forgalmi gyakornokként kezdett,
1985-től vonatfelvevőként, szolgálattevőként járta végig a Miskolc-Rendező pályaudvari szamárlétrát. Lett egy
mozdonyvezető – azóta már oktató –
férje, két gyermekük született, és elvégezte a tisztképzőt is. Nem bánta meg,
hogy a vasutat választotta.
– Ha már családi okból eljöttem Kisvárdáról Miskolcra munkát vállalni, lega-

lább kaptam szabadjegyet – nevet. –
Sok fiatal lány dolgozott itt akkoriban,
járkáltunk tizenkét órában a tehervonatok közt. Amikor megláttam a forgalmi
irodát, mondtam: én forgalmista leszek!
Nem is vártam ki az ehhez szükséges három évet, egy év alatt felkészültem munka mellett az önállósító vizsgára. Így kezdődött. Ma már kevesebben vagyunk,
egy emberen több a felelősség, de nem
futok el a problémák elől, inkább megoldom őket. Pedig sokszor két perc alatt
kell jól dönteni. Ritka a nyugodt nap,
de jó a csapatmunka. Ha egy irodában
tologatnám a papírokat, és elrontanék
egyet, csak összegyűrném és kidobnám,
de itt emberéletekkel játszunk, és nagyon
oda kell figyelnünk, hogy a vasút úgy
menjen, ahogy mennie kell.
Valéria végszavától meg is nyugszom: a
Tiszain jó kezekben vagyok. Az elmúlt
órákban folytatott beszélgetésekből
pedig legalább annyit okultam, mint
anno az egyetemi konzultációkból. Akkor rendszerint az egyetemi klubban
folytatódott a nap, most a Restiben
rendelek, miközben elgondolkozom.
Például azon: milyen különbözők vagyunk mi, emberek. Mennyire más a
sztorink. Ami az egyikünknek csupán
élete egy állomása, az lehet, hogy a
másiknak egy életen át „az” állomás.
Miskolc, Tiszai pályaudvar, jó volt (újra)
találkozni!

Elnöki vizit a VSZ zamárdi gyermektáborában
A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója is
ellátogatott a Vasutasok Szakszervezetének 2016. augusztus 20. és 24.
között szervezett gyermektáborába,
amelyre a VSZ zamárdi üdülőjében
került sor. Az utolsó napon Dávid Ilona
együtt reggelizett a 7 és 12 év közötti gyermekekkel. Az ingyenes tábort
olyan vasutas családoknak hirdették
meg, akik számára könnyebbséget
és segítséget jelentett a gyerme-

kek nyaraltatása. A négynapos tábor
programjában többek között kézműves-foglalkozások, csapat- és sportversenyek, kirándulások és közös horgászat szerepelt.
A 23 résztvevő felügyeletét a VSZ
tisztségviselői látták el, de rajtuk kívül
szakmai segítséget nyújtott Navratil
Zsuzsa tervező grafikus, illusztrátor,
képzőművész, Szlovák Dorottya pe-

dagógus és Mátyus Attila VSZ-tag,
távközlési vonalellenőr. Meleg János,
a VSZ elnöke elmondta: a tábor a szakszervezet új kezdeményezése volt,
amelyből szeretnének hagyományt
teremteni. A gyermekeket a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója is meglátogatta: Dávid Ilona a tábor utolsó napján
együtt reggelizett a 7 és 12 év közötti
gyermekekkel, és apró meglepetésekkel is kedveskedett nekik.

Kép és szöveg: Szász Adrián
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Magyar Vasút Konferencia 2016

Dr. Fónagy János: „Vasútpolitikánkkal az utasok, az emberek felé kell fordulni”
A Magyar Vasút Konferencia idén Dávid Ilona „székfoglaló” beszédével,
megnyitó szavaival indult. A MÁV elnök-vezérigazgató asszonya ugyanis
legújabb szerepkörében, a Hungrail
Magyar Vasúti Egyesület elnökeként
szólt a népes hallgatósághoz.
„Az idén tízéves egyesület nem egyszerűen a vasúti vállalatok egyesülete, hiszen
csatlakozhat hozzá minden olyan cég,
amelyet foglakoztat ennek az ágazatnak a helyzete. Így a járműipar, a vasúti
építőipar, a vasúti szállítmányozók, illetve a vasúti oktatásban és képzésben
érdekelt vállalkozások, intézmények is
tagjaink lehetnek. A Hungrail így fedi le
a vasúti ágazat minden aspektusát” –
mondta az elnök, aki megköszönte a
bizalmat, amelynek eredményeként
a vasút szakmai érdekképviseletének
első emberévé választották. „A mai
napon a vasút jelenéről, és szándékaink
szerint annak jövőjéről esik majd szó.
Arra keressük a választ a vasúti piacon
meghatározó személyiségektől, hogy
miként látják a magyar vasút szerepét
és helyét a következő évtizedekben” – fogalmazott Dávid Ilona.
A MÁV több egy vállalatnál
Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára
előadásában a kormány vasútpolitikájáról beszélt: „A vasút mindennapos

irányítása és stratégiai fejlesztése össztársadalmi ügy” – mondta. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2010-ben
a vasútnak 330 milliárdos vesztesége
volt. Ezt mára sikerült kezelhető szintre, 73 milliárdra mérsékelni. A majd’
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százfelé kiszervezett vasút ma már
lényegében három nagy cégből áll.
Egységes ágazati kódex született a
személyszállításra, vagyis a közösségi
közlekedés nemzeti jellegét sikerült a
pártpolitika fölé emelni. „Rendet tettünk a vasút finanszírozásában. Tízéves
közszolgáltatási szerződést kötöttünk a
pályavasúttal és a MÁV-START Zrt.-vel.
A kiszámítható működés és fejlesztés
feltételeit alapoztuk meg” – mondta az
előadó, aki a jövőt illetően a fejlesztés
fontosságáról is beszélt.
„A kormány világossá tette, hogy a közösségi közlekedésben a kötöttpályáé
az elsőbbség” – hangzott el. 7600 kilométeres pályáján a vasút közel 900
településre jár be. Az elvárásoknak
akkor tud eleget tenni, ha a gördülőállományt, a kiszolgálást, a jegyvásárlást
és a tarifarendszert, a tájékoztatást,
valamint a biztonságot fejleszti. Vagyis a vasúton történő utazást – bár már
sokat léptünk előre – még vonzóbbá
kell tenni. „Vasútpolitikánkkal tehát az
utasok, az emberek felé kell fordulni, a
teherszállítást illetően pedig ki kell használni földrajzi pozíciónkat, a szállítási
és logisztikai transzferekben kikerülhetetlenné kell válnunk. Meg kell találni a
helyüket a budapesti fejpályaudvaroknak, a budapesti körvasútnak, és komoly
feladatok várnak a MÁV-ra a HÉV átvételével kapcsolatban is” – zárta előadását
dr. Fónagy János, aki jövőképében az
új nemzetközi korridorok fontossága
mellett a Szolnoki Járműjavítótól várt
200 darab IC+ kocsi gyártásáról sem
feledkezett meg.
Közép-Európa legnagyobb infrastrukturális projektje készül
Először fordult elő, hogy a Magyar Vasút Konferencián a külügyi tárca első
számú vezetője is előadást tartott.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy
Magyarország, Szerbia és Kína együttműködése révén a közép-európai
térség egyik legnagyobb infrastrukturális projektje valósulhat meg a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításával
és kétvágányúsításával, amelynek köszönhetően Magyarország stratégiai

szerepe a térségben tovább erősödik.
A tárcavezető a Budapest–Belgrád
vasútvonalról szeptember 9-én tartott
kínai-szerb-magyar háromoldalú megbeszélés témáit is ismertette. „A MÁV
és a kivitelezést bonyolító projektvállalat közötti szerződés november elsejéig
létrejön, a beruházást lebonyolító magyar-kínai közös vállalatot pedig szeptember végéig hozzák létre” – fogalmazott a miniszter, aki szerint a felújított
vasútvonalnak köszönhetően Magyarország válik a térség legfontosabb közlekedési tranzitországává. „A beruházással Magyarországon keresztül vezet
majd a leggyorsabb útvonal Nyugat-Európába azon görögországi kikötők felől,
amelyekbe a Közel-Keletről és Kínából
nagy mennyiségű árut szállítanak. Onnan mindezt vasúton szállítják tovább
Nyugat-Európába, ezt kell kihasználnia Magyarországnak. Éppen ezért van
szükség a Budapest és Belgrád közötti
kétvágányú villamosított vasútvonalra,
amelyen a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel haladhatnak majd.”

Szijjártó Péter elmondta: összesen
350 kilométernyi – magyar oldalon
166 kilométernyi – vasúti szakaszt kell
felújítani. A projekttel kapcsolatban
körülbelül 550 milliárd forintos költségvetéssel számol a magyar kormány,
amely az előzetes számításokhoz képest – a budapesti olimpiai pályázat
miatt – magasabb összeg. A kínai fél
október 31-ig fogalmazza meg a finanszírozási ajánlatot – a beruházás 85
százalékban kedvezményes kamatozású kínai hitelből valósul meg. A hitelfelvételnek azonban az a feltétele, hogy a

kínai kormány, illetve a kínai Exim Bank
által folyósított hitelnek kedvezőbb feltételeket kell kínálnia bármely Európában elérhető fejlesztési banki hitelnél.
Szijjártó Péter azt is ismertette, hogy
16 közép-, illetve kelet-európai ország,
valamint Kína állam- és kormányfői
november elején Rigában találkoznak, ahol a finanszírozási megállapodás részleteinek tisztázásáról lesz szó.
A miniszter beszélt arról is, hogy a
magyar külgazdaság szempontjából fontos a koperi kikötő (Szlovénia)
megközelíthetőségének javítása és
Nyugat-Magyarország bekapcsolása a
kontinens észak-déli vasúti hálózatába.
Készül a hazai járműgyártás cselekvési terve
Lepsényi István, a Nemzetgazdasági
Minisztérium gazdaságfejlesztésért és
szabályozásért felelős államtitkára a
kötöttpályás járművek hazai gyártásának lehetőségeiről beszélt. Mint mondta, előkészítés alatt áll egy ezzel kapcsolatos cselekvési terv. A kötöttpályás
stratégia alapján már feltérképezték,
hogy Magyarországon milyen járművekre van igény.
Az államtitkár elmondta: járművekre
elsősorban a MÁV-START Zrt.-nek és a
GYSEV Zrt.-nek lesz szüksége, hiszen
a vasúttársaságoknak fel kell készülniük a vasúti liberalizációra, versenyképességük biztosítása érdekében
korszerű járműveket kell beszerezniük.
Az igényekkel párhuzamosan felmérték a hazai kutatási-fejlesztési és gyártási lehetőségeket is. Lepsényi István
hozzátette: a következő három évben
fejlesztéshez, mintapéldányok előállításához és bevizsgálásához mintegy
14-15 milliárd forintra lenne szükség.
Mint mondta, a következő tíz évben a
MÁV-START-nak 450-460, többségében nemzetközi hálózaton is közlekedő IC-kocsira lenne szüksége, amelyek
beszerzési költsége 140-150 milliárd
forintra tehető.
Fókuszban a vasút
Dávid Ilona a konferencián tartott előadásában az elmúlt év eredményeiről,
egyben a következő esztendők terveiről szólva elmondta, hogy miként és
mennyit javult a MÁV-csoport gazdálkodása. Tavaly megszületett a tízéves
pályaműködtetési szerződés, és a kor-

mány 23 milliárd forintnyi historikus
hitelt vállalt át. Ugyanakkor a MÁV
ugyanekkora összeggel saját erőből is
törlesztett a hitelállományából. Sőt, a
vasúttársaság 2,1 milliárd forint értékben az ingatlanvagyon rendezését is
végrehajtotta.
„A MÁV-csoport ésszerűsítette portfólióját, és közszolgáltatóként a kiszámíthatóság jegyében állt munkánkhoz,
legyen szó utasok szállításáról, járműgyártásról vagy járműjavításról” – fogalmazott Dávid Ilona, aki röviden
beszélt a pályafejlesztésekről, az állomások megújításáról, az intermodális
csomópontok kialakításáról, az utazók
komfortérzetének javításáról, és az
IC+ járművek hamarosan induló sorozatgyártásáról is.

A Magyar Közlekedés című szaklap Év Embere
díját ezúttal Dávid Ilonának, a MÁV elnökvezérigazgatójának ítélte oda

Szó esett még a közlekedési informatikai projektek folytatásáról és a
munkavállalók egyen-formaruháinak
beszerzéséről.
„Közszolgáltatóként
azonban a menetrendszerűség az, ami
érzékletesen jellemzi a munkánkat” –
jelentette ki az elnök-vezérigazgató.
„Sikerült a 90 százalékos menetrendszerűséget elérni, és legalább ennyire jó hír,
hogy a vevőkapcsolatinkban is képesek
voltunk megújulni. Ez csak úgy válhatott valóra, hogy vezérlő elvünk a partnerség volt.” Az év további fejleményeként az előadó kitért arra is, hogy a
vasúttársaság komoly szerepet vállalt
a szakemberképzésben és az utánpótlás-nevelésben.
„Igyekeztünk megoldást találni arra,
hogy javíthassunk a vasutasok bérhelyzetén, ennek érdekében folyamatos

egyeztetésben vagyunk a tulajdonos,
vagyis az állam képviselőivel” – mondta Dávid Ilona, aki az elmúlt négy év sikereivel és a fenntartó bizalmával magyarázta azt, hogy a kormány döntése
alapján a vasúttársaság égisze alatt
folytatja további szolgáltatását a budapesti Helyiérdekű Vasút (HÉV). „Célunk, hogy a főváros vasúti kapcsolatait
megújítsuk, hogy a Keleti és a Nyugati
pályaudvar rekonstrukcióját megvalósítsuk, és a budapesti vasúti összekötőt
korszerűsítsük. A további tervek között
szerepel a Déli pályaudvar területének
hasznosítása, a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának
kialakítása és a Budapest–Belgrád vasútvonal életre hívása” – vázolta fel a
következő évek koncepcióját az elnök,
akinek összefoglaló prezentációja ide
kattintva tekinthető meg.
A szakmai konferencia folytatásában
Feldmann Márton, a MÁV-START Zrt.
értékesítési vezérigazgató-helyettese
az elővárosi közlekedés fejlesztéséről, dr. Kovács Imre CEO, a Rail Cargo
Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke
az áruszállítás és a vasúti infrastruktúra egymásra való hatásáról, Kövesdi
Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója
pedig a nemzetközi korridorokhoz illeszkedő nyugat-dunántúli infrastruktúra-fejlesztésekről tartott előadást.
Képek és szöveg: Gaál Péter

Fónagy János elismerése

A Magyar Vasút Konferencián immár
hat éve hagyomány a néhai MÁV
vezérigazgatóról, Sipos Istvánról elnevezett díj átadása. Idén több évtizedes
közlekedéspolitikai tevékenysége elismeréseként Fónagy János, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára, egykori közlekedési miniszter vehette át a rangos elismerést.
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Fotók: Morvai Katalin, innotrans.de

InnoTrans

Az idei, minden idők legmonumentálisabb InnoTrans kiállításán
2950 kiállító és 140 vasúti világújdonság mutatkozott be. A külső bemutatóterület összesen 3500 méternyi sínpárján 123 járművet – csupa
szenzációs műszaki alkotást – lehetett megtekinteni.
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nálni, és kifejezetten az ottani klimatikus körülményekhez fejlesztették ki a
német szakemberek.
A kiállítók között volt a francia Alstom
nulla szén-dioxid-kibocsátású helyi vonata, a csehek pedig egy villamost, a
Škoda Transportation cég ForCity plus
névre keresztelt, 350 fő szállítására alkalmas járművét állították ki. A rendezvény hivatalos megnyitóján Alexander
Dobrindt, Németország közlekedésért
és digitális infrastruktúráért felelős szövetségi minisztere azt hangsúlyozta,
hogy a 11. InnoTrans történelmi lépést
tett az új innovációkkal teli világban, a
vasúti szállítás és közlekedés megérkezett a digitális korba, hivatalos nevén a
Mobility 4.0-ba.
Szeptember 20. és 23. között rendezték meg Berlinben az InnoTrans 2016
vasútijármű- és közlekedéstechnikai
szakkiállítást. A MÁV-csoport itt
mutatta be a nagyvilágnak új síndiagnosztikai mérővonatát, az FMK-008at, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója pedig részt vett a világ
vasúti vezetőinek csúcstalálkozóján. A
MÁV FKG Kft. univerzális zúzottkő- és
ágyazatrendező gép vásárlásáról írt
alá szerződést a kiállításon.
Szeptember 20. és 23. között rendezték meg Berlinben az InnoTrans 2016
vasútijármű- és közlekedéstechnikai
szakkiállítást. A MÁV-csoport itt mutatta
be új, kétrészes, dízel-hidraulikus erőátvitellel rendelkező síndiagnosztikai mérővonatát, az FMK-008-at. A nemzetközi
sajtótájékoztatón megjelent és beszédet mondott Dávid Ilona, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Csépke András,
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója, valamint Béli János, a MÁV Központi Felépítményvizsgáló (KFV) Kft. ügyvezető
igazgatója. A különleges járművet a KFV
megrendelésére gyártották a vasúttársaság szakemberei. Az FMK-008 mérőkocsija – az FMK rövidítés jelentése:
Felépítménymérő Kocsi – már üzembe
helyezési engedéllyel is rendelkezik,
tavaly megkezdte a síndiagnosztikai
vizsgálatokat Magyarországon és Ausztriában. A fejlesztést a sínkárosodási hi20

A szerelvény egy mérőkocsiból és az
azt vontató motorkocsiból áll. Engedélyezett sebessége 120 km/h, a mérések
alkalmával pedig – a mérőrendszer sajátosságaiból adódóan – 70 km/h.

Az InnoTranson került sor a világ vasúti vezetőinek csúcstalálkozójára is,
amelyen Dávid Ilona kétoldalú megbeszéléseket folytatott többek között az
osztrák, a német és az orosz vasút képviselőivel, valamint személyesen tárgyalt
Violeta Bulccal, az Európai Unió közlekedésért felelős biztosával a Szerbiával
közös Budapest–Belgrád projektről. Az
Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közösségének (CER) közgyűlése
pedig Rüdiger Grubét, a Deutsche Bahn
vezérigazgatóját választotta meg a szervezet vezetőjének, miután elődje, Christian Kern tavasszal az Osztrák Köztársaság kancellárja lett, s ezért leköszönt az
elnöki posztról.

Az InnoTrans kiállításon egyébként
2950 kiállító és 140 vasúti világújdonság mutatkozott be. Az érdeklődők
olyan újdonságokkal találkozhattak –
hogy csak a legnagyobbakat említsük
–, mint a svájci Stadler Girunója, azaz
a cég első, EC250 márkanév alatt futó,
nagy sebességű villamos motorvonata,
amely 2017-ben áll majd forgalomba,
s 2019-től a világ leghosszabb vasúti
alagútjában, a júniusban megnyitott
alpesi Gotthárd-alagútban teljesít majd
szolgálatot. A Siemens a török megrendelésre készített Velaro Turkey gyorsvasutat, valamint a Metro Riyadh szerelvényt vitte el a kiállításra. Ez utóbbit
Szaúd-Arábia fővárosában fogják hasz-

A kiállításon Magyarország legnagyobb
vasútépítő, -felújító és -karbantartó társasága, a MÁV Felépítménykarbantartó
és Gépjavító (FKG) Kft. univerzális zúzottkő- és ágyazatrendező gép vásárlásáról írt alá szerződést az osztrák Plasser
& Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH-val. Az USP 2005 típusú jármű – a MÁV Zrt. számára gyártás alatt
lévő vágányszabályzó és vágánystabilizátor gépekkel gépláncot alkotva – akár
kétszer-háromszor gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a vasúti pályákon végzett karbantartási és építési munkálatokat. Az új gép várhatóan 2018 tavaszán
áll munkába.
Szöveg és kép: MÁV Zrt.

bákat kimutató mérőrendszer korszerűsítésének igénye és az elöregedett
síndiagnosztikai járműpark indokolta.
A feladat megfelelő szintű ellátása egy
új jármű megépítését, és arra korszerű
mérőrendszerek kifejlesztését követelte
meg. A MÁV KFV Kft. döntése alapján az
FMK-008 jelzésű járművek tervezését és
nagyrészt az építésüket is a MÁV-START
maga végezte az idén 160 éves Szolnoki
Járműjavítóban.

Elfogadták Németország új közlekedési stratégiáját
Új, 2030-ig szóló közlekedési infrastrukturális tervet
(Bundesverkehrswegeplan 2030) hagyott jóvá a német
szövetségi kormány. A BVWP 2030 legalább ezer projektet tartalmaz közel 270 milliárd euró értékben (ez több
mint 82 000 milliárd forintnak felel meg). Ebből 112,3
milliárd euró jut majd vasúti projektekre. A stratégián
belül a projektek 49,3 százaléka közútra, 41,6 százaléka vasútra, 9,1 százaléka pedig vízi utakra vonatkozik. A
projekteket az úgynevezett nemzeti prioritási koncepcióban foglalt módszertan szerint súlyozzák annak érdekében, hogy a hálózatban található szűk keresztmetszeteket megszüntessék. A majdani beruházások elsősorban
a nagy közlekedési korridorokon tapasztalható torlódások megszüntetésére fókuszálnak a forgalom optimalizálása érdekében. A terv 800 kilométer vasúti szűk
keresztmetszet megszüntetésével számol. A BVWP 2030
kidolgozásában az állampolgárok is részt vehettek, ez
volt az első alkalom, hogy a nyilvánosság is szerepet kapott az infrastrukturális terv kidolgozásában.
Forrás: www.railwaypro.com

Vasútvonalat korszerűsít Törökországban a Siemens
A Siemens látja el a legmodernebb
jelátviteli technológiai eszközökkel
a törökországi Samsun és Kalin közötti, mintegy 380 kilométer hosszú
vasútvonalat. Ez a vonal köti össze
a Fekete-tengernél fekvő kikötővárost, Samsunt a Közép-Anatóliában
található kalini vasúti csomóponttal.
A Siemens új jelzőberendezéseinek

köszönhetően a vonatok jelenlegi maximális sebessége 70-ről 120 km/h-ra
emelkedhet, így a menetidő kilencről
öt órára csökkenne. A korszerűsített
vonalat a tervek szerint 2017-ben helyezik majd üzembe. A német cég szállítja a Trackguard Westrace elektronikus biztosítóberendezési rendszert,
a váltóállító hajtóműveket, a sorom-

pótechnológiát, a kommunikációs
technológiát, valamint az Egységes
Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
(ETCS) 1-es szintjének megfelelő eszközöket a vonal több mint harminc
állomására, de a samsuni forgalomirányító központ teljes felszerelését is.
Forrás: www.siemens.com

Kétmilliárd dolláros amerikai bevásárlás
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi vasúttársasága, az Amtrak 28 új
szerelvényt vásárol összesen több mint
kétmilliárd dollár értékben a francia
Alstomtól. A nemzetközi sajtó történelmi áttörésként értékelte a megrendelést. A franciák ráadásul olyan cégek elől
nyerték el a megbízást, mint a német
Siemens, a kanadai Bombardier vagy
a japán Mitsubishi Heavy Industries,
amelyek már korábban megvetették
lábukat az amerikai piacon. Az Avelia Liberty névre keresztelt szuperexpresszek
a Northeast Corridoron Washington és
Boston között fognak közlekedni New
York és több amerikai nagyváros érintésével – várhatóan 2021-től. (A prototípus egyébként feltehetően 2019-re
készülhet el.) A forgalomba helyezéskor közel 260 km/h-val száguldhatnak,
a pálya korszerűsítése után viszont – a
hírek szerint a felújítást valószínűleg
ugyancsak a franciák fogják elvégezni

Fotó: media.amtrak.com

A 140 világpremier közül az egyik a MÁV-csoport
saját fejlesztésű járműve volt

– akár 300 km/h-val is repeszthetnek.
Az Avelia Liberty a gyorsaságát sajátos technológiájának köszönheti majd,
amely a kanyarban is lehetővé teszi a
nagy sebességgel történő biztonságos
haladást. Az új generációs szupervonat
a Northeast Corridoron jelenleg közle-

kedőknél 33 százalékkal több utast tud
szállítani, s jórészt a New York államban található Hornellben fog készülni.
A franciák beruházásának köszönhetően pedig az USA-ban közel ezer új munkahely jöhet létre.
Forrás: Alstom/Amtrak
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„Sajnálom! Félreértett a média!”
Meleg János: „Van, aki okosabb, szorgalmasabb, s van, aki kifejezetten lusta.”

A zamárdis történet azt mutatja,
hogy a VSZ és a MÁV vezetősége
között „enyhülés” van. Pedig nem
volt mindig ennyire felhőtlen a
viszony…
Szerintem korábban sem volt rossz
a kapcsolat. Ha a MÁV-vezetés bérezésére vonatkozó nyilatkozatomra
gondol: sajnálom, hogy azt félreértelmezte a média.
Valóban erre gondoltam.
Tudom. Soha nem szoktam mások
zsebében nyúlkálni, hiszen máshonnan indultunk, mások a lehetőségeink, más a hátterünk. Van, aki
okosabb, szorgalmasabb, s van, aki
kifejezetten lusta. Aki szeret és tud
is többet dolgozni, az egy kicsivel
jobban él. Én inkább arra lennék
kíváncsi, kinek milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy ezt a témát pont
akkor dobja be a köztudatba, amikor a bértárgyalásokon fillérekért
harcoltunk a munkavállalók érdekében.

Lehetek ünneprontó?
Várom a kérdéseit, felkészültem rá,
hogy nem fog szépnek lefesteni a
Vasutas Magazinban. Olvastam a többi szakszervezeti vezetővel készített
interjúit, egy-egy kérdésbe nagyon
beleszaladtak a kollégák: nem igazán
emelték az érdekvédelem amúgy is
megtépázott tekintélyét. De önnek
jogában áll föltenni a kérdéseit.

Egy megjegyzést azért engedjen meg: annak az érdekvédelmi
tisztségviselőnek, aki közéleti
szereplést vállal s a szakszervezeti tagok befizetései fölött diszponál, sőt adott esetben abból
tiszteletdíj formájában még részesül is, szerintem a fizetésének
és a vagyoni helyzetének is nyilvánosnak és átláthatónak kelle-

Fotó: Soós Botond

Mondhatjuk, hogy csak a rászoruló
családok gyerekei vehettek részt a táboroztatáson?
Nem tudom, örülne-e annak, ha az ön
gyerekéről az jelenne meg, hogy rászoruló vagy hátrányos helyzetű. A gyerek számára az is fájóan bántó, ha megmondják
neki: „te szegény vagy”. Volt olyan gyerek, akit a kalandparkos kirándulás előtt
a cipőboltba kellett elvinnünk, mert a
kolléga papucsban küldte a táborba.
A kalandpark akadálypályáján viszont
nem lehet papucsban végigmenni.

Akkor felidézném Halasi Zoltán
szavait, aki februárban a Vasutas
Magazinban úgy fogalmazott,
hogy „miután az egyik szakszervezet a MÁV vezetésének a
fizetését kezdte el firtatni, a témára az ellenzéki politikusok is
rárepültek. Ez lehetetlenítette
el, hogy időben megszülessen a
bérmegállapodás.” A VDSZSZ elnöke azt persze nem tudta megmondani, hogy „ezzel az adott
szakszervezet tett-e szívességet
az ellenzéknek, vagy fordítva
történt-e a dolog”. Többen önnek
tulajdonítják, hogy ez a közbeszéd témája lett.
Egyáltalán nem igaz. Ez mellébeszélés. A feltételezés akkor állná
meg a helyét, ha ez az információ
tőlünk került volna ki és nem a közlönyben jelent volna meg először.

Van olyan szakszervezet, amelynek
már nincs se tagsága, se vagyona,
és már csak azért létezik, mert a
vezetője kitartóan elnök akar lenni
– mondja Meleg János. A Vasutasok
Szakszervezetének elnökét pénzről,
párttagságról és a vasutas pénztárak jövőjéről kérdeztük.
Sajtkrémleves, szilvakrémleves túrógombóccal, savanyú csirkemell,
feketeerdő torta, kovászolt töltött
káposzta. Melyik vajon ezek közül
a kedvence?
Akár a kovászolt töltött káposztát is
mondhatnám, de sejtem miért ezzel
indít: a VSZ korábban megjelentetett
egy receptgyűjteményt Vasutas Ízek
címmel.
Pont a felesége receptjeiből olvastam fel párat. Jól főz a neje?
Remekül. Ezért valóban beküldött ő is
néhány receptet.
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Sőt, az egyik újságjuknak még a
címlapján is szerepelt a felesége.
Először azt gondoltam, megkérdezem, vajon a MÁV elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona is odakerülhet-e, vagy ez csak családi
kiváltság? De aztán láttam, hogy
nemrég még közös kép is készült
önökről.
Igen, Zamárdiban. Tavaly a szerb
árvízkárosult családok gyerekeit
hívtuk meg egy balatoni táborozásra, s a rendezvény olyan jól sikerült, hogy elhatároztuk: idén a
tagságunk körében is meghirdetjük a programot. Szerintünk ez is
fontos része az érdekvédelmi munkának. Épp ezért szerettük volna,
ha a gyerekekkel az elnök asszony
is találkozik. Dávid Ilona elfogadta
a meghívásunkat, eljött egy közös
reggelire. A gyerekek, a vasutasok
és a táborvezetők is örültek a látogatásának.

ne lennie. Nem így gondolja?
Az én fizetésem ismert a tagság
előtt, s én nekik vagyok köteles elszámolni a tagdíj felhasználásáról.
Ezt minden évben megtesszük a
kongresszusunkon.
Ismert, mert a Magyar Hírlap
megírta, hogy 1,2 millió forintot
keres. Ön ezt nem is cáfolta.
A sajtó csak találgat, a napilap mellélőtt. Az egyik hírcsatorna megkérdezte, akarok-e az újságcikkre
reagálni. Csak annyit mondtam,
hogy egyetlen sor igaz a cikkből:
valóban 210 ezer forintot kapok
azért, mert tagja vagyok a MÁV Zrt.
felügyelőbizottságának. S azért
nem cáfoltam a Magyar Hírlap értesüléseit, mert a kommunikációs
tanácsadóim azt mondták, hogy
erre nem kell reagálni. A bruttó
béremből levont egy százalékos
szakszervezeti tagdíjam az egyik
vidéki alapszervezetünkhöz megy.
Akik ott ezt megkapják, jól tudják,
mennyit keresek. Tiszteletdíj pedig
nem is volt a kikért tisztségviselőknek, mert ilyen egyáltalán nincs is
a VSZ-nél.
A minap kiadtak egy közleményt,
amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a vasúttársaságnál a
létszámhiány felszámolása azon
múlik, ad-e ehhez 30 milliárd forintot a kormány a MÁV-nak. Miért nem közösen adott ki nyílt levelet a hét szakszervezet? Akkor
talán a kormány is komolyabban

venné a vasúttársaság problémáját.
Bár korábban is itt dolgoztam, csak
másfél éve vagyok a VSZ elnöke.
Mi demokratikusan működünk, ellentétben azokkal a szakszervezetekkel, ahol 20-25 évig ugyanazok
tölthetik be az elnöki tisztséget.
Ráadásul van olyan szakszervezet
is, amelynek már nincs meghatározó tagsága, nincs érdemi vagyona,
és csak azért létezik papíron, mert a
vezetője kitartóan elnök akar maradni, Azt tapasztalom, hogy az érdekvédelem átalakulóban van: az integráció helyett ismét verseny indult
közöttük, mint ahogy régen is volt.
Ez nem helyes. A VSZ a tavalyi Vasutasnap óta intenzív kommunikációba
kezdett, s változtatott a stílusán is.
Nem elégszünk meg azzal, hogy folyton a régen lerágott problémát toljuk
a médiában, mi már a megoldáson
dolgozunk és építkezünk. A munkavállalók eredményeket várnak.
Mi a cél az építkezéssel?
Az, hogy jó megállapodásokat kössünk a MÁV vezetésével a munkavállalók érdekében. Az idei 3 százalékos
bérfejlesztés is annak köszönhető,
hogy a Rail Cargo Hungaria elnök-vezérigazgatója társaságában Ajakon
találkoztam Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel. Kovács Imre ugyanis nagyon aggódott az esetleges
sztrájk miatt. Ha ez a hármas beszélgetés nem jött volna össze, akkor
nem biztos, hogy idén is lett volna
bérfejlesztés.
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A VDSZSZ a sztrájktörvény ismeretében csak hűteni akarta a kedélyeket
– önökkel ellentétben.
Nekem elsősorban a saját tagságomnak kell megfelelni. Az, hogy ki, mit,
miként értelmez, és miként nyilatkozik,
engem vajmi kevéssé érdekel.
Az önnel szemben felhozott kritikák mögött az a vád húzódik meg,
hogy az érdekvédelmet bevitte a
politika nyílt küzdőterére.
Ezekről eddig nem hallottam, a hátam
mögötti kavarásokkal nem akarok
foglalkozni. A mi érdekvédelmi munkánk nyitott, a tagságunkat a holnapunkon rendszeresen tájékoztatjuk.
Arról viszont nem tehetünk, ha az
oldalunkon szereplő hírekre a média
vagy valamelyik párt is rárepül. Az
egyes médiumokról pedig jól tudjuk,
hová, melyik párthoz vannak bekötve.
Amikor migránskérdésben elsőként
szólalt meg a VSZ a munkavállalók
érdekében, akkor az M1 csatornán
szerepeltem. Azonban ettől a szakszervezetünk még nem lett kormánypárti. Mi egyetlen pártvezetőnek sem
küldünk írásos jelzést, hogy holnap
melyik médiában mi fog megjelenni, s
mire kell kampányt felépíteni.
Van olyan szakszervezet, ahol ezt
így csinálják?
Ezt csak mintegy mellékesen megjegyeztem. Mi pártpolitikával nem foglalkozunk. A VSZ tagsága politikailag
is igen színes. Azt igazán nem lehet
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mondani, ránk hogy mi egy posztkommunista szakszervezet volnánk.
Ráadásul szerintem a vasutasság
többsége inkább a jobboldallal szimpatizál vagy megfordítom: van olyan
jobboldali párt, amelynek jelentős része vasutas.

Változásokra van szükség a vasúti szakképzésben
A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület
szerint a hatályos jogszabályok elvárásai a vasúttal összefüggő egyes
munkakörökkel szemben túlságosan
szigorúak. A vasútüzem és a munkavégzés biztonsága elsődleges fontosságú, azonban a rendeleteknek a
Hungrail szerint nagyobb figyelmet
kellene fordítaniuk a különböző vasúti munkahelyek eltérő lehetőségeire,
illetve a képzési és a továbbképzési
követelmények meghatározása során
a kellő szakmai rutint nagyobb súllyal
kellene figyelembe venni.

Azzal igenis beszállnak a pártpolitikába, amikor Mészáros Lőrinc
cégügyeiről
szóló
újságcikkeket posztolnak ki a közösségi
oldalukra.
Mi csak vasúttal kapcsolatos hírekre
hívjuk fel a figyelmet. De mondjon
olyat, amit nem tettünk ki!
Tasó László Vasutasnapon elmondott beszédét nem találtam az
önök oldalán – miközben a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár
mondataiból sokat idézett a média.
Ez talán a figyelmetlenség miatt maradhatott el: a kollégám nyilván rengeteg hírt átnézett, talált kettőt, de lehet,
hogy ez az egy elkerülte a figyelmét.
Na, ilyenkor ezt szóvá szoktam tenni.
Vannak egyébként személyes politikai ambíciói? Elvégre önéletrajzából sejthető, hogy annak idején nemcsak a KISZ-nek, hanem az
MSZMP-nek is a tagja volt. A pártok iránti vonzalmával nem lenne
egyedül: Bárány Balázs néhány éve
az origo.hu-nak ismerte el MIÉP-es
párttagságát.
A szakszervezetünk ügyvezetésében
senki sem párttag. Nincsenek politikai
terveim, de ha az egészségem 68 éves
koromban engedi, esetleg elindulok valahol helyi képviselőjelöltként
– pártszínektől függetlenül. Ami a
múltat illeti: mint mindenki, én is sodródtam a történelemmel. Az MSZMP-s
tagság ma már nem jelent semmit
sem. Nézze meg, hány MSZMP-s, KISZes van a kormánypártban! Azzal a felosztással pedig nem tudok mit kezdeni, hogy vannak jó komcsik és vannak
rossz komcsik. 1976 óta veszek részt
az érdekvédelmi munkában. Baloldali beállítottságomat, puritánságomat,
szociális érzékenységemet sosem
rejtettem véka alá. A pályafutásom
alatt mindig szóvá tettem, ha valahol
igazságtalanságot tapasztaltam. Már
annak idején is sokat veszekedtem és
vitatkoztam emiatt – például a pártbizottság titkárával.

Ahhoz mit szól, hogy Dávid Ilona
lett az Önkéntes Vasutas Pénztár
igazgatótanácsának elnöke? Arra
még sose volt példa a pénztár történetében, hogy a MÁV első embere bekerüljön az irányító testületbe,
miközben a MÁV utalja oda a legtöbb pénzt a munkavállalók után.
Őszinte meggyőződésem, hogy az elnök asszony jól fogja védeni a pénztár
érdekeit. Szerintem jelen pillanatban
az ő helyzete, tapasztalata, lehetősége, az egyedüli garancia arra, hogy
megmaradjon a vasutas pénztárak
önállósága.
A VSZ nagyon csendben volt a két
jegyvizsgáló története alatt. Mi a
véleménye erről a jelenségről?
Mi másképp kezeltük volna ezt a problémát.
Csakhogy a problémát épp az egyik
szakszervezet idézte elő.
Ezért mondtam, hogy mi ezt másként
kezeltük volna. Azt látom, hogy a szakszervezetek szép lassan el fognak válni egymástól. Az nagy baj lesz, ha mindenki külön úton fog járni. Miközben
egyesek radikalizálódnak, közben az
eredmények nem jönnek, a tagság elfordul a szakszervezetektől. Mi továbbra is a megállapodások megkötésére,
kompromisszumra fogunk törekedni.
A nyugodt erőt, a szakmaiasságot
képviseljük, ezt mi eredményesebbnek hisszük hosszútávon. Kérdés,
hogy ezt a szándékunkat a MÁV vezetése miként fogja kezelni.
Gyüre József

A témához kapcsolódóan a Hungrail
szakértői a MÁV Zrt. operatív HR-igaz-

gatójával, Takács Máriával tekintették
át, hogy mit tud tenni a vasúttársaság
csoportszinten a munkaerőhiány hatékony kezelése érdekében. A MÁVnak az elvándorlás és a nyugdíjazás
egymást erősítő hatását kell tompítania annak érdekében, hogy szolgáltatási színvonalát fenn tudja tartani.
A megfelelő vasutasképzés hiánya további probléma forrása.
A MÁV több évtizede sikeres
gyakorlatához tért vissza azzal, hogy
folyamatos toborzásba kezdett a szakközépiskolákban. Komoly gondot jelent azonban a MÁV számára, hogy teljesen más ismeretanyagot oktatnak az

iskolákban, mint amit a vasútnál használni kellene. Az érdeklődés növelése
érdekében 2016 őszén új ösztöndíjrendszert vezetnek be: a fiatalok utolsó tanulmányi évükben ösztöndíjban
részesülnének, alkalmazásuk kezdete
után két évvel pedig garantált bérfejlesztést kapnának. A mozdonyvezető-képzésben
modulrendszert
vezetnek be, a képzést többlépcsős
előszűrés előzi meg. Fontos lenne a
hatósági vizsga időtartamát rövidíteni – a mozdonyvezetőknél jelenleg
7 óra az előírás, ami megterhelő és
felesleges.
MÁV KIG/DUE/RCH

MÁV-táblaavató a Dunaújvárosi
Egyetemen

Fotó: Bornemissza Péter

Ha már a sztrájkot szóba hozta: az
év elején a hét szakszervezet elhatározta, hogy február 12-én egy asztalhoz ülnek, s a közös nagy bejelentésre meghívták a sajtó képviselőit.
Előtte való nap azonban ön „elvitte
a show-t” a többiek elől: azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy a sztrájk
időpontját fogják bejelenteni. Mi
volt ezzel a célja? A sztrájk irányába
akarta tolni a többieket vagy csak elsőségre vágyott?
Nem így emlékszem erre a történetre.
A sajtótájékoztatót ezért hívtuk össze.
Az viszont tény, hogy nem mi kampányoltunk a munkabeszüntetés ellen.
Az egyik szakszervezet honlapján folyamatosan arról lehetett olvasni, hogy
miért nem lehet ma Magyarországon
sztrájkolni. Vagyis, elkezdték az embereket lebeszélni róla.

Táblákat avattak a MÁV-csoport és a Dunaújvárosi
Egyetem duális képzésének tiszteletére szeptember
2-án, az egyetem tanévnyitója után a kampusz területén. A MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt. és a MÁV SZK
Zrt. tábláinak avatásán Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt.
humánerőforrás vezérigazgató-helyettese és Bánhidi-Nagy Attila, a vasúttársaság elnöki főtanácsadója
képviselte a MÁV-csoportot. A vállalat és az oktatási
intézmény 2015-ben kötött stratégiai együttműködési megállapodást a duális képzés elindításáról,
amelynek célja a szakember-utánpótlás biztosítása a
MÁV-csoport tagvállalatai számára.

Tiéd a pálya!
Diplomásutánpótlás-program
Szeptember elején elindult a MÁV-csoport pályakezdő diplomások részére meghirdetett idei
orientációs gyakornoki programja, amelynek célja
friss diplomás pályakezdő szakemberek felvétele
és hatékony integrálása a vasúttársaság szervezetébe. Az elmúlt tíz évben közel 270-en nyertek
felvételt a gyakornoki programba, közülük mintegy 200-an dolgoznak a vasúttársaságnál, sokan
operatív szintű vezetői vagy szakértői munkakörben. Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
a program azt mondta: a vasúttársaság nagyvállalatként a képzésben, a fejlődésben, valamint
az országos mobilitásban a lehetőségek tárháza,
amivel érdemes élniük a fiataloknak.

Közösen indít duális képzést az RCH
Zrt. és a Dunaújvárosi Egyetem
A Rail Cargo Hungaria Zrt. kooperatív duális képzésre vonatkozó együttműködési megállapodást írt alá
szeptemberben a Dunaújvárosi Egyetemmel. Az erről szóló okmányt dr. Kovács Imre, az RCH Zrt. igazgatóságának elnöke, CEO, és dr. András István, az
egyetem rektora látta el kézjegyével. A képzés keretében A vasúti árufuvarozás járművei elnevezésű
tantárgy korszerű, gyakorlatban alkalmazott ismeretekkel gazdagítja majd a dunaújvárosi gépész- és
anyagmérnök hallgatók ismereteit.
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Folytatódik a villamosítás a 2-es vonalon

A Balaton egyik legszebb vasútállomása
lett a balatonszentgyörgyi
Befejeződött az 1895-ben épült
balatonszentgyörgyi vasútállomás
műemlékvédelmi szempontok szerinti teljes felújítása, az állomás
hivatalos átadására 2016. szeptember 15-én került sor. A rekonstrukció részleteit, a projekt eredményeit
Pál László, a MÁV Zrt. általános
vezérigazgató-helyettese, Peresztegi Imre, a ZÁÉV Építőipari Zrt.
vezérigazgatója, valamint Farkas
László Nándor, Balatonszentgyörgy
polgármestere és egyben állomásfőnöke mutatta be.
A múlt év tavaszán indított rekonstrukció fő célja az állomás külső és
belső utasforgalmi tereinek fejlesztése, megújítása, az utaskiszolgálás
színvonalának emelése és a munkahelyek komfortfokozatának javítása
volt. A projekt tartalmazta az állomás
környezetének rendezését, valamint
utastájékoztató, infokommunikációs
és térfigyelő kamerarendszerek kiépítését is. A beruházás keretében a kivitelező a felvételi épület oldalszárnyait újraépítette, a perontetőt eredeti
állapotába állította vissza, az épületen még fellelhető kiegészítő szerkezeteket (nyílászárókat, spalettákat)
pedig újragyártotta. A tervezés és a
kivitelezés során kiemelt figyelmet
fordítottak az akadálymentesítés26

re is. Az állomás területén szétszórt
kisebb, rossz állapotú épületekben
elhelyezett szakszolgálatok a felvételi épületbe, illetve az ahhoz csatlakozó úgynevezett laktanyaépületbe
kerültek. A felszabaduló épületek lebontása után, a tereprendezés során
zöld felületeket, gépkocsiparkolót és
kerékpártárolót alakítottak ki. A végső simításokkal és a virágosítással a
Balaton talán legszebb állomásává
varázsolták a csomópontot.
A felvételi épület rekonstrukciójához kapcsolódó előkészítési, ter-

vezési, koordinációs és művezetési
munkákat a MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság Műszaki Tervezési Főosztályának munkatársai
végezték Pálinkás Ferenc okleveles
építészmérnök vezetésével.
A beruházást a MÁV Zrt. az állomásfejlesztési program keretében, döntő
részben európai uniós forrásból hajtotta végre. A kivitelezés összesen
közel 615 millió forintos költségéhez
a MÁV több mint 100 millió forinttal
járult hozzá.
Kép és szöveg: MÁV KIG

Szeptembertől folytatódtak a munkálatok a 2-es számú, Rákosrendező
és Esztergom közötti vasútvonalon.
Az 51 kilométeres szakasz villamosításának részeként sor kerül a még
szükséges felsővezetéki oszlopok
felállítására, valamint megkezdik az
azokhoz kapcsolódó vezetékek és
tartozékszerkezetek szerelését is.
Szintén megkezdődtek, illetve folytatódtak az állomások átépítésével
kapcsolatos munkálatok. Ezek közé
tartozik Angyalföld és Esztergom állomás vágányhálózatának átépítése,
amelynek részeként az ősz folyamán
többek között régi kitérőket bontanak el és újakat építenek be, valamint a Magyar Vasúttörténeti Parknál a vágánykorrekció kivitelezése.
A beruházás keretében 2017. február végéig várhatóan elkészül az
Angyalföld és Újpest közötti új, második vágány, ezért ősztől folyamatosan végzik a közműfeltárásokat
és -áthelyezéseket, illetve az egyéb
fejlesztéseket. Angyalföldön peront

és perontetőt is építenek, Újpesten
pedig befejezik a meglévő peron átépítését és a perontető korrekcióját.
Még idén elkezdik a régi vontatóvágányok kiiktatását a dorogi vasútállomásnál, hogy kialakítsák az új
autóbusz-pályaudvar helyét. Esztergomban az ideiglenes peronok építése mellett átépül a vágányhálózat,
és az autóbusz-pályaudvar építése is
megkezdődik.
A fejlesztés részeként a MÁV-START
Zrt. próbautat hajtott végre egy
FLIRT motorvonattal a 2-es vonalon
2016. augusztus 30-án. A FLIRT egy
418-as sorozatú dízelmozdony segítségével járta be az utat, amelynek
során a vasúttársaság szakemberei
a motorvonat kimozdulólépcsői és
a peronok egymáshoz viszonyított
elhelyezkedését vizsgálták Pilisvörösvárbánya, Szabadságliget és Klotildliget megállóhelyen.

sá váljon a villamos vontatásra.
A kivitelezést a Strabag Vasútépítő
Kft. vezette STO-Esztergom Konzorcium végzi. A fejlesztés a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai és
európai uniós forrásból valósul meg.
NIF/MÁV KIG
Fotó: Morvai Katalin

A beruházás kiemelt célja, hogy
2017 végére a 2-es vonal alkalmas-

Megnyílt a székesfehérvári utascentrum
Szeptember 5-én megnyitott a
MÁV-START Zrt. utascentruma a
székesfehérvári vasútállomáson.
Az ügyfélszolgálati iroda munkatársai segítenek az utasoknak az
utazás megtervezésében, illetve
díjszabási és menetkedvezményi
információkkal szolgálnak. A különféle igazolásokat is itt kérhetik
el azok, akik megszakítják útjukat,

lemondanak az utazásról, csatlakozást mulasztottak vagy késett a
vonatuk. A kedvezményes utazási
lehetőséget biztosító START Klub
kártya megrendelése és átvétele
is az utascentrumban történik. A
szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeket szintén itt fogadja, sőt
a talált tárgyakat is itt kezeli a személyszállító vasúttársaság.

Visszakapta az IC-kocsikat Békéscsaba
A MÁV-START Zrt. az utasok, valamint
Békéscsaba polgármesterének észrevételeit, kéréseit figyelembe véve
2016. szeptember 17. óta ismét közlekedtet belföldi IC-kocsikat a Budapest–Békéscsaba–Lökösháza vonalon.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
jóváhagyásával három pár – IC-kocsit
is továbbító – belföldi vonattal gazdagodott a menetrendi kínálat, így a
meglévő nyolc nemzetközi InterCity
és EuroNight járattal együtt összesen
tizennégy, magasabb minőségi szol-

gáltatást nyújtó vonatot vehetnek
igénybe az erre utazók. A pluszjáratok közlekedtetéséről szeptember
1-jén állapodott meg Csépke András,
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója és
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. A kapcsolatfelvételt a település
vezetője kezdeményezte, a megállapodást több személyes és írásos
egyeztetés előzte meg. A partnerség
értelmében a vasúttársaság és a város
a jövőben közösen gyűjti, elemzi és
értékeli az utasok észrevételeit, javas-

latait, vizsgálja az utazási szokásokat,
továbbá népszerűsíti a vonatozást. Az
utasszám alakulásának függvényében
a MÁV-START fokozatosan fejleszti a
térség vasúti közlekedésének színvonalát, több jó állapotú, felújított kocsit
közlekedtet a vonalon. A vasúttársaság bízik abban, hogy a módosítás bevezetését követően az IC-szolgáltatást
igénybe vevő utasok száma kedvezően alakul, és jelentős mértékben meghaladja az idei első félévben tapasztalt
értékeket.
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Novembertől önálló vállalat működteti a HÉV-et

Putyin gyorsítaná a Krímbe vezető közúti-vasúti híd építését

Döntött a BKV Zrt. és a HÉV-ágazat szétválásáról 2016. augusztus 31-i ülésén a
Fővárosi Közgyűlés, így 2016. november 1-jén kiválás útján létrejön a Budapesti Helyiérdekű Vasút (BHÉV) Zrt.
Az új társaság vezérigazgatója Feldmann Márton, a MÁV-START Zrt. jelenlegi értékesítési vezérigazgató-helyettese
lesz. A vagyonmegosztás során a BHÉV
Zrt. működéséhez szükséges eszközök
és azok elválaszthatatlan részei, vala-

Szeptember közepén ismét a Krím félszigetre utazott Vlagyimir Putyin orosz
elnök, ahol részt vett az államtanács
elnökségének ülésén, melynek témája
a dél-oroszországi közlekedési infrastruktúra fejlesztése volt. Putyin hatodik
alkalommal látogatott el a Krímbe azt
követően, hogy Oroszország 2014 márciusában népszavazás nyomán még abban a hónapban újraegyesült a stratégiai
jelentőségű félszigettel. Putyin Dmitrij
Medvegyev orosz kormányfővel megtekintette az orosz szárazföldet a Krím félszigettel a Kercsi-szoroson át összekötő,
19 kilométer hosszú, négysávos közúti
és vasúti híd építésének állását, amit a
tervek szerint 2018-ban adnának át a
forgalomnak. Medvegyev az államtanács
elnökségi ülésén közölte: a híd építésére idén 57,7 milliárd, a Kercstől Szimferopolon Bahcsiszerájig haladó Tavrida
autópályára mintegy 140 milliárd rubelt
költenek majd (1 rubel 4,25 forintot ér).
Ukrajna és Oroszország egyébként még
2010-ben állapodott meg a híd megépítéséről, de ezt az ötletet először a
Harmadik Birodalom főépítésze, Hitler
fegyverkezési minisztere, Albert Speer
vetette fel a második világháborúban –
az Észak-Kaukázus német megszállása
érdekében. Hitler 1943 márciusában személyesen adott utasítást a vasúti és közúti híd megépítésére, s mindössze hat
hónapos határidőt engedélyezett. „Már

A kormány szándékainak megfelelően a november 1-jei kiválást tulajdonosváltás követi: az önkormányzati
tulajdonú BHÉV Zrt. először a magyar
állam, majd a MÁV Zrt. tulajdonába
kerül, így több mint másfélszeresére
nő a MÁV-csoport társaságai által kiszolgált elővárosi vasúti utasok száma.
A MÁV-csoportba történő sikeres integráció előkészítése folyamatban van.
MTI/MÁV KIG

Tíz darab új FLIRT-öt vásárol a GYSEV
Tíz darab új, FLIRT 3 típusú motorvonat
megvásárlásáról írt alá szállítói szerződést a GYSEV Zrt. és a Stadler Konzorcium 2016. szeptember 1-jén. A tervek
szerint az első járművet 2018 márciusában, míg a tizediket 2019 januárjáig szállítja le a gyártó. „A FLIRT motorvonatokkal
társaságunk és utasaink is elégedettek.
Nem véletlen, hogy azokon a szakaszokon
nőtt legnagyobb mértékben az utasaink
száma, ahol a legtöbb FLIRT motorvonatunk közlekedik. A nyugat-magyarországi
vasúti közlekedés szempontjából óriási
előrelépést jelent, hogy a GYSEV Zrt. megduplázhatja modern FLIRT motorvonatai
számát” – mondta a megállapodás kapcsán Kövesdi Szilárd, a vasúttársaság
vezérigazgatója. A GYSEV 2013 és 2015
között két projekt keretében tíz FLIRT
motorvonatot szerzett be, amelyek a

Sopron–Szombathely–Szentgotthárd, a
Sopron–Győr és a Szombathely–Rajka
vonalon közlekednek. A mostani beszerzésnek köszönhetően húsztagúra
bővül a vállalat FLIRT-flottája. A GYSEV
megrendelését a Stadler jelentős részben Magyarországon teljesíti: az ös�szesen 40 kocsiszekrény mindegyike a
cégcsoport szolnoki gyárában készül.
A Stadler közelmúltban elvégzett fejlesztéseinek köszönhetően nemcsak a

kocsiszekrényeket, hanem a járművek
forgóvázait is teljes egészében Magyarországon gyártják. A végső összeszerelést ebben az esetben is a cég lengyelországi üzemében végzik. A beszerzést az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP) keretében, 100 százalékban európai uniós támogatással bonyolítják le, összesen 21,7 milliárd forint
értékben.
Szöveg és kép: GYSEV Zrt.

Elhunyt Lőkös László, a MÁV-THERMIT igazgatója

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hos�szan tartó betegség után elhunyt Lőkös
László, a MÁV-THERMIT Kft. ügyvezető
igazgatója. Kollégánk több mint 40 évvel ezelőtt lépett a MÁV szolgálatába,
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1973-ban pályamunkás munkakörben
kezdte meg vasúti életpályáját. A pályafenntartási szakterület különböző
munkaköreiben – szakaszmérnökként,
vezető mérnökként, majd pályafenntartási főnökként – nyújtott teljesítménye
és elért eredményei alapján, a főosztályvezető-helyettesi munkakör betöltését
követően, 1995-ben kapott megbízást a
MÁV-THERMIT Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
Meghatározó szerepe volt a MÁV szervezeti változásainak kezelésében, a társaság megalakításában, a pályavasút
és az ahhoz tartozó társaságok európai
vasútvállalatokkal kiépített kapcsolatrendszerének és eredményes együttműködésének megteremtésében. Megszerzett tudását, szakmai tapasztalatát
szívesen osztotta meg vezetőtársaival,
segítette a fiatal munkatársak beilleszke-

dését. Belföldi és nemzetközi publikációi
a MÁV-THERMIT Kft. szakmai sikereit népszerűsítették, ezzel is erősítette a társaság
piaci pozícióit.
A pályavasúti szakterületen végzett
kiváló szakmai munkájáért, Európa
több vasúti társasága által is elismert
tevékenységéért, továbbá a MÁV egyik
legeredményesebben működő társaságának vezetőjeként végzett kiemelkedő munkájáért 2016 májusában
A Vasút Szolgálatáért arany fokozatú kitüntetésben részesült. A MÁV Zrt. – mint
Lőkös László korábbi munkáltatója és a
MÁV-THERMIT Kft. kisebbségi tulajdonosa – kollégánk négy évtizedes pályafutását eredményesnek és példaértékűnek
tekinti. Emlékét örökké megőrizzük.
A búcsúztatási szertartásra 2016. október
14-én 14 órakor kerül sor a Magyar Vasúttörténeti Parkban.

abban az időben világos volt, hogy a
híd soha nem fog elkészülni” – írta Speer
naplójában a szovjet csapatok előrenyomulását látva. Amikor a szovjet csapatok
1943 szeptemberében támadást indítottak a hídfejek ellen, a hídnak még csak az

egyharmada volt kész, ám azt is megrongálta a zajló jég 1945 februárjában. Így
híd helyett évtizedeken óta kompjárat
köti össze a félszigetet Oroszországgal.
Forrás: MTI/ www.mult-kor.hu

Fotó: Bundesarchiv, Bild 183

mint az ezekhez szorosan kapcsolódó
vagyontárgyak kerülnek át az új társaság tulajdonába. A vagyonmegosztási
arány 3,1 százalék (BHÉV) és 96,9 százalék (BKV), a kiválás után a BHÉV saját
tőkéje több mint 18 milliárd forint lesz.
Az átalakulás az előzetes tervek szerint
mintegy 135-145 millió forintba kerül.
Az előterjesztést 18 igen szavazattal, 9
nem ellenében és 1 tartózkodás mellett fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.

A Führer és a főépítész

Sokan megsérültek a szlovák vonatbalesetben
Harmincketten könnyen, hárman viszont súlyosan szeptember 16-án reggel egy szlovákiai vonatbalesetben. A
Regiojet magán vasúttársaság gyorsvonata Révkomáromból Pozsony felé haladt, amikor Nagymegyer (Velky Meder)
mellett egy vasúti átjáróban összeütközött egy kamionnal és kisiklott. A mozdonyvezető a vezetőfülkébe szorult,
a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
A férfit súlyos, életveszélyes állapotban
mentőhelikopterrel szállították az érsekújvári kórházba. Szintén légi úton vitték el a kamion cseh sofőrjét és utasát,
valamint az egyik vonaton utazó hölgyet. Sok utas szenvedett agyrázkódást,
csonttörést és horzsolásos sérüléseket.
A balesetet közvetlenül kiváltó körülmények még nem ismertek. A kamionsofőr alkoholt nem fogyasztott, a vasúti

átjáró fénysorompóval volt biztosítva.
Korábban többen panaszkodtak amiatt,
hogy nem belátható a szakasz, a vasút
hivatalos panaszbejelentést azonban
mindeddig nem kapott. Északi szomszédunknál a Szlovák Vasút (ŽSR) tájékoztatása szerint 2019 vasúti átjáró van,
ezeknek közel a fele, 970 bebiztosított,
512 átjárón van fényjelző és sorompó,
458 átjárón pedig csak fényjelző. Vasúti
átjáró csak olyan vasútvonalon tiltott,
ahol a szerelvények 160 km/h-s sebességgel közlekednek; ilyen helyen csak
felül- vagy aluljáró engedélyezett. Szlovákiában egyetlen ilyen szakasz van Pozsony és Vágaranyosi (Zlatovce) között.
A mostanival együtt idén 28 közlekedési baleset történt vasúti átjárón, többségük olyan helyen, ahol fényjelző vagy
sorompó is volt. „A gyakorlat sajnos azt

mutatja, hogy a biztonsági elemek és intézkedések nem igazán vannak hatással
a vasúti átjárókon történt balesetekre.
Ami különösen meglepő, hogy a legsúlyosabb baleseteket hivatásos sofőrök
okozzák” – vélekedett a ŽSR szóvivője,
Martina Pavlíková. Szerinte a nagymegyeri átjáró is minden normát teljesített. „Amit már nem tudunk befolyásolni,
az a sofőrök viselkedése” – mondta. A
RegioJet tulajdonosa, Aleš Ondrůj szerint viszont a nagymegyerihez hasonló
vasúti átjárók teljesen szokványosak
Európában, s nem értett egyet azokkal
a véleményekkel, hogy az átjáró nem
teljesítette a biztonsági intézkedéseket,
és hogy a rossz kilátás miatt sorompók
is kellenének az átjáróra.
Forrás: MTI/www.ujszo.com
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VOKE programajánló
Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza – Budapest
Október 5-én, 10 órakor: Idősek Világnapja (megemlékezés,
köszöntő)
Október 12-én, 14 órakor: Veterántalálkozó
Október 21-én, 10 órakor: Emlékezzünk ’56-ra!
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
Szeptember 29.-október 2.: XII. Vasútmodell Kiállítás és
Mozdonyparádé
Október 8-án őszi gyógyító-egészségnap
Október 28-30.: Retro Kiállítás – Régi idők kipróbálható
számítógépei, videó-, kvarc- és konzoljátékai
Október 30.: Idősek napi bál a Nosztalgia Vasutas Nyugdíjas
Klub szervezésében
VOKE Egyetértés Művelődési Központja – Debrecen
Október 6-án 16 órakor nyílik kiállítás Kovács Mihály mozis
relikviáiból. Megtekinthető november 1-ig az intézmény
nyitva tartási idejében.
Október 8-án 9-től 17 óráig tart a III. VOKE Musical és Színjátszó
Fesztivál
Október 12-én, 19 órakor Őszi Színházi Esték. Orbók Attila:
Nem válok el! című ígjátéka az Éless-Szín előadásában
Október 16-án 8-16 óra között VI. Országos Numizmatikai
Találkozó
Arany János Művelődési Ház és Könyvtár – Győr
A dr. Németh László fekete-fehér analóg fotóiból, Németh
Balázs Kristóf installációiból, Németh Zoltán Pál fotógráfiáiból,
valamint Németh Péter Mikola vizuális költeményeiből álló
kiállítás november 2-ig tekinthető meg
Szeptember 23-án, 20 órakor kezdődik a Cserefa zenekar
moldvai táncháza. Táncot tanít: Fábián Szabolcs
Szeptember 20-án és 27-én 17 órakor a Győri Vasutas
Természetjáró Egyesület rendezvényére várják az
érdeklődőket
A Vasutas Nyugdíjasok Klubja minden csütörtökön 8-12 óra
között várja a vendégeket.
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan
Október 11-én, 15.30-kor író-olvasó találkozó. Vendég: Gáspár
Ferenc
Október 17-én, 14 órakor nyit ki az őszi játszóház a Daliban
Október 22-én, 18 órakor a „Volt egyszer egy táncszínház”
címmel kezdődik az aszódi Vándorok előadása
Október 25-én, 15 órakor Tar Ildikó festészeti kiállításmegnyitó
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
Október 7-én, 15 órakor az Öröm Dalkör zenés műsora „Utam
muzsikálva járom” címmel
Október 19-én, 15.30-kor Kolozsvári Dezső, Galuska Zoltán
és Bodnár Zsolt vasutas dolgozók és amatőr fotóművészek
kiállításának megnyitója a Tiszai pályaudvaron
Október 18-án, 18 órakor táncház
Október 21-én, 14 órakor 1956. 60 évfordulójának tiszteletére
rendezett emlékműsor a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub
szervezésében
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Kilenc bérlettel várja vendégeit a MÁV Szimfonikusok
Október 15-én és 28-án 19 órakor Vörösmarty Nosztalgia Klub
zenés, táncos estje
Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
Október 11-én, 9.30 órai kezdettel túra a „Gyalogló világnap”
alkalmából a Vasutas Nyugdíjas Klub szervezésében
Október 13-án, 15 órakor kezdődik a Vasutas Kert- és
Természetbarát Klub szezonnyitó előadása – „Földünk
legszebb tájai” c. film vetítésével
Október 15-én, 13.30-kor kezdődik a IV. Vasutas Ultiverseny
Október 25-én, 15 órakor a Vasutas Nyugdíjas Klub tagjait
köszöntik az Idősek Világnapján
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház –
Székesfehérvár
Október 1-jén, az Idősek Világnapján regionális kulturális
találkozó
Október 10.-október 12.: városi szavalóverseny általános
iskolások számára
Október 24.– november 15.: Fejér Megyei Népművészeti
Egyesület „Itt van az ősz, itt van újra” című bemutató tárlata
Október 29-n táncház és kézműves foglalkozás a Fejér Megyei
Népzenei Műhellyel.
Voke Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
Október 7-én, 10 órától II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub
Idősek napi ünnepsége
Október 8-án, 14 órától Baross Gábor Vasutas Nyugdíjasklub
szüreti bálja
Október 12-én, 17 órától Villás Béla előadása
Október 22-23-án 10 órától 17 óráig vasútmodellező kiállítás

Csaba Péter vezető karmester, művészeti vezető kiemelte: az évadban új,
négy koncertből álló sorozatot indítanak Zongorabérlet címmel. Az előadásokon Jevgenyij Mikhailov, Ránki
Dezső, Jean-Efflam Bavouzet és Frankl
Péter lép színpadra az Olasz Kultúrintézetben.
Folytatódnak a kamarazenei sorozatok, a gyermek- és ifjúsági programok is. A Müpa ad otthont a Szőke
Tibor-mesterbérlet előadásainak: a
nyitóesten többek között Ravel Spanyol rapszódiája csendül fel Jesús López-Cobos dirigálásában. A második
hangversenyen egy Debussy-darab
és Bartók A kékszakállú herceg vára
című operája hallható Komlósi Ildikó,
John Relyea és az Angelica Leánykar
közreműködésével, Kesselyák Gergely
vezényletével.
A mesterbérlet harmadik darabját
Beethovennek szenteli a zenekar, Kobajasi Kenicsiró vezényletével, a zeneszerző D-dúr hegedűversenyét Kállai
Ernő szólaltatja meg. A hangversenyt
május 12-16. között a Vigadóban, valamint három vidéki helyszínen (Pécs,
Szeged, Kecskemét) is előadják.

Az Erdélyi Miklós-bérlet nyitó előadásának szólistája Corey Cerovsek,
aki Bruch G-moll hegedűversenyét
mutatja be a Zeneakadémián, Hamar
Zsolt vezényletével. A második koncert szólistája Ránki Dezső. Januárban
Kodály Zoltán Galántai táncok, illetve
Psalmus Hungaricus című műve, márciusban Bartók ritkán hallható Brácsaversenye szólal meg Imai Nobuko
előadásában.
A Lukács Miklós-bérlet előadásain
egyebek mellett Dvořák Újvilág szimfóniája, áprilisban Haydn A Megváltó hét szava a keresztfán című műve
és Pergolesi Stabat Matere hallható;
Hintalan-Mondok Yvette (szoprán),
Dobi-Kiss Veronika (alt), Megyesi Zoltán (tenor), Rácz István (basszus) és a
Nemzeti Énekkar előadásában a Zeneakadémián.

A Festetics Palotában zajló, négy koncertből álló kamarazenei sorozatot
Onczay Csaba indítja Haydn C-dúr
gordonkaversenyével és Mozart A-dúr
szimfóniájával, Csaba Péter vezényletével. A júniusi koncerten klarinéton közreműködik és vezényel Eduard Brunner
klarinétművész.
A tematikus ifjúsági koncertek első
programja az 1956-os forradalom 60.
évfordulójához kapcsolódik. Ezen
Beethoven Egmont-nyitánya, majd
magyar zeneszerzők – Bartók, Weiner,
Farkas – művei hangzanak el a Magyar
Nemzeti Múzeum Dísztermében.
A Kamarazenei bérlet idei évadában
Schubert-, Telemann-, Gade-, Mérész
Ignác-, Elgar-, Boccherini-, Vivaldi-, Donizetti- és Mozart-műveket hallhat a
közönség az Olasz Kultúrintézetben.

A Varga László-bérlet nyitó előadásán A gyerekeknek szóló Zene-Tér-Kép
Várdai István gordonkaművész lép Plusz minden alkalommal másik hangszínpadra a zenekarral, Csaba Péter ve- szercsoportra összpontosít Székely
zényletével, az adventi hangversenyen Edit zenepedagógus, fuvolaművész
Károlyi Sándor dirigálásával, Nyári Lász- vezetésével, a MÁV Szimfonikusok műló hegedűművész közreműködésével. vészeinek közreműködésével.
Vivalditól A négy évszak, Csajkovszkijtól A diótörő-szvit hangzik el. Vasutas Magazin-105x148mm.ai 1 2016. 08. 25. 12:04:03
Forrás: MTI

Egy nagymama kérése
Nem mindennapi levél érkezett nemrég a MÁV elektronikus levelesládájába: egy nagymama Az M41 sorozatú dízelmozdony szerkezete, működése és kezelése című vasúti
szakkönyv beszerzéséhez kért segítséget.
„Unokám 18 éves, gyermekkori álma, hogy mozdonyvezető
lehessen. Mindig azt mondja: soha nem adom fel, meg fogom csinálni. Számolja már a napokat, hogy mikor mehet
mozdonyvezetői tanfolyamra. Kedvenc mozdonya az M41es. Több éve próbálom meglepni őt egy mozdonyos könyvvel,
amelynek címe Az M41 sorozatú dízelmozdony szerkezete, működése és kezelése. Sajnos eddig nem jártam sikerrel,
ezért fordulok önökhöz, hátha tudnak segíteni, hol tudnék
venni neki egy példányt. Nagyon szereti a vasutat. Segítségüket előre köszöni egy nagymama.”
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Mint láthatják, a nagymama mindent megpróbált, s végül
a MÁV-csoporthoz fordult, így most rajtunk a sor. Kedves
kollégák! Kérjük, ha tudnak hozzáférhető példányról az
említett kiadványból, kérjük, jelezzék a mavhirlevel@mav.
hu e-mail címen. Segítségüket a nagymama nevében is
köszönjük!
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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Fotó: Miklós Zsófia

