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Tiéd a pálya!

Nemzedékváltás a magyar vasúttársaságnál
A jó vezető ismérve, hogy gyorsan dönt
Beszerzési stratégiánk legyen modern, hatékony és ügyfélközpontú

TARTALOM

Kié a pálya?
Ma minden a fiatalokról szól. Állítólag övék a jövő – mondogatják sokan. Könnyen
adódó gondolat: ha a vasútnak nem sikerül nyitnia a fiatalok felé, akkor bizony megnézheti magát hamarosan! Hiszen a következő négy évben a MÁV-csoporttól közel
kétezren vonulnak nyugdíjba.
A veszélyt jól láthatóan a MÁV-nál is igen élesen érzékelik. A vasúttársaság együttműködési megállapodások sorát köti középiskolákkal, újabb felsőoktatási intézménnyel
szerződne duális képzésre, részt vesz az egyetemi állásbörzéken, diákmunkásokat
toboroz különféle munkakörökbe, s követi a fiatalokat arra, amerre mennek. Ha ők
a közösségi médiában keresnek állást, akkor nincs mese: a MÁV-nak előbb-utóbb
például a LinkedInen is meg kell jelennie.
A Vasutas Magazin most induló új interjúsorozatában a jövőért aggódik a megkérdezett szakszervezeti elnök is. A beszélgetés közben hirtelen párhuzamot von a rendszerváltás időszakával. Azt mondja: ugyanúgy, mint akkor, most is generációváltás
előtt áll a MÁV. Csakhogy szerinte most nincs elegendő fiatal…
Azt mindannyian el kell, hogy ismerjük: nem kis kihívás ma megszólítani egy tizenévest. Meggyőzni arról, hogy becsületesen és szorgalmasan tanuljon végig több évet,
és küzdjön végig még több egyetemi, főiskolai vizsgaidőszakot, hogy aztán biztos
állása legyen – a MÁV-nál. S közben még a külföld csábító szirénhangjainak is ellen
tudjon állni!? Szinte megoldhatatlan feladat.
De mivel is tudná a vasúttársaság a fiatalokat magához csábítani? Mivel is lehetne
az érdeklődésüket felcsigázni? Vajon mindez csak a bérfejlesztésen és a pénzen múlik? Azon is, és aligha csak azon. Ez olyan feladvány, amelynek megfejtésén közösen
kell törnünk a fejünket.

Gyüre József
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A jó vezető ismérve, hogy gyorsan dönt

Beszerzési stratégiánk legyen modern, hatékony és ügyfélközpontú
Közel másfél éve, 2014 novemberében lett a MÁV Zrt. beszerzési
igazgatója. Az idei esztendő számára igencsak fontos változásokat
hozott: feladatkörében – nyugodtan kimondhatjuk – kulcsszerephez
jutott. Az elmúlt évben kialakíthatta a MÁV-csoport beszerzési stratégiáját, majd igazgatóként ezernyi
teendőt vett a vállára. A Vasutas
Magazin vezetőket bemutató sorozatában ezúttal ismerkedjenek
meg vasúttársaságunk beszerzési
stratégiájával, illetve annak letéteményesével, Szalai Zsolttal.
Tizennyolc évesen, 1988-ban katonai főiskolára jelentkezett. Mi vonzotta?
Elsősorban a műszaki érdeklődésem,
de volt a pályaválasztásomban némi
romantikus elem is. Egy biztos, mióta
az eszemet tudom, állandóan szereltem valamit. Legelőször a kerékpáromat, majd a motoromat, és később
apámmal a család autóját. A műszaki
érdeklődés volt az elsődleges vonzerő. A szolgálat, a katonás fegyelem,
illetve az uniformis már csak ráadásként hatott rám.
Mire mérnökdiplomát kapott, be is
fejeződött a rendszerváltás. Megvolt az első szabad választás, felállt az MDF-kormány. Sőt, Viktor
Silov altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka mint utolsó
szovjet katona kivonult az országból. A magyar hadseregben pedig
megszűnt a sorkatonai szolgálat.
Mi alapján tervezte újra az életét?
Mindössze egy évig voltam hivatásos állományban, és nem azt kaptam, nem azt tapasztaltam, ami engem odahívott. Amint azt akkoriban
mondták: ha a seregben valaminek
kereke van, azt cipelik. Ám ha valami
kocka alakú, akkor biztos, hogy gurítják. Az autók viszont továbbra is
érdekeltek. Így lettem előbb az Opel,
majd a Peugeot, és végül 15 évig a
Mercedes vezérképviseleténél értékesítési vezető.
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A Beszerzési Stratégia szervezet a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának felügyelete
alatt végzi munkáját.
Tevékenységi területe:
Beszerzéstervezés és -ellenőrzés, beszerzésszabályozás és -irányítás, a beszerzési bizottság működtetése és támogatása. Csoportszintű szabályozás és annak előkészítése, beszerzésműködtetés és
-támogatás, a beszerzést támogató projektek lebonyolítása.

Feladata:
A MÁV-csoport beszerzéseinek vonatkozásában a csoportszintű beszerzési stratégia megvalósítása és az egységes
sztenderdek kialakítása. A MÁV-csoport beszerzési tevékenységének támogatása és javaslattétel az egységes működésre. A csoportszintű beszerzési tevékenységeket támogató
projektek (BTA+, szállítói minősítés, energiahatékonyság,
ruházatracionalizálás) koordinációja és projektmenedzsmentje. A beszerzéseket támogató informatikai rendszerek
fejlesztése.

A civil pályán volt előnye abból,
hogy katonás fegyelemhez szokott?
Igen is, meg nem is. Fegyelmezetten végrehajtottam, amit a főnökeim elvártak tőlem, utasításaikat parancsként kezeltem. Otthon persze
minden egészen más. Hogy mást ne
mondjak, elég lenne, ha látná a kutyáimat. Náluk nincsenek fegyelmezetlenebbek!
Az élet, illetve a főnökei respektálták a stílusát?
A gyakorlat igazolta, hogy a tisztességes munkavégzés és az elkötelezett hozzáállás előreviszi az embert.
Ezt tapasztaltam eddig valamennyi
munkahelyemen, így a Magyar Villamos Művek, az MVM munkatársaként is. Bevallom, én is hasonló elvárással fordulok a kollégáim felé.
Micsoda mázli! 2010-re a hitelválság hatására mélypontra esett
vissza az autóértékesítés.
Bizony! A lehető legjobb időpontban váltottam, mentem egy állami
vállalathoz, ami amúgy is izgatott.
Volt mögöttem 15 esztendő a versenyszférában, a legjobb és legvirágzóbb időszakból. Cégvezetési,
munkaerő-irányítási tapasztalatokra
tettem szert; itt a MÁV-nál főként a
Mercedesnél szerezett ismereteimet
kamatoztatom.

Mondhatnánk azt is, hogy szerepet
cserélt. Kis túlzással rablóból lett pandúr: értékesítő szakemberből beszerzési vezető. Mi a leglényegesebb különbség a két pozíció között?
A versenyszektorban a Mercedes nagyon
logikus vállalati struktúrája és a dolgozók
sikereire, egyéni ötleteire is építő stratégiája volt rám nagy hatással. Itt, a vasútnál,
ténylegesen egy új oldalon viszont azt látom, hogy az állami vállalatok, mint a MÁV
is, miként küzd a közbeszerzési törvény
paragrafusaival. Nem volt nehéz ráismerni
a kialakított mechanizmus hibáira. Merev,
bürokratikus és lassú a rendszer. Ugyanakkor kellemes meglepetésként tapasztaltam, hogy a menedzsmentről ennek
épp az ellenkezőjét lehet elmondani. Még
ma is szokás arra utalni, hogy a vasút félkatonai szervezet. A ténylegesen a pálya
és a vonatok közelségében dolgozóknál
bizonyára még ez a jellemző, hiszen ott
emberéletekbe kerülhet a legkisebb hiba
is. Ott van jelentősége és értelme ennek
a parancsuralmi stílusnak. A vállalat vezetőire azonban nem jellemző a katonás
módszer, sőt!
A menedzsment rugalmas, kreatív, határozott vezetőkből áll, akik képesek a gyors
döntésre, illetve reakcióra. A legnagyobb
amerikai szakemberek is azt mondják,
hogy a jó vezető gyorsan dönt. Az sem
baj, ha néha rosszul, de fontos, hogy újabb
döntésével azonnal korrigáljon. A tétovázás okozza a legnagyobb bajt.

2014-ben lett a MÁV Zrt. beszerzési
igazgatója, idén január 1-jétől pedig
a társaság beszerzési stratégiáért
felelős vezetője, illetve igazgatója.
A korábbi évekhez képest mennyiben lett más a tennivalója?
Semmivel! Nyugodtan fogalmazhatok
úgy, hogy finomhangolás történt. Közvetlenül Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asszony irányítása alatt végzem
a munkámat, egy új koncepció érvényesítésével. Szétválasztottuk a szakanyagbeszerzést az általános anyagbeszerzéstől, ami azt jelenti, hogy például
a vasútüzem zavartalan működéséhez
szükséges sínek beszerzését, illetve a
napi irodai munka feltételeit biztosító
anyagok – papír, írószer, stb. – beszerzését elkülönítettük egymástól – nemcsak
szervezeti, hanem cégszinten is. Máris
azt érzékelhetjük, hogy ez hasznos és
jó döntés volt. Gyakorlatilag decentralizáltuk a szakanyagok beszerzését, a
MÁV-csoport tagvállalatainak beszerzési vezetői lettek a közvetlen felelősei
e feladatoknak. A MÁV Szolgáltató Központ pedig gondoskodik a MÁV-csoport
általános anyagokkal történő ellátásáról, és emellett lebonyolítja a MÁV-csoport integrált beszerzési eljárásait is.
Olyannak tűnik ez, mint a holdingrendszer.
Nemcsak olyannak tűnik, hanem lényegében az is! Előnye, hogy átláthatóbbá
és tervezettebbé vált a munka. Kiváló
példa erre a nemrégiben befejeződött
villamosenergia-közbeszerzési eljárás
keretében lezajlott pályázat, amelyet a

Felelőssége:
Javaslattétel az egységes beszerzési stratégia, politika és eljárásrend
kialakítására, illetve megvalósítására a MÁV-csoport tagvállalatainak
beszerzési szervezeteivel együttműködve. Csoportszintű koordináció,
a beszerzési tevékenységet támogató projektek menedzselése és eszközök fejlesztése. A beszerzési és logisztikai tevékenységhez kapcsolódó mennyiségi és minőségi mutatókhoz készített riportok megfelelősége.
Célja:
Az egységes mennyiségi és minőségi mutatók kialakítása, a műszaki
specifikáció és a beszerzési eljárások, illetve egységes koncepciók bevezetése. A beszerzési eljárások egységes tervezése, indítása és nyomon
követése. A tagvállalatok beszerzéseit támogató BTA+ rendszer kifejlesztése, valamint az egységes szállítói elő- és utóminősítés kifejlesztése az INKA-projekttel összhangban. A csoportszintű energiamenedzsment hatékonyságának növelése és a MÁV-csoport ruházati ellátásának racionalizálása.

MÁV-csoport öt tagvállalatára írtak ki,
és a közös összefogás a tagok számára
jelentős, 2,5 milliárd forintos megtakarítást eredményezett, ami 2016-ban
fog realizálódni. Bár nagyon fontos
szempont volt a jó ár elérése, de ennél
is lényegesebb, hogy a szükséges energiához való hozzáférésünk garantált
legyen. Ezt sikerült is elérni.
Azt gondolom, hogy az előbb említett holdingstruktúra keretében a
kialakított szisztéma érvényesülését
is figyelni, ellenőrizni kell. Vagy tévedek?
Nem! A jobb érthetőség kedvéért
mondok egy hasonlatot. A beszerzési
stratégiai szervezet határozza meg a
leányvállalatok beszerzéseinek kereteit
és szabályait. Sőt, mi ellenőrizzük azt is,
hogy minden vállalatnál egységes keretek között történjen a beszerzés, illetve jogszerű, gyors és hatékony legyen.
Az ígért hasonlat szerint mi vagyunk
a kar, a leányvállalatok pedig az ujjak.
A kar irányít, az ujjak pedig érvényt szereznek az irányítói akaratnak.
Ha jól tudom, nemsokára indul az
üzemanyag beszerzése is…
Jól tudja, ám ennek keretében sajnos
érvényesülni fog társaságunk devizakitettsége: a beszerzés eredményessége az euró árfolyamától függ. De ennél
a beszerzésnél is igaz az előbbi megjegyzés, hogy a legfontosabb szempont a hozzáférés garantálása.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Karrier:

A Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola gépjármű-üzemeltetési szakán
szerzett mérnöki diplomát. Hivatásos
állományban mindössze egy évig szolgált.
Az Opel, a Peugeot, majd 1995-től 15
éven át a Mercedes hazai vezérképviseletének volt az értékesítési vezetője.
2010-től a Magyar Villamos Művek
beszerzési és létesítménykarbantartási
osztályvezetője.
2014. novembertől a MÁV Zrt. beszerzési igazgatója.
2016. január 1-jétől igazgatóként a
beszerzési stratégiáért felel.
Két gyermek édesapja, felesége kertész,
de hosszú ideje főfoglalkozású anya.
A család Gödöllőn, családi házban él.
Luca lánya 16 éves, tanuló, szinkron
úszó.
Fia, Huba 13 esztendős, vízilabdázik.
Hobbi: korábban a vitorlázás, egy éve
a vadászat.
Kedvenc könyve: Stieg Larsson Millennium-trilógiája.
Kedvenc zene: a rock, de „mindenevő”.
Kedvenc film: A keresztapa
Kedvelt szabadidős családi programja: hosszú hétvégéken a szomszédos országokban barangolni, például
Ausztriában, Salzburgban. A nyári
vakáció idején Olaszország és az Adria
az útirány.
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Már 200 ezernél is többen használják a Vonatinfót

Megszületett a bérmegállapodás
Február 23-án megszületett az idei
évre vonatkozó bérmegállapodás
a MÁV Zrt. és a szakszervezeti oldal
között. A vasútvállalat a rendelkezésére álló források terhére átlagosan
3 százalékos alapbérfejlesztést hajt
végre január 1-jei visszamenőleges
hatállyal azoknál a munkavállalóknál, akiknek az alapbére nem haladja
meg a 350 ezer forintot. Emellett a
MÁV Zrt. az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők számára
az alapbér további 0,5 százalékát
kitevő önkéntes nyugdíjpénztári
tagdíj-kiegészítést is biztosítja, ezzel
2,5 százalékra nő e juttatás mértéke. A vasúttársaság a tulajdonossal
egyeztetett módon, az üzleti tervek
átvizsgálását követően alakította ki
az érdekképviseletekkel ismertetett
bérajánlatát.

utalásával egyidejűleg történik meg.
Amennyiben a cégcsoport 2016. évi
gazdálkodási eredményei arra fedezetet biztosítanak, a vasúttársaság
– tavalyhoz hasonlóan – az év végén
javaslatot tesz egyszeri kifizetésre.
A MÁV Zrt. emellett folytatja a tárgyalásokat az érdekképviseletekkel egy középtávú együttműködési
megállapodás megkötéséről a munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatás biztonságának garantálása érdekében.
A megállapodást a hét vasutas szakszervezet közül öt fogadta el. A megállapodáskötésre jogosultak közül a
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sel fut az Android alkalmazásboltjában, a Play Store-ban.
A Vonatinfó mindent tud a vonatokról: az utazás időpontja, az indulási
és érkezési hely, valamint az igénybe
vehető kedvezmények kiválasztása
után segít az optimális útvonal meghatározásában, információt ad az
esetleges átszállásokról és az állomásokról, megmutatja a menetjegy árát,
jelzi a pótjegyváltási kötelezettséget,
a vonatok pillanatnyi helyzetét és sebességét pedig térképen is követi.
Az applikációban a MÁVINFORM hírei
folyamatosan frissülnek, így az utasok
menet közben is tájékozódhatnak a
vonatforgalmat érintő korlátozásokról, fennakadásokról, egyéb változásokról. Az alkalmazás működése nem
jár nagy adatforgalommal.

Debrecenig vonatoztak a Ferencváros focistái

Az RCH színeibe öltözött a MÁV-START V63-as mozdonya
táshoz az RCH mintegy 60 százalékban
a MÁV-START-tól vesz igénybe vontatási
szolgáltatást.
A felmatricázott mozdony átadásán Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója elmondta: a MÁV-START számára
a teherszállítási piacon elért pozíciójának
megtartása, annak növelése stratégiai
jelentőségű. „Céljaink elérése érdekében
2016-ban 150 fővel növeljük a mozdonyvezetői létszámot, és a motorvonat-be-

szerzések által kiváltott villamos mozdonyaink egy részét üzembe állítjuk.”
Dr. Kovács Imre CEO, az RCH igazgatóságának elnöke kiemelte:„A Rail Cargo Hungaria a tolatási és vontatási szolgáltatásokért, a vasúti pálya használatáért, valamint
járműkarbantartási, ingatlanbérleti, őrzés-védelmi és humán jellegű szolgáltatásokért fizetett összegeken keresztül járul
hozzá a MÁV és leányvállalatainak sikeres
és hatékony működtetéséhez.”

A MÁV-START Zrt. saját fejlesztésű IC+
kocsijában utazott február 4-én Debrecenbe, a DVSC elleni felkészülési mérkőzésre a Ferencváros labdarúgócsapata.
Az FTC futballistái a MÁV-START Zrt.
különkocsit tartalmazó, menetrend szerinti járatával érkeztek a cívisvárosban
rendezett, zárt kapus találkozóra.
A csapat január 20. és 30. között a törökországi Belekben edzőtáborozott,
ahol a focisták jobbára busszal közlekedtek. A stáb ezúttal a változatosság
és a csapatépítő jelleg miatt választotta a közös vonatozást, amelyre korábban is volt már példa. A kötöttpályás
közlekedés környezetkímélő volta is
a vasúti utazás melletti érvként szólt,
nem beszélve arról, hogy egy vonaton
szabadabban lehet mozogni útközben, mint egy buszon.

A nemzeti vasúttársaság szakemberei által Szolnokon kifejlesztett, új generációs IC+ vasúti kocsik két prototípusa 2014 októberétől utasforgalmi

próbaengedéllyel szállított utasokat,
majd 2015 júniusában megkapta a típusengedélyt a hazai és nemzetközi
közlekedésre.

Csak a burkolatot bontják

Fotó: RCH

Az RCH a magyar vasúti árufuvarozás
mintegy 70 százalékát bonyolítja. Az
évente 32-33 millió tonnányi árut továbbító társaság forgalmának közel fele származik gyűjtőfuvarozásból. Az RCH akár
egy-két vasúti kocsi célállomásra történő
fuvarozását is vállalja, így Magyarországon az RCH az egyetlen olyan vasútvállalat, amely a hazai kis- és középvállalatok
termékeit eljuttatja az európai piacokra.
A most feldíszített mozdony főleg ilyen
jellegű vonatokat vontat majd.
Az RCH vonatainak dízel vontatását szinte
teljes egészében a MÁV-START Zrt. végzi.
A villamos vontatás terén feladatai ellá-

A MÁV-START tavaly márciusban vezette be az ingyenes applikációt,
amelynek segítségével a vonaton
utazók útközben is figyelemmel kísérhetik okostelefonjaikon a vasúti
közlekedési információkat, híreket.
Az alkalmazás eleinte az Android és
az iOS operációs rendszerű készülékeken volt elérhető, néhány hónappal
később viszont már a Windows Phone-os változata is elkészült.
A Vonatinfó megjelenése óta az 5-ös
skálán nagyon jó, 4,5 körüli értékelés-

A MÁV Zrt. a konszolidált leányvállalataira – MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG Kft.,
Záhony-Port Zrt., MÁV KFV Kft., MÁV
Vagon Kft. – is kiterjeszti a bérfejlesztést. Az alapbéremelés 2016. január
1. napjára történő visszamenőleges
kifizetése a februári munkabérek át-

A Magyar Vasúttörténeti Parkban mutatták be február 9-én a Rail Cargo Hungaria
(RCH) Zrt. logójával díszített V63-as mozdonyt. A MÁV-START Zrt. járművének különleges matricázását az állami vasúttársaság és az RCH trakciós keretszerződése
tette lehetővé, a két vállalat közösen készítette el a mozdony látványtervét.

Február első napjaiban, azaz kevesebb mint egy év alatt átlépte a 200
ezres letöltésszámot a Vonatinfó, a
MÁV-START Zrt. okostelefonokra telepíthető, ingyenes utastájékoztató
alkalmazása.

Vasutasok Szakszervezete és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete
írta alá a dokumentumot. A Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete
(VDSZSZ) Szolidaritás a megállapodás tartalmával egyetért, de az
aláírásához testületi döntésre van
szüksége. A bérajánlatot a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége is elfogadta, de a tárgyaláson részt vevőknek nem volt aláírási
joguk. Nem írta alá a megállapodást
a Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete, valamint a Gépészek Szakszervezete.
(Interjúnk Halasi Zoltánnal, a VDSZSZ
elnökével a 20. oldalon olvasható.)

Január 28-án megkezdték a kőburkolat bontását a Déli pályaudvar
egyik épületén, a munkálatok a vasúti forgalmat nem érintik. A pályaudvar vasútüzemi és irodai funkciót
ellátó, ötemeletes épületszárnyának
2400 négyzetméternyi kőburkola-

ta több szakértői vélemény szerint
is balesetveszélyessé vált, ezért azt
várhatóan két hónap alatt lebontják. A munkavégzés miatt az első
vágányt és peronját lezárták, de a
többi sínpáron zavartalan a vasúti
közlekedés.
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„A számok világában élek”

Czakó Ildikó kislányként Forma-1-es szerelői álmokat kergetett, aztán
„vasutas” lett
Hányszor, de hányszor halljuk a
rosszalló megjegyzést: „Ezek a mai
gyerekek!” Pedig bizony élnek köztünk kitartó, szorgalmas és céltudatos fiatalok. Ismerjék meg Czakó
Ildikót: a mindössze 28 esztendős
hölgy három éve a MÁV Zrt. munkatársa, beruházási monitoringszakemberként. Munkatársai a következő három szóval jellemezték: fiatal,
motivált, reményteljes!

Milliárdokról beszélt, vagyis nem
kis tétje van annak, amit csinál.
Egyetlen elszámolási baki beláthatatlan következményekkel, akár
milliárdos visszafizetésekkel járhat.
Nem nyomasztja ez a tét?
Nem! Amióta az eszemet tudom, a
számok világában élek. Mindig is vonzott a matematika, az informatika, és
minden műszaki dolog. Kicsi lányként
arra vágytam, hogy Forma-1-es autószerelő lehessek. Csak a matematika
iránti vonzalom miatt nem kötöttem
ki ott. Matekból folyton ötös voltam.
Logikus volt, értettem, szinte tanulás nélkül produkáltam a jó jegyeket.
Az egyetemen is ezt tapasztalom.
Én tényleg a számok világában élek!

Mennyire lepte meg az, hogy így
értékelik?
Nagyon! Sokakkal vagyok munkakapcsolatban, és igencsak megtisztelő ez
a vélemény. Főként azért, mert a közvetlen környezetemből legalább öt
olyan kollégát meg tudnék nevezni,
aki a teljesítménye alapján ugyancsak
érdemes lenne a figyelemre.
Mindig ilyen szerény?
Meggyőződéssel, őszintén mondtam.
Egyetlen pillanatig sem szeretném a
szerény és kedves kolléga szerepét
játszani. Tudja, én még csak három
éve dolgozom a vasúttársaságnál, és
– az igazat megvallva – eddig szinte csak tanultam a munkatársaimtól.
Amit ma tudok, azt kivétel nélkül nekik köszönhetem.
Honnan érkezett közénk, és főként
miért?
Első munkahelyem a budapesti I. kerület önkormányzatánál volt, ahol
pénzügyi ügyintézőként dolgoztam.
Nagy szerencsémre éppen akkor indult el a Várkert Bazár felújítása, és
hirtelen belecsöppentem az ország
egyik legjelentősebb európai uniós
projektjébe. Szó szerint ott ismertem
meg mindent, amit az uniós beruházások elszámolásával kapcsolatban
tudni és tenni kell. Mély vízbe dobtak,
hiszen mindössze közgazdasági szakközépiskolai érettségivel, valamint
OKJ-s pénzügyi és számviteli szakképzettséggel rendelkeztem. Sok tanulnivalóm volt, viszont tetszett a munka.
Abból a szempontból is szerencsésnek mondhatom magam, hogy a projektvezetőm megkedvelt. Ő ajánlotta,
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mert máris nekiláttunk az új, ezúttal
már IKOP-os (Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program) tervek
megvalósításának, amelyek révén
2017 végéig a még meg nem valósult, közlekedésbiztonságot szavatoló
műszaki fejlesztések folytatódnak 4
milliárdos összegben. Ugyancsak a következő két évben újabb 4 milliárdot
költhetünk állomásfejlesztésre. Munkánk tehát lesz bőven.

hogy jelentkezzek a MÁV-hoz, mert
az EU-s pályázatok kapcsán biztosan
lenne számomra munka. Így lettem
2013-ban „vasutas”. A felvételemnél
előnyt jelentett, hogy közben elkezdtem tanulmányaimat a közgazdaságtudományi egyetemen.
Ezek szerint nem vasutascsaládból
származik…
Nem bizony. Cegléd mellett, egy kicsi településen, Csemőn nőttem fel.
A nagyszüleim gazdálkodók, édesapám nehézgépkezelő, anyukám pedig műszaki területen dolgozik.
Bizonyára ingázik…
Itt élek a fővárosban a párommal,
aki grafikusként animációs filmeket készít. Legnagyobb örömömre
a MÁV-székházhoz közel van a lakásunk, így sétálva is rövid idő alatt beérek a munkahelyemre. Ez nagy előny
akkor is, amikor késő estig bent kell
maradnom az irodában. Legutóbb

épp egy hónapja volt ilyen „rohammunka”, december 31-én ugyanis befejeződtek a KÖZOP-os (Közlekedés
Operatív Program) projektek, és január végéig egyszerre öt program teljes
pénzügyi lezárását kellett elkészíteni.
Sikerült! Ráment sok-sok óra, még az
ünnepek között is bent voltam, illetve
több kollégával bent voltunk az irodában. Sok milliárd forint kifizetése volt
a tét. A legnagyobb volumenű projekt
keretében 25 helyszínen valósult meg
az állomásfejlesztés, amire az uniótól
9 milliárd forintot kaptunk. Ugyancsak
lezárult a közlekedésbiztonsági program, amelyben több száz helyszínen
sorompók felújítása vagy cseréje történt meg. Összesen 12 milliárd forinttal kellett elszámolni. A sikerünkhöz
sok segítséget kaptam a műszaki lebonyolítási szervezet, a bejövő számlakönyvelés és a pénzgazdálkodási
szervezet munkatársaitól. Igazi csapatmunka folyt. Utána csak lélegzetvételnyi szünetre volt lehetőségünk,

Magolni viszont soha nem tudtam és
nem is szerettem.
Dolgozik és tanul. Mekkora energiát igényel az egyetem, a sok vizsga?
A szorgalmi időszakban havonta két
napot vagyok az egyetemen. Egy-egy
félévben hat, esetleg hét vizsgám van,
de ezeket három nap alatt igyekszem
letudni. Rendszeres, illetve módszeres tanulásra leginkább hétvégén van
módom. Mindemellett 4,8 tizedes
átlaggal büszkélkedhetem. Egy év
múlva végzek, és a szakdolgozatom
megvédésével szerzem majd meg a
BSc diplomámat. Angol középfokú
nyelvvizsgám már van, és ha minden
az elképzeléseim szerint alakul, akkor
folytatom a tanulást, mert lendületben vagyok. Nem akarok megállni az
MSc diplomáig, ahhoz azonban üzleti középfokú nyelvvizsgára is szükség
lesz. Azt tervezem, hogy rövidesen
arra is sort kerítek.
Igencsak céltudatos…
Mindig is ilyen voltam. Nem tudom,
kitől örököltem ezt a tulajdonságomat, de soha sem hezitáltam vagy
halogattam a dolgokat. Azt vallom,

hogy az életemet alapvetően befolyásoló feladatokat kérdések nélkül
meg kell csinálni. Pont. Viszont be kell
vallanom, hogy mondjuk egy vacsora
elkészítésének ötlete kapcsán képes
vagyok órákat tétovázni, pedig szeretek főzni.
Ha ennyi tenni- és tanulnivaló után
volna szabadideje, akkor mihez
kezdene?
Jellemzően tényleg alig van szabad
időm, tavaly például egyetlen napnyi
szabadságom sem volt. Ha idén lesz,
akkor azt Siófokon, a családi nyaralónkban fogom tölteni, mert a Balatont imádom. Viszont pár órás kikapcsolódásként leginkább szinkron nélküli angol filmeket nézek. Klasszikus
értelemben nem sportolok, de sokat
gyalogolok és lépcsőzök. Jót tesz a sok
üldögélés után.
Nem lepne meg, ha határozott
elképzelése volna arról is, hogy
mondjuk tíz év múlva hol tart majd!
Szeretném, ha ennyi idő után azt mondanák rólam, hogy közgazdászként, illetve pénzügyi szakemberként értem
és átlátom a dolgokat, sőt képes vagyok jól dönteni. Azt is szeretném hinni, hogy tíz év elteltével tartanak majd
olyan jó szakembernek, aki vezetésre
is alkalmas.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Kedvencek

Könyv: Sophie Hannah Idegen arcocska című könyve egy gazdag angol
számítógépes játékfejlesztő feleségének megrázó történetét meséli el.
Alice Fancourt, miután férjére hagyja
kéthetes kisbabáját, rádöbben, hogy
távollétében a gyermekét kicserélték; a
bölcsőben egy idegen gyermek alszik.
Simon Waterhouse nyomozót elbűvöli
a megtört anya kecses szépsége, és
felettesei rosszallásától kísérve veti bele
magát az ügybe…
Film: Életrevalók
Zene: a „napfényes” latin zene mellett a
reggae, főként az Ocho Macho együttes.

Tízéves terv

„Remélem, lesz már egy-két gyermekem.
Szeretnék biztos családi háttérrel rendelkező, magasan képzett, mindent tudó
szakemberré válni.”
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LEO Express – most először pozitív eredmények
„A vasúti és buszos jegyeladásokból származó bevételek első alkalommal fedezték a működési költségeket, a kamatfizetést és az értékcsökkenés elszámolását.
A 2015. évi összbevétel közel 40 százalékkal nőtt. Az új menetrend bevezetésével három új vasúti megállóhely jött
létre Csehországban és Szlovákiában,
továbbá új buszjáratokat is indítottunk.
Jelenleg több mint 40 megállót érint-

ve közlekednek járataink Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban,
valamint Nyugat-Ukrajnában a Prága,
Morvaország és Kassa közötti vasúti gerinchálózaton” – mondta Peter Köhler, a
LEO Express kelet-közép-európai vezérigazgatója.

www.kmu.gov.ua

A LEO Express vasúti és autóbuszjáratokat üzemeltető, kelet-közép-európai
kereskedelmi társaság arról számolt
be, hogy ügyfeleik száma meghaladja
a 100 ezret, és a vállalat megalakulása
óta először tavaly decemberben ért el
pozitív nettó nyereséget. A társaság sikeresen növeli piaci teljesítményét és
folytatja terjeszkedését a rendkívül versenyképes Prága–Ostrava piacon kívül is.

Ukrajnából Kínába – Oroszországot kikerülve

Forrás: CER Monitor
Fotó: www.le.cz

Január 31-én elérte a kínai határt az első
ukrán tehervonat, amely Oroszországot
elkerülve, az úgynevezett Selyemúton,
azaz Grúzián, Azerbajdzsánon és Kazahsztánon át haladt a célállomásáig
– közölte az ukrán infrastrukturális minisztérium. A tájékoztatás szerint az út 15
és fél napig tartott a tervezett 11-12 nap
helyett, a Fekete-tengeren ugyanis vihar
tartotta fel a kompot, ezután pedig az
egyik kazahsztáni állomáson kellett hos�-

szabb ideig vesztegelnie a vonatnak. A
20 vagonból álló vasúti szerelvényt január 15-én indították útjára a dél-ukrajnai
Illicsivszkből ünnepélyes keretek között,
Andrij Pivovarszkij infrastrukturális miniszter jelenlétében.
A vonat Kína határán, a kazahsztáni
Dosztik (Druzsba) állomáson állt meg. Ez
a szerelvény végállomása, itt rakodják ki
az ukrán árut, amely Kína iparvárosaiba,

Kuangtungba, Csungkingba és Csiangszuba folytatja útját, majd megrakodják
a vonatot a visszafelé tartó áruval. Azt,
hogy mit szállított Kínába, illetve visszafelé mit hoz a vonat, a tárca nem hozta
nyilvánosságra.
Ukrajna azután kényszerült megoldást
találni Oroszország kikerülésére, hogy
Moszkva január 4-től megtiltotta az ukrán termékek tranzitját az ország területén át, válaszul arra, hogy január 1-jén
hatályba lépett a szabadkereskedelmi
megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között.
Andrij Pivovarszkij miniszter korábban
kijelentette, hogy árát tekintve a vasúti
szállítás a Selyemúton versenyképes az
Oroszországon át történő szállítással,
ugyanakkor összeget nem mondott.
Olekszandr Kava volt helyettes infrastrukturális miniszter szerint viszont legalább a kétszeresébe kerül, konténerenként csaknem 8 ezer dollárba.
Forrás: MTI

Játék fegyver keltett pánikot a Termini pályaudvaron
Tizenöt óra elteltével azonosították azt
az olasz férfit, aki január 25-én este a
római Termini pályaudvaron többórás
pánikot keltett egy játék fegyverrel. Az
eset megkérdőjelezte az olaszországi
terrorellenes készültség hatékonyságát.

Segít a CEF: eurómilliók a román vasúthálózat
fejlesztésére
A román állami vasúti pályahálózat-működtető társaság, a CFR bő 686 millió
eurós finanszírozási szerződést írt alá
az Európai Bizottsággal. A támogatást
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(CEF) programjában szereplő négy vasúti fejlesztési projektre fordíthatják.
A legfontosabb jóváhagyott projekt a
Brassó–Segesvár vonal részét képező
Brassó–Apáca és Kaca–Segesvár vasúti
szakasz korszerűsítése. A 677 millió euró
értékű beruházás fő célja, hogy elősegítse a Rajna-Duna vasúti folyosó mentén a fenntartható mobilitás fejlődését.
E cél elérése érdekében a szakaszokon
nőhet majd a vonatok sebessége, csökkenhet a személyszállító és a tehervonatok menetideje, a forgalom biztonsága
pedig korszerű forgalomirányítási és
jelzőrendszerek bevezetésével javulhat.
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A fejlesztés további célja a környezet
megóvása, összhangban az Európai
Unió legújabb vonatkozó előírásaival.
Egy másik projekt, amelynek várható
költségvetése 1 millió euró, a CFR-en
belül az intézményi kapacitás és a projektvégrehajtás javítását szolgálja. A cél,
hogy az uniós források kezelése során
javuljon a minőség, a hatékonyság és az
átláthatóság, valamint az, hogy a 20142020-as EU-s költségvetési ciklusban
finanszírozott vasúti infrastruktúra-fejlesztéseket az elfogadott ütemterv szerint dolgozzák ki, illetve valósítsák meg.
A harmadik projekt a Craiova–Calafat
vasútvonal rehabilitációjával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása, amely 1,4 millió eurós támogatásban részesül. A projekt célja, hogy
a dokumentumokat az interoperabili

tási műszaki szabványok figyelembevételével frissítsék, tekintettel a belföldi
és a nemzetközi személy- és teherforgalom igényeire, valamint a munkák
tervezésére és kivitelezésére irányuló
pályázati kiírások megkezdésére.
Az utolsó projekt a Craiova–Szörényvár–
Karánsebes vasútvonal rehabilitációjára
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódik, és 8 millió euró
támogatásban részesül. A projekt célja,
hogy előkészítse a megvalósíthatósági
tanulmány dokumentációját az európai
folyosók számára előírt szabványoknak
megfelelően, és hogy azonnal elindítsa
az ezen a szakaszon elvégzendő munkák tervezésére és kivitelezésére vonatkozó pályáztatási eljárásokat.
Forrás: CER Monitor

A férfi egy nagy méretű, igazinak tűnő
játékfegyverrel a kezében szállt fel az
egyik római metróvonalra, és a Termini pályaudvarra ment, ahol átszállt
egy Anagniba tartó vonatra. Viselkedése pánikot keltett az utasokkal teli
pályaudvaron: többen az internetes

közösségi oldalakra feltett képekkel
értesítették ismerőseiket arról, hogy
fegyveres van a pályaudvaron, mások a
rendőrségnek telefonáltak. A helyszínre siető terrorellenes egységek nem
találták meg a férfit, mert időközben
már vonatra szállt. A szerelvényen egy
rendőr is felfigyelt a fegyverre, de látta,
hogy gyerekjátékról van szó, ezért nem
foglalkozott vele.
Az olasz sajtó szerint pizzasütőként
dolgozó férfit végül Anagniban találták
meg másnap, és elő is állították. A 44
éves férfi a kisfiának vásárolta a fegy-

vert, és elmondása szerint reggelig
nem vette észre, hogy azzal mekkora
ijedtséget keltett. Az olasz ügyészség
pánikkeltés és vészhelyzet teremtése miatt indított vizsgálatot a férfival
szemben.
Az eset rögtön megkérdőjelezte az
olasz fővárosban december óta megerősített terrorellenes készültség hatékonyságát. Az olasz sajtó azt firtatta,
miként tudott a férfi órákon keresztül
szabadon mozogni a bekamerázott
Róma közlekedési eszközein.
Forrás: MTI

Megint vonaton felejtettek egy értékes hegedűt
Január 30-án Olaszországban vonaton
felejtettek egy 19. századi hegedűt, s
bár csak napok elteltével jelentkeztek
érte, a hangszer előkerült.
Az értékes hangszert egy szíriai származású fiatal hegedűművésznő felejtette az ÖBB osztrák vasúttársaság
Németországba tartó vonatán, amikor
leszállt Veronában. A súlyos feledé-

kenysége által letaglózott zenész csak
napok elteltével jelentette be a hegedű elvesztését, vajmi kevés reménnyel
arra, hogy viszontlátja a hangszert. Az
olasz vasúti rendőrség és az osztrák
vasúttársaság
együttműködésének
eredményeként azonban sikerült megtalálni az elvesztett hegedűt Németországban, a müncheni főpályaudvaron.

Január első hetében egy amerikai hegedűművész felejtette egy nyugat-németországi regionális vonaton a 2,6
millió dollárt érő, 1727-es Stradivariját. A rendőrség akkor is megtalálta a
hangszert.
Forrás: MTI/ANSA
11
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Egész pályás támadás
Ma már nem titok, hogy a folyamatos létszámcsökkenés és az egyre
szigorodó jogszabályok következtében komoly utánpótlásgondok
mutatkoznak a vasúttársaságnál.
A problémákról, a lehetséges megoldásokról a MÁV Zrt. és két leányvállalatának humánerőforrással
foglalkozó vezetőjével beszélgetett
a Vasutas Magazin.
Noha különböző feladatukból fakadóan a MÁV és leányvállalatai egymástól egészen eltérő foglalkoztatási, illetve szakember-utánpótlási
gondokkal küszködnek, ezek gyors
megoldása az egész cégcsoport
számára kiemelten fontos vállalati
prioritás. De nézzük, milyen problémával kénytelenek szembenézni
nap mint nap az egyes cégek.

Dorozsmai Éva: „Vonzó vasutasnak lenni.”

Távozók és visszatérők
„A több mint 14 150 főt foglalkoztató MÁV-START Zrt. esetében a legnagyobb munkaerőhiány továbbra
is a mozdonyvezetők és a jegyvizsgálók körében mutatkozik” – kezdi
a tájékoztatást a társaság humán
erőforrás igazgatója. Dorozsmai
Éva szerint a mozdonyvezetőknél
fennálló munkaerőhiány elsősorban a szigorú orvosi alkalmassági
követelményekre, az elvándorlásra,
valamint az egyre nagyobb mértéket öltő nyugdíjba vonulásra vezethető vissza. „No meg arra, hogy a
2015-ben indított, 90 fős mozdony12

vezetői tanfolyamunkat megelőzően 2013-ban indult egy 15 fős mo
torvonat-vezetői tanfolyam, illetve
2012-ben ért véget az utolsó mozdonyvezető-képzés 26 fővel.”

„ A mozdonyvezetők
átlagéletkora 47 év, az
utánpótlás meggyorsítása
mégis rendkívül sürgető”
A mozdonyvezetők átlagéletkora
47 év, az utánpótlás meggyorsítása
mégis rendkívül sürgető, hiszen az
elkövetkező négy évben mintegy
500 fő nyugdíjba vonulása várható.
Az újonnan érkezők számára pedig az egy-másfél éves tanfolyam
elvégzésére, a speciális vasúti ismeretek elsajátítására, valamint az
előírt vizsgák megszerzésére hos�szabb időt kell biztosítani. Ezért is
döntött a START vezetése a FLIRT
motorvonat-vezetői munkakör létrehozásáról, és egy olyan tanfolyam
elindításáról, amely egy év alatt
biztosít szakembert. Jelenleg mozdonyvezetői munkakörben 150 fős
a hiány annak ellenére, hogy tavaly
a 2931 mozdonyvezető közül 74-en
döntöttek az önkéntes távozás mellett. Jó részük a konkurenciához, valamelyik magánvasúti társasághoz
ment, közülük 9-en mégis visszatértek a MÁV-START-hoz. A szakember
szerint a számok jól tükrözik, hogy
tömeges elvándorlásról nem lehet
beszélni. Azt is hozzátette, hogy a
legutolsó alkalommal meghirdetett felvételre 699 fő jelentkezett.
Tehát a munkaerőpiac megmutatta:
mégiscsak vonzó vasutasnak lenni.
Dorozsmai Éva kiemelte: a toborzási akcióknál nagyon sok esetben
együttműködnek a MÁV Zrt.-vel.
A mozdonyvezetőkhöz hasonlóan
jegyvizsgálóból is épp ugyanen�nyi hiányzik a vállalatnál. A múlt
évben a 2738 jegyvizsgáló közül
149-en szüntették meg munkaviszonyukat, így a fluktuáció ebben a
körben a legnagyobb (igaz, kis idő
elteltével 16 fő újra kérte felvételét
a társasághoz). Ami pedig a pénz-

Mit tesz a vasúttársaság csoportszinten a munkaerőhiányból fakadó gondok
enyhítése érdekében?
tárosokat illeti: 2015-ben 50, 2016ban várhatóan 60 pénztáros megy
nyugdíjba. Pótlásukra, mint ahogy
tavaly, úgy idén is két tanfolyami
képzés indul 60 fős létszámmal.
„Kiemelt szegmensünk a járműjavítási terület, a MÁV-START komoly
figyelmet fordít ezen a téren is az
utánpótlásra. A közelmúltban hivatalosan is hiányszakmának minősítették a járműszerelő szakmát, ezért
új ösztöndíjrendszerrel próbáljuk
megnyerni és megtartani a fiatalokat” – hangsúlyozza az igazgató.
„A fejlett technológiát képviselő
FLIRT mo
torvonatok mérnökei és
járműszerelői magas színvonalú és
specifikus képzésben részesülnek,
különleges tudásra tesznek, ezért
– elismerve a társaságunk számára
is fontos, magas szintű szakmai tudásukat – megállapodást kötöttünk
velük, bízva a hosszú távú együttműködésünkben.”

-

Új toborzási módszer a MÁV-nál
Nem kis kihívás ma munkaerőt toborozni, a megüresedett pozíciók betöltésére a megfelelő személyeket kiválasztani. Kedvező visszhangot váltott
ki az utasok és az elhelyezkedni vágyók
körében, hogy a múlt év végén a MÁV
és a MÁV-START kísérleti jelleggel az
elővárosi vonatok hangosbemondóin,
illetve elektronikus kijelzőin mutatta
be álláskínálatát, s toborzott munka-

erőt a megüresedő helyekre: forgalmi
szolgálattevő,
felsővezeték-szerelő,
biztosítóberendezési műszerész, mozdonyvezető és jegyvizsgáló munkakörbe. „Az új módszer szerencsére beváltotta a hozzá fűzött reményeket és
elérte a célját” – összegzi a tapasztalatokat Takács Mária, a MÁV Zrt. operatív HR-igazgatója. A legutóbbi toborzás
után közel ötszáz 30 év alatti fiatal jelentkezett, a 30 és 40 év közötti korosztályba tartozók száma kétszáz, míg a 40
felettieké száz körül alakult.

Takács Mária: „Figyeljük a fluktuációt.”

-

-

-

A vállalatcsoporton kívül is meghirdeti azokat az állásokat, pozíciókat, amelyekre a csoporton belül nem várható jelentkező.
Az elővárosi járatokat is igénybe veszi munkaerő-toborzás céljából (hangosbemondó, vonatkijelző), továbbá
szórólapokat helyez ki egyes vonatokon.
Folyamatosan jelen van a nagyobb állásbörzéken, így a
HVG, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vagy a győri Széchenyi István Egyetem állásbörzéjén.
Állásajánlatait megjelenteti az online álláshirdetési portálokon (jobline.hu, cvonline.hu, profession.hu) és az
írott sajtóban (a leendő munkatársak által leginkább
olvasott lapokban, ingyenes újságokban, így például a
Szuperinfóban).
Indokolt esetben fejvadász cégek szolgáltatásait veszi
igénybe.
Együttműködik a foglalkoztatáspolitika terén a BKV Zrt.vel, a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Posta
Zrt.-vel.
Egyetemi együttműködési megállapodást köt (például a
Dunaújvárosi Egyetemmel), és gyakorlati helyet biztosít
a duális képzés keretében tanuló diákoknak.
A MÁV SZK érdekében felveszi a kapcsolatot az informa-

-

-

-

tikai képzés területén erős, műszaki típusú felsőoktatási
intézményekkel, így az ELTE-vel, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem vagy a veszprémi Pannon
Egyetemmel.
A MÁV-START érdekében együttműködést köt középiskolákkal: Dunaújvárosban, Dombóváron és Békéscsabán
járműszerelőket, Szolnokon hegesztőket és lakatosokat,
Záhonyban és Debrecenben személyszállítási ügyintézőket képez.
Vasútszakmai képzéseket szervez a leendő munkatársak
részére. Jelenleg 130 mozdonyvezető, illetve motorvonat-vezető gyakornok oktatása zajlik, az első tanfolyam
idén szeptemberben ér véget. 2016-ban és 2017-ben további 90 fő képzése indulhat el. A képzés díját, valamint a
leendő munkatársak munkabérét a vállalat fizeti.
Úgynevezett exitinterjúk keretében megkérdezi a kilépő
kollégákat távozásuk főbb okairól. Az interjúk tanulságait beépíti szervezetfejlesztési programjaiba.
Bérfelzárkóztatási programot vezet be a stratégiailag
legfontosabb munkakörökben belső erőforrások átcsoportosításával.
Foglalkoztatáspolitikai csomagot állít össze a munkaerő
megtartása érdekében.
Széles körű béren kívüli juttatási rendszert tart fenn.

valamint 230-nál is több forgalmiszolgálattevő-gyakornok volt alkalmazásban a
létszámhiány pótlására. Az új toborzási
módszernek köszönhetően jól zárult az
év: mivel a MÁV Zrt. az előző esztendőt
tervszintű létszámmal zárta, sikerült az
üres pozíciókat betölteni, így ezt a módszert a jövőben is alkalmazni kívánják.
„A toborzás eredményeit látva kijelent-

hetjük: a munkaerőpiac szűkülése ellenére újfajta módszerekkel még mindig
lehet sikereket elérni a munkaerő toborzása terén. A vasúttársaság hosszú
távú, megbízható és kiszámítható munkalehetőséget, szakmai fejlődést, széles
körű képzési lehetőségeket, valamint
béren kívüli juttatásokat kínál” – hangsúlyozza az operatív HR-igazgató.

A vasúttársaságnál egyébként folyamatosan figyelik a fluktuáció alakulását.
A MÁV Zrt.-nél 2015 végén elegyrendező munkakörben 25, váltókezelő
munkakörben 80, a biztosítóberendezési műszerészeknél 20, a felsővezeték-szerelőknél 50 fős létszámhiány
mutatkozott. A hatósági vizsgához kötött munkakörbe jelentkezők felvétele
– a szükséges vizsgák megszerzéséig –
gyakornoki beosztásba történik. A MÁV
Zrt.-nél az elmúlt esztendő végén közel
50 kocsirendező-gyakornok, 50 váltókezelő-gyakornok, mintegy 40 távközlési,
erősáramú és jellemzően biztosítóberendezési műszerészgyakornok, több
mint 20 felsővezetékszerelő-gyakornok,
13
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Négy év, 1872 nyugdíjba vonuló
A nyugdíjba vonulók létszámának alakulása évente (fő)

MÁV Zrt.
MÁV-START Zrt.
MÁV-SZK Zrt.

Szaniszló Ágnes: „A multikkal versenyzünk.”

Munkaerő-utánpótlás a szolgáltató
központban
„Mivel a MÁV Szolgáltató Központ
Zrt.-nél nem vasutasok dolgoznak,
így a mi esetünkben nem lehet vasutas hiányszakmákról beszélni. Ettől
függetlenül azonban mi is folyamatosan munkaerő-keresési feladatokkal
szembesülünk” – hívja fel a figyelmet
Szaniszló Ágnes, a MÁV SZK Zrt. humán üzletágának vezetője. A mintegy 2100 főt foglalkoztató cégnél a
legnagyobb kihívást a vasútszakmai
képzéseket végző szakmai oktatók felvétele jelenti. Miután ennek a munkakörnek a betöltéséhez meghatározott
vasútszakmai vizsgákra és szakmai
gyakorlatra van szükség, ezért aligha
lehet a „piacról” betölteni. A merítési
lehetőség éppen ezért igen szűk: ilyen
szakemberek ugyanis szinte csak a
MÁV-nál és a MÁV-START-nál találhatók – pont ott, ahol szintén a megfelelő végzettségű vasúti szakemberek
hiánya az egyik probléma.
Az informatikusok terén pedig ugyanaz a helyzet, mint a nemzetgazdaságban. Szakértők szerint ma 10 ezer
informatikus hiányzik a magyar gazdaságból, hiszen a legjobbak rendre
külföldre távoznak. A MÁV SZK informatikai üzletágában jelenleg is
10 fős a hiány, főleg különféle (ALM,
Java, SQL és andoridos) fejlesztőkre,
valamint windows-os rendszerüzemeltetőkre, rendszermérnökökre van
folyamatosan szükség. „A MÁV SZKnak ezen a téren a nagy multicégek
itteni leányvállalataival, például a No14

2016
176
75
16

kiával vagy az Ericssonnal kell állnia a
versenyt a legjobb szakemberekért”
– mondja Szaniszló Ágnes. A beszerzéssel, közbeszerzéssel foglalkozók
köre a másik leggyakrabban hirdetett
munkaköri csoport. Esetükben a MÁV
SZK-nak nem a multinacionális vállalatokkal kell versenyeznie a jelentkezőkért, még csak nem is az államigazgatási szervekkel, hanem leginkább a
pályázatíró cégekkel.
A diplomás kollégák távozásának hátterében többféle ok húzódik meg.

2017
162
196
22

2018
169
247
25

Emberi mulasztás okozhatta a bajorországi tragédiát

2019
419
325
40

Egyesek új kihívásokat keresnek, mert
úgy érzik, szellemi kapacitásuk nincs
kellőképpen kihasználva, másokat
pedig a még mindig bonyolult bürokrácia késztet menekülésre. Persze,
visszatérőkre is van szép számmal
példa. „Egy cég, egy munkakör, egy
projekt azonban nem átjáróház: minden munkavállalónktól elvárjuk, hogy
amennyire egy szakmai feladatot komolyan vesz, ugyanannyira a cég iránti lojalitást is vegye komolyan” – teszi
hozzá a humán üzletág vezetője.
Gyüre József

A hatóságok vizsgálata szerint emberi
mulasztás okozta február 9-én azt a bajorországi vonatbalesetet, amelyben 11
ember meghalt – írta a dpa német hírügynökség.
A nyomozás szerint egy forgalomirányító felelős a balesetért: ha betartotta volna a szabályokat, nem ütköztek
volna egymásnak a vonatok. A 39 éves
férfi ellen eljárást indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés és testi
sértés gyanújával. A Bad Aibling közelében húzódó, egyvágányos szakaszt felügyelő forgalomirányító szabad jelzést
adott egy vonatnak, holott egy másik

is a szakaszon volt, így a két szerelvény
elkezdett egymással szemben haladni. Amikor a tapasztalt vasutas észlelte,
hogy hibázott, megpróbálta megelőzni
a katasztrófát, de már késő volt.
A baleset után a vasutastól vért vettek,
és megállapították, hogy nem volt alkohol vagy kábítószer befolyása alatt.
Megállapították azt is, hogy testileg, lelkileg egészséges. Az eddigi adatok szerint kizárható a műszaki meghibásodás
és a szándékosság, a tragédia egyértelműen egy „rettenetes egyéni mulasztás”
következménye – mondta az ügyész.
A Meridian vasúttársaság két szerel-

vénye február 9-én kora reggel nagy
sebességgel frontálisan ütközött a
Münchentől mintegy 40 kilométerre
húzódó Holzkirchen–Rosenheim vasútvonal egy éles kanyarulatában, erdős
területen. A vonatvezetők valószínűleg
közvetlenül az ütközés előtt látták meg
a velük szemben közlekedő szerelvényt,
nem maradt idő a fékezésre, és a két regionális személyszállító vonat nagy sebességgel egymásba rohant. A balesetben 24-en súlyosan, 61-en könnyebben
megsérültek.
Forrás: dpa/MTI
Fotó: MTI

Több tucat sérültje van az egyiptomi vonatbalesetnek
Legalább 70 ember sérült meg egy
vonatbalesetben február 11-én Kairó közelében. A Luxort és az egyiptomi fővárost összekötő vonalon
közlekedő jármű a Bani Szuejf pályaudvarra beérkezve kisiklott, nekiütközött egy betonfalnak, és két
kocsija felborult. Ötvennyolc utas
könnyebben megsérült, őket röviddel az ellátásuk után hazaengedték,
míg a többieket bent tartották megfigyelésre egy kórházban.

Egyiptom történetének legszörnyűbb vasúti balesetében több mint
370-en égtek benn egy kigyulladt

vonatban. Az eset Kairótól alig több
mint 40 kilométernyire történt.
Forrás: MTI/AFP; Fotó: MTI

Egyiptomban a kaotikus közlekedési
viszonyok, az elöregedett járműpark
és a rosszul karbantartott, illetve felügyelt utak miatt gyakoriak a súlyos
közúti és vonatbalesetek. 2002-ben
15

A szabadkai csapat tarolt a fánkfesztiválon
Február 6-án Nagykanizsán rendezték meg a hagyományos Országos Farsangi Fánkfesztivált. Az immár nyolcadik gasztronómiai és kulturális rendezvény szervezője
most is a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház volt, amelynek igazgatója, Kámánné Szép Terézia találta ki, álmodta
meg a rendezvényt. A fesztivál mára országos ismertséget hoz a városnak éppúgy, mint a vasutas kultúra ápolását szolgáló művelődési intézménynek.
Az idei megmérettetésen hazánk minden részéről, sőt a
határon túlról is érkeztek csapatok és érdeklődő vendégek. Összesen 28 baráti társaság vett részt abban a ver-
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senyben, amelynek a végén szakértő zsűri értékelte a
fánkkészítők ügyességét, kreativitását. Aki már járt a fánkfesztiválon, az tudja, hogy ilyenkor a fánksütés és -kóstolás mellett a Kanizsa Centrumban gazdag művelődési és
szórakoztató program várja a látogatókat. A szokás idén
sem változott: sok-sok amatőr és félprofi muzsikus, énekes, táncos állt a többezres közönség elé. A legnagyobb
sikert a pécsi VOKE Vasutas Művelődési Ház koncertfúvós
zenekara és a Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Musical
Stúdiójának színinövendékei aratták – ugyancsak a hagyományoknak megfelelően.

A kanizsai belváros megtelt ezen a szombat délelőttön:
lovas kocsival érkeztek a maskarások, gyalogosan a Nagykanizsai Fúvószenekar, illetve a Karos Fúvósegyüttes muzsikusai.
A fánkfesztiválról idén két díjjal térhetett haza a szabadkai-kelebiai Gránátalma csapat: a hagyományos, helyben
sütött fánkok kategóriájának első helyezése mellett a vajdaságiak kapták a fesztiváldíjat is. A csapattagok, Dávid
Irénke, Bitó Erzsébet és Takács Irénke az utóbbi receptje
alapján azt a „gurulós” fánkot készítették el, amelynek
csínját-bínját Takács Irénke már bemutatta Borbás Mar-

csi Gasztroangyal című műsorában is. A recept a tévés
műsorvezető és a zsűri munkáját is segítő Paskó atya szakácskönyvében is megtalálható.
S hogy milyen is az igazi fánk? Sokféle és finom! Lehet gurulós, szalagos, fahéjas, vaníliás, levendulás porcukorral,
vagy házi földieper-, barack-, birs-, bor- vagy szilvalekvárral kínált. És ne feledkezzünk meg a fantasztikus csörögefánkról sem…
G. P.
Fotók: Horváth Nóra, Osbáth László, Péter-Szabó Gergely
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Húsz IC+ kocsi gyártását kezdi meg idén a MÁV-START

A Dunaújvárosi Egyetem a MÁV-csoporttal közösen
toborozta hallgatóit
Együtt toborzott leendő vasúti szakembereket négy napon át, összesen
nyolc helyszínen a MÁV-csoport és a
Dunaújvárosi Egyetem.
A duális képzés keretében 2016. november óta együttműködő felek január 25-én, hétfőn Budapesten a Keleti
és a Nyugati pályaudvarra, kedden a
szolnoki és a debreceni, szerdán a szegedi és a pécsi, csütörtökön pedig a
győri és a miskolci vasútállomásra települtek ki. A vasúttársaság és az oktatási intézmény valamennyi helyszínen
12 és 17 óra között várta a mérnök-informatikus, gépészmérnök, műszaki
szakoktató és műszaki menedzser
képzés iránt érdeklődőket.

kahelyen kapcsolhassák össze elméleti tudásukat a szükséges gyakorlati
ismeretekkel. A MÁV-csoport ezért
vállalta, hogy megszervezi és lebonyolítja a gyakorlati képzést, valamint
átadja a hallgatóknak mindazon ismereteket, amelyek a szakma elsajátításához lényegesek. Az egyetem biztosítja
a tanulók elméleti képzését, beleértve
az ehhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket. A MÁV a diákokkal hallgatói szerződést köt, amelyben garantálja gyakorlati oktatásukat és szakirányú
fejlesztésüket. A vállalatvezetés nem
titkolt célja, hogy az együttműködéssel hosszabb távon is biztosítsa a cégcsoport számára a magasan képzett
munkaerő utánpótlását.

A vasúttársaság és az egyetem tavaly
év végén kötött megállapodásának
célja, hogy a leendő szakemberek a
szakképzettségüknek megfelelő mun-

A hallgatók már a 2016/2017-es tanévtől kezdve részt vehetnek a januári
akcióval is népszerűsített duális képzésben. A felek januárban az Educatio

Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon
is együtt jelentek meg, és az egyetem
nyílt napjain is csatlakoztak vasúti
szakemberek az oktatókhoz. A hallgatók sikere nemcsak a felsőoktatási
intézménynek fontos, a MÁV-csoport
stratégiájának is alapeleme a duális
képzés eredményessége. A programnak köszönhetően a jövőben olyan
pályakezdő munkatársak csatlakozhatnak a vasúttársasághoz, akik tanulmányaik során már megismerték
a vállalat munkafolyamatait, tisztában
vannak a rájuk váró kihívásokkal, és
megfelelő gyakorlati tudással rendelkeznek az adott szakterületen.
Az ország közepén elhelyezkedő Dunaújvárosi Egyetem kiváló helyszíneket biztosít a képzéshez, és az ott tanultakat a diákok Magyarország egyik
legnagyobb foglalkoztatójánál hasznosíthatják.

Munkahelyeket őriztek meg kormányzati támogatással

Az új tulajdonos 130 millió forint bér- és
bérköltség-támogatást kapott az Országos Foglalkoztatási Alapból. A munkahelyek megőrzéséhez az is hozzájárult,
hogy a kormány korábban kiemelt gazdálkodó szervezetté nyilvánította a MÁV
Vasjármű Kft.-t, a járműjavító így a csőd
eljárás és a későbbi felszámolás alatt is
folyamatosan teljesített megrendeléseket, működőképes maradt – mondta
az ügyvezető igazgató. Glattfelder Béla
hangsúlyozta: az új tulajdonos nem jogutódja a felszámolt cégnek, nem terhelik
tartozások, de annak jeléül, hogy a jövőben is építenek a 144 éves járműjavítási
hagyományokra, megtartják a szakmai
körökben jól ismert MVJ rövidítést és a
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cég logóját is. Glattfelder Béla szólt arról
is, hogy az idén egymilliárd forintos árbevételre számítanak. Megrendeléseik
85 százaléka Nyugat-Európából érkezik,
de szavai szerint a Mozdony és Vasúti
Járműjavító Kft. törekszik arra, hogy a
jövőben a hazai vasúti járműjavítási piacnak is aktívabb szereplője legyen.

nie, amely a vasúti járműgyártásban
nélkülözhetetlen. Ezek nemcsak hazai
és uniós engedélyek, hanem olyan minőségbiztosítási és vasútbiztonsági tanúsítványok, amelyeket több európai
magán- és állami vasúttársaság a saját
működése érdekében követel meg a
szolgáltatóktól és a beszállítóktól.

A szombathelyi cég erőssége lehet,
hogy egy helyen tudják végezni mozdonyok, vasúti kocsik és egyéb szerelvények karbantartását. Ilyen széles szolgáltatási palettával viszonylag kevés európai vasúti járműjavító cég rendelkezik
– mondta az igazgató, aki hozzáfűzte
azt is, hogy az új cégnek egy sor olyan
engedélyt be kellett, illetve kell szerez-

Szombathely abban a szerencsés helyzetben van, hogy a térségben ma már
munkaerőhiányról beszélhetünk. Állások főként az autóiparban és elektronikai alkatrészgyártásban vannak, de a
könnyűiparnak és a vasúti járműgyártásnak is lehet jövője a térségben.
Forrás: MTI
Fotó: www.mvj.hu

Szombathelyen 176 munkahelyet sikerült megőrizni a járműjavítóban, miután
a Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.
megvásárolta a felszámolás alatt álló
MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó
Kft. eszközparkját, illetve kibérelte a
GYSEV Zrt.-től az egykori járműjavító
szerelőcsarnokait – jelentette be január 28-án Glattfelder Béla, a járműjavítót
üzemeltető cég ügyvezető igazgatója
szombathelyi sajtótájékoztatóján.

Húsz Intercity Plusz (IC+) kocsi gyártását kezdi meg idén szolnoki telephelyén a MÁV-START Zrt. – írta a Magyar
Hírlap január 28-i számában. A vasúttársaság a lap érdeklődésére közölte:
erre a célra saját pénzt különítettek el,
a kocsikat a tervek szerint a nemzetközi személyszállító forgalomban közlekedtetik majd. A járművek tervezett
átadása 2017 második felében indul
és 2018-ban fejeződik be. A projekt
költségvetése 6 milliárd forint.

A MÁV-START a nemzetközi mellett a
belföldi forgalomban is közlekedtetné
az IC+ járműveket. A sorozatgyártás
csak akkor kezdődhet el, ha az anyagi háttér is biztosított, erről jelenleg

egyeztetések zajlanak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a vasúttársaság között – írta a napilap.
Forrás: Magyar Hírlap/MTI
Fotó: Bőhm Katalin

A járművet a cég fejlesztette ki európai uniós támogatással, a két eddigi prototípus is Szolnokon készült.
A tervezés, az építés és az engedélyezési eljárások lebonyolítása három
évet vett igénybe. A járműtípus a legújabb európai szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik, így a hazai mellett
Európa bármely normál nyomtávú vonalán közlekedhet.

Megkezdődött a tavaszi
gyermekvasutas tanfolyam
Február 6-án indult a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút tavaszi tanfolyama. Az érdeklődő iskolások négy
hónapig heti egy alkalommal elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthon épületében, a kisvasút állomásain és a MÁV
Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központjában. A tanfolyam részeként elsajátítják a vasúti jelzési
és forgalmi ismereteket, a pénztári szabályokat, tanulnak
a környék turisztikai látványosságairól, majd vizsgát tesznek, hogy aztán teljes felelősséggel irányíthassák a kisvonatokat, szolgálják a Guinness Rekordok Könyvébe tavaly
bekerült Gyermekvasutat és az utasokat.
A képzésre olyan negyedik, ötödik vagy hatodik osztályos
tanulók jelentkezhettek, akiknek a tanulmányi átlaga legalább 4-es volt, és a gyermekorvos alkalmasnak találta
őket a gyermekvasutas szolgálatra, valamint szüleik, iskolaigazgatójuk és osztályfőnökük is hozzájárult a jelentkezéshez. A tanfolyamot követően júniusban kerül sor az új
gyermekvasutasok avatására.
Jelenleg mintegy 550 gyermekvasutas rendelkezik a
szükséges vizsgával, munkájukat csaknem 70 korábbi
gyermekvasutas ifjúsági vezető segíti és irányítja. 2015
nyarán 170 gyermekvasutast avattak fel. Több évtizedes
tapasztalat, hogy a Gyermekvasútnál szerzett élmények,
barátságok hatására sokan döntenek a vasutasszakma
mellett.
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„Közös érdekünk, hogy a MÁV erős legyen”
„Óriási tévhit, hogy a szakszervezeti
tagok és maguk a vasutasok polihisztorok, s egyedül csak ők képesek
a vasúttársaság irányítására” –
mondja a szakszervezeti vezetőkkel
készített új interjúsorozatunk első
részében Halasi Zoltán. A Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezetének (VDSZSZ) tavaly megválasztott
elnökét természetesen a bértárgyalások kulisszatitkairól is faggattuk.

És tényleg úgy van, ahogy Gaskó
állítja? Most is egymillió forint az
átlagkereset a VDSZSZ-nél?
Ezek szerint az övé igencsak magas
lehetett, ha ez az átlag jött ki. Mert
többnyire az a helyzet, hogy az elnök
fizetése nem egyforma a beosztottakéval. A VDSZSZ-nél most senki sem
kap fizetést: minden tisztségviselőnk
a MÁV Zrt. vagy a MÁV-START Zrt. alkalmazottja.

Járt a 601-es szobában?
Az melyik? Mire gondol?
A hírek szerint az ön elődje, Gaskó
István a Kempinski Hotel extra méretű franciaággyal ellátott szobájában szállt meg budapesti lakosként
a VDSZSZ kontójára.
Maradjunk annyiban: a 140 ezer forintos számlát láttam, a szobát nem. És
nem is kívánok az elődökre mutogatni
vagy Gaskó Istvánról beszélgetni.
Annyit azért elárulhatna, vajon a VDSZSZ előző elnökének
„állítólagos tisztázatlan, illetve
gyanús költekezései” miatt kipattant botrány mennyire tépázta meg
a szakszervezet renoméját, s men�nyire osztotta meg a 9 ezer fős tagságot?
Szerintem ezt a történetet megújulási
folyamatként kell felfogni. Az elnökváltás ugyanis pezsgést hozott a szakszervezetek körében, s elkezdődött
valamiféle együttgondolkodás. Azt
viszont nem tapasztaltuk, hogy emiatt bárki is kilépett volna VDSZSZ-ből.
Épp ellenkezőleg: egy kicsit még nőtt
is a létszámunk.
Milyen intézkedéseket hozott elnöki megválasztása óta a VDSZSZ
hitelességén esett csorba kiköszörülésére?
Nem hiszem, hogy ezt intézkedésekkel lehetne helyrehozni. Úgy kell viselkedni, hogy még csak véletlenül
se fordulhassanak elő ilyen esetek.
Miután 2015 nyarán megválasztottak
elnöknek, s megújult a VDSZSZ vezetése is, egy független céget bíztunk
meg a szakszervezet könyvelésével,
és több fontos szabályt is hoztunk a
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kedést hoztunk, hiszen feljelentést
tettünk különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja
miatt a rendőrségen, ahol jelenleg
is ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás. Az említett ügyek kivizsgálására a rendőrség szervezett bűnözés
elleni igazgatóságánál aligha találni
illetékesebb szervet.

A VDSZSZ-nél most senki sem kap tiszteletdíjat – állítja Halasi Zoltán

pénzügyek rendbetételére. A szakszervezeten belül minden tiszteletdíjat megszüntettünk. Még a látszatát
is szeretnénk elkerülni annak, hogy a
vezetőségből bárki is olyat tehet, ami
nem felel meg a törvényeknek.
S hol volt eddig a VDSZSZ felügyelőbizottsága? Miként fordulhatott
elő, hogy csöndesen asszisztált a
volt elnök gyanús kiadásaihoz, „a
százezer forintos vacsoraszámlákhoz vagy a milliós nagyságrendű
tankolásokhoz”?
Nyilván ön is tisztában van azzal, hogy
ez egy erősen hierarchikus szervezet
volt, s egy függőségi rendszerben dolgozó munkavállaló nehezen illetheti

a vezetőjét kritikával anélkül, hogy
már másnap ne találná magát az utcán. Ez valóban egy rosszul felépített
rendszer volt. Ezért is erősítettük meg
a felügyelőbizottságot, s ruháztuk fel
olyan jogosítványokkal, amelyekkel
korábban csak a számvizsgáló bizottság rendelkezett. A döntéshozatalt is
szétterítettük: a VDSZSZ területi vezetőinek döntése vagy jóváhagyása
nélkül gyakorlatilag semmi sem történhet.
Azon nem gondolkodtak el, hogy
egy hiteles állami szervet kérjenek
fel az előző elnökség pénzügyeinek
ellenőrzésére?
Mi ennél sokkal erőteljesebb intéz-

Csak nem azt akarja mondani, hogy
ön egy fillért se kap a szakszervezettől, miközben elődje egymillió
forintért elnökösködött?
Gaskó tiszteletdíja 435 ezer forint volt
havonta, amit a MÁV-tól kapott fizetése egészített ki. Nem viccből mondtam
az előbb, hogy minden tiszteletdíjat
megszüntettünk. A VDSZSZ-nél nincs
olyan ember, aki az utcáról került volna állásba. Mindannyian hosszú, vasútnál eltöltött munkaviszonnyal rendelkezünk. Én például 34 évvel ezelőtt
kezdtem a MÁV-nál. Ha így nézzük, az
iskolai végzettségünknek és munkatapasztalatunknak megfelelően semmivel se keresünk többet szakszervezeti vezetőként, mint ahová a MÁV-nál
juthattunk volna a ranglétrán.
A Magyar Hírlapban azért egészen
mást is lehetett olvasni…
Ezúttal tudom, mire utal: én is olvastam, hogy a Vasutasok Szakszervezetének elnöke állítólag több mint egymillió forintot keres.
Meleg Jánosnak – önéletrajza szerint – viszont csak érettségije van.
A VDSZSZ elnökségének tagjai és
területi vezetői többdiplomás szakemberek. Szerintem ma már ez is
hozzátartozik egy szakszervezet hitelességéhez.
Ön szerint hogyan kellene kinéznie
egy modern, 21. századi magyarországi szakszervezetnek?

1989-ben nyilván rendszerkritikai éle
is volt a VDSZSZ Szolidaritás megalakulásának, mivel szemben állt a SZOTból kivált segédszervezetekkel. Akkori
ideológiáját úgy lehetne összefoglalni,
hogy egy szakszervezetnek folyamatosan harcolnia kell, s eszközeit
kizárólag a munkavállalók érdekképviseletére kell felhasználnia. Hosszú
évekig én is ennek a nézetnek voltam
a híve, de be kellett látnom: ez már
nem elég a mai magyar valóságban.
Ezért komoly ideológiai fordulatot
hajtottunk végre múlt év nyarán, s
úgy döntöttünk, hogy a skandináv
modellnek megfelelően jobban kinyitjuk szolgáltatási palettánkat.

„ A három nagy vasutas
szakszervezetben van
annyi szellemi potenciál, hogy ha erre a MÁV
menedzsmentje igényt
tartana, akkor tudna
segíteni. ”
Szeretnénk visszahozni például az
üdültetés támogatását tagjaink esetében, mivel azt tapasztaljuk, hogy a
kollégáink még az Erzsébet-program
keretében sem tudnak elmenni nyaralni. Több üdülővel is kötöttünk szerződést, s viszonylag elfogadható árú
szolgáltatásaikat kiközvetítjük a tagságnak. Menet közben jöttünk rá arra,
hogy azért népszerű a tagság körében
az egyik balatoni üdülőhely, mert ott
van szabadstrand, és nem kell a családoknak strandbelépőt fizetniük.
A MÁV modernizációját, a vállalatvezetés ez irányú törekvéseit hogyan tudja a VDSZSZ támogatni?
A három nagy vasutas szakszervezetben van annyi szellemi potenciál,
hogy ha erre a MÁV menedzsmentje
igényt tartana, akkor tudna segíteni.
A szakszervezetekkel való szakmai
egyeztetések jelentősége ugyanis
abban rejlik, hogy mi egészen más
szemüvegen keresztül látjuk a dolgokat. Viszont szerintem semmi közünk
ahhoz, hogy épp milyen az szmsz
vagy a vasúti menetrend, s melyik
vonat hová és mikor indul. Nekünk
kizárólag ahhoz van közünk, ami a

tagjainkat a munka végzésében érinti.
Számtalan e-mailt kaptam, hogy Szerencs és Miskolc között decemberben
törölték az első vonatot, és emiatt hat
ember nem tud kora reggel az egyik
faluból a másikba menni. Hát ehhez
egy szakszervezetnek igazán semmi
köze! De ha a kocsivizsgáló emiatt
nem tud reggel bemenni dolgozni,
akkor ott valami megoldást találni kell a helyzetre – például a munkarend átalakításával. Óriási tévhit,
hogy a szakszervezeti tagok és maguk
a vasutasok polihisztorok, s egyedül csak ők képesek a vasúttársaság
irányítására. Mivel mindannyian ennél a cégnél dolgozunk, ezért nekünk
is az az érdekünk, hogy a MÁV minél
erősebb, minél sikeresebb legyen, s
így minél több pénzt tudjon a munkavállalóinak fizetni. Mi ebben vagyunk
érdekeltek.
A szakszervezeti tagok és a munkavállalók Facebook-bejegyzéseit
olvasgatva nem ez a benyomása
az embernek: mintha hiányozna a
munkavállalókból a vezetés iránti tisztelet, s a cég iránti lojalitás.
Szakszervezeti elnökként ön elfogadhatónak találja, hogy a dolgozók a közösségi médiában pocskondiázzák a munkáltatójukat?
Kulturált ember nem piszkít oda,
ahonnan eszik – tartja a mondás.
Ennek a jelenségnek sok összetevője
van, de egy biztos: ma nincs szervezeti kultúra a MÁV-nál, kialakulásához
hosszú időre lenne szükség. Ha egy
munkahelyen a munkavállalók úgy
jönnek-mennek, mint a belvárosi villamos, akkor ott nem igazán várható
el magasan fejlett szervezeti kultúra.
Ami a munkavállalói elkötelezettséget illeti: az emberek csak akkor lojálisak, ha jól mennek a dolgok. Ön
is találkozhatott tanulmányai során
Maslow szükségletpiramisával. Amíg
a vasutas munkavállalóknak a fizikai
szükségletek kielégítéséért kell küzdeniük, addig nem is lehetnek ennél
magasabb igényeik.
Máris a bérköveteléseknél tartunk.
Mindenki azt latolgatta: vajon
lesz-e „fékezett habzású” sztrájk
– ahogy önök fogalmaztak az új
sztrájktörvénnyel összefüggésben.
Sokáig valóban kérdéses volt, hogy
február végén, mire megjelenik a
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Akkor nyilván idén is megteszi, ha
erre lesz pénzügyi mozgástere.
A VDSZSZ azt kérte, hogy ugyanaz valósuljon meg a bérek terén, mint ami
2015-ben. Még egy kicsivel kevesebbel is beértük volna, hiszen számunkra már majdnem elfogadható lett volna a vállalat által korábban felajánlott
2,2 százalékos alapbéremelés, a 0,5
százalékos önkéntes nyugdíjpénztári
emelés, és a kétszer 25 ezer forintos
kifizetés.
Mégsem ezt kommunikálták.
Nézze, ez egy színház. Mindenkinek
el kell játszania a maga szerepét.
Akkor miért fagytak le a vezetés
3 százalékos alapbérfejlesztési
javaslatától? Csak azt tette, amit
önök kértek: alapbéresítette az
egyszeri kifizetéseket, s a differenciálást átengedte a szakszervezeteknek.
A VDSZSZ nem ápol rossz kapcsolatot a vasúttársaság vezetésével, s a

hivatalos tárgyalásokon túl is folytatunk megbeszéléseket a vezetőkkel.
Szent meggyőződésem, hogy ők is
gyorsan meg akartak állapodni, de
mivel közbeszólt a politika, ezért
olyan ajánlatot kellett tenniük,
amelyről tudták, hogy azt mi nem fogadhatjuk el. Egy biztos: a MÁV vezetése megtett mindent, amit lehetett.
A 3 százalékos ajánlattal végül olyan
zsákutcába jutottunk, ahová mi nem
szerettünk volna besétálni.
Mit ért azalatt, hogy a politika közbeszólt?
Miután az egyik társszakszervezet a
MÁV vezetésének a fizetését kezdte
firtatni, a témára az ellenzéki politikusok is rárepültek. Szerintem ez lehetetlenítette el azt, hogy már rövid
időn belül megszülessen a mindenki
számára elfogadható megállapodás.
Azt persze nem tudom, hogy ezzel
az adott szakszervezet tett-e szívességet az ellenzéknek, vagy fordítva
történt-e a dolog. Azonban visszaigazolva látom ebből mindazt, amit
eddig is vallottam: a szakszervezeti
vezetőknek nem szabad politizálniuk. S azért, hogy a jövőben egyetlen
VDSZSZ-es vezető se helyezhesse
személyes érdekeit vagy esetleges
politikai ambícióit a szakszervezeti
célok elébe, a VDSZSZ vezetésének
felvetettem: egy személy legfeljebb
két cikluson keresztül tölthesse be az
elnöki tisztséget.
Gyüre József
Fotó: MTI

Ön szerint mennyire lehetett komolyan venni az 5+2,7 százalékos bérkövetelést akkor, amikor például a BKV
2 százalékot ajánlott fel a dolgozóinak? Nem keltettek hamis illúziót és
elvárásokat a tagságban? A tulajdonos aligha mehetett volna bele olyan
béremelésbe, amelynek nagysága
jóval meghaladja a múlt évi 2,9 százalékos gazdasági növekedés mértékét, miközben alig van infláció, és
idén egy százalékkal csökkent a személyi jövedelemadó mértéke is.
Az 5 százalékos alapbér-növekedés
ideológiáját az adta, hogy 2016-ban
5,7 százalékkal nőtt a minimálbér. Ha
pedig a vasút bérrendszere ezt nem
követi le, akkor a vállalat hierarchiáját el
lehet majd dobni. Mindenki tisztában
van azzal, hogy a vasúttársaság munkaerőgondokkal küszködik. Ha elegendő munkavállalója lenne, akkor nem
kellene 230 százalék túlórát kifizetnie a
200 óra fölötti munkavégzésért, és nem
lett volna 2 millió túlóra tavaly a MÁVSTART mozdonyvezetőinél. Ha a társaság nem fogja megfizetni a dolgozóit,
akkor előbb-utóbb nem lesz például
forgalmi szolgálattevője Győrben, mert
a környékről minden vasutas Ausztriába
fog átmenni idénymunkára spárgaszedéskor.

HÍRVILÁG
Azt valószínűleg önök is kiszámolták, hogy a mostani béremelés
mennyibe kerülhet az adófizetőknek.
Egy százaléknyi emelés több
mint egymilliárd forintba kerül. A
MÁV-csoport szintjén 5-6 milliárd forint egyébként nem egy kigazdálkodhatatlan összeg. Majdnem ugyanen�nyit fizetett ki a MÁV félhavi alapbér
gyanánt múlt év decemberében.

Befejeződött a beszkidi vasúti alagút építésének első fázisa
alagúton keresztül halad. Az új alagút lehetővé teszi, hogy versenyképes
feltételeket teremtsünk az áruszállítás
számára ebben az irányban” – mondta Hennagyij Zubko ukrán miniszterelnök-helyettes, regionális fejlesztési
miniszter.
Fotó: interbudmontazh.com

ÉRDEKVÉDELEM
Vasutas Magazin, már a konkrét márciusi időpontja is ki lesz-e tűzve a sztrájknak, vagy már boldogan ünnepeljük a
munkabéke érdekében megkötött bérmegállapodást.

Ukrajna befejezte a beszkidi vasúti
alagút építésének első fázisát. Az
alagút Délnyugat-Ukrajnában, a Kárpátokban található. Az új, 1,8 km hos�szúságú, kétvágányú vasúti alagút
azt a már meglévő, 1886-ban épült
alagutat fogja helyettesíteni, amely az
egyetlen egyvágányú vonalszakasz az
egyébként kétvágányú, villamosított

folyosón Lemberg (Lviv) és a magyar
határ Csap (Csop) között. Az alagút
stratégiai fontosságú, mivel része az
V. páneurópai közlekedési folyosónak,
amely Olaszországból Szlovénián, Magyarországon és Szlovákián át ér el
Ukrajnába.
„Jelenleg a nyugati határ felé irányuló forgalom 60 százaléka a beszkidi

A beszkidi alagút Ukrajna egyik legnagyobb infrastruktúra-projektje, becsült teljes építési költsége majdnem
2,2 milliárd ukrán hrivnya (81 millió
euró). A munkát az ukrán Interbudmontazh társaság és az osztrák PORR
végzi. Az alagút befejezését 2017-re,
üzembe helyezését 2018-ra tervezik.
Forgalmi kapacitása napi 47 vonatról
100-ra fog növekedni, a vonatsebesség pedig 15-40 km/h-ról 60-70 km/hra. Az alagút építését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai
Beruházási Bank, valamint az ukrán
állami vasúttársaság, az Ukrzaliznyica
finanszírozza.
Forrás: Think Railways

Az Alstom szállít a Metransnak tolatómozdonyt
A német logisztikai cég, a Metrans Rail
GmbH az Alstomnak ítélte oda azt a
rendelést, amely alapján a járműgyártó
2 darab Prima H3 típusú hibrid tolatómozdonyt szállít, amelyek a hamburgi
kikötőben végeznek majd tolatási műveleteket. A szerződése kiterjed a mozdonyok 10 évre szóló karbantartására
is. Az Alstomnak a németországi Stendalban működő üzeme – az ütemterv
szerint – 2016 második félévében fogja
leszállítani a mozdonyokat.

tása megfelel az EU vonatkozó szabványában szereplő határértékeknek,
ráadásul a generátort már a jövőbeli
szabványelőírások figyelembevételével tervezték. A használatától függően
a tolatómozdony üzemidejének 50-75
százalékában akkumulátoros üzemmódban üzemel, ami károsanyag-kibocsátástól mentes vasúti közlekedés
megvalósítását teszi lehetővé városi

területeken vagy a gyártócsarnokokban. A mozdony maximális sebessége
100 km/h, ezért könnyen alkalmazható
fővonali közlekedésben is.
A franciaországi központtal működő
Alstom napjainkban több mint 60 országban van jelen, és 32 000 főt alkalmaz.
Forrás: Alstom

A mozdonytípus hivatalos bemutatására 2014 szeptemberében, a berlini
InnoTrans nemzetközi vasútijármű- és
közlekedéstechnikai kiállításon került
sor.

Heten egy asztalnál: február 12-én a vasutas szakszervezetek közös sztrájkbizottságot hoztak létre

22

A hagyományos tolatómozdonyokkal
összevetve a hibrid hajtással rendelkező Prima H3 szén-dioxid-kibocsátása 50 százalékkal kisebb, míg a többi
szennyezőanyag (pl. nitrogén-dioxid)
emisszióját akár 70 százalékkal is képes
csökkenteni. A Prima H3 zajkibocsátási
szintje is jelentősen kisebb. A 350 kWos dízelgenerátor károsanyag-kibocsá23

VILÁGUTAZÓ

VILÁGUTAZÓ

Dallas

ságosabb városának, egyszer pedig
Nyugat-USA „legjobb lakóhelyének” is.
Olyan vállalati telephelyeknek ad otthont, amilyen például a Dellé, a HP-é,
az Ericssoné, a Siemensé vagy a Toyotáé. A legtöbben talán így is a 31 ezer
munkavállalót foglalkoztató dallasi
Texas Instruments-hez járnak be dolgozni, sokan közülük éppen a DARTtal. Az 1908 és 1948 között működő
texasi villamos vasút múzeuma is
Planóban található, és a Parker városkához tartozó Southfork Ranch is csak
egy ugrás. A farm turistaként ma is
bejárható – állattartással foglalkoznak
ott és rendezvényeket tartanak.

Ahogy a sorozatban nem láthattuk

Időutazás: Dallas Heritage Village

A Ewingok a népszerű Dallas sorozatban nemigen közlekedtek
vasúton. Az öreg Jock egy Lincolnt
vezetett, amely ma is megtalálható
a texasi Southfork Ranch-en, a főhős
Jockey pedig leginkább Mercedes�szel járt. A többieket most nem
sorolnánk fel, de őket sem gyakran
láthattuk vonatjegyért sorban állni.
A turista azonban járhat úgy, hogy a
Kennedy elnök meggyilkolásáról is
híres városban „ráfanyalodik” a helyiek által kissé lenézett tömegközlekedésre. Amelyről aztán kiderül,
hogy amerikaiasan szólva teljesen
szuper, a kötött pálya gyakorlatilag
mindenhova elvisz a környéken,
ahová vágyunk.
Munkába ők még nem…
A DART elnevezésű, úgynevezett light
rail rendszert a Dallast és tizenkét elővárosát lefedő buszhálózattal együtt
a Dallas Area Rapid Transit (innen a
DART mozaikszó, jelentése szabad fordításban: Dallas és Vidéke Gyorsközlekedés) nevű állami vállalat üzemelteti.
A szerelvények piros, zöld, kék és narancs vonalon haladnak, az Egyesült
Államok leghosszabb ilyen jellegű pályáját bejárva. A 140 kilométeres távot
átfogó hálózaton összesen 163 jármű
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közlekedik. 2014 októbere és decembere között munkanapi átlagban
csaknem 102 ezer utast szállítottak,
az USA déli részén a legtöbbet (egész
évben összesen közel 30 milliót!). A piros és a kék vonal idén 20 éves, a zöld
még csak 7, a narancs 4 esztendeje
működik.
Szokták mondani, hogy amit egy politikai kampányban hallasz, azt oszd
el kettővel! Ez Dallasban is beigazolódott, hiszen az 1983-as választások
előtt az akkor még csak tervezgetett
rendszert összesen 260 kilométeresnek ígérték, ebből valósult meg 2014re a jelenlegi 140. Úgy is nézhetjük
persze, hogy merj nagyot álmodni,
és ha csak a fele megvalósul, már előrébb tartasz, mintha kishitű volnál!
Természetesen anyagi viták vezettek
oda, hogy amikor az első terv megszületett, a tévésorozatban Jockey
még javában udvarolt Samanthának,
azt viszont, hogy mind a négy vonal
elnyerje mai állapotát, az olajmágnást
alakító színész, Larry Hagman sajnos
már nem érhette meg (pedig „csak” 81
évesen hunyt el). Igaz, hiába közlekedik ma naponta reggel fél öttől éjjel
fél egyig negyedórás időközökkel az
összes vonat, Southforkot és az olaj-

társaság fiktív épületét (a valóságban:
Renaissance Tower) egyik sem köti
össze, azaz munkába még mindig
nem járhatnának vasúti bérlettel a
Ewingok.
Kennedytől Southforkig
A DART piros vonalának fontosabb
megállói közé tartozik viszont a dallasi
állatkert és a Convention Center, utóbbinál leszállva némi dollárért felliftezhetünk a Reunion Tower tetejébe. A
toronyból pazar körpanoráma tárul
elénk a városról. Aki a Kennedy-gyilkosság helyszínét, az Elm Streetet, és
az azon elhelyezkedő Dealey Plazát
(a könyvtárépület, ahonnan a gyilkos lőtt) tekintené meg, annak West
End megállónál érdemes leszállnia.
Akard, St. Paul és Pearl/Arts District

„Ízléses” és „egyértelmű” utastájékoztatás

állomás található még közvetlenül a
belvárosban, a felhőkarcolók lábainál,
a népszerű Klyde Warren Park közelében. Utóbbiakat mind a négy light rail
vonal érinti, csak például a narancs
Dallas/Fort Worth repülőtérre, a kék a
Dallas Heritage Village (egy park, ahol
eredeti alkotórészeiből építettek fel
egy 19. századbeli falut) felé, a piros
pedig Plano elővárosba visz tovább.
(Előváros 270 ezer lakossal, 70 iskolával…)
Planóról kevés ember tudja – itthon
valószínűleg senki sem –, hogy az elmúlt 10 évben kétszer is megválasztották az Egyesült Államok legbizton-

A folyó és a sas
A DART-nál utasszámát tekintve kisebb jelentőségű a Trinity Railway
Express (TRE), amely Dallast a régió
másik fontos városával, Fort Worthszel köti össze. Csakúgy, mint a Trinity
folyó, amelyről a ma már gyakorlatilag ötödik light rail vonalként kezelt
– a helyi tömegközlekedési térképen
sötétkékkel jelölt – TRE a nevét kapta.
A több mint 1,2 millió lakosú Dallashoz képest a bő 800 ezer fős Fort
Worth-ben inkább busszal közlekedik
az, aki nem autózik, a kötött pálya nem
olyan fejlett, mint a keleti szomszédnál. A legnépszerűbb belvárosi buszjárat fantázianeve Molly the Trolley.
És ha már Trolley, itt kell megemlíteni
a Dallas belvárosát bejáró McKinney
Avenue Trolley-t, amely gyakorlatilag
egy hihetetlenül hangulatos minivil-

lamos. Az útvonala tekintélyes részét
kitevő McKinney sugárútról nevezték
el, és ingyenesen(!) használható, persze adományokat szívesen fogadnak
a rajta utazó kalauzok. Utóbbiak feladata, hogy a fel- és leszállást segítsék,
a járatot ugyanis az előre kijelölt pontokon úgy kell leinteni, hogy felugorhassunk rá, amíg mások leugranak.
Igen ám, de mit tegyen az, aki nem
elégszik meg Dallas és környéke bejárásával, hanem más ismert amerikai nagyvárosba is el szeretne jutni
onnan anélkül, hogy autót bérelne?
Neki sem kell feltétlenül repülőre ülnie, ugyanis az Amtrak vasútvállalat
által üzemeltetett Texas Eagle (Texasi
sas) vonat elviszi őt Chicagóba. Vagy
Los Angelesbe. Türelemre, mondjuk,
szüksége lesz az illetőnek, Dallas és
Chicago között ugyanis 1595, Dallastól Los Angelesig pedig 2795 kilométert kell megtennie. Előbbi út
Springfielden és St. Louison át 21 óra
45 perces, utóbbi san antoniói átszállással nettóban 36 óra 55 perc, de az
átszállásnál még várakozni is kell. Az
ismertebb érintett városok: Austin,
El Paso, Tucson, Yuma, Palm Springs.
Nincs is mit hozzáfűzni, inkább gondolkozzunk el, milyen izgalmas „kis”
utazás volna… Talán még a dúsgazdag Ewingok is megirigyelnék, ha
mégis rávennék magukat a vonatozásra!
Kép és szöveg: Szász Adrián

McKinney Avenue Trolley
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Nagy Sándor, a hódító színész

A Vasutas Zeneiskola egykori ígéretes növendéke ma már népszerű művész
Sanyi! Avassuk be olvasóinkat
abba, hogy miért tegeződünk. A
Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Musical Stúdiójának növendéke voltál. Büszkék vagyunk
arra, hogy nálunk végeztél.
Annak a kétszáz elismert színművésznek az egyike vagyok, aki az immár 26 éve működő stúdióban bontogatta szárnyait. Példátlan sikerű ez
az intézmény, valamennyi egykori és
mai tanár, sőt igazgató méltán húzhatja ki magát ennek az eredménynek a kapcsán.
Mikor vált számodra egyértelművé, hogy színész leszel?
A gimnázium vége felé kezdett érlelődni bennem, hogy a színművészetire fogok majd jelentkezni.
Előzménye az volt, hogy felléptem
a Doktorock nevű kisvárdai csapattal, amely 1991-ben állt össze egy
orvosbálra alkalmi társulásként. Első
fellépéseik a Neon együttessel közösen, főleg jótékony célból valósultak
meg. Négy évvel a megalakulásuk
után, 15 évesen előbb az István, a
király, majd 17 és 18 évesen az Utazás és az Anna Karenina című musicalben kaptam szerepet (szerzője
néhai Miklós Tibor, a zeneiskola volt
tanára, és Kocsák Tibor – a szerk.) Az
érettségit megelőzően osztálytársam, Bartus Patrícia már a Toldy-stúdió növendéke volt. Ő javasolta,
hogy felvételizzek. 1998. szeptember 7-én szép ruhában megjelentem
Toldy Máriánál, és énekeltem. Felvettek. Ezzel aztán el is dőlt a sorsom.
Úgy szoktam fogalmazni, hogy ha
akkor és ott ő nem ad lehetőséget,
ma talán nem vagyok ott, ahol. Hitt
bennem éppen úgy, mint a tanárok,
például Kovács Brigitta. Itt ismertem
meg Tatár Esztert, a Madách Színház
akkori rendezőasszisztensét, Fincza
Erikát és Horváth Lacát mint tánctanárokat, koreográfusokat. Sokat
tanultam tőlük.
És közben folyamatosan felvételiztél a színművészetire…
Ahonnan rendre kivágtak. Előbb
1998-ban, majd egy évvel később
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Egyszerre két teátrumban játszol.
Megnéztem, összesen 13 darabban láthatnak a nézők. Nem sok
ez? Hogyan nem kevered össze a
szövegeidet?
Úgy, hogy minden előadás előtt szövegezünk a kollégákkal. A beszélgetésünk után is ez lesz a következő
tennivalóm. Amúgy nincs ebben
semmi ördögi, már a régi színészóriások is azt mondták, hogy a szöveg
megőrzése nem csupán memória
dolga. Nagyon fontos a jó próbaidőszak. És amint valamelyik kellék a kezedbe kerül, már tudod is, hogy mi a
tenni-, illetve a mondanivalód. Minden szerepet, ahogy az embereket
is, elsősorban a gondolkodásmód
különbözteti meg egymástól. Ettől
persze még lehet rövidzárlat, de annak is van bája.
Augusztus 18-án leszel 36 esztendős. Fiatal színészként Kossuth-díjas partnerekkel játszol.
Ennél nagyobb elismerést el sem
tudok képzelni. Szoktál izgulni
emiatt?

Karrier:
újra. 2000-ben kihagytam egy évet;
2001-ben indult az operett-musical
osztály, de én akkor már úgy mentem felvételizni, hogy éreztem, nekem itt a helyem. Fel is vettek. Kerényi Imre osztályába kerültem. A stúdióból még Nádasi Veronika, Nagy
Lóránt és Wégner Judit jutott be az
egyetemre.
A zeneiskolában tapasztaltakhoz
képest mennyire volt más a színművészeti egyetem képzése?
Leginkább abban volt különbség,
hogy az egyetem nagyon sűrű tempót és programot diktált. Az első két
évben szó szerint éjjel-nappal tanultunk, próbáltunk, táncoltunk és
énekeltünk. Ebben a két évben csak
karácsonykor és húsvétkor kaptunk
szabadságot. Nem volt ritka, hogy
az elméleti órák után hajnalig próbáltunk. A zeneiskola ehhez képest
laza volt. 2005-ben, végzősként
Szirtes Tamás felkért a Volt egyszer
egy csapat című darab főszerepére.
Miller Zoltánnal és Nagy Balázzsal

felváltva játszottuk John figuráját.
Ekkor indult el a pályám a Madáchban.
Egyenes út ez. Vagy csak annak
látszik?
Egyenes út, rengeteg munkával. És
Istennek hála immár 11 éve folyamatosan játszom. Általában egy hónapban 25-30 előadásom van. Az idei
évadban például öt bemutatóm lesz.
De mintha egyre több lenne a prózai szerep. Kevesebbet énekelsz, a
sikeres énekegyüttes, az Adagio is
öt év után hirtelen megszűnt. Már
nem szeretsz énekelni?
Szó sincs róla! Most úgy alakulnak
a dolgok, hogy tíz felkérésből nyolc
prózai szerep. Az együttes sem azért
szűnt meg, mert nem szerettem, hanem mert képtelenség volt a színházi feladatokat a koncertekkel ös�szeegyeztetni. Nagy élmény és siker
volt az Adagio. Négy lemezt adtunk
ki, és valamennyi többszörös platinalemez lett.

Kisvárdán született 1980-ban. A helyi
Bessenyei György Gimnáziumban
érettségizett.
Édesanyja 25 évig volt a MÁV alkalmazottja, távírászként dolgozott. Édesapja vállalkozó volt. Mindkét szülője
Fényeslitkén él, nyugdíjasok.
1998 és 2000 között a Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Musical Stúdiójának növendéke.
Két sikertelen felvételi után, 2001-ben
veszik fel a Színház- és Filmművészeti
Egyetem Kerényi Imre vezette operett-musical osztályába; 2005-ben
szerzett művészdiplomát.
Énekes színészként szinte valamennyi
jelentős szerepet eljátssza.
2005 és 2010 között az Adagio énekegyüttesben, Homonnay Zsolt és Balczó
Péter társaságában 4 lemezt készít,
valamennyi többszörös platinalemez.
Az utóbbi három évben többnyire prózai színészként játszik. Egyszerre tagja
a Madách Színháznak és a Játékszín
társulatának.
Havonta 25-30 este áll a színpadon.
Érett, keresett színész, akit idősebb
korú, Kossuth-díjas kollégái hívnak
játszótársnak.

Izgulni csak egészségesen, de néha-néha elgondolkodom azon, mekkora szerencse és megtiszteltetés,
hogy Gálvölgyi János, Benedek Miklós vagy éppen Zsurzs Kati partnere
lehetek. Ez elképesztően jó érzés.
Olyan sikereket, sorozatban előadott darabokat sorolhatok, mint a
Producerek, a Napsugár fiúk és az
Ördöglakat. Ezek az én nagy találkozásaim például Gálvölgyi Jánossal.
De ilyen a Szervét Tibor, Benedek
Miklós, Zsurzs Kati, Szőlőskei Tímea,
Lévay Viktória társaságában játszott
Virágot Algernonnak előadásunk is.
Partnerként említhetem még Kovács
Patríciát és Balsai Mónit is.
A rendezés, a tanítás érdekelne?
Mindenképpen. Mindegyikre felkértek már, de korainak vélem. Nagyon
alaposnak, felkészültnek kell ahhoz
lenni. Majd eljön annak is az ideje.
Addig viszont nem szeretnék senkinek sem csalódást okozni.
Van valamilyen nagy terved,
vágyad?
Egészségesnek maradni, sokat játszani, és zseniális „játszótársakkal”
körülvenni magamat. Mindemellett
már csak arra van szükségem, hogy
teljes összhangban legyek magammal, a jó Istennel és a világgal.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Díjak:

Súgó Csiga díj 2006.
Soós Imre-díj 2008.

Fontosabb szerepei:
Rent - Mark
Fame - Tyron
Nyomorultak - Thenardier
Volt egyszer egy csapat - John
Vámpírok bálja - Krolock
Jutalomjáték - Jud Templeton
Producerek - Leo Bloom
József és a színes, szélesvásznú álomkabát - József
Az operaház fantomja - Raoul
Aranyborjú - Alexandr Ivanovics Korejko
Napsugár fiúk - Ben Silverman
Primadonnák - Leo Humphrey
Legyen a feleségem – Jim Watt
Virágot Algernonnak - Dr. Jay Strauss
Spamalot - Sir Galahad
Sors bolondjai - Jay Morrison
Jézus Krisztus szupersztár - Heródes
Ördöglakat - Milo Tindle
Csoportterápia - Sziszi
Én, József Attila - címszerep
1x3 néha 4, avagy Egyszerháromnéhanégy - Billy Hickory Wood
Betörő az albérlőm - Harry
Poligamy - András
Fekete Péter - Hajnal Lucien
Agyeldobás - Bertie Wooster
Váratlan vendég - Michael Starkwedder
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Utasbarát szemlélet – munkaidőben és azon kívül is
gyen, rengeteg munkára van szükség a
szervezeti átalakításoktól az állomások
és a szerelvények modernizálásán át
a pályák korszerűsítéséig, ám az egyik
legfontosabb lépés az utasbarát szemlélet alkalmazása.

Ahhoz, hogy a vasút visszakerüljön az őt megillető helyre, az egyik
legfontosabb lépés az utasbarát
szemlélet alkalmazása. A vasutas
munkavállalók számára ez az udvarias, segítőkész és türelmes viselkedést
jelenti az utasokkal való találkozások során – nemcsak munkaidőben,
hanem azon kívül is.

türelmetlenség nagyon mélyre sül�lyesztette. Igen, pontosan oda, annak
a bizonyos kétéltűnek a hátsó fele alá.
Most, a 21. század második évtizedében végre lehetőséget kaptunk arra,
hogy a vasút visszakerüljön az őt megillető helyre – az emberek szívében és
a közlekedési ágak között egyaránt.
Ahhoz, hogy e lehetőségből valóság le-

A személyes, utas-vasutas találkozások
során ez szó szerint barátságos, udvarias, segítőkész és türelmes viselkedést
jelent a vasutas munkavállalók
számára. Ez az alapelvárás, a kiindulási pont, a minimum, amelyből nem
lehet engedni – nemcsak munkaidőben, hanem azon kívül sem. Mert nincs
rosszabb annál, mint amikor a vasutas
vagy rokona magánemberként utazva, arcképes igazolványát lobogtatva
pöffeszkedik, kelletlenkedik, udvariatlankodik, vagy – urambocsá! – sértegeti a jeggyel felszálló „civilt”.
Nemrég sajnos pontosan ez történt.
Pedig biztosan fel lehetett ismerni,
hogy ő az UTAS.
Soós Botond

Biztonsági Fórum: 2015-ben tovább javult a vasútbiztonság
A korábbi évek gyakorlatát követve
a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága
idén is megrendezte a MÁV Biztonsági
Fórumát. A február 11-i rendezvényen
közel 90-en vettek részt.
A MÁV Zrt. Biztonsági Fórumának helyszíne ezúttal is az ORFK Készenléti Rendőrség nagy tanácsterme volt Budapesten. A négyórás esemény résztvevői öt
előadást hallgathattak meg, a prezentációk bemutatták a MÁV Zrt. 2015. évi
biztonsági helyzetének alakulását, a
MÁV-START Zrt. biztonságát, a Forgalmi
Üzemviteli Igazgatóság szervezetét, valamint a pályaműködtetés és a biztonság kapcsolatát. Szó esett a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. MÁV
Zrt.-be történt beolvadásának folyamatáról, továbbá a Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asszony által 2015-re kiadott, a
teljes MÁV-csoportra kiterjedő vasútbiztonsági feladatterv végrehajtásáról.

Ismerik a viccet, amikor az elégedetlen
vásárló szeretné kicsit megleckéztetni
a rendkívül udvariatlan eladót?
- Azt hiszem, ön nem ismert fel engem.
- Miért, kicsoda maga?
- Tudja, én vagyok a VEVŐ!
Az a szomorú, hogy ez igaziból nem
vicc. Ez a valóság. Ma már talán ritkábban, de még mindig megéljük közértben, cipőboltban, fodrászszalonban,
moziban, és még számos más helyen.
Sajnos a vasúton is. Persze, mindenkinek lehet rossz napja, fejfájása, lumbágója, magánéleti problémája, ám ezek
legfeljebb csak magyarázzák, hogy az
eladó (fodrász, vasutas) az adott esetben miért viselkedett minősíthetetlenül a vevővel (kuncsafttal, utassal),
de nem teszik elfogadhatóvá. Mert a
kelletlenség, a nemtörődömség, az
udvariatlanság és a türelmetlenség elfogadhatatlan azokban a műfajokban,
amelyekben szolgáltatásokat nyújtanak, ahol embereket szolgálnak ki.
Márpedig a vasút pontosan ilyen. Közszolgáltatást biztosít.

A rendezvény dr. Kökényesi Antal megnyitójával indult, aki köszöntötte a jelenlévőket. A MÁV Zrt. biztonsági igazgatóját Pál László általános vezérigazgató-helyettes követte, aki köszöntőjében
jónak értékelte a hatalmas felelősséggel
járó, összetett biztonsági feladatok elvégzése során tapasztalt lelkiismeretes
munkát. Többek között szólt arról, hogy
2015-ben is folytatódott a MÁV-csoportnál a vasútbiztonságot veszélyeztető
és a vasúttársaságnak jelentős károkat
okozó események számának csökkenése. Mint mondta, a pozitív tendencia
most már elsősorban nem a jogszabályi
változásoknak, hanem a bevezetett biztonsági intézkedéseknek köszönhető.
Pál László a 2015-ös év jelentős kihívásának és feladatának nevezte a Magyarországra nagy létszámban érkező illegális
bevándorlók megjelenését a vasúti pályaudvarokon és állomásokon, valamint
a hatóságok által kiállított úti okmányok
alapján végrehajtott vasúti szállítási feladatok szervezését, lebonyolítását. Az
általános vezérigazgató-helyettes elismerését fejezte ki a MÁV-csoport, a hatóságok és az érintett biztonsági szervezetek sikeres együttműködése kapcsán.

A MÁV-csoport elismertségét, presztízsét a sok évtizednyi kelletlenség,
nemtörődömség, udvariatlanság és

Házigazdaként dr. Balogh János rendőr
vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség
parancsnoka, országos rendőrfőkapi-
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tány-helyettes tartott előadást. „Eredményes munkaévet zártunk” – mondta,
és állítását adatokkal is alátámasztotta.
Kiemelte, hogy 2015-ben harmadával több vonatot kísértek a Készenléti
Rendőrség munkatársai, mint az előző
esztendőben, tudatosan figyelve a veszélyeztetett relációkra és időszakokra.
A parancsnok is kiemelte a migránshelyzet kezelését, különösen jónak minősítve a MÁV-csoport és a rendőrség
együttműködését. Szólt arról is, hogy a
MÁV minden elismerést megérdemel
azért a szervezettségért és segítőkész
együttműködésért, amelyett a feladat
végrehajtása során tapasztaltak.
Dr. Kökényesi Antal előadásában elhangzott: alapvetően folyamatosság és
változás jellemezte az elmúlt esztendőt.
Több szegmensben javult a biztonság,
így például csökkent az útátjárós balesetek száma, a bevezetett egységes
őrzés-védelem hatására a vagyon elleni cselekmények száma és az okozott
kárérték. Hasznosak voltak a balesetvizsgálati és a kárhelyparancsnoki képzések, és szorosabbá vált az együttműködés a katasztrófavédelemmel. Az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt.
közreműködésével végrehajtott gyakorlatok elérték céljukat.
A szakmai területek vezetői előadásaikban részletekbe menően, adatokra
és eseményekre is kitérve mutatták be
2015. évi tevékenységüket; sorrendben
Kertész Ottó vasútbiztonsági, Vidra Imre
vagyonvédelmi és portfólió-biztonsági, Tóth Tihamér információvédelmi és

Pácsonyi Zoltán gazdaságvédelmi és
biztonságkoordinációs vezető tájékoztatta a fórum résztvevőit. A szünet után
Béres Barna forgalmi üzemirányítási
osztályvezető tartott előadást a Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság tevékenységéről, a pályaműködtetés és a biztonság kapcsolatáról, majd Kakuk István, a
MÁV-START Zrt. biztonsági igazgatója
értékelte a vasúttársaság biztonsági
helyzetét. Vidra Imre ismertette a MÁV
Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.
MÁV Zrt.-be történt beolvadásának folyamatát, utána Kertész Ottó számolt
be a 2015-re kiadott vasútbiztonsági
feladatterv végrehajtásáról. A fórum dr.
Kökényesi Antal összefoglalójával és az
idei évre kitűzött célok megfogalmazásával zárult.
A fórumon Dávid Ilonát Pál László általános vezérigazgató-helyettes képviselte; az eseményen részt vett Bádonfainé
Szikszay Erzsébet, a MÁV Zrt. gazdasági
vezérigazgató-helyettese, Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója,
Fejes Sándor, a MÁV SZK Zrt. vezérigazgatója és Filó Gábor, a MÁV FKG Kft.
ügyvezetője. A vendégek között volt továbbá a MÁV Zrt. belső ellenőrzési vezetője, a jogi, a beszerzési stratégiai, a forgalmi üzemviteli, a műszaki felügyeleti
és technológiai, valamint a pályavasúti
beszerzési igazgató, a területi igazgatóságok vezetői és más szakterületi vezetők. Az OKF és az ORFK tábornoki és
ezredesi rangú vezetői, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság és a Közlekedésbiztonsági Szervezet képviselői szintén
megjelentek a rendezvényen. MÁV BIG
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VOKE programajánló
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
Március 7-én 18 órakor Egy este a fúvószene varázsában. A Körös-parti Vasutas Koncertfúvós Zenekar hangversenye. Az esemény a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál nyitórendezvénye. Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ.
Március 18-án 11 órakor Tavaszváró bál a Nosztalgia Vasutas
Nyugdíjasklub szervezésében.
Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza – Budapest
Március 9-én 10 órakor nőnapi köszöntő az istvántelki nyugdíjas hölgyeknek.
Március 11-én 16 órakor Szendrő Szabolcs hegymászó fotókiállításának megnyitója.
Március 24-én 10:30-kor húsvéti játszóház nyílik a MAMINBABA
Klubban.
VOKE Egyetértés Művelődési Központ – Debrecen
Március 1-én 16 órakor nyílik az „Én? Mi? Te!” című kiállítás Vargyas Mária és művésztársainak anyagaiból.
Március 9-én 19 órakor a Tavaszi Színházi Esték keretében Roland Topor Albérlet az asztal alatt című vígjátékát adja elő az
Éless-Szín.
Március 19-én 8-tól 15 óráig tart az V. QRP konferencia és rádióamatőr-találkozó.
József Attila Művelődési Központ – Dunakeszi
Március 4-én 18 órakor Kutas László szobrászművész a A Nő ünnepe című kiállítása nyílik meg.
Március 10-én 10 órakor véradás.
Március 10-én 19 órakor kezdődik a Dunakeszi Dumaszínházban Hadházi László estje.
Arany János Művelődési Ház és Könyvtár – Győr
Március 18-án 17 órakor Lajtmann József, a REFLEX környezetvédő szervezet elnöke nyitja meg a víz világnapja alkalmából
szervezett természetfotó-kiállítást. A tárlat április 10-ig látogatható.
Március 18-án 20 órakor kezdődik a Cserefa zenekar moldvai
táncháza. Táncot tanít: Fábián Szabolcs „Csutkó”.
Március 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 17 órakor kezdődik a Bibliai
Szabadegyetem Titkok megfejtése című előadássorozata.
Március 1-jén, 8-án és 22-én 17 órakor tartja rendezvényeit a
Győri Vasutas Természetjáró Egyesület.
VOKE Művelődési Ház – Kiskunhalas
Március 7-én 19 órakor PubQuiz vetélkedő.
Március 17-én 16 órakor nyílik meg Mucsi Margit festőművész
kiállítása.
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
Március 5-én 17 órakor kezdődik a tavaszköszöntő bál a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub szervezésében.
Március 15-én ünnepi műsor a Baross Gábor Vasutas Nyugdíjasklub közreműködésével.
Március 19-én húsvéti táncház várja az érdeklődőket 17:30-tól.
Március 20-án 9-től 13 óráig vasútmodell- és makettbörze.
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Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
Március 8-án 15 órától Vasutas Nyugdíjasklub – nő- és férfinapi
ünnepség.
Március 10-én 15 órától a Kert- és Természetbarát Klubban a
gyümölcsfák tavaszi metszéséről tart előadást Lancsák Lajos
kertészmérnök.
Március 17-én 14 órától a MAMIK Hagyományőrző Dalköre tartja 20 éves jubileumi gáláját.
Március 22-én 14 órakor kezdődik a Vasutas Nyugdíjaklub borés pogácsaversenye.
Vasutas Művelődési Ház – Pécs
Március 9-én 10 órakor nemzetközi nőnap – vendégeink a VSZ
és a vasutas nyugdíjasok.
Március 12-én 10 órakor baba-mama tavaszváró.
Március 18-án 18 órakor Eljött az óra! címmel Stubendek Katalin és Götz Attila előadói estje.
Március 20-án 10 órakor Tojásvarázs húsvéti játszóház és családi
nap a vasutas szülők gyermekei részére.

A MAGYAR VASÚTTÖRTÉNETI PARK 2016. ÉVI PROGRAMJAI
MÁRCIUS 26-27. SZEZONNYITÁS
HÚSVÉTRA HANGOLÓDVA

MÁJUS 28. HALÁSZ JUDIT-KONCERT

MÁRCIUS 28. HÚSVÉTI NYUSZI
EXPRESSZ

MÁJUS 29. GYERMEKNAPI PROGRAMOK ÉS AZ ALMA ZENEKAR KONCERTJE

ÁPRILIS 8-9-10. OLDTIMEREK HÉTVÉGÉJE

JÚNIUS 4. III. PÁLYAVASÚTI SZAKMAI
NAP

ÁPRILIS 23-24. GŐZMOZDONYMATINÉ

JÚNIUS 25. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

MÁJUS 7. JUBILEUMI MOZDONYPARÁDÉ
MÁJUS 15. GARÁZSVÁSÁR
MÁJUS 27. EGY ESTE AZ ORIENT
EXPRESSSZEL
MÁJUS 28. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
NAP GYERMEKEKNEK

AUGUSZTUS 13-14. X. EURÓPAI KERTI VASUTAK TALÁLKOZÓJA

OKTÓBER 7-8-9. VIII. TEMOFESZT
- NEMZETKÖZI MODELLVASÚT-FESZTIVÁL
OKTÓBER 21-22-23. DISZNÓTOROS
KOLBÁSZFESZTIVÁL
DECEMBER 2-3-4. TÉLAPÓ EXPRESSZ
INDUL A NYUGATI PÁLYAUDVARRÓL A
VASÚTTÖRTÉNETI PARKBA

AUGUSZTUS 26-27-28. XXXI. NEMZETKÖZI ÁSVÁNYBÖRZE ÉS ÉKSZERKIÁLLÍTÁS
SZEPTEMBER 10. GŐZMOZDONYVERSENY
SZEPTEMBER 18. GARÁZSVÁSÁR

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Székesfehérvár
Március 7-én 15 órakor kezdődik a nőnapi ünnepség a Vasutas
Nyugdíjasklubban.
Március 7-én 17 órakor nyílik meg a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület tavaszköszöntő tárlata.
Március 21-én 15 órakor kezdődik az irodalmi délután, ezúttal
Szendrey Júlia levelezéseiről tart előadást Szabó Imréné.
Március 23-án lesz a húsvéti rajzpályázat eredményhirdetése. A
Mit jelent nekem a húsvét? című rajzpályázat beadási határideje március 15.
Március 26-án 15 órakor táncház és kézműves-foglalkozás.
VOKE Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
Március 4-én 15 és 18 órakor a Híd Senior Színház bemutatja Benedek Elek A pelikánmadár című darabját.
Március 10-én 14 és 17 óra között Tiszta szívvel Szolnokért címmel ingyenes egészségügyi szűrőprogram lesz. Vérnyomás-,
vércukor-, testzsírtömegmérés, diabetikus tanácsadás és bőrgyógyászati vizsgálat.
Március 12-én 10 órakor kezdődik a Nemzetközi Dalos Találkozó. A rendezvényen fellép a Hakime cigányzenekar.
Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ – Tapolca
Március 3-án Soma Mamagésa Választható változások címmel
tart előadást.
Március 8-án a VDSZSZ nőnapi ünnepséget rendez.
Március 12-én börze.
Március 12-én 20 órától a Historica zenekar koncertezik.
Március 20-án II. Tojásdíszítő Verseny és Kiállítás.
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Záhony
Március 7. és 11. között Nők hete rendezvénysorozat: kiállítás,
ismeretterjesztő és egészségmegőrző előadások, kulturális
programok. Társszervező a Nőszövetség.
19-én 10 órától húsvéti játszóház.
19-én tavaszi nótagála.
21-én 17 órakor Gondolatok a könyvtárban címmel könyvtári
este, amelynek középpontjában ezúttal a nő lesz.
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A texasi villamos vasút múzeuma előtt
álló, felújított vasúti kocsi

Fotó: Szász Adrián
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