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24. oldal Világutazó

A nagyvilágban a magyar mérnököknek máig jó hírük 
van. Ez a hírnév köszönhető szakembereink tudásának, 
leleményességének és azoknak a kompetenciáiknak, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a földkerekség legnagyobb 
fejlesztő cégeihez viszonyítva szinte fillérekből tudnak 
újabb és újabb fejlesztéseket megvalósítani. Ez a titka 
annak, hogy vállalkozásaink közül több is képes az európai 
multinacionális vállalatok fölébe kerekedni. 

Országunk kicsiny mérete ellenére hosszasan sorolhatnánk 
feltalálóink örökérvényű eredményeit. Kezdhetjük a sort 
mindjárt Bereznai Oszkárral, aki 66 évvel ezelőtt látott 
hozzá a vasút pályafelügyeleti szolgálatának felállításához, 
hiszen tudta, hogy a vasúti pályák állapotát biztonsági 
és gazdasági érdekek miatt állandóan figyelemmel kell 
kísérni. Az ő vezetésével kezdődtek el a kísérletek egy saját 
tervezésű és gyártású vágánymérő kocsi elkészítésére, 
amelyet 1955-ben üzembe is helyeztek. E fejlesztés nélkül 
aligha jöhetett volna létre 1959-ben a MÁV Központi 
Felépítményvizsgáló Főnöksége.

A gépi vágányméréseket és az egyéb pályafelügyeleti 
vizsgálatokat a MÁV összes vonalán azóta is ez a szervezet, 

illetve utódja, a MÁV Központi Felépítményvizsgáló (KFV) 
Kft. végzi. A Béli János ügyvezető igazgató vezette, száz 
százalékban MÁV-tulajdonú kft. 1996-ban jött létre, miután 
a hazai rendszerváltást követően világossá váltá, hogy az 
önálló szervezetben nagyobb lehetőségek rejlenek.  

A 150 millió forintos vagyonnal indult apró társaság ma 
már több mint 100 szakembert – köztük 45 mérnököt és 35 
egyéb felsőfokú végzettségű munkavállalót – foglalkoztat 
itthon és Európa-szerte úgy, hogy az elmúlt években két 
milliárd forint volt az árbevétele.

Mérőkocsikat, mérőműszereket és mérési módszereket 
fejlesztettek ki, amelyekkel Európában bárhol képesek a 
megrendelők igényeit kielégíteni. A siker titka mindezen 
túl az, hogy meglévő kapacitásaikat maximálisan 
kihasználják: pályáznak és pályáznak! Arra törekednek, 
hogy hosszú évekre előre bebiztosítsák a társaság jövőjét. 
Éppen ezért jelenhetett meg a kft. ebben a hónapban 
FMK-008-as síndiagnosztikai mérővonatával Berlinben, 
az InnoTrans kiállításon, hogy újabb piacokat szerezve 
öregbítse a magyar szakemberek hírnevét.   

Gaál Péter

Versenyben a nagyvilággal
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INTERJÚ INTERJÚ

Siklós Csabát, a rendszerváltást 
követő első közlekedési minisztert 
augusztus 29-én váratlan meg-
lepetés érte. Felügyelőbizottsági 
elnökként – hivatalos meghívóval 
a zsebében – fontos tárgyalásra 
érkezett a Rail Cargo Hungaria 
Zrt. székházába. Ezúttal azonban 
egy titokban megszervezett szüle-
tésnapi parti főszereplőjévé vált. 
Egykori és jelenlegi munkatársai, 
barátai köszöntötték 75. születés-
napja alkalmából. Az ünnepségen 
megjelent a fejlesztési tárca, az 
RCH, a MÁV, a GYSEV, a Hungaro-
camion, a Magyar Közlekedés című 
szaklap és a volt Malév több egy-
kori vezetője. Szerkesztőségünk 
nem volt jelen az eseményen, az 
ünnepelt az otthonában adott 
interjút a Vasutas Magazin főszer-
kesztőjének.

Valóban nem tudott arról, hogy 
munka helyett ünneplés vár önre?
Mindenre számítottam, csak erre 
nem! Eredendően vacsorával egy-
bekötött felügyelőbizottsági tár-
gyalásra hívtak. Amikor beléptem a 
terembe, rengeteg ember énekelve 
kívánt boldog születésnapot. Őszin-
tén bevallom: megkönnyeztem.

Főleg úgy, hogy minden érdek 
nélkül való volt a megemlékezés. 
A volt minisztert és munkatársat 
köszöntötték, aki immár 23 éve 
nincs hivatalában.
Így van! Örömmel láttam az egykori 
kollégákat és azokat is, akikkel ke-
vésbé szoros, de valós munkakap-
csolatban voltam. Jó érzés megta-
pasztalni, hogy ennyi év után sem 
kerülnek ki ezek az emberek.

Egész életét, pályáját a vasút kö-
zelében élte, holott erdész szere-
tett volna lenni. Hogyan „tévedt” 
a sínek világába?
Édesapám vasutas volt, általa sok 
mindent korán megismertem a 
vasúttal kapcsolatban, mégis erdő-
mérnök akartam lenni. Pályaválasz-
tásomat jelentősen befolyásolta két 
bátyám ’56-os fegyveres szerepvál-

lalása, és disszidálásuk a harmadik 
fivéremmel. Ez azt jelentette, hogy 
nem voltam kívánatos a soproni 
egyetemen. Édesapám javaslatára 
mentem a műszaki egyetemre. Ott 
már tudatosan választottam a vasút 
és a közlekedés szakirányt.

Mi vonzotta a vasúthoz?
Az édesapám példája, a szolgálat el-
sődlegessége és a fegyelem. Később 
mérnökként már azt éreztem, hogy 
a vasút, a forgalom szervezése, a 
pályaépítés felöleli az egész világot. 
Pályám során műszaki és közgaz-
dasági ügyekkel is foglalkoztam, a 
vasútnál mindennel találkozhattam, 
ami sokarcú világunkban lehetsé-
ges. Ki tudtam teljesedni. Öröm volt 
a vasútnál dolgozni.

1965-ben friss diplomásként for-
galmi munkakörben kezdett dol-
gozni. De hogyan került az NDK-
ba, Kelet-Berlinbe?
Az első feleségem német volt. Mun-
kát kaptam, de előtte ott is le kellett 
tenni az összes szakvizsgát. Szeren-
csére gyerekkorom óta folyamato-
san tanultam németül, így nem volt 
nyelvi problémám. Berlinben három 
éven át gazdasági kérdésekkel fog-
lalkoztam. Végül két gyermekünkkel 
hazajöttünk, mert éreztem, csakis 
itt van az én helyem. Rákosrende-
zőre, majd a Nyugati pályaudvarra,  

és végül a Vasúti Tudományos Ku-
tatóintézetbe sodort az élet. Sze-
rencsém volt. Mindenütt csodálatos 
tanítóim voltak. Megjegyzem, egész 
életemre jellemző, hogy nagyszerű 
tudással bíró szakemberekkel ta-
lálkozhattam. Ilyen volt például az 
első Kossuth-díjas vasutas, Mészá-
ros Pál. Az intézetből Sopronba, a  
GYSEV-hez mentünk. Volt két gyer-
mekünk, és ott szolgálati lakást 
ígértek. 1970-et írtunk. Már állás-
ban voltam, amikor kiderült, hogy 
elfelejtettek „lekáderezni.” Lisiczky 
Lajos igazgató mindennek ellenére 
felvett. Szép emlékként őrzöm az 
ott eltöltött éveket is. Megint sze-
rencsém volt. Lisiczky Lajos mellett 
Benkovics Dezső vezérigazgatótól 
is sokat tanulhattam. Ez a két kivá-
ló szakember a provinciális vasút-
társaságból európai hírű vállalatot 
épített.

Egy évtizedet töltött Sopronban, 
majd 1990-ben miniszteri székbe 
ült. Hogyan került képbe?
A politika mindig is érdekelt. 1985-
től kerestem a kapcsolatot Csurka 
Istvánnal, Csoóri Sándorral, illetve 
a demokratikus ellenzék későbbi 
MDF-es politikusával. Így ismertem 
meg Antall Józsefet, aki meglepeté-
semre a kormányalakításkor szemé-
lyesen kért fel a miniszteri feladatra. 
Az igazat megvallva, jókor voltam jó 

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

Szerencse? Egy csődhelyzet szé-
lén álló ország kormányának 
tagjaként bizonyára tudta, mi a 
teendő, de semmire, még a mű-
ködtetésre sem volt elég pénz. 
Nem érezte, hogy sárdagasztás 
az, amit csinál?
Nap mint nap ezzel szembesült az 
ember. Az állampárt és a rendszer 
megbukott, mi pedig források nél-
kül igyekeztünk tenni valami hasz-
nosat. Mindvégig azt gondoltam, 
ha már az élet így hozta, meg kell 
kísérelni a legtöbbet mutatni, a leg-
jobbat kihozni a lehetőségekből. 
Megkönnyítette a dolgomat, hogy 
rengeteg kitűnő szakembert ismer-
tem a vasútnál és a minisztériumban 
is. Igyekeztem olyan emberekkel 
kapcsolatba kerülni, akikben bíz-
tam. Sok pozitív benyomásom volt, 
mert többekben élt az a gondolat, 
hogy végre itt a pillanat, amikor le-
het változtatni az ország helyzetén. 
A pénztelenség persze borzasztóan 
nagy nehézséget okozott. Ráadásul 

igen hamar számtalan ellendrukke-
rünk lett, kritikák özöne hullt ránk. 
Megdöbbentem. Nem értettem, 
hogy a rendszerváltók miért nem 
tudnak együttműködni? Az embe-
rek csodát vártak, ami nem tudott 
bekövetkezni. Főleg azért nem, mert 
nem volt összetartás. De szerencsére 
a vasút, a posta és a távközlés szinte 
félkatonai szervezetként működött, 
és szinte mindenütt komoly tudá-
sú szakemberekkel találkozhattam.  
A minisztériumban is szakmájukat 
értő emberek dolgoztak. Így minisz-
terként nekem szinte nem is kellett 
embereket leváltani, elküldeni.

Nem csodálkozom, hiszen ma-
gam is azt tapasztaltam, hogy az 
úgynevezett „átkosban” a valódi 
szakemberek a hivatásukba me-
nekültek, és dolgoztak, alkottak, 
kisebb-nagyobb karriert csinál-
tak. A rendszerváltó filosz értel-
miségiek ezzel szemben nem ju-
tottak egyről a kettőre. Számukra 
a kitörés lehetőségét a politizálás 
nyújtotta.
Igen, valahogy így lehetett. Akkor, 
26 éve ez nem volt ennyire nyilván-
való, de majd 30 év távlatából igaz-
nak tűnik ez a meglátás.

„Jókor voltam jó helyen” 
Az embert kizárólag a teljesítmény minősíti

Berlinből Budapestre
Siklós Csaba közlekedésmérnök, politi-
kus 1941. augusztus 29-én született. 
1960 és 1965 között az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem Közle-
kedésmérnöki Karárának hallgatója. 
Frissdiplomásként a MÁV forgalmi szol-
gálatánál kezdte pályafutását, majd 
Berlinben az NDK vasutak munkatársa 
lett. Később Rákosrendezőn, majd a 
Nyugati pályaudvaron szolgált.
1969-ben rövid ideig a Vasúti Tudomá-
nyos Kutatóintézet munkatársa volt.
1970 és 1973 között a GYSEV soproni 
igazgatóságának munkatársa, ezt kö-
vetően pedig a cég budapesti vezérigaz-
gatóságának osztályvezető-helyettese, 
osztályvezetője, valamint tervgazdasá-
gi és műszaki szakosztályvezetője volt. 
1990-ben Antall József miniszterelnök 
nevezte ki a rendszerváltás első közleke-
dési és hírközlési miniszterévé. Posztján 
három éven át szolgált, majd a MÁV 
elnöke lett.1994-től 2002-ig a GYSEV 
műszaki-forgalmi vezérigazgató-he-
lyettese, majd 2002-től vezérigazgatója.
1998 és 2000 között a Malév Rt. igaz-
gatóságának elnöke is volt.
Művészetet, sportot szerető ember. 
Rendszeresen túrázik, kerékpározik.
Nős, egy fia és két leánya van.
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INTERJÚ ÉVFORDULÓ

120 éves a település, 60 éves a kisvas-
út, azaz Balatonfenyves „a fél életét 
együtt töltötte” a helyiek és a turisták 
kedvelt mini-vonatával. Szombaton 
délelőtt ezt ünnepelték felnőttek és 
gyerekek a balatonfenyvesi kisvasút 
napján. A nosztalgiavonatozás jó 
időben, felhőtlen hangulatban telt.  
     
„Már ötven éve is ezzel a vonattal utaz-
tam” – mondta Imre bácsi, mielőtt 
felszállt volna az ingyenes ünnepi kü-
lönjáratra. „Azóta csak azért nem, mert 
biciklivel járok. Az állomásig most is 
azzal jöttem, hogy el ne késsek” – tet-
te hozzá. Helyesen cselekedett, mert 
így nem maradt le a jelképes, 60-as 
számot ábrázoló vasúti jelzőkő leté-

teléről és a születésnapi faültetésről 
sem. Sőt, még jóféle fúvószenét is 
hallgathatott, mielőtt elindult volna 
a népes utazóközönséggel Imremajor, 
Somogyszentpál felé.

Nem tudjuk, Imre bácsi felismerte-e, 
de az utazóközönség soraiban ő is és 
mások is találkozhattak Dávid Ilonával, 
a MÁV elnök-vezérigazgatójával. „Ne-
kem fontos a Balaton, a Balatonnak 
pedig fontos ez a kisvasút” – indokolta 
nem hivatalos jelenlétét az eseményen 
a vezető, akinek persze nemcsak a ma-
gyar tenger, hanem a hazai kisvasút és 
nagyvasút is szívügye. „Gyakran nyara-
lok a közelben, tudom, milyen remek kie-
gészítő program a vonatozás, főleg rosz-

szabb időben, amikor fürödni nem lehet. 
Annak idején Csisztapuszta felé is sokat 
utaztam innen, vágyam és tervem, hogy 
előbb-utóbb azt a vonalszakaszt is felújít-
suk, újra üzembe helyezzük” – jelentette 
ki, jelezve, hogy bár civilként jött ünne-
pelni, nem tud nem vezetői fejjel is gon-
dolkozni egyszerre.

A kisvasút hatvanéves története azon-
ban nemcsak Dávid Ilonát érintette 
meg, hanem gyakorlatilag bárkit rabul 
ejthetett, aki a közlekedés e módját 
választva járta be 1956 óta bármikor a 
Nagy-bereket. Ezt a hol bájos, hol vad-
regényesebb arcát mutató erdős-lápos 
vidéket a Dél-Balatonon. Ahol az 1980-
as évek közepétől nőtt meg a vonatos 
turistaforgalom, akkor kerültek ugyanis 
a kisvasúthoz a nagy befogadóképes-
ségű, korszerű személykocsik, az Mk48-
as dízelmozdonyok, sőt egy 490-es 
gőzmozdony is. És igen, tényleg jó volt 
Csisztagyógyfürdő felé is közlekedni ve-
lük, egyszer talán majd újra jó lesz! Addig 
is egy-egy nyári hónapban akár tízezren 
is utaznak a mostani vonalon. Amelyen 
Imremajorban táncház, kézműves vásár 
és programok, Somogyszentpálon ezer 
darab friss pogácsa várta szombaton az 
ünneplőket.

Köztük Gábort, aki elmesélte, hogy kisfi-
ával mindig „vasutas helyszínre” utaz-
nak nyaralni, lehetőleg olyanra, ahol a 
kicsinek kisvasút, a nagynak – azaz neki 
– nagyvasút is adott, kiélni a vonatrajon-
gást. Ahogy ezt elmondta, már fordult is 
a táj felé, hogy a kilátókocsiból fotóz-
zon. Ez a fajta nyitott kivitelű személy-
kocsi egyébként tavaly óta közlekedik 
a vonatok részeként, különösen meleg 
nyári napokon kínál üdítő élményt. 
Ha nem ilyenben utaztunk volna, 
talán azt a két szarvast – egy tehenet 
és a borját – sem csodálhattuk volna 
meg ilyen zavartalanul, akik pedig 
minket bámultak visszaúton a mezőről. 
Szerencsére úgy döntöttek, nem 
szaladnak át a vonat előtt. Így mindenki 
boldog volt, hogy nem ütöttük el őket, 
az időt ellenben egész kellemesen a 
kisvasút napján… (És Imre bácsit is 
megvárta a bringája!)  

Kép és szöveg: Szász Adrián

Vonatfütty, pogácsa és szarvasok 
Családi ünnep volt a balatonfenyvesi kisvasút 160. születésnapja

Három évig volt miniszter. Antall 
József kérte fel. Ő kérte meg a tá-
vozásra is?
A miniszterelnök érzékelte, hogy 
nagy az érdekek harca. Úgy láthat-
ta, jobb, ha egyszerre több minisz-
terétől is elköszön. Velem együtt 
Kupa Mihály és Keresztes K. Sándor 
állt fel. A miniszterelnök egyébként 
nem ment bele, hogy részletezze az 
indokait. Elhatározása miatt ugyan 
nem voltam mosolygós kedvem-
ben, de rossz érzés sem volt ben-
nem. Azt gondoltam akkor is, és azt 
gondolom ma is, hogy amit az adott 
körülmények mellett tettem, azt 
nem végeztem rosszul. Jó és jól mű-
ködő minisztériumot, sok hozzáértő 
szakembert hagytam az utódomra.

Mit gondol, bekerült a magyar 
történelem könyvébe?
Sohasem volt ez a célom. Csakis arra 
törekedtem, hogy a feladataimat a 
legtisztességesebben végezzem el. 
Az, hogy mindezt ki és hogyan érté-
keli, nem érdekelt, mert az embert 
kizárólag a teljesítmény minősíti.

Mivel egyéni mandátummal bíró 
képviselő volt, még egy évig a 
költségvetési bizottság elnöke-
ként dolgozott, majd a MÁV el-
nöke lett. 1994-ben azonban már 
meg sem állt Sopronig…
Visszatértem a szakmámhoz és a  
GYSEV-hez. Műszaki-forgalmi vezér-
igazgató-helyettesként kilenc évet, 
majd vezérigazgatóként további 
öt esztendőt dolgoztam úgy, hogy 
közben a Malév igazgatóságának is 
elnöke lehettem két éven át. Tíz éve 
pedig nyugdíjba vonultam.

Bizonyára követi azt is, miként 
alakul át a magyar vasút. Nem 
lepne meg, ha kissé irigykedne…
Bevallom, eszembe szokott jutni, 
milyen jó lett volna akkor ennyi 
lehetőséggel ekkora változásokat 
véghezvinni. Nekünk az adatott 
meg, ami. És ezen nem szabad 
bánkódni. Örömmel látom viszont, 
hogy eljutott az ország odáig, 
hogy tud a közlekedés fejlesztésé-
re – részben európai uniós támo-
gatással is – jelentős összegeket 
fordítani. És jó látni, hogy a jelen-
legi vezetés tud élni a lehetőségek-
kel. Jól használják fel a forrásokat 

és vonzóvá teszik a vasutat. Ennek 
csak örülni lehet.

A megélt háromnegyed évszáza-
dából 50 esztendejét a folyama-
tos aktivitás jellemezte. Mivel 
tölti nyugdíjas napjait?
Tartom a kapcsolatot a barátaim-
mal és a volt választási körömben 
élő óbudai ismerőseimmel. A fele-
ségemmel szívesen megyünk szín-
házba, koncertekre, így például a 
MÁV Szimfonikusok bérletes előa-
dásaira. Tavasztól őszig túrázom. 

Az országos kéktúra vonalát már 
teljesítettem. Nyaranta még kerék-
pártúrákat is teszünk. A legtöbb 
időt a kislányunkkal töltöm, aki 
még gimnazista. Tanul, sokat kér-
dez, most nyílik igazán a szeme a 
világra. Megpróbálom mindazokat 
az ismereteket átadni, amire sze-
rintem a jövőben szüksége lesz. 
A legfontosabb persze az, hogy a 
magyarsága iránt elkötelezett em-
ber legyen.

Kép és szöveg: Gaál Péter

Siklós Csabától Fónagy Jánosig

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

Ezúttal egy olyan interjúsoroza-
tot indítunk, amelynek keretében 
a MÁV-csoport környezetvédelmi 
tevékenységét igyekszünk be-
mutatni. Elsőként Tóthné Kobra 
Máriát, a MÁV SZK Zrt. Beszerzési 
és Logisztikai Üzletág környezet-
védelmi szervezetének vezetőjét 
kerestük meg. Ez az a terület, 
ahol még ma is a múlt hibáit kell 
korrigálni: a régi, környezetünket 
károsító technológiák föld alá 
ásott örökségei bármikor újabb 
feladatokat adhatnak.

Ha három évtizedes pályájá-
nak kezdetére visszatekint, 
mi jellemezte a környezet-
védelem szempontjából a  
vasúttársaságot?
A környezetvédelem fiatal szak-
ma. Régebben nem is képeztek se 
főiskolákon, se egyetemeken szak-
embereket. Másodrendű, kicsi fel-
adatok jutottak azoknak, akik erre 
a pályára vetődtek. Jó esetben mű-
szaki előadói munkakörben foglal-
koztatott egy-egy cég tanfolyami 
alapismeretekkel bíró munkavál-
lalókat. Később a terület, a szak-
ma nagy fejlődésnek indult. Én is 
ekkor kezdtem képezni magam, 
ekkor fordultam e szakterület felé. 
1990-1994 körül volt az az időszak, 
amikor valami elindult. 

Az én szűkebb területem a hulla-
dékgazdálkodás. Emlékszem, hogy 
három fajta veszélyes hulladék 
elkülönített gyűjtésének és sza-
bályos elhelyezésének megszer-
vezésével kezdődött a munkám. 
Fáradtolajat, szárazelemeket és ak-
kumulátorokat igyekeztünk össze-
gyűjteni. Ma már 110-120-féle, kü-
lönböző technológiákból származó 
hulladékot – összesen körülbelül 
25 millió kilogrammot – gyűjtünk 

elkülönítve a vasút területén. Ám 
nemcsak gyűjtjük, hanem gondos-
kodunk is ezeknek az anyagoknak 
a jövőjéről. Egyre több ismeretre 
volt szükség a fejlesztéshez, így 
aztán 2000-ben jelentkeztem is a 
műszaki egyetem szakmérnöki stú-
diumára. Azóta kisebb-nagyobb 
mértékben folyamatosan foglalko-
zom környezetvédelemmel.

Tizenhat esztendőt áttekintve 
mennyire elégedett?
A régmúlthoz képest mindenképp 
komoly a fejlődés. Ha környezetvé-
delemről beszélünk, akkor mindig 
környezeti elemekről és környezeti 
hatásokról ejtünk szót. Környezeti 
elem a talaj, a víz, a levegő és az 
élővilág. Környezeti hatás például 
a hulladék és a zaj. Mi, vagyis a vas-
út jogkövető módon igyekszünk 
minden elvárásnak megfelelni. 
Munkánkat folyamatosan változó 
jogszabályi környezetben végez-
zük, jelenleg megközelítőleg 350 
a kapcsolódó joganyagok száma. 
A magyar vasút 170 éve működik. 
Ez alatt a több mint másfél évszá-
zad alatt sok terhelés érte a talajt, a 
talajvizeket. Büszkék vagyunk arra, 
hogy kármentesítési programunk 
keretében mind több területen si-
kerül rehabilitálni környezetünket. 
Több sikeres kármentesítést végez-
tünk, illetve több folyamatban lévő 

programunk is van, amelyekkel 
hosszú idő alatt, sok munkával szá-
moljuk fel a múlt hibáit. Meg kell 
jegyeznem, hogy az említett károk 
évtizedek alatt álltak elő. Időnként 
a felszámolásuk is hosszú évekig 
tartó feladatot jelent. Vannak si-
kereink, félsikereink és kudarcaink 
is. A hulladékgazdálkodás egyér-
telműen sikeresnek nevezhető, hi-
szen a vasúti technológiák során 
keletkező hulladékok elkülönített 
gyűjtése megvalósult. Aprólékos 
munkára, tudatformálásra kellett 
berendezkednünk. Ennek eredmé-
nyeként ma már mindenki ismeri 
a szabályokat és elvárásokat, ame-
lyeket be is tartanak a kollégák. 
Sok szabályozás, utasítás, oktatás, 
képzés vezetett el idáig. Újabb és 
újabb módszerekkel, de megta-
nulták a kollégák a tennivalókat.  

Természetesen vannak rendkívü-
li események, balesetek, amelyek 
nem kiszámíthatók. Mindemellett 
a régi, ismeretlen, környezetünket 

károsító technológiák föld alá ásott 
örökségei bármikor újabb feladatokat 
adhatnak számunkra.

Vajon a környezetvédelem szem-
pontjából mennyire váltunk  
európaivá?
Ez az a terület, ahol soha nincs vége 
a feladatainknak. Az elmúlt évtize-
dekből származó környezeti károkat 
igyekszünk korrigálni, miközben arra 
is törekszünk, hogy az utánunk kö-
vetkező nemzedékeknek sokkal él-
hetőbb világot biztosítsunk. Minden 
egyes napon erre kell törekednünk. 
Alkalmazkodnunk kell a fejlődéshez, 
az új technológiákhoz. Épp ezért fel 
kell nőni a feladatainkhoz. Ez az oka 
annak, hogy folyamatosan fejlesztő, 
önképző szervezetet építettünk jól 
képzett és elkötelezett szakemberek-
ből, akik képesek megújulni.

A vasút hulladékgazdálkodási te-
vékenysége ma már pénzben is 
mérhető, gondolok azokra a licitá-
lásokra, amelyek révén a felesleges 
fémhulladékot árveréseken értéke-
síti a MÁV. Mekkora bevételt jelent 
ez a vasút számára?
Az ilyen árveréseken az állami vagyoni 
körbe tartozó, és számunkra felesle-
ges anyagoktól, hulladékoktól szaba-
dulunk meg. A vagyontörvény szerint 
eljárva, a Magyar Nemzeti Vagyonkez-
elő (MNV) Zrt. felügyelete mellett tar-
tunk árveréseket. Az MNV megbízta a 
MÁV-ot, hogy az értékesítéseket lebo-
nyolítsa. Tavaly májusban volt az első 
árverés. Azóta közel egymilliárd forint 
értékben értékesítettünk különbö-

ző anyagokat, hulladékot. Jogkövető 
magatartást gyakorolunk ezzel, hiszen 
a hulladékot nem szabad halmozni. 
A bevétel pedig az államé. Hasznos ez 
a lehetőség, mert a fémhulladékokat 
illetően tárolási problémáink vannak, 
nem beszélve az őrzés felelősségéről 
és költségéről. Újabb, immár negye-
dik árverésünkre most készülünk, de 
nincs kizárva, hogy az év végéig lesz 
egy ötödik értékesítés is.

Mindent egybevetve: európai ösz-
szehasonlításban milyen pozíciót 
foglal el a MÁV a környezetvédelem 
területén?
Nincs összehasonlításra alkalmas ada-
tunk. Egy biztos: a hazai és az uniós 
törvényeknek minden területen ele-
get teszünk. Ennek megfelelően euró-
pai módon óvjuk környezetünket.

Ha jól tudom, rendszeresen oktat. 
És nem csak hulladékgazdálkodási, 
de a veszélyes áruszállítással kap-
csolatos ismereteket is, hiszen ön 
a MÁV Szolgáltató Központ és rész-
ben a MÁV közúti veszélyes áruszál-
lítási biztonsági tanácsadója…
Ez öt éve gyakorolt szerepkör. A szak-
mámat nagyon szeretem, és lega-
lább ennyire élvezem az oktatást. 
Környezetvédelemről beszélhetek 
a Baross Gábor Oktatási Központban, 
és speciális képzéseken tanácsadói 
szerepkörömben tartok előadáso-
kat. Igyekszem mindent gyakorlati 
oldalról megközelíteni, megértetni. 
Az oktatás azért is fontos számomra, 
mert közvetlen visszacsatolást kapok 
a hallgatóktól. Abszolút gyakorlatias 

és tökéletesen végrehajtható isme-
retek átadására törekszem mindkét 
szerepkörömben. A mi munkaszerve-
zetünkben minden alulról építkezik.  

Ez is a feladatunk, hiszen a mun-
kánkat megrendelőink elégedett-
ségére kell elvégeznünk.

Kép és szöveg: Gaál Péter

 

Felszámolni a múlt hibáit
„Aprólékos munkára, tudatformálásra rendezkedtünk be”

Az európai uniós csatla-
kozás helyezte a figyelem 
középpontjába a környe-
zetvédelem fontosságát.

Legnagyobb eredmé-
nyünk, hogy a technológi-
ai fegyelmet betartva mi-
nimálisra lehet csökkente-
ni a környezet terhelését.

Ha van egy feladat, az 
első lépés, hogy miként 
lehet azt megoldani. Ezt 
követően megírjuk a fo-
lyamatot és a rendszert.

Nyáron vízpart,  
télen síelés

Tóthné Kobra Mária 1986 augusztu-
sában kezdte vasutas pályafutását 
több vasútüzemi tevékenység főener-
getikusaként. Később műszaki ellenőri 
tevékenységeket végzett. 

1997-től foglalkozik hivatásszerű-
en a környezetvédelem ügyeivel a 
MÁV-nál. Jelenleg a MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt. munkatársa. Eredeti 
végzettsége szerint vegyészlaboráns, 
vegyipari gépész üzemmérnök és 
környezetvédelmi szakmérnök, va-
lamint közúti veszélyes áruszállítási 
biztonsági tanácsadó. A Beszerzési és 
Logisztikai Üzletág környezetvédel-
mi szervezetének vezetője. Az általa 
irányított hetvenöt fős munkahelyi 
közösség elsősorban környezetvédel-
mi szolgáltatást nyújt. Fő partnerük a 
MÁV, a MÁV SZK, a MÁV-START, a MÁV 
FKG és a MÁV Nosztalgia.

Tóthné Kobra Mária házas, egy felnőtt 
(kertészmérnök) fiúgyermek édesany-
ja. Családjával Budapesten, egy há-
romgenerációs családi házban él.
Hétvégi szabadidejében szívesen ker-
tészkedik zalai telkén. Kikapcsolódás-
ként főként színházba és moziba jár. 
Nyaralás idején elsősorban az utazást 
választja. Nyáron a vízpart, télen a 
síelés élteti. Családjával immár több 
mint húsz éve jár Szlovákiába. A tél 
nagy kedvelője.
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Magyar Termék Nagydíjban és Innová-
cióért Nívódíjban részesültek a MÁV-
START Zrt. által fejlesztett és gyártott 
IC+ kocsik. Az elismeréseket az Ország-
házban vette át Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója és Csépke András, 
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 2016. 
szeptember 6-án. A két prototípus meg-
alkotói a ProfessionCert Mérnöki Szolgál-
tató Kft. által felajánlott DEKRA Certifica-
te minőségtanúsítványt is kaptak.

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

kilométeres – például Budapest és 
Hamburg közötti – közlekedéssel bi-
zonyította a magyar mérnöki munka 
kiválóságát, megfelelve az Európai 
Unió követelményeinek és mintegy 
száz vizsgálatnak. A MÁV-START a 
prototípusok alapján 20 darab – 10 
másodosztályú, termes, és 10 több-
célú – nemzetközi közlekedésre al-
kalmas IC+ kocsi gyártását tervezi 
2017-től – ennek előkészületei, köz-
beszerzési eljárásai már megkezdőd-
tek. Ezenkívül 2018-tól 100 darab bel-
földön közlekedő IC+ személykocsi 
sorozatgyártása is elindulhat, amit a 
magyar kormány 30 milliárd forinttal 
támogat. A vasúttársaság törekvése 
az, hogy a sorozatgyártásban a ha-
zai beszállítók a lehető legnagyobb 
szerepet vállalhassák, ezzel is segítve 
a magyarországi járműipar további 
fejlődését.

Az IC+ innovációs fejlesztési projekt 
költségeit kétharmad részben a vas-
úttársaság saját forrásaiból biztosí-
totta, amelyhez egyharmad résznyi 
európai uniós támogatást nyert el.

VÁLLALATI HÍREK BÜSZKESÉGEINK

Rangos díjakat nyertek az IC+ prototípusok

Blázovicsné dr. Makkai Borbála 
vezető jogtanácsos az egyetem 
elvégzését követőn rögtön a MÁV-
nál kezdett el dolgozni, immáron 
37 éve. A MÁV az első és egyetlen 
munkahelye. Családi kötődései, 
illetve diákmunkája révén a vasu-
tasság nem volt ismeretlen számá-
ra, ezért gondolta azt is, hogy pá-
lyáját az ország legnagyobb válla-
latánál kezdi. Majd’ négy évtizedes 
szakmai életútja bizonyítja, hogy 
hosszú távra tervezett. Munkássá-
gát az idei Vasutasnapon a Vasút 
Szolgálatáért kitüntetés arany 
fokozatával ismerték el.

Interjúsorozatunk eddigi megszó-
lalói egyöntetűen azt nyilatkozták, 
hogy a jóleső elismerés a sikeres csa-
patmunka eredménye. Kérem, mu-
tassa be, mi jellemzi azt a munkahelyi 
közösséget, amelyet vezet.
Elsősorban a társasági és a csoportszin-
tű érdekek megvalósításának magas 
szakmai szintű támogatása, aztán a loja-
litás, egymás megbecsülése, végül pe-
dig a humor. Kollégáim valamennyien 
jól felkészültek, ráadásul szakmai fejlő-
désük érdekében folyamatosan tovább-
képzik magukat. Elkötelezettek, nagy 
munkabírásúak. Fő feladatuk és céljuk 
a társaság jogszabályoknak megfelelő 
működésének biztosítása. Ennek meg-
valósítása érdekében biztosítják a jogi 
segítséget az egyes szervezeti egységek  
munkatársainak.
Ön a személyszállító vasúttársaság, 
vagyis a MÁV-START Zrt. vezető jog-

tanácsosa. A vállalat dolgozóinak lét-
száma nagy, meghaladja a 14 ezret. 
A jogi osztályon milyen kihívásokkal 
kell szembenézniük és mennyien lát-
ják el a feladatokat?
A MÁV-START jogi szervezetében jelen-
leg 15 munkatársam dolgozik. A leg-
nagyobb kihívást nekik az jelenti, hogy 
szinte valamennyi jogterületen komoly 
jártassággal kell rendelkezni ahhoz, 
hogy a napi munkát a munkáltató és a 
saját maguk által is elvárt színvonalon 
el tudják végezni. A hazai törvények 
mellett mindenkinek ismernie kell az 
EU-s jogszabályokat is. A MÁV-START 
igen sokféle tevékenysége minden 
munkavállalótól, így természetesen a 
jogászoktól is megköveteli a pontos 
munkát. A kis értékű beszerzések ép-
pen úgy feladatokat jelentenek, mint a 
személyszállítási tevékenységhez elen-
gedhetetlen nagy értékű járművek be-
szerzése. Fontos azonosítanunk – majd’ 
minden szervezeti egységünk közre-
működésével – azokat a szabályokat, 
amelyek segítségével a végrehajtási te-
rületeken foglalkoztatott kollégáinknak 
támogatást tudunk biztosítani. Mindezt 
természetesen a jogtanácsosi tevékeny-
ség szabályainak betartása mellett kell 
tennünk.

Vezetőként mely eredményekre 
büszke? 
A MÁV-START által elért valameny-
nyi eredményre büszke vagyok, annál 
is inkább, mert ezek az eredmények 
gyakran a mi közreműködésünkkel  
születtek meg.

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

Gaál Péter

„Büszke vagyok a kitüntetésre”
Blázovicsné dr. Makkai Borbálát elkötelezett, nagy munkabírású kollégák 
veszik körül
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gaz-
dasági Díjat kapott a MÁV-START 
Zrt. a térségben kifejtett kiemel-
kedő gazdasági tevékenységéért. 
Az elismerést a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés ítélte oda, 
az érte járó oklevelet és emlék-
plakettet Csépke András, a sze-
mélyszállító vasúttársaság vezér-
igazgatója vette át 2016. augusztus 
17-én. A díjat a közgyűlés a megye 
gazdasági életében, terület- és 
településfejlesztésében fontos sze-
repet játszó, az ipari, mezőgazda-
sági, kereskedelmi, műszaki, illetve 
egyéb területen kimagasló érdeme-
ket szerző személyeknek és közös-
ségeknek adományozza.

A MÁV-csoporthoz tartozó MÁV-
START Zrt. a térség jelentős, egy-
szerre tradicionális és innovatív 
munkaadója. A Szolnoki Járműja-
vító legújabb fejlesztése például a 
belföldi és nemzetközi forgalomra 
egyaránt alkalmas IC+ kocsi, amely-

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

állomása, naponta átlagosan 280-
300 vonat forgalmát bonyolítja. 
A város mint a magyar vasúthálózat 
egyik legnagyobb csomópontja je-
lentős vasúttörténeti múltra tekint 
vissza, az ország második vasútvo-
nalát 1847-ben helyezték üzembe 
Pest és Szolnok között.

Megyei gazdasági elismerést kapott a MÁV-START
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Miskolc, Tiszai pályaudvar. Egye-
temistaként hallottam először 
– majd még több százszor – ezt az 
állomásnevet, miután (általában 
hétfőnként) lekászálódtam a buda-
pesti intercityről. Tanulni érkeztem 
a városba, ahogy most is. Akkor 
joghallgatóként professzoroktól, 
ma újságíróként vasutasoktól. 
Előbbi inkább elmélet volt, utóbbi 
izgalmas gyakorlat. Maga az élet. 
Ízelítő egy 157 éves állomáson – és 
annak 115 éves épületében – dolgo-
zók mindennapjaiból. Ismerjék meg 
őket velem együtt!

Ugyanúgy intercityvel jövök, mint 
annak idején, az érzés valahogy 
mégsem a régi. Az állomás, az igen. 
2003-ban újították fel utoljára, ak-
kor még idejártam, tehát már a 
mostani állapotára emlékszem. A 
személyzetre mindig is kíváncsi 
voltam, bár nem gondoltam, hogy 
valaha is egyenként, szemtől szem-
ben beszélgetek majd a tagjaival. 
Szívélyesen fogadnak. Szinte akár-
kivel beszélek a csapatból, minden-
ki a vasúton töltötte, tölti az életét. 
Ez az első fontos benyomás. Beleillik 
a képbe, amit eddig is gondoltam er-
ről a hivatásról.

Liszt, tojás, sínszál
– Éppen hatvan éve vagyok vasu-
tas – jelenti ki mindjárt első beszél-
getőpartnerem, Szilágyi Sándor  

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

ximális betartásával lehet ezt űzni, mert 
a nemtörődöm hozzáállás óriási káro-
kat okoz, emberéletekbe kerülhet. Nem 
azért csinálod meg, mert azt mondta a 
főnök…    

A főnök, aki Sándor esetében az a Bán-
kuti Gyula, akivel még együtt kezdték 
tanulmányaikat, és aki már akkor is 
a barátja volt, amikor a bodrogközi 
származású szakember megismerte a 
velük egy iskolában tanuló későbbi fe-
leségét. Az érettségi szünetben jöttek 
össze, addig nem is köszöntek egy-
másnak… Ennek több mint negyven 
esztendeje. Sándor sokat dolgozott 
Sátoraljaújhelyen, ahol elmondása 
szerint egy legendás főnökségvezető-
től, Dankó Lászlótól tanulta ki a szak-
mát. Jelenleg folyamatvizsgálatokat 
végez, értékelő elemzéseket készít a 
pályafenntartás területén. Munkájáért 
2014-ben elnök-vezérigazgatói kitün-
tetésben részesült. 2016-ban pedig 
megnyerte csapatával az aranykram-
pács-versenyt! Mindkettőre büszke.

Rajzolt, ma jegyet ad
A Sándor által felvázolt „recept” sze-
rint, azaz tősgyökeres vasutascsalád-
ból került a Tiszai pályaudvarra Kántor 
Györgyi nemzetközi személypénztá-

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

– De legalább nem unalmas, hiszen 
ahogy nincs két egyforma utas, úgy 
nincs két egyforma nap sem a szolgálat-
ban – mondja. – A tömeg persze leszívja 
az erőt, s mindig történik valami. Legyen 
az baleset vagy felsővezeték-szaka-
dás, az ostor sokszor rajtunk is csattan. 
És hát mindenkinek a saját problémája 
a legnagyobb, ezért próbáljuk rugal-
masan kezelni a nehéz embereket. Azt 
szeretem, ha mosolyogva távoznak, és 
legközelebb is az én soromba állnak be 
többen, mert már ismernek. Próbálom 
azért nevelni is őket… A friss középis-
kolások eleinte nem köszönnek, fél év 
múlva már igen. A tisztelet oda-vissza 
alapon működik. Bár a közlekedési mo-
rál errefelé nem a legjobb: kapkodnak, 
csapkodnak, kiabálnak sokan, mert az 
utolsó pillanatban érkeznek, s úgy akar-
ják fél perc alatt elérni a vonatot, hogy 
az a kilencedik vágányról indul, és még 
számlát is kellene írnunk… De a jegy-
vizsgálóknak még nehezebb!

Mindennap veszélyben
Alighogy elhangzik a mondat, belép a 
helyiségbe egy érintett: Béla, aki ép-
pen vezető jegyvizsgáló. Nem szeret-
né sem azt, ha leírnám a teljes nevét, 
sem azt, ha fotót készítenék róla, de 
mesélni azért mesél. Panaszkodik is, 
meg nem is. Váltana is munkahelyet, 
meg nem is. Váltana, mert a problé-
más utasokat kezelni sose könnyű, 
mégsem távozna szívesen, mert „az 
enyhe kifejezés, hogy jó fejekkel dol-
gozom együtt; szeretek a kollégákkal 

elbeszélgetni, meglepően érdekesek, 
paintballtól a galambtenyésztésig sok 
mindennel foglalkoznak”. Bélát a törté-
nelem, a túrázás és a várak érdeklik. Ki-
kapcsolják a mindennapos stresszből.  

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

A nyugalom szobra
Burai János tolatásvezető Bélához 
képest szerencsére kevésbé gond-
terhelt. A sajóládi munkásember a 
vonatok összeállításában, a javítások 
kisorozásában, a műhely kiszolgálá-
sában, a szerelvények mosásában, 
mozgatásában vesz részt. Járműsze-
relőnek tanult – „igaz, a vizsgám nem 
sikerült, pedig sikerült volna, csak hát 
fiatal voltam, és nem mentem el rá…” 
–, s ’89 óta hosszú évek tapasztalatát 
gyűjtötte össze, amely nyugodttá te-
szi. Ilyen a kisugárzása is, jó lehet egy 
ilyen higgadt kollégával dolgozni.

– Pedig nem könnyű a munka: meleg, 

hó, eső váltakozik, izomerő kell hoz-
zá, a fiatalok nem is maradnak soká-
ig – magyarázza. – Az utasokkal nincs 
gond, az agresszívebbek sem hoznak ki 
a sodromból. Vannak nehéz éjszakák, 
de a huszonhét év alatt elfogadtam, ez 
azért már idő mindenben, mindenütt… 
Talán az egész életemet itt töltöm, a 
mai világban nem lehet nagyon válo-
gatni, és hát, ha nem szeretném, már 
elmentem volna. Három gyermekem 
van, korábban tartottunk jószágokat, 
szerettem horgászni is, de ma már csak 
a család a hobbim.

Jó a csapat, egy a cél!
Bánóczi Sándor főrendelkezőnek 
pedig az olvasás. Ő az, aki a Tiszai pá-
lyaudvar és Miskolc-Rendező forgalmi 
ténykedéseit összefogja, irányítja. Pe-
dig – ahogy ő fogalmaz – a családjá-
ban a környéken sem volt vasutas, és 
fiai is inkább vegyészmérnöknek, mér-
nök-informatikusnak tanultak, tanul-
nak a BME-n. A szikszói illetőségű Sán-
dor vonatfékezőként indult, 1982-ben 
állt szolgálatba. Volt aztán váltókezelő, 
vezető váltókezelő és rendelkező is.

– Ma pedig nincs mese, végigpörgöm 
a tizenkét órás műszakot – mondja. – 
Folyamatosan ott kell lennem fejben; 
van, hogy felállni sincs időm, annyi a 
feladat! Az éjszakázást ráadásul kép-
telenség megszokni… Még szerencse, 
hogy jó a csapat, egy célért dolgozunk, 
hasonló mentalitással. Nincs két egy-
forma óra, a kihívások mindig újak és 
újak. Csak fizetnének meg rendesen… 
Szerintem aránytalan, hogy egy-egy ki-
sebb állomáson dolgozó kolléga többet 
keres, bár nem tőlük sajnálom. Nem egy 
nyugdíjas állás ez, elhasználódik ám az 
ember…

Éjszaka, köd, öngyilkosok…
Érdekes, hogy következő alanyom, 
Sedlák András mozdonyvezető 

Akiknek a Tiszai „az” állomás
Örökölt hivatástudat, évtizedek rutinja és kiváló  
csapatmunka köti össze a miskolciakat
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Elnöki vizit a VSZ zamárdi gyermektáborában
A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója is 
ellátogatott a Vasutasok Szakszerve-
zetének 2016. augusztus 20. és 24. 
között szervezett gyermektáborába, 
amelyre a VSZ zamárdi üdülőjében 
került sor. Az utolsó napon Dávid Ilona 
együtt reggelizett a 7 és 12 év közöt-
ti gyermekekkel. Az ingyenes tábort 
olyan vasutas családoknak hirdették 
meg, akik számára könnyebbséget 
és segítséget jelentett a gyerme-

kek nyaraltatása. A négynapos tábor 
programjában többek között kézmű-
ves-foglalkozások, csapat- és sport-
versenyek, kirándulások és közös hor-
gászat szerepelt.

A 23 résztvevő felügyeletét a VSZ 
tisztségviselői látták el, de rajtuk kívül 
szakmai segítséget nyújtott Navratil 
Zsuzsa tervező grafikus, illusztrátor, 
képzőművész, Szlovák Dorottya pe-

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

szinte onnan folytatja, ahol kollégá-
ja abbahagyta, pedig nem hallotta, 
miről beszéltünk. – Kívülről nézve szép 
szakma a miénk, engem kocsivizsgáló 
édesapám csábított a vasúthoz. Hetven-
hétben kezdtem, de a mozdonyok ma is 
ugyanazok… A ’64 és ’82 között gyártott 
Szilik kel közlekedni hasonló érzés, mint 
Trabanttal felmenni az M3-ason Buda-
pestre. Igaz, hűtőt már raktak rájuk, 70 
százalékukon van klíma, s a gumirugós 
felfüggesztés miatt szebb a futásuk. A 
vezénylésünk is embert próbáló, sok a 
hajnali jelentkezés, és 2.30-ra lehetetlen 
kipihenten érkezni. De legalább most 
már harminc nappal előre ismerjük a ve-
zénylést, így lehet tervezni.

András szerint a mozdonyvezető leg-
nagyobb ellensége az éjszaka és a köd 
– együtt. Százhúsz km/h-s sebességgel 
haladva ilyenkor nem lát mást az em-
ber maga előtt, mint egy fehér falat, 
mégis tudnia kell, hol jár. Elkerülhetet-
len téma az öngyilkosoké is: – Tíznél 
járok. Kezdek hozzászokni, bár eleinte 
remegtem rendesen. Az elsőt rögtön ta-
nulóként, az első utamon fogtam ki… 
Nyékládházáról indultam, majd alig-
hogy felgyorsítottam százra, egy fiatal 
nő levetette az irhabundáját, és a vonat 
elé feküdt. Volt velem egy idősebb moz-
donyvezető, káromkodott kettőt, meg-
álltunk. Így indult, mégsem hagytam el 
a pályát! Azért kellemesebb témákat 
is érintünk. Megtudom, hogy András 
szabadidejében szívesen kertészkedik, 

nemrég járt vonattal Prágában, és az új 
tabletjének is örül, amelytől a táskája 
ugyan nem sokkal (pár könyv kikerült, 
így is maradt 1,8 kiló), de a munkája 
könnyebb lett.

Összegyűrt papírok helyett
Utolsó „vendéglátóm”, Klusóczkyné 
Dicső Valéria rendelkező forgalmi 

szolgálattevő nem beszél kilókról, so-
sem érezte tehernek a MÁV-os mun-
káját. „Pontosan azt csinálom, amit 
tizennyolc évesen, a jelentkezésemkor el-
képzeltem” – közli derűs határozottság-
gal. Forgalmi gyakornokként kezdett, 
1985-től vonatfelvevőként, szolgálat-
tevőként járta végig a Miskolc-Rende-
ző pályaudvari szamárlétrát. Lett egy 
mozdonyvezető – azóta már oktató – 
férje, két gyermekük született, és elvé-
gezte a tisztképzőt is. Nem bánta meg, 
hogy a vasutat választotta.

– Ha már családi okból eljöttem Kisvár-
dáról Miskolcra munkát vállalni, lega-

lább kaptam szabadjegyet – nevet. – 
Sok fiatal lány dolgozott itt akkoriban, 
járkáltunk tizenkét órában a tehervona-
tok közt. Amikor megláttam a forgalmi 
irodát, mondtam: én forgalmista leszek! 
Nem is vártam ki az ehhez szükséges há-
rom évet, egy év alatt felkészültem mun-
ka mellett az önállósító vizsgára. Így kez-
dődött. Ma már kevesebben vagyunk, 
egy emberen több a felelősség, de nem 
futok el a problémák elől, inkább meg-
oldom őket. Pedig sokszor két perc alatt 
kell jól dönteni. Ritka a nyugodt nap, 
de jó a csapatmunka. Ha egy irodában 
tologatnám a papírokat, és elrontanék 
egyet, csak összegyűrném és kidobnám, 
de itt emberéletekkel játszunk, és nagyon 
oda kell figyelnünk, hogy a vasút úgy 
menjen, ahogy mennie kell.

Valéria végszavától meg is nyugszom: a 
Tiszain jó kezekben vagyok. Az elmúlt 
órákban folytatott beszélgetésekből 
pedig legalább annyit okultam, mint 
anno az egyetemi konzultációkból. Ak-
kor rendszerint az egyetemi klubban 
folytatódott a nap, most a Restiben 
rendelek, miközben elgondolkozom. 
Például azon: milyen különbözők va-
gyunk mi, emberek. Mennyire más a 
sztorink. Ami az egyikünknek csupán 
élete egy állomása, az lehet, hogy a 
másiknak egy életen át „az” állomás. 
Miskolc, Tiszai pályaudvar, jó volt (újra)  
találkozni!

Kép és szöveg: Szász Adrián                 
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MAGYAR VASÚT MAGYAR VASÚT

A Magyar Vasút Konferencia idén Dá-
vid Ilona „székfoglaló” beszédével, 
megnyitó szavaival indult. A MÁV el-
nök-vezérigazgató asszonya ugyanis 
legújabb szerepkörében, a Hungrail 
Magyar Vasúti Egyesület elnökeként 
szólt a népes hallgatósághoz.

„Az idén tízéves egyesület nem egyszerű-
en a vasúti vállalatok egyesülete, hiszen 
csatlakozhat hozzá minden olyan cég, 
amelyet foglakoztat ennek az ágazat-
nak a helyzete. Így a járműipar, a vasúti 
építőipar, a vasúti szállítmányozók, il-
letve a vasúti oktatásban és képzésben 
érdekelt vállalkozások, intézmények is 
tagjaink lehetnek. A Hungrail így fedi le 
a vasúti ágazat minden aspektusát” – 
mondta az elnök, aki megköszönte a 
bizalmat, amelynek eredményeként 
a vasút szakmai érdekképviseletének 
első emberévé választották. „A mai 
napon a vasút jelenéről, és szándékaink 
szerint annak jövőjéről esik majd szó. 
Arra keressük a választ a vasúti piacon 
meghatározó személyiségektől, hogy 
miként látják a magyar vasút szerepét 
és helyét a következő évtizedekben” – fo-
galmazott Dávid Ilona.

A MÁV több egy vállalatnál
Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium parlamenti államtitkára 
előadásában a kormány vasútpoliti-
kájáról beszélt: „A vasút mindennapos 

irányítása és stratégiai fejlesztése össz-
társadalmi ügy” – mondta. Az államtit-
kár emlékeztetett arra, hogy 2010-ben 
a vasútnak 330 milliárdos vesztesége 
volt. Ezt mára sikerült kezelhető szint-
re, 73 milliárdra mérsékelni. A majd’ 

százfelé kiszervezett vasút ma már 
lényegében három nagy cégből áll. 
Egységes ágazati kódex született a 
személyszállításra, vagyis a közösségi 
közlekedés nemzeti jellegét sikerült a 
pártpolitika fölé emelni. „Rendet tet-
tünk a vasút finanszírozásában. Tízéves 
közszolgáltatási szerződést kötöttünk a 
pályavasúttal és a MÁV-START Zrt.-vel. 
A kiszámítható működés és fejlesztés 
feltételeit alapoztuk meg” – mondta az 
előadó, aki a jövőt illetően a fejlesztés 
fontosságáról is beszélt.

„A kormány világossá tette, hogy a kö-
zösségi közlekedésben a kötöttpályáé 
az elsőbbség” – hangzott el. 7600 ki-
lométeres pályáján a vasút közel 900 
településre jár be. Az elvárásoknak 
akkor tud eleget tenni, ha a gördülőál-
lományt, a kiszolgálást, a jegyvásárlást 
és a tarifarendszert, a tájékoztatást, 
valamint a biztonságot fejleszti. Vagy-
is a vasúton történő utazást – bár már 
sokat léptünk előre – még vonzóbbá 
kell tenni. „Vasútpolitikánkkal tehát az 
utasok, az emberek felé kell fordulni, a 
teherszállítást illetően pedig ki kell hasz-
nálni földrajzi pozíciónkat, a szállítási 
és logisztikai transzferekben kikerülhe-
tetlenné kell válnunk. Meg kell találni a 
helyüket a budapesti fejpályaudvarok-
nak, a budapesti körvasútnak, és komoly 
feladatok várnak a MÁV-ra a HÉV átvéte-
lével kapcsolatban is” – zárta előadását 
dr. Fónagy János, aki jövőképében az 
új nemzetközi korridorok fontossága 
mellett a Szolnoki Járműjavítótól várt 
200 darab IC+ kocsi gyártásáról sem 
feledkezett meg. 

Közép-Európa legnagyobb infra-
strukturális projektje készül
Először fordult elő, hogy a Magyar Vas-
út Konferencián a külügyi tárca első 
számú vezetője is előadást tartott. 
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy 
Magyarország, Szerbia és Kína együtt-
működése révén a közép-európai 
térség egyik legnagyobb infrastruktu-
rális projektje valósulhat meg a Buda-
pest–Belgrád vasútvonal felújításával 
és kétvágányúsításával, amelynek kö-
szönhetően Magyarország stratégiai 

szerepe a térségben tovább erősödik. 
A tárcavezető a Budapest–Belgrád 
vasútvonalról szeptember 9-én tartott 
kínai-szerb-magyar háromoldalú meg-
beszélés témáit is ismertette. „A MÁV 
és a kivitelezést bonyolító projektválla-
lat közötti szerződés november elsejéig 
létrejön, a beruházást lebonyolító ma-
gyar-kínai közös vállalatot pedig szep-
tember végéig hozzák létre” – fogalma-
zott a miniszter, aki szerint a felújított 
vasútvonalnak köszönhetően Magyar-
ország válik a térség legfontosabb köz-
lekedési tranzitországává. „A beruhá-
zással Magyarországon keresztül vezet 
majd a leggyorsabb útvonal Nyugat-Eu-
rópába azon görögországi kikötők felől, 
amelyekbe a Közel-Keletről és Kínából 
nagy mennyiségű árut szállítanak. On-
nan mindezt vasúton szállítják tovább 
Nyugat-Európába, ezt kell kihasznál-
nia Magyarországnak. Éppen ezért van 
szükség a Budapest és Belgrád közötti 
kétvágányú villamosított vasútvonalra, 
amelyen a vonatok óránként 160 kilo-
méteres sebességgel haladhatnak majd.”

Szijjártó Péter elmondta: összesen 
350 kilométernyi – magyar oldalon 
166 kilométernyi – vasúti szakaszt kell 
felújítani. A projekttel kapcsolatban 
körülbelül 550 milliárd forintos költ-
ségvetéssel számol a magyar kormány, 
amely az előzetes számításokhoz ké-
pest – a budapesti olimpiai pályázat 
miatt – magasabb összeg. A kínai fél 
október 31-ig fogalmazza meg a fi-
nanszírozási ajánlatot – a beruházás 85 
százalékban kedvezményes kamatozá-
sú kínai hitelből valósul meg. A hitelfel-
vételnek azonban az a feltétele, hogy a 

kínai kormány, illetve a kínai Exim Bank 
által folyósított hitelnek kedvezőbb fel-
tételeket kell kínálnia bármely Európá-
ban elérhető fejlesztési banki hitelnél.

Szijjártó Péter azt is ismertette, hogy 
16 közép-, illetve kelet-európai ország, 
valamint Kína állam- és kormányfői 
november elején Rigában találkoz-
nak, ahol a finanszírozási megállapo-
dás részleteinek tisztázásáról lesz szó. 
A miniszter beszélt arról is, hogy a 
magyar külgazdaság szempontjá-
ból fontos a koperi kikötő (Szlovénia) 
megközelíthetőségének javítása és 
Nyugat-Magyarország bekapcsolása a 
kontinens észak-déli vasúti hálózatába.

Készül a hazai járműgyártás cselek-
vési terve 
Lepsényi István, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium gazdaságfejlesztésért és 
szabályozásért felelős államtitkára a 
kötöttpályás járművek hazai gyártásá-
nak lehetőségeiről beszélt. Mint mond-
ta, előkészítés alatt áll egy ezzel kap-
csolatos cselekvési terv. A kötöttpályás 
stratégia alapján már feltérképezték, 
hogy Magyarországon milyen jármű-
vekre van igény.

Az államtitkár elmondta: járművekre 
elsősorban a MÁV-START Zrt.-nek és a 
GYSEV Zrt.-nek lesz szüksége, hiszen 
a vasúttársaságoknak fel kell készül-
niük a vasúti liberalizációra, verseny-
képességük biztosítása érdekében 
korszerű járműveket kell beszerezniük. 
Az igényekkel párhuzamosan felmér-
ték a hazai kutatási-fejlesztési és gyár-
tási lehetőségeket is. Lepsényi István 
hozzátette: a következő három évben 
fejlesztéshez, mintapéldányok előál-
lításához és bevizsgálásához mintegy 
14-15 milliárd forintra lenne szükség.  
Mint mondta, a következő tíz évben a 
MÁV-START-nak 450-460, többségé-
ben nemzetközi hálózaton is közleke-
dő IC-kocsira lenne szüksége, amelyek 
beszerzési költsége 140-150 milliárd 
forintra tehető.

Fókuszban a vasút 
Dávid Ilona a konferencián tartott előa-
dásában az elmúlt év eredményeiről, 
egyben a következő esztendők terve-
iről szólva elmondta, hogy miként és 
mennyit javult a MÁV-csoport gazdál-
kodása. Tavaly megszületett a tízéves 
pályaműködtetési szerződés, és a kor-

mány 23 milliárd forintnyi historikus 
hitelt vállalt át. Ugyanakkor a MÁV 
ugyanekkora összeggel saját erőből is 
törlesztett a hitelállományából. Sőt, a 
vasúttársaság 2,1 milliárd forint érték-
ben az ingatlanvagyon rendezését is 
végrehajtotta.

„A MÁV-csoport ésszerűsítette portfóli-
óját, és közszolgáltatóként a kiszámít-
hatóság jegyében állt munkánkhoz, 
legyen szó utasok szállításáról, jármű-
gyártásról vagy járműjavításról” – fo-
galmazott Dávid Ilona, aki röviden 
beszélt a pályafejlesztésekről, az állo-
mások megújításáról, az intermodális 
csomópontok kialakításáról, az utazók 
komfortérzetének javításáról, és az 
IC+ járművek hamarosan induló soro-
zatgyártásáról is.

Szó esett még a közlekedési infor-
matikai projektek folytatásáról és a 
munkavállalók egyen-formaruháinak 
beszerzéséről. „Közszolgáltatóként 
azonban a menetrendszerűség az, ami 
érzékletesen jellemzi a munkánkat” – 
jelentette ki az elnök-vezérigazgató. 
„Sikerült a 90 százalékos menetrendsze-
rűséget elérni, és legalább ennyire jó hír, 
hogy a vevőkapcsolatinkban is képesek 
voltunk megújulni. Ez csak úgy válha-
tott valóra, hogy vezérlő elvünk a part-
nerség volt.” Az év további fejleménye-
ként az előadó kitért arra is, hogy a 
vasúttársaság komoly szerepet vállalt 
a szakemberképzésben és az utánpót-
lás-nevelésben. 

„Igyekeztünk megoldást találni arra, 
hogy javíthassunk a vasutasok bér-
helyzetén, ennek érdekében folyamatos 

egyeztetésben vagyunk a tulajdonos, 
vagyis az állam képviselőivel” – mond-
ta Dávid Ilona, aki az elmúlt négy év si-
kereivel és a fenntartó bizalmával ma-
gyarázta azt, hogy a kormány döntése 
alapján a vasúttársaság égisze alatt 
folytatja további szolgáltatását a bu-
dapesti Helyiérdekű Vasút (HÉV). „Cé-
lunk, hogy a főváros vasúti kapcsolatait 
megújítsuk, hogy a Keleti és a Nyugati 
pályaudvar rekonstrukcióját megvaló-
sítsuk, és a budapesti vasúti összekötőt 
korszerűsítsük. A további tervek között 
szerepel a Déli pályaudvar területének 
hasznosítása, a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának 
kialakítása és a Budapest–Belgrád vas-
útvonal életre hívása” – vázolta fel a 
következő évek koncepcióját az elnök, 
akinek összefoglaló prezentációja ide 
kattintva tekinthető meg.

A szakmai konferencia folytatásában 
Feldmann Márton, a MÁV-START Zrt. 
értékesítési vezérigazgató-helyettese 
az elővárosi közlekedés fejlesztésé-
ről, dr. Kovács Imre CEO, a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke 
az áruszállítás és a vasúti infrastruktú-
ra egymásra való hatásáról, Kövesdi 
Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója 
pedig a nemzetközi korridorokhoz il-
leszkedő nyugat-dunántúli infrastruk-
túra-fejlesztésekről tartott előadást.

Képek és szöveg: Gaál Péter

Magyar Vasút Konferencia 2016
Dr. Fónagy János: „Vasútpolitikánkkal az utasok, az emberek felé kell fordulni”

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

Fónagy János elismerése
A Magyar Vasút Konferencián immár 
hat éve hagyomány a néhai MÁV 
vezérigazgatóról, Sipos Istvánról elne-
vezett díj átadása. Idén több évtizedes 
közlekedéspolitikai tevékenysége elis-
meréseként Fónagy János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium parlamenti 
államtitkára, egykori közlekedési mi-
niszter vehette át a rangos elismerést.  
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Az idei, minden idők legmonumentálisabb InnoTrans kiállításán  
2950 kiállító és 140 vasúti világújdonság mutatkozott be. A külső be-
mutatóterület összesen 3500 méternyi sínpárján 123 járművet – csupa 
szenzációs műszaki alkotást – lehetett megtekinteni.

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

Szeptember 20. és 23. között rendez-
ték meg Berlinben az InnoTrans 2016 
vasútijármű- és közlekedéstechnikai 
szakkiállítást. A MÁV-csoport itt 
mutatta be a nagyvilágnak új síndiag-
nosztikai mérővonatát, az FMK-008-
at, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója pedig részt vett a világ 
vasúti vezetőinek csúcstalálkozóján. A 
MÁV FKG Kft. univerzális zúzottkő- és 
ágyazatrendező gép vásárlásáról írt 
alá szerződést a kiállításon.

Szeptember 20. és 23. között rendez-
ték meg Berlinben az InnoTrans 2016 
vasútijármű- és közlekedéstechnikai 
szakkiállítást. A MÁV-csoport itt mutatta 
be új, kétrészes, dízel-hidraulikus erőát-
vitellel rendelkező síndiagnosztikai mé-
rővonatát, az FMK-008-at. A nemzetközi 
sajtótájékoztatón megjelent és beszé-
det mondott Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, Csépke András, 
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója, va-
lamint Béli János, a MÁV Központi Fel-
építményvizsgáló (KFV) Kft. ügyvezető 
igazgatója. A különleges járművet a KFV 
megrendelésére gyártották a vasúttár-
saság szakemberei. Az FMK-008 mé-
rőkocsija – az FMK rövidítés jelentése: 
Felépítménymérő Kocsi – már üzembe 
helyezési engedéllyel is rendelkezik, 
tavaly megkezdte a síndiagnosztikai 
vizsgálatokat Magyarországon és Auszt-
riában. A fejlesztést a sínkárosodási hi-

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

A szerelvény egy mérőkocsiból és az 
azt vontató motorkocsiból áll. Engedé-
lyezett sebessége 120 km/h, a mérések 
alkalmával pedig – a mérőrendszer sajá-
tosságaiból adódóan – 70 km/h. 

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

nálni, és kifejezetten az ottani klimati-
kus körülményekhez fejlesztették ki a 
német szakemberek.

A kiállítók között volt a francia Alstom 
nulla szén-dioxid-kibocsátású helyi vo-
nata, a csehek pedig egy villamost, a 
Škoda Transportation cég ForCity plus 
névre keresztelt, 350 fő szállítására al-
kalmas járművét állították ki. A rendez-
vény hivatalos megnyitóján Alexander 
Dobrindt, Németország közlekedésért 
és digitális infrastruktúráért felelős szö-
vetségi minisztere azt hangsúlyozta, 
hogy a 11. InnoTrans történelmi lépést 
tett az új innovációkkal teli világban, a 
vasúti szállítás és közlekedés megérke-
zett a digitális korba, hivatalos nevén a 
Mobility 4.0-ba.

Az InnoTranson került sor a világ vas-
úti vezetőinek csúcstalálkozójára is, 
amelyen Dávid Ilona kétoldalú megbe-
széléseket folytatott többek között az 
osztrák, a német és az orosz vasút képvi-
selőivel, valamint személyesen tárgyalt 
Violeta Bulccal, az Európai Unió közle-
kedésért felelős biztosával a Szerbiával 
közös Budapest–Belgrád projektről. Az 
Európai Vasúti és Infrastruktúra Társa-
ságok Közösségének (CER) közgyűlése 
pedig Rüdiger Grubét, a Deutsche Bahn 
vezérigazgatóját választotta meg a szer-
vezet vezetőjének, miután elődje, Chris-
tian Kern tavasszal az Osztrák Köztársa-
ság kancellárja lett, s ezért leköszönt az 
elnöki posztról.

A kiállításon Magyarország legnagyobb 
vasútépítő, -felújító és -karbantartó tár-
sasága, a MÁV Felépítménykarbantartó 
és Gépjavító (FKG) Kft. univerzális zú-
zottkő- és ágyazatrendező gép vásárlá-
sáról írt alá szerződést az osztrák Plasser 
& Theurer Export von Bahnbaumaschi-
nen GmbH-val. Az USP 2005 típusú jár-
mű – a MÁV Zrt. számára gyártás alatt 
lévő vágányszabályzó és vágánystabili-
zátor gépekkel gépláncot alkotva – akár 
kétszer-háromszor gyorsabbá és haté-
konyabbá teheti a vasúti pályákon vég-
zett karbantartási és építési munkálato-
kat. Az új gép várhatóan 2018 tavaszán 
áll munkába.

Szöveg és kép: MÁV Zrt.

Kétmilliárd dolláros amerikai bevásárlás

Vasútvonalat korszerűsít Törökországban a Siemens

Elfogadták Németország új közlekedési stratégiáját

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

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

kedőknél 33 százalékkal több utast tud 
szállítani, s jórészt a New York állam-
ban található Hornellben fog készülni.  
A franciák beruházásának köszönhető-
en pedig az USA-ban közel ezer új mun-
kahely jöhet létre.

Forrás: Alstom/Amtrak

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

köszönhetően a vonatok jelenlegi ma-
ximális sebessége 70-ről 120 km/h-ra 
emelkedhet, így a menetidő kilencről 
öt órára csökkenne. A korszerűsített 
vonalat a tervek szerint 2017-ben he-
lyezik majd üzembe. A német cég szál-
lítja a Trackguard Westrace elektroni-
kus biztosítóberendezési rendszert, 
a váltóállító hajtóműveket, a sorom-

pótechnológiát, a kommunikációs 
technológiát, valamint az Egységes 
Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 
(ETCS) 1-es szintjének megfelelő esz-
közöket a vonal több mint harminc 
állomására, de a samsuni forgalomi-
rányító központ teljes felszerelését is.

Forrás: www.siemens.com

Új, 2030-ig szóló közlekedési infrastrukturális tervet 
(Bundesverkehrswegeplan 2030) hagyott jóvá a német 
szövetségi kormány. A BVWP 2030 legalább ezer projek-
tet tartalmaz közel 270 milliárd euró értékben (ez több 
mint 82 000 milliárd forintnak felel meg). Ebből 112,3 
milliárd euró jut majd vasúti projektekre. A stratégián 
belül a projektek 49,3 százaléka közútra, 41,6  százalé-
ka vasútra, 9,1 százaléka pedig vízi utakra vonatkozik. A 
projekteket az úgynevezett nemzeti prioritási koncepci-
óban foglalt módszertan szerint súlyozzák annak érdeké-
ben, hogy a hálózatban található szűk keresztmetszete-
ket megszüntessék. A majdani beruházások elsősorban 
a nagy közlekedési korridorokon tapasztalható torló-
dások megszüntetésére fókuszálnak a forgalom opti-
malizálása érdekében. A terv 800 kilométer vasúti szűk 
keresztmetszet megszüntetésével számol. A BVWP 2030 
kidolgozásában az állampolgárok is részt vehettek, ez 
volt az első alkalom, hogy a nyilvánosság is szerepet ka-
pott az infrastrukturális terv kidolgozásában.

Forrás: www.railwaypro.com
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Van olyan szakszervezet, amelynek 
már nincs se tagsága, se vagyona, 
és már csak azért létezik, mert a 
vezetője kitartóan elnök akar lenni 
– mondja Meleg János. A Vasutasok 
Szakszervezetének elnökét pénzről, 
párttagságról és a vasutas pénztá-
rak jövőjéről kérdeztük.

Sajtkrémleves, szilvakrémleves tú-
rógombóccal, savanyú csirkemell, 
feketeerdő torta, kovászolt töltött 
káposzta. Melyik vajon ezek közül 
a kedvence?
Akár a kovászolt töltött káposztát is 
mondhatnám, de sejtem miért ezzel 
indít: a VSZ korábban megjelentetett 
egy receptgyűjteményt Vasutas Ízek 
címmel.

Pont a felesége receptjeiből olvas-
tam fel párat. Jól főz a neje?
Remekül. Ezért valóban beküldött ő is 
néhány receptet.

Sőt, az egyik újságjuknak még a 
címlapján is szerepelt a felesége. 
Először azt gondoltam, megkér-
dezem, vajon a MÁV elnök-vezér-
igazgatója, Dávid Ilona is oda-
kerülhet-e, vagy ez csak családi 
kiváltság? De aztán láttam, hogy 
nemrég még közös kép is készült 
önökről.
Igen, Zamárdiban. Tavaly a szerb 
árvízkárosult családok gyerekeit 
hívtuk meg egy balatoni táboro-
zásra, s a rendezvény olyan jól si-
került, hogy elhatároztuk: idén a 
tagságunk körében is meghirdet-
jük a programot. Szerintünk ez is 
fontos része az érdekvédelmi mun-
kának. Épp ezért szerettük volna, 
ha a gyerekekkel az elnök asszony 
is találkozik. Dávid Ilona elfogadta 
a meghívásunkat, eljött egy közös 
reggelire. A gyerekek, a vasutasok 
és a táborvezetők is örültek a láto-
gatásának.

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

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

A zamárdis történet azt mutatja, 
hogy a VSZ és a MÁV vezetősége 
között „enyhülés” van. Pedig nem 
volt mindig ennyire felhőtlen a 
viszony…
Szerintem korábban sem volt rossz 
a kapcsolat. Ha a MÁV-vezetés bére-
zésére vonatkozó nyilatkozatomra 
gondol: sajnálom, hogy azt félreér-
telmezte a média. 

Valóban erre gondoltam.
Tudom. Soha nem szoktam mások 
zsebében nyúlkálni, hiszen más-
honnan indultunk, mások a lehető-
ségeink, más a hátterünk. Van, aki 
okosabb, szorgalmasabb, s van, aki 
kifejezetten lusta. Aki szeret és tud 
is többet dolgozni, az egy kicsivel 
jobban él. Én inkább arra lennék 
kíváncsi, kinek milyen érdeke fűző-
dött ahhoz, hogy ezt a témát pont 
akkor dobja be a köztudatba, ami-
kor a bértárgyalásokon fillérekért 
harcoltunk a munkavállalók érde-
kében.

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

Egy megjegyzést azért enged-
jen meg: annak az érdekvédelmi 
tisztségviselőnek, aki közéleti 
szereplést vállal s a szakszerve-
zeti tagok befizetései fölött disz-
ponál, sőt adott esetben abból 
tiszteletdíj formájában még ré-
szesül is, szerintem a fizetésének 
és a vagyoni helyzetének is nyil-
vánosnak és átláthatónak kelle-

ne lennie. Nem így gondolja?
Az én fizetésem ismert a tagság 
előtt, s én nekik vagyok köteles el-
számolni a tagdíj felhasználásáról. 
Ezt minden évben megtesszük a 
kongresszusunkon.

Ismert, mert a Magyar Hírlap 
megírta, hogy 1,2 millió forintot 
keres. Ön ezt nem is cáfolta.
A sajtó csak találgat, a napilap mel-
lélőtt. Az egyik hírcsatorna meg-
kérdezte, akarok-e az újságcikkre 
reagálni. Csak annyit mondtam, 
hogy egyetlen sor igaz a cikkből: 
valóban 210 ezer forintot kapok 
azért, mert tagja vagyok a MÁV Zrt. 
felügyelőbizottságának. S azért 
nem cáfoltam a Magyar Hírlap ér-
tesüléseit, mert a kommunikációs 
tanácsadóim azt mondták, hogy 
erre nem kell reagálni. A bruttó 
béremből levont egy százalékos 
szakszervezeti tagdíjam az egyik 
vidéki alapszervezetünkhöz megy. 
Akik ott ezt megkapják, jól tudják, 
mennyit keresek. Tiszteletdíj pedig 
nem is volt a kikért tisztségviselők-
nek, mert ilyen egyáltalán nincs is 
a VSZ-nél.

A minap kiadtak egy közleményt, 
amelyben arra hívták fel a figyel-
met, hogy a vasúttársaságnál a 
létszámhiány felszámolása azon 
múlik, ad-e ehhez 30 milliárd fo-
rintot a kormány a MÁV-nak. Mi-
ért nem közösen adott ki nyílt le-
velet a hét szakszervezet? Akkor 
talán a kormány is komolyabban 

venné a vasúttársaság problé-
máját.
Bár korábban is itt dolgoztam, csak 
másfél éve vagyok a VSZ elnöke. 
Mi demokratikusan működünk, el-
lentétben azokkal a szakszerveze-
tekkel, ahol 20-25 évig ugyanazok 
tölthetik be az elnöki tisztséget. 
Ráadásul van olyan szakszervezet 
is, amelynek már nincs meghatáro-
zó tagsága, nincs érdemi vagyona, 
és csak azért létezik papíron, mert a 
vezetője kitartóan elnök akar ma-
radni, Azt tapasztalom, hogy az ér-
dekvédelem átalakulóban van: az in-
tegráció helyett ismét verseny indult 
közöttük, mint ahogy régen is volt. 
Ez nem helyes. A VSZ a tavalyi Vasu-
tasnap óta intenzív kommunikációba 
kezdett, s változtatott a stílusán is. 
Nem elégszünk meg azzal, hogy foly-
ton a régen lerágott problémát toljuk 
a médiában, mi már a megoldáson 
dolgozunk és építkezünk. A munka-
vállalók eredményeket várnak.

Mi a cél az építkezéssel?
Az, hogy jó megállapodásokat kös-
sünk a MÁV vezetésével a munkavál-
lalók érdekében. Az idei 3 százalékos 
bérfejlesztés is annak köszönhető, 
hogy a Rail Cargo Hungaria elnök-ve-
zérigazgatója társaságában Ajakon 
találkoztam Seszták Miklós fejleszté-
si miniszterrel. Kovács Imre ugyan-
is nagyon aggódott az esetleges 
sztrájk miatt. Ha ez a hármas beszél-
getés nem jött volna össze, akkor 
nem biztos, hogy idén is lett volna  
bérfejlesztés.

 „Sajnálom! Félreértett a média!”
Meleg János: „Van, aki okosabb, szorgalmasabb, s van, aki kifejezetten lusta.”
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A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület 
szerint a hatályos jogszabályok el-
várásai a vasúttal összefüggő egyes 
munkakörökkel szemben túlságosan 
szigorúak. A vasútüzem és a munka-
végzés biztonsága elsődleges fon-
tosságú, azonban a rendeleteknek a 
Hungrail szerint nagyobb figyelmet 
kellene fordítaniuk a különböző vas-
úti munkahelyek eltérő lehetőségeire, 
illetve a képzési és a továbbképzési 
követelmények meghatározása során 
a kellő szakmai rutint nagyobb súllyal 
kellene figyelembe venni.

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

gatójával, Takács Máriával tekintették 
át, hogy mit tud tenni a vasúttársaság 
csoportszinten a munkaerőhiány ha-
tékony kezelése érdekében. A MÁV-
nak az elvándorlás és a nyugdíjazás 
egymást erősítő hatását kell tompíta-
nia annak érdekében, hogy szolgál-
tatási színvonalát fenn tudja tartani. 
A megfelelő vasutasképzés hiánya to-
vábbi probléma forrása.

A MÁV több évtizede sikeres 
gyakorlatához tért vissza azzal, hogy 
folyamatos toborzásba kezdett a szak-
középiskolákban. Komoly gondot je-
lent azonban a MÁV számára, hogy tel-
jesen más ismeretanyagot oktatnak az 

iskolákban, mint amit a vasútnál hasz-
nálni kellene. Az érdeklődés növelése 
érdekében 2016 őszén új ösztöndíj-
rendszert vezetnek be: a fiatalok utol-
só tanulmányi évükben ösztöndíjban 
részesülnének, alkalmazásuk kezdete 
után két évvel pedig garantált bér-
fejlesztést kapnának. A mozdony-
vezető-képzésben modulrendszert 
vezetnek be, a képzést többlépcsős 
előszűrés előzi meg. Fontos lenne a 
hatósági vizsga időtartamát rövidí-
teni – a mozdonyvezetőknél jelenleg 
7 óra az előírás, ami megterhelő és  
felesleges.

MÁV KIG/DUE/RCH

Ha már a sztrájkot szóba hozta: az 
év elején a hét szakszervezet elha-
tározta, hogy február 12-én egy asz-
talhoz ülnek, s a közös nagy bejelen-
tésre meghívták a sajtó képviselőit. 
Előtte való nap azonban ön „elvitte 
a show-t” a többiek elől: azt nyilat-
kozta az MTI-nek, hogy a sztrájk 
időpontját fogják bejelenteni. Mi 
volt ezzel a célja? A sztrájk irányába 
akarta tolni a többieket vagy csak el-
sőségre vágyott?
Nem így emlékszem erre a történetre. 
A sajtótájékoztatót ezért hívtuk össze. 
Az viszont tény, hogy nem mi kampá-
nyoltunk a munkabeszüntetés ellen. 
Az egyik szakszervezet honlapján fo-
lyamatosan arról lehetett olvasni, hogy 
miért nem lehet ma Magyarországon 
sztrájkolni. Vagyis, elkezdték az embe-
reket lebeszélni róla.

A VDSZSZ a sztrájktörvény ismereté-
ben csak hűteni akarta a kedélyeket 
– önökkel ellentétben.
Nekem elsősorban a saját tagságom-
nak kell megfelelni. Az, hogy ki, mit, 
miként értelmez, és miként nyilatkozik, 
engem vajmi kevéssé érdekel.

Az önnel szemben felhozott kriti-
kák mögött az a vád húzódik meg, 
hogy az érdekvédelmet bevitte a 
politika nyílt küzdőterére.
Ezekről eddig nem hallottam, a hátam 
mögötti kavarásokkal nem akarok 
foglalkozni. A mi érdekvédelmi mun-
kánk nyitott, a tagságunkat a holna-
punkon rendszeresen tájékoztatjuk. 
Arról viszont nem tehetünk, ha az 
oldalunkon szereplő hírekre a média 
vagy valamelyik párt is rárepül. Az 
egyes médiumokról pedig jól tudjuk, 
hová, melyik párthoz vannak bekötve. 
Amikor migránskérdésben elsőként 
szólalt meg a VSZ a munkavállalók 
érdekében, akkor az M1 csatornán 
szerepeltem. Azonban ettől a szak-
szervezetünk még nem lett kormány-
párti. Mi egyetlen pártvezetőnek sem 
küldünk írásos jelzést, hogy holnap 
melyik médiában mi fog megjelenni, s 
mire kell kampányt felépíteni.

Van olyan szakszervezet, ahol ezt 
így csinálják?
Ezt csak mintegy mellékesen megje-
gyeztem. Mi pártpolitikával nem fog-
lalkozunk. A VSZ tagsága politikailag 
is igen színes. Azt igazán nem lehet 

mondani, ránk hogy mi egy poszt-
kommunista szakszervezet volnánk. 
Ráadásul szerintem a vasutasság 
többsége inkább a jobboldallal szim-
patizál vagy megfordítom: van olyan 
jobboldali párt, amelynek jelentős ré-
sze vasutas.

Azzal igenis beszállnak a pártpo-
litikába, amikor Mészáros Lőrinc 
cégügyeiről szóló újságcikke-
ket posztolnak ki a közösségi  
oldalukra.
Mi csak vasúttal kapcsolatos hírekre 
hívjuk fel a figyelmet. De mondjon 
olyat, amit nem tettünk ki!

Tasó László Vasutasnapon elmon-
dott beszédét nem találtam az 
önök oldalán – miközben a közle-
kedéspolitikáért felelős államtitkár 
mondataiból sokat idézett a média.
Ez talán a figyelmetlenség miatt ma-
radhatott el: a kollégám nyilván renge-
teg hírt átnézett, talált kettőt, de lehet, 
hogy ez az egy elkerülte a figyelmét. 
Na, ilyenkor ezt szóvá szoktam tenni.

Vannak egyébként személyes po-
litikai ambíciói? Elvégre önélet-
rajzából sejthető, hogy annak ide-
jén nemcsak a KISZ-nek, hanem az 
MSZMP-nek is a tagja volt. A pár-
tok iránti vonzalmával nem lenne 
egyedül: Bárány Balázs néhány éve 
az origo.hu-nak ismerte el MIÉP-es 
párttagságát.
A szakszervezetünk ügyvezetésében 
senki sem párttag. Nincsenek politikai 
terveim, de ha az egészségem 68 éves 
koromban engedi, esetleg elindu-
lok valahol helyi képviselőjelöltként 
– pártszínektől függetlenül. Ami a 
múltat illeti: mint mindenki, én is sod-
ródtam a történelemmel. Az MSZMP-s 
tagság ma már nem jelent semmit 
sem. Nézze meg, hány MSZMP-s, KISZ-
es van a kormánypártban! Azzal a fel-
osztással pedig nem tudok mit kezde-
ni, hogy vannak jó komcsik és vannak 
rossz komcsik. 1976 óta veszek részt 
az érdekvédelmi munkában. Balolda-
li beállítottságomat, puritánságomat, 
szociális érzékenységemet sosem 
rejtettem véka alá. A pályafutásom 
alatt mindig szóvá tettem, ha valahol 
igazságtalanságot tapasztaltam. Már 
annak idején is sokat veszekedtem és 
vitatkoztam emiatt – például a pártbi-
zottság titkárával.

Ahhoz mit szól, hogy Dávid Ilona 
lett az Önkéntes Vasutas Pénztár 
igazgatótanácsának elnöke? Arra 
még sose volt példa a pénztár tör-
ténetében, hogy a MÁV első embe-
re bekerüljön az irányító testületbe, 
miközben a MÁV utalja oda a leg-
több pénzt a munkavállalók után.
Őszinte meggyőződésem, hogy az el-
nök asszony jól fogja védeni a pénztár 
érdekeit. Szerintem jelen pillanatban 
az ő helyzete, tapasztalata, lehetősé-
ge, az egyedüli garancia arra, hogy 
megmaradjon a vasutas pénztárak 
önállósága.

A VSZ nagyon csendben volt a két 
jegyvizsgáló története alatt. Mi a 
véleménye erről a jelenségről?
Mi másképp kezeltük volna ezt a prob-
lémát.

Csakhogy a problémát épp az egyik 
szakszervezet idézte elő.
Ezért mondtam, hogy mi ezt másként 
kezeltük volna. Azt látom, hogy a szak-
szervezetek szép lassan el fognak vál-
ni egymástól. Az nagy baj lesz, ha min-
denki külön úton fog járni. Miközben 
egyesek radikalizálódnak, közben az 
eredmények nem jönnek, a tagság el-
fordul a szakszervezetektől. Mi tovább-
ra is a megállapodások megkötésére, 
kompromisszumra fogunk törekedni.  
A nyugodt erőt, a szakmaiasságot 
képviseljük, ezt mi eredményesebb-
nek hisszük hosszútávon. Kérdés, 
hogy ezt a szándékunkat a MÁV veze-
tése miként fogja kezelni. 

Gyüre József

PÁLYAVÁLASZTÁSÉRDEKVÉDELEM

Változásokra van szükség a vasúti szakképzésben

MÁV-táblaavató a Dunaújvárosi 
Egyetemen

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

Diplomásutánpótlás-program 

Szeptember elején elindult a MÁV-csoport pá-
lyakezdő diplomások részére meghirdetett idei 
orientációs gyakornoki programja, amelynek célja 
friss diplomás pályakezdő szakemberek felvétele 
és hatékony integrálása a vasúttársaság szerve-
zetébe. Az elmúlt tíz évben közel 270-en nyertek 
felvételt a gyakornoki programba, közülük mint-
egy 200-an dolgoznak a vasúttársaságnál, sokan 
operatív szintű vezetői vagy szakértői munkakör-
ben. Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója 
a program azt mondta: a vasúttársaság nagyvál-
lalatként a képzésben, a fejlődésben, valamint 
az országos mobilitásban a lehetőségek tárháza, 
amivel érdemes élniük a fiataloknak.

Közösen indít duális képzést az RCH 
Zrt. és a Dunaújvárosi Egyetem

A Rail Cargo Hungaria Zrt. kooperatív duális képzés-
re vonatkozó együttműködési megállapodást írt alá 
szeptemberben a Dunaújvárosi Egyetemmel. Az er-
ről szóló okmányt dr. Kovács Imre, az RCH Zrt. igaz-
gatóságának elnöke, CEO, és dr. András István, az 
egyetem rektora látta el kézjegyével. A képzés ke-
retében A vasúti árufuvarozás járművei elnevezésű 
tantárgy korszerű, gyakorlatban alkalmazott isme-
retekkel gazdagítja majd a dunaújvárosi gépész- és 
anyagmérnök hallgatók ismereteit.

Tiéd a pálya!
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Szeptembertől folytatódtak a mun-
kálatok a 2-es számú, Rákosrendező 
és Esztergom közötti vasútvonalon. 
Az 51 kilométeres szakasz villamo-
sításának részeként sor kerül a még 
szükséges felsővezetéki oszlopok 
felállítására, valamint megkezdik az 
azokhoz kapcsolódó vezetékek és 
tartozékszerkezetek szerelését is. 
Szintén megkezdődtek, illetve foly-
tatódtak az állomások átépítésével 
kapcsolatos munkálatok. Ezek közé 
tartozik Angyalföld és Esztergom ál-
lomás vágányhálózatának átépítése, 
amelynek részeként az ősz folyamán 
többek között régi kitérőket bonta-
nak el és újakat építenek be, vala-
mint a Magyar Vasúttörténeti Park-
nál a vágánykorrekció kivitelezése.

A beruházás keretében 2017. feb-
ruár végéig várhatóan elkészül az 
Angyalföld és Újpest közötti új, má-
sodik vágány, ezért ősztől folyama-
tosan végzik a közműfeltárásokat 
és -áthelyezéseket, illetve az egyéb 
fejlesztéseket. Angyalföldön peront 

és perontetőt is építenek, Újpesten 
pedig befejezik a meglévő peron át-
építését és a perontető korrekcióját.
Még idén elkezdik a régi vontató-
vágányok kiiktatását a dorogi vas-
útállomásnál, hogy kialakítsák az új 
autóbusz-pályaudvar helyét. Eszter-
gomban az ideiglenes peronok épí-
tése mellett átépül a vágányhálózat, 
és az autóbusz-pályaudvar építése is 
megkezdődik.

A fejlesztés részeként a MÁV-START 
Zrt. próbautat hajtott végre egy  
FLIRT motorvonattal a 2-es vonalon 
2016. augusztus 30-án. A FLIRT egy 
418-as sorozatú dízelmozdony segít-
ségével járta be az utat, amelynek 
során a vasúttársaság szakemberei 
a motorvonat kimozdulólépcsői és 
a peronok egymáshoz viszonyított 
elhelyezkedését vizsgálták Pilisvö-
rösvárbánya, Szabadságliget és Klo-
tildliget megállóhelyen.

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

sá váljon a villamos vontatásra.  
A kivitelezést a Strabag Vasútépítő 
Kft. vezette STO-Esztergom Konzor-
cium végzi. A fejlesztés a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium megbízá-
sából, a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. beruházásában, hazai és 
európai uniós forrásból valósul meg.

NIF/MÁV KIG
Fotó: Morvai Katalin

Folytatódik a villamosítás a 2-es vonalon

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

lemondanak az utazásról, csatla-
kozást mulasztottak vagy késett a 
vonatuk. A kedvezményes utazási 
lehetőséget biztosító START Klub 
kártya megrendelése és átvétele 
is az utascentrumban történik. A 
szolgáltatásaival kapcsolatos ész-
revételeket szintén itt fogadja, sőt 
a talált tárgyakat is itt kezeli a sze-
mélyszállító vasúttársaság.

Megnyílt a székesfehérvári utascentrum

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

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

latait, vizsgálja az utazási szokásokat, 
továbbá népszerűsíti a vonatozást. Az 
utasszám alakulásának függvényében 
a MÁV-START fokozatosan fejleszti a 
térség vasúti közlekedésének színvo-
nalát, több jó állapotú, felújított kocsit 
közlekedtet a vonalon. A vasúttársa-
ság bízik abban, hogy a módosítás be-
vezetését követően az IC-szolgáltatást 
igénybe vevő utasok száma kedvező-
en alakul, és jelentős mértékben meg-
haladja az idei első félévben tapasztalt 
értékeket.

Visszakapta az IC-kocsikat Békéscsaba

Befejeződött az 1895-ben épült 
balatonszentgyörgyi vasútállomás 
műemlékvédelmi szempontok sze-
rinti teljes felújítása, az állomás 
hivatalos átadására 2016. szeptem-
ber 15-én került sor. A rekonstruk-
ció részleteit, a projekt eredményeit 
Pál László, a MÁV Zrt. általános 
vezérigazgató-helyettese, Peresz-
tegi Imre, a ZÁÉV Építőipari Zrt. 
vezérigazgatója, valamint Farkas 
László Nándor, Balatonszentgyörgy 
polgármestere és egyben állomás-
főnöke mutatta be.

A múlt év tavaszán indított rekonst-
rukció fő célja az állomás külső és 
belső utasforgalmi tereinek fejlesz-
tése, megújítása, az utaskiszolgálás 
színvonalának emelése és a munka-
helyek komfortfokozatának javítása 
volt. A projekt tartalmazta az állomás 
környezetének rendezését, valamint 
utastájékoztató, infokommunikációs 
és térfigyelő kamerarendszerek kiépí-
tését is. A beruházás keretében a kivi-
telező a felvételi épület oldalszárnya-
it újraépítette, a perontetőt eredeti 
állapotába állította vissza, az épüle-
ten még fellelhető kiegészítő szer-
kezeteket (nyílászárókat, spalettákat) 
pedig újragyártotta. A tervezés és a 
kivitelezés során kiemelt figyelmet 
fordítottak az akadálymentesítés-

re is. Az állomás területén szétszórt 
kisebb, rossz állapotú épületekben 
elhelyezett szakszolgálatok a felvé-
teli épületbe, illetve az ahhoz csatla-
kozó úgynevezett laktanyaépületbe 
kerültek. A felszabaduló épületek le-
bontása után, a tereprendezés során 
zöld felületeket, gépkocsiparkolót és 
kerékpártárolót alakítottak ki. A vég-
ső simításokkal és a virágosítással a 
Balaton talán legszebb állomásává 
varázsolták a csomópontot.

A felvételi épület rekonstrukciójá-
hoz kapcsolódó előkészítési, ter-

vezési, koordinációs és művezetési 
munkákat a MÁV Zrt. Műszaki Lebo-
nyolítási Igazgatóság Műszaki Ter-
vezési Főosztályának munkatársai 
végezték Pálinkás Ferenc okleveles 
építészmérnök vezetésével.

A beruházást a MÁV Zrt. az állomás-
fejlesztési program keretében, döntő 
részben európai uniós forrásból haj-
totta végre. A kivitelezés összesen 
közel 615 millió forintos költségéhez 
a MÁV több mint 100 millió forinttal 
járult hozzá.

Kép és szöveg: MÁV KIG

A Balaton egyik legszebb vasútállomása  
lett a balatonszentgyörgyi
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosz-
szan tartó betegség után elhunyt Lőkös 
László, a MÁV-THERMIT Kft. ügyvezető 
igazgatója. Kollégánk több mint 40 év-
vel ezelőtt lépett a MÁV szolgálatába, 

1973-ban pályamunkás munkakörben 
kezdte meg vasúti életpályáját. A pá-
lyafenntartási szakterület különböző 
munkaköreiben – szakaszmérnökként, 
vezető mérnökként, majd pályafenntar-
tási főnökként – nyújtott teljesítménye 
és elért eredményei alapján, a főosztály-
vezető-helyettesi munkakör betöltését 
követően, 1995-ben kapott megbízást a 
MÁV-THERMIT Kft. ügyvezetői feladatai-
nak ellátására.
Meghatározó szerepe volt a MÁV szer-
vezeti változásainak kezelésében, a tár-
saság megalakításában, a pályavasút 
és az ahhoz tartozó társaságok európai 
vasútvállalatokkal kiépített kapcsolat-
rendszerének és eredményes együtt-
működésének megteremtésében. Meg-
szerzett tudását, szakmai tapasztalatát 
szívesen osztotta meg vezetőtársaival, 
segítette a fiatal munkatársak beilleszke-

dését. Belföldi és nemzetközi publikációi 
a MÁV-THERMIT Kft. szakmai sikereit nép-
szerűsítették, ezzel is erősítette a társaság 
piaci pozícióit.
 A pályavasúti szakterületen végzett 
kiváló szakmai munkájáért, Európa 
több vasúti társasága által is elismert 
tevékenységéért, továbbá a MÁV egyik 
legeredményesebben működő társa-
ságának vezetőjeként végzett kiemel-
kedő munkájáért 2016 májusában  
A Vasút Szolgálatáért arany fokozatú ki-
tüntetésben részesült. A MÁV Zrt. – mint 
Lőkös László korábbi munkáltatója és a 
MÁV-THERMIT Kft. kisebbségi tulajdono-
sa – kollégánk négy évtizedes pályafutá-
sát eredményesnek és példaértékűnek 
tekinti. Emlékét örökké megőrizzük.
A búcsúztatási szertartásra 2016. október 
14-én 14 órakor kerül sor a Magyar Vasút-
történeti Parkban.

Elhunyt Lőkös László, a MÁV-THERMIT igazgatója

Döntött a BKV Zrt. és a HÉV-ágazat szét-
válásáról 2016. augusztus 31-i ülésén a 
Fővárosi Közgyűlés, így 2016. novem-
ber 1-jén kiválás útján létrejön a Bu-
dapesti Helyiérdekű Vasút (BHÉV) Zrt.  
Az új társaság vezérigazgatója Feld-
mann Márton, a MÁV-START Zrt. jelenle-
gi értékesítési vezérigazgató-helyettese 
lesz. A vagyonmegosztás során a BHÉV 
Zrt. működéséhez szükséges eszközök 
és azok elválaszthatatlan részei, vala-

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

A kormány szándékainak megfelelő-
en a november 1-jei kiválást tulajdo-
nosváltás követi: az önkormányzati 
tulajdonú BHÉV Zrt. először a magyar 
állam, majd a MÁV Zrt. tulajdonába 
kerül, így több mint másfélszeresére 
nő a MÁV-csoport társaságai által ki-
szolgált elővárosi vasúti utasok száma.  
A MÁV-csoportba történő sikeres integ-
ráció előkészítése folyamatban van.

MTI/MÁV KIG

Novembertől önálló vállalat működteti a HÉV-et

Tíz darab új, FLIRT 3 típusú motorvonat 
megvásárlásáról írt alá szállítói szerző-
dést a GYSEV Zrt. és a Stadler Konzor-
cium 2016. szeptember 1-jén. A tervek 
szerint az első járművet 2018 márciusá-
ban, míg a tizediket 2019 januárjáig szál-
lítja le a gyártó. „A FLIRT motorvonatokkal 
társaságunk és utasaink is elégedettek. 
Nem véletlen, hogy azokon a szakaszokon 
nőtt legnagyobb mértékben az utasaink 
száma, ahol a legtöbb FLIRT motorvona-
tunk közlekedik. A nyugat-magyarországi 
vasúti közlekedés szempontjából óriási 
előrelépést jelent, hogy a GYSEV Zrt. meg-
duplázhatja modern FLIRT motorvonatai 
számát” – mondta a megállapodás kap-
csán Kövesdi Szilárd, a vasúttársaság 
vezérigazgatója. A GYSEV 2013 és 2015 
között két projekt keretében tíz FLIRT 
motorvonatot szerzett be, amelyek a 

Sopron–Szombathely–Szentgotthárd, a 
Sopron–Győr és a Szombathely–Rajka 
vonalon közlekednek. A mostani be-
szerzésnek köszönhetően húsztagúra 
bővül a vállalat FLIRT-flottája. A GYSEV 
megrendelését a Stadler jelentős rész-
ben Magyarországon teljesíti: az ösz-
szesen 40 kocsiszekrény mindegyike a 
cégcsoport szolnoki gyárában készül. 
A Stadler közelmúltban elvégzett fej-
lesztéseinek köszönhetően nemcsak a 

kocsiszekrényeket, hanem a járművek 
forgóvázait is teljes egészében Magyar-
országon gyártják. A végső összeszere-
lést ebben az esetben is a cég lengyelor-
szági üzemében végzik. A beszerzést az 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program (IKOP) keretében, 100 száza-
lékban európai uniós támogatással bo-
nyolítják le, összesen 21,7 milliárd forint 
értékben.

Szöveg és kép: GYSEV Zrt.

Tíz darab új FLIRT-öt vásárol a GYSEV

Sokan megsérültek a szlovák vonatbalesetben

Putyin gyorsítaná a Krímbe vezető közúti-vasúti híd építését

Harmincketten könnyen, hárman vi-
szont súlyosan szeptember 16-án reg-
gel egy szlovákiai vonatbalesetben. A 
Regiojet magán vasúttársaság gyorsvo-
nata Révkomáromból Pozsony felé ha-
ladt, amikor Nagymegyer (Velky Meder) 
mellett egy vasúti átjáróban összeütkö-
zött egy kamionnal és kisiklott. A moz-
donyvezető a vezetőfülkébe szorult, 
a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.  
A férfit súlyos, életveszélyes állapotban 
mentőhelikopterrel szállították az érse-
kújvári kórházba. Szintén légi úton vit-
ték el a kamion cseh sofőrjét és utasát, 
valamint az egyik vonaton utazó höl-
gyet. Sok utas szenvedett agyrázkódást, 
csonttörést és horzsolásos sérüléseket. 
A balesetet közvetlenül kiváltó körül-
mények még nem ismertek. A kamion-
sofőr alkoholt nem fogyasztott, a vasúti 

átjáró fénysorompóval volt biztosítva. 
Korábban többen panaszkodtak amiatt, 
hogy nem belátható a szakasz, a vasút 
hivatalos panaszbejelentést azonban 
mindeddig nem kapott. Északi szom-
szédunknál a Szlovák Vasút (ŽSR) tájé-
koztatása szerint 2019 vasúti átjáró van, 
ezeknek közel a fele, 970 bebiztosított, 
512 átjárón van fényjelző és sorompó, 
458 átjárón pedig csak fényjelző. Vasúti 
átjáró csak olyan vasútvonalon tiltott, 
ahol a szerelvények 160 km/h-s sebes-
séggel közlekednek; ilyen helyen csak 
felül- vagy aluljáró engedélyezett. Szlo-
vákiában egyetlen ilyen szakasz van Po-
zsony és Vágaranyosi (Zlatovce) között. 
A mostanival együtt idén 28 közlekedé-
si baleset történt vasúti átjárón, többsé-
gük olyan helyen, ahol fényjelző vagy 
sorompó is volt. „A gyakorlat sajnos azt 

mutatja, hogy a biztonsági elemek és in-
tézkedések nem igazán vannak hatással 
a vasúti átjárókon történt balesetekre. 
Ami különösen meglepő, hogy a legsú-
lyosabb baleseteket hivatásos sofőrök 
okozzák” – vélekedett a ŽSR szóvivője, 
Martina Pavlíková. Szerinte a nagyme-
gyeri átjáró is minden normát teljesí-
tett. „Amit már nem tudunk befolyásolni, 
az a sofőrök viselkedése” – mondta. A 
RegioJet tulajdonosa, Aleš Ondrůj sze-
rint viszont a nagymegyerihez hasonló 
vasúti átjárók teljesen szokványosak 
Európában, s nem értett egyet azokkal 
a véleményekkel, hogy az átjáró nem 
teljesítette a biztonsági intézkedéseket, 
és hogy a rossz kilátás miatt sorompók 
is kellenének az átjáróra.

Forrás: MTI/www.ujszo.com

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

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

egyharmada volt kész, ám azt is megron-
gálta a zajló jég 1945 februárjában. Így 
híd helyett évtizedeken óta kompjárat 
köti össze a félszigetet Oroszországgal.

Forrás: MTI/ www.mult-kor.hu
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VOKE programajánló
Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza – Budapest
Október 5-én, 10 órakor: Idősek Világnapja (megemlékezés, 
köszöntő)
Október 12-én, 14 órakor: Veterántalálkozó
Október 21-én, 10 órakor: Emlékezzünk ’56-ra!

Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
Szeptember 29.-október 2.: XII. Vasútmodell Kiállítás és 
Mozdonyparádé
Október 8-án őszi gyógyító-egészségnap
Október 28-30.: Retro Kiállítás – Régi idők kipróbálható 
számítógépei, videó-, kvarc- és konzoljátékai
Október 30.: Idősek napi bál a Nosztalgia Vasutas Nyugdíjas 
Klub szervezésében

VOKE Egyetértés Művelődési Központja – Debrecen
Október 6-án 16 órakor nyílik kiállítás Kovács Mihály mozis 
relikviáiból. Megtekinthető november 1-ig az intézmény 
nyitva tartási idejében.
Október 8-án 9-től 17 óráig tart a III. VOKE Musical és Színjátszó 
Fesztivál
Október 12-én, 19 órakor Őszi Színházi Esték. Orbók Attila: 
Nem válok el! című ígjátéka az Éless-Szín előadásában
Október 16-án 8-16 óra között VI. Országos Numizmatikai 
Találkozó

Arany János Művelődési Ház és Könyvtár – Győr
A dr. Németh László fekete-fehér analóg fotóiból, Németh 
Balázs Kristóf installációiból, Németh Zoltán Pál fotógráfiáiból, 
valamint Németh Péter Mikola vizuális költeményeiből álló 
kiállítás november 2-ig tekinthető meg
Szeptember 23-án, 20 órakor kezdődik a Cserefa zenekar 
moldvai táncháza. Táncot tanít: Fábián Szabolcs
Szeptember 20-án és 27-én 17 órakor a Győri Vasutas 
Természetjáró Egyesület rendezvényére várják az 
érdeklődőket
A Vasutas Nyugdíjasok Klubja minden csütörtökön 8-12 óra 
között várja a vendégeket.

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan
Október 11-én, 15.30-kor író-olvasó találkozó. Vendég: Gáspár 
Ferenc
Október 17-én, 14 órakor nyit ki az őszi játszóház a Daliban
Október 22-én, 18 órakor a „Volt egyszer egy táncszínház” 
címmel kezdődik az aszódi Vándorok előadása
Október 25-én, 15 órakor Tar Ildikó festészeti kiállításmegnyitó

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
Október 7-én, 15 órakor az Öröm Dalkör zenés műsora „Utam 
muzsikálva járom” címmel
Október 19-én, 15.30-kor Kolozsvári Dezső, Galuska Zoltán 
és Bodnár Zsolt vasutas dolgozók és amatőr fotóművészek 
kiállításának megnyitója a Tiszai pályaudvaron
Október 18-án, 18 órakor táncház
Október 21-én, 14 órakor 1956. 60 évfordulójának tiszteletére 
rendezett emlékműsor a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub 
szervezésében

Október 15-én és 28-án 19 órakor Vörösmarty Nosztalgia Klub 
zenés, táncos estje

Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
Október 11-én, 9.30 órai kezdettel túra a „Gyalogló világnap” 
alkalmából a Vasutas Nyugdíjas Klub szervezésében
Október 13-án, 15 órakor kezdődik a Vasutas Kert- és 
Természetbarát Klub szezonnyitó előadása – „Földünk 
legszebb tájai” c. film vetítésével
Október 15-én, 13.30-kor kezdődik a IV. Vasutas Ultiverseny
Október 25-én, 15 órakor a Vasutas Nyugdíjas Klub tagjait 
köszöntik az Idősek Világnapján

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – 
Székesfehérvár
Október 1-jén, az Idősek Világnapján regionális kulturális 
találkozó
Október 10.-október 12.: városi szavalóverseny általános 
iskolások számára
Október 24.– november 15.: Fejér Megyei Népművészeti 
Egyesület „Itt van az ősz, itt van újra” című bemutató tárlata
Október 29-n táncház és kézműves foglalkozás a Fejér Megyei 
Népzenei Műhellyel.

Voke Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
Október 7-én, 10 órától II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub 
Idősek napi ünnepsége
Október 8-án, 14 órától Baross Gábor Vasutas Nyugdíjasklub 
szüreti bálja
Október 12-én, 17 órától Villás Béla előadása
Október 22-23-án 10 órától 17 óráig vasútmodellező kiállítás

Csaba Péter vezető karmester, művé-
szeti vezető kiemelte: az évadban új, 
négy koncertből álló sorozatot indí-
tanak Zongorabérlet címmel. Az előa-
dásokon Jevgenyij Mikhailov, Ránki 
Dezső, Jean-Efflam Bavouzet és Frankl 
Péter lép színpadra az Olasz Kultúrin-
tézetben. 

Folytatódnak a kamarazenei soroza-
tok, a gyermek- és ifjúsági progra-
mok is. A Müpa ad otthont a Szőke 
Tibor-mesterbérlet előadásainak: a 
nyitóesten többek között Ravel Spa-
nyol rapszódiája csendül fel Jesús Ló-
pez-Cobos dirigálásában. A második 
hangversenyen egy Debussy-darab 
és Bartók A kékszakállú herceg vára 
című operája hallható Komlósi Ildikó, 
John Relyea és az Angelica Leánykar 
közreműködésével, Kesselyák Gergely 
vezényletével.

A mesterbérlet harmadik darabját 
Beethovennek szenteli a zenekar, Ko-
bajasi Kenicsiró vezényletével, a zene-
szerző D-dúr hegedűversenyét Kállai 
Ernő szólaltatja meg. A hangversenyt 
május 12-16. között a Vigadóban, va-
lamint három vidéki helyszínen (Pécs, 
Szeged, Kecskemét) is előadják. 

Az Erdélyi Miklós-bérlet nyitó előa-
dásának szólistája Corey Cerovsek, 
aki Bruch G-moll hegedűversenyét 
mutatja be a Zeneakadémián, Hamar 
Zsolt vezényletével. A második kon-
cert szólistája Ránki Dezső. Januárban 
Kodály Zoltán Galántai táncok, illetve 
Psalmus Hungaricus című műve, már-
ciusban Bartók ritkán hallható Brá-
csaversenye szólal meg Imai Nobuko 
előadásában.

A Lukács Miklós-bérlet előadásain 
egyebek mellett Dvořák  Újvilág szim-
fóniája, áprilisban Haydn A Megvál-
tó hét szava a keresztfán című műve 
és Pergolesi Stabat Matere hallható; 
Hintalan-Mondok Yvette (szoprán), 
Dobi-Kiss Veronika (alt), Megyesi Zol-
tán (tenor), Rácz István (basszus) és a 
Nemzeti Énekkar előadásában a Zene-
akadémián.

A Varga László-bérlet nyitó előadásán 
Várdai István gordonkaművész lép 
színpadra a zenekarral, Csaba Péter ve-
zényletével, az adventi hangversenyen 
Károlyi Sándor dirigálásával, Nyári Lász-
ló hegedűművész közreműködésével. 
Vivalditól A négy évszak, Csajkovszkij-
tól A diótörő-szvit hangzik el.

A Festetics Palotában zajló, négy kon-
certből álló kamarazenei sorozatot 
Onczay Csaba indítja Haydn C-dúr 
gordonkaversenyével és Mozart A-dúr 
szimfóniájával, Csaba Péter vezényleté-
vel. A júniusi koncerten klarinéton köz-
reműködik és vezényel Eduard Brunner 
klarinétművész. 

A tematikus ifjúsági koncertek első 
programja az 1956-os forradalom 60. 
évfordulójához kapcsolódik. Ezen 
Beethoven Egmont-nyitánya, majd 
magyar zeneszerzők – Bartók, Weiner, 
Farkas – művei hangzanak el a Magyar 
Nemzeti Múzeum Dísztermében.

A Kamarazenei bérlet idei évadában 
Schubert-, Telemann-, Gade-, Mérész 
Ignác-, Elgar-, Boccherini-, Vivaldi-, Do-
nizetti- és Mozart-műveket hallhat a 
közönség az Olasz Kultúrintézetben. 

A gyerekeknek szóló Zene-Tér-Kép 
Plusz minden alkalommal másik hang-
szercsoportra összpontosít Székely 
Edit zenepedagógus, fuvolaművész 
vezetésével, a MÁV Szimfonikusok mű-
vészeinek közreműködésével. 
 

Forrás: MTI

Kilenc bérlettel várja vendégeit a MÁV Szimfonikusok
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Nem mindennapi levél érkezett nemrég a MÁV elektroni-
kus levelesládájába: egy nagymama Az M41 sorozatú dí-
zelmozdony szerkezete, működése és kezelése című vasúti 
szakkönyv beszerzéséhez kért segítséget. 

„Unokám 18 éves, gyermekkori álma, hogy mozdonyvezető 
lehessen. Mindig azt mondja: soha nem adom fel, meg fo-
gom csinálni. Számolja már a napokat, hogy mikor mehet 
mozdonyvezetői tanfolyamra. Kedvenc mozdonya az M41-
es. Több éve próbálom meglepni őt egy mozdonyos könyvvel, 
amelynek címe Az M41 sorozatú dízelmozdony szerkeze-
te, működése és kezelése. Sajnos eddig nem jártam sikerrel, 
ezért fordulok önökhöz, hátha tudnak segíteni, hol tudnék 
venni neki egy példányt. Nagyon szereti a vasutat. Segítségü-
ket előre köszöni egy nagymama.”

Mint láthatják, a nagymama mindent megpróbált, s végül 
a MÁV-csoporthoz fordult, így most rajtunk a sor. Kedves 
kollégák! Kérjük, ha tudnak hozzáférhető példányról az 
említett kiadványból, kérjük, jelezzék a mavhirlevel@mav.
hu e-mail címen. Segítségüket a nagymama nevében is 
köszönjük!

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Egy nagymama kérése
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