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TARTALOM

Mire jó május elseje?
Városliget, majális. Sör és virsli.
Zászlók, piros léggömbök, színes szalagok a májusfán.
Bográcsgulyás, pörkölt, kirakodóvásár, zsákban futás.
Felvonulók kérték Szegvári Katalinnal – transzparensekre írt 
hangzatos jelszavak. Kitüntetés a legkiválóbb dolgozóknak – 
koszorú a munkásmozgalmi mártíroknak.

Politikussimogató, nyilvános nagygyűlés, tribünön harsogó 
szónokok:
„A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés!”
Igen, emlékezünk. Nekem ilyen volt a majális a nyolcvanas, 
kilencvenes években, s számomra ma is ugyanilyen. Az 
ideológiailag iskolázottabbak az 1886. május elsejei chicagói 
eseményekre emlékeznek: az amerikai nagyvárosban akkor 
350 ezren vonultak utcára, hogy a nyolcórás munkaidő 
bevezetéséért tüntessenek. Több napig tartott az utcai 
megmozdulás: összecsapások, sortüzek, robbantások. 
Halottak: parancsot teljesítő, munkájukat végző rendőrök, és 
emberibb, jobb munkakörülményekért tüntető munkások.
A történelemben járatosak a kapcsolódó magyar eseményeket 
és történéseket idézik fel. Például Buda felszabadulását 1686-
ból, amit a hagyomány Szent Józsefnek, a munkások – az 
ácsok, favágók, bognárok, kádárok, tímárok – védőszentjének 
tulajdonít.

Ma a munka ünnepe, a tavaszköszöntő „pogány” majális 
mintha egyre kevesebb embert érintene meg. Mint oly sok 
ünnepünk, mára ez is kiüresedett. Közhellyé, elcsépeltté vált, 
mint a József Attilától idézett szelíd verssor. Pedig a költő 
fontos feladatra, „közös dolgaink” rendezésére szólít fel.
A Vasutas Magazin mostani számában megszólaló egyik 
interjúalanyunk szerint az érdekvédelmi mozgalmat 
alapjaiban kellene megújítani. Szép cél, még ha ez bajosan 
kivitelezhető is abban a korban, amelyben élünk. Amelyben 
a munkavállalók „harcos” érdekvédelme hivatásos 
elfoglaltsággá, anyagilag kecsegtető munkává, vonzó 
hatalommal járó karrierlehetőséggé vált.

Május elseje tényleg jó alkalom a kikapcsolódásra, a 
szórakozásra, a családi programokra. De ha csak egy percre is, 
gondoljunk a legközelibb munkatársunkra, a munkahelyünkre, 
a munkánkra. Örüljünk neki és becsüljük meg – ha van.  
Szó szerint szegényebbek lennénk nélküle.

Gyüre József
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INTERJÚ INTERJÚ

Schvéd Norbert 2014. október 15. óta 
tölti be a MÁV Nosztalgia Kft. ügy-
vezető igazgatói posztját. A 36 éves 
fiatalember kinevezése előtt a MÁV-
START Zrt. étkezőkocsi-üzemeltetési 
vezetője volt. A MÁV Zrt. leányválla-
latát – mint azt sok vasutas kolléga 
tudja – hosszú éveken át a ma már 
nyugdíjas Szendrey András vezette. 
Schvéd Norbertet kinevezésekor 
hírrovatunkban röviden már bemu-
tattuk. Tizenhét dolgos hónap után 
elérkezett az idő, hogy az ügyvezető 
igazgató hosszabban is beszámoljon 
életútjáról, terveiről, na és a már 
elért eredményekről.   

Diplomáját a Kereskedelmi, Ven-
déglátóipari és Idegenforgalmi 
Főiskolán szerezte mint idegenfor-
galmi szakközgazdász. Ilyen képe-
sítéssel szállodaigazgatói karriert 
dédelgetnek a frissen végzett szak-
emberek. Annyira vonzotta a vasút 
világa, hogy pályát módosított?
Szó sincs róla. Gyermekkorom óta a 
vendéglátás foglalkoztatott, és azt 
gondolom, hogy jelenleg is ezt műve-
lem. Pályatársaim többsége valóban 
szállodákban dolgozik. Én csak any-
nyiban vagyok más, hogy egy sínen 
gördülő szállodának vagyok a vezető-
je. Nem volt nehéz dolgom, hiszen az 
édesapám példája alapján választot-
tam hivatást, aki harminc éven át dol-

gozott a Hotel Budapest körszállóban. 
Diákként sokszor vállaltam munkát 
ott, így aztán a mosogatástól a fel-
szolgálásig mindent kipróbáltam. Sze-
rencsém volt, mert amikor édesapám 
Ausztriába került, ott is szerezhettem 
tapasztalatokat. Hasznos volt ez, hi-
szen a nyelvtudásomat is gyarapíthat-
tam. Szakmai gyakorlatot szereztem 
itthon a Hiltonban, majd Írországban. 
Két év elteltével Angliába költöztem, 
és egy olyan magántársaságnál let-
tem front office menedzserhelyettes, 
amely Európa egyik legnagyobb kon-
ferenciaközpontját üzemelteti. Ennek 
is köszönhetően egyszeriben a For-
ma-1 VIP-részlegén találtam magam. 
Bejártam a világot és rengeteg tapasz-
talattal gazdagodtam. Néhány évig 
a szakma csúcsának számító terület 
szakemberei mellett dolgozhattam.

Hogyan került a száguldó cirkusztól 
a MÁV-hoz? 
A MÁV-START keresett meg. Az akko-
ri vezérigazgató, Ungvári Csaba kért 
meg, hogy készítsek egy tanulmányt 
az étkezőkocsik üzemeltetéséről. Szán-
déka volt ugyanis ennek az üzletágnak 
a vállalatba történő visszaszervezése, 
korszerűsítése. Külföldi tapasztalataim 
alapján három lehetőséget vázoltam 
fel. Ungvári úrnak valószínűleg tet-
szett, amit olvasott, mert rövidesen fel-
kért az étkezőkocsik üzemeletetésére. 

2014 júniusában el is indult a szolgál-
tatás a START égisze alatt. 2014. május 
végén Szendrey úr nyugdíjba vonult, 
így átmenetileg Zaránd György lett a 
MÁV Nosztalgia ügyvezetője, őt váltot-
tam én a kft. élén.  

Ha jól értem, egyszeriben az ön 
kezébe került az étkezőkocsik és a 
nosztalgiajáratok üzemeltetése. Így 
már értem a korábbi hasonlatot: va-
lóban sínen gördülő szállodát vezet, 
annak minden gondjával és örömé-
vel.
Azért használtam ezt a hasonlatot, 
mert ez a megfogalmazás szinte töké-
letesen lefedi a munkámat. Mindösz-
sze annyit kell még hozzátenni, hogy 
ügyvezetőként a vendéglátás és az 
utazásszervezés mellett gondoskod-
nom kell a muzeális értékű járművek 
felújításáról, karbantartásáról, és a 
nosztalgiaszerelvények gazdaságos 
utaztatásáról is. Bizonyára nem isme-
retlen a vasutasok előtt a Golden Eagle 
Danube Express neve. A luxusvonat 
2014 októberében indult első útjára a 
Budapest–Teherán–Budapest útvona-
lon. Ezt a 16 ezer kilométeres utazást 
az elmúlt három évben négyszer sike-
rült telt házzal és óriási elégedettség-
gel megszervezni. Angol, amerikai és 
ausztrál utasaink számára a luxusuta-
zás élményét a mi 26 munkatársunk 
biztosította. 

Mennyire nyereséges a vállalko-
zás? 
Egyértelműen az. Tavaly 1,7 milliárd 
forint volt az árbevételünk, és idén 
is hasonló számokkal tervezünk. 
Mindezt annak ellenére sikerült el-
érni, hogy egyes esetekben háborús 
konfliktusok is nehezítették vona-
taink közlekedését. Angol partne-
rünk ilyenkor a zsebébe nyúlt, és ha 
szükséges volt, repülőjegyet váltott 
az utasoknak. De nem csak ez a lu-
xusvonat vált híressé. Említhetem 
a Gyertyafény expresszt, amelynek 
utasai elegáns ruhában jelennek meg 
a különleges vacsorával egybekötött 
nosztalgiaúton. Legalább ennyire 
ismert az Erdélybe, Csíksomlyóra 
tartó Boldogasszony zarándokvonat 
is, amelyet a START-tal közösen köz-
lekedtetünk; vagy az első világhá-
ború áldozatai előtt tisztelgő Isonzó 
expressz, mely idén másodszor indul 
útjára.   

Milyen tulajdonosi szerkezet jel-
lemzi a társaságot, illetve mely fel-
adatok ellátására jogosult? 
A MÁV 57 százalékos tulajdonos, a 
fennmaradó 43 százalék magántulaj-
donban van. A kft. 2006 óta a piacon 
támogatás nélkül működő, profitori-

entált társaság. Évi mintegy 30 millió 
forinttal támogatjuk a MÁV Szimfoni-
kusokat és a Magyar Vasúttörténeti 
Park Alapítványt. A mozdonyvezetők-
től a gépészekig, a szakácsoktól a pin-
cérekig és az értékesítőkig összesen 
75 munkatársat foglalkoztatunk. Az 
alapító szándéka szerint az a felada-
tunk, hogy a muzeális értékű vasúti 
járműveket felújítsuk, működtessük, 
nosztalgiajáratainkkal bevételt gene-
ráljunk, ami újabb és újabb járművek 
rekonstruálását és üzemeltetését te-
szi lehetővé. A legfrissebb beruhá-
zásunknak köszönhetően ismét régi 
pompájában látható a NOHAB 20-as 
mozdony.   

Év eleji körkérdésünkre adott vála-
szában arról beszélt, hogy idei leg-
fontosabb feladatának a meglévő 
piaci pozíció megőrzését tartja. 
Egészen pontosan mit jelent ez a 
mondat? 
Elsősorban azt, hogy hosszú távon 
csak akkor maradhatunk a piacon, ha 
a vevőközpontú szemléletnek megfe-
lelően végezzünk a munkánkat, tehát 
minőségirányítási rendszert kellett 
bevezetnünk. Minden munkafolya-
matunk teljes technológiáját, vala-
mennyi szolgáltatásunk egészét az 

európai követelmények szerint egy-
ségesítettük. Az április 5-i tanúsító 
auditunk sikeres volt, így mindhárom 
tevékenységünkre megkaptuk a TÜV 
Rheinland tanúsítását. Ez jelentős 
eredmény, a siker záloga éppen úgy, 
mint az, hogy összeszokott, nagyon 
jó szakemberekből áll a csapatunk. 
Ebből adódik viszont az is, hogy gon-
doskodnunk kell a nyugdíjba vonuló, 
hatalmas tapasztalattal rendelkező 
szakemberek utánpótlásáról. Tartok 
tőle, hogy ez lesz a legnehezebb fel-
adat.  

Kép és szöveg: Gaál Péter

„Az én szállodám sínen gördül”

Schvéd-idézetek
Hobbi: „Ma már az utazás és a világ-
járás a feleségemmel együtt. Koráb-
ban a gyorsasági motorozás volt a 
szenvedélyem.”
Kedvenc könyv: „Heston Blumenthal 
receptkönyve, amelynek címe:  
A tökéletesség nyomában.” 
Zene: „Jason Mraz lírai popzenéje; 
ha koncert, akkor pedig Sting Symp-
honicity turnéja a kedvenc.”
Szabadidő: „Kertészkedés a balko-
non. A párom kertészkedik, én pedig 
ültetőasztalt fabrikálok.”
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Március 30-án a Parlamentben ke-
rült sor a Magyar Innovációs Szö-
vetség idei pályázatának díjátadó 
ünnepségére. Az evopro-csoport 
– az evopro Innovation Kft. és az 

evopro systems engineering Kft. 
– az eRDM dinamikus vasúti terhe-
lési rendszer kifejlesztéséért kapta 
a nagydíjat. Mészáros Csaba, a cso-
port tulajdonos-elnöke kiemelte: 

öt éven át csiszolták a rendszert, 
amely mára exportképes termékké 
vált. A Vasutas Magazin legközeleb-
bi számában bemutatja a nagydíjat 
kiérdemelt fejlesztést.

Az evopro-csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat

Április első hétvégéjén örömteli hír 
kezdett terjedni a legnépszerűbb 
internetes közösségi oldalon, majd 
az alapján a sajtóban. Az autizmus 
világnapja – április 2. – alkalmából 
egy boldog anyuka osztotta meg 
sorstársaival az információt: Asperger- 
szindrómás kisfiát a MÁV igencsak 
meglepte! A vasútmániás gyermek 
némi túlzással egy komplett kis vasú-
tállomást kapott a társaságtól családi 
házuk udvarába, amiben hihetetlen 
örömét leli. Ezúton erősítjük meg: a hír 
igaz, és mi is osztozunk Marton Zétény 
örömében.

Az Asperger-szindróma egyik jellem-
zője – az átlagos vagy annál magasabb 

intelligencia mellett – az adott személy 
egy szűk körre korlátozódó, fokozott, 
rendkívül intenzív érdeklődése. Zétény 
esetében ez a szűk kör a vasút és annak 
működése. A nyolcéves kisfiú életét 
gyakorlatilag ez a témakör tölti ki: min-
dent tud a vonatokról, amit ennyi idő-
sen tudni lehet, sőt könyveket rajzolt 
már tele vasúti témájú képregények-
kel. Rajongása nem ismer határokat.

A Zétényt három sajátja mellett két 
örökbefogadott gyermeke egyikeként 
nevelő Martonné Török Katalin mind-
ezt levélben írta le a MÁV Zrt. vezető-
ségének, kiegészítve azzal a kéréssel, 
hogy ha bármely leselejtezett, hasz-
nált, rozsdás vasutas tárgyat tudna 

juttatni a társaság a kisfiúnak, az nagy-
ban segítené a gyermek rajongásának 
kiélését, javítaná közérzetét. A MÁV 
reakciója nagy örömünkre felülmúlta a 
család várakozásait, innentől át is adjuk 
a szót az anyukának:

„Nem kellett sokat várni, reagáltak a le-
velemre és legnagyobb meglepetésemre, 
pár telefonon történt egyeztetés után 
megjelent 5 MÁV-dolgozó teljes harci dí-
szben és letelepítettek udvarunkban egy 
IGAZIIIII!!!!! fénysorompót, tolatólámpát, 
helységjelző táblát, telefonos irányító 
központot... Mindezeket letakarva kellett 
egy napig Zéti elől elrejteni, mert teg-
nap kivonult a MÁV igazgatóságának 
képviselete és ünnepélyesen átadták 
számára sok egyéb ajándékkal együtt! 
:))) Ezúton is köszönet a MÁV-nak, mert 
még most is hihetetlen számunkra, hogy 
ilyen hatalmas boldogságot szereztek 
a kisfiamnak! :))) A sorompóból kiiktat-
ták az áramot és elemesre átalakítot-
ták, melyet saját kezűleg irányíthat! :)))) 
Van az udvarban egy kis házi készítésű 
állomásépülete, most ott reggelizik, ebé-
del, vacsorázik! :)))”

Magunk is meghatódtunk a család 
őszinte boldogságán, hát még Zétény 
szavain, amelyekkel a leleplezett aján-
dékot fülig érő szájjal körbeszaladva fo-
gadta: „Azt a mindenségit a MÁV-nak!”

Szöveg és kép: Szász Adrián

Meglepetés Zéténynek: „Azt a mindenségit a MÁV-nak!” 
ICOMOS-díjat kapott a MÁV a 120a 
számú, Budapest és Újszász közötti 
vasútvonalon található állomásépü-
letek felújításáért, helyreállításáért. 
A műemlékvédelmi elismerést egye-
dülálló módon immár harmadszor 
ítélték oda a vasúttársaságnak a tulaj-
donában álló épületek rekonstrukci-
ójáért. A 120a vonalon megvalósított 
projekt a 2014-es Brunel-díj – a vasút-
építészet „Oscar-díja” – után másod-
szor részesült rangos, ezúttal hazai 
kitüntetésben. A 2016-os oklevelet 
a nemzetközi műemléki nap alkal-
mából április 18-án vehette át Békési 
László, a MÁV Zrt. Ingatlanüzemel-
tetési és -fejlesztési Főosztályának 
vezetője az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottságtól.

A Budapest–Újszász vasútvonal ál-
lomásépületeinek felújítása és új tí-
pusépületek építése című projekt 
keretében a vonalon jellegzetesen 
előforduló, szinte azonos típusépü-
letek az eredeti tervek, fotók felhasz-
nálásával műemléki igényű rekonst-
rukción estek át, miközben korszerű 
szerkezetet, energiatakarékos vilá-
gítást, vandálbiztos és víztakarékos 
mosdókat, valamint komfortos pad-
lófűtést kaptak. Ezeknek a munkála-
toknak az eredménye vívta ki a pél-

daértékű műemléki rekonstrukciókat 
díjazó ICOMOS-bizottság elismeré-
sét. 

A nagyszabású felújítási program 
keretében 10 állomáson és meg-
állóhelyen – Maglódon, Mendén 
(átadás májusban várható), Sülysá-
pon, Szőlősnyaralón, Tápiószecsőn 
és Nagykátán, valamint Farmoson, 
Tápiószelén, Tápiógyörgyén és Újszá-
szon – a meglévő épületeket újította 
fel a MÁV  2011-2012-ben. Rákoskert, 
Pusztaszentistván, Tápiószentmárton 
és Zagyvarékas megállóhelyen pedig 
modern formájú esőbeállókat alakí-

tottak ki a szakemberek. Maglódi nya-
ralónál és Szentmártonkátán a meglé-
vő épületeket teljesen elbontották, és 
új, de a régiekhez méltó megállóhelyi 
épületeket hoztak létre, míg Rákos-
hegyen és Ecseren a meglévő épüle-
tek emelt minőségű karbantartására 
került sor.

A MÁV saját forrásból 19 helyszínen 
megvalósult projektjének célja az volt, 
hogy az utasok számára 21. századi, aka-
dálymentes, családbarát szolgáltatást és 
környezetet, a vasúti dolgozóknak kor-
szerű munkakörülményeket teremtsen 
a teljes elővárosi vonalszakaszon.

Rangos műemlékvédelmi elismerés a felújításokért

Fo
tó

: S
oó

s 
Bo

to
nd

 

Seszták Miklós nemzeti fejleszté-
si miniszter állami kitüntetéseket, 
szakmai díjakat és miniszteri elis-
meréseket adott át a március 15-i 
nemzeti ünnep alkalmából 2016. 
március 17-én Budapesten. Perger 
Imre, a MÁV-START Zrt. Marketing- 
és Fejlesztési Osztályának szakértője 
Közlekedésért érdemérmet vehetett 
át eredményes szakmai munkája 
elismeréséül. Néhány nappal koráb-
ban Varga Mihály nemzetgazdasá-

gi miniszter a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést adomá-
nyozta Dunai Zoltánnak, a Stadler 
Trains Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatójának. A szakember a vas-
úti járműgyártás zászlóshajójának 
is tartott cégcsoport nagy szakmai 
hozzáértéssel és rendületlen erőfe-
szítéssel történő vezetéséért kapta 
az elismerést.

Fotó: Bartolf Ágnes/
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Vasúti szakembereket is kitüntettek a nemzeti ünnepen

A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljá-
rást indított a nemzetközi forgalomra 
szánt 20 darab IC+ kocsi forgóvázainak 
és fékrendszerének együttes beszer-
zésére. A 40 darab forgóváznak és a 
20 darab fékrendszernek speciális mű-
szaki előírásoknak is meg kell felelnie, 
hogy a járművek alkalmasak legyenek 
a 200 km/h sebességű közlekedésre a 
külföldi pályákon. A részvételi jelent-
kezések beadási határideje május 5. 
A vasúti személykocsik gyártása 2017 
elején kezdődhet.

A MÁV-START Zrt. ajánlatkérőként 
IC+ projekt – Forgóváz, fékberendezés 
és flexball-vezeték beszerzésére cím-
mel, felhívással induló tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást írt ki összesen 
40 darab 200 km/h névleges sebes-
ségre alkalmas forgóváz, továbbá 20 
darab komplett fékberendezés, és a 
mindezekhez szükséges alkatrészcso-
magok, szolgáltatások beszerzésére. 
A vasútvállalat jelenleg 20 darab (10 
másodosztályú termes és 10 többcélú) 
nemzetközi forgalmú, új generációs 
IC+ kocsi gyártását készíti elő. A jár-
művek összeszerelése a közbeszerzési 
eljárások eredményeként megkötött 
szerződések teljesítését követően kez-
dődhet meg, várhatóan 2017 elejétől. 
Egy április elején megjelent kormány-
határozat alapján további 100 darab, 
belföldi, 160 km/h sebességű IC+ kocsi 
gyártásának előkészületei is zajlanak. 

A MÁV-START szakemberei által Szol-
nokon kifejlesztett vasúti kocsik két 
prototípusa 2014 októberétől utas-
forgalmi próbaengedéllyel szállított 
utasokat, majd 2015 júniusában meg-
kapta a típusengedélyt a hazai és a 
nemzetközi közlekedésre. A prototípu-
sok kényelmével márciusban a Wiener 
Walzer EuroNight vonatokkal utazók 
ismerkedhettek meg, április elejétől 
pedig Budapest és Hamburg között a 
Hungária EuroCity vonatpárban szállí-
tanak utasokat. A MÁV-START, valamint 
az osztrák és a svájci vasúttársaságok 
szerint is kedvezők a prototípusok kül-
földi üzemeltetése során szerzett ta-
pasztalatok.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Közbeszerzést írtak ki az IC+ kocsik forgóvázaira
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A MÁV új vezetőit bemutató inter-
júsorozatunk éppen akkor érkezik 
Magyar Zoltán távközlési, erő-
sáramú és biztosítóberendezési 
(TEB) főosztályvezetőhöz, amikor 
alanyunk más – nem várt, ám 
cseppet sem kellemetlen – módon 
is reflektorfénybe került. Ő adta 
ugyanis át az interneten népszerűvé 
vált nyolcéves, Asperger-szindró-
más kisfiúnak, Marton Zéténynek 
a vasúttársaság ajándékait, és a 
médiában is ő nyilatkozott a „jó cse-
lekedetről”. A január 1-jén kinevezett 
vezetőt mi most (erről is, de) nem 
elsősorban erről kérdeztük. Inkább 
szerettük volna egy kicsit  
megismerni.

Mikor leszerveztük az interjút, 
még nem tudtuk, hogy mire le-
ülünk beszélgetni, kis túlzással 
médiasztár lesz önből. Hogyan élte 
meg a mozgalmas napokat?
Nem vágytam efféle hírnévre, de ha 
már így alakult, a jó ügy érdekében 
szívesen nyilatkoztam. Az igazi élmény 
persze az ajándékok átadása és Zétény 
örömének megélése volt. A rajongá-
sa igazolta, hogy jó helyre kerültek az 
eszközök. Amikor a TV2-től kifelé jövet 
elváltunk, megkérdezte, mikor me-
gyek legközelebb hozzájuk Dunaha-
rasztiba… Anyukája mentette a hely-
zetet, hogy sok dolga van a „MÁV-os 
bácsinak”, de talán még találkozunk!

Ön kicsit távolabbról, Kisvárdáról 
indult. Gyermekkorát jellemezte-e 
– ha nem is a Zétényéhez hasonló, 
átlag feletti, de legalább egy erős 
közepes – vasút iránti rajongás?
Mindig is szerettem a vasutat, a vo-
natok közlekedését. A szüleim regge-
lente kivittek az állomásra, hogy meg-
nézhessem, hogyan jönnek-mennek a 
szerelvények. A ma már szintén vasu-
tas unokatestvérem pedig nagy vasút-
modell-rajongó volt, és engem is kicsit 
magával ragadott, igaz, én csak egy 
kisebb modellt építgettem magam-
nak. Később a villamosmérnök szakma 
iránti érdeklődésem elvitt a vonatok 
világától, de aztán a kettő találkozott, 

amikor rájöttem, hogy egy villamos-
mérnök a vasútnál is sok szép felada-
tot elláthat.

Speciális középiskolát is végzett 
esetleg?
Tizenhárom évesen eldöntöttem, 
hogy azzal akarok foglalkozni, amivel 
a szüleim. Édesapám villanyszerelő 
technikus, nevelőapám villamosmér-
nök volt, édesanyám pedig az E.ON-nál 
dolgozott gazdasági ügyintézőként. 
A gimnázium nem adta volna meg a 
szakmaiságot, a szakmunkásképzőnél 
viszont többet ígértek a jegyeim, így 
kerültem Miskolcra, a Bláthy Ottó Vil-
lamosipari Szakközépiskolába. Ez va-
laha az ország két legjobb erősáramú 
szakközepének egyike volt, a másik a 
budapesti, Üteg utcai Verebély László 
Szakközépiskola és Szakiskola. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen, a BME-n 
aztán villamosmérnök lettem, és édes-
anyám nyomdokain haladva közleke-
désgazdasági szakmérnök másoddip-
lomát is szereztem.

Az egyetemen már kialakult va-
lamely speciális érdeklődési  
területe?
Akkoriban a BME-n még nem látta az 
ember, hogy a vasútnál mennyi min-
dennel lehet foglalkozni, így még csak 
azt tudtam, hogy az áramszolgáltatási 
szakterület érdekel.

Ennek megfelelően az első munka-
helye…
…a Budapesti Elektromos Művek lett, 
ahol két évet töltöttem. 2007-ben csa-
ládi okból tértem vissza Nyíregyházá-
ra, ahol a MÁV-nál adódott számom-
ra lehetőség. Műszaki szakelőadó II. 
beosztásban kezdtem, 2012-ben pedig 
vezető mérnök lettem. Szakelőadóként 
a kiszervezett tevékenységként 
végzett karbantartás kapcsán láttunk 
el műszaki felügyeletet a berendezések 
és a vállalkozók munkája felett, de 
például a beruházások kidolgozása és 
nyomon követése is hozzám tartozott. 
A visszaszerveződéskor lettem a 
karbantartó személyzet szakmai 
vezetője.

Aztán 2013-ban újabb lépcsőfok 
következett.
Pályázat útján elnyertem a területi 
TEB-osztályvezetői állást Debrecen-
ben. Korábbi munkaköri tapasztalata-
imat itt maximálisan hasznosíthattam. 
A TEB-nek már a nevében is benne 
van, hogy három szakmát – távközlés, 
erősáram, „bizber” – foglal magába, 
amelyek összesen kilenc-tizenegy 
szakterületet ölelnek fel. Az osztályve-
zető feladata a jó szakmai koordináció 
ezek között. Minden új pozíció nehéz, 
de jó munkatársakkal leküzdhetők az 
akadályok, és nekem részem volt eb-
ben a szerencsében is.

Egy sejtelmes szakterület irányítója
Magyar Zoltán szerint a biztosítóberendezés is szolgáltatás, a szakma erejét  
pedig a tudás adja

Mi adta meg a végső lökést ahhoz, 
hogy mintegy két és fél év elteltével 
megpályázza a budapesti MÁV-köz-
pont TEB-főosztályvezetői pozíció-
ját? 
Siófokon voltunk egy erősáramú 
konferencián, ahol Pál László úr, 
a MÁV Zrt. általános vezérigazga-
tó-helyettese egy igen lelkesítő be-
szédben kérte mindenki jelentke-
zését, aki késztetést érez egy ilyen 
munkakör betöltésére. Az ő felhívá-
sa alapján eldöntöttem: beadom a 
pályázatomat, és végül engem vá-
lasztottak.

Visszatérve a fővárosba milyen ér-
zésekkel és tervekkel vágott bele 
a munkába?
A területi vezetők általános érzése, 
hogy bizonyos keretek között dol-
goznak. A változásokra legfeljebb 
javaslatokat tehetnek, de nem ők 
döntenek azokról. Úgy éreztem, itt 
sok olyan, bennem korábban meg-
fogalmazódott tervet végig tudok 
vinni, amelyekkel a cég szakmai 
munkáját segítem. Emelem a szol-
gáltatási színvonalat, elkerülöm a 
bevételkieséseket… 

Melyek az ön előtt álló legaktuáli-
sabb feladatok?
A fejlesztési források megfelelő fel-
használása óriási előkészítő munkát 
és gondolkodást igényel, főleg, ha 
valamin időközben változtatni kell. 
Adódnak váratlan körülmények, de 
mindent megteszünk azért, hogy 
mindig legyen a fiókban egy-egy 
ötlet, amellyel kiválthatjuk az eset-
legesen kieső projekteket. A forrás-
gazdával együtt zajlik ez a tervezési 
folyamat, mi a berendezéseinket mi-
nél jobbá tevő műszaki megoldáso-
kon dolgozunk. A másik nagy kihívás 
a vasúttársaság szakmai megújítása, 
amit az utasításaink aktualizálása 
kísér. Ezt mi egyrészt az utánpót-
lásképzés fejlesztésével szeretnénk 
megoldani. A szakmánk erejét a tu-
dás adja, és ha nem követjük a pia-
ci elvárásokat, ebben lemaradunk. 
A MÁV korfája magas átlagéletkort 
mutat, ezért a cégcsoportot a fiata-
lok számára is vonzó munkahellyé 
kell tennünk. Az ő generációjuknak 
fontos, hogy mindig legyen újabb 
elérendő cél előttük. Ezzel párhuza-
mosan a szolgáltatói magatartást is 

erősítenénk, növelve a szolgáltatási 
színvonalat.

Ezek szerint a biztosítóberendezést 
is nevezhetjük szolgáltatásnak?
A távközlés szolgáltatás, az erős-
áramnál is történik áramszolgáltatás. 
Azt viszont eddig kevesen mondták 
ki, hogy a biztosítóberendezés is egy 
szolgáltatás, amit a forgalmi szolgá-
latnak, és ezen keresztül a magyar 
közlekedésnek nyújtunk. Csak ezzel 
valósíthatunk meg gyorsabb és biz-
tonságosabb közlekedést, ezért emel-
nénk a színvonalat, gyorsítanánk a 
hibaelhárítást, hogy kevesebb zavar-
tatást okozzunk a vonatoknak, az uta-
soknak és a fuvarozóknak. 

Beszélt az utánpótlásképzés fontos-
ságáról. Mely érveket sorakoztatná 
fel a MÁV mellett, ha egy fiatalt kel-
lene meggyőznie arról, hogy mun-
kahelyéül a vasúttársaságot válasz-
sza?
Mondanám a szokásos érveket, példá-
ul azt, hogy ez egy nagy múltú, állami 
kézben lévő vállalat, amelynél hosszú 
távra lehet tervezni. Ha a piacinál kicsit 
alacsonyabb bérekkel is, de nagyobb 
biztonsággal. Van bőven lehetőség a 
társaságon belüli szakmai fejlődésre. 
A TEB-szakterületek szépsége, hogy 
csak speciális szakokon lehet elsajátí-
tani őket, ezért egyfajta sejtelmességet 
hordoz magában idejönni és megta-
nulni a részleteket. A legfőbb érvem 
mégis az volna, hogy akik ide kerülnek 
és megszeretik a szakmát, azoknak a 
vasút élethivatásukká válik. Ezt egy jó 
kollektívában ki lehet teljesíteni, akár 
felfelé is lépdelve a ranglétrán.

Ön hány fős közvetlen csapattal dol-
gozik, és közvetve körülbelül hány 
személyt irányít?
Budapesten, a TEB-főosztályon huszon-
öt-huszonheten dolgozunk együtt, or-
szágosan pedig három-négyezer főre 
saccolom a három hozzánk tartozó 
szakterületeken dolgozók számát.

Nem tudom, mennyi idejét köti le – 
akár munkaidőn túl is – az új feladat, 
és hogy tud-e áldozni mellette hob-
bira. Ha igen, mivel tölti szívesen a 
szabadidejét?
A hétvégéim szerencsére szabadok. 
Elég nagy filmrajongó vagyok, még ha 
nem is rohanok egy-egy filmért azon-

nal a moziba – a Start Wars 7-et például 
még nem láttam. Kedvenc rendezőim 
Tarantino és Guy Ritchie. Kedvelem 
azokat a filmeket, amelyek műfaja nem 
meghatározható, ilyen a Forrest Gump. 
De a Monty Python-humor, vagy a Bud 
Spencer-Terence Hill mozik is megun-
hatatlanok! Érdekelnek a sci-fik és a 
csillagászati témájú tudományos fil-
mek a technikai újítások miatt, sőt ré-
gen nagy képregényrajongó voltam. 

Úgy tudom, fotózni is szokott.
Igen, lelkes amatőrként kirándulá-
sok során, főleg a természetben. Ak-
tív-passzív pihenést szoktam választani 
vegyesen, és közben megörökítem az 
adott környéket. Már anno nagyapám 
orosz fényképezőgépe is tetszett!

Kedvenc helyszíne van akár kirándu-
ló, akár fotós szemmel?
Ne menjünk messzire: Budapest, 
amelyre persze más kívülről, és más be-
lülről nézni. Kívülről mint látványosság 
gyönyörű, erre akkor jöttem rá, amikor 
elmentem Prágába és Bécsbe, de egyik 
sem múlta felül. Szép a szilvásváradi 
Fátyol-vízesés is, és Horvátországban a 
Plitvicei-tavak.

Sportot űzni vagy nézni is szokott?
Squasholtam, de az utóbbi fél évben 
sajnos nem sikerült eljutnom. A focit 
és a kosárlabdát szeretem nézni és ját-
szani is, de nézni a focit jobban. Min-
dig annak szurkolok, akinek a játéka a 
leginkább tetszik. Most éppen a Fradié, 
de amikor jól játszott az MTK vagy az 
Újpest, akkor nekik drukkoltam, hogy 
nyerjék meg a bajnokságot, mert ők 
futballoznak a legszebben!

Kép és szöveg: Szász Adrián
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A MÁV-csoport április 4-én sajtótájékoz-
tatón mutatta be a MÁV-START új jegy-
értékesítési rendszerét. A rendezvényen 
a jelenleg még tesztelt, de már egyre 
több helyen használt rendszer céljait, a 
fejlesztési folyamatot, valamint az ed-
dig szerzett gyakorlati tapasztalatokat 
ismertették az újságírókkal; szó esett a 
hazai sajtóban említett hiányosságok 
megoldásáról is.

A sajtótájékoztató első felében a buda-
pesti Déli pályaudvar jegypénztárnál 
Feldmann Márton, a MÁV-START Zrt. 
értékesítési vezérigazgató-helyettese és 
Nagy Levente, a MÁV Szolgáltató Köz-
pont Zrt. IT-projektirodájának vezetője 
mutatta be a jegyértékesítés-fejlesztési 
programot. Ezt követően a résztvevők 
felszálltak egy Érd felé tartó, menetrend 
szerinti vonatra, ahol a tesztelés részét 
képező fedélzeti jegyértékesítéssel és  
-ellenőrzéssel ismerkedhettek meg a 
sajtó munkatársai, és meggyőződhettek 
a rendszer működőképességéről.

A JÉ-projekt néven futó beruházás ke-
retében a MÁV-START olyan új és rugal-
mas jegyértékesítési rendszer beveze-
tésén dolgozik, amely a legmodernebb 
fizetési módokat is támogatja, s amely-
lyel hatékonyabbá, gyorsabbá válhat a 

bérlet- és jegyvásárlás, továbbá a jegy-
ellenőrzés is. Az új informatikai rendszer 
elősegíti az utazási igények jobb kiszol-
gálását és az utazási szokások alapo-
sabb megismerését is.

Fotó: Soós Botond

Új jegyértékesítés: JÉ, ez működik!

A MÁV-START Zrt. és a VOLÁN Egye-
sülés 2015-ben kötött stratégiai 
együttműködési megállapodásának 
köszönhetően – a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. szakmai támoga-
tásával – 2016. április 1-jén délelőtt 
elindult a MÁV-VOLÁN integrált me-
netrendi kereső. Az új, vasúti és közúti 
menetrendi információkat egyaránt 
tartalmazó rendszer indításával a két 
társaság célja a szolgáltatási színvonal 
növelése, ezáltal a közösségi közleke-
dés vonzóbbá tétele az eddig egyéni 

közlekedési formát választók számá-
ra is. A vonatos és buszos közlekedés 
összehangolásával még több úti cél 
válik elérhetővé még kedvezőbb el-
jutási lehetőségekkel. A MÁV-VOLÁN 
integrált keresőt a fejlesztők szándé-
kának megfelelően stabil, kiszámítha-
tó menetrendek jellemzik, amelyek a 
szükséges csatlakozásokat is megmu-
tatják. A megjelenés és a felhasználói 
élmény tekintetében is korszerű és 
egyszerű kereső fejlesztése az utazó-
közönség igényeinek figyelembevéte-
lével valósult meg. A cél az volt, hogy 

az új rendszer a lehető legnagyobb 
segítséget nyújtsa az utazások terve-
zéséhez, gördülékennyé téve az egyik 
közlekedési eszközről a másikra való 
átszállások kalkulációját is. Az új, in-
tegrált menetrendi kereső a követke-
ző információkkal szolgál a vonatokra 
és a helyközi autóbuszjáratokra vo-
natkozóan: indulási és érkezési pontra 
vonatkozó adatok, átszállási lehetősé-
gek, utazási és várakozási idők, VOLÁN 
díjszabási adatok, térképes megjelení-
tés a megállókkal, valamint a célállo-
más időjárási adatai.

Elindult a MÁV-VOLÁN integrált menetrendi kereső
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Eredményesen zárult a közbeszerzé-
si eljárás a dél-balatoni vasút újabb, 
Szántód-Kőröshegy és Balatonszent-
györgy közötti, 53 kilométer hosszú 
szakaszának fejlesztése, valamint a 
Kaposvár–Fonyód vasútvonal kor-
szerűsítése kapcsán. A kiírásra három 
konzorcium adott be érvényes ajánla-
tot, amelyek közül a legolcsóbb a Déli 
Part 2016 Konzorciumé (tagjai: R-Kord 
Építőipari Kft., V-Híd Zrt., Swietelsky 
Vasúttechnika Kft.) volt a maga nettó 
72,38 milliárd forintos értékével.

Balatonszemes és Balatonlelle felső 
között új, második vágány építésével 
segítik elő a vasúti forgalom zavar-
talan lebonyolítását. Szántódon, Ba-
latonszárszón, Balatonszemesen és 
Balatonbogláron, valamint Fonyódon, 
Balatonfenyvesen, Balatonmáriafür-
dőn és Balatonberényben összesen 
mintegy 15 kilométer hosszan zajár-
nyékoló falat, illetve körülbelül 32 ki-
lométeren rugalmas, rezgéscsillapító 
sínágyazatot telepítenek a kritikus 
helyeken. A gyalogos átjárók és az 
útátjárók korszerűsítésével biztonsá-
gosabbá válnak a szintbeli átkelési 
lehetőségek.

Fonyód állomás és Bélatelep között új 
hullámtörő épül, Balatonmáriafürdőn 
az Őrház utcánál a tervek szerint új 
megállóhely létesül. Lepsény, Siófok, 
Szántód-Kőröshegy, Balatonszárszó, 

Balatonszemes, Balatonlelle felső, 
Balatonboglár, Balatonfenyves és Ba-
latonmáriafürdő állomáson, továbbá 
Balatonföldvár, Balatonlelle, Fonyód-
liget, Bélatelep, Alsóbélatelep, Bala-
tonfenyves alsó, Balatonmáriafürdő 
alsó és Balatonberény megállóhelyen 
a peronok magas peronná épülnek át.
A fejlesztés keretében felújítják a 
Kaposvár és Pécs irányából a bala-
toni vasútvonalakra ráhordó Kapos-
vár–Fonyód vonalat is. A dél-bala-
toni felújításból kikerülő használt 
anyagokat felhasználják a Kaposvár és 
Fonyód közötti rekonstrukció során, 
így ez a szakasz is alkalmassá válik a 
80 km/óra sebességű közlekedésre. 
A felújítás elővárosi közlekedést szol-

gáló munkálatokat, azaz P+R és B+R 
parkolók építését, valamint peronok 
átépítését is tartalmazza.

A fejlesztésnek köszönhetően – 
várhatóan 2018 nyarától – a mostani 
80, illetve 60 km/h helyett 100 km/h-s 
sebességgel közlekedhetnek a vona-
tok Szántód-Kőröshegy és Balaton-
szentgyörgy között, a jelenlegi 75-80 
perces menetidő 55 percre csökken-
het. A beruházás a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. 
beruházásban, 15 százalék hazai és 85 
százalék európai uniós forrás bevoná-
sával valósul meg.

Forrás: NIF Zrt.

Folytatódik a dél-balatoni vasút korszerűsítése
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A Magyar Közlöny 2016. évi 
48. számában közzétett ha-
tározat értelmében Orbán 
Viktor miniszterelnök dr. 
Mosóczi Lászlót nevezte ki a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium közlekedéspolitikáért fe-
lelős helyettes államtitkárává. 
Dr. Mosóczi László kinevezése 
előtt a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. vasútfej-

lesztési igazgatójaként dolgozott, korábban pedig a Hung-
rail Magyar Vasúti Egyesület elnökeként, illetve a MÁV Zrt. 
általános vezérigazgató-helyetteseként is tevékenykedett. 
A közlekedéspolitikáért felelős helyettes államtitkári posz-
tot korábban betöltő Becsey Zsoltot idén februárban men-
tették fel tisztségéből.

A GYSEV Zrt. idén is csatlakozott a Soproni Petőfi Színház 
kezdeményezéséhez: a verskommandó keretében – a ma-
gyar költészet napja alkalmából – vonatokon és a soproni 
vasútállomáson is elhangzottak magyar költők versei. Az 
utasok 2016. április 11-én, hétfőn a 9.33-kor Sopronból 
Szombathelyre induló, valamint a 9.56-kor Lövőtől Sopronig 
közlekedő személyvonaton hallhattak szavalatokat Szlúka 
Brigitta és Savanyu Gergely színművész előadásában.

Dr. Mosóczi Lászlót helyet-
tes államtitkárrá nevezték ki

Verskommandó a GYSEV-nél
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szont továbbra is csökkentenünk kell 
a költségeket. Ha a nyereséget ve-
szélyezteti valami, logikus, hogy spó-
rolnunk kell. Ennek érdekében üzleti 
modelljeinket folyamatosan tovább 
kell fejlesztenünk, új, különböző mo-
dulokból álló termékeket és eljutási 
lehetőségeket kell meghatároznunk, 
és a saját vontatási tevékenységün-
ket is tovább kell bővítenünk.

Ha 2006-ban ön lett volna a MÁV 
vezetője, támogatta-e volna a MÁV 
áruszállító üzletágának értékesíté-
séről szóló kormánydöntést?
Magyarország Ausztriához hasonló-
an kis piac. Éppen a kis és a közepes 
országoknak van szükségük szövet-
ségesekre, hogy a nagyobb orszá-
gokkal szemben helyt tudjanak állni. 
A szállítási és logisztikai piacot a glo-
bális árudömping határozza meg, és 
ez a fejlődés valamennyi közlekedési 
ágat érinti: a közutat ugyanúgy, mint 
a vasutat, a hajózást és a légi szállí-
tást. Éppen ezért a tisztán nemzeti 
megközelítésnek a vasúti áruforga-
lomban nincs értelme az egymással 
szoros összeköttetésben álló piacok 
és árufolyamok miatt, a verseny pe-
dig egyre csak növekszik. Magyaror-
szág a Rail Cargo-csoport szempont-
jából – Ausztria mellett – az egyik 
hazai piacunknak számít, ami jól mu-
tatja a hálózatunkban képviselt jelen-
tőségét.

A 2012-es év óta hogyan változ-
tak a bérek az osztrák vasúttársa-
ságnál? A nemzeti átlag alatt vagy 
felett keresnek a munkavállaló-
ik? Hány szakszervezet működik 
önöknél és mennyire támogatják a 
vállalatvezetés munkáját? 
Ausztriában a bérszint általánosság-
ban magasabb, mint Magyarorszá-

gon, ami igaz a vasút esetében is. 
Ehhez még hozzájön a másfajta fog-
lalkoztatási szerkezet: nálunk több a 
koncentrált adminisztrációs és ter-
vezési feladat, a szakmunkások ará-
nya pedig alacsonyabb. Az ÖBB-nél 
lényegében csak a VIDA nevű szak-
szervezet működik, amely a mun-
kavállalók körülbelül 85 százalékát 
képviseli. Az egyetlen kivétel az a 
nagyjából ezer postai dolgozó, akik 
a Postbus céggel történt fúzió során 
a vállalatcsoporthoz kerültek – őket 
a postai munkavállalókat tömörítő 
szakszervezet képviseli. Az üzemi 
tanáccsal mi, a menedzsment tagjai 
folyamatos tárgyalásban vagyunk 
többféle témában is. Én személyesen 
eredményorientáltnak tartom a kö-
zös munkát, még akkor is, ha a dol-
gok természeténél fogva néha külön-
böző álláspontokat képviselünk. De 
abban alapvetően egyetértünk, hogy 
csak egy egészséges vállalatot lehet 
a jövő felé továbbfejleszteni.

A nagy munkaköri csoportokat 
nézve érzékelhető-e elöregedés, 
küzdenek-e utánpótlás-problé-
mákkal? Hogyan pótolják a szük-
séges munkaerőt?
A következő öt évben hozzávetőleg 
80 millió eurót (átszámítva 24 milli-
árd forintot) fogunk az oktatásba és 
a továbbképzésbe fektetni. Minde-
nekelőtt a műszaki területeken kezd-
jük meg a szakmunkások – például 
a kocsimesterek, a pályafenntartási 
dolgozók és a mozdonyvezetők – 
képzését és toborzását, hogy elébe 
menjünk a következő években vár-
ható demográfiai törésnek. A munka-
erő-leépítés évei után most enyhén 
növekszik munkavállalóink létszáma. 
Emellett arra számítok, hogy a leg-
jobb szakemberekért komoly harcok 

folynak majd – a gyakornokok képzé-
se éppen ezért az egyik kulcstényező. 
Már jelenleg is a legnagyobb mű-
szakigyakornok-képző intézmény va-
gyunk körülbelül 1700 gyakornokkal. 
Célunk, hogy végzett ipari tanulók je-
lenlegi 50 százalékos átvételi aránya 
2020-ig 80 százalékra növekedjen.

Az ÖBB milyen mértékben vesz 
részt a Bécs körüli agglomerá-
ciós közlekedés lebonyolításá-
ban, és hogyan alakul ennek a  
finanszírozása?
Az ÖBB a legnagyobb szolgáltató 
ezen a területen, egész Ausztriát le 
tudjuk fedni közlekedési szolgáltatá-
sainkkal. Az úgynevezett közszolgál-
tatási közlekedést egyrészt az osztrák 
állam, másrészt pedig a kilenc szövet-
ségi tartomány rendeli meg tőlünk és 

Komoly harcok fognak folyni az 
elkövetkező években a legjobb 
vasúti szakemberekért, ezért a 
legfontosabb teendő a gyakor-
nokképzés – mondja Christian 
Kern. Az Osztrák Szövetségi Vasu-
tak (Österreichische Bundesbah-
nen) vezérigazgatója szerint vas-
úti beruházások nélkül az osztrák 
gazdaság az elmúlt években stag-
nált volna. Az ÖBB első embere 
úgy véli: a kelet-európai régióból 
a MÁV-nak jó kilátásai vannak a 
jövőre nézve.

Mint volt újságíró, mit kérdezne 
most a helyemben elsőként, és mi 
lenne az a kérdés, amire biztosan 
nem válaszolna?
Azt kérdezném, vajon milyen lesz a 
jövő mobilitása? Ez a piac jelenleg ro-
hamos tempóban fejlődik, ami nem 
csak a vasutat érinti. Minden az új 
trendekről szól, és annak kérdéséről, 
hogy miként tudjuk a mobilitás vala-
mennyi „rétegét” – a vasutat, a buszt, 
a carsharinget, vagyis az autómegosz-
tást, illetve a kerékpározást és távolsá-
gi buszközlekedést – egymással kom-

binálni és együtt alakítani. Ez olyan iz-
galmas téma, amelyről órákig lehetne 
beszélni. Amiről nem szívesen beszé-
lek nyilvánosan, azok a privát témák.

Elvárás-e önnel szemben, hogy 
rendszeresen használja az ÖBB szol-
gáltatásait? Ült-e valaha GYSEV-es 
vagy MÁV-START-os vonaton?
Olyan gyakran utazom vonattal, ami-
lyen gyakran csak tudok, üzleti és 
magáncélból is, úgy belföldön, mint 
külföldön – ehhez természetesen hoz-
zátartoznak utazásaim a GYSEV-vel, 
vagy éppen a MÁV-START-tal is. 
A vonattal történő utazás az egyik leg-
fontosabb dolgot ajándékozza az em-
bernek: az időt. A vonaton nyugodtan 
fel tudok készülni a találkozóimra, de 
lehet olvasni vagy egyszerűen csak a 
táj szépségét élvezni. Ezenkívül persze 
mindig érdekes megfigyelni azt, hogy 
a többi vállalat miként dolgozik.

Három évvel ezelőtt, 2013-ban a 
régió vasúttársaságai vesztesége-
sek voltak, kivéve a Rail Cargo-cso-
portot, amelyben döntő szerep jut 
a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nek. Mi 
a sikerük titka?
Az árufuvarozásban tapasztalható 
nagy nyomás biztosan nem lesz ki-
sebb, sőt még keményebb konku-
renciaharcra kell felkészülnünk a jö-
vőben. Az ÖBB a múlt év folyamán 
az árufuvarozásban a maga 50 millió 
eurós nyereségével valamennyi eu-
rópai árufuvarozó vasúttársaság kö-
zül a legjobb eredményt érte el, így 
erősebb pozícióból tudunk majd ne-
kifogni a szükséges változtatásoknak. 
A kihívások azonban évről évre egy-
re nagyobbak, ezzel mindenképpen 
szembe kell néznünk. Folytatnunk 
kell nemzetközi terjeszkedési straté-
giánkat: jelenleg 18 országban va-
gyunk aktívak, azonban azt is látjuk, 
hogy ügyfeleink az egy kézből jövő 
megoldások irányába terelnek min-
ket. Éppen ezért ki kell bővítenünk 
ajánlatainkat a számunkra releváns 
piacokon az Északi-tengertől a Feke-
te-tengerig és az északi Adriáig – e 
célból két német vasúttársaságot is 
megvásároltunk. A másik oldalon vi-

INTERJÚINTERJÚ

 „A vasúttól már soha nem fogok tudni elszakadni”
Beszélgetés Christian Kern ÖBB-vezérrel
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Áramvonalas karrier
Christian Kern 1966. január 4-én 
született Bécsben. Egyetemi ta-
nulmányait követően, 1989-ben 
gazdasági újságíróként helyezke-
dett el, majd 1991-től az osztrák 
kancellári hivatalnál vállalt munkát, 
1994-ben pedig a szociáldemokra-
ták parlamenti frakcióvezetőjének 
lett az irodavezetője és szóvivője. 
1997-ben csatlakozott Ausztria 
legnagyobb áramszolgáltató cégé-
hez, a Verbundhoz, ahol különböző 
beosztásokban dolgozott, 2007-ben 
a vállalat elnökségének tagjává 
választották. Az ÖBB vezérigazgatói 
pozícióját 2010. június 7. óta tölti be. 
Az Európai Vasúti és Infrastruktúra 
Társaságok Közössége (CER) elnöki 
feladatait 2014 óta látja el, megbí-
zatása 2017 végéig szól. Christian 
Kern négy gyermek – három fiú és 
egy lány – édesapja.
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más vasúti szolgáltatóktól. Ez a rend-
szer világos és jó közlekedéspolitikai 
döntés alapján működik annak érde-
kében, hogy megfizethető jegyekkel 
tegyük vonzó alternatívává a vonatra 
váltást.

A német állami vasúttársaság, a 
Deutsche Bahn 2015 és 2019 kö-
zött összesen 28 milliárd eurót – 
8400 milliárd forintot – költ már 
meglévő vasúthálózatának felújí-
tására. Jó, ha összesen jut ennyi 
a kelet-közép-európai vasúti fej-
lesztésekre. Hogy látja, mikor lesz-
nek egyenlő pályák, egyenlő esé-
lyek? Versenyképesek lehetnek az  
itteni vasutak?
Jelenleg a legtöbb eszköz az út- és 
autópálya-építésekre irányul, a vas-
útvonalakat illetően viszont van 
még mit pótolni. A kérdés az, hogy 
mely közlekedéspolitikai célok ke-
rülnek előtérbe. Ausztriának célzott 
infrastrukturális beruházásokkal és a 
vasúti pálya kiépítésével sikerült 30 
százalék feletti modális részarányt 
elérnie a vasút számára az árufuvaro-
zás területén – ezzel az élen vagyunk 
Európában. A 2000-es évek vége óta 
egy felzárkózási folyamat zajlik, a kö-
vetkező öt évben több mint 14 milli-
árd eurót fektetnek majd az osztrák 
vasúti infrastruktúra kiépítésébe. Ez 
az évi körülbelül 2 milliárd eurónyi 
beruházás évről évre 24 ezer munka-
hely fenntartását és bővítését segíti, 
és 0,6 százalékkal járul hozzá a bruttó 
hazai össztermékhez. Mindez azt je-
lenti, hogy az ÖBB beruházásai nélkül 
az osztrák gazdaság az utóbbi évek-
ben stagnált volna. Kelet-Európában 
kétségtelenül van néhány nagyon jó 
vasúttársaság, amelyek mindegyi-
kének jó kilátásai vannak a jövőre 
nézve. A MÁV-csoport egyértelműen 
ezekhez a vasúttársaságokhoz tarto-
zik.

Milyen módszerekkel – gondolok 
itt a marketingre, extra szolgálta-
tásokra, árra – terelik a vasútra az 
egyéni közlekedést használókat?
A legfontosabb, hogy jó legyen a ter-
mék, amellyel meg akarjuk győzni a 
fogyasztókat, hiszen semmi sem öli 
meg olyan gyorsan a rossz terméket, 
mint a jó reklám. Ügyfeleink pontos 
vonatokat, gyors átszállási lehetősé-
geket, jó szolgáltatást és természe-

tesen jó ár-érték arányt várnak el tő-
lünk. Mindezeken az elmúlt években 
tudatosan és következetesen dolgoz-
tunk – a két számjegyű utas szám-
növekedés mutatja, hogy jó úton 
járunk. Most az a feladatunk, hogy 
szolgáltatásainkat még gyorsabbá, 
áttekinthetőbbé és „digitálisabbá” 
tegyük. Ehhez kapcsolódik új alkal-
mazásunk, amely egyszerűbbé teszi 
a jegyvásárlást, a fedélzeti és az állo-
mási wifi, valamint nagy sikert arató, 
„takarékos” Sparschiene jegyeink, 
amelyekkel rendkívül kedvező áron 
lehet kipróbálni szolgáltatásainkat.

Kell-e versenyezniük más tömeg-
közlekedési ágakkal?
Számunkra fontos stratégiai téma az 
integrált mobilitás, hiszen magunkat 
mint összmobilitási szolgáltatót kí-
vánjuk pozícionálni. Egyre inkább ar-
ról van szó ugyanis, hogy a mobilitási 
lánc valamennyi tagját egyre jobban 
össze kell kapcsolni egymással. Ez 
konkrétan azt jelenti, hogy az uta-
zás ajtótól ajtóig tart, azaz a vonat, a 
busz, a személyautó, a taxi és a kerék-
pár kombinációjából álló utazást kell 
a fókuszba állítani, és nem konkuren-
ciát látni az egyes mobilitási szolgál-
tatókban.

Hisz a liberalizált személyszállítási 
piacban?
A kérdés az, hogy milyen keretpara-
méterek között valósul meg a libe-
ralizáció. A verseny nem új jelenség 
számunkra, az áruszállítás területén 

sok éve 100 százalékban versenyben 
vagyunk. A személyszállítás vonat-
kozásában ezt a témát viszont külön 
kell kezelni. A nagy vasúttársaságok 
nemzetgazdasági és szociálpolitikai 
feladatokat is átvettek. Ha nagyobb 
versenyt akarunk a személyszállítás-
ban, meg kell határozni, hogy ki lesz 
az, aki ezeket a feladatokat ellátja, és 
az azokhoz kapcsolódó költségeket 
a jövőben viseli. Egy azonban biztos: 
a nemzetgazdaságok számára nem 
lesz olcsóbb e feladatok ellátása.

Önről az osztrák lapok azt írják, 
hogy mindig elegáns, felkészült, 
pontos és precíz. Mit gondol, med-
dig lehet topmenedzser, és mivel 
foglalkozna még szívesen azután?
Remélem, hogy még sokáig topme-
nedzser maradok. Fontos, hogy amit 
az ember csinál, azt a legnagyobb 
szenvedéllyel tegye. Minden egyes 
órát és minden egyes gondolatot, 
ami az eszébe jut, arra kell felhasznál-
nia, hogy a dolgok előre haladjanak. 
Ezt szívesen és nagy szenvedéllyel 
teszem. Vasúti vezérnek lenni egyike 
a legizgalmasabb feladatoknak, amit 
csak el lehet képzelni. Hogy mi lesz 
azután? Talán szereplőként felbukka-
nok majd az egyik jövőbeli ÖBB-rek-
lámkampányban, mivel azt gondo-
lom, hogy a vasúttól már soha nem 
fogok tudni teljesen elszakadni. És 
valószínűleg kevesebb stresszben is 
lenne részem, mint most menedzser-
ként…

Volcsánszky-Schármár Katalin
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Áprilisban Ausztria fővárosában járt a Vasutas Maga-
zin, hogy közelről is szemügyre vegye az osztrák vasút 
legújabb büszkeségét, Bécs új, nemzetközi főpálya-
udvarát. Úgy döntöttünk, ha már ott járunk, akkor 
az utasokat is kifaggatjuk, vajon ők mit szólnak a bő 
egymilliárd euróból öt év alatt felhúzott Hauptbahn-
hofhoz. A találomra megszólított utasok kritikát és 
dicséretet egyaránt kiosztottak az Albert Wimmer, Ernst 
Hoffmann és Theo Hotz által tervezett épületnek, amely 

sokak szerint átmenet egy bevásárlóközpont és egy 
repülőtér között, de amely kényelmi szolgáltatásaival 
jóval többet nyújt egy hagyományos pályaudvarnál. 
Míg interjúalanyaink közül egyesek az építészeti megol-
dás különlegességét hangsúlyozták, mások a praktiku-
mot kérték számon a tranzitállomáson, amelyen közel 
ezer vonat halad keresztül és 145 ezer utas fordul majd 
meg naponta. Képriportunkból az is kiderül, milyennek 
láttuk mi Bécsnek büszke „várát”.

Dermesztően szép

Lumir (cseh):
Síelni megyek, és erre a célra a vonatozás nekem pont megfelel. Egyrészt minden pak-
kom jól elfér, itt az állomáson sem nehéz velük közlekedni, lift is van, szélesek a peronok. 
Azért választottam a vonatozást, mert gyors és sokkal olcsóbb nekem, mintha kocsival 
mennék. Az állomás pedig logikus és szép. Szeretem a modern megoldásokat.

Dave (brit):
Az épület bámulatos, de nem praktikus. Sűrűn utazom innen, van tapasztalatom, 
higgye el. Ha fent tartózkodik a peronon, a téli hónapokban nagyon nagy a hideg, 
és ha még a szél is fúj – mindegy, honnan –, az egyenesen dermesztő. Meg lehet 
fagyni. De most süt a nap, nem különösebben szeles az idő, s amíg a reptérre menő 
vonatom megjön, akár élvezhetem is ezt az egyébként csodálatos szerkezetet.

Nico és Pia (osztrákok):
Bécsi egyetemisták vagyunk, Felső-Ausztriából jöttünk, és elég sokat használjuk 
a vonatot, illetve a főpályaudvart is, hiszen remek átszállási lehetőségeket kínál. 
Hogy mennyire tetszik? Nagyon szép. A boltok is igazán jók, de egyelőre kevesen 
használják őket. Talán az emberek nem gondolják, hogy ide is jöhetnének vásárol-
ni, arra ott a Mariahilfer vagy a repülőtér környéke.

Gustav és Bastian (osztrákok):
Szép a peron és minden idefent: a csillogó liftek, a padok, de a legszebbek a vona-
tok! Most ugyan nem utazunk sehova, de Bastian imádja a vonatokat, és rágta a 
fülem, hogy jöjjünk ide. Ötéves, és egyelőre mindennap ez lehetne a program, ha 
hagynám. Abban maradtunk, hogy eltöltünk itt tíz-tizenöt percet, megnézünk pár 
vonatot, aztán megyünk a dolgunkra.

Mathilde, Marie és Luna (franciák):
A Red Bull francia csapatát képviseljük egy vetélkedőn, ahol a cél, hogy a leggyorsab-
ban eljussunk a kijelölt helyre anélkül, hogy azért pénzt adnánk ki. Prágából indultunk 
tegnap délben, voltunk České Budějovicében, most itt vagyunk ezen a szép pályaud-
varon, és várjuk a grazi vonatot. Jegyünk nincs, de bízunk benne, hogy a jegyvizsgálót 
meg tudjuk győzni, különben leszállíthat. Persze nem muszáj vonattal mennünk, akár 
stoppolhatnánk is, a lényeg, hogy valahogy megérkezzünk a végállomásra, a szlovéni-
ai Bledbe.
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Az ügyeletes forgalomirányító tiszt két 
tévedése miatt történt a 12 halálos ál-
dozattal járó bajorországi vonatbaleset 
februárban. A tiszt közvetlenül a tragé-
dia előtt a mobiltelefonjával játszott.

A német tartományi belügyminiszter, 
Joachim Herrmann szerint a forga-
lomirányító tiszt először akkor téve-
dett, amikor szabad jelzést adott a 
Bad Aibling Kurpark vasútállomás és 
a Kolbermoor vasútállomás közötti 
egyvágányos szakaszra két egymással 
szemben haladó vonatnak. Másod-
szor pedig akkor, amikor észrevette 
a hibát és figyelmeztetni akarta a 
vonatvezetőket, de a forgalomirányí-
tó rendszer érintőképernyőjén rossz 
gombot nyomott meg. Üzenete így a 
vonatvezetők helyett egy közeli for-

galomirányító állomásra futott be.   
A traunsteini ügyészség közleményé-
ben azt állítja: ez azért fordulhatott 
elő, mert elvonta a tiszt figyelmét egy 
számítógépes játék, amit a mobiltele-
fonján játszott.

A nyomozást végző hatóságok szerint 
a forgalomirányító tiszt valóban fe-
lelőssé tehető a balesetért. A 39 éves 
férfi ellen eljárást is indítottak gondat-
lanságból elkövetett emberölés, testi 
sértés, valamint a vasúti közlekedés 
veszélyeztetésének alapos gyanújá-
val, és előzetes letartóztatásba is he-
lyezték. Ha beigazolódnak az ellene 
felhozott vádak, legfeljebb öt év sza-
badságvesztésre ítélhetik. A gyanúsí-
tott elismerte ugyan, hogy a baleset 
előtti percekben játszott a mobilte-

lefonjával, de vitatja, hogy ez elvonta 
volna figyelmét a munkájáról.

A Meridian vasúttársaság két szerel-
vénye február 9-én kora reggel nagy 
sebességgel frontálisan ütközött a 
Münchentől mintegy 40 kilométerre 
délkeletre húzódó Holzkirchen–Ro-
senheim vasútvonal egy éles kanya-
rulatában, erdős területen. A vonat-
vezetők valószínűleg csak közvetlenül 
az ütközés előtt látták meg a velük 
szemben közlekedő szerelvényt. Féke-
zésre így már nem maradt idejük, a két 
regionális személyszállító vonat nagy 
sebességgel egymásba rohant. A 12 
halálos áldozatot követelő balesetben 
24-en súlyosan, 61-en könnyebben 
megsérültek.

Forrás: Magyar Távirati Iroda

A Franciaországot megrázó terrorcse-
lekmények következtében a francia 
állami vasúttársaság (SNCF) megerősí-
tett biztonsági intézkedéseket vezetett 
be egyes vonatjáratokon. A hírt Guil-
laume Pepy, a SNCF elnöke jelentette 
be a napokban.

Az intézkedés szerint a vonatokon 
járőröző biztonsági személyzetnek 
joga lesz rá – és ehhez a megfelelő ki-
képzést is megkapja –, hogy szükség 
esetén tüzet nyisson. Az SNCF mind-
eddig olyan biztonsági szolgálatot 
tartott fenn, amelynek tagjai csupán 
egyenruhában használhatták fegyve-
reiket.

A vasúttársaság elnöke kifejtette: a 
jelenlegi intézkedést azért vezették 
be, hogy az őröket ne vegyék észre az 
esetleges támadók. Guillaume Pepy 
arról is beszámolt, hogy a repülőtéri 
biztonsági rendszerhez hasonló be-
léptetőkapukat – a költségek miatt 
kirobbant vita ellenére – továbbra is 
működtetni fogják a Thalys expressz-
vonat indulási és érkezési pontjain. 
(A Thalys járatai Franciaországban, 
Belgiumban, Németországban és 
Hollandiában közlekednek.) A vas-
úttársaság egyébként mintegy 30 
keresőkutyát és körülbelül 20 nyom-
kereső csapatot is fenntart, hogy ki-

szűrjék az esetleges gyanúsítottakat 
és a gyanús csomagokat. Mint ismere-
tes, tavaly augusztusban egy géppisz-
tollyal és automata pisztollyal, vala-
mint egy késsel felfegyverkezett, 26 
éves marokkói iszlamista lövöldözött 
az Amszterdam és Párizs között 
közlekedő Thalys expresszvonaton 
Belgium területén, amelynek követ-
keztében hárman is megsebesültek.  
A lövöldözőt két szabadságos ameri-

kai katona és egy diák dulakodás után 
ártalmatlanná tette, majd a rendőrség 
letartóztatta. A marokkói férfi minden 
valószínűség szerint a radikális isz-
lám mozgalommal állt kapcsolatban. 
Franciaországot 2015-ben több véres 
terrorcselekmény rázta meg: a januári 
és novemberi párizsi merényletekben 
147 ember vesztette életét, és több 
százan megsebesültek.

Forrás: MTI/AFP

Egy brit régészcsoport bizonyíté-
kot talált az arábiai sivatagban arra, 
hogy Arábiai Lawrence A bölcsesség 
hét pillére című háborús emlékiratai-
ban igazat állított a sivatagot átszelő 
vasútvonal elleni gerillaakciókról. A 
Bristoli Egyetem régészei egy Law-
rence által kilőtt golyót találtak ásatá-
saik során a nevezetes Hallat Ammar 
vasúti leshelynél, ahonnan Lawrence 
katonáival gerillaakcióját végrehaj-
totta. Ezt a jelenetet David Lean az 
1962-ben Peter O’Toole-lal a főszerep-
ben forgatott Arábiai Lawrence című 
Oscar-díjas filmben is megörökítette. 
Thomas Edward Lawrence angol ka-

tona, régész, író és kalandor, a Brit 
Birodalom alezredese és Fejszál szíriai 
emír vezérkari főnöke volt. Az 1916-
18-as arab nemzeti felkelésben be-
töltött szerepe miatt kapta az Arábiai 
Lawrence nevet. 
A függetlenségükért küzdő arab veze-
tők elfogadták Lawrence stratégiáját, 
hogy a közel-keleti vasútvonal elleni 
rajtaütésekkel gyengítsék a törököket. 
Több sikeres akciót vezetett a vasút 
ellen: állomásokat, vonatokat és hida-
kat robbantott fel, kisebb török erőket 
semmisített meg. Lawrence-t számos 
életrajzírója azzal vádolta, hogy kitalál-
ta történeteit. A most felfedezett lelet 

azonban azt támasztja alá, hogy igaz 
volt, amit háborús memoárjaiban írt.

Forrás: MTI

Egy magánkézben lévő német vasúttár-
saság visszaállítja a női kocsikat Lipcse 
és Chemnitz között. Hasonló megoldás-
ra Brazíliában, Japánban és Indiában is 
van példa, de Nyugat-Európában ez elő-

ször fordulna elő azóta, hogy 1977-ben 
Nagy-Britanniában az utolsó szeparált 
kocsit is kivonták a forgalomból. A Mit-
teldeutsche Regiobahn azzal indokolta 
a döntést, hogy biztonságosabb és kel-

lemesebb környezetet szeretne bizto-
sítani az utazni vágyó hölgyek és gyer-
mekek számára, egyúttal tagadta, hogy 
intézkedésének köze lenne a kölni ese-
ményekhez. (Mint ismeretes, szilveszter 
éjjelén bevándorló férfiak zaklatták a 
kölni vasútállomáson várakozó nőket.) 
A fülkék közvetlenül a mozdony után 
lesznek, hogy a nők minél közelebb le-
gyenek a személyzethez. Ha a változta-
tás sikeres lesz, a társaság más járatain is 
bevezetné a szeparált kocsikat. Tizenöt 
évvel ezelőtt a svájci vasúttársaság már 
próbálkozott hasonlóval, de a külön 
női kocsik nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. A Deutsche Bahnnál 
egyébként már évek óta vannak egye-
dülálló nőknek és kisgyermekekkel uta-
zóknak fenntartott hálófülkék.

Forrás: FAZ/Nymag

Két tévedés okozta a februári bajorországi tragédiát 

Civil ruhás fegyveres őrök szolgálnak egyes vonatokon 

Arábiai Lawrence háborús emlékiratai igazat állítanak

Különkocsi a nőknek a német vasúton
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A francia Országos Csendőrségi Beavatkozási Csoport (GIGN) tagjai egy esetleges terrortámadás elhárí-
tását gyakorolták a párizsi Montparnasse pályaudvaron április 20-án
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Ahelyett, hogy a nyilvánossághoz ro-
hangálnának a MÁV-csoport belső 
ügyeivel a szakszervezeti vezetők, 
előbb a saját feladatukat kellene jól 
elvégezniük – derül ki a Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszerveze-
tének (MTSZSZ) elnökével készített 
interjúból. Buzásné Putz Erzsébet a 
szakszervezeti „szerepjátszást” sem 
tartja szerencsésnek.

Azt lehetett olvasni, hogy veszély-
be került a városligeti majális.  
Az MTSZSZ hol fogja május elsején 
a munkát ünnepelni?
Ott, ahol eddig is: a Városligetben. 
Szerencsére a szakszervezetek idén is 
bérbe vehetik a területet, de azt nem 
tudjuk, hogy a Liget-projekt miatt va-
jon ez így lesz-e jövőre is. Sokan úgy 
vélik, hogy a majális főként a virsli-
ről és a sörről szól. Tényleg van ilyen 
hangulata, a majális viszont máig élő 
hagyomány. Azért népszerű az ága-
zati szakszervezetek körében, mert a 
tagság számára remek alkalmat nyújt 
a találkozásra és a kötetlen beszélge-
tésekre.

És arra is jó alkalom lehet, hogy 
esetleg bejelentse: megméretteti 
magát a Ligában az elnökválasz-
táson. Gondolta volna 2014-ben, 
amikor az MTSZSZ belépett a Liga 
konföderációba, hogy két év múlva 
Gaskó István lehetséges utódjaként 
fogják emlegetni önt? Köztudott, 
hogy korántsem volt felhőtlen kap-
csolata a Liga éléről lemondásra 
kényszerített Gaskóval, aki még 
pert is indított önök ellen.
Gaskóval az előzmények miatt so-
káig tényleg nem volt túl baráti a vi-
szonyunk. Együtt dolgoztunk, mert 
az élet így hozta. Ez a múlt, előre kell 
tekinteni. Bár többen hangoztatták, 
hogy a kis szakszervezeteknek nincs 
létjogosultságuk, mára az MTSZSZ 
lett a Liga legnagyobb létszámú, több 
mint 11 ezer főből álló tagszervezete. 
A Ligához való csatlakozásunk nehéz 
döntés volt és hosszú időt vett igény-
be. Arra azonban senki nem számított, 
hogy a Liga élén ilyen hamar új elnök-
választás lesz.

A rossznyelvek szerint az  
MTSZSZ csak a pénz miatt csatla-
kozott a Ligához.
Tudom, hogy ezt mondják, de ez 
nem igaz. A Liga már rég kikölteke-
zett, elköltötte a pályázati pénzeket, 
amikor mi csatlakoztunk. Minket nem 
a pénz motivált. A Liga előtt az Értel-
miségi Szakszervezeti Tömörülésnek 
voltunk a tagjai, s azért jöttünk el 
onnan, mert nem tudtuk érvényre 
juttatni a céljainkat, törekvésein-
ket. Az MTSZSZ a versenyszféra és 
a közszolgáltató cégek munkavál-
lalóit képviseli, így a Ligát találtuk 
aktív és hatékony konföderációnak, 
de mára ott is sok probléma kelet-
kezett. Úgy vélem, ma mindenhol 
magasabb színvonalú érdekvéde-

lemre, a szakszervezeti mozgalom 
teljes megújítására lenne szükség. 
Az MTSZSZ már ma is úgy működik, 
mint egy konföde ráció.

Két évtizedes szakszervezeti kar-
rierjének viszont megkoronázása  
lehetne a Liga elnöki tisztsége.
Szakmailag kétségtelenül nagy kihí-
vás, ez lehetne pályafutásom utolsó 
állomása, hiszen innen nincs hova to-
vább. Több tagszervezet kapacitál az 
indulásra, de még nem döntöttem, 
hogy megmérettetem-e magam. Je-
lenleg társelnökként én képviselem a 
Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fórumán a Ligához tar-
tozó tagszervezeteket, ami megtisz-
telő és komoly feladat.

Attól nem tart, hogy a Vasúti Dolgo-
zók Szabad Szakszervezete visszake-
rül a Ligába, és bejelentkezik majd 
onnan valaki az elnöki posztra?
Nem. Amióta a Ligához tartozunk, azóta 
jelentősen javult a két szervezet együtt-
működése. A vasutas munkavállalók 
érdekében mindenképpen szükséges-
nek tartom a szakszervezetek együtt-
működésének erősítését. Jelenleg is 
van egy fontos kérdés, amelyben együtt 
kell megoldást találnunk. Ez pedig a 
készenléti jellegű munkakörben foglal-
koztatottak elszámolásával kapcsolatos 
bírósági döntés és vita.

Ami épp kapóra jött a szakszerveze-
teknek, hiszen ez jó alkalom új tagok 
toborzására.
Ez az ügy valójában senkinek sem jó. 
Nekünk sem, mert ha tömegesen indul-
tak volna a perek, az nálunk is rengeteg 
munkával járt volna. És a MÁV-csoport-
nak sem jó, mert kifelé ennek igencsak 
rossz üzenete lett volna. Arról nem is 
beszélve, hogy most a vállalatnak leg-
alább ötmilliárd forintot kell kifizetnie, 
miközben előtte néhány héttel zajlott 
le – úgy, ahogy – a bértárgyalás. Szá-
mos kérdés vetődik fel: most ezt a pénzt 
honnan fogja előteremteni a MÁV veze-
tése? A tulajdonos ehhez ad forrást, de 
bérfejlesztésre nem? Vagy ha a bírósági 
döntés lehetséges következményeivel 

már számolt a cég menedzsmentje, ak-
kor most vajon mekkora tartalék van a 
MÁV-csoport kasszájában?

Egy felelősen gazdálkodó cégve-
zetés aligha tehet mást, mint hogy 
felkészül minden eshetőségre.  
Ez tán csak nem baj?
Természetesen nem, de feszült-
séghez fog vezetni, hogy a készen-
léti munkakörben dolgozók több 
százezer forintot kapnak kézhez, 
mert megkapják három évre visz-
szamenőleg a jogos járandóságukat.  
De hogyan tovább? Mi lesz a jövőt 
tekintve? Ha a MÁV és a MÁV-START 
továbbra is ugyanilyen beosztásban 
foglalkoztatja őket, akkor ezt a munkát 
ugyancsak meg kell fizetni. Lesz-e rá 
pénz? Ha nem, akkor nyilván a beosztási 
rendet meg kell változtatni, ami szintén 
nem jó. Itt tehát valamit lépni kell.

Mennyire támaszkodhat a vita ren-
dezésében az MTSZSZ-re a cég me-
nedzsmentje? Elvégre önök továbbra 
is „harcban” állnak: a szakszervezet 
március elejétől – még a bértárgya-
lás miatt – hivatalosan is sztrájkra 
készül.
Szeretném leszögezni: ha egy cégnek 
nem mennek jól a dolgai, mert nincse-
nek megrendelései, vagy jelen esetben 
nincs elég utasa, akkor hiába kiabálunk, 

hogy ezt és ezt követeljük a dolgozók-
nak. A MÁV-csoportnál az a probléma, 
hogy munkavállalói speciális szakkép-
zettséggel rendelkeznek, a képzésük 
időbe kerül, a pótlásuk nehezen old-
ható meg. Mi is látjuk az elvándorlással 
és a korfával kapcsolatos problémákat, 
ezért is elfogadhatatlan, hogy egy fon-
tos munkavállalói réteg kimaradt a 
bérfejlesztésből. A havi bruttó 350 ezer 
forint felett keresők rétegébe tartoznak 
ugyanis a középvezetők, a fejlesztési 
területen dolgozók, a beruházók, a for-
galmi szolgálattevők. Kevesen vannak, 
utánpótlásuk nehézkes, mert a MÁV bé-
rei nem versenyképesek. Ráadásul nekik 
sokkal több lehetőségük van a munka-
erőpiacon: nagyobb eséllyel tudnak 
elhelyezkedni magasabb fizetésért, s a 
MÁV jó ajánlólevél. A háromszázalékos 
bérfejlesztésnek örülünk ugyan, hiszen 
minden forint számít, és semmit sem 
utasíthatunk vissza, de az alacsony ke-
resetűeknek ez olyan kevés, hogy szinte 
észre sem veszik. Havi százezer forintos 
nettó fizetés esetén is csak háromezer 
forintot jelent. A munkaerőpiacon a 
magáncégek jelentős bérfejlesztéseket 
hajtottak végre – pont a munkavállalók 
megtartása érdekében. A bérmegál-
lapodást követően ezért levelet írtam 
Dávid Ilonának, a MÁV elnök-vezérigaz-
gatójának, és az MTSZSZ esetében a tár-
gyalások folytatását kértem.

„Minden forint számít”
Buzásné Putz Erzsébet a Liga elnökválasztásáról és a sztrájkhelyzetről
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Az elmúlt évek kedvező tapasztala-
taira alapozva az ORFK-Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság szakmai 
támogató partnereivel együtt idén 
is meghirdette a Közlekedik a család 
közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 
A rendezvénysorozat célja, hogy a 
közlekedők széles rétegeinek – gyalo-
gosok, kerékpárosok, gépjárműveze-
tők és utasaik – figyelmét ráirányítsák 
a biztonságos, balesetmentes közle-
kedésre, továbbá a szülői példamuta-
tó magatartás fontosságára és a csa-
lád közösségnevelő erejére.

A versenyre – amelynek fődíja egy 
Skoda Rapid Spaceback 1.2 személy-
gépkocsi – minden olyan, magyaror-
szági lakóhellyel rendelkező család 
nevezhet, amelyben legalább az egyik 
szülő rendelkezik érvényes B kategó-
riás vezetői engedéllyel, továbbá 6 és 
17 év közötti gyermeke(ke)t nevelnek. 
A területi versenyeket a fővárosi és a 
megyei baleset-megelőzési bizottsá-

gok bonyolítják le 2016. április 23. és 
június 4. között. A pontos helyszínek-
ről és időpontokról a verseny honlap-
ján tájékozódhatnak az érdeklődők. A 
területi versenyekre a honlapon már 
most lehet elektronikus úton regiszt-
rálni, de a vetélkedők napján a helyszí-
nen is lehet majd jelentkezni.

A verseny honlapján május 2. és június 
5. között ötfordulós, játékos közleke-
désbiztonsági vetélkedőt is szervez-
nek értékes nyereményekért. A helyes 
válaszokat az adott fordulót követő 
hétfőn a weboldalon teszik közzé. Az 
internetes játékon bárki részt vehet.

A Közlekedik a család vetélkedő or-
szágos döntőjére 2016. június 18-19-
én kerül sor Budapesten. A családok 
egy tesztlap kitöltése után autós és 
kerékpáros ügyességi feladatokban, 
műszaki ismeretekben és az elsőse-
gélynyújtás terén mérik majd ösz-
sze felkészültségüket. A Skoda Rapid 

Spaceback 1.2 személygépkocsit bár-
melyik család megnyerheti, ha ismeri 
és megfelelően alkalmazni is tudja a 
mindennapok biztonságos közleke-
déséhez szükséges szabályokat.

További információ és versenysza-
bályzat a vetélkedő honlapján.

ORFK-Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság

Családi közlekedésbiztonsági vetélkedő: a fődíj egy autó!

A kérdésekre nem mindig muszáj vá-
laszolni, vasutas munkavállalóként pe-
dig bizonyos esetekben nem is szabad. 
Ez nem a kérdezz-felelek.

Átlagemberként sokan zavarba jövünk, 
ha egy újságíró, televíziós riporter 
mikrofont dug az orrunk alá: úgy érez-
zük, muszáj válaszolnunk a feltett kér-
désre. Sajnos a sajtó egyes képviselői 
módszeresen visszaélnek ezzel, s mik-
rofoncsalival orvhalásznak a megszep-
pent munkavállalók engedély nélküli 
nyilatkozataira.

Teszik ezt annak ellenére, hogy a MÁV 
Zrt. Kommunikációs Igazgatósága által 
számukra kiadott forgatási engedélyek 
egyértelműen jelzik, ki nyilatkozhat a 
MÁV-csoport nevében, ahogyan azt is, 
hogy a vasutas munkavállalóktól csak 
engedéllyel kérhető interjú vagy nyilat-
kozat. A televíziós stábok és a fotósok 
emellett nem készíthetnek sem kép-, 
sem hangfelvételt a vasutas munka-
vállalókról azok hozzájárulása nélkül 
(e megkötés alól kivételt jelentenek az 
úgynevezett tömegfelvételek). A csap-
dát azért is célszerű elkerülnünk, mert 

a MÁV-csoport munkavállalójaként 
kötelességünk a vonatkozó szabályok 
betartása. A 14/2015. EVIG számú uta-
sítás – amely a 2015. április 24-i (130. 
évfolyam, 6. szám) MÁV Értesítőben 
olvasható – részletesen és egyértel-
műen felsorolja, hogy a nemzeti vas-
úttársaságnál ki és milyen feltételekkel 
tehet nyilatkozatot. Igazán nem hosszú 
olvasmány, keressék az említett MÁV 
Értesítő 528. oldalán a 4.1.2-es pontot.

Magánemberként természetesen a 
vasutas kollégákat is megilleti a sza-
bad véleménynyilvánítás joga, de az-

zal sem élhetünk korlátlanul. Valótlan 
tényállítással vagy a munkáltató jó 
hírnevét sértő nyilatkozattal megszeg-
hetjük munkaszerződésünket, illetve a 
MÁV-csoport valamennyi munkaválla-
lójára érvényes Etikai Kódex előírásait.

Érdemes fejben tartanunk e szabályo-
kat, ahogyan azt is, hogy a halászok 
nem barátságból fognak halat, az orv-
halászok pedig különösen nem. Szóval, 
csak óvatosan azokkal a mikrofoncsa-
likkal, nehogy horogra akadjunk…

MÁV KIG

Kérdez. Felelek? Ez nem a kérdezz-felelek!Minek? Hiszen öt szakszervezet aláír-
ta a bérmegállapodást, s a téma ezzel 
lezárult.
Épp ezért kormányzati szinten is lobbi-
zunk az ügy érdekében. Már így is ko-
moly problémát okoz a létszámhiány. 
A tervezett jelentős vasútfejlesztéseket 
szakképzett munkaerővel lehet elvégez-
ni, akiket meg kell fizetni, ha azt akarjuk, 
hogy a vasútnál maradjanak.

Seszták Miklóstól levélben kértek sze-
mélyes meghallgatást. A fejlesztési 
miniszter fogadta önöket?
Nem, de Fónagy János parlamenti állam-
titkártól kaptunk időpontot, és többször 
is tárgyaltunk. Azért próbálunk tárgyalá-
sokat kezdeményezni, mert úgy látjuk, 
hogy az emberek fel vannak háborodva, 
s nehéz őket visszatartani. Nem vagyok 
sztrájkpárti, de most olyan a helyzet, 
hogy kénytelenek leszünk sztrájkolni, ha 
nem születik valamilyen megoldás.

Az önök tagsága tudná a legkevésbé 
látványos sztrájkot megszervezni. 
Vagy megint a régi leosztás? A nagy 
szakszervezetek aláírják a bérmegál-
lapodást, önök nem, majd sztrájkkal 
fenyegetőznek, mint már annyiszor. 
Hányszor lehet ezt még eljátszani?
A jelenlegi sztrájktörvény miatt a moz-
donyvezetők is épp ugyanilyen sztrájkot 
tudnának tartani. Most ugyanis nem kell 
sztrájkolni ahhoz, hogy sztrájk legyen; 
munkabeszüntetés esetén a törvény 
szerint a vonatok meghatározott száza-
lékának közlekednie kell. Magyarán: arra 
a vonatra fogják vezényelni a dolgozót, 
amelyik közlekedik. Ez a sztrájk. Mit lát 
majd ebből a közvélemény? Egy kiírást  
a vasútállomáson: „Azért megy keve-
sebb vonat, mert sztrájkolunk. Szíves 
elnézésüket kérjük.” Önnek egyébként 
igaza van, a sztrájk nem játék. Üres fe-
nyegetőzéssel egy szakszervezet nem 
tudja a hitelességét megőrizni. Sem 
a tagság, sem a tárgyalópartner felé. 
Még ha korlátozott is, egy figyelem-
felhívó sztrájknak most lenne értelme.  
Az MTSZSZ még nem fenyegetett 
sztrájkkal, ez az első önálló sztrájkhely-
zet számunkra. A MÁV-székház elé nem 
mehetünk tüntetni, mert a vasutas mun-
kavállalók félnek a retorziótól, az elbocsá-
tástól, ezért ehhez nem adják az arcukat.

Dehogynem! A közösségi oldalakon 
arccal és névvel is igen bátrak, és már 
csak a munkaerőhiány miatt sem va-

lószínű, hogy bárkit is kirúgnának 
emiatt.
Ettől még ez a helyzet.

Az MTSZSZ közel ötven vállalatnál, 
például a kecskeméti Mercedes-gyár-
ban is jelen van. Hogyan tapasztalja: 
egy állami vagy egy magántulajdon-
ban lévő cég vezetésével nehezebb 
tárgyalni?
Minden a vállalat gazdasági, pénzügyi 
helyzetétől függ. A tulajdonos kilé-
te ebből a szempontból lényegtelen.  
Állami cégnél a tulajdonos köti meg a 
menedzsment kezét, egy multinál pedig 
a külföldi anyavállalat. Ilyen szempontból 
nincs nagy különbség.

Ha már a hasonlóságoknál és a kü-
lönbségeknél tartunk: ön szerint egy 
szakszervezeti vezető lehet-e harcos 
érdekvédő és kapitalista menedzser 
egyszerre? Ezek a szerepek az MT-
SZSZ-nél is „csereszabatosak”?
Ez hitelességi kérdés, az effajta szerep-
játszást egyáltalán nem tartom szeren-
csésnek. Minden oldalnak megvan-
nak a sajátos tárgyalási szempontjai, 
amelyekhez a tárgyalópartnereknek 
mindenféleképpen ragaszkodniuk kell.  
Én biztosan nemet mondanék bármi-
lyen jellegű menedzsmenti tisztségre. 
Bár én is elvégeztem a Budapesti Cor-
vinus Egyetem humánmenedzseri sza-
kát, de nem azért, hogy valamikor is a 
MÁV-csoportba üljek át, hanem azért, 
hogy még jobban megismerjem ezt 
a területet. Hiszen tulajdonképpen a 
szakszervezeti vezetés is egyfajta HR-te-
vékenység. Mindig azt tartom szem 
előtt, hogy mi a jó az MTSZSZ-nek.  
Talán ezért is tudunk ilyen jelentős tag-

létszám-növekedést felmutatni nemcsak 
a vasútnál, hanem a versenyszféra több 
vállalatánál. Az MTSZSZ a vasutas mun-
kavállalókra életpályamodellt dolgozott 
ki, amelyet átadtunk Dávid Ilonának is. 
A MÁV elnök-vezérigazgatója arról biz-
tosított bennünket, hogy a vasútvállalat 
és a szakszervezet összedolgozik az ügy 
érdekében. Ezzel a munkavállalók jövő-
képet, előmeneteli lehetőséget láthat-
nának. Rövid és hosszú távú stratégiánk 
van érdekvédelmi munkánk folyamatos 
megújítására, az érdekvédelem minél 
hatékonyabb ellátására, valamint mar-
ketingtevékenységünkre. Szakszerveze-
tünknek is igazodnia kell a külső körül-
ményekhez, hiszen mind a gazdasági, 
mind a politikai és jogszabályi környezet 
változik körülöttünk. Ha meg akarjuk 
nyerni a munkavállalókat tagjainkká, ak-
kor tudnunk kell lépést tartani a változá-
sokkal. 

És olyan helyzet előállhat-e, hogy, 
mondjuk, az ön családtagja legyen 
valamelyik cég HR-igazgatója, akivel 
önnek vagy az MTSZSZ küldöttségé-
nek kellene tárgyalnia a bérekről?
Fura kérdés. Aligha hiszem, hogy ilyen 
előfordulhat. 

Igaz, olyan sem fordul elő önöknél, 
hogy a vasúttársaság belső ügyeivel 
egyből a nyilvánosság elé rohanná-
nak, mint ahogy ezt más szakszerve-
zetek teszik. Erről mi a véleménye?
Más szakszervezetek ügyeivel nem fog-
lalkozom. Véleményem szerint elsősor-
ban mindenkinek a saját feladatát kell 
jól elvégeznie.

Gyüre József

http://www.kozlekedikacsalad.hu
http://www.kozlekedikacsalad.hu
http://www.kozlekedikacsalad.hu/megyei-vetelkedok
http://www.kozlekedikacsalad.hu/megyei-vetelkedok
http://www.kozlekedikacsalad.hu/
http://www.kozlekedikacsalad.hu/internetesjatek
http://www.kozlekedikacsalad.hu/internetesjatek
https://utasitastar.mav.hu/Lists/Ertesitok/DispForm.aspx?ID=884&RootFolder=%2A
https://intranet.mav.hu/hir/Lists/hirek/Olvas.aspx?ID=922
https://intranet.mav.hu/hir/Lists/hirek/Olvas.aspx?ID=922
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A Vasutas Magazin márciusi számá-
ban riportrovatot indítottunk azzal 
a szándékkal, hogy az országot 
járva minél több vasutas kolléga 
munka- és élethelyzetét bemutat-
hassuk. Egy hónapja a 35 éve moz-
donyvezetőként szolgáló Bartha 
Csaba osztotta meg gondolatait 
hivatásról, családról, gondról és 
örömről. Ezúttal a szebb napokat 
megélt Délegyháza állomás vasuta-
sait kerestük fel.

A község Budapesttől mindössze 27 
kilométerre, a Budapest–Kelebia vas-
útvonal, illetve a Ráckevei- (Sorok-
sári-) Duna-ág mellett helyezkedik el.  
A fővárosból megközelíthető a Kőbá-
nya-Kispest MÁV-állomásról közleke-
dő vonattal és a Népligetből induló 
két buszjárattal, illetve gépkocsival az 
M0-s autóútról lekanyarodva, az 51-
es fő közlekedési útvonalon haladva.  
A település a Kiskunsági Nemzeti Park 
és az Ócsai Tájvédelmi Körzet közvet-
len közelében fekszik, Dunavarsány, 
Majosháza, Kiskunlacháza és Dömsöd 
szomszédságában. 

A vidék a feltételezések szerint a hon-
foglalás idején fejedelmi szállásterület 
volt, később, az Árpád- korban temp-
lomos hely lehetett, amelyet aztán vi-
tézi tetteiért Zsigmond király adomá-
nyozott a Szentiványi családnak. Az 
1945-ös évekig földbirtokos családok 
gazdálkodtak a területen.  

A 150-es vasútvonal mentén Kelebia 
határállomásig minden állomáson 
folyamatos a forgalom. Délegyházán 
három egymást váltó hölgy látja el a 
szolgálatot. 

Az állomásfőnök kérése szerint reggel 
fél nyolcra érkezem. Hűvös van, borús 
az égbolt. Négy vágányt számolok 
meg, miközben Hajzer Orsolya iro-
dája felé tartok. Az állomásépület a 
szocreál stílus jegyeit viseli. A kétszin-
tes kockaépület napfény híján szürké-
nek hat, az itt-ott felsejlő vörös színű 
téglák hegesedő sebnek tűnnek. Van 
pénztár és van váróterem is, amely 
makulátlanul tiszta. Az illemhely hi-

giéniáját szavatolja a rendszer, amely 
szerint a kulcsot a forgalmista irodájá-
ban kell elkérni, majd leadni. 

Ez egy „földszintes” állomás, nincs pe-
ron. A forgalmi szolgálattevő viseltes 
irodájából lépek be az állomásfőnök 
szobájába. Előbbi körülbelül 30 négy-
zetméteres lehet, utóbbi ennek legfel-
jebb a fele. Kék nadrágot, fehér blúzt 
és kék mellényt visel a főnök asszony, 
aki rögtön kávéval és frissen vásárolt 
masnis pogácsával kínál. Miközben fő 
a fekete, két tenyerével simítja végig 
copfba font, enyhén deresedő haját, 
majd megigazítja a szemüvegét. Örül 
az érdeklődésnek, szívesen beszél. 
Gyorsan kiderül, hogy 27 éve vasutas. 

„Komádiban születtem, gyermekkorom-
ban kerültem Pusztaszabolcsra, mert 
Hajdú-Bihar után Budapesthez közel 
nagyobb volt az esély az élhető életre. 
Édesanyám a vasútnál, a Déli pályaud-
varon kapott takarítói állást. Édesapám 
állatgondozó volt. Mindketten a nyolc-
vanas éveikben járnak. Bicskén élek. A 
nagyobbik fiam szerkezetlakatos, Du-
naújvárosban él a párjával. A kisebbik 
12 esztendős” – meséli Orsolya, akinek 
nem egyszerű program a mindennapi 
munkába járás. Háromnegyed ötkor 
kel, ébreszti a kicsit, majd mindketten 
vonatra szállnak. Előbb Kelenföldre, 
onnan Ferencvárosba utaznak, végül 
Délegyházára. Praktikusan itt jár isko-
lába a kislegény, aki nem mellékesen 
gyermekvasutas. Nem kizárt, hogy  
mozdonyvezető lesz.
A főnök asszony szolgálata ma is hét-
kor kezdődött, mint mindig. Délután 

fél négyig tart a műszak a hét minden 
napján. Hétvégéje mindig szabad, ha-
csak nincs rendkívüli szolgálat. „Egy 
gyermekét egyedül nevelő, sőt az édes-
anyjára is vigyázó nő ennél jobbat nem 
kívánhat” – magyarázza, jelezve, hogy 
szerencsés embernek tartja magát. 
„Eredetileg kereskedőnek készültem, 
majd a budafoki gyufagyárban dolgoz-
tam közel két évig. Tanulásra adtam a 
fejem, így lettem könyvelő a 43-as Épí-
tőipari Vállalatnál. Itt jöttem rá, hogy 
szabadabbnak érezném magam, ha 
vasutas lennék. Munka melletti folya-
matos tanulást követően segédtiszt let-
tem, forgalmi szolgálattevő. Két évtized, 
pontosan 25 év után – két évvel ezelőtt 
– neveztek ki állomásfőnöknek.” 
Délegyháza kis állomás. Összesen 
négy vágánya van, de a pálya a hatá-

rig egyvágányú. Az állomásfőnök egy-
szerre három állomás – Délegyháza, 
Kiskunlacháza és Dömsöd – zavarta-
lan forgalmáért felel. 

„Nálunk a távolsági és az elővárosi sze-
mélyvonatok kétóránként keresztez-
nek” – mondja.   

Ötven évvel ezelőtt ezen a vonalon 
több áruszállító vagon gurult. A vasút 
szempontjából jó hír, hogy a Buda-
pest–Ferencváros–Kelebia–országha-
tár vonalon rövidesen 160 kilométer 
hosszon alakítanak ki új, kétvágányú, 
villamosított, az európai szabványnak 
megfelelő pályát azért, hogy a kínai 
áru vasúton érhessen az Európai Unió-
ba. Pár év múlva akár 740 méter hosz-
szú tehervonatok is közlekedhetnek 
majd itt, és a személyvonatok sebes-
sége a vonal egészén elérheti az órán-
kénti 160 kilométert. „Reménykeltő ez 
a hír! Újra szükség lesz a vasútra, a vasu-
tasra” – jelenti ki optimistán Orsolya, 
majd felpattan a székéből, hogy me-
neszthesse az éppen indulásra kész 
személyvonatot. 

Délegyháza állomásra hajnalban ér-
kezik az első két vonat, egy óra kü-
lönbséggel. Három óra, illetve négy 
óra negyvenkor. Utána hat negyve-
nig félóránként jönnek az elővárosi 
személyvonatok, ezt követően már 
csak óránként. Sok az ingázó diák 
és dolgozó. Délutánonként újból 
ők népesítik be az állomást. Nyáron, 
vakáció idején a tizenkét közeli tó 
vonzza ide az embereket. A forga-
lomnak megfelelően tart nyitva a 

jegypénztár, így a pénztáros négy 
óra ötven perckor kezd, és tizennégy 
óráig dolgozik.
  
Először a forgalmi szolgálatte-
vő irodájában kíváncsiskodha-
tok. Megtudom, hogy ősztől ta-
vaszig a forgalmista dolga az 
iroda fűtése – kétszer két tonna 
szén és hat köbméter fa a tüzelő.  
Az öreg vaskályhát folyamatosan 
tömni kell, ehhez pedig gyakorta fát 
is kell vágni. S bár már április van, az 
óriási balta nem önvédelmi eszköz-
ként áll az iroda falához támasztva. 
A megállás nélküli munkát persze a 
rendszeresen érkező vonatok adják.

Kovácsné Kövesdi Piroska a for-
galmi szolgálattevő, ma ő irányítja 
a forgalmat. Hol ül, hol áll a D55-ös, 
úgynevezett Dominó pult előtt. Fo-
gadja s beengedi az állomásra az ér-
kező vonatokat, amelyeket kisvártatva 
ugyancsak ő indít tovább úti céljaik 
felé. Közben hangosbeszélőn tájékoz-
tatja az utasokat, három monitoron 
követi a belső levelezést, a forgalmi 
utasításokat, és figyeli a vasútvonalon 
zajló közlekedést. De ez sem minden! 
Folyamatosan telefonál. Egyeztet a 
menetirányítóval és a szomszéd ál-
lomások forgalmi szolgálattevőivel. 
A forgalommal kapcsolatos valameny-
nyi döntését naplózza elektronikusan 
és manuálisan is. Cseppet sem túlzok, 
ha azt mondom, hogy Piroska egyvég-
tében „zakatol”. „Ez az én világom” – 
közli, és elárulja, hogy 1984 óta vasutas. 
„Gimnáziumi érettségimmel igen ta-
nácstalanul néztem a jövőmet. Akkor 

épp Jánoshalmán laktam a szüleim-
mel. Kiskunhalasra utazva láttam meg 
a MÁV toborzóplakátját. Nem sokat 
törtem a fejem, hiszen szerettem utaz-
ni. Gondoltam, elmegyek kalauznak, 
hisz annak még egyenruhája is van!  
Mindig vonzott az uniformis. Édes-
anyám javasolta, hogy forgalmista le-

gyek. Ferencvárosban kezdtem, majd a 
szegedi segédtiszti iskolában kaptam 
vasútüzem-ellátó szakmunkás levelet. 
Azóta dolgoztam Kunszentmiklóson, 
Kiskőrösön, Kalocsán, Dunapatajon 
és Solton. Jelenleg Kalocsán élünk, ott 
tudtunk a háromgenerációs csalá-
dunknak megfizethető áron kényelmes 
házat venni. A férjemmel együtt öt gyer-
mekünkre vagyunk a legbüszkébbek.  
A legnagyobb 29, a legkisebb 6 és fél 
éves, vele most a párom foglalkozik a 

Egy állomás, ahol nőuralom van
Délegyházán Orsolya, Piroska és Elvira parancsol a vonatoknak

Hajzer Orsolya

Kovácsné Kövesdi Piroska
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legtöbbet. Hol egyik, hol másik szak-
májában tud elhelyezkedni. Jelenleg 
egy önkormányzati cégnél dolgozik 
helyben. Hol itt, hol ott talál valami 
foglalatosságot minimálbérért. Én 
Kalocsáról ingázok, főként Dömsöd-
re, mert ott van az állomáshelyem, de 
néha itt, Délegyházán is szolgálok. A 
munka mellett három évvel ezelőtt 
végeztem el a tiszti iskolát” – foglalja 
össze életútját a forgalmi szolgálat-
tevő.

Piroska közelében vibrál a levegő. 
Szimultán intézkedik. Forgalmat 
irányít. Nem zavarja, hogy naponta 
több mint két órát utazik. Közben 
– meggyőződésem – gondolat-
ban a bevásárlással, a főzéssel és a 
gyerekkel kapcsolatos teendőket is 
számba veszi.

„Boldog és elégedett ember vagyok. 
Van szép családom, otthonom, tisz-
tességes fizetésem, és olyan munkám, 
illetve hivatásom, amit le nem cserél-
nék! Úgy érzem, a helyemen vagyok. 
A pályám elején, sőt még azt követő-
en is sokáig bizonytalannak éreztem 
magam. A tiszti iskola változtatott 
meg: lábra álltam, felegyenesedtem. 
Nem mellékesen egy nappali és egy 
éjszakai szolgálat után a szabadna-
pomon jut idő az otthoni teendőkre 
is. Az utazgatást pedig kikapcsoló-
dásnak érzem. Ilyenkor van időm ma-
gamra, a gondolataim rendezésére. 
Harminckét évet már ledolgoztam. 
Azt gondolom, hogy nyolc év múlva 
nyugdíjba megyek, és attól kezdve 
csak a családdal, az unokáimmal fo-
gok foglalkozni. Így lesz igazán kerek 
az életem” – mondja mosolyogva.

Ekkor lép a forgalmi irodába egy fia-
talember. A huszonegy éves Bartus 
Olivér tanulni jött. Közgazdasági 
szakközépiskolában érettségizett, 
majd pénzügyi és számviteli ügy-
intézői OKJ-s képesítést szerzett. 
Fél éve döntötte el, hogy pályát 
vált: forgalmi szolgálattevő lesz.  
A vasútüzemvitel-ellátó tanfolya-
mon már túl van, két hét múlva vizs-
gázik. Jegyzeteivel a hóna alatt he-
lyet keres magának. Előbb az állo-
másfőnök asszonyt, majd a forgalmi 
szolgálattevőt kérdezi. A majd’ 190 
centi magas – egyébként labdarú-
gó játékvezető – ifjú szorgalmasan 

jegyzetel, majd csendes magolásba 
kezd. Másfél óra elteltével ad ma-
gának pihenőt. Ekkor tudom meg, 
mennyire tart a vizsgától. „A BGOK 
tanfolyama színvonalas volt. Nagyon 
felkészült tanárokat ismerhettem 
meg, akik komoly tudást várnak el a 
vizsgán. Teljes erővel kell tanulnom! 
Siker esetén következhet a háromhó-
napos önállósító tanfolyam” – ma-
gyarázza. 

Zajlik az élet az irodában, a jöven-
dőbeli vasutas újra és újra kérdezi a 
forgalmi szolgálattevőt. Az állomás-
főnök pedig újabb kávét kínálva in-
vitál az irodájába. 

Mi tartja a vasútnál? – kérdezem a 
főnök asszonyt.
„A szenvedély és a hivatástudat mel-
lett az is, hogy a fiam még kicsi, és 
ezen a nyáron például el kell vinnem 
Siófokra nyaralni. A felelősségem az-
zal is nő, hogy az édesanyám mind 
több segítségre szorul. Az elmúlt év-
tizedek alatt sok munkával sikerült 
igényes otthont teremtenem. Minde-
zek együttesen késztetnek arra, hogy 
az eddig járt utamon ne változtas-
sak.”

Az állomásfőnök délután fél négy-
kor, Piroska, a forgalmi szolgálat-
tevő fél hatkor, a váltótárs meg-
érkezésekor végez a munkájával. 
A következő tizenkét órában egy 
huszonnégy éves, törékeny leány, 
Fagyal Elvira felelősségteljes dön-
tései szavatolják majd a vonatok 
biztonságos közlekedését. Nem fél? 
– kérdezem önkéntelenül is az ifjú 
forgalmi szolgálattevőt. „Ma már 
nem, de újoncként voltak aggodal-
maim. Koromsötétben egyedül az 

irodában… Nem voltam nyugodt. 
Ma már nincs ezzel gond” – válaszol-
ja Elvira.

A diáklánynak látszó vasutas Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéből 
indult útnak – érettségijével a zse-
bében – Budapestre. Rendőr akart 
lenni. Sikertelen felvételije után 
„botlott bele” a vasútüzemvitel-el-
látó tanfolyamba. Sikeres vizsgái-
nak köszönhetően 2011-ben már 
segédtisztként szolgált. Azóta dol-
gozott Érd alsó, Érd, Érd elágazás, és 
Tárnok állomáson is. Messziről in-
dult, messzire ért – egy időben egé-
szen Londonig! Pincér volt, angolul 
tanult és pénzt gyűjtött. Aztán siet-
ve jött haza, hogy az ELTE program-
tervező-informatikus szakán sikeres 
felvételit tegyen. Jelenleg elsőéves 
egyetemista, és közben – önállósító 
vizsgát téve – tizenkét órás műszak-
ban forgalmi szolgálattevő. 

Honnan ez a hatalmas akarat? – kér-
dezem a leányt.
„Mifelénk munkahely nem volt, ki-
törni csak költözéssel, legfőképp 
tanulással lehetett. Ezt a kettőt kap-
csoltam össze. Nem tehettem mást, a 
szüleim nem segíthettek. Édesanyám 
rokkantnyugdíjas, apu pedig kar-
bantartó. Alacsony a keresetük, mi-
közben az öcsém még középiskolás. 
Ezért határoztam el, hogy megtanu-
lok egy szakmát, amelynek köszön-
hetően pénzt kereshetek, és közben 
tanulhatok.  Szerencsém volt, mert 
a vasútnál támogatókra leltem. So-
kat köszönhetek Molnár Árpádnak, 
Ferencváros csomópontvezetőjének. 
Megszerettem a szolgálatot, mert 
a vasút révén valósíthatom meg az 
álmaimat” – magyarázza Elvira, aki, 
mint mondja, diplomája megszer-
zése után is a vasútnál tervezi  a jö-
vőjét.   

Délegyháza egyike annak a 616 ál-
lomásnak, amelyeket vasúttársasá-
gunk nyilvántart, működtet. Mond-
hatni, tengerben a cseppet mu-
tattuk be. Ám ha jól fókuszáltunk, 
megtaláltuk a részben az egészet. 
Másként fogalmazva: a cseppben a 
tengert.

Kép és szöveg: Gaál Péter

Fagyal Elvira

Költségcsökkentés, több százmillió eu-
rós beruházás és még több női felső 
vezető – röviden így foglalható össze az 
Alstom 2020-ig szóló stratégiája. Nem-
zetközi befektetők és pénzügyi elemzők 
előtt mutatta be a 2020-ig tartó időszak-
ra vonatkozó stratégiáját és célkitűzése-
it az integrált vasúti rendszereket előál-
lító Alstom. 

A terveket a cégcsoport elnök-vezérigaz-
gatója, Henri Poupart-Lafarge ismertette. 
A találkozónak az Alstom vasúti biztosí-
tó- és jelzőberendezésekre szakosodott 
üzeme, a franciaországi Villeurbanne 
adott otthont. A 2014-15-ös pénzügyi 
évet 6,2 milliárdos árbevétellel záró 
Alstom öt pilléren nyugvó üzleti tervé-
nek egyik legfontosabb eleme, hogy a 
cég a következő három évben további 
300 millió eurós beruházást tervez saját 
hálózatának megerősítésére. Célkitűzé-
sei között szerepel, hogy öt év múlva 
árbevételének legalább 60 százaléka a 
jelző- és biztosítóberendezések, a rend-
szerek és a szolgáltatások értékesítésé-
ből származzon. A vállalat azt is szeretné 

elérni, hogy 2020-ra megrendeléseinek 
30 százaléka újonnan kifejlesztett termé-
kekhez kapcsolódjon, a felvevőpiacain 
tapasztalható globális árcsökkenés ne-
gatív hatásait pedig működési és gyártá-
si költségeinek mérséklésével igyekszik 
majd ellensúlyozni. Beszerzései terén 
évi 250 millió eurós megtakarítást tervez 
elérni. A cégcsoport – alkalmazkodva 
sokszínű nemzetközi ügyfélköréhez – 
arra törekszik, hogy fél évtizeden belül a 

vezetői és diplomás állásainak 25 száza-
lékát nők töltsék be, a felső vezetés és a 
vezetői utánpótlás tagjainak pedig lega-
lább a fele Európán kívülről származzon. 
(Az Alstom több mint 60 országban van 
jelen és közel 32 ezer főt foglalkoztat vi-
lágszerte.) A menedzsment célkitűzése, 
hogy az Alstom korrigált üzemi bevéte-
lének marzsa 2020-ra megközelítse a hét 
százalékot.

Forrás: www.alstom.com

Megszületett a megállapodás az Eu-
rópai Tanács és az Európai Parlament 
között az Európai Unió negyedik 
vasúti csomagjáról, amely két lép-
csőben, 2020-tól és 2023-tól foko-
zatosan nyitná meg a belföldi vasúti 
személyszállítási piacokat a verseny 
előtt. Ennek értelmében a jövőben 
valamennyi európai vasúttársaság 
végezhetne szolgáltatást az EU egész 
területén. A piacra újonnan belépő 

szereplők 2020-tól előbb kereskedel-
mi alapon nyújthatnának személy-
szállítási szolgáltatásokat, azaz állami 
támogatás nélkül működtethetné-
nek járatokat. Majd 2023-tól a tagál-
lamoknak a vasúti közszolgáltatási 
szerződésekről is versenyeljárásokon 
kellene dönteniük, s ezek az Európai 
Unió összes vasúttársasága számára 
elérhetők lennének. (Ettől függetle-
nül a tagországoknak továbbra is lesz 

lehetőségük arra, hogy indokolt eset-
ben közvetlenül ítéljenek oda vasúti 
közszolgálati szerződéseket.) Brüsz-
szel a fokozatos piacnyitástól a vasúti 
szolgáltatások teljesítményének és 
színvonalának javulását reméli. A hat 
jogalkotási javaslatból álló negyedik 
csomagra az Európai Parlament mel-
lett még a tagállamoknak is rá kell 
bólintaniuk.

Forrás: Bruxinfo.hu

Ötéves terv az Alstomtól

Kész az EU negyedik vasúti csomagja

Az elkövetkező öt évben a jelenlegi 18 
ezerből mintegy hatezer vasúti dolgo-
zónak mondanak fel Szerbiában, eb-
ből kétezernek valószínűleg még az 
idén – adta hírül a Magyar Idők. Zorana 
Mihajlović építésügyi, közlekedési és 
infrastrukturális miniszter szerint a köz-
lekedési reform a tervezett ütemben 
halad Szerbiában. Ennek részeként a 
korábban egységes szerb állami vas-
úttársaságot négy részre bontották – a 
hivatalos indoklás szerint azért, hogy 
az új rendszer a jövőben meg tud-

jon felelni a változó piaci igényeknek. 
A reform jegyében ésszerűsítik a dol-
gozói létszámot is: a négy vállalatban 
máris kialakították az új munkahelyi 
besorolásokat, amelyek már a valós 
szükséglethez igazodnak. A szerbiai 
vasúthálózat teljes hossza egyébként 
3379 kilométer, ebből azonban mind-
össze 276 kilométer a kétvágányú pá-
lyák hossza, és 1254 kilométert tesznek 
ki a villamosított szakaszok. Rengeteg 
olyan vonal van, amelyet egyáltalán 
nem vagy csak nagyon ritkán hasz-

nálnak, fenntartásuk viszont igen költ-
séges. Déli szomszédunknál a vasút-
hálózat állapota ráadásul jelentősen 
leromlott: helyenként olyan rossz álla-
potban vannak a sínek, hogy a vonatok 
óránként mindössze 20-30 kilométert 
tehetnek meg. Szerbia a becslések sze-
rint évi közel 330 millió eurós bevétel-
től esik el amiatt, hogy az Ázsiából és a 
Közel-Keletről az Európai Unióba tartó 
szállítmányok elkerülik déli szomszé-
dunkat rossz vasúti infrastruktúrája  
miatt.                                  Forrás: Magyar Idők

Elbocsátási hullám Szerbiában
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Még mindig kevesen tudják, hogy 
2010. december 3-án – munkaválla-
lói kezdeményezésre – a MÁV Vezér-
igazgatóság Sport Club (VSC) ke-
retében futószakosztály alakult 12 
alapító taggal. A szakosztály célja 
a futás népszerűsítése, az egészség 
és a jó közérzet megőrzése, a futók 
felkészítése versenyekre, továbbá a 
futással kapcsolatos tapasztalatok 
átadása és szponzorok felkutatása.

A szakosztályhoz bárki csatlakoz-
hat, aki kedvet érez a futásra rövid 
vagy hosszú távon, egyénileg vagy 
csapatban, netán váltóban – füg-
getlenül attól, hogy ki melyik vas-
úttársaságnál dolgozik. A szakosz-
tály szeretettel várja azokat is, akik 
a futás mellett más sportágat vagy 
sportágakat is űznek. Az egyesület 
versenynaptárában számos vidéki, 
fővárosi és Budapest vonzáskörzetét 
érintő rendezvény szerepel, amelyek 
a kikapcsolódás mellett remek alkal-
mat adnak újabb városok, települé-
sek megismerésére. 

A Vasutas Magazin a testedzés nép-
szerűsítése érdekében Judák Amb-
rust, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
munkabiztonsági szakértőjét keres-
te meg, aki alapítója és máig aktív 
tagja a futószakosztálynak. 

Kollégánk hatvanéves, tizenhat éve 
vasutas. Eredeti végzettsége vasút-
gépész üzemmérnök. Győrben él, 
munkája révén rendszeresen járja 
az országot. Negyven éve rendsze-
resen sportol: úszik, kerékpározik, 
gyalogol és fut, ráadásul edzői vég-
zettséggel is büszkélkedhet. Minden 
jelentős versenyen indul, de manap-
ság főként tíz kilométeres távon áll 
rajthoz. Érdekes egyéniség, aki a 
sport mellett szabadidejében kosár-
fonással és annak oktatásával is fog-
lalkozik.

„Mindig szerettem mozogni, ezért 
keresem ma is a lehetőséget a spor-
tolásra. Sportolás közben jól érzem 
magam, és még barátkozni is lehet.  
Húszéves korom óta sok ezer kilomé-
tert futottam. Szívesen veszek részt 
gyalogos és kerékpáros túrákon, úszó-
versenyeken, labdarúgótornákon. 
A sportolást mindenkinek ajánlom, 
mert biztosítja a jó közérzetet, és tö-
kéletes kikapcsolódást jelent! A rend-
szeres testedzés a legjobb lehetőség 
a pihenésre, ráadásul a mértékkel 
végzett sportolásnak bizonyítottan 
egészségmegőrző hatása van. A futás 
előnye, hogy olcsó sport. Nem kell drá-
ga sportszereket venni, terembérletet 
fizetni, és amint azt Peterdi Pál egyko-
ri sportújságíró és humorista mondta, 
a láb mindig kéznél van” – meséli Ju-
dák úr. 

Az egyedül végzett futás közben 
rendezhetjük gondolatainkat, társa-
ságban kocogva pedig beszélgethe-
tünk is. A mozgás révén fitt és vidám 
lesz az ember. Nem szabad az ered-
ményt hajszolni! Egy-egy tömegren-
dezvény élmények sokaságával tesz 
gazdagabbá bennünket. 

A futást bármely korban el lehet kez-
deni, de előtte nem árt orvossal kon-
zultálni. Csak kis lépésekben, az élet-

kornak megfelelően szabad a terhe-
lést fokozni. Idősebb korban már 
nem cél a rekordok túlszárnyalása. 
A futás lehet fárasztó és monoton is, 
de lehet úgy is kocogni, hogy az kel-
lemes legyen. A MÁV Vezérigazgató-
ság Sport Club keretében működő 
futószakosztályba jelentkezni kívá-
nók, illetve a további információkra 
vágyók forduljanak bizalommal Imre 
Péterhez, a szakosztály vezetőjéhez!

Telefonszám: 06 1 511-5938
E-mail: imre.peter@mav-start.hu

Gaál Péter

A láb mindig kéznél van

Az Úttörővasút építését 1948. 
április 11-én kezdték meg, erre 
a születésnapra emlékeznek a 
kisvasút barátai minden év tava-
szán. Idén április második szom-
batján különleges programmal 
készült az évfordulóra a MÁV Zrt. 
Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. 

Az előző években megszokottól el-
térően a rendezvény megnyitójára 
Szépjuhászné állomáson került sor, 
ahol térzene várta az érkezőket 
egykori úttörővasutasokból és je-
lenlegi gyermekvasutasokból álló 
fúvószenekar közreműködésével. 
A vendégeket Gáspár János, A Ma-
gyar Közlekedési Közművelődésért 
Alapítvány ügyvezetője és Gerzsé-
nyi Gyula, a Gyermekvasút vezető-
je köszöntötte, majd útjára indult 
az ünnepi különvonat. 

Az idei kisvasúti napon a vonal 
egyik legkedveltebb látványossá-
gát, a hárs-hegyi fordítóalagutat 
mutatták be az látogatóknak, akik 
gyalogosan kelhettek át a fáklyák-
kal kivilágított, 198 méter hosszú, 
1949-ben épült műtárgyon. A beál-
lókban a Gyermekvasút történetét 
és működését bemutató alkalmi 
kiállítás várta az érdeklődőket, aki-

ket korhű egyenruhákba öltözött 
gyermekvasutasok köszöntöttek.  
A hajdani és jelenleg használt jel-
zőeszközök, illetve az alagút építé-
sét bemutató archív fotók mellett 
egy kisebb forgalmi iroda, vala-
mint egy MAEF3-as pénztárgéppel  
és kéregjegyekkel felszerelt,  
működő pénztár is helyet kapott 
ezen a délelőttön a Hárs-hegy 
gyomrában.

Hűvösvölgy állomáson a Gyermek-
vasutas Múzeum és a Vasútmodel-
lező Szakkör kiállítását tekinthet-
ték meg a vendégek, a Gyermek-
vasutas Otthonban pedig ebéddel 
várták őket. A kicsik nagy örömére 
délután a Széll Kálmán térre közúti, 
gumikerekű kisvonatok indultak 
Hűvösvölgyből.

MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasút/Váczi Viktor

Kelemenné Balázs Mariann 
lett a MÁV Vezérigazgató-
ság Sport Club elnöke

A MÁV Vezérigazgatóság Sport Club 
(VSC) 2016. március 31-én tartotta 
éves közgyűlését a MÁV Zrt. Kerepes 
úti irodaházának tanácstermében. 
A megjelentek értékelték az egyesület 
hét aktív szakosztályának – futó-, 
tenisz-, tollas-, labdarúgó-, természet-
járó-, női torna-, horgász- – tavalyi 
munkáját, valamint elfogadták a 
klub idei költségvetését és az elnök-
ség tisztújítását. G. Nagy János 5 év 
titkári, 4 év elnökhelyettesi és 14 év 
elnöki tisztség után leköszönt, s így 
tett a tavaly nyugdíjba vonult Zaránd 
György is, aki 10 éven át volt a klub 
tiszteletbeli elnöke.

A szavazatok alapján az elnöki sze-
repkört Kelemenné Balázs Mariann 
vette át. A tiszteletbeli elnök Schwartz 
István, az elnökhelyettes Cséti Viktor, 
a titkár Hajnal Ildikó, a gazdasági 
vezető Steigervald Gabriella lett. A fel-
ügyelőbizottság elnökének Kis-Tóth-
né Hochvart Katalint, a két tagnak 
Balázs Gyöngyit és Horváth Gergelyt 
választotta meg a közgyűlés. 

Az egyesület új vezetése ezúton is 
köszöni a MÁV Vezérigazgatóság 
Sport Club korábbi vezetőinek kitartó 
munkáját.Judák Ambrus

Óriási sikert aratott az alagúttúra  
a Gyermekvasút napján
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VOKE programajánló
Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza –  
Budapest
Május 4-én 14 órakor anyák napi megemlékezés a Nyug-
díjasklubban.
Május 18-án 17 órakor Pünkösdi hagyományok – előadás, 
filmvetítés.
Május 25-én  Kihívás Napja – labdarúgó körmérkőzések 
és a MAMINBABA Klub bemutatója.

Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
Május 20. Vasutas gyereknap.
Május 27-29. A Vasútmodellklub kiállítása a dévaványai 
gyereknapon.

VOKE Egyetértés Művelődési Központja – Debrecen
Május 3-tól 29-ig tekinthető meg a karikatúrakiállítás  
Marabu alkotásaiból.
Május 4-én 19 órától a Tavaszi Színházi Esték keretében  
Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci című vígjátékát adja 
elő a Zenthe Ferenc Színház. 
Május 25-én 19 órától a Tavaszi Színházi Esték bérletso-
rozat záróelőadásaként Philip King Futóbolondok című 
vígjátékát mutatja be a Vidám Színpad.

VOKE József Attila Művelődési Központ – Dunakeszi
Május 4-én 14 órakor anyák napja a Vasutas Nyugdíjas-
klubban. Műsor, tánc, vacsora.
Május 6-8. Lego-kiállítás.
Május 11-én ünnepli 40 éves fennállását a Vasutas Nyug-
díjas Kirándulóklub. 

VOKE Arany János Művelődési Ház – Győr 
Május 13-án 18 órakor nyílik meg Vitáris Gábor fotográ-
fus kiállítása. Megtekinthető június 20-ig.
Május 20-án 20 órakor kezdődik a Cserefa zenekar mold-
vai táncháza. Táncot tanít Fábián Szabolcs.
Május 3-án, 10-én, 17-én és 24-én 17 órakor a Győri Va-
sutas Természetjáró Egyesület rendezvényei zajlanak. 
A Vasutas Nyugdíjasok Klubja minden csütörtökön 8 és 
12 óra között várja az érdeklődőket. 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan 
Május 9-én 14 órakor játszóház, madarak és fák napja. 
Igazi kalandok várják a résztvevőket, sok érdekes infor-
mációval. Mindenki saját készítésű madárkával térhet 
haza! 
Május 17-én 18 órakor vasutas férfinapi gála. Ivó napján 
tartjuk a férfinapot, amelyre természetesen nem csak 
férfiak hivatalosak! Sztárvendégek: Tótpál Szilvia és mű-
vész barátai. 
Május 21-én 10 órakor Csendül a nóta országos feszti-
vál. A népzenei találkozóra az egész országból érkeznek 
egyéni fellépők és előadó csoportok, ízelítőt nyújtva a 
különböző tájak folklórjából. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
Május 6-án 13 órakor VI. Vasutas Gyermekdal Találkozó.
Május 7-én 10 órakor VI. Vasutas Gyermekdal Találkozó.

Május 8-án 9 és 13 óra között vasútmodellbörze.
Május 21-én 17 óra 30 perctől kézműves-foglalkozással 
egybekötött táncház gyerekeknek. 
Május 21-én 20 órától felnőtt táncház.

VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
Május 3-án 15 órától a Vasutas Nyugdíjasklub tart anyák 
napi megemlékezést.
Május 3-án 17 órakor kezdődik Böröcz Zoltán vasutas író 
könyvbemutató estje. 
Május 19-én 14 óra 30 perctől tart előadást Lancsák Lajos 
kertészmérnök Dísznövények és díszkertek címmel. 
Május 28-án 18 órától együtt mulat Kanizsa apraja és nagy-
ja a II. Generációs Napon.  

VOKE Vasutas Művelődési Ház – Pécs
Május 13-án lesz az országos digitális fotópályázat díjátadó 
ünnepsége.
Május 24-én nyílik meg Dingó Tibor kiállítása a Vasutas  
Galériában.
Május 29-én a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar koncer-
tezik az orfűi Félsziget színpadon.  
Május 31-én gyakorlati bemutató és ismeretterjesztő előa-
dás lesz az elsősegélynyújtásról.  

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Székesfehérvár 
Május 2-án 17 órakor nyílik a Fejér Megyei Népművészeti 
Egyesület Pünkösdre készülődve című kiállítása. A kiállítás 
május 26-ig látogatható.
Május 18-án Nagyi pogácsája címmel regionális gasztro-
nómiai és kulturális találkozó várja a régióban működő 
nyugdíjasklubokat. A gasztronómiai megmérettetésre 1 kg 
pogácsával lehet nevezni.
Május 23. és 29. között tartjuk Gyermekhét programsoro-
zatunkat. Színházi előadással, koncerttel és játszóházzal 
várjuk a gyermekeket. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Május 30. és június 1. között vasútmodell- és makettkiállí-
tással várjuk az érdeklődőket.

Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Nyíregyháza
Május 28-29. Gyermeknapi vasútmodell-kiállítás.

VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ 
– Tapolca 
Május 5-én a Tapolca várossá avatásának 50. évfordulója 
alkalmából meghirdetett alkotói pályázat eredményhirde-
tésére és díjátadó ünnepségére kerül sor. 
Május 8-án a Batsányi Színjátszó Kör Kokárdák és koszorúk 
című színielőadása lesz látható.
Május 11-én a Batsányi Napok keretében népdalverseny az 
általános iskolák felső tagozatosai, valamint középiskolás 
diákok és felnőttek részvételével.
Május 12-én vasúti fotók vándorkiállítása.

102. születésnapját ünnepelte Algyőn 
Tóth János, aki a településen született 
1914. április 13-án, és 27 évet a MÁV 
szolgálatában töltött. Édesanyja, Mé-
száros Piroska öt gyermeket nevelt fel 
férjével. 

Az ünnepelt 1940. március 1-jén pá-
lyamunkásként állt szolgálatba a 
MÁV-nál, majd 1941-ben megnősült. 
A második világháborúban észak-ma-
gyarországi területre vezényelték. 
1944. október legvégén szerelt le és 
tért vissza Algyőre váltóőrnek. Előbb 
csak Algyő állomáson, később – vonali 
tartalékosként – a Szeged–Békéscsaba 
és a Makó–Tiszatenyő vasútvonalon 
teljesített szolgálatot. 1967. december 
10-én rokkantnyugdíjasként kellett 
megválnia szeretett munkahelyétől. A 
helyi gáztöltő üzemben tovább dol-

gozott éjjeliőrként 1980. október 3-ig. 
Nagyon szerette vasúti munkáját, amit 
lelkiismeretesen, hivatástudattal vég-
zett. A Vasutas Szakszervezetnek öt-
ven évig volt tagja. 

Fiatalon ismerkedett meg feleségével, 
akivel 57 évig éltek boldog házasság-
ban. Egy fiú és egy leánygyermekük 
született. Leánya, Etelka, illetve két 
unokája, négy dédunokája és egyet-
len ükunokája rendszeresen látogatja 
otthonában. János bácsi korábban 
szívesen kertészkedett. Fiatalkorában 
a tápai Gyöngyösbokréta néptánc-
együttesben táncolt. Jó beszédkészsé-
ge és határozott fellépése révén még 
fiatalon „kitanulta” a vőfélyszakmát is. 
Sok-sok lakodalom szertartásmeste-
reként emlékeznek rá szülőfalujában, 
ahol immár ő a legidősebb polgár. 

Születésének 102. évfordulója alkal-
mából a helyi Levendula Hotelben 
Molnár Áron polgármester, a Vasúttör-
téneti Alapítvány nevében pedig Mon-
di Miklós, a MÁV Zrt. szegedi pályavas-
úti területi igazgatója köszöntötte őt 
népes családja és sok-sok kedves isme-
rőse, barátja jelenlétében.

Szentes Bíró Ferenc

Boldog 102. születésnapot, János bácsi!

Április 16-án a Tegyünk Együtt Rákospa-
lota-kertvárosért Közhasznú Egyesület 
tagjai a környék több mint 15 lakójá-
val közösen megújították Rákospalo-
ta-kertváros vasúti megállóhely zöld 
felületeit, valamint a megálló környeze-
tét. Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
azoknak, akik jelenlétükkel segítették 
munkánkat. Külön köszönjük a támo-
gatást Horváth Szabolcs osztályveze-

tő úrnak, továbbá Nagy Sándornak, 
Demeter Józsefnek, Koroknay Csabá-
nak és Gelle Józsefnek. Bízunk abban, 
hogy együttműködési mintaprojek-
tünk példát nyújt majd más állomások 
hasonló jellegű megújításához.   

Tisztelettel: Baloghné Szigeti Anna-
mária elnök, Barta Ildikó társelnök és 

Meilinger Annamária titkár

Tavaszi megújulás Rákospalota-kertváros megállóhelyen

BBC: köszönet a MÁV KIG-nek és a Gyermekvasútnak!
Ezer köszönet a „Mindenfelé Európában” 
című sorozatunk elkészítéséhez nyújtott 
segítségért! Az epizód, amelynek létrejöt-
tét támogatták, óriási sikerrel futott az 
Egyesült Királyságban – áll a levélben, 
amely a skóciai Glasgowból érkezett a 
MÁV Kommunikációs Igazgatóságára. 
Az igazán kedves köszönősorokat a BBC 
Scotland médiavállalat munkatársai 
küldték, akik 2015 nyarán látogattak 
Budapestre a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasútjáról kisfilmet forgatni. 

A stáb érkezését hosszas előkészítő leve-
lezés-szervezkedés előzte meg, hiszen a 
britek az epizód forgatókönyvét illetően 
igen pontos és egyedi elképzelések-
kel álltak elő.  A MÁV kommunikációs 
szakértőinek és a Gyermekvasút mun-
katársainak segítségével sikerült min-
denre felkészülni, és a forgatás a lehető 

legnagyobb rendben zajlott, ahogyan 
– a köszönőlevél tanúsága szerint – az 
epizód szigetországi televíziós vetítése 
is. A levélhez a BBC egy DVD-lemezt is 
mellékelt, amelyből meggyőződhet-
tünk arról: a budapesti filmecskét is tar-
talmazó ismeretterjesztő műsor tényleg 

egyedire – és színvonalasra – sikeredett!  
Örülünk, hogy hozzájárulhattunk a 
sikerhez, s a Gyermekvasút híre ezáltal 
további lehetséges külföldi utasokhoz 
jutott el, akik így talán kedvet kaptak 
Magyarország felkereséséhez.

Szász Adrián
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Idén is népszerű volt a Gyermekvasút napja


