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TARTALOM

Mert a jó pap is…
Az idei Vasutasnapon 150 vasúti tisztet avattunk. Másfél 
százan fejezték be szakmai tanulmányaikat, és sikeres 
vizsgákat téve felesküdhettek hivatásuk gyakorlására. 
Újdonsült tisztjeink élő bizonyítékok kollégáik előtt abból a 
szempontból, hogy ők már évekkel ezelőtt megértették a régi 
magyar közmondás üzenetét: a jó pap holtig tanul.

Ám ami régen csak a papra vonatkozott, az ma szinte 
minden emberre, valamennyi szakma képviselőjére áll, 
hiszen a tudástár napjainkban oly gyors ütemben változik, 
hogy az iskolákban szerzett ismereteink néhány év alatt 
teljesen elavulnak. Elég, ha csak arra gondolunk, milyen 
rohamléptekkel fejlődik, modernizálódik a vasút. Újabb és 
újabb járművek, biztosítóberendezések, informatikai eszközök 
jelennek meg munkahelyeinken. Az a tudás, ami ma és tegnap 
még elég volt, holnap már kevés lesz.

Hogy mit jelent mindez? Azt, hogy örökre elfelejthetjük a 
„kész ember” fogalmát. Nagyot téved, s örökre lemarad az, 
aki azt képzeli: iskoláit kijárván elégséges szellemi útravalót 
szerzett egész életre. Aki ezt hiszi, az csakhamar lemarad 
azokkal szemben, akik ismerik a modern élet dinamikáját, és 
ismereteiket folytonosan igyekeznek kiegészíteni.

A tanulásnak tehát az iskola végeztével nincs vége! Egy-
két évtizeddel korábban sokan hitték, hogy egy diploma 
megszerzését követően az önképzés lehet az üdvös módszer. 
Mára ez az elképzelés is megdőlt. Hogy mire gondolok? Egy 
újabb közmondással élve: a könyvek néma mesterek. Nos, 
ez a világ is a múlté. A Gutenberg-galaxis végével az emberi 
kultúrtörténet, sőt az ismeretközlő közeg is alapvetően 
megváltozott. A nyomtatott könyv helyett a számítógép, a 
Google és a Wikipédia vált forrássá. Sokszor kétes tartalmú 
forrássá.

Oly korban élünk, amelyben sokféle, sokrétű tudásra, sőt 
megbízható forráskritikára is nagy szükségünk van. Ez pedig 
csak tanulással megoldható. Élethosszig tartó tanulással. 

Hétköznapjainkban már tapasztaljuk, hogy újabb és újabb 
számítógépes programok okoznak fejtörést, hogy már 
központi vasúti forgalomirányítási rendszerek működnek, 
sőt mozdonyvezető nélkül közlekedő metrók és vonatok 
szállítják az utasokat. És ez még csak a kezdet. Nincs alku: 
aki a modernizálódó világban a mind korszerűbb magyar 
vasút berkein belül képzeli el hivatását, annak folyamatosan 
tanulnia kell!

Gaál Péter
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A fogadalmat tett vasúti tiszteket 
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára köszöntötte. 
Beszéde elején dr. Seszták Miklós 
fejlesztési miniszter üdvözletét 
tolmácsolta.

„Fogadalmukat elmondva érez-
tük a dinamikát, a lendületet, amely 
igazolja azt, hogy önökben ott van 
a hajlam és a készség a lendüle-
tes, hivatástudattal bíró munkára. 
A MÁV-csoport erőteljes, lendületes és 
dinamikus pályára állt 2010-ben. Önök 
olyan pályára léptek, amelyen lehet 
haladni. Amelyen megvan a biztosító-
berendezés, jó a gördülőállomány, és 
korszerűbbek az állomások is” – e sza-
vakkal üdvözölte a vasúti tiszteket 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedéspolitikáért felelős állam-
titkára. Tasó László szerint Magyar-
országon a közlekedés húzóágazat, 
amely meghatározza a mindenna-
pok működésének világát. Elősegíti 
a gazdaság versenyképességét, ezért 
szükség van felkészült vasúti szak-
emberekre. Rendkívül fontos, hogy 
a vasúti tisztek a fogadalmuk szerint 
szolgálják a magyar vasutat, az or-
szág fejlődését.

„Hazánk jó irányba halad, mert van 
fejlődés, van dinamika. Ez azért lehet-
séges, mert Magyarországon adottak 
a feltételek a szakmai munkához. Önök 
úgy tervezték, hogy képzik magukat. 

Mert tudják, hogy hatékonyabb és ered-
ményesebb működés nincs folyamatos 
képzés nélkül” – folytatta az államtit-
kár. Kiemelte: százötven végzőse még 
soha nem volt a Baross Gábor Oktatási 
Központnak.

„Örülök annak, hogy olyan körülménye-
ket tudtunk teremteni, amelyek segít-
ségével azok, akik szolgálják a nemzet 
fejlődését, bizton számíthatnak arra 
is, hogy vigyázunk rájuk. Vigyázunk, és 
támogatjuk azokat az elképzeléseket, 
amelyek a dolgozók javadalmazását 
segítik” – jelentette ki Tasó László, aki 
szerint a kormány abban érdekelt, 
hogy minden vállalata jól működ-
jön. A következő évek tervei pedig 
szavatolják a lendületes, dinamikus 
fejlődés folytatását. A közlekedési 
ágazat erejéhez kell a jó pálya, a jó 
gördülőállomány és a jó pályamű-
ködtetés. És kell hozzá hazai és uniós 
forrás. Az ágazat versenyképessége 
csak így lehetséges. „Örömmel jelent-
hetem, hogy sikeresek a pályázataink, 
amelyekkel további komoly beruházá-
sokat tudunk elkezdeni” – tette hoz-
zá a közlekedéspolitikáért felelős  
államtitkár.

„Hazánkban a közlekedés húzóágazat”
Dávid Ilona tisztavatási beszédének 
középpontjába a Baross Gábor Ok-
tatási Központ jelmondatát állította: 
hivatás, haladás, hagyomány. Ezt 
üzenik a mai vasutasoknak   
tanáraik, kollégáik és elődeik.  
„Szép szavak, fennkölt fogalmak. 
De mit jelentenek ma számunkra?” 
– tette fel a kérdést a MÁV-csoport 
elnök-vezérigazgatója.

„Úgy tűnik, mintha ezeknek a szavak-
nak csak ünnepi beszédekben lenne 
helyük. Pedig e szavak elszakíthatat-
lanul tartoznak hozzá az életünkhöz, 
munkánkhoz” – fejtegette Dávid Ilona, 
aki a három h betűs szó szellemében 
köszöntötte a Vasutasnap tisztavató 
ünnepségének részvevőit. „Mit jelent 
a hivatás? Hiszem, hogy ma is létezik 
hivatás, és vallom, hogy a munkának 
nem szabad csupán a létfenntartásról 
szólnia. A lélektelenül, gépiesen, végzett 
feladatteljesítés előbb-utóbb megbosz-
szulja magát: kiégetté és boldogtalan-
ná tesz. A hivatás ezzel szemben olyas-
valami, amiben örömünket leljük, ami 
kiteljesít és új energiákat ad, elégedett-
séggel tölt el” – a felavatás tisztek egy 
ilyen életútra esküdtek, hangzott el. 

A MÁV elnök-vezérigazgatója szerint 
a vasúttársaság számos problémával, 
hiányossággal küzd, hiszen  hosszú 
évtizedek elhanyagolt feladatait és 
el nem végzett fejlesztéseit nem le-
het pillanatok alatt bepótolni. De a 
MÁV-csoport immár fejlődési pályá-
ra állt: a felújított vasútállomások, az 
európai színvonalú motorvonatok, 
az utasbarát szemlélet, az állomási 
és fedélzeti wifis internetelérés, az 
online jegyértékesítés és a modern 
jegykiadó automaták, valamint az 
okostelefonos vasúti alkalmazások, 
a korszerű állomási utastájékoztató 
berendezések, illetve az újratervezett 
egyen-formaruhák mind azt bizonyít-
ják, hogy jó úton járunk. Az pedig 
már a felavatott tiszteken is múlik, 
hogy ezen az úton miként halad to-
vább a vállalat.

„A haladás, a kor igényeihez való 
igazodás fontos és szükségszerű, 
azonban elválaszthatatlan a hagyo-
mánytól” – jelentette ki Dávid Ilona. 
Nem lehet ugyanis előrelépni a múlt 
ismerete és tisztelete nélkül. Ezért 
azt kérte a felavatott tisztektől: le-
gyenek büszkék az elmúlt 170 év 

örökségére, s ápolják azt tovább a 
hivatás, a haladás és a hagyomány 
szellemében.

„A munkának nem szabad csak a létfenntartásról szólnia”

Tisztek, akik az elsők voltak

A tisztavatást követően a hagyományoknak megfelelően 
a kitűnően végzettek köthettek szalagot a BGOK 
lobogójának rúdjára. Ezután került sor arra a példa nélküli 
eseményre, amelynek keretében a frissen felavatott 
fiatalok mögött felállt az a négy tiszt, akik épp 65 éve 
fejezték be tanulmányaikat a forgalmi és kereskedelmi 
tanfolyamon. Az utódok vastapssal köszöntötték 
elődeiket.
A képen dr. Fejér István nyugalmazott vasúti főtanácsos, 
Tóth János állomásfőnök, Tóth György és Szilágyi Sándor 
mérnök főtanácsos látható.
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Felsőfokú személyszállítási tisztképző – kereskedelem:
Abonyi Anett, Baán Klaudia, Bagó Laura, Bánfainé Bordás Tímea, 
Bánkuti Ágota, Burger Krisztina, Csippán András, Gulyásné Gál 
Mónika, Gyárfásné Sándor Alexandra, Hajdu Mónika, Harai Piroska, 
Hivert Gábor, Holhosné Nagy Szilvia, Juhos Imre, Karakas Ida, Kardos 
Ferenc, Kerékgyártó Erzsébet Zita, Kiss-Major Krisztina, Kovácsné 
Szőcs Erzsébet, Kovácsné Vannai Szilvia, Merza György, Móréné Bock 
Krisztina Tünde, Orosz Gábor, Schreiber Csilla, Szabóné Sass Anita Irén, 
Szalma Zoltán, Szőgyiné Farkas Csilla, Timkó Beáta, Tóth Krisztina, 
Vargáné Buda Nikoletta

Felsőfokú személyszállítási tisztképző – technológia:
Bognár István, Bognár Péter, Bojtor Sándor, Csikota László, Dudás 
János, Elekes Krisztián, Fodor Nikolett, Földesi Imre, Horváth Lajos, 
Kirner Béla, Kolláth János, Kondás Róbert, Lahos Richárd, Lestár 
Julianna, Majorné Fejes Aranka, Majoros Gábor, Maróti Ottó, Menyhárt 
Miklós, Nagy Zsuzsanna, Nagymihály Zoltán Mátyás, Nosza Károlyné, 
Paál Katalin, Palkovics Zoltán, Papp Gábor, Petróczi Gábor, Pintér 
Attila, Straub Ildikó, Szabó Attila Károly, Tasi Erzsébet, Tóth Róbert, 
Varga Zoltán, Zsebeházi Anikó

Felsőfokú pályaépítési és -fenntartási levelező tanfolyam:
Ábrányi Tamás, Deák Sándor, Döme Ferenc, Dzurek Tibor, Horváth 
János, Horváthné Bindics Erika, Kalányos Sándor, Kalmárné Nagy 
Ibolya, Kenyeres Sándor, Lénárt Máté, Schnetter Attila Ernő, Sebők 
Balázs, Szabó Arnold, Szabó Zoltán, Tóth Zsolt

Felsőfokú forgalmi levelező tanfolyam:
Ádám Péter, Balázs Albertné, Bányai Ágnes, Bodonyi Gábor, Bogdán 
Zsolt, Burján József, Czinkota László, Ecser Adrián Ferenc, Éder József, 
Farkasné Barta Beáta, Ferenczhalmi Péter Viktor, Horváth János, 
Ináncsi Gábor, Jármy Tamás, Juhász Lászlóné, Juhos Sándor, Király 
József Tamás, Kmetykó Máté László, Máté Attila, Molnár Anna, Pál 
Zoltán, Radics Sándor, Rőczei Attila, Rumpli Gyula, Sánta Béla, Sintábor 
Róbert, Somogyi Krisztián, Szarka Pál, Szász Barnabásné, Tamás János, 
Tövisháti Sándor, Varga Sándor, Zilahi Edina

Felsőfokú távközlő mesteri tanfolyam:
Bárdos András, Bartha Dezső, Bokor József, Farkas Lajos, Fekete Zoltán, 
Horák Tamás, Káldi Gábor, Kis Gyula, Krivanek Edina, Makai Péter, Őri 
Ákos Barnabás, Papp Sándor, Selmeczi-Rózsa Gábor, Szabó Péter, Szili 
Zoltán, Valus Szilárd, Varsányi István Zsolt

Felsőfokú biztosítóberendezési mesteri tanfolyam:
Alker Péter Tamás, Bárányos Gergely, Bogár Tibor, Both Balázs, Budai 
Dávid, Gáspárovics István, Gombos István, Gosztola Kálmán, Jutkó 
László, Kiss Gábor, Kiss János, Kiss Jenő, Kiss Zoltán, Koncz László, Kun 
István, Laczkó Tibor, Pálinkás Gábor, Paráda Róbert, Romfa Sándor, 
Székely Balázs, Tóth Zsolt, Zarka Balázs, Zsibrita Zsolt

Tiszti fogadalmat tettek

Gratulálunk  
a végzősöknek!

Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedéspolitiká-
ért felelős államtitkára a kitünte-
tési ceremónián elmondott beszé-
dében az egyéni teljesítményről, 
a vasutas közösségek erejéről és 
a kormány vasút iránti elkötele-
zettségéről beszélt. Szerinte az 
ország érdeke a vasút megerősö-
dése.

„Valamennyien közösségi célokat 
akarunk megvalósítani” – kezdte 
beszédét Tasó László. „Mindig sze-
retnénk a legjobbat nyújtani, de ez 
nem mindig sikerül. Akik ma elisme-
réseket vesznek át, azoknak a törek-
vései társaikénál eredményesebbek 
voltak, így rájuk felfigyeltek vezető-
ik.

Sok vasutassal találkoztam, mind-
egyikük szemében láttam valamit. 
A hivatástudatot! A felelősségérze-
tet, a közösségért való aggódást. 
Mert lélekkel végzik a munkájukat. 
Ma azokat ismerik el, akik tudásuk-
kal, elkötelezettségükkel nap mint 
nap élen jártak. Akik öregbítik a va-
sutasok hírnevét.

Magyarországot az viszi előre, hogy 
nagyon sok és nagyon erős közös-
sége van. Ezek közül is kiemelkedik 
a vasutasok közössége, amelynek 
megítélése az elmúlt években sokat 

javult. Megváltozott. Ezért is töreked-
nek a MÁV-csoport vezetői arra, hogy 
munkatársaikat meg tudják tartani. 
De a hivatás önmagában nem elég! 
Kell hozzá fizetés és kiszámítható jövő 
is. Ebben a MÁV-csoport, a Rail Cargo 
és a GYSEV is jelentős lépéseket tett. A 
kormány a jövőben mindig partner lesz 
ebben a törekvésben. Fejlesztéseink ré-
vén a körülmények javultak, és a jövő-
ben is javulni fognak. De ehhez mindig 
kell az egyéni teljesítmény. A lélek, a  

hagyomány, a haladás és a hűség. 
A magyar vasutasokra felnéznek az 
emberek. Most azt az időszakot él-
jük, amikor az ország érdeke a vasút 
további megerősödése. Sok sikert kí-
vánok önöknek ehhez a munkához, 
és szívből gratulálok azoknak, akik 
átveszik elismerésüket! Biztos vagyok 
abban, hogy a jó példák viszik előre az 
országot, és örülök, hogy olyan sok jó 
példával, nagyszerű teljesítménnyel  
találkozhattam.”

A kormány a jövőben is partner lesz

Rangos kitüntetést adott át július 10-én Tasó László, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspoliti-
káért felelős államtitkára a debreceni Kenézy Gyula 
Kórházban Czirják Mihály nyugalmazott nyíradonyi ál-
lomásfőnöknek. Az elismerést Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója adományozta a kitüntetettnek, 
aki a MÁV-nál eltöltött csaknem fél évszázad alatt pél-
daértékű munkával szolgálta a vasutat. A 79 eszten-
dős, betegsége miatt kerekesszékbe kényszerült, ma 
már beszélni sem képes vasutas raktárosként kezdte 
pályafutását. Munkaviszonyának zömét Nyíradonyban 
töltötte, ahol több mint tíz évig vezette az állomást. 
Czirják Mihály húsz éve vonult nyugdíjba úgy, hogy 
senki sem köszönte meg a munkáját. Fájdalmas csaló-
dottsága miatt még szeretett egyenruháját is elaján-
dékozta. „A mostani kitüntetés elégtétel és nagy öröm 
az édesapámnak” – fogalmazott a kitüntetett lánya, 
Czirják Erika.

Elégtétel és öröm – húsz év után
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„Múlt, jelen és jövő elválaszthatat-
lanul fonódik egymásba: egyikről 
sem feledkezhetünk meg, egyik sem 
hagyható figyelmen kívül” – mondta 
a kitüntetésátadó ünnepség elején 
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója.

„Az előrelépéshez mindig szükség van 
a múltunkba nyúló gyökerekre, az érté-
kekre. Az elődök előtt azért tisztelgünk, 
emléküket azért őrizzük, mert munká-
jukkal, amelyet tegnap végeztek, a mát 
építették és a holnaphoz teremtettek 
alapot” – hangsúlyozta Dávid Ilona.

„Az elismeréssel, amelyet ma vehetnek 
át, az elmúlt évek, évtizedek áldozatos, 
kitartó, szívvel-lélekkel és szakmai alá-
zattal végzett munkáját szeretné meg-

köszönni a vasúttársaság vezetése. 
Az, hogy a MÁV-csoport végre fejlődési 
pályára állt, önök nélkül elképzelhetet-
len lett volna. Országszerte egyre több 
helyen büszkélkedhetünk gyönyörűen 
felújított vasútállomásokkal, korszerű-
sített vasúti pályákkal, európai színvo-
nalú járművekkel, modern és utasbarát 
szolgáltatásokkal. Ez az önök érdeme 
is. Szolgálatukkal ráadásul a jövőhöz is 
hozzájárultak: a MÁV-csoport vezetése 
az önök által elért eredményekre épít-
ve, az önök által lefektetett alapokban 
bízva tervezi a vasúttársaság jövőjét.

A ma átadandó kitüntetések nem csu-
pán a múltról szólnak. Igaz ez a 66. 
Vasutasnap meglepetésére is, arra a 
felmatricázott mozdonyra, amelynek 
leleplezésére itt kerül sor. A MÁV-START 

egyik TRAXX mozdonyával a magyar 
vasút fennállásának 170. évforduló-
jára emlékezünk. Annak a sok tízezer 
vasutasnak kívánunk emléket állítani, 
akik több mint másfél évszázad alatt 
állhatatos szakmai munkájukkal épí-
tették a magyar vasút mindenkori 
jelenét és jövőjét, s közben megterem-
tették közös hagyományainkat, múl-
tunkat.

Az ünnepi grafikával díszített mozdony 
oldaláról egykori és jelenlegi vasutas 
kollégáink tekintenek le ránk. Az orszá-
got járva ez a mozdony büszkén emlé-
keztet majd mindenkit arra, hogy a ma-
gyar vasutat kik tették és teszik naggyá. 
Önök, tisztelt kollégáim! A MÁV-cso-
port vezetőinek nevében köszönöm  
munkájukat, és gratulálok kitüntetése-
ikhez!

A mai vasutasok, az utódok minden-
napi munkáját számtalan külső kö-
rülmény nehezítette az elmúlt évek-
ben. Gondolok például a három évvel 
ezelőtti március 15-i hóviharra, a két 
hónappal későbbi árvízre és a tavalyi 
migránsválságra. Ennek ellenére is si-
keresek tudtunk lenni, mert megmu-
tattuk a vasutasok erejét.

Biztatom is önöket: csak így tovább! 
Van még feljebb, állnak még önök előtt 
további kemény feladatok, amelyeket 
elvégezve még szebb elismerésekhez 
juthatnak. Gratulálok a jutalmazot-
taknak, és kívánom, hogy váljanak 
példaképpé kollégáik előtt!”

A tegnap végzett munka a holnaphoz teremt alapot
„A MÁV-START ma az egyetlen euró-
pai vállalat, amely a személyszállí-
tás mellett járműgyártásra is képes” 
– hangsúlyozta Csépke András. 
A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 
az elmúlt esztendők „alapozási” 
munkálataival kezdte mondandóját. 
Úgy fogalmazott, hogy a vasúttár-
saság szolgáltatásai kihívásokkal 
küzdöttek, fejlesztésekre és fejlődés-
re szorult a MÁV-START. Ehhez pedig 
szilárd alapok kellettek.

„A MÁV-csoport menedzsmentje az el-
múlt négy évben Dávid Ilona elnök-ve-
zérigazgató vezényletével megváltoz-
tatta a vállalatcsoport struktúráját, 
megszilárdította gazdálkodását, és 
létrehozta annak feltételeit, hogy 
mi, vasutasok valóban a szakmával, 
a vasúttal és a szolgáltatási színvo-
nal javításával foglalkozzunk. Így le-
hetőség volt arra, hogy a START saját 
forrásból számos fejlesztést hajtson 
végre.

Jelentősen fejlesztettük utastájékoz-
tatási rendszerünket, közel ötszáz 
kocsi utasterét újítottuk fel, megköny-
nyítettük a mozdonyvezetők munka-
végzését, és elindítottuk nemzetközi 
járműsorozatunknál azt a felújítási 
munkát, amelynek első darabját itt, 
a Magyar Vasúttörténeti Parkban 
mutathatjuk be. A MÁV-START ma az 
egyetlen európai vállalat, amely a 
személyszállítás mellett járműgyár-
tásra is képes. Megmutattuk, mire 
vagyunk képesek! Üzembe helyeztük 
az általunk tervezett és fejlesztett In-

tercity kocsicsalád első két járművét, 
amelyek elnyerték az utasok tetszé-
sét. Ezek az eredmények önmagukért 
beszélnek” – jelentette ki Csépke 
András, aki köszönetet mondott a je-
lentős kormányzati támogatásért is. 
„Sorra újulnak meg állomásaink, vas-
útvonalaink. Utasainknak lényegesen 
jobb kiszolgálást, gyorsabb eljutást 
és jobb menetrendszerűséget tudunk 
nyújtani. 123 darabos korszerű mo-
torvonatflottával rendelkezünk. Ez is 
a kormányzati támogatásnak köszön-
hető. Sőt! Enélkül pár hónapon belül 
nem indíthatnánk el az új, nagy kapa-
citású motorvonatok tenderét sem. És 
nem indíthatnánk el az IC+ kocsik 100 
darabos szériájának sorozatgyártását 
sem.”

Ünnepi beszédének végén a vezér-

igazgató megköszönte valamennyi 
elhivatott, szakmáját magas szinten 
űző kollégájának a munkát, és ígé-
retet tett arra, hogy a jövőben a vál-
lalat nagyobb figyelmet fordít szak-
embereire.

„Az elmúlt években talán kicsit keve-
sebb figyelmet fordítottunk a mun-
katársainkra, a megfelelő utánpótlás 
felnevelésére. Itt az ideje, hogy ezen 
változtassunk! Hogy összefogva adjuk 
vissza a vasutasszakma megbecsülé-
sét. Társaságunk számos programot 
indított: gondolok a teljesítménybé-
rezési rendszerekre, a karbantartó-
személyzet külön szaktudást elismerő 
rendszerére, vagy a teljes jegyvizsgá-
lói társadalom bérreformjára. Az in-
tézkedések több mint négyezer mun-
katársunkat érintik.”

„Megmutattuk, mire vagyunk képesek”
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KITÜNTETÉSÁTADÁS

„Rengeteg dicséretet kaptunk 
már, hogy a MÁV-csoport mi-
lyen szépen alakul. Számomra 
a legnagyobb dicséret az volt, 
amikor a HÉV kapcsán az NFM-
nek a MÁV jutott az eszébe. En-
nél nagyobb elismerés nem kell” 
– mondta ünnepi beszédében 
Bádonfainé Szikszay Erzsébet, 
a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
vezérigazgatója.

„A mai napot elnök asszony három 
h betűs szóval kezdte, amelyek meg-
határozza életünket: hivatás, ha-
ladás, hagyomány. Átgondoltam, 
hogy ez mit jelent számomra. Sok-
szor nem is a számok számítanak, 
hanem ami mögöttük van, és ami 
azokból következik.

Meghallgattuk vezérigazgató urat, 
hogy ők az „arc”, a MÁV arca az 
utasok felé. Igen, ezért vagyunk itt. 
Az utasnak egy célja van, egyet akar 

tőlünk: hogy odaérjen, ahova szeret-
ne, és akkor, amikor a családja vár-
ja. És ehhez mit teszünk mi hozzá? 
Biztosítjuk az állomásokat, a pályát, 
legjobb tudásunk és eszközeink sze-
rint azt a sebességet, amely a mos-
tani körülmények között elérhető. 
Őrizzük régi hagyományainkat, de 
próbálunk fejlődni, haladni. 

A MÁV-csoportot átszerveztük an-
nak érdekében, hogy még egysze-
rűbbek, még átláthatóbbak legyünk. 
A pályaműködtetés és a személyszál-
lítás az, amiért itt vagyunk. A többi-
ek pedig azzal foglalkoznak, hogy 
ez a két fő tevékenységünk rendben 
menjen, minden működjön. Minden 
aszerint, ahogyan elvárjuk, egysége-
sen. Ebben a MÁV Szolgáltató Köz-
pont Zrt. dolgozóinak kifejezetten 
sok feladata és szerepe van. 

Rengeteg dicséretet kaptunk már, 
hogy a MÁV-csoport milyen szépen 

alakul. Számomra a legnagyobb di-
cséret az volt, amikor a HÉV kapcsán 
az NFM-nek a MÁV jutott az eszébe. 
Ennél nagyobb elismerés nem kell. 

A Szolgáltató Központ kollégái kap-
csán pedig azt tartom fontosnak, 
hogy a két fő tevékenységünk ne 
érezze, hogy itt vagyunk. De azért fi-
gyeljenek ránk! 38 ezer ember figyel 
ránk – az egy közepes város. A hó-
napban mindig van egy nap, amikor 
mindenki hevesen figyeli, hogy meg-
kapja-e azt az sms-t, amelyre any-
nyira vágyik. Mert megérdemli. Mert 
megdolgozott érte. De nem kell az-
zal foglakoznia, hogy vajon a szol-
gáltató elvégzi-e a munkáját, mert 
elvárja és tudja is, hogy megoldjuk, 
és megkapja. 

Nagyon komoly fába vágta a fej-
széjét társaságunk, amikor az IN-
KA-projektet elindította azért, hogy 
műszaki és személyszállítási felada-
taink háttérszolgáltatásaiban is elő-
relépjünk, hogy haladjunk. Legyünk 
jobbak, fejlődjünk. Számunkra az 
INKA nagyon fontos!

Reggel, amikor ide jöttem, egy slá-
gert hallgattam: „Ne féljünk az újtól, 
mert az jót hozhat nekünk.”

Én nem félek az újtól, és önök sem! 
Azon vagyunk, hogy jobbak legyünk. 
Szeretném megköszönni mindenki-
nek a munkáját, és gratulálok a ki-
tüntetetteknek!

Úgy gondolom, hogy ebben a szel-
lemiségben kell őriznünk hagyomá-
nyainkat, és egyre INKÁbb haladjunk 
tovább!”

Nem félnek az újtól



VÁLLALATI ÜNNEP

”Az idei Vasutasnapot szándékosan szerveztük úgy, hogy 
július első hetének minden napja a vasútról, a vasutasokról 
szóljon, mert azt érzékeltem az elmúlt években, hogy 
több időre, hosszabb kézfogásokra lenne szükség. Egy 
nap alatt valamennyi elismerésben részesült kollégával 
nem lehet jóízű beszélgetést folytatni. Újításunkkal kicsit 
közelebb kerülhetünk egymáshoz, és közvetlenebb módon 

köszönhetjük meg önöknek a becsületesen elvégzett munkát, 
amelynek jóvoltából a MÁV-csoport eredményei évről évre 
javulnak. Jobb a vasút hírneve, szolgáltatása, és mind jobb 
a teljesítménye. Így a korábbi időszakokhoz képest dolgozni 
is jobb a vasútnál.”

Dávid Ilona

Sok sikeres csapat győztes vállalatcsoportot alkot

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
munkavállalóinak adományozott 
vezetői dicséreteket július 4-én, a 
MÁV-székház földszinti nagyter-
mében adták át.

Nemzeti himnuszunk elhangzását 
követően a MÁV Szimfonikus Ze-
nekar vonósnégyese Weiner Leó 
Divertimentójának első és máso-
dik tételét, a Jó alapos csárdást, 
valamint a Rókatáncot játszotta 
el. A muzsikusok színvonalas pro-
dukcióját követően Bádonfainé 
Szikszay Erzsébet, a MÁV Szolgál-

tató Központ Zrt. vezérigazgató-
ja tartotta meg ünnepi köszön-
tőjét, amelyben így fogalmazott: 
„A MÁV-csoportnak összesen mint-
egy 38 ezer munkavállalója van, akik 
között a MÁV SZK tizenöt kitüntetett-
je külön kis csapatot alkot. Szokták 
mondani, hogy sok kicsi sokra megy, 
vagyis sok kis győztes csapat egy 
nagy győztes vállalatcsoportot alkot. 
Ennek köszönhetően a magyar vasút 
az utasoknak mind színvonalasabb 
szolgáltatást képes nyújtani. E cél ér-
dekében fektettük le az elmúlt évek-
ben a modern működéshez szüksé-
ges szervezeti és gazdasági alapokat. 
Az egész cégcsoport valamennyi be-
szerzése, logisztikája, ügyviteli, mun-
kavédelmi és környezetvédelmi mun-
kája eredményesebb, gazdálkodása 
átláthatóbb lett. Önök tizenöten eb-
ben a történetben fontos szerep-

lők. Szakértelmükkel hozzájárultak 
a MÁV-csoport egészének sikeréhez.”

Bádonfainé Szikszay Erzsébet kö-
szöntőjét követően a „virtuális szín-
padra” hívta dr. Hoffmann Zsuzsanna 
menedzsmenttámogatási és ügyvitel 
vezetőt, dr. Vígh Péter vezető jogta-
nácsost, dr. Kaliczka Nándor gazda-
sági üzletágvezetőt, Szaniszló Ágnes 
humánüzletág-vezetőt és Vidra And-
rás IT-üzletágvezetőt, hogy az elisme-
résben részesített munkatársaknak 
adják át a vezetői dicséreteket.

Az ünnepélyes, mégis családias han-
gulatú ceremónia után a MÁV Szim-
fonikusok vonósnégyese eljátszotta 
Mozart B-dúr divertimentójának első 
és második tételét. A kitüntetetteket 
állófogadás keretében is köszöntöt-
ték munkatársaik.

Vasutasnap
Vezérigazgató-helyettesi, igazgatói és 
vezetői dicséretek átadása
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A vállalati vezetői elismerések át-
adása előtt Pál László, a MÁV Zrt. 
általános vezérigazgató-helyettese 
a MÁV székház nagytermében  pá-
ratlan fordulattal kezdte mondan-
dóját:  „Olyan nagyszerű beszédet 
írtak nekem, amelyet teljes egé-
szében a magaménak érzek, és ezt 
most kivételesen nagyon szeretném 
felolvasni önöknek.”

„A MÁV Zrt. nevében szeretettel köszön-
töm önöket a 66. Vasutasnap alkalmá-
ból, a vezérigazgató-helyettesi dicsére-
tek átadóünnepségén!

Néhány nappal ezelőtt kezembe ke-
rült egy újsághirdetés, amelyben 

a MÁV-csoport Keleti pályaudvaron 
rendezett állásbörzéjét népszerűsítet-
tük. Tiéd a pálya! – szólt a júniusi ren-
dezvény hirdetésének szlogenje. Meg-
akadt rajta a szemem. Tiéd a pálya! 
– olvastam el még egyszer, és elgondol-
kodtam. Milyen egyszerű, rövid mon-
dat, s mégis milyen sok jelentést hordoz 
magában!

Fiatalon, kezdő vasutasként hozzám 
hasonlóan valószínűleg önök is úgy 
érezték: miénk a világ, miénk a pálya, 
majd mi megmutatjuk, hogyan kell ezt 
csinálni. Aztán kiderült, hogy az a bizo-
nyos pálya nem is olyan egyenes, a dol-
gok nem mindig olyan egyszerűek és 
maguktól értetődők, mint gondoltuk. 
Miénk, pályavasúti dolgozóké lett a pá-
lya nemcsak a szó átvitt, hanem tény-
leges értelmében is: a mi felelősségünk 
lett a pályahálózat és a kapcsolódó 
infrastruktúra működtetése, karbantar-
tása és fejlesztése. Munkánk során szá-
mos nehézséggel kellett – és kell még 
ma is – megküzdenünk, utunkat sok-
szor virtuális-bürokratikus, vagy éppen 
teljesen valós szűk keresztmetszetek és 
lassújelek nehezítik.

A vasút számunkra nem csupán egy-
szerű kereseti lehetőség, hanem hiva-
tás, amelyet szívvel-lélekkel végzünk. 
Ezért lehetséges, hogy a pályánkon ta-
pasztalt nehézségek örömforrásként is 
szolgálnak számunkra: minden egyes 

megoldott probléma, minden rendbe 
hozott vasúti pályaszakasz, minden 
modernizált biztosítóberendezés és va-
lamennyi felújított állomásépület azt 
üzeni: jó munkát végeztünk!

A közmondás úgy tartja, a jó munká-
hoz idő kell. No meg jó szakemberek 
– teszem hozzá. Eredményeket csak 
úgy érhetünk el, ha felkészült, lelkiis-
meretes, pályájukat szerető és munká-
jukat örömmel végző szakembereink 
vannak. Olyanok, mint önök. A vasúti 
fejlesztéseket a magyar kormány, az 
Európai Unió és természetesen a MÁV 
Zrt. vezetése is támogatja. Ám a jövőbe 
mutató elképzelések csupán ábrándok 
maradnak az azokat hozzáértéssel 
megvalósító – mondhatni, pályára ál-
lító – szakemberek nélkül, és a bőséges 
anyagi források sem érnek semmit, ha 
nincs, aki szakszerűen, a célnak megfe-
lelően fel tudja használni őket.

A magyar nemzeti vasúttársaság fej-
lődése végső soron tehát az önök ke-
zében van – ez a pálya az önöké. Szá-
munkra pedig megtiszteltetés, hogy 
önökkel dolgozhatunk: a MÁV Zrt. hosz-
szú évek-évtizedek óta támaszkodhat 
és számíthat a lojalitásukra, az elhiva-
tottságukra és a szakmaszeretetükre. 
A mai napon ezért szeretnénk köszöne-
tet mondani önöknek. A vasúttársaság 
vezetői nevében szívből gratulálok va-
lamennyiüknek a kitüntetéshez!”

„Ez a pálya az önöké”A kormány ezt a századot a vasút évszázadának tekinti

Június 5-én a MÁV-székház tanácster-
mében a személyszállító vasúttársaság 
vezetői 46 munkavállalónak adtak át 
vezérigazgató-helyettesi és igazgatói 
elismeréseket. Az esemény családias 
hangulatát a díjazottak hozzátartozói-
nak jelenléte is fokozta.

A 66. Vasutasnaphoz kapcsolódó vállalati 
ünnepség ezúttal is a Himnusz dallamai-
val kezdődött, amelyet a MÁV Szimfoni-
kusok zenekarából összeállított kisegyüt-
tes játszott el éppen úgy, mint Joseph 
Haydn Esz-dúr vonósnégyesének egyik 
tételét.

„Önök nélkül nem beszélhetnénk eredmé-
nyekről, nem tartanánk ott, ahol, és nem 
tekinthetnénk nyugodt szívvel vasúttársa-
ságunk biztos jövője felé” – mondta ün-
nepi beszédében Csépke András, a MÁV-
START Zrt. vezérigazgatója, aki öt perc-
ben foglalta össze az elmúlt esztendők 
legjelentősebb eredményeit. Szót ejtett 
a vállalat gazdálkodásáról, az önerős szol-

gáltatásfejlesztésekről, a jegyértékesítés 
és az utastájékoztatás modernizálásáról, 
az immár félezer vasúti jármű belső utas-
terének felújításáról, valamint az itthon 
kifejlesztett IC+ kocsikról, amelyek soro-
zatgyártása rövidesen megindulhat.

A vezérigazgató így folytatta: „A magyar 
kormány a 21. századot a magyar vasút év-
századának tekinti, ezért súlyos százmilliár-
dokat invesztált a vasút infrastruktúrájának 
fejlesztésébe. Állomások, megállóhelyek 
újulhattak meg. Az utasok komfortosabb 
környezetben utazhatnak, gyorsabban ér-
hetnek célba, és a vonatok menetrendsze-
rűsége is javulhatott. Immár 123 FLIRT mot-
orvonat közlekedik, és megindult 30 darab 
nagy kapacitású motorvonat beszerzési 
eljárása is. A legjobb hír pedig az, hogy a 
kormány 30 milliárd forinttal támogatja a 
START járműfejlesztési terveit, és 100 darab 
160 km/h-s kocsi fejlesztését finanszírozza.”

„Ahhoz, hogy a vasút, a vasutasok társadal-
mi megítélése még jobb legyen, nagyobb 
elismerést kell adnunk a vasúti szakmák-
nak. Több figyelmet kell fordítanunk szak-
embereinkre, illetve az utánpótlás neve-
lésére” – fejezte be ünnepi köszöntőjét 
Csépke András.

A vállalati kitüntetésátadó ünnepség egy 
igazán emlékezetes produkcióval folyta-
tódott. A 36 éve mozdonyvezetőként szol-
gáló Gusztos Károly (Kiskunhalas) profesz-
szionális gitárjátékával, tizenéves kislánya, 

Gusztos Enid pedig sokat ígérő éneklé-
sével kápráztatta el a hallgatóságot. Ezt 
követően Schwartz István üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettes, Feldmann Már-
ton értékesítési vezérigazgató-helyettes, 
Dorozsmai Éva humánerőforrás igazgató 
– aki július 1-jétől a MÁV Zrt. humánerő-
forrás-gazdálkodási igazgatója –, Miterli 
Edit, a MÁV-START Zrt. új humánerőforrás 
igazgatója és Támis Norbert beszerzési 
igazgató jelenlétében 46 kitüntetett ve-
hette át elismerését.

A vállalati ünnepség végén – immár ha-
gyományosan – a Vasutas Zene- és Kép-
zőművészeti Iskola Pesti Broadway Musi-
cal Stúdiójának végzős növendékei adtak 
rövid, felpezsdítő műsort hazai és külföldi 
musicalslágerekből.

VÁLLALATI ÜNNEP VÁLLALATI ÜNNEP
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Blázovicsné dr. Makkai Borbála jogi vezető, MÁV-START Zrt. Jog, Drávucz Ervin Ferdinánd erősáramúfőnökség-vezető, MÁV 
Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Futó László főpályamester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Géczi 
Lajos területi vasútbiztonság vezető, MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság Szeged, Horváth Imréné mun-
kaerő-gazdálkodási vezető, MÁV-START Zrt. Humán szervezet, Illés Endre telephelyvezető, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Kato-
na Lajos művezető, MÁV-START Zrt. JBI Pécs, Kelemenné Bándoli Melinda igazgatóhelyettes, MÁV KFV Kft., Kolozsvári Sándor  
vonalkezelő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Lanczkorné Bódis Mária forgalmi vonalirányító, MÁV Zrt. Pá-
lyavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Nádi Ferenc forgalmi csomóponti főnökségvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Budapest, Stráner György területi pályalétesítményi szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debre-
cen, Szabó István járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Debrecen, Szerencsi István vonat-előkészítési vezető, MÁV-START Zrt. JBI 
Szeged, Tóth Károly mozdonyfelvigyázó, MÁV-START Zrt. TSZVI Szombathely, Török Ákos szolgáltatásiszint-menedzser, MÁV 
Szolgáltató Központ Zrt.

Bartus Gábor kiemelt főreferens, rendőr őrnagy, ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály, Czirják Mihály 
nyugalmazott állomásfőnök, Nyíradony állomás, Dr. Góra Zoltán főigazgató-helyettes, tűzoltó vezérőrnagy, BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Kutsera István osztályvezető, rendőr őrnagy, Készenléti Rendőrség, Dr. Pásztélyi Zsolt ügy-
vezető, Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., Rózsa György tagintézmény-vezető, Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre 
Középiskolája és Kollégiuma

Juhász Károly üzemviteli szakelőadó, MÁV-START Zrt. Működésellenőrzés, Kalocsai István Béla termelési egységvezető, MÁV-
START Zrt. Vasútijármű-javítás Szolnok,  Kővári Imre forgalmi szolgálattevő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Deb-
recen, Simon Ferenc HR-gazdálkodási és partner vezető, Rail Cargo Hungaria Zrt. HR-gazdálkodás és Partner, Szepessy Zsu-
zsanna menedzsmenttámogatási vezető, MÁV Zrt. Menedzsmenttámogatás szervezet, Sztrányay György mérnöki és műszaki 
ellenőrzési főosztályvezető, MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság, Turóczi Balázs műszaki szakértő, Rail Cargo Hunga-
ria Zrt. Teherkocsi-üzemeltetés, Vízvári Tibor üzemviteli logisztika szakértő, Rail Cargo Hungaria Zrt. Üzemviteli Logisztika

Elismerésben részesültek

Közlekedésért érdemérem

Baross Gábor-díj

Miniszteri elismerő oklevél

A Vasútért kitüntetés

A Vasút Szolgálatáért arany fokozat

A Vasút Szolgálatáért ezüst fokozat

Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes, MÁV Zrt. Gazdasági Vezérigazgató-helyettesi szervezet, Kiss 
Gábor műszaki hálózati koordinációs vezető, MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság

dr. Köles Borbála termékcsoport-szakértő, Rail Cargo Hungaria Zrt. Kereskedelem, Radnai Gábor műszaki szakértő, Rail Cargo Hun-
garia Zrt. Teherkocsi-üzemeltetés

Bodnár István területi biztosítóberendezési szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Borbíró Mihály vonta-
tási reszortos, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Bori József vezető jegyvizsgáló (nemzetközi), MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, 
Czufoka Tímea értékesítési koordinátor, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Daczi László pályalétesítményi szakértő, MÁV Zrt. Mű-
szaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság, Fekete Gyöngyi területi pályalétesítményi szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Budapest, Gecse Pál művezető, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Harsányi János mester, MÁV Zrt. Pályavasúti Terü-
leti Igazgatóság Pécs, Iszák Béla állomásfőnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Kakuk István biztonsági 
igazgató, MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóság, Karle Lászlóné kommunikációs szakértő, MÁV Zrt. Kommunikációs Igazga-
tóság, Kayser Miklós mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Szombathely, Kiss Andrásné területi személyszállítási főirányító, 
MÁV-START Zrt. Üzemirányítás, Kiss Zoltán Lajos járműgazdálkodó szakértő, MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged, Koczorné Kováts 
Antónia beruházási projektkoordinátor, MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság, Meszesán László állomásfőnök, MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Molnár-Falusi Erika BLÜ működéstámogatási vezető, MÁV SZK Zrt. BLÜ Működéstá-
mogatás, Orbán Zsolt pályavasúti területi igazgató, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Radvánszky Kázmér pálya-
fenntartási főnökségvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Sógor János mozdonyvezető, MÁV-START 
Zrt. TSZVI Debrecen, Szabó Eszter csoport- és központi kontrollingvezető, MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatóság, Dr. Széll András 
védelmi szakértő, MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság, Varga Judit pénztári vezénylőtiszt, MÁV-START Zrt. Budapest TSZVI

Dr. Fehér Andrea üzemorvos, Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., Kiss Tibor nyugalmazott MÁV-dolgozó, Magyar Vas-
úttörténeti Park Alapítvány, Dr. Komlósi Vera foglalkozás-egészségügyi szakorvos, Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.

Elnök-vezérigazgatói kitüntetés (külsős)

A Vasút Szolgálatáért bronz fokozat

Elnök-vezérigazgatói dicséret

Bereczki Sándorné építészeti fejlesztési szakértő, MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság, Bíró László szakaszmér-
nök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Bölkény Györgyné üzleti adminisztrációs szakelőadó, MÁV-START Zrt. TSZVI 
Miskolc, Böszörményiné Molnár Róza kiemelt szakértő, MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóság, Diós Lászlóné általános ügyviteli 
szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Finta János területi biztonságszervezési koordinátor, MÁV Zrt. Biztonsági 
Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság Szombathely, Forgács Andrea értékesítési koordinátor, MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs, Forgó Mó-
nika tartalékos pénztárellenőr, MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged, Galambos Krisztián informatikai szakértő, MÁV-START Zrt. Informatika, 
Horváth Attila művezető, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Horváth Dániel személyszállítási szakértő, MÁV-START Zrt. Utasinformáció és 
Marketing szervezet, Horváth Mihály SZIR-szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Illés Mihály forgalmi szolgá-
lattevő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Kerekes Sándor járműszerkezeti lakatos csoportvezető, MÁV-START Zrt. 
Vasútijármű-javítás Szolnok, Kerényi László Sándorné eszközgazdálkodási koordinátor, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság 
Miskolc, Kukucska Tibor András vezénylőtiszt, MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, Makra Edit területi vagyongazdálkodási szakelőadó, 
MÁV Zrt. Területi Gazdasági Szervezet Szombathely, Monori Andrea elemző-gazdálkodó szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési 
Igazgatóság, Morvai Judit ellenőrzési szakértő, MÁV-START Zrt. Belső Ellenőrzés, Nagy János területi biztosítóberendezési szakértő, 
MÁV Zrt . Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Nagyné Cselényi Edit könyvelésvezető, MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Nagyné 
Novák Mária személyszállítási technológus szakelőadó, MÁV-START Zrt. Budapest TSZVI, Porkoláb Andrásné területi vagyongazdál-
kodási szakértő, MÁV Zrt. Területi Gazdasági Szervezet Pécs, Pumb Szabolcs teljesítménymenedzsment vezető, MÁV-START Zrt. Telje-
sítménymenedzsment, Ráczné Péter Anikó általános ügyviteli előadó, MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs, Radnai Lászlóné anyag-és eszköz-
kezelési szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Schönléber György járműreszortos, MÁV-START Zrt. JBI 
Budapest, Dr. Siska Judit Éva kiemelt szakértő, MÁV Zrt. Jogi Igazgatóság, Takács László műszaki szakelőadó, MÁV Zrt. Műszaki Le-
bonyolítási Igazgatóság, Tóth Mária humánpartner szakelőadó, MÁV-START Zrt. Operatív Humánerőforrás Koordináció, Vadásziné 
Szilvás Andrea számadó és jegypénztáros, MÁV-START Zrt. Budapest TSZVI, Viola Ferenc mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. Budapest 
TSZVI, Zelenák Zoltán járműbiztosítási igazgató, MÁV-START Zrt. JBI Miskolc

Andrási Margit forgalmi technológiai szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Ba-
logh István mester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Brehlik Katalin általános pályavas-
úti előadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Bujdosóné Kardulecz Erzsébet általános ügyvite-
li előadó, MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóság, Drucskó István Péter PL vezető mérnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Miskolc, Fekete Judit menedzserasszisztens, MÁV Zrt. Menedzsmenttámogatás szervezet, Gál-Bíró Melinda kontrol-
lingszakértő, MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatóság Győri-Csóka Ildikó humánerőforráskontrolling-szakértő, MÁV Zrt. Humánerőfor-
rás-gazdálkodási Igazgatóság, Harkányi Szilvia szakaszmérnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Horváth 
Aranka nemzetközi szakértő, MÁV Zrt. Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, Hosszú Erzsébet forgalmi szakértő, MÁV Zrt. Forgalmi  
Üzemviteli Igazgatóság, Illés Istvánné humánpartner-szakelőadó, MÁV Zrt. Operatív HR-igazgatóság, Karácsony Tamás területi pá-
lyalétesítményi osztályvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Keresztessy Eszter pénzügyi szakértő, MÁV Zrt. Pénz-
ügyi Igazgatóság, Kovácsné dr. Pais Csilla jogtanácsos, MÁV Zrt. Jogi Igazgatóság, Kovácsné Skobrics Margit forgalmi technológiai 
szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Molnár Zoltán területi ingatlankezelési egységvezető, MÁV Zrt. Pályavas-
úti Területi Igazgatóság Budapest, Nagy Zoltán értékesítési szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Értékesítési Főosztály, Németh József mes-
ter, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Novkov Zlátóné területi ingatlankezelési szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti 
Területi Igazgatóság Szeged, Orbánné Smátrola Beáta védelmi szakértő, MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság 
Pécs, Palkó Ferenc főrendelkező, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Papp János állomásfőnök, MÁV Zrt. Pályavasúti 
Területi Igazgatóság Pécs, Papp László minőségbiztosítási és méréstechnikai koordinátor, MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technoló-
giai Igazgatóság, Pappné Dudás Mária területi pályavasúti kontrollingvezető, MÁV Zrt. Területi Gazdasági Szervezet Szeged, Pellei 
Attila döntéselőkészítő szakértő, MÁV Zrt. Beszerzési Stratégia, Süli László technológiai központvezető, MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti 
és Technológiai Igazgatóság, Szabó István fegyveres biztonsági őr, MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság Zá-
hony, Szabóné Tóth Ildikó forgalmi üzemmérnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Szencziné Nagy Margit beruhá-
zási projektkoordinátor, MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság, Szijártó Éva készletgazdálkodási szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti 
Beszerzési Igazgatóság, Tóth László erősáramú szakértő, MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság, Tóthné  Györkös 
Katalin Márta vezénylőtiszt, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Valet László projektmenedzser, MÁV Zrt. Me-
nedzsmenttámogatás szervezet, Dr. Varga István Andor vizsgálóbiztos, MÁV Zrt. Munkajog, Végh Zoltán János forgalmi csomóponti 
főnökségvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Wikidál István humánerőforrás-gazdálkodási igazgató, MÁV 
Zrt. Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság, Vinek Péter divízióvezető, MÁV FKG Kft. Szeged
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Vezetői dicséret

Vezérigazgató-helyettesi dicséret

Dr. Csapláros Diána jogtanácsos, MÁV SZK Zrt., Eperjesi Zoltán IT-szakértő, MÁV SZK Zrt., Horváth Barbara operatív logisztikai 
koordinátor, MÁV SZK Zrt., Lakatos Antalné környezetvédelmi szakelőadó, MÁV SZK Zrt., Nagy Lászlóné menedzserasszisztens, 
MÁV SZK Zrt., Dr. Opauszki István archívumvezető, MÁV SZK Zrt., Pendli Valéria Éva számviteli koordinátor, MÁV SZK Zrt., Plósz 
Józsefné ügyfélszolgálati koordinátor, MÁV SZK Zrt., Sipos András számviteli folyamatszabályozási szakértő, MÁV SZK Zrt., Szó-
nok Józsefné munkabiztonsági szakelőadó, MÁV SZK Zrt., Szuszékos János logisztikai szakelőadó, MÁV SZK Zrt., Szűcsné Liebe 
Ildikó Erika számviteli kiemelt szakértő, MÁV SZK Zrt., Törökné Pávó Magdolna pénzügyi és számviteli munkatárs, MÁV SZK Zrt., 
Varga Katalin számviteli kiemelt szakértő, MÁV SZK Zrt., Vincze György alkalmazásfejlesztő, MÁV SZK Zrt.

Ács János járműszerkezeti lakatos, MÁV-START Zrt. Vasútijármű-javítás Szolnok, Ágoston István Albert biztosítóberendezési mű-
szerész, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Andrási Gyula villamoshálózat-szerelő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Budapest, Andrekovics József járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Debrecen, Antalné Szekeres Barbara területi ingatlan-
kezelési szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Asztalos István János kitérőlakatos, MÁV Zrt. Pályavasúti Terüle-
ti Igazgatóság Budapest, Bacsa László járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Szeged, Bacskay Tamás Zoltán szakaszmérnök, MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Balázsi Vendel főpályamester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Balla 
György járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Miskolc, Bartal Zsolt László tolatásvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Bu-
dapest, Bencze Zoltán László forgalmi szakértő, MÁV Zrt. Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság, Berta Zoltán erősáramúfőnökség-ve-
zető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Bite Ferenc munkaidőbeosztás-készítő, MÁV-START Zrt. TSZVI Sze-
ged, Bodor József általános segédmunkás, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Boldizsár Ferenc mozdonyvezető, MÁV-START Zrt.  
TSZVI Szeged, Boros Csaba általános karbantartó, MÁV-START Zrt. JBI Szombathely, Czibere Tünde területi vagyongazdálkodási 
szakelőadó, MÁV Zrt. Területi Gazdasági Szervezet Debrecen, Czine László vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, 
Csiki Zoltán vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Miskolc, Dancs Sándor vezető váltókezelő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Budapest, Demjén István mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, Donkó Dorottya állomásfőnök, MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Doszpod László Sándor szakaszmérnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság 
Szeged, Durczi Imréné forgalmi szolgálattevő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Éliás Gábor mozdonyvezető, MÁV-
START Zrt. TSZVI Pécs, Faluhelyi Sándor területi ingatlankezelési egységvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, 
Fehér László digitális gyengeáramú műszerész, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Fenyvesvölgyi Tibor Józsefné pénz-
tárellenőr, MÁV-START Zrt. TSZVI Szombathely, Finta-Sarkadi Beáta területi működéstámogatási koordinátor, MÁV Zrt. Pályavas-
úti Területi Igazgatóság Szombathely, Firster László külső téri szerkezetmázoló, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Buda-
pest, Fülei Sándor rendelkező forgalmi szolgálattevő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Gelencsér László 
állomásfőnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Gyarmatiné Nemes Beáta forgalmi üzemmérnök, MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Gyüre István vonali kocsirendező, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, 
Háda Ferenc mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, Hegedüs László területi személyszállítási főirányító, MÁV-START 

Vezérigazgatói dicséret
Dr.  Ábrahám Gabriella Nikolett közbeszerzési koordinátor, MÁV-START Zrt. Beszerzési Igazgatóság Gépészeti Beszerzési Szerve-
zet, Béleczki Zita biztonsági szakértő, MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóság, Bernáth János mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. 
TSZVI Miskolc, Bihari János járműreszortos, MÁV-START Zrt. JBI Szeged, Bódis György mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Bu-
dapest, Bodó Frigyes mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Dett Tiborné logisztikai szakértő, MÁV SZK Zrt. Raktározási 
Szolgáltató Központ Raktárbázis Szeged, Éles Károly műszaki szakértő, MÁV-START Zrt. Üzemeltetés Járműmérnökség, Fábián 
Zoltán járműszerelő,  MÁV-START Zrt. JBI Szeged, Fieszlné Eőry Csilla bejövő számlakönyvelés vezető, MÁV-SZK Zrt. Bejövő Szám-
lakönyvelés, Dr. Friedrich-Kiss Diána jogtanácsos, MÁV-START Zrt. Jog, Gárdony Zoltán járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Pécs, 
György Miklós járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Miskolc, Halász László mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, József 
János Géza üzemi mérnök, MÁV-START Zrt. Vasútijármű-javítás Szolnok, Kárpátfalvi Norbertné pénztárellenőr, MÁV-START Zrt. 
TSZVI Miskolc, Keller János termelési egységvezető, MÁV-START Zrt. Vasútijármű-javítás Szolnok, Keller László vezető jegyvizsgáló, 
MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Knapcsik Béla műszaki átvevő és munkafelvételi szakelőadó, MÁV-START Zrt. Vasútijármű-javí-
tás Szolnok, Kovács Gyula műszaki szakelőadó, MÁV-START Zrt. JBI Debrecen, Kövesdi Mihály mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. 
TSZVI Budapest, Kurucz István humánszolgáltatás-fejlesztési és működéstámogatási vezető, MÁV-SZK Zrt. Humán Szolgáltatás, 
Mercz Attila vezénylőtiszt, MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs, Morár Kornélia tisztítási átvevő, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Mucsi István 
járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Nagyenyedi László szolgáltatásfelügyeleti szakértő, MÁV-START Zrt. működésellenőr-
zés-szolgáltatásfelügyelet, Polyák István vasútijármű-csőszerelő, MÁV-START Zrt. Vasútijármű-javítás Szolnok, Szabados Zoltán 
mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged, Szalay Róbert iskolarendszerű képzés vezető, MÁV-SZK Zrt. Baross Gábor Oktatás 
Központ, Szij László részlegvezető, MÁV-START Zrt. JBI Szombathely, Takács Tiborné hálókocsi-szakértő, MÁV-START Zrt. Utasellátó 
Központ, Tompai Sándorné vezénylőtiszt, MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged, Turkus Ágnes szakmai titkár, MÁV-START Zrt. Gazdasági 
Igazgatóság, Vas István András mozdonyvezető, MÁV-START Zrt. TSZVI Miskolc

Igazgatói dicséret
Bedőné Soltész Zsuzsanna anyag- és eszközgazdálkodási szakelőadó, MÁV-START Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Czipó Sándor pénzügyi 
szakelőadó, MÁV-START Zrt. Gazdasági Igazgatóság Pénzügy, Dr. Gönczi Tamás jogtanácsos, MÁV-START Zrt. Humánerőforrás Igazga-
tóság  Munkajog, György Andrea operatív beszerzési szakelőadó, MÁV-START Zrt. Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Működéstámoga-
tás, Ménich Gabriella humánpartner szakelőadó, MÁV-START Zrt. Humán Igazgatóság Operatív Humánerőforrás-koordináció szervezet, 
Dr. Sztezsarán Viktória közbeszerzési szakértő, MÁV-START Zrt. Beszerzési Igazgatóság Gépészeti Beszerzési Szervezet

Zrt. TSZVI Szombathely, Hernyes Péter biztosítóberendezési műszerész, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Hor-
váth Imre járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Horváth Imre mester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, 
Horváth Imre Ervin pályavasúti diszpécser, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs, Horváth István előmunkás, MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Horváth Melinda projektmenedzser, MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai 
Igazgatóság, Huczka József mester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Ignácz Lászlóné területi vagyongazdál-
kodási szakelőadó, MÁV Zrt.  Területi Gazdasági Szervezet Miskolc, Illési László felsővezeték-szerelő csoportvezető, MÁV Zrt. Pálya-
vasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Járinka Tamás vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Jobbanné Kiss Henrietta 
számadó és jegypénztáros, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Juhász Norbert János járműszerelő, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, 
Káka Józsefné rendelkező forgalmi szolgálattevő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Kalóczkai Anna üzleti ad-
minisztrációs szakelőadó, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Katonáné Tóth Mónika vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI 
Debrecen, Keindl Mihály változáskezelő, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Kiss András hálózati főüzemirányító, MÁV Zrt. Forgalmi 
Üzemviteli Igazgatóság, Kiss Gyula előmunkás, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Kovács György műszaki 
szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Kovácsné Gyüre Ilona Erzsébet számadó és jegypénztáros, MÁV-
START Zrt. TSZVI Szeged, Kozák Lajos tartalékos vonali tolatásvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Kozák 
László kitérőlakatos, MÁV Zrt.  Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen POSZTUMUSZ, Kundrák  Andrásné forgalmi szolgálatte-
vő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Kundrák Gáborné utánfizetési pénztáros, MÁV-START Zrt. TSZVI Miskolc, 
Lakner Emília humánpartner, MÁV Zrt. Operatív HR-igazgatóság, Meiszner Zoltán távközlési diszpécser, MÁV Zrt. Pályavasúti Te-
rületi Igazgatóság Szombathely, Molnár Erika foglalkozás-egészségügyi szakértő, MÁV Zrt. Operatív HR-igazgatóság, Molnárné 
Magyar Judit laboráns, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Molnos Péter műszaki szakelőadó, MÁV Zrt.  Pályavasúti Területi Igazgató-
ság Budapest, Németh Beáta vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs, Olasz Ilona Mária általános ügyviteli előadó, MÁV 
Zrt. Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság, Orosz Lajos Zoltán tartalékos vonali tolatásvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgató-
ság Szeged, Pál Tibor tolatásvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Palágyi-Deák Péter pénztárellenőr, 
MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Pálinkás Béláné vezénylő, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Pallanik László ügyfélszolgálati szak-
értő, MÁV-START Zrt. Értékesítés Ügyfélszolgálat, Papp László kocsivizsgáló, MÁV-START Zrt. JBI Budapest, Polgár Tamás vezető 
jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Szombathely, Polyák József biztosítóberendezési lakatos, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazga-
tóság Budapest, Posnyákné Kormos Edit területi pályavasúti szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Rácz 
Emese vagyonkezelési és gazdálkodási szakértő, MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság, Rákosi Károly kocsirende-
ző, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Dr. Schüld Andrea kategóriamenedzser, Pályavasúti Beszerzési Igazgató-
ság, Sebestyén Lajos főpályamester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely, Simon Miklós szakaszmérnök, MÁV 
Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Somogyvári Mariann személypénztáros, MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs, Stefán Máté 
vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Stefanics Zsolt szakaszmérnök, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság 
Pécs, Szélpálné Lengyel Klára elemző-gazdálkodó szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Szente Lajos ve-
zető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest, Szilágyi Ferenc kocsivizsgáló, MÁV-START Zrt. JBI Debrecen, Szilovics Klára ka-
tegóriamenedzser, MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság, Szincsák Szilárd előmunkás, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazga-
tóság Miskolc, Szűcs Jánosné műszaki szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Szűcs Lajos számadó és 
jegypénztáros, MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, Tábi Tibor beosztott mester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, 
Tamásné Sempergel Éva nemzetközi személypénztáros, MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, Tóth Edit humánpartner, MÁV Zrt. Ope-
ratív HR-igazgatóság, Tóth János területi ingatlankezelési és zöldterület-karbantartási osztályvezető, MÁV Zrt. Pályavasúti Terüle-
ti Igazgatóság Miskolc, Török Sándor betanított pályamunkás, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Turcsányi Ildi-
kó területi forgalmi szakértő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Varga Ferenc kocsivizsgáló, MÁV-START Zrt.  JBI 
Pécs, Varga Sándor kábel- és hálózatszerelő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc, Varga Szilvia beruházási 
szakelőadó, MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság, Vass Lajos forgalmi szolgálattevő, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazga-
tóság Szeged, Vígh Julianna Hermina forgalmi technológiai szakelőadó, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, 
Vuicsné Hajduk Gabriella pénztárellenőr, MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs, Wahl Katalin vezető jegyvizsgáló, MÁV-START Zrt. TSZVI Sze-
ged, Zátrok Gyula főpályamester, MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest,  Zielbauer László vagyonkezelési és gazdál-
kodási szakértő, MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság  

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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GYSEV  RCH

A magyar-osztrák tulajdonú 
vasútvállalat a hagyományoknak 
megfelelően köszöntötte munka-
társait a Vasutashét alkalmából. 
Július 6-án Sopronban és Szom-
bathelyen rendeztek területi 
Vasutasnapot, a központi ünnep-
ségre pedig július 7-én a Hotel 
Sopronban került sor. Az ünnep-
ségeken elismeréseket kaptak a 
vasúttársaságnál hosszabb ideje 
szolgálatot teljesítő munkatársak, 
valamint azok a vasutas kollégák 
is, akiket teljesítményük alapján 
erre jelöltek.

A vasúttársaság központi ünnep-
ségén díszvendégként részt vett 
dr. Mosóczi László, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közlekedésért 
felelős helyettes államtitkára, Chris-
tian Illedits, a Burgenlandi Tarto-
mányi Parlament elnöke, Dávid Ilo-
na, a GYSEV Zrt. elnöke, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, és Kövesdi 
Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgató-

ja. Az eseményre meghívást kaptak 
a különböző közlekedési társaságok, 
valamint a GYSEV vonalai mellett 
fekvő települések vezetői, illetve a 
vasúttársaság munkáját segítő ha-
tóságok képviselői is. A központi 
ünnepségen a társaság diavetítés 

keretében emlékezett meg a Győr–
Sopron vonal megépítéséről, ame-
lyen 140 évvel ezelőtt, 1876-ban in-
dult meg a vasúti közlekedés. Július 
8-án a GYSEV az elmúlt évben nyug-
díjba vonult munkatársait köszön-
tötte.                                     Rázó László

Ünnepélyes keretek között adták 
át a 66. Vasutasnap kitüntetéseit 
július 8-án a Rail Cargo Hungaria 
(RCH) Zrt. budapesti székházában. 
Dr. Kovács Imre CEO, az igazgató-
ság elnöke köszöntötte dr. Mosó-
czi Lászlót, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedésért felelős 
helyettes államtitkárát, majd a 
Rail Cargo Group magyarországi 
leányvállalatainak vezető képvise-
lőit, az érdekképviseleteket repre-
zentáló kollégákat és a Rail Cargo 
Hungaria munkavállalóit.

Az igazgatóság elnöke ünnepi 
beszédében kiemelte, mennyi-
re megnyugtató stabilitást kép-
visel a Vasutasnap a Rail Cargo 
Hungaria és a Rail Cargo Group 
életében. Hozzátette, hogy a vas-
utastársadalom szilárd és erős 
közösség, amely segíti a vállalat 
működését és sikereit. „Ez a nap 
jó alkalom arra, hogy észrevegyük 
és értékeljük azt, ami összeköt ben-
nünket, amire büszkék vagyunk, és 
amire a jövőben is számítani sze-
retnénk” – mondta.

Ezután dr. Mosóczi László szólalt 
fel. Tolmácsolta dr. Seszták Mik-
lós nemzeti fejlesztési miniszter 
vasutasnapi üdvözletét, majd ki-
jelentette: „Úgy gondolom, hogy a 
Rail Cargo Hungaria biztató kilá-
tások elé néz. Önök egy nagyon jól 
felépített, jól szervezett vállalatnál 
dolgoznak, és bizakodással tekint-
hetnek a jövőbe.”

Az ünnepség folytatásában az 
RCH két kollégája Baross Gá-
bor-díjat vehetett át, hárman 
pedig miniszteri elismerésben 
részesültek. További elismeréssel 
jutalmazták azokat a kollégákat, 
akik nagy szerepet vállaltak a Rail 
Cargo Hungaria eredményes mű-
ködésének továbbvitelében, és 
az ezzel járó feladatok hatékony 
ellátásában.

Forrás: RCH

Július 9-én, szombaton nagy-
szabású családi napot rendezett 
a GYSEV Zrt. A hagyományos 
kispályás focitorna ez alkalom-
mal sem maradhatott el, fellépett 
Zoltán Erika, valamint a Conti-
nental Showband, volt hip-hop 
tánc show, és Mollini bűvésszel is 
találkozhattak azok, aki kiláto-
gattak a soproni Anger sportpá-
lyára.

A legkisebbeket az arcfestés és a 
lufihajtogató bohóc mellett kéz-
műves-foglalkozás és színes játék-
birodalom várta a „bébiszigeten”. 
Mindenki kedve szerint ugrál-
hatott a felfújható légvárakban, 
a nagyobbak kipróbálhatták a fel-
fújható dartsot is. A Games Cen-
terben egy ugyancsak felfújható 
labirintusban lehetett kalandozni. 
Kicsiket és nagyokat egyaránt vár-
ta az XXL-es, nyolcszemélyes cso-
csóasztal, a rodeófoci és többféle 
streetballpalánk is.

R. L.

A korábbi évek hagyományaihoz 
híven a Rail Cargo Hungaria idén 
is szerepet vállalt a vasutasnapi 
Juliálisok szervezésében, a tár-

saság mind a hat helyszínen sa-
ját sátorral képviseltette magát. 
A tartalmas programokon részt 
vevő kollégák visszajelzései sze-

rint az eseménydús nap családia-
san, vidám hangulatban telt.

Forrás: RCH

A GYSEV is ünnepelt 66. Vasutasnap a Rail Cargo Hungarianál 

Vasutasnapi Juliális

Tartalmas és színes programok a Juliálisokon
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Juliális

Békéscsabán az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 
épülete, illetve árnyas udvara fogadta be a 66. Vasutasnap 
területi Juliálisát. A vonattal érkező vendégeket gumikerekes 
kisvonat várta az állomáson, amely egész napos városnézésre 
is vendégül látta a szép számú közönséget. Kilenc órakor indult 
a kispályás focibajnokság, négy csapat mérte össze tudását 
a bitumenes pályán. A győzelmet a Nagyváradi Vasutasok 
vendégcsapata szerezte meg. Tíz órára benépesült a platánok 
övezte udvar. A gyerekeket az Alföld Színpad előadása és Hevesi 
Imi gyermekműsora, valamint családi és ügyességi vetélkedő, 
tűzoltóautó, játszóház, a Vasúttörténeti Alapítvány és a helyi 
VOKE Vasutas Művelődési Ház vasútmodellező klubja hívogatta. 
Közben huszonhat főzőcsapat látott neki az ételcsodák 
elkészítésének.

A véradáson harminc donor vett részt, az egészségügyi 
felmérésre ennél sokkal többen vállalkoztak. Fél tizenegykor 
a vasútállomás előtt kiállított gőzmozdonynál emléktáblát 
avattak: a fájdalmasan fiatalon elhunyt Kiss Károlyra 
emlékeztek kollégái, emlékbeszédet Mondi Miklós területi 
igazgató mondott. A Vasutas Művelődési Ház Grácia 
Mazsorettcsoportjának műsora után Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere üdvözölte a megjelenteket, majd Bánhidi-Nagy 
Attila, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese, a 
rendezvény fővédnöke beszélt a 66. Vasutasnap jelentőségéről 
és a 170 éves magyar vasút múltjáról. A ceremónia utolsó 
szónoka Mondi Miklós volt, aki a rendezvény házigazdájaként 
megnyitotta a Juliálist, egyben köszöntötte a Vasutasnap területi 
kitüntetettjeit, és kiemelkedően tevékenykedő munkatársainak 
igazgatói dicséreteket adott át.

A díszvendégek és a meghívottak szurkolhattak a sarudobó 
verseny és a focitorna résztvevőinek, de megcsodálhatták 
az erre az alkalomra felépített vasúti pályán gördülő 
kézihajtányt és a sínfűrészelők ügyességét is. A gimnázium 
rendezvénytermében nagy gonddal összeállított vasúttörténeti 
kiállítás, modell- és terepasztal-bemutató várta az érdeklődőket.

Délben a színpadon már jó ebédhez szólt a nóta, majd 
a békéscsabai Jókai Színház művészei szórakoztatták a 
nagyérdeműt. Kora délután a Körös-parti Vasutas Koncertfúvós 
Zenekar műsorát fogadták vastapssal a vasutasok. A napot 
az Antovszki Band élő zenés retrópartija és a Kontor Band 
színvonalas rock and roll koncertje zárta.

Szentes Bíró Ferenc
Fotó: Tóth Gergely, Szentes Bíró 
Ferenc

Platánok lombjai alatt 
ünnepeltek a vasutasok

Juliális

Az előző évekhez hasonlóan idén is a fővárosi Magyar 
Vasúttörténeti Parkban rendezték meg a Vasutasnap budapesti 
területi Juliálisát. A helyszín ezúttal sem okozott csalódást, a 
parkban minden adott volt ahhoz, hogy a vendégek – legyen 
szó akár vasutas munkavállalóról, akár felnőtt vagy gyermek 
családtagról – érdekes és szórakoztató elfoglaltságokat találjanak 
maguknak, s kellemesen teljen a szombatjuk.

Az egy nappal korábbi tisztavatás és kitüntetésátadás után július 
9-én a könnyedebb műfajok képviselői vették birtokba az Orient 
csarnokban felállított nagyszínpadot. A MÁV Zrt. gazdasági 
vezérigazgató-helyettese, Bádonfainé Szikszay Erzsébet fővédnöki 
megnyitóját követően a legkisebbek előbb a Portéka Színpad műsorát 
nézhették meg, majd Papp Rita koncertjén hangolódhattak rá a további 
programokra. Az első két előadás végére a nap is kisütött, a szabadba 
kirajzó gyermeksereg tagjai pedig eldönthették, hogy a fák árnyékában 
felállított sátrakban kézműves-foglalkozásokkal töltik az időt, vagy a 
szülőkkel karöltve a családi vetélkedőn mérik össze ügyességüket. Volt 
persze olyan is, aki inkább szunyókált, mint például az a kéthetes kisfiú, aki 
az idei Juliálisok minden bizonnyal legfiatalabb résztvevője volt.

Mindeközben az Orient csarnok melletti területen mind a 
rendezvényszervezők hivatásos, mind a főzőverseny amatőr 
szakácsai buzgón dolgoztak az ebéd elkészítésén. Nos, azok 
a bizonyos amatőrök igen nehéz feladat elé állították a zsűri 
tagjait, pedig csupán nyolc csapat főztjét és felszolgálását kellett 
értékelniük. Az ízletes és ízlésesen tálalt finomságok készítői 
közül végül a Co-produkció szerezte meg az első helyet. Az 
Ügyfelesek főztjét második hellyel jutalmazták, a képzeletbeli 
dobogó legalsó fokára pedig a Cargo-gyomor állhatott. A zsűri 
egy dizájn különdíjat is kiosztott a Kockahas csapatának.

Az ebédszünet után a nagyszínpadon breaktáncshow-val 
folytatódott a műsor, majd két koncert következett – először a 
Crocodile Rock együttes, utánuk pedig Hugyecz Péter szórakoztatta 
a közönséget. A fő fellépők színpadra lépése előtt került sor a 
labdarúgó verseny és a családi vetélkedő eredményhirdetésére. 
A napot az Animal Cannibals, illetve a Roy és Ádám formáció 
koncertje zárta. Legalábbis a program szerint, mert például e sorok 
írója csak jó fél órával a hivatalos kapuzárás után keveredett ki a 
parkból, csillogó szemű gyermekei kezét fogva…

Kép és szöveg: Soós Botond

Családi szombat a 
Vasúttörténeti Parkban
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Juliális

Az idei Vasutasnapon izgalmas programok, rengeteg fellépő 
és színvonalas szórakozási lehetőségek várták a vasutasokat 
a celldömölki CVSE sportpályáján. Elsőként a tapolcai VOKE 
Batsányi Táncegyüttes lépett színpadra, majd Pál László, a 
rendezvény fővédnöke, a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-
helyettese és Fehér László, Celldömölk polgármestere köszöntötte 
a vendégeket. A Brassdance együttes rézfúvós műsorát a 
Rocky Dilly akrobatikus rock and roll bemutatója, majd a Pesti 
Broadway Musical Stúdió növendékeinek fergeteges előadása 
követte.

Az egész napos programon kisebbek és nagyobbak egyaránt 
találhattak kedvükre való kikapcsolódást. A gyerekeket Lali bohóc 
szórakoztatta, de nagy sikert aratott a FLIRT-makett készítése, 
valamint a Baross Gábor Vasútmodellező Klub kiállítása is. 
Ugyancsak közkedvelt volt a kispályás labdarúgó-bajnokság és a 
főzőverseny.

A nagyobbak körében óriási népszerűségnek örvendett a 
nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház fafaragó 
szakkörének sátra, ahol bárki kipróbálhatta a fafaragás 
művészetét. Sokan keresték fel az egészségügyi mérősátrat, 
ahol vércseppanalízist követően adtak különböző tanácsokat a 
szakemberek.

A színpadi programok sorában volt vásári komédia, hallhattunk 
tangóharmonikát, és bulizhattunk a Tan-Dem együttessel.  
A legnagyobb sikert Wolf Kati aratta, aki kedvességével és 
fülbemászó slágereivel fergeteges hangulatot teremtett.

A Dotto kisvonat egész nap szállította a vendégeket a 
vulkánmúzeumba és a Vulkán strandra, illetve a hazautazókat a 
vasútállomásra. Összességében az idei celldömölki vasutasnap 
sem szűkölködött sportos és szórakoztató programokban, finom 
étkekben és jó hangulatban.

Vágusz Erna
Fotó: Fülöp Péter, Kovács Eszter

Fergeteges hangulat 
Celldömölkön

JuliálisVasutasnap a Várkert  
és a Várfürdő ölelésében
A kelet-magyarországi régióban megtartott Juliálisnak idén 
is Kisvárda adott otthont. Csalogatott a környék hangulata, 
a Várkert és a Várfürdő ölelésében található helyszín sok 
színes és érdekes programmal várta a látogatókat. Finom 
étkek, izgalmas játékok és színpadi produkciók követték 
egymást. Miskolci, debreceni és nyíregyházi énekesek, csapa-
tok, amatőr csoportok szórakoztatták a megjelenteket. 
A gyermekek sem maradtak foglalatosság nélkül: ugrálóvár-
ral, csúszdával, arcfestéssel, csillámtetoválás készítésével és 
kézműves-foglalkozásokkal várták őket a szervezők.

A Juliálisról nélkülözhetetlen futballmeccsek a reggeli vi-
haros időjárás ellenére nagy izgalmak közepette zajlottak. 
A főzőverseny is igazi kihívást jelentett a tizennégy induló 
csapatnak, hiszen a zsűri nemcsak az ételek ízét, illatát, 
hanem még a fazék környezetét, a tálalás hangulatát is ér-
tékelte. A verseny eredménye meglehetősen szorosra sikere-
dett, a zsűri egy különdíjat is odaítélt az első három helyezés 
mellett.

A Juliálison idén is térítésmentesen lehetett igénybe venni a 
szomszédos Várfürdő szolgáltatásait éppúgy, mint a Várkert-
ben zajló LeszFeszt által nyújtott könnyűzenei programokat. 
A főzőversenyt a MÁV Zrt., a labdarúgótornát a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. csapata nyerte.

Kép és szöveg: Malamidesz Szilvia

(A Juliális résztvevői mellett a kisvárdai lakosok is örültek a délelőtti  
sajtóeseményen bejelentett fejlesztésnek, amelyről  a 30. oldalon  
olvashatnak bővebben.)
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Szolnokon öt és félezer  
vasutas szórakozott 
A 66. Vasutasnap szolnoki rendezvényét idén is a Véső úti sport-
telepen tartották. A programok, a versenyek sokasága és a szép 
idő remek hétvégét ígért. Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, 
Filó Gábor, a MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint Szalay Ferenc, Szolnok Megyei 
Jogú Város polgármestere 10 órától köszöntötte a megjelent 
vasutasokat.

Ezt követően két helyszínen estig követték egymást a progra-
mok. A strand területén elsősorban a gyerekek találtak maguk-
nak foglalatosságot. Az ökojátszótér és a buborékvarázs mellett 
két mesejáték is szórakoztatta „aprófalva” közönségét. Szintén a 
strand területén a szolnoki MÁV Kórház egészségügyi szűrőprog-
rammal várta az érdeklődőket. Mindeközben a szülők kellemes 
környezetben strandolással, piknikezéssel pihenhettek.

A sportpálya szélén zajlottak a színpadi programok, miközben 
a sporttelep valamennyi pályáján ádáz focitorna dúlt. Izgalmas 
küzdelmeket hozott a sakk- és az ultiverseny is, de a legnépsze-
rűbb viadal idén is a bográcsok mellett zajlott. Húsz induló alko-
tott jobbnál jobb ízű ételeket, kulináris remekműveket.

A mintegy ötezer fős közönség estig szórakozott. A nagyszínpa-
don rock, operett, pop és mulatós zene váltotta egymást. Sikeres 
volt a VOKE Csomóponti Művelődési Központ amatőr művészeti 
csoportjainak és a szolnoki MÁV Férfikórus fellépése is. Filó Gá-
bor fővédnök, valamint a védnökök – Szalai Zsolt, a MÁV Zrt. 
beszerzési stratégiai igazgatója, Schwartz István, a MÁV-START 
Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és Veszprémi László, 
a MÁV Zrt. budapesti pályavasúti területi igazgatója – zsűriztek, 
értékeltek és díjaztak. Fociban a szolnoki járműjavító csapata 
bizonyult legyőzhetetlennek, szakácsként pedig a MÁV-START 
aratott egyértelmű győzelmet.

Gődér Ágnes
Fotó: VOKE

Juliális JuliálisVarázslatos hangulat 
Mecsekalján
Idén is a PVSK sportpálya volt a pécsi Juliális helyszíne. A sport-
versenyek még a nagy meleg beállta előtt elkezdődtek, a női és a 
férfi kispályás foci kiváló hangulatban zajlott. A tizenegyesrúgók is 
összemérték erejüket, a szellemi sport szerelmesei pedig sakkoztak 
az árnyékban.

Orbán Zsolt, a MÁV Zrt. pécsi pályavasúti területi igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, köztük Lovász Istvánt, Pécs Megyei 
Jogú Város főjegyzőjét, és a fővédnököt, Tokaji Róbertet, a MÁV Zrt. 
műszaki felügyeleti és technikai igazgatóját, aki gratulált az előző 
napon kitüntetett munkatársaknak. A megnyitó után a Pécsi Vasu-
tas Koncertfúvós Zenekar muzsikált.

A nagy kondérban közben elkészült a gulyás, a bejelentkezett 21 
főzőcsapat pedig „titkos csapatrecept” alapján bográcsban készült 
ételeket főzött. A főzősátrakban szeretettel várták a gyerekeket 
rajzolásra és ügyességi játékok kipróbálására, a felnőtteket jóízű 
beszélgetésre. A színpadon Kőhalmi Ferenc világbajnok bűvész 
műsora mindenkit elvarázsolt. Sokan várták a sztárvendég Kocsis 
Tibort, akiben természetesen nem csalódtak a rajongók!

A sakkverseny férfi győztese Jeszenszky József lett, a nők versenyét 
Csőszi Csenge nyerte, a gyermekkategóriában Kresz Ádám bizo-
nyult a legjobbnak. A tizenegyesrúgó versenyben a nőknél Freifo-
gel Eszter, míg a fiúknál Cserkó Zoltán nyert. 

A kispályás focikupát a 10 induló csapat közül a pécsi igazgató-
ság együttese nyerte. A horvát vasutasok idén csak egy csapattal 
indultak, a HZ PP Vinkovci a második helyen végzett. A harmadik 
helyezést a Sín-SE Dombóvár érdemelte ki. A gólkirály Dalibor An-
tolic lett 15 góllal, a legjobb kapus Horváth Dániel (Sín-SE Dombó-
vár) volt. A női kupában két csapat indult: nyertek a Ratkai Györgyi 
vezette Ballábasok, legyőzve a CS.Ú.F. gárdáját. A főzőverseny 
legjobbja a Három a kislány nevű, dombóvári START-os csapat lett. 

                                                                                       
Imre Lászlóné
Fotó: Sikó Gábor
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Hatodik nagylemeze és hatodik kalendáriuma megjelen-
tetésére készül. Eközben igazi műfaji sokszínűséget pro-
dukálva lépett fel júliusban a hatvanhatodik vasutasnapi 
ünnepségen. Úgy is mondhatjuk: csodás dallamokkal tün-
tette ki a kitüntetetteket. Zsédenyi Adrienn énekesnővel, 
azaz Zsédával ezekről a dallamokról, a dallamok világá-
ban tett, illetve más izgalmas utazásairól is beszélgettünk 
két műsorszám között.

Járt már korábban itt, a Magyar Vasúttörténeti Parkban?
A 2013-as Utazz velem! című kalendáriumomhoz készült ró-
lam itt egy fotósorozat. Ennek a témája természetesen az 
utazás volt: földön, vízen, levegőben. Praktikus tanácsokat 
is adott a kiadvány vonatozáshoz, szép képekkel. És a nyolc-
éves kisfiammal is jöttem már a parkba.

Csak nem ő is – sok más kissráchoz hasonlóan – vasút- 
rajongó?
Nem őrült módon, de érdeklődik iránta. A családunkban a 
velem egykorú fiú unokatestvéreim voltak igazi vasútrajon-
gók, kiskorunkban mindig vonatosat játszottunk. Az uno-
kabátyám a mai napig járja a vasútmodell-kiállításokat. Én 
pedig középiskolásként vonatoztam sokat Pápa, Budapest és 
Szentes között, mivel Pápán laktunk, de Szentesen tanultam. 
Alkalmanként hat-nyolc órát is utaztam egyhuzamban, sike-
rült hát beszívnom a vasút levegőjét! 

Mivel töltötte az idejét a hosszú utazások alatt?
Rengeteget olvastam, sőt ismerkedtem is. Idővel lettek rend-
szeres útitársaim. Sok-sok átszállásra, pályaudvaron való 
várakozásra emlékszem. Győr felől a Délibe érkeztem, és a 
Nyugatiból indultam tovább. Tele cuccokkal, persze, mert az 
anyukám hétvégenként mosott rám, pakolt nekem rántott 
húst meg süteményt, mint általában a kollégistáknak.

Biztosan akad emlékezetes vonatos sztorija…
Az úgy volt, hogy a Ciklámen expresszel utaztam… És a 
szentesi drámatagozaton már az első héten igyekezett min-
denki az öltözködésével is kifejezni, mennyire elvont mű-
vész. Ez alapvetően fekete-szürke színvilágot jelentett, én 
pedig betoppantam pöttyös szoknyában, ciklámenszínű 
tornacipőben… Mondták is, hogy na, befutott a Ciklámen 
expressz! Aztán szerencsére nemcsak erről jegyeztek meg, 
hanem, azt hiszem, be is énekeltem magam a szívükbe. De 
a ciklámenszínű tornacipőm legalább annyira feltűnő jelen-
ségnek számított akkor és ott, mint fekete-fehér filmben egy 
piros ruhás kislány.

A Ciklámen expressz akkor – tizenöt és tizennyolc éves 
kora között – igen sokat lehetett úton!
Akkoriban, ha elindultam pénteken délben az iskolából, csak 
este tízre értem haza, mert útközben megálltam Budapes-
ten az énektanáromnál. Emlékszem, még a taxissztrájk alatt 
is így tettem, pedig előfordult, hogy a vonatok is leálltak, és 

Befutott a Ciklámen expressz
A Vasutasnap sztárvendége, Zséda szerint fontos, hogy amit közöl, az az övé legyen

nem járt a villamos sem a Nyugatitól 
a Pozsonyi útig, ahol az énekórám 
volt. De én mentem töretlenül! Sőt, 
főiskoláként is vonatoztam Pápa és 
Budapest között. A mai repertoá-
romból a Hétköznapi mennyország 
című dal emlékeztet a sok utazásra, 
hiszen a klipjét Magyarország szép 
tájain forgattuk.

Apropó, manapság – leszámítva a 
turnézást – mikor van ideje, lehe-
tősége utazni?
Nyáron általában a Balatonig ju-
tunk, mert imádjuk a vízpartot, 
de sok a koncert, így az országból 
nemigen mozdulhatunk el. Külföld 
csak ősszel vagy az év elején jöhet 
szóba.

Most aktuálisan milyen produkci-
ón dolgozik?
Készül az új, immár hatodik kalen-
dáriumom, ezúttal a zenei tör-
ténéseim feldolgozása lesz a 
témája. És dolgozunk a hatodik nagy-
lemezemen is, október körül várható 
a megjelenése.

Úgy tudom, a Demjén Ferenccel 
közös duett, az Úgy szeretném is 
helyet kap rajta.
Régóta szeretem ezt a dalt, sőt 
Rózsi egész munkásságát. Afféle 
„amerikás” hangszerelésben kép-
zeltem el a feldolgozást, ennek 
megvalósítására idősebb és ifjabb 
Malek Miklóst kértem fel, akik na-
gyon tudják ezt a hangzást, ezt a 
zenei világot. 

A vasutasnapi ünnepségen a 
MÁV Szimfonikusokkal együtt 
adott, illetve ad elő több dalt is. 
Ez a közös produkció miért, mi-
től érdekes önnek?
Szimfonikus zenekarral énekelni 
szerintem minden énekes egyik 
álma! A MÁV Szimfonikusok ráadá-
sul nagyon jók, velük bármit él-
mény előadni. Korábban is léptünk 
fel együtt, most saját dalokat, ope-
raáriát, francia sanzont énekelek a 
kíséretükkel.

Nyilván egyéb kötődése is van a 
komolyzenéhez, hiszen kislány-
ként még hegedült is.
Méghozzá hét éven át. És ami-
óta az eszemet tudom, énekelek. 

A hang fajomat tekintve koloratúr-
szoprán vagyok, ami megengedi, 
hogy még operaáriát is előadjak. 
Meg is tanultam egy párat, szívből 
énekelem őket a popdalok mellett. 
Ezek – a dzsesszen, blueson, sou-
lon és más klasszikusokon túl – re-
mek kirándulások nekem. Ez a fajta 
bel canto éneklés, amit képviselek, 
egyébként is a tartalomról, a mon-
danivalóról szól, tehát nincsenek 
műfaji határai. A lényeg, hogy amit 
közöl az ember, az az övé legyen.

Többféle stílust említett – melyik 
jelenti a legnagyobb kihívást?
Azt vallom, hogy csak jó és rossz 
zene létezik, de nincs könnyű vagy 
nehéz műfaj.

És kedvence van-e? Autóban, uta-
zás közben például mit hallgat?
R&B-t és soulzenét.

Konkrétan?
Többek közt a nagy Motown-előa-
dókat: Stevie Wondert, Alicia Keyst, a 
hatvanas-hetvenes évek soulmuzsiká-
ját, Burt Bacharach-t, Dionne Warwic-
kot. Szeretem, így a repertoáromba is 
bevettem – hogy visszakanyarodjunk 
egy kicsit a vasúthoz – például a Take 
The A Train című dalt. Ezt sokan inst-
rumentálisan játsszák, pedig van rá 
szöveg is. Viszont ha dal lennék, azt hi-
szem, egy Burt Bacharach-dal lennék. 
Mondjuk, a Walk On By…

Szász Adrián

KULTÚRA KULTÚRA
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HÍRVONAL

Július 9-én, a kisvárdai vasutasnapi 
Juliális ünnepséghez időzítve mu-
tatta be a helyi vasútállomás komp-
lex felújításának terveit a nemzeti 
vasúttársaság. A MÁV októbertől 
három ütemben akadálymentesített 
gyalogos-kerékpáros aluljárót, új 
magas peront, P+R és B+R parkoló-
kat létesít, majd felújítja a vágány-
hálózatot és a biztosítóberendezést, 
modernizálja a hangos és a vizuális 
utastájékoztató rendszert, valamint 
renoválja az 1873-ban készült régi ál-
lomásépületet és környezetét. Utóbbi 
terület rendezésébe az önkormány-
zat is bekapcsolódik.

A Budapest–Szolnok–Debrecen–Zá-
hony vasútvonalat, így a kisvárdai állo-
mást is 1970-re villamosították, és első-
sorban a teherforgalom igényei szerint 
újították fel. Az utasok biztonságát és 
kényelmét szolgáló emelt peronok, 
aluljárók építése akkor a jelentős vo-
natforgalom ellenére kimaradt. Mivel 
a vasút kettévágja a települést, sokan 
– életveszélyes módon – a síneken ke-
resztül közelítik meg az állomásépüle-
tet és a peronokat. A MÁV elsődleges 
célja a három ütemre felosztott beru-
házással az, hogy csökkentse a – nem 
ritkán halálos kimenetelű – vasúti bal-
esetek számát, illetve megelőzze azo-

kat, ezért a biztonságos átjutás érdeké-
ben gyalogos-kerékpáros aluljárót épít. 
A szolgáltatási színvonal emeléseként 
pedig felújítja, modernizálja az évente 
320 ezer utast fogadó állomást és kör-
nyezetét.

Leghamarabb, az első ütemben a 36 
plusz 2 akadálymentes férőhelyű par-
koló és a bekötőút készül el. A kivite-
lezés már idén októberben elindul. 
Ezt követően 2017-ben kezdődhet el a 
második ütem, és 2018 végére fejeződ-
het be a gyalogos-kerékpáros aluljáró, 
valamint a tetővel ellátott magas peron 
kiépítése. A Bocskai István és Temesvári 
utca vonalában, a vágányok alatt átve-
zetendő aluljárónak nagy szerepe lesz 
a vágányokon való átkelésből eredő 
balesetveszélyes helyzetek számának 
csökkentésében, illetve megelőzésé-
ben. Az aluljáró lehetővé teszi a moz-
gáskorlátozottak kényelmes és bizton-
ságos közlekedését is, rámpák és liftek 
biztosítják az egyenlő esélyű hozzáfé-
rést. A háromszáz méter hosszú peron 
az állomásépülettől peronaluljárón, 
a peron végén pedig gyalogos-kerék-
páros aluljárón keresztül lesz megköze-
líthető. Ugyancsak a második ütemben 
újítják fel a vágányhálózatot a személy- 
és teherforgalom menetrendszerűsé-
gének biztosítása érdekében.

A harmadik fázisban kerül sor az 1873-
ban elkészült régi épület teljes felújí-
tására, hogy az méltó legyen Kisvárda 
város hagyományos eklektikus építé-
szeti értékeihez. A földszinten korszerű, 
akadálymentesített utasforgalmi tere-
ket alakítanak ki csarnokkal, pénztárral, 
kávézóval és mosdóval. A vasutas dol-
gozók munkaterei szintén megújulnak. 
A hatvanas évekbeli felvételi épületet 
lebontják, a helyén igényes parkot és fi-
gyelemfelkeltő, egyedi állomási előtetőt 
hoznak létre. A kivitelezés a tervezési és 
engedélyezési eljárások után, 2017 vé-
gén indulhat. Mindezzel párhuzamosan 
a MÁV modernizálja a hangos és a vizu-
ális utastájékoztató rendszert, valamint 
új biztosítóberendezést telepít.

A kisvárdai önkormányzattal és a köz-
útkezelővel egyeztetett koncepcióban 
szerepel még 80 férőhelyes P+R és 
számos fedett B+R parkoló létesítése. 
A tervek alapján a Volán-pályaudvar fe-
lől érkező utasokat a későbbi intermo-
dális csomóponthoz illeszkedő állomási 
előtető várja majd. A fejlesztéseknek kö-
szönhetően a 16 ezres járásközpontba 
gyalogosan, kerékpárral, autóval, busz-
szal vagy vonattal érkező utazókat köny-
nyen átlátható, korszerű elrendezésű, 
akadálymentes és egyedi vasútállomás 
fogadja pár éven belül.

Megújítja a MÁV a kisvárdai vasútállomást és környezetét

HÍRVONAL

Kondor 
Balázs cso-
mópontve-
zető eddig 
gyűjtött és 
rendszere-
zett, most 
pedig kiállít 
Szolnokon.  
Július 6-án 

14 órakor – a Vasutasnap alkalmá-
ból – megnyitotta kapuit a Szolnoki 
Vasúti Almárium a vasútállomás 
utascsarnokában. Az ünnepélyes 
ceremónián Veszprémi László buda-
pesti pályavasúti területi igazgató és 
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere 
mondott köszöntőt.

Kondor Balázs 2007-es szombathelyi ki-
nevezését követően az ország legfiata-
labb forgalmi csomópontvezetőjeként 
vált ismertté. Pályáját váltókezelőként 
kezdte. A munka melletti folyamatos 
tanulásnak köszönhetően két évvel ez-
előtt, 34 évesen már az ő vezényletével 

kezdődött a hazai vasúthálózat egyik 
legterheltebb szakaszának – Szolnok–
Szajol – felújítása. A névjegykártyáján 
az alábbiak olvashatók: forgalmi csomó-
ponti főnökségvezető, vasútüzemi mér-
nök és közgazdászszakmérnök. Szajol-
tól Pestszentlőrincig, Újszásztól Rákos-
hegyig, továbbá Tószeg és Kecskemét 
irányában összesen huszonegy állomás 
forgalmi működéséért és a vonatok köz-
lekedtetéséért felelős.

A csomópontvezető elmondta:  
„A vasút magyarországi megjelenésétől 
napjainkig terjedő időszakot felölelő 
vasúttörténeti magángyűjteménnyel 
rendelkezem. Úgy gondoltam, elérke-
zett az ideje annak, hogy vasúti relikviá-
im egy részét a nyilvánosság számára is 
hozzáférhetővé tegyem. Elképzelésem a 
MÁV támogatásával megvalósulhatott, 
ennek eredményeként Szolnok vasútál-
lomás utascsarnokában az utazókö-
zönség és a város polgárai, látogatói 
folyamatosan, díjmentesen tekinthetik 
meg tematikus vasúti tárlatomat.”

A kiállítás négy szakmai területet je-
lenít meg, így az érdeklődők betekin-
tést nyerhetnek a korabeli forgalmi, 
pénztári és távírdai, valamint az uta-
sellátó szolgálat munkahelyi környe-
zetébe. „Korán megfertőzött a vasút” 
– tette még hozzá Kondor Balázs. „Már 
a dédapám és a nagyapám is vasutas 
volt, édesapám pedig üzemvezető az 
Utasellátónál. Így lettem a felmenőim 
hivatásának rabja. Nem mellékesen 
ezért kezdtem gyűjteni a vasúti relikvi-
ákat is, amelyeket kezdetben csak gyűj-
töttem és rendszereztem, most pedig 
a nagy részüket közkinccsé tettem. Re-
mélem, a kollégák, az utasok és az ér-
deklődők megelégedésére.”

„Rabja lettem a felmenőim hivatásának”

Gyakran élünk azzal a kijelentéssel, 
hogy a vasutasok nagy családjának 
összetartozása más szakmák közössé-
gei számára példaértékű lehet. Bizo-
nyítja ezt sok-sok karitatív segélyakció, 
amelyekben az egykor a MÁV-nál 
szolgált, ám ma már nyugdíjasként 
élő elődeink is rendre részt vesznek. 
Természetes tehát, hogy a vasutashi-
vatás ünnepén – mint egy összetartó 
család ünnepi asztalánál – kiemelt 
figyelmesség övezi eleinket. Idén Dávid 
Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazga-
tója köszöntötte a szépkorúak népes 
csoportját.

„Örömmel jöttem ide, a Vasúttörténeti 
Parkba önökhöz, egykori vasutasokhoz, 
hogy közösen ünnepeljünk. Mindig is tisz-
telettel és megbecsüléssel nézek azokra, 
akik elődeim, elődeink voltak a sínek men-
tén, a vasútállomásokon, a forgalmi iro-
dákban vagy az igazgatóságoknál. Önök 
azok, akik emlékeznek és emlékeztetnek 
minket a múltra. Önök hűségesek voltak, 
s maradtak a vasúttársasághoz, és elhiva-
tottsággal végzett munkájukkal méltók 
a tiszteletre mind a mai napig” – kö-
szöntötte a megjelenteket Dávid Ilona. 

„Szép és hosszú, ugyanakkor küzdelmes 
hivatás áll a hátuk mögött. Becsülettel 
szolgálták a vasutat, becsületes munká-
val keresték meg a kenyerüket, és vívták ki 
a tiszteletet. Öröm és büszkeség számom-
ra, hogy egy olyan nagyvállalatot vezethe-
tek, amelynek ekkora a nyugdíjas háttere, 
s ilyen hatalmas a nyugdíjas támoga-
tottsága. Nekem címzett leveleikből 
látom: naprakészen tudják, milyen át-
alakítások, fejlesztések történnek a MÁV 
háza táján. Mind a mai napig figyelnek 
ránk. Önök azok, akik átörökítik a vasút 
szeretetét. Tudom, sokan még mindig 
tartják a kapcsolatot korábbi szolgálati 
helyükkel, az ott dolgozókkal, pár kedvelt 
tanítvánnyal, ifjabb kollégával. Ezt az 
érdeklődést is köszöni a mai vasutasság 

és a MÁV vezetése” – tette hozzá. „Most, 
hogy a magyar vasút 170 éves, elmond-
hatjuk: elődeink nagyot álmodtak és 
maradandót alkottak. A magyar vasút 
ma is értéket teremtő ágazat. Fontos az 
ország, az emberek életében, ezért sem 
mindegy, hogyan végzik a munkájukat 
a vasutasok, milyen döntések szület-
nek, és milyen a szolgáltatás színvonala.  
A vasutasok ma is a legnagyobb 
igyekezettel irányítják a vonatokat, 
vezetik a mozdonyokat és szolgál-
tatják ki a menetjegyeket. A lényeg 
nem változott, csupán az elvárás.” 
Dávid Ilona jó egészséget, harmóniá-
ban és boldogságban eltöltött nyugdí-
jas éveket kívánt a megjelent szépkorú-
aknak.

Nagyot álmodni, maradandót alkotni
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Három ütemben újul meg a kisvárdai vasútállomás és környezete


