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TARTALOM

Aszófő, Prága, Manchester…
 
Jobbról hosszú lábú fenyők szaladnak el, balra színes kis 
házakra süt le a nap. Prága felé vonatozunk. Interjút fogunk 
készíteni a cseh vasúttársaság első emberével, Pavel Krtekkel. 
Mikor e sorokat pötyögöm, még nem tudhatom, milyen lesz a 
beszélgetés.
 
Nem merném magam vasutasnak nevezni, ezért csak any-
nyit írok: vonatokkal (is) foglalkozó ember általában jól érti a 
másik vonatokkal (is) foglalkozót. Így aztán az interjútól sincs 
miért tartanom, noha állítólag még a külgazdasági attasé is 
eljön meghallgatni. Ha úgy tetszik, diplomáciai ügy a Vasutas 
Magazin látogatása – ezzel persze csak hízelgek magunknak.
 
A velem szemben ülő Gyüre kollégára pillantok, aki még most, 
a Jeszenszky János EuroCityn a cseh főváros felé tartva is a 
laptopját bújja. Belemerült a felkészülésbe. Mert a vonatokkal 
(is) foglalkozók szeretnek felkészülten nekilátni egy-egy fel-
adatnak. Nemcsak munkának, hanem hivatásnak is tekintik 
azt, amin dolgoznak. Valahol egy nagy család tagjai ők, azaz 
vagyunk mi. És néha a vonatok szeretete is szó szerint a család-
ban marad.
 
Kiskoromban az aszófői állomás betonján tettem meg az első 
lépéseimet. Az első hasra esés emléke is a peronhoz köt… Ké-
sőbb biciklizni is ott tanultam meg, és az első (döglött) békát 
is a sínek mellett láttam. A sajkodi nádasba igyekezhetett, 
de már nem érte el a célját. Hetekig kijártam megnézni a 
maradványait, mert megtehettem: a nagypapám volt az 
állomásfőnök!
 
A nagypapám, aki a vasút mellett is lakott, s éjjel alighanem 
csak akkor aludt nyugodtan, ha hallotta álmában, ahogy az 
éjféli vonat rendben elzakatol az ablaka alatt. Volt a család 
azon generációjában tanító, sőt plébános is, nekem mégis a 
vasutas nagypapám tűnt a világ legbölcsebb emberének. Hi-
hetetlen nyugalmat árasztott. Talán, mert szerette a hivatását.
 
Nem tudom, van-e szerepe abban, hogy ma vonatokkal (is) 
foglalkozom, vagy csak a véletlen hozta így. De a vasutasok 
hivatástudatáról általa hamar személyes tapasztalatokat sze-
reztem. Kedvenc mondásom tőle – mindig beugrik, ha valaki 
„külföldiül” szólal meg: „fura nyelv ez az angol; úgy írják le, 
hogy Liverpool, és úgy ejtik ki, hogy Manchester…”
 
Hogy miről jutott ez épp most eszembe? Balról hosszú lábú fe-
nyők szaladnak el, jobbra színes kis házakra süt le a nap. Prága 
felé vonatozunk. Interjút fogunk készíteni a cseh vasúttársaság 
vezetőjével, de még nem tudhatjuk, milyen lesz a beszélgetés. 
A feladattól mégsem tartok. Gyüre kollégával felkészültünk, s 
kizárt, hogy Krtek úrral külön nyelvet beszélnénk…
 
(Utóirat: a magazin 12-14. oldalán elolvashatják, tévedtem-e!)

Szász Adrián
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INTERJÚ INTERJÚ

Gubik László (54) Kisvárdán szüle-
tett, középiskolai tanulmányai után 
a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 
Karán szerzett diplomát. Noha fel-
menői között szép számmal akadtak 
vasutasok, soha sem gondolt arra, 
hogy valaha is a sínek világában ta-
lál majd rá a hivatására. Szerencsés 
pályamódosítása a sportnak köszön-
hető. A záhonyi vasutasok hívására 
fordított hátat a gépiparnak, és lett 
elhivatott vasutas.

Igazi lokálpatriótának tűnik. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében 
szü letett, ott is járt középiskolába. 
Az egyetem után Ajakon telepedett 
le pedagógus feleségével, és a mai 
napig is ott él. Az élet minden dol-
gában ilyen ragaszkodó, illetve ilyen 
hűséges?
Sohasem éreztem késztetést arra, hogy 
máshol éljek, mint a szűkebb hazám-
ban. Csábítottak Miskolcra, Debrecen-
be és a fővárosba is, de képtelen lettem 

volna elköltözni. Itt vannak a gyökere-
im, itt a helyem.

Ha jól tudom, az édesapja vasutas 
volt. Mégsem az ő példája miatt ke-
rült a vasúttársasághoz. Mi alapján 
döntött?
El nem tudtam képzelni, mit is tehet-
nék gépészmérnökként a vasútnál. 
Valószínűleg azért, mert édesapám 
jegyvizsgálói, kocsirendezői és tolatás-
vezetői karrierje nem vonzott. Sokkal in-
kább az, hogy egy hatalmas gépgyártó 
üzemben tervezzek és alkossak. Ám ha 
nem lettem volna focista, nem kerül-
tem volna „sínre”. A sport és a munka jól 
megfért egymás mellett, és az sem volt 
mellékes, hogy a vasút mindig is biztos 
munkahely nek tűnt. A focizásnak vége 
lett, én azonban olyan világot ismertem 
meg, amelyhez máig erős szálak kötnek. 
Hamar azt vettem észre, hogy élvezem 
ezt a közeget, hogy a munkám a hob-
bimmá vált. És ezt ma, harminckét év 
elteltével is így érzem.

A legkülönbözőbb beosztásokban, 
szinte minden szakmai területen 
megfordult. És közben folyamato-
san tanult. Milyen cél lebegett a sze-
me előtt?
Nem emlékszem rá, hogy a kezdetek-
től fogva lettek volna vezetői álmaim. 
Egyszerűen az hajtott, hogy jó szak-
ember legyek. A rakodási, a vontatási 
és a tengelyátszerelési főnökségen 
éppúgy, mint az üzemigazgatóságon. 
Ahogyan lépdeltem egyik megbízatás-
tól a másikig, újabb és újabb ismere-
tekre volt szükségem. Ezért szereztem 
üzemgazdász diplomát a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán. Főmérnöki, osz-
tályvezetői, műszaki vezetői, illetve te-
rületi igazgatóhelyettesi pozíciómban 
is nagy hasznát vettem a tanultaknak. 
Karriervágy soha nem hajtott. Sokkal 
inkább az, hogy amit tudok, azt átad-
jam. Így szinte észrevétlenül egyetemi, 
illetve főiskolai konzulens és oppo-
nens lettem. A vasútnál sok kollégát 
ismertem meg, sokukat oktattam, vizs-
gáztattam. Ennek köszönhetően szinte 

valamennyi szakemberünket ismerem. 
Tisztában vagyok a képességeikkel, és 
számítok is rájuk.

Vezetőként milyen célokat tűzött ki 
maga elé? 
Arra törekszem, hogy újabb és újabb 
ötletek révén hasznosabbá, eredmé-
nyesebbé tegyem társaságunkat. Eh-
hez viszont megállás nélkül keresni 
kell azokat a lehetőségeket, amelyek 
biztosíthatják a cég stabil működé-
sét, illetve foglalkoztatottaink jövőjét. 
Konszenzuskereső, csapatban gon-
dolkodó és eredményekre törekvő 
vezetőnek tartom magam. Ebben az 
értelemben maximalista vagyok. A Zá-
hony-Port valamennyi dolgozója rég-
óta ismer engem, és ma már el is várja 
tőlem mindenki, hogy biztosítsam a 
közös jövőnket.

Eddigi szerepvállalásainak elisme-
réseként jelentős társadalmi megbí-
zatások, tisztségek gazdája lett. Ho-
gyan van mindenre ideje?
Nálam okosabb emberek szerint ha va-
lamit nagyon akarunk, akkor arra lesz 
időnk, és elérjük a kitűzött célunkat. 
Megtiszteltetés, hogy elnöke lehetek 
a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei szervezetének, vala-
mint a Közlekedéstudományi Egyesület 
területi szervezetének. Az ambícióm e 
szervezetek élén is az, hogy minél job-
ban kamatoztathassam a tudásomat, a 
tapasztalatomat. Ugyanakkor álszerény 
sem szeretnék lenni: egészséges karri-
ervágy mindig is hajtott, ezért pozitív 
visszacsatolásként fogom fel elnöki 
tisztségeimet. Ismereteimet, kapcsola-
taimat vezérigazgatói minőségemben 

is igyekszem arra felhasználni, hogy a 
társaságunk minél sikeresebb legyen.

Több mint három évtizedes tapasz-
talattal, helyismerettel a háta mö-
gött érte-e meglepetés a kinevezé-
sét követően?
Nem. Társaságunknál gyakorlatilag 
mindenkit ismerek és mindenkinek is-
merem az értékeit. Tudom, kinek hol a 
helye. Azzal is tisztában voltam, hogy 
társaságunk milyen nehéz helyzetbe 
került, elsősorban a szomszédunkban 
zajló gazdasági-politikai válság okozta 
áruszállítási krízis miatt. Az orosz-uk-
rán gazdasági-politikai viszályokra, az 
Európai Uniót és azon belül hazánkat is 
– főleg a záhonyi térséget – keményen 
érintő embargókra gondolok, amelyek 
nagymértékben kihatottak az áruszállí-
tásra, az áruátrakásra. Záhony határvá-
ros. Létjogosultságát ezen túl a vasúti 
nyomtávváltásnak köszönheti. A rend-
szerváltás előtt 7 ezer ember talált itt 
munkát, akkor még jelentős volt a kézi 
rakodás. Ma az átrakással foglalkozó 
társaságban mindössze 387 dolgozónk 
van, a munka teljesen gépesített. Egy-
koron 17 millió árutonna fordult meg 
Záhonyban, ami a 2008-2009-es gaz-
dasági recesszió idején 3 millióra csök-
kent. A 2015-ös ukrán-orosz konfliktus 
következtében pedig már a kétmillió 
árutonnát sem érte el.
Az elmúlt időszakban a politikai-gaz-
dasági mikroklíma hatására Szlovákia 
helyzeti előnybe került. A Berlin–Varsó–
Moszkva áruszállító tengely továbbra 
is jól működik, és növekszik a romániai 
határbelépések forgalma is. Szlovákiai 
határátmeneten jelenleg 15-16 millió 
árutonnát szállítanak, míg a záhonyin 
3 milliót. 

Mi lehetne a megoldás?
Ebben a helyzetben megváltást je-
lentene a Kínából Európába tartó 
áruszállítás. Ennek kihasználására le-
hetőségként kínálkozik az ukránok új 
selyemút-felélesztési koncepciójából 
származó előnyök feltérképezése, és 
szintén kitörési pontként szolgálhat az 
ukrán kamionkontingens kapcsán a 
felújított RoLa-forgalom megszervezé-
sében és lebonyolításában való aktív 
részvételünk. Természetesen nem elha-
nyagolandó a tradicionális transzszibé-
riai útvonal sem, ennek kapcsán tevé-
kenyen részt veszünk a Transzszibériai 
Szállítások Koordinációs Tanácsának 

(TSZKT) RZD-MÁV közös munkacso-
portjában Záhony térségének érdeké-
ben. A záhonyi közúti határátmeneten 
a kamionforgalom még most is jelen-
tős. Éves szinten majd’ 90 ezres rakott 
forgalomról beszélnek, és sajnos egyre 
több olyan árut szállítanak, amit koráb-
ban vasúton vittek. Ha megvalósul az 
az elképzelés, hogy vasútra teszik az 
árut, akkor alapvetően megváltozik a 
helyzetünk. A további fejlesztés, illetve 
modernizálás ezért jó cél. A munkaerő 
képzése, az újabb technológiák alkal-
mazása szintén hasznunkra válik. Csak-
is így lehet színvonalasabb szolgáltatást 
nyújtani.

Egy másik koncepció szerint a hektikus 
árubelépés miatt érdemes rejtett tarta-
lékainkra, a rendelkezésre álló szabad 
kapacitásokra is koncentrálni. Azt gon-
dolom, hogy a MÁV-csoporton belül a 
mi dolgozóinknak sok munkát tudnánk 
biztosítani. Biztos foglalkoztatásuk ér-
dekében jó lépésnek látszik, ha legjobb 
szakmunkásaink tudását felkínáljuk 
hasznosításra a MÁV-csoport tagvállala-
tainak. Új piacokat kell szerezni, miköz-
ben a régieket meg kell tartani. További 
félmillió árutonnával biztosított lenne 
a foglalkoztatás és a létszámbővítés. 
Lenne mód a szükséges képzések meg-
tartására és a létszám-reorganizáció 
végrehajtására is. A félmillió árutonna 
nem vízió: a logisztikai láncban érdekelt 
felekkel és kemény munkával elérhető.

Szöveg és kép: Gaál Péter

„Tudom, kinek hol a helye”
Gubik László a gyökereiről és az egészséges karriervágyról

Gubik László

A MÁV-csoporthoz tartozó Záhony- 
Port Zrt. vezérigazgatói feladatait 
2015. november 1-jétől látja el.
A gépészmérnöki és a mérnök-üzem-
gazdászi diploma megszerzése után a 
záhonyi átrakókörzetben több mint 30 
évnyi vasútszakmai tapasztalatra tett 
szert.
Gubik László közlekedési-gazdasági 
szakemberként vasúti szállítási, átra-
kási-logisztikai, műszaki fejlesztési, 
karbantartási és üzemeltetési terü-
leteken dolgozott különböző vezető 
beosztásokban. Részt vett a záhonyi 
körzeti beruházások, fejlesztések 
tervezésében, lebonyolításában, az 
üzemeltetési, átrakási-átfejtési és kar-
bantartási folyamatok irányításában. 
Volt a tengelyátszerelő főnökség ve-
zetője, a Záhonyi Területi Igazgatóság 
osztályvezetője, a Pályavasúti Területi 
Központ igazgatóhelyettese és műszaki 
vezetője is.
A szakember a Záhony-Port Zrt. meg-
alakulása óta a társaságnál dolgozik.

A magánember

Gubik László és pedagógus felesége 
három gyermeket nevelt. Legnagyobb 
fia 28 éves, sebészorvos. Lányuk 26 esz-
tendős, musicalszínésznő, a Budapesti 
Operettszínház ifjú csillaga. A legkisebb 
gyermek 20 éves, a műegyetem infor-
matikus-mérnök hallgatója.

Gubik László hobbija a sport: egykor 
atléta és labdarúgó volt, de ma is 
rendszeresen játszik, illetve úszik. Kevés 
szabadidejében olvas és zenét hallgat. 
„Mindenevő.” Szívesen jár színházba, 
főleg amióta lánya főszerepeket játszik 
Békéscsabán és Budapesten.

A családfő, illetve a család legfonto-
sabb közös nyári programja a mozgás-
sal egybekötött vízparti nyaralás.
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VÁLLALATI HÍREK VÁLLALATI HÍREK

Potenciális magyarországi beszállító-
kat fogadott a MÁV-START Zrt. 2016. 
május 26-án a budapesti Magyar 
Vasúttörténeti Parkban. Az esemény 
apropóját az adta, hogy a vasúttár-
saság 20 darab – 10 másodosztályú, 
termes, és 10 többcélú – nemzetkö-
zi közlekedésre alkalmas IC+ kocsi 
gyártását tervezi 2017-től, amelynek 
előkészületei, közbeszerzési eljárásai 
már megkezdődtek. Ezenkívül 2018-
tól 100 darab belföldi közlekedésű 
IC+ személykocsi sorozatgyártása is 
elindulhat, amit a magyar kormány 
30 milliárd forinttal támogat.

A szakmai találkozón Csépke And-
rás, a MÁV-START vezérigazgatója 
tájékoztatta az érintetteket a teljes 
egészében hazai fejlesztésű sze-
mélykocsik sorozatgyártásáról és a 
beszállítói részvétel lehetőségeiről. 

A konzultáció résztvevői a beruházás 
műszaki paramétereiről és a közbeszer-
zéssel kapcsolatos tudnivalókról is tá-
jékoztatást kaptak. A vasúttársaság tö-
rekvése az, hogy a sorozatgyártásban a 
hazai beszállítók a lehető legnagyobb 

szerepet vállalhassák, ezzel is segítve 
a magyarországi járműipar további 
fejlődését. A MÁV-START valamennyi 
járműkomponens tekintetében várja 
a beszállítók jelentkezését, részvételét.

Május 30-án Olaszországban rendez-
ték meg a Nemzetközi Vasútegylet 
(UIC) európai vezetőbizottsági ülé-
sét és 22. európai regionális közgyű-
lését. A milánói szakmai találkozón 
szóba került többek között a digita-
lizáció és a szabványosítás kérdése, 
valamint a kutatás és az innováció 
szerepe a vasút jövőjét illetően. Dá-
vid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója a rendezvényen jelezte: a 
magyar nemzeti vasúttársaság elkö-
telezett a vasút szerepének növelé-
se, illetve azt ezt támogató lépések 
megtétele iránt, és támogat minden 
olyan kezdeményezést, amely hoz-
zájárul a vasút versenyképességé-
nek javításához.

Egy nappal később, május 31-én a 
svájci Luganóban került sor az eu-
rópai vasúti és infrastruktúra társa-
ságok vezetőinek csúcstalálkozó-
jára. Az esemény résztvevői közös 
nyilatkozatot fogadtak el az európai 
vasutak előtt álló legfontosabb ki-
hívásokkal kapcsolatban. Az aláírók 
vállalták, hogy az általuk képviselt 
vasútvállalatok a továbbiakban is 
nagy hangsúlyt fektetnek a megbíz-
hatóság és a pontosság javítására 
annak érdekében, hogy biztonságos 
és pontos közlekedési szolgáltatáso-
kat biztosítsanak. A vasúttársaságok 
deklarálták azt is, hogy igyekeznek 
teljes mértékben kihasználni a digi-
talizációban és az új technológiák-
ban rejlő potenciált annak érdeké-

ben, hogy az igényeknek megfelelő, 
ajtótól ajtóig tartó mobilitási meg-
oldásokat biztosítsanak ügyfeleik 
számára. 

A nyilatkozat többek között kitér arra is, 
hogy a műszaki szabványok harmoni-
zálásával és szabványosított interfészek 
használatával nyitottabbá és egymás-
sal kompatibilisebbé tennék a vasúti 
rendszereket. A dokumentum szerint 
a klímaváltozás megállításában fontos 
szerepet játszik a vasút, és a társaságok 
készek a párizsi ENSZ Klímakonferencia 
(COP21) döntéseit végrehajtani úgy, 
hogy tiszta és energiahatékony közle-
kedési lehetőségeket biztosítanak.

A szöveg a politikai döntéshozók fe-
lelősségével kapcsolatban leszögezi: 

az intermodális versenyben egyenlő 
feltételeket kell teremteni, például azo-
nos környezetvédelmi előírásokra van 
szükség a közút és a vasút esetében. 
Emellett meg kell teremteni azokat a 
megfelelő és megbízható finanszíro-
zási rendszereket, amelyek a már meg-
lévő infrastruktúra fenntartásához, il-
letve felújításához szükségesek. A jogi 
kötöttségek kapcsán a dokumentum 
kitér arra, hogy kerülni kell a túlszabá-
lyozást, jogharmonizációra pedig csak 
akkor kerüljön sor, ha az jelentős gaz-
dasági haszonnal jár.

A luganói találkozót követően, június 
1-jén a Dávid Ilona vezette MÁV-dele-
gáció részt vett a világ leghosszabb, 57 
kilométer hosszú vasúti alagútjának, 
a Gotthárd-alagútnak a megnyitóján.  
A csaknem két évtizeden át épített 
alagút – amelyről a Vasutas Magazin 
2016. májusi számában bővebben is ol-
vashattak – az építők reményei szerint 
forradalmasítani fogja az áruszállítást, 
a vasúti személyszállításban pedig je-
lentősen hozzájárul a menetidők csök-
kenéséhez. Az avatási ünnepségen 
tiszteletét tette Angela Merkel német 
kancellár, François Hollande francia ál-
lamfő, Matteo Renzi olasz miniszterel-
nök és Christian Kern osztrák kancellár 
is. Utóbbival – még mint az ÖBB vezér-
igazgatójával – nemrég a Vasutas Ma-
gazin készített interjút, amelyet a 2016. 
áprilisi számban olvashattak.

MÁV Zrt. Nemzetközi Kapcsolatok 
Igazgatósága/MÁV KIG

Hazai beszállítókat várnak az IC+ kocsik sorozatgyártásához

Az európai vasút kérdéseiről tárgyalt Dávid Ilona
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Eredményt hirdettek a MÁV-csoport 
170 éves a magyar vasút! című moz-
donygrafikai pályázatán. A szakmai 
zsűri döntése értelmében a vasút-
társaság ünnepi mozdonyát Kengyel 
Kristóf pályaműve alapján készítendő 
grafika díszíti majd.

„Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csi-
náljatok! Hadd fussák be a világot, Mint 
a testet az erek.” – Petőfi Sándor fenti 
sorait is olvashatják majd az utasok 
országszerte az ünnepi külsőbe öl-
töző, de a mindennapi forgalomban 
részt vevő TRAXX-on. Kengyel Kristóf 
versidézetet is tartalmazó grafikája 
a 170 év kezdő (1846) és záró (2016) 
évszáma között vasúti dolgozókat 
ábrázol. „A vasút ünnepén az utaso-

kat és a dolgozókat illene ünnepelni, 
mivel azonban a MÁV utasait nehezen 
lehetne egy dekoráción megjeleníteni, 
a grafikán azokat a dolgozókat helyez-
tem el, akikkel az utasok az elmúlt több 
mint másfél évszázadban a leggyak-
rabban találkozhattak” – indokolt a 
győztes. Az egykori és mai bakterek 
és jegyvizsgálók részben fekete-fe-
hér, részben színes csoportképét az 

alkotáson egy 424-es sorozatú gőz-
mozdony és egy új FLIRT motorvo-
nat foglalja keretbe. A MÁV-csoport 
hagyományos színeiben, kékben és 
sárgában pompázó TRAXX mozdony 
ünnepélyes felavatására 2016. július 
8-án, a 66. Vasutasnapon kerül sor 
Budapesten.

Illusztráció: Kengyel Kristóf

Kék-sárga ünnepi mozdony a 170. évfordulóra

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezetői feladatait 2016. június 10-től Bádonfainé Szikszay 
Erzsébet látja el vezérigazgatóként. A MÁV SZK Zrt. korábbi vezérigazgatója, Fejes Sándor 
munkaviszonya – a felek közös megegyezése alapján – megszűnik. Bádonfainé Szikszay Er-
zsébet e megbízatása mellett továbbra is ellátja a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyet-
tesi feladatait.
További személyi változásként a MÁV SZK Zrt. IT-üzletágának vezetését Vidra András, a MÁV 
Zrt. infokommunikációs igazgatója látja el megbízott vezetőként, ugyancsak megtartva ere-
deti feladatait.

Fotó: MÁV KIG archív

Személyi változás a MÁV SZK Zrt. élén
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A MÁV-csoport több mint 100 állá-
sajánlatával ismerkedhettek meg a 
munkakereső érdeklődők 2016. június 
14-én a budapesti Keleti pályaudva-
ron, ahol a vasúttársaság első alkalom-
mal rendezte meg saját állásbörzéjét. 
A MÁV Zrt. és a leányvállalatok – így 
a MÁV-START Zrt., a MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt., valamint a MÁV Felépít-
ménykarbantartó és Gépjavító (FKG) 
Kft. – munkatársai a helyszínen kész-
séggel válaszoltak a jelentkezők kérdé-
seire.

A vasúttársaság múlt év végén vezetett 
be új és költségkímélő toborzási mód-
szert, amelynek lényege, hogy a válla-

lat saját infrastruktúráját, kiterjedt há-
lózatát és eszközparkját (így például a 
vonatok kijelzőjét, a vasútállomásokon 
a hangosbemondás lehetőségét) is fel-
használja a hatékony munkaerő-után-
pótlás érdekében – ebbe illeszkedett a 
június 14-i állásbörze is.

A MÁV-csoport az ország különböző 
pontjain, számos szakterületen kínál 
munkahelyet a különféle végzettségű 
munkavállalóknak. A Keletiben rende-
zett börzén a vasúttársaság a nyár folya-
mán induló tanfolyamaira keresett érett-
ségizett munkavállalókat, akik a képzést 
követően forgalmi szolgálattevőként, 
biztosítóberendezési műszerészként, 

váltókezelőként, felsővezeték-szerelő-
ként, jegyvizsgálóként vagy mozdony-
vezetőként helyezkedhetnek el. A válla-
latcsoport az alapfokú végzettséggel 
rendelkezőkre is gondolt: őket többek 
között pályamunkás és kocsirendező 
munkakörökbe várja. Ugyanakkor friss 
diplomás pályakezdők jelentkezésére 
is számítanak közlekedés-, építő-, vil-
lamos- és gépészmérnök munkakö-
rökbe, de többéves tapasztalattal ren-
delkező mérnökök és informatikusok 
jelentkezését is örömmel fogadják.

A meghirdetett állásokra természe-
tesen nemcsak a helyszínen lehetett 
jelentkezni, a vállalat a www.mav-
csoport.hu/karrier oldalon is várja az 
érdeklődőket. A helyszínen mintegy 
120 jelentkezés érkezett, leginkább a 
népszerű mozdonyvezető munkakör-
re; egyébként a legtöbben a forgalmi 
munkakörök iránt érdeklődtek.

Stratégiai megállapodást írt alá a 
MÁV Zrt. az 1956-os Emlékbizottság-
gal 2016. június 14-én a budapesti 
Terror Háza Múzeumban. Schmidt 
Mária, az 1956-os emlékév kormány-
biztosa azt mondta: az emlékévet a 
közös emlékezés, az együttműködés 
és a büszkeség évének szeretnék lát-
ni, amiben fontos partner a MÁV Zrt. 
A vasúttársaság is fontosnak tartja, 
hogy a nemzeti közösséggel együtt 
emlékezzen 1956-ra, már csak azért 
is, mert dolgozói annak idején kivet-
ték a részüket a szabadságért folyta-
tott küzdelmekből – hangsúlyozta. 
Példaként említette a záhonyi szabo-
tázsakciót, a később halálra ítélt va-
sutasokat, illetve a munkástanácsok 

megalapításában való részvételt. 
Dávid Ilona, a nemzeti vasúttársa-
ság elnök-vezérigazgatója elmondta: 
amikor Schmidt Mária megkereste 
őket a stratégiai megállapodás ötle-
tével, „nem volt kérdés, hogy a vasút-
társaság kiemelten kezelje” az együtt-
működést, részben az elődök iránti 
tiszteletből. Hozzátette: az emlékbi-
zottsággal közösen akciótervet dol-
goztak ki arra, miként emlékezzenek 
a forradalomra. A legforgalmasabb 
vasútállomásokon falfestménye-
ken, molinókon és háromdimenziós 
transzparenseken hívják majd fel a 
figyelmet 1956-ra, különös tekintet-
tel arra, hogy az adott helyszínen mi 
történt 60 évvel ezelőtt. Dávid Ilona 

kiemelte: céljuk, hogy – ha csak egy 
pillanatra is, de – fel tudják hívni az 
évente mintegy 136 millió utas figyel-
mét a forradalom és szabadságharc 
eseményeire.

MTI
Fotó: Terror Háza Múzeum

Teljes rekonstrukción esett át Békés-
csaba vasútállomás műemléki védett-
ség alatt álló felvételi épülete, amely-
nek nemcsak belső tere, hanem külső 
környezete is impozáns látványt nyújt. 
A beruházás során átépítették a vasúti 
vágányhálózatot, a felsővezeték-rend-
szert, a térvilágítást, a kábelalépítményt 
és a villamosvontatási alállomást. 
Emellett új csapadékvíz-elvezető rend-
szert és 2,8 kilométer hosszan zajvédő 
falat létesítettek. Az utasokat magas 
peronok várják, ezek megközelítésére 
a buszpályaudvari aluljáróval is össze-
köttetésben álló, új gyalogos-aluljáró 
épült. Az akadálymentes közlekedésről 
három lift gondoskodik.

Az állomás előtt 184 P+R parkolóhe-
lyet és 244 B+R tárolóhelyet, valamint 
díszteret alakítottak ki, és új szerviz-
utakat építettek. A 16 kamerás térfi-
gyelő rendszer telepítésével javult a 
vagyonbiztonság. A beruházás kereté-
ben átépítettek több szintbeli útátjá-
rót, valamint egy közúti és egy gyalo-
gos-felüljárót, továbbá egy új aluljárót 
létesítettek, amely a közúti, a gyalogos- 
és a kerékpárforgalmat is kiszolgálja.

A felújított állomás átadására 2016. 
június 9-én került sor. Az ünnepsé-
gen Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) közlekedéspoli-
tikáért felelős államtitkára elmondta: 

a korszerűsítés eredményeként meg-
valósultak a Murony és a megyeszék-
hely, s ezáltal a Békéscsaba és Buda-
pest közötti kétvágányú közlekedés 
feltételei.

Tokaji Róbert, a MÁV Zrt. műszaki 
felügyeleti és technológiai igazga-
tója kiemelte: „A Viharsarok főváro-
sa megkapta azt az infrastruktúrát, 
amely kijárt már neki. Az ide érkezők 
itt, az új, gyönyörű állomáson ízelítőt 
kapnak Békéscsabából.” A szakember 
elmondta azt is, hogy a beruházás ré-
vén 40 perccel csökken az utazási idő 
a békési megyeszékhely és a főváros 

között. „Békéscsaba bekapcsolódott az 
európai közlekedésbe” – fogalmazott. 
Hozzátette: a fejlesztések sora nem áll 
le, a vonal korszerűsítését folytatják 
Békéscsaba–Lökösháza irányában is, 
a Békéscsaba–Szeged vonalat pedig 
villamosítják.

A beruházás európai uniós és hazai 
forrás felhasználásával, az NFM meg-
bízásából, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában és a Csa-
ba-2013 Konzorcium kivitelezésében 
valósult meg 34,9 milliárd forintból.

NFM/NIF/MTI

Rendkívül sikeres volt a MÁV-csoport első állásbörzéje 

Stratégiai megállapodás az 1956-os Emlékbizottsággal 

Korhű állapotában tündököl a békéscsabai állomás épülete
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Jelentős lépéseket tett 2016 áprilisa óta 
a MÁV-csoport saját oktatási módszer-
tanának korszerűsítésére, új tananya-
gok és vizsgák fejlesztésére, a belépő 
munkavállalókra vonatkozó tanfolya-
mok esetében pedig korszerű szerve-
zési és lebonyolítási gyakorlat beveze-
tésére. Ennek érdekében folyamatban 
van a vasútszakmai hatósági képzések 
tudásanyagát jelentő vasúti utasítások, 
valamint az ezen tudásanyagra épülő 
hatósági képzési programok felülvizs-
gálata, ami már nemcsak a MÁV-cso-
port hatásköre, megvalósításához a 
hatóságok, a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság (NKH) és a Közlekedéstudományi 
Intézet Vasúti Vizsgaközpontjának (KTI 
VVK) egyetértése és együttműködése 

is szükséges. Az oktatási módszertan 
és a tudásanyag felülvizsgálata, illetve 
korszerűsítése mellett nagyon fontos 
a jelenlegi hatósági vizsgakövetel-
mény-rendszer átalakítása. A MÁV által 
megfogalmazott elvárásokkal, techno-
lógiával összhangba kell hozni a vizs-
gakövetelményeket, továbbá módosí-
tani kell a vizsgáztatás módszertanát is.

A MÁV-csoport szakmai és humán 
szervezetei a Baross Gábor Oktatási 
Központ, a KTI VVK és az NKH rész-
vételével közösen végzik a fentiek 
megvalósítását a MÁV-csoport szá-
mára kiemelt munkakörök – forgalmi 
szolgálattevő, váltókezelő, térközőr, 
jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, 

mozdonyfelvigyázó, kocsivizsgáló – 
tekintetében. Az F.1. Jelzési Utasítás 
ismeretanyagának és vizsgatartalmá-
nak felülvizsgálata már elkészült, az 
NKH, illetve a KTI Vasúti Vizsgaköz-
pont jóváhagyta, az új képzési prog-
ramokon és vizsgakövetelményeken 
pedig jelenleg is dolgoznak a KTI VVK 
szakemberei. A módosított tudásis-
meret alapján az F.1. Jelzési Utasítás 
(majd a későbbiekben az F.2. Utasítás 
is) segédletének elkészítése a kijelölt 
munkakörök tekintetében szintén fo-
lyamatban van. A kidolgozott segéd-
letek éles bevezetésének tervezett 
időpontja 2016. szeptember 1., vagyis 
az új dokumentumok ekkor lépnek 
majd hatályba.

Korszerűbb oktatási rendszer és vizsgakövetelmények
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Idén nyáron is érdemes vonattal utazni a Balatonhoz A Hungrail növelné a vasúti árufuvarozás versenyképességét

Piacnyitás előtt a helyközi személyszállítás

Vasútbiztonsági kampánynapok országszerte

Június 18-án lépett életbe a MÁV-START 
Zrt. idei nyári menetrendje. Az augusz-
tus 28-ig tartó időszakban változik a 
vonatok közlekedési rendje, elsősorban 
a jelentősen megnövekvő balatoni uta-
zási igények kiszolgálása érdekében. Az 
újdonságokat Csépke András, a MÁV-
START Zrt. vezérigazgatója és Feldmann 
Márton értékesítési vezérigazgató-he-
lyettes mutatta be 2016. június 14-én a 
Keleti pályaudvaron rendezett sajtótájé-
koztatón.

Idén is közlekednek új, valamint a már 
megszokott fantázianevű nyári járatok: 
a Kék Hullám, a Tekergő és a Katica, a 

Siófoki FLIRT, a Déli Parti és az éjszakai 
Bagolyvonatok, továbbá a Balaton, az 
Ezüstpart, az Aranypart és az Aranyhíd 
expressz. A diákokat olcsóbb Vakáció 
bérlet, a dolgozói bérleteseket 33 szá-
zalékos kedvezmény, a bringásokat ke-
rékpáros túrajegy csábítja a vasútra – és 
nem csak a Balatonhoz. 

A hajózást kedvelők Balaton Mix jegyet 
válthatnak, a helyjegyes vonatokon pe-
dig – néhány feltétellel – már kutyák és 
más kisállatok is utazhatnak. A Balaton 
Soundra és az EFOTT fesztiválra vasúti 
bérletet váltóknak szinte korlátlan uta-
zást nyújt a MÁV-START több balatoni 

és Velencei-tó környéki viszonylaton. 
A menetrenddel kapcsolatos további 
részleteket keresse az Intraneten vagy a 
MÁV-csoport honlapján.

A sajtótájékoztatón Ughy Kálmán, a 
MÁV-START technológiatervezési ve-
zetője a menetrendtervezés hosszan, 
több hétig-hónapig tartó folyama-
tát ismertette a média képviselőivel. 
A nyári menetrendi struktúrát a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal és a közle-
kedésszakmai szervezetekkel közösen, 
a javaslatok, a lehetőségek és a pálya-
kapacitás alapos elemzése, megvitatása 
alapján dolgozta ki a vasúttársaság.

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója és dr. Kovács Imre, a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. vezérigazgatója – mind-
ketten a Hungrail Magyar Vasúti Egye-
sület elnökségi tagjai – a Hungrail 2016. 
május 17-i elnökségi ülésén bemutat-
ta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) képvsielőjének az egyesület által 
kidolgozott versenyképességi csoma-
got.

Dávid Ilona szerint a szektorban elen-
gedhetetlen a szakemberképzés javí-
tása, a munkaerő-utánpótlás biztosí-
tása, hiszen 2000-nél is több vasutas 
szakember pótlása szükséges 2020-ig 
a vasúti árufuvarozás szempontjából 
fontos munkakörökben, a dolgozók át-
lagéletkora pedig meghaladja a 45 évet. 
A Hungrail szerint a munkaerőhiányt 
adókedvezmények biztosításával, a 10 
leggyakoribb hiányszakma esetében a 
képzési költségek részbeni vagy teljes 
körű állami átvállalásával, továbbá vasu-
tas életpályamodell kialakításával lehet-
ne csökkenteni, a munkaerőhiánnyal 

leginkább sújtott térségekben pedig 
bérlakásprogramok indításával lehetne 
elősegíteni az alacsony mobilitási ké-
pességet.

Ám legalább ennyire fontos, hogy a vas-
utasszakmát vonzóvá tegyék a fiatalok 
számára. Ennek alapja lehet középtávon 
egy új, a megváltozott piaci környezet-
hez illeszkedő, a vasúti árufuvarozás 
versenyképességét javító képzési és 
vizsgáztatási rendszer megteremtése, 
amely egyszersmind támogatja a vas-
úti társaságokat a piaci igényekhez való 
gyors és rugalmas alkalmazkodásban. 
Ez ugyanis a feltétele annak, hogy egy 
vasúttársaság hosszú távú, megbízha-
tó és kiszámítható munkalehetőséget, 
szakmai fejlődést, széles körű képzési 
lehetőségeket, valamint béren kívüli 
juttatásokat tudjon kínálni leendő mun-
kavállalóinak.

Dr. Kovács Imre szerint a vasúti árufuva-
rozás továbbra is egyenlőtlen feltételek 
mellett harcol a közúttal, a két alágazat 

versenyképességét összességében vizs-
gálva egyértelmű a vasút hátránya. Bár 
a két szállítási mód költségszerkezete 
nagyjából azonos, a vasúti árufuvaro-
zók mégsem kapnak állami támogatást, 
szemben a közutasokkal, akik a belföldi 
és a külföldi útdíj értékének 7,5 százalé-
kával csökkenthetik iparűzési adójukat. 

E jelentős versenyhátrány csökkenté-
se érdekében a Hungrail vasúti áru-
fuvarozási versenyképességi koncep-
ciót állított össze, amely a hatékony 
kormányzati szerepvállalást ugyanúgy 
tartalmazza, mint az áruk vasútra való 
visszaterelését célzott támogatási rend-
szer segítségével, illetve a vágányzári te-
vékenység optimalizálásával. A javaslat-
ban szerepel az átjárhatóság javítása és 
az „utolsó kilométerek” versenyképessé 
tétele a közúttal szemben. A koncepci-
ót az egyesület tagvállalatainak jelentős 
közreműködésével állították össze.

Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

Június 8-án Budapesten került sor a 
II. Magyar Közlekedés konferenciára. 
A Fórum Média Kiadó által szervezett, 
Piacnyitás előtt a helyközi személyszál-
lítás alcímű rendezvényen hazai szak-
emberek osztották meg egymással a 
helyi és a helyközi személyszállítás terén 
szerzett tapasztalataikat, illetve megvi-
tatták a szektor előtt álló legfontosabb 
kihívásokat.

A MÁV-csoport képviseletében Feld-
mann Márton, a MÁV-START Zrt. értéke-
sítési vezérigazgató-helyettese tartott 
előadást a konferencián. A MÁV-START 
nemzetközi közlekedési stratégiája című 
prezentációjában kiemelte, hogy Ma-
gyarország kedvező földrajzi fekvéséből 
és adottságaiból fakadóan közlekedési 

szempontból kulcspozícióban van Ke-
let-Közép-Európa és a Balkán térségé-
ben. A vasúttársaság célja, hogy a nem-
zetközi forgalomban kihasználja ezt a 
helyzeti előnyét.

A szolgáltatások színvonalának eme-
lését szolgálja a CAF kocsik felújítási 
programja, amelynek során új dizájnt 
és komfortosabb belső teret kapnak a 
járművek, valamint elektromos csatla-
kozókkal, fedélzeti internetelérést biz-
tosító wifivel és modern utastájékoztató 
berendezéssel is felszerelik őket. Szintén 
a külföldre tartó járatok szolgáltatási 
minőségét javítják majd a teljes egészé-
ben hazai fejlesztésű IC+ személykocsik, 
amelyekből 10 másodosztályú, termes, 
és 10 többcélú példány magyarországi 
gyártását tervezi a MÁV-START 2017-től. 
Ezenkívül 2018-tól elindulhat 100 darab 
belföldi közlekedésű IC+ kocsi sorozat-
gyártása is.

A vezérigazgató-helyettes beszélt ar-
ról, hogy Európában – csakúgy, mint 
az egész világon – folyamatosan nő a 
mobilitás iránti igény, s ebből követke-

zően emelkednek az utasszámok is. Ez 
a növekedés a MÁV-START nemzetközi 
utasforgalmában is érzékelhető, bár a 
migránshelyzet tavaly kissé visszavetet-
te a fejlődést e téren.

A közeledő piaci liberalizáció és az egy-
re élesedő verseny kapcsán Feldmann 
Márton arra hívta fel a résztvevők figyel-
mét, hogy a magyar közlekedési vál-
lalatoknak – a külföldi személyszállító 
társaságokhoz hasonlóan – össze kell 
fogniuk és együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy a nemzetközi poron-
don meg tudják őrizni jelenlegi pozíció-
ikat, illetve új piacokra tehessenek szert. 

Június 10-én országszerte 46 vasúti-köz-
úti átjáróban végzett ellenőrzéseket a 
MÁV és a rendőrség. A szervezők a Cse-
lekedj biztonságosan a vasúti átjárókban 
című, 2009 óta évente megtartott Nem-
zetközi Útátjárós Biztonsági Kampány 
apropóján hívták fel ismét a közúton 
közlekedők figyelmét a szintbeli keresz-
teződéseken való áthaladás szabályaira. 
Többek között a kampánynak és a szi-
gorított ellenőrzéseknek köszönhetően 
2014-hez képest tavaly az átjárókban 
10 százalékkal kevesebb – összesen 66 
– baleset történt. Az esetek majd’ mind-
egyikét az okozza, hogy a közlekedők 
túlbecsülik saját képességeiket, megpró-
bálnak átérni még a vonat előtt, esetleg 
egy pillanatra kihagy a figyelmük.

A kampány részeként a MÁV a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kö-
zösen rendhagyó baleset-megelőzési 
tanórát tartott az egri vasútállomá-
son több középiskolai osztálynak. 
A rendezvényen olyan tanulók is részt 
vettek, akik naponta az állomás köz-
forgalom elől elzárt üzemi területén, 
a síneken keresztül rövidítik le az isko-
lába vezető utat, veszélyeztetve ezzel 
saját életüket. Az ehhez hasonló tiltott 
szituációkon kívül a szervezők beszél-
tek arról is, hogy miért nem szabad 
leszállni mozgó vonatról, miért kell a 
peronok elsodrási határán kívül tar-
tózkodni, illetve miért életveszélyes 
felmászni a vagonok tetejére vagy a 
25 ezer volt feszültségű felsővezeték 

tartóoszlopára. A videós bemutatóval 
illusztrált rendhagyó tanóra anyagá-
ból nem maradtak ki a vasúti átjárók 
megközelítéseinek KRESZ-szabályai 
sem.

Néhány nappal később, június 20. és 
22. között a siófoki vasútállomáson 
tartott utasbiztonsági kampányt a 
MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a Somogy 
Megyei Baleset-megelőzési Bizott-
ság, a Siófoki Rendőrkapitányság Bal-
eset-megelőzési Bizottsága és a Siófo-
ki Közös Önkormányzati Hivatal. 

A háromnapos program keretében 
szakemberek tájékoztatták az érdek-
lődőket a vonatos közlekedés során 
betartandó – és a tapasztalatok sze-
rint leggyakrabban megszegett – biz-
tonsági szabályokról. A rendezvény 
elsősorban játékos formában dolgoz-
ta fel a fontos és komoly témát, a szer-
vezők az utazásban részt vevő összes 
korosztályt igyekeztek megszólítani: 
a felnőttek vasúti totót és KRESZ-tesz-
teket tölthettek ki, a kisebbek pedig 
színeztek és közlekedési puzzle-t rak-
tak ki.

A kampány – amelynek jelmondatai: 
Utazzon biztonságban! A vasút veszé-
lyes üzem, legyen partnerünk a bizton-
ságban is! – az eddigi siker apropóján 
idén további három vasútállomásra – 
augusztus 3-án Fonyódra, augusztus 
4-én Nagykanizsára, augusztus 5-én 
pedig Pécsre – is eljut.

Siófokon játékos formában hívták fel az utasok figyelmét a komoly témákra
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Csehországban a vasúti járműpark 
fiatalítása, a pályák felújítása vagy 
a villamosítás élvez elsőbbséget?
A Cseh Vasutak esetében a járműpark 
korszerűsítése. Már csak azért is, mert 
a pályavasúti infrastruktúra fenntartá-
sa és kezelése egy másik társasághoz 
tartozik. Az elmúlt öt évben 30 milli-
árd cseh koronát – ez körülbelül 330 
milliárd forintnak felel meg – költöt-
tünk a vasútikocsi-állomány fejleszté-
sére, részben uniós, részben saját for-
rásokból. Az Európai Unió Közlekedés 
Operatív Programjának köszönhető-
en újultak meg a Prága–Brno vonalon 
közlekedő belföldi gyorsvonatok. Itt 
ma már modern InterPanterek járnak, 
ezek megvásárlásához vettük igény-
be a programot, amely 85 százalékos 
támogatást biztosított. Hat InterPan-
ter szerelvényt uniós, nyolcat pedig 
teljes egészében saját forrásból vá-
sároltunk a Škodától, mivel nekünk 
nincs saját gyártási kapacitásunk. Az 
EU 2007-2013-as költségvetési idő-
szakának támogatásaiból összesen 90 
új vonatot szereztünk be a regionális 
vonalainkra. Az elkövetkezendőkben 
pedig évi 2-2,5 milliárd cseh korona 
– azaz 22-27 milliárd forint – érték-
ben szeretnénk költeni a járműpark 
fejlesztésére, új járművek megvásár-
lására. Ezt az összeget egészítenénk 
ki uniós forrásokkal a 2014-2020-as 
ciklusban.

Mi a helyzet a vasútállomásokkal?
Jelenleg az átadás-átvételük zajlik, eze-
ket ugyanis egy önálló vállalat, a pálya-
vasúti infrastruktúra-kezelő cég kapja 
meg. Természetesen nem minden 
pályaudvart adunk át. Azok maradnak 
nálunk, amelyeknél más magáncéggel 
vagyunk üzemeltetési szerződésben.  
A vagyonátadás folyamata, az ellenér-
ték meghatározása néhány hónapon 
belül befejeződhet. Ezzel a lépéssel 
lezárul a cseh vasúttársaság 2010 óta 
zajló átalakítása. A vasútállomások 
felújítására a tervek elkészültek, de az 
uniós források megszerzése már az új, 
tőlünk független, állami tulajdonban 
lévő infrastruktúra-kezelő cégnek lesz 
a feladata.

Az átalakítás után mennyire lesz ver-
senyképes a ČD a nagy és tőkeerős 
európai vasutakkal szemben? Ami-
kor márciusban Budapesten járt, azt 
mondta: a közép-európaiaknak ösz-
sze kell hangolniuk a tevékenységü-
ket, hogy képesek legyenek ellensú-
lyozni a francia és a német nemzeti 
vasúttársaság befolyását. De vajon 
mennyire tudnak majd labdába rúg-
ni a vasúti liberalizáció után a cse-
hek vagy a magyarok?
Ez igenis lehetséges, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint Christian Kern 
megválasztása az Európai Vasúti és 
Infrastruktúra Társaságok Közösségé-

nek elnökévé. Amikor 2014-ben össze-
számolták a szavazatokat, akkor derült 
ki, hogy a sok kis ország leszavazta a 
nagyokat. Innentől kezdve világos: ha 
a kicsik közösen lépnek fel, ha össze-
fognak, bizony meg tudják vétózni a 
nagyobb vasúttársaságok döntéseit.  
A CER-en belül működik egy úgyneve-
zett gentlemen’s agreement: Ausztria, 
Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 
Csehország – és némely dologban 
Olaszország – közösen igyekszik hatást 
gyakorolni az unió vasúti törvényhozá-
sára. Amely a legtöbbször francia vagy 
német kezdeményezésre lendül moz-
gásba, hiszen ezeknek az országoknak 
a legnagyobb a gyártókapacitásuk 
vagy épp a vasúti infrastruktúrájuk. 
Közép-Európa tehát létre tudja hozni a 
maga ellentáborát a nagyobb vasúttár-
saságokkal szemben.

Az Európai Unió tavasszal elfoga-
dott negyedik vasúti csomagjáról mi 
a véleménye?
Bár Csehországban részben már koráb-
ban megnyílt a piac a vasúti személy-
szállító szolgáltatók előtt, mi mégis 
üdvözüljük a további liberalizáció el-
napolását. Bevallom, egy éve még na-
gyon féltünk a negyedik csomagtól, de 
az elfogadott változata sokkal barátsá-
gosabb lett a vártnál. Legalábbis abból 
a szempontból, hogy a tagállamoknak 
vagy a régióknak 2023-tól továbbra is 
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Az elmúlt öt évben 330 milliárd fo-
rintnak megfelelő koronát költött a 
Cseh Vasutak a járműpark korszerű-
sítésére – tudtuk meg a České dráhy 
(ČD) elnök-vezérigazgatójától. Pavel 
Krteket – aki Prágában adott inter-
jút a Vasutas Magazinnak – a cseh 
vasúttársaság stratégiájáról, a MÁV-
START-tal készülő megállapodásról, 
a közép-európaiak összefogásának 
és a Gotthárd-alagút átadásának 
kulisszatitkairól is faggattuk.

Mielőtt Magyarországon vonatra 
ültünk, láttuk a Cseh Vasutak köz-
leményét, miszerint pályaépítési 
munkák miatt húszperces késéssel 
közlekednek a vonatok Budapest 
és Prága között. A vágányzár elle-
nére mi pontosan érkeztünk, ön vi-
szont késett…
S ezért az elnézésüket is kérem. A 
Gotthárd-alagút hivatalos megnyitó-
ján voltam Svájcban. Ha vonattal jöt-
tem volna haza, és nem repülővel, én 
is pontosan érkeztem volna…

Ezek szerint önnek nincs magán-
repülőgépe, pedig állítólag a na-
gyobb európai vasúttársaságok 
vezetői a saját magánrepülőjükkel 
érkeztek a ceremóniára. De ha már 
itt tartunk: Magyarországon még 
mindig várat magára a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér közvetlen 
vasúti összekötése Budapest belvá-
rosával, mint ahogy a prágai Václav 
Havel repülőtérre vezető vasút ki-
építése is régóta húzódik. Mit tip-
pel: hol valósulnak meg hamarabb 
a tervek?
Remélem, hogy Csehországban, bár 
erről nálunk még nem született kor-
mánydöntés. Igaz, a téma egyébként 
sem hozzánk tartozik.

Akkor térjünk vissza a Gotthárd 
avatójához. Azt is láttuk a képeken, 
hogy mindenki ott volt az esemé-
nyen, aki számít: Angela Merkel 
német kancellár, François Hollande 
francia elnök, Matteo Renzi olasz 
miniszterelnök és Christian Kern is, 
aki külön üdvözölte  Dávid Ilonát. 
Kern néhány hete az ÖBB, az oszt-

rák vasutak vezérigazgatói posztját 
cserélte fel a kancellári székre. Mi-
lyen volt a hangulat?
Nagyon érdekes volt, de ez a találkozó 
nem csak a világ leghosszabb alagútjáról 
szólt. Ezt az alkalmat a CER, az Európai 
Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közös-
sége, valamint az International Union of 
Railways, azaz a Nemzetközi Vasútegylet is 
kihasználta szakmai kérdések megvitatá-
sára. Sőt, az európai vasúttársaságok egy 
együttműködési megállapodást is aláír-
tak az észak–dél és a kelet–nyugat irányú 
vasúti összeköttetések fejlesztéséről, a 
jobb európai mobilitás megteremtéséről. 
A szakmai megbeszéléseken is oldott volt 
a hangulat, mindenki derülten fogadta a 
Christian Kernnel kapcsolatos híreket, aki 
kancellárként egyből leváltotta korábbi 
főnökét, a közlekedési minisztert.

A kelet–nyugat irányú vasúti kap-
csolatok fejlesztése a célja a Cseh 
Vasutak és MÁV-START között ké-
szülő megállapodásnak is. Hogyan 
haladnak a tárgyalások?

Mindkét fél nagyon iparkodik. Számunk-
ra presztízskérdés, hogy tető alá hozzuk 
az együttműködést a magyarokkal, 
hiszen szeretnénk jó kapcsolatot fenn-
tartani Budapesttel és a MÁV-START-tal. 
Nemcsak a Prága–Berlin–Hamburg, il-
letve a Prága–Bécs vasútvonalat akar-
juk színvonalasabbá tenni, hanem a 
Prága–Budapest vonalat is. Ehhez arra 
van szükség, hogy szerződésbe fog-
laljuk az egységes járműparkra és a 
szolgáltatások színvonalára vonatkozó 
követelményeket. Azt szeretnénk elér-
ni, hogy amikor az utas felszáll a szerel-
vényre, akkor pontosan tudja, milyen 
körülmények fogják fogadni a vonaton. 
A magyar kollégáktól hallottuk, hogy 
felújítják a spanyoloktól a kilencvenes 
évek közepén vásárolt CAF kocsikat. 
Ez jó hír abból a szempontból, hogy az 
említett nemzetközi vonalon is javulhat 
a kényelmi színvonal. Mi pedig pályáza-
tot írtunk ki ötven modern, 200 km/h 
sebességre is képes kocsi beszerzéséről. 
Ezeket részben a Prága-Budapest vona-
lon vetnénk be.

 „Presztízskérdés a magyarokkal való együttműködés”
Pavel Krtek azt mondja: a Cseh Vasutaknál is gond a munkaerő-utánpótlás

A Cseh Vasutak számokban (2014)
• A csoport munkavállalóinak száma: 24 163 fő
• A személyszállításban megtett utaskilométer: 

119 millió
• Az utasok száma: 170,1 millió
• Adósságállomány: 32,74 milliárd korona  

(kb. 360 milliárd forint)
• A csoport a múlt évet 1,375 milliárd korona  

(kb. 15 milliárd forint) veszteséggel zárta. 
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lesz lehetőségük arra, hogy közvetle-
nül ítéljék oda a vasúti közszolgálati 
szerződést az általuk preferált, vasúti 
személyszállítást végző szolgálta-
tónak. Tehát nem lesz kötelező ver-
senyeztetni, tendert kiírni az egyes 
pályaszakaszokra, s igénybe lehet 
venni uniós forrásokat akkor is, ha 
közvetlen megrendelés útján törté-
nik a szolgáltató kiválasztása. A kom-
fortra vagy a szolgáltatás színvonalá-
ra vonatkozó feltételek viszont igen 
szigorúak lesznek. Hiába igyekszünk 
felkészülni, még az is megtörténhet, 
hogy a Cseh Vasutak nem fogja tudni 
teljes mértékben megvédeni eddigi 
pozícióit. Talán zsugorodni fog egy 
kicsit, talán visszaszorulhat egyes 
pályaszakaszokon, de a jobb szerző-
dési feltételeknek köszönhetően akár 
nyereségesebbé is válhat. A negyedik 
csomag másik lényeges eleme, hogy 
a pályavasút – más üzletágként – 
mégis maradhat az anyavállalatban.

Önöknél mennyire vált be a részle-
ges piacnyitás?
A vasúti teherszállítás esetében a 
liberalizálás nem hozta meg a várt 
eredményeket: az ágazat teljesítmé-
nye csökken. Az államilag dotált vas-
úti közlekedési piac esetében pedig 
idő előtt következett be a nyitás: jo-
gilag még most sincsenek letisztáz-
va a versenyfeltételek, nincs meg az 
esélyegyenlőség a járművekhez, vas-
úti berendezésekhez való hozzáférés 
terén, nincs kidolgozott egységes 
jegyrendszer, ezért problémát jelent 
az egyes szolgáltatók menetjegyei-
nek kölcsönös elismerése. S hiányzik 
egy független, a vasúti piaci versenyt 
szabályozó felügyelő hatóság is.

Csehországban hogyan látják a kí-
nai tőke megjelenését az európai 
vasúti beruházások esetében? A 
Budapest–Belgrád vasútvonal kí-
nai részvétellel történő felújításról 
nyilván hallott, mint ahogy arról is, 
hogy Ukrajna az egyik legnagyobb 
kínai vasúti befektetővel a Kijev–
Lemberg–Varsó–Berlin útvonalon 
nagy sebességre alkalmas vasúi 
pálya létrehozásán dolgozik.
Egyelőre csak beszédtéma, hogy 
Csehországban is lehet majd kínai 
részvétellel megvalósuló projekt, de 
konkrétumok egyelőre nincsenek. 
Bármilyen vasútvonalon érkezzen 

is Európába az ázsiai áru, mi abban 
vagyunk érdekeltek, hogy az ne ke-
rüljön el bennünket. Ne felejtse el: a 
csehországi Nošovicében működik a 
Hyundai Motor egyetlen Európai Uni-
ón belüli gyára.

Christian Kern a Vasutas Magazin-
nak legutóbb úgy nyilatkozott, hogy 
komoly harcok fognak folyni a leg-
jobb vasutasokért. Önök hogy áll-
nak a munkaerő-utánpótlás terén?
Nem tarthatunk meg ugyanannyi 
munkavállalót, mint eddig, hiszen arra 
kell törekednünk, hogy a munka minél 
hatékonyabban legyen elvégezve. Ez 
a tulajdonos elvárása is, ami persze a 
szakszervezetek ellenállásába ütközik. 
A kulcsfontosságú szakmában dolgozó 
munkavállalóinkat viszont szeretnék 
megtartani és továbbképezni. Jelen-
leg főleg műszaki szakemberekből és 
szerelőkből van hiány, mozdonyveze-
tőkből megfelelő ugyan a létszám, a 
szakma azonban elöregedőben van, az 
átlagéletkor 50 év felett alakul. A gond 
az, hogy nincs megfelelő utánpótlás.  
A Cseh Vasutak főként középiskolákkal 
kötött együttműködést, amelyekben a 
középfokú végzettségű műszaki szak-
embereket képzik, de van megállapo-
dása a pardubicei Jan Perner Egyetem 
Közlekedési Karával is. Az esélyegyen-
lőségre is odafigyelünk. Mivel kevés a 
nő a menedzsmentben, a Brit Kereske-
delmi Kamarával közösen külön képzé-
si programot indítottunk el számukra: 
nemzetközi cégek topvezetői képezik 
őket azért, hogy minél nagyobb teret 
és minél magasabb pozíciót érjenek el 
a Cseh Vasutakon belül.

Ha már a szakszervezeteket em-
lítette: milyen a viszony velük? 
Mennyire tudnak rájuk támasz-
kodni?
Nem igazán támogatják a munkán-
kat, bár a tíz szakszervezettel való 
munkakapcsolat korrektnek nevez-
hető. Vezetőik szerencsére felelősen 
gondolkodnak, s nem hergelik, nem 
fűtik a dolgozókat a munkaadójuk el-
len. Nálunk az sem jellemző, hogy a 
cég belső ügyeit a nyilvánosság előtt 
tárgyalnák ki: olyan témákra kon-
centrálnak, amelyek nemcsak egyet-
len vasúttársaságot, hanem a szektor 
egészét érintik. Arra mindig különö-
sen odafigyelnek, hogy a törvény-
hozás a vasút és a vasutas dolgozók 

számára előnyösen alakuljon. Néha 
vita van közöttünk a foglalkoztatott-
sággal kapcsolatosan, de hogy mely 
területeken és hány szakemberre van 
szükség, azt a vállalat vezetése job-
ban tudja a szakszervezeteknél.

Az utasokat mivel próbálják meg-
tartani?
Főként kényelmi szolgáltatásokkal, 
amelyek színvonalát igyekszünk egy-
ségesíteni minden távolsági és regi-
onális járatunkon. Ingyenes wifi mű-
ködik a vonatainkon, az első osztályú 
kocsikon vizet és újságot adunk az 
utasainknak, s a kerékpárszállítás is 
egyre több járaton lehetséges. A tu-
ristaközpontokban például bringát is 
lehet kölcsönözni a ČD-Bike kártyával. 
És bár nekünk is van okostelefonra 
letölthető applikációnk, semmi sem 
formálta úgy át a Cseh Vasutakról ki-
alakult képet, mint ahogy ezt tíz éve 
a Pendolinók tették. Nekik köszönhe-
tően ugyanis sokan ma már gyorsvas-
útként tekintenek ránk. A Pendolino 
több mint egy gyorsvonat: olyan, 
prémiumszolgáltatásokat nyújtó „pro-
duktum”, amelyet sikerrel tudunk el-
adni az utasoknak.

Mit üzen a magyaroknak?
Azt, hogy sok szeretettel várjuk őket 
Csehországban, jöjjenek el Prágába, 
és próbálják ki a Pendolinókat! Törté-
nelmileg is jó kapcsolat van a csehek 
és a magyarok között, s nekünk az 
Osztrák-Magyar Monarchia öröksé-
gére kell építenünk. Hiszen ez volt az 
első állam, amely vasúti infrastruktú-
ránkat fejlesztette. Még egy személyes 
megjegyzést engedjen meg: hivatalos 
ügyek miatt is gyakran ülök vonaton, 
a nemzetközi járatokon rendszeresen 
igénybe veszem az étkezőkocsik szol-
gáltatásait. Nemrég munkatársaim-
mal a magyarokét próbáltuk ki Prága 
és Berlin között. Nagyon meg voltunk 
elégedve az utasellátó színvonalával: 
ízletes volt a paprikás, finom volt a 
gulyás. Szeretnénk, ha megmaradna 
ezen a nemzetközi vonalon a magyar 
étkezőkocsi

Szöveg és kép: 
Gyüre József, Szász Adrián

Köszönet a közreműködésért
Korcsmáros Gábornak.

(Prágai képriportunk a 16. oldalon.)  

Munkabeszüntetés után súlyos baleset Belgiumban

Jönnek a vezető nélküli vonatok Németországban

Három halálos áldozattal és több 
mint harminc ember sérülésével járó 
vonatbaleset történt június elején 
Belgiumban, ahol a vallóniai Saint-
Georges-sur-Meuse település közelé-
ben egy személyvonat rohant mint-
egy 90 km/h-s sebességgel az előtte 
lévő tehervonatba. Az SNCB belga 
vasúttársaság közlése szerint össze-
sen mintegy negyven ember utazott 
a hatkocsis szerelvényen, amelynek 
első két kocsija az ütközésben össze-
roncsolódott. A baleset helyszínére 
nagy erőkkel vonultak ki a mentők és 
tűzoltók, a hatóságok válságstábot és 
egy kihelyezett elsősegélyközpontot 
állítottak fel. A vonat fekete dobozá-
nak vizsgálata szerint a tragédiához a 
mozdonyvezető mulasztása is hozzá-
járult. Az adatrögzítő rendszer tanúsá-
ga szerint a mozdony vezetőjének lát-

nia kellett a dupla sárga figyelmeztető 
fényjelzést, amit rövid időn belül egy 
továbbhaladást tiltó piros jelzés kö-
vetett. A rögzített adatokból kiderült, 
hogy a vezető látta a figyelmeztető 
jelzést, mivel sebességét 110 km/h-
ról elkezdte csökkenteni. A fékezést 
azonban túl későn kezdte meg, ezért 
csapódott bele nagy sebességgel az 
előtte várakozó tehervonatba, noha 
lett volna elegendő ideje a szerel-
vényt megállítani. Belgiumban egyéb-
ként 10 700 figyelmeztető jelzéssel 
ellátott fontos vagy veszélyes vasúti 
szakasz van, ebből 3200-nál nincs ki-
építve automatikusan működésbe 
lépő fékrendszer. (Az adatok hasonló 
arányt mutatnak Hollandiában vagy 
Svájcban is.) Az automatikus fékezést 
a mozdonyvezető kikapcsolja azzal, 
ha áthaladáskor gombnyomással visz-

szaigazolja, hogy látta a figyelmeztető 
jelzést. Belga lapértesülések szerint ez 
most is így történt. Belgiumban a bal-
eset előtt pár nappal egyébként sztráj-
kot tartottak a vasutasok a pihenőidő 
csökkentésére vonatkozó munkálta-
tói elképzelések miatt. A belga kor-
mány ugyanis a következő öt évben 
11 milliárd eurót akar megspórolni a 
gazdasági és szociális reformok révén, 
és többek között azt tervezi, hogy 65-
ről 67 évre emeli a nyugdíjkorhatárt, 
befagyasztja a bérek és a segélyek 
indexálását a gazdaság versenyképes-
sége és a foglalkoztatottság növelése 
érdekében. A kabinet takarékossági 
intézkedései miatt egymás után lép-
tek tiltakozó akcióba a szakszerveze-
tek, így a vasutasok is.

Forrás: MTI

Legkésőbb 2023-tól mozdonyvezető 
nélküli vonatok fognak közlekedni a 
német vasúti hálózat egy részén – így 
fogalmazott a Frankfurter Allgemeine 
Zeitungnak adott interjújában Rüdi-
ger Grube, a Deutsche Bahn elnöke.  
A német államvasutak első embere 
szerint „az önjáró vonatok bevezetése 
nem megy egyik napról a másikra. A 
vasútnál, amelynek bonyolult rendsze-
rében lassú és gyors utasszállító szerel-

vények, valamint tehervonatok közleke-
dését kell összehangolni, ez nehezebb, 
mint a metrónál, de lehetséges.” A vas-
útvezér mindenesetre azzal számol, 
hogy 2021-ben, 2022-ben vagy 2023-
ban a német hálózat egyes részein 
teljesen automatizált szerelvények 
fognak közlekedni. Az Érchegységben 
lévő teszt pályán mindenesetre már 
zajlanak a kísérletek az önjáró vas-
úti szerelvényekkel. Rüdiger Grube 

legutóbb a német WirtschaftsWoche 
hírportálnak adott interjúban hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a gazdaság dig-
italizációja a klasszikus mozdonyveze-
tői munkát is feleslegessé fogja tenni. 
„A mozdonyvezetők és a forgalmi szol-
gálattevők munkaköre a jövőben ösz-
szeolvad, a vonatokat pedig egy a köz-
pontból irányítják majd” – tette hozzá.

Forrás: FAZ/wiwo.de/MTI
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ÉRDEKVÉDELEM

Minden jegyvizsgáló saját maga 
döntse el, hogy megéri-e neki többet 
dolgozni több pénzért – mondja a 
Vasutasok Független Szakszervezeti 
Szövetségének (VFSZSZ) elnöke. Han-
kó János szerint az a baj az érdekkép-
viseletekkel, hogy vezetőik engednek a 
politikai szirénhangok csábításának.

A munkáltatóval vívott kemény 
csata után hol szokott a szakszer-
vezet vezetősége lazítani? Inkább 
egy szaunában, közös izzadással  
relaxál a vezérkar, vagy valamelyikük  
borospincéjében hűsölnek?
Úgy látja, hogy rám férne a pihenés? 
Figyelmeztetett is ma reggel a párom, 
hogy karikás szemmel ne adjak interjút. 
Az könnyen lehet, hogy más szakszer-
vezetnél így lazítanak, nekünk azonban 
nincs se borospincénk, se szaunánk. 
Nem is tudnék a szemébe nézni azoknak 
a vasutas kollégáknak, akik jó, ha százezer 
forintot visznek haza. De ha milliárdo-
sokat képviselnénk, akkor sem találnám 
elfogadhatónak a hivalkodást, a rongyrá-
zást emberi butaságnak tartom. Pihenés-
nek például egy Duna-parti bográcsozás 
vagy a Városligetben egy kellemes séta is 
megteszi.

Most épp miért harcolnak a munkál-
tatóval?
Az örökös vita mindig a több pénzért és a 
magasabb bérért folyik…

Azt hittem, elsőnek a Biztonsági Igaz-
gatóságon megrendezett üzemi ta-
nácsi választást fogja említeni: hon-
lapjukon a szavazás megismétlését 
követelik.
Hiányosságokat tapasztaltunk a szavazá-
son, a tagjaink több problémát is jelez-
tek. Tulajdonképpen pozitív fordulatot 
vett a történet, mert elértük, hogy új vá-
lasztások legyenek.

Mióta elnöke a VFSZSZ-nek?
Jövő márciusban lesz egy évtizede. Ta-
valy választottak meg újabb öt évre.

Ha nem lehetett volna elnök, akkor 
most mit csinálna a legszívesebben?
Nézze, én 25 évig mozdonyt vezettem…

Visszaülne mozdonyra?
Nem.

Esetleg nem is maradna a vasúttár-
saságnál?
Mint irodai alkalmazott semmi esetre 
sem. Közel 38 éve vagyok a MÁV-nál, 
a vállalat minden szegletét ismerem a 
falusi bakterháztól a Könyves Kálmán 
körúti székházig. Azonban a mozdony-
vezetés örök szerelem, így talán ebben 
a munkakörben. De ki tudja.

Azt is elárulja, hogy hány tagja van a 
VFSZSZ-nek?

Miért fontos ez a kérdés? Egy szakszer-
vezet eredményessége nem a tagok 
létszámán múlik, hanem az elvégezett 
munkának, azaz az egyes munkavál-
lalók hatékony érdekképviseletének a 
függvénye.

Azért az nem lehet véletlen, hogy 
ezt minden szakszervezeti veze-
tőből szinte harapófogóval kell 
kihúzni. Nem büszke a taglét-
számra?
De! Nagyon is! Mint ahogy a tagság 
is büszke a vezetőségre – ez fordítva 
is igaz. 

Akkor miért titkolózik? Talán mert 
néhány éve vita volt ebből a MÁV és a 
VFSZSZ között, ami még a döntőbíró-
ságot is megjárta?
Nem titkolózom, de abban hiszek, hogy 
bárki forduljon is hozzánk, segítenünk 
kell. Minden munkavállalónak szabad 
döntési joga, hogy kitől kér támogatást, 
szükség esetén érdekképviseletet. És 
ettől a ponttól kezdve nem az a fontos, 
hogy mennyi a taglétszám, hanem az, 
hogy mennyien fordulnak hozzánk bi-
zalommal támogatásért, segítségért.

Nagyságrendet azért elárulhatna. 
Egyesek szerint még a száz főt sem 
éri el a tagságuk.
Miért fontos ez ennyire? Maradjunk any-
nyiban, hogy ezer fölötti a létszám. Min-
den foglalkozási ág képviselteti magát a 
tagjaink között, azaz a kalauztól kezdve 
a mozdonyvezetőn át a kocsivizsgálóig 
sokféle munkakörben dolgoznak. Mind-
annyiunk számára fontos az ő érdekeik 
képviselete.

Ehhez képest a Facebookon mindösz-
sze 14 követője van. Valamit nem jól 
csinál: lehet, hogy a Benyovszky Or-
vosi Központ helyett inkább a MÁV-
val kapcsolatos jó híreket kellene 
megosztania?
Köszönöm, hogy felkészült a 
személyemmel kapcsolatban.  
Nem gondolom, hogy a személyes Fa-
cebook oldalamra ugyanazokat az in-
formációkat kellene kiírnom, mint ami-
ket más szakszervezeteknek. Én abban 
hiszek, hogy az ember önálló indivi-
duum, és szuverén joga, hogy azt tegye, 
amit értékrendje sugall. Hiszek abban, 
hogy ha valami pozitívumot tapaszta-
lok, azt meg kell osztanom másokkal, 
mert talán hasznosítani tudják. Nem 
kötelező, ez csak egy lehetőség. Ennyi 
és nem több. Fontosabb számomra az 
információtovábbítás, mint az, hogy va-
lójában ki is a forrása. Gondolok itt arra, 
hogy a hírforrás lehet egy átlagember 
bejegyzése vagy a kormány pozitív dön-
tése. A cél a tájékoztatás!

Hol helyezné el magukat a hét 
érdekképviselet között?
Egy sorrend felállítását várja most tő-
lem?

Nem. Épp ellenkezőleg: győzzön meg, 
hogy miért kellene mondjuk éppen 
önökhöz belépnem!?

Nem kell belépnie! Nem ez a fontos! 
Az a fontos, hogy bízzon bennünk! Én 
komolyan veszem, hogy nekünk valódi 
érdekvédelmet kell adnunk a vasutas 
dolgozóknak. Bármilyen gonddal is 
fordul hozzánk a munkavállaló, azt mi 
úgy kezeljük, hogy abban a pillanat-
ban számára ez a legnagyobb problé-
ma. Még akkor is, ha csak arról van szó, 
hogy a munkahelyén például nincs 
rendszeresen szappan. Mi együttmű-
ködésre törekvők és konszenzuske-
resők vagyunk. Ebben több és ebben 
más a VFSZSZ! Úgy ítéljük meg, s ezt 
támasztják alá a tapasztalataink is, 
hogy sokkal többet lehet elérni komp-
romisszummal, együttműködéssel, 
mint acsarkodással, „ki ha én nem” 
erőszakkal! Másokkal ellentétben mi 
nem azt keressük folyton, hogy hol 
lehetne kiásni a csatabárdot, mikor 
lehetne felborítani a tárgyalóasztalt.

Mit jelent az ön számára az ezerfős 
tagság vezetése? Mi volt a legna-
gyobb eredmény, amit az elmúlt tíz 
évben az ő érdekükben ért el?
Talán még emlékszik rá, hogy 1998. 
augusztus 28-án történt egy baleset. 
Nagymaros és Zebegény között egy 
Budapestről érkező vonat beleszaladt 
az előtte közlekedő InterCity-be. Több 
vasúti kocsi kisiklott, a mozdonyve-
zető meghalt, sokan megsérültek. Én 
ekkor döntöttem el, hogy képviselni 
szeretném a vasutas szakembereket, 
és ezért léptem be a szakszervezetbe. 
A sikerek közül pedig egyet sem emel-
nék ki szívesen: volt, hogy süteményt 
sütöttek nekem, de olyan is, hogy az 
egész család bejött, s megköszönte a 
segítségemet. Mostanában legtöbb-
ször a nyugdíjba vonulással keresnek 
fel. Nem tudom, mi ennek a töme-
ges jelenségnek az oka, de a feladat 
egyértelmű: segíteni, hogy a 40 éve a 
vasútnál dolgozó megkaphassa mind-
azt, ami neki törvényileg jár.

Ha már a múltat szóba hozta, idéz-
zünk fel két történetet: 1992-ben 
a sztrájk hevében a VFSZSZ-ta-
gok közül nyolcan-tízen a Lővér 
Expressz elé feküdtek. A vonat 
végül nem indult el, a MÁV-nak 
kétszáz utast kellett kártalanítania 
a bíróság döntése után. Hová tűnt 
azóta a VFSZSZ-ből a harci szellem?
A rendszerváltás környékén mindenki 
nagyon bátor volt és mindenki harcol-

ni akart. Más világot éltünk, más idők 
jártak, s mások voltak az emberek és 
a törvények is. Ma már ez nincs így. 
Ha most én tenném meg ugyanezt, 
biztos, hogy néhányan odajönnének 
hozzám, együtt küzdenénk a cél ér-
dekében, gratulálnának, megvereget-
nék a vállam, de nem vagyok biztos 
abban, hogy hasonló eredményt tud-
nánk elérni egy ilyen akcióval. El kell 
fogadni, hogy változott a stílus: a vitát 
a tárgyalóasztalnál kell lefolytatni!

Nem kell mindig kiásni a csatabárdot
Hankó János a lankadó harci kedvről és a jó kezdeményezések bukásáról

A politika vonzásában
Hankó János 1961. április 28-án szü-
letett Békéscsabán. Mint mondja, csil-
lagjegye alapján kőkemény bika, de a 
hozzá közelállók is így vélekednek róla: 
„megfontoltan mozdul, de ha beindul, 
nem lehet megállítani”. Vasutas pá-
lyáját is a Viharsarokban kezdte 1978. 
augusztus elsején. A rendszerváltáskor, 
1989-ben költözött Budapestre, ahol a 
Hámán Kató Fűtőházba került.

A hosszú haj és a „metálos” külső nem 
véletlen: fiatalkorában rockzenész, 
leginkább dobos szeretett volna lenni, 
„de az élet máshogy hozta”. Ha valaki 
össze szeretne vele futni, akkor elég, ha 
telefonon felhívja, és ő akár azonnal 
fogadja az illetőt, még ha ezért egy 
kemény rockos Triász koncertet is kell 
lemondania. 

Büszke arra, hogy a szakszervezeti 
vezetők közül egyedül neki van or-
szággyűlési belépője. „Régebben is 
sokat jártam a Parlamentbe, nyilván 
azért, mert vonz a politika” – teszi 
hozzá. Szerinte a dolog természetéből 
adódóan „minden szakszervezeti em-
ber alapvetően baloldali, de ez nem 
egyenlő a Fidesz-ellenességgel”. Így a 
hathatósabb érdekvédelem érdekében 
bal- és jobboldalról is felkutat minden 
segítséget.

Hankó Jánosnak három gyermeke van: 
a legidősebb, Viktor 31 éves. A Klubrá-
dióban volt riporter, majd a Klasszik 
Rádiónak volt az ügyvezető igazgatója, 
időnként pedig édesapja legfőbb kom-
munikációs tanácsadója.

Lánya 26 éves, jelenleg kisbabát vár.  
A legkisebb fia 14 éves, ő a művészetek 
iránt érez vonzalmat.

ÉRDEKVÉDELEM
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Egy másik sztori szerint a Bajnai-kor-
mány idején önt meg akarták venni.
Ez nem legenda, ez tényleg így történt: 
hárommillió forintot ajánlottak fel, hogy 
ne írjam alá a START kollektív szerződé-
sét. Természetesen ilyet nem lehet elfo-
gadni! De ez ma már a történelem része. 
Akkor a VFSZSZ vezetősége döntött úgy, 
hogy nem írjuk alá a kollektív szerződést 
„egyetértőleg”. Azt gondolom, ez tényleg 
jó döntés volt. Az egyetértőleg való alá-
írás azt jelenti, hogy a kollektív szerződést 
csak a reprezentatív szakszervezetek írják 
alá szerződéskötő félként, a VFSZSZ pe-
dig csak jóváhagyólag. De miért is?

Épp az a VDSZSZ Szolidaritás kötöt-
te a reprezentativitás feltételéhez az 
aláírást, ahonnan önök 1990-ben ki-
váltak.
Valóban kiváltunk, de akkor én még 
VFSZSZ tag sem voltam. Gaskó István 
ennek ellenére mindig azt mondogatja: 
„nem a VFSZSZ-szel van baj, hanem Han-
kóval”.

Néhány hete nyílt levelet tettek közzé 
– az egyébként igen szűkszavú – hon-
lapjukon, melyben az Echo televízió 
május 31-i adása miatt tiltakoztak. A 
Böngésző véleményműsor vezető-
je és a meghívott vendégek többek 
között arról beszélgettek, hogy ma a 
MÁV vezetése még azt sem teheti meg 
szabadon, hogy pluszpénzt adjon pél-
dául a jegyvizsgálóknak, mert a szak-
szervezetek önös szándékaiktól vezé-
relve még erre is nemet mondanak, 
megrövidítve ezáltal a dolgozókat. 
Miért vették magukra ezt az inget? Hi-
szen ebben a történetben nem önök 
borítottak asztalt.
Igaza van. Az elfogadható érdekképvi-
selet nem attól függ, ki borít asztalt, ha-
nem attól, hogy kit érint a sérelem. Ha 
vasutas munkavállalót, akkor ez szerin-
tem a VFSZSZ ügye is. De persze mielőtt 
bármilyen nyílt levelet megjelentettünk 
volna, több szakszervezet vezetőjével is 
egyeztettem, hogy kinek mi a vélemé-
nye a témával kapcsolatban. Átküldtem 
nekik a szerintem szakszervezet-ellenes 
tévéműsor videóját és a levél tervezetét. 
Akkor harcosan és egyetértően minden-
ki mellém állt. Azóta persze óvatosabbak 
lettek a „harcostársak”.

Ha én jegyvizsgáló lennék, és önök-
höz fordulnék, mert a munkáltatóm 
kiszámolta, hogy az új bértáblával 

mondjuk 15 ezer forinttal kapnék 
többet havonta, és még vállalnám is, 
hogy valamivel többet dolgozom, ak-
kor most mit tanácsolna nekem?
Elmondanám pró és kontra az érveket, 
de felhívnám a figyelmét, hogy dönteni 
a vasutasnak kell. Mindenkinek van csa-
ládja, van, aki gyereket nevel, a pénz min-
denhol fontos. Mindenki a saját maga 
anyagi helyzetét ismeri a legjobban, s 
önmagának kell eldöntenie: megéri-e 
többet dolgozni 15 ezer forintért.

Akkor a Vasutasok Szakszervezetéhez 
hasonlóan önök is azt az álláspontot 
képviselik, hogy az érdekképviseletek 
nem csavarhatják ki a döntés jogát a 
tagok kezéből?
Természetesen.

Korábban utalt Gépészek Szakszerve-
zetére: hogy állnak az együttműkö-
déssel? Mire fog irányulni?
Nekem korábban is az összefogás volt a 
legfontosabb vesszőparipám, igaz, mára 
kissé átalakult a szó jelentése. Sajnos, 
számtalan jó kezdeményezés azért bu-
kott meg, mert egyes érdekképviseleti 
vezetők közül valaki mindig úgy 
gondolta: neki kell a csapat élére állni, s 
vinni a prímet. Még ma is hiszek abban, 
hogy ha nem engednénk mindenféle 
politikai szirénhangoknak, akkor közö-
sen erősebbek lennénk. A Gépészek 
Szakszervezetével való együttműködé-
sünk ezért is nyitott: mások csatlakozását 
is örömmel várjuk a közös gondolkodá-
sunkhoz.

Figyelte a Liga elnökválasztását? 
Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda a 
mandátumok 72,5 százalékát szerez-

te meg. Még 30 százalékot sem kapott 
Buzásné Putz Erzsébet: a Mérnökök 
Szakszervezetének elnöke igencsak 
alulmaradt a küzdelemben.
Valóban? Én ezt nem így látom. Beszél-
gettem a választásokat megelőzően 
Buzásné Putz Erzsébettel. Arról egyeztet-
tünk, hogy ha nyer, akkor a VFSZSZ leül 
vele tárgyalni.

Miről?
Hogy miként tudnánk a Liga konföderá-
cióján belül együttdolgozni.

Beléptek volna a Ligába?
Tárgyalásokat kezdeményeztünk volna, 
a témát a VFSZSZ vezetősége elé vittem 
volna, majd a döntésnek megfelelően 
léptünk volna tovább.

Mindjárt itt a Vasutasnap. Hol fognak 
ünnepelni?
Szakszervezetileg csak október 24-
én, a VFSZSZ születésnapján szoktunk 
ünnepelni. Ettől függetlenül azt gondo-
lom, hogy a Vasutasnap minden vasutas 
ünnepe, az ez alkalomból kapott kitünte-
tések tulajdonosai méltán megérdemlik 
mindannyiunk elismerését. Ezért enged-
je meg, hogy ezúton is gratuláljak mind-
azoknak, akiket kitüntetésben fog része-
síteni a munkáltató. Hiszem azt, hogy az 
egyes emberek érdeme, elismerése egy 
kollektív együttműködés része. Ezért 
szeretném minden egyes vasutasnak, 
leginkább „Kovács 14 Jánosnak” megkö-
szönni és gratulálni a 2015-ös munkájá-
nak eredményéhez, hiszen nagy szükség 
van mindannyiuk türelmére, kitartására, 
szakmai felkészültségére.

Szöveg: Gyüre József
Kép: Soós Botond

Megvalósítási fázisba érkezett 
a MÁV-csoport Infrastruktúra és 
gördülőállomány-karbantartási, valamint 
alkalmazás-konszolidációs projektje (azaz 
az INKA), amelynek célja egy egységes, 
a műszaki és az azt támogató gazdasági 
folyamatokat is magában foglaló vál-
lalatirányítási rendszer megteremtése. 
Ezzel az „első félidőben”, azaz a tervezési 
szakaszban több száz projekttag által 
összeállított részletes terv szerinti tarta-
lommal folyik a fejlesztés, megkezdődött 
a tesztelés és az ahhoz kapcsolódó okta-
tások, valamint haladnak az éles indulást 
megelőző adat-előkészítési, adatgazda-
gítási munkák, valamint a szabályzatmó-
dosítási és -készítési feladatok.

Az INKA értékben és komplexitásban 
Magyarország egyik legnagyobb fejlesz-
tési projektje, hasonló nagyságrendű 
szervezési feladat megvalósítása nagy-
vállalatok életében is tízévente egyszer 
fordul elő. Az INKA1 alapprojekt, a le-
ányvállalati kiterjesztés és az ingatlan-
menedzsment modult bevezető RE-FX 
projekt első kulcsfelhasználói csoportjá-
nak oktatása 2016. június 20-án kezdő-
dött meg. A most kiképzett szakértők az 
INKA-megoldás keretében bevezetendő 
alkalmazások kulcsfelhasználói lesznek. 
Kulcsfelhasználóként a következő hóna-
pokban a rendszer tesztelésében, illetve 
végfelhasználói oktatásaiban vesznek 
majd részt, az éles működés során pedig 
most megszerzett tudásukra elenged-
hetetlen szükségük lesz a szakterületük-
nek, hiszen ők azok, akik nemcsak saját 
szakmájuk munkafolyamatait ismerik, 
hanem azok rendszerbeli kezelését, sa-
játosságait és kapcsolódásait is. A kulcs-
felhasználók tehát a rendszer beveze-
tésekor, finomhangolásakor, valamint a 
későbbi fejlesztések, kapcsolódó projek-
tek megvalósításakor a MÁV-csoport szá-
mára rendkívül értékes munkavállalók 
lesznek.

Megvalósítási időszak feladatai:

Tesztelés
A július 4-től kezdődő tesztelési feladatok 
központi lebonyolítására a projekt külön 
helyiséget alakított ki 80 munkaállomás-
sal, munkacsoportokhoz dedikált gépek-
kel. A három projekt (INKA, LEÁNY, RE-
FX) közel 550 tesztelőt nevesített, ebből 

kulcsfelhasználó tesztelő közel 350 fő. 
A tesztelők kiképzést kaptak a MÁV-cso-
portnál tesztelési adminisztrációra és 
hibakezelés-követésére használt TFS 
(Team Foundation Server) eszköz hasz-
nálatára is.

Oktatás
A június 20-tól kezdődő kulcsfelhasz-
nálói oktatásokat 92 oktatási blokkba 
szervezve több mint 400 fő kapja meg 
közel 2 hónapos időtartam alatt. E-lear-
ning formátumú SAP-alapoktatás is ké-
szült, amelyet minden résztvevőnek el 
kell végeznie, ez az oktatás előfeltétele. 
A végfelhasználói tananyagokat külön 
oktatásianyag-készítő szoftver segítésé-
vel készítjük el. Az új tagokhoz a munka-
csoportok mentorokat jelöltek ki, akik se-
gítik a projekttagokat az orientációban.

Migráció
Az adatmigráció során a forrásrendsze-
rekből a célrendszerekbe helyezzük át 
a működéshez szükséges adatokat (pl. 
készletadatok, cikk- és partnertörzs, 
műszaki objektumok adatai) a célrend-
szerben használatos struktúra és tar-
talmi követelmények szerint. A projek-
tekben közel 200 adatkör összehangolt 
migrációját kell végrehajtani az éles in-
dulásig, figyelve a migrálandó adatkö-
rök egymásra épülésére is. Több eset-
ben ezt a meglévő adatok előkészítése, 
tisztítása vagy gazdagítása előzi meg 
– az egyik műszaki adatkörcsoport 
esetében ez a feladat 86 szakember 
féléves munkáját igényli, munkaidejük 
felében.

Szabályzatok kialakítása
Az INKA1-megoldás kapcsán mintegy 
180 kapcsolódó szabályzatot azonosí-
tottunk, amelyek közül több mint 100 
módosítása válik szükségessé. A mó-
dosítandó szabályozásokat prioritások 
hozzárendelésével csoportosítottuk, az 
elkészítésükhöz szükséges határidők 
meghatározásával. A szervezetek által 
kijelölt szabályzatírók folyamatfelvéte-
li oktatást és módszertani útmutatót 
is kaptak, hogy a kialakítandó 
szabályzatok az új informatikai rendsze-
rekhez illeszkedve, folyamatszemlélet-
tel készülhessenek el. A szabályozások 
elkészítésének határidőre történő meg-
valósítását folyamatosan monitorozzuk. 

Projektszünet
Az ütemterv szerint 2016. augusztus 1- 
14. között tartunk projektszünetet, a pro-
jektben dolgozó kollégák ekkor tudják 
majd kivenni szabadságukat.

INKA-projektmenedzsment

INKA-fejlesztés: elkezdődött a második félidő

Kohéziós Alap

„A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezér-
igazgatójaként 2016. június 10-től az 
INKA1 alapprojekt projektigazgatói fel-
adatait is ellátom. A projektet a Projektirá-
nyító Bizottság (PIB) tagjaként, annak 
megalakításától kezdve felügyelem. A 
projektvezetéssel és Kőrösi-Timár Tünde 
projektvezetővel együtt továbbra is az a 
célunk, hogy az INKA-megoldás keretében 
megtervezett rendszereket és folyamato-
kat az eredeti ütemterv szerint valósítsuk 
meg.

Az alapprojektben bevezetendő SAP-mo-
dulok és a RE-FX projekt keretében kialakí-
tásra kerülő ingatlanmenedzsment mo-
dul egy rendszer részei. Mivel a két projekt 
ütemezése, éles indulási határideje, az e 
cikkben is ismertetett feladatok (adattisz-
títás, adatgazdagítás, tesztelés, oktatás, 
szabályzatkészítés, migráció) egymással 
szorosan összefüggnek, egy projektszer-
vezetben ezek összehangolása, integrált 
elvégzése biztonságosabb a bevezetésben 
érintett vállalatok számára. Ezért a RE-FX 
projekt 2016. július 1-jétől szakmai alpro-
jektként beolvad az INKA1 Alapprojektbe, 
annak munkamódszere és projektalapító 
dokumentuma szerint dolgozik tovább. A 
részletekről a projekttagokat a későbbiek-
ben tájékoztatni fogjuk.

A megvalósítási fázisban a projekthez 
jelentős, minden korábbi fejlesztésnél 
nagyobb, valamennyi pályavasúti és 
gazdasági szakmai területet nagymér-
tékben igénybe vevő, megrendelő oldali 
erőforrást biztosítunk.

Ehhez kérem további együttműködésüket 
a projekt sikeres lebonyolítása érdekében.”

Bádonfainé Szikszay Erzsébet  
projekt igazgató
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tápellátása felsővezetéki transzformá-
torról vagy szabványos vasúti biztosí-
tóberendezésről is történhet. Az ipari 
számítógépen történik meg a tényle-
ges kerékterhelés-értékek és a diag-
nosztikai mérőszámok kiszámolása, 
amelyek aztán mobilhálózaton keresz-
tül jutnak el a központi adatbázisba. 
A központi számítógép kapcsolatban 
áll a vasúttársaság informatikai rend-
szereivel, amelyekből lekérdezhetők a 
szerelvényre és a rakományára vonat-
kozó adatok (menetlevél, rakodási jegy-

zőkönyv, engedélyek stb.). A mérési 
eredmények kiértékelése automatiku-
san történik, és szükség esetén a rend-
szer riasztja a megfelelő technológiai 
pontot (vasútállomást). A riasztás egy 
állomási számítógépen jelenik meg, 
ahol a megfelelő alkalmazás segítsé-
gével lehetőség van a mérési eredmé-
nyek áttekintésére, a riasztás nyugtá-
zására, sőt jegyzőkönyv nyomtatására 
is. A mérési eredmények mindemel-
lett visszamenőlegesen is elérhetők. 
A valós idejű mérések elvégzése, és 

szükség esetén a riasztások indítása 
mellett a rendszer a mért adatok adat-
bázisban való tárolása és utólagos 
feldolgozása segítségével rengeteg 
hasznos statisztikai információ szol-
gáltatására alkalmas, s így például 
használható az egyes kocsik állapotá-
nak nyomon követésére is.

Az eRDM prototípus rendszer kifej-
lesztése során a mérnököknek számos 
kihívással kellett megküzdeniük. Ide 
tartozik, hogy a rendszer kültéren üze-
mel, kitéve a szélsőséges időjárási kö-
rülményeknek. A szenzorházak meg-
tervezésénél, a csatlakozók és kábelek 
kiválasztásánál tekintettel kellett len-
ni a komoly mechanikai terhelésre 
is. További kihívást jelentettek azok 
az elektromágneses zavarok, ame-
lyek vasúti környezetben jellemzően 
előfordulnak. Ennek megfelelően az 
áramkörök zavarérzékenységére ko-
moly figyelmet kellett fordítani a ter-
vezés során. Tervezői kihívást jelentett  
még az adatbiztonság kérdésköre, a 
rendszer összekötése külső, MÁV-os 
rendszerekkel, valamint az ellenőrzési 
eljárás kidolgozása, a rendszer állapo-
tának monitorozása. 

A Mezőkeresztes mellett működő 
prototípus üzemeltetésének első 
évei alatt gyűjtött tapasztalatok 
alapján a MÁV kidolgozta a rendszer 
működtetésére, a riasztások keze-
lésére vonatkozó belső utasítását. 
A 2014-es évben a berendezés közel 
6000 teherszerelvényt mért meg és 
értékelt ki. A prototípus sikereit kö-
vetően 2015-ben az ország teljes te-
rületén összesen 30 darab eRDM240 
rendszert sikerült telepíteni, tipikusan 
a határátkelők és a jelentős teher-
forgalmú csomópontok közelében, 
Sátoraljaújhelytől Gyékényesig. Ezek 
a berendezések az idei évtől kezdve 
folyamatosan biztosítják a teherfor-
galom monitorozását, lényegében a 
MÁV teljes hálózatán.

A fejlesztés sikerének köszönhetően 
az evopro Innovation Kft. az eRDM 
rendszerért 2014-ben elnyerte a Ma-
gyar Termék Nagydíjat, 2015-ben pe-
dig Innovációs Nagydíjban részesült. 

Dr. Szepessy Zsolt
ügyvezető

evopro Innovation Kft.

FEJLESZTÉS

Innovációs Nagydíjat nyert az eRDM240 rendszer

A vasúti infrastruktúra kezelését és 
az árufuvarozást végző vállalatok 
szétválasztásával fontos szempont-
tá vált a szállított teheráru moni-
torozhatósága. A túlterhelt szerel-
vények a megengedettnél nagyobb 
igénybevételt jelentenek a pályá-
nak, a gondatlanul megrakott, 
egyenlőtlenül terhelt kocsik pedig 
veszélyeztetik a vasúti közlekedés 
biztonságát. Ennek ellenőrzésére 
korábban csak szúrópróbaszerűen, 
egyes szerelvények statikus vasúti 
mérlegrendszerrel történő vizs-
gálatával volt lehetőség - állítja 
szakcikkében Dr. Szepessy Zsolt.

Hasonlóan fontos a vasúti járműpark 
állapotának nyomon követése. A 
felületi hibákat, laposodást elszen-
vedő kerekek, az elöregedő forgóvá-
zak rongálják a pályát, kiszűrésükre 
azonban korábban csak a járműjavító 
üzemekben volt mód a kocsik rendes 
karbantartása során.

Ezekre a kihívásokra adnak választ 
azok a ma már világszerte alkalma-
zott integrált vasúti diagnosztikai 
berendezések, amelyek a modern 
méréstechnika és informatika adta 
technológiai lehetőségekkel bizto-
sítják a közlekedő szerelvények auto-
matikus megfigyelését. E rendszerek 
nagymértékben hozzájárulnak a vas-
úti infrastruktúra (a pálya és a kocsik) 
állagának megóvásához, a karbantar-
tás tervezhetőségéhez, az üzemelte-
tés hatékonyságának növeléséhez.  
Mindezek összességében a költségek 
csökkentését, egyúttal a közlekedés-
biztonság növelését eredményezik.

Ilyen integrált diagnosztikai beren-
dezés a teljes egészében magyar 
fejlesztésű eRDM240. A rendszert az 
evopro Innovation Kft. fejlesztette ki 
a ProDSP Kft.-vel, valamint a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME) Méréstechnika és 
Információs Rendszerek Tanszékével 

közösen a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzlet-
ága számára 2010-ben. A prototípus 
rendszer azóta is üzemel Mezőke-
resztes-Mezőnyárád térségében. 

Az eRDM egy dinamikus vasúti el-
lenőrző berendezés, amely a sze-
relvény normál üzemi sebességgel 
történő elhaladása közben képes a 
kerekek és a kocsik terhelésének mé-
résére, a hibás forgóvázak kiszűrésére 
és a kerékhibák azonosítására. 

A rendszer a mért adatokat azonnal 
feldolgozza; a túlterhelt, egyenlőt-
lenül megrakott vagy kerékhibás 
kocsikat tartalmazó szerelvények-
ről perceken belül értesítést küld a 
következő állomásra, ahol szükség 
esetén megállítható és kisorolható a 
szerelvény. Ilyen esetben lehetőség 
van a beazonosított veszélyes kocsik 
terhelésének statikus mérleggel tör-
ténő ellenőrzésére, a rakomány rög-
zítésére, kiegyenlítésére, majd dön-
tés születhet arról, hogy a szerelvény 
tovább közlekedhet-e.
 
Az eRDM rendszer 8-12, a sínekre sze-
relt szenzorpárt tartalmaz, amelyek a 
sín oldalára felhegesztett nyúlásmé-
rő bélyegek segítségével mérik meg 
az elhaladó szerelvény valameny-
nyi kerekét. A szenzorok beépített, 
nagy teljesítményű jelfeldolgozó 
számítógépek segítségével „előfel-
dolgozzák” a mért adatokat, majd 
kommunikációs csatornán keresztül 
továbbítják azokat a vasúti oszlop-
ra szerelt szekrényben helyet fogla-
ló ipari számítógépnek. A rendszer 

FEJLESZTÉS
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A vasút hangja 2. 
Könnyű és magyar

„Itt van a nyár, irány a Balaton,
Másodosztály a Zsuzsanna vonaton,

Kinézek jobbra, kinézek balra,
A réten legel öt magyar tarka,
A vécében nyomom a pedált,

A walkmanem meg nyomja a metált,
Jön már a kaller, csattan a saller,

Pár perc múlva itt van a Balaton!”

A Prosectura zenekar Hurrá, nyaralunk! című dalának fenti sorai igazolják: a vasút még az oly’ léha és 
szertelen punkzenészeket is képes megihletni. A táncdalénekesekről, popsztárokról, rapperekről, al-
ternatív, népzenei és blueselőadókról nem is beszélve! Sok kedvencünk énekelt, énekel vonatokról – ki 
humorosan, ki szívet fájdítva, megint más úgy, hogy nemzedékeken átívelő slágert alkot. Akad, akinek 
egész karrierjét végigkíséri a sínek világa. Legutóbb határainkon túl kutakodtunk a témában, most lás-
suk a hazai „vonatos könnyűzenei” termést!

Táncdalnokok
A hatvanas-hetvenes években sokak közérzetét meghatározták a táncdalfesztiválok melódi-
ái. Nem csoda, hogy klasszikussá érett az is, ahogy a jólfésült Poór Péter énekelte: „Hajjaj, fe-
kete vonat, elvitted a páromat…” A logopédus-táncdalénekes Balás Eszter Visz a vonat, kedves, 
a videoklipben síneken fekve nótázó Gemini együttes pedig Álomvonat címmel jelentkezett 
vasúti ihletésű versenydallal, bár utóbbiakat ma már kevesebben dúdolják.

LGT – a név kötelez
Nem úgy a Zenevonatot az LGT-től, persze Presser Gábor és 
Somló Tamás életét már csak ikonikus zenekaruk névválasztása 
miatt is meghatározta a vasút! A Locomotiv GT legendás korai 
korszakában túl sok dallal még nem járta körül a témát, de már 
ekkor is lemezborítóik visszatérő eleme volt egy gőzmozdony. 
1992-ben Presserék a Nyugati pályaudvaron tartott óriási sike-
rű búcsúkoncertekkel köszöntek el a közönségtől, hogy aztán 
1997-ben váratlanul a 424 – Mozdonyopera című albummal tér-
jenek vissza. A korongon olyan „mozdonyfüstös” szerzemények 
kaptak helyet, mint például a Mozdonyrádió vagy a 424-es csa-
tahajó.

A szerelemvonatból nincs kiszállás
A nyolcvanas évek magyar pop-rock kró-
nikájához még sok vonatos nóta hozzá-
tartozik. Dalolt az Első Emelet Sorsvonat-
ról, a Dolly Roll Florida Expressről, míg az 
Edda frontembere, Pataky Attila elhagyta 
a várost, és a pályaudvart – a megszokott 
állomást – furcsa látomásnak nevezte. Ha 
már blues: rendhagyó darabbal, a Békés 
expressz blueszal jelentkezett Berki Tamás 
(„Fejem fölött lebeg a cso-cso-csomagom, 

a Mende-Sülysáp vonalon utazom”), és az évtized végére megérkezett Dem-
jén Ferenctől is A szabadság vándora című nagylemez. Utóbbi album nem 
is a remek címadó dal, hanem a lakodalmas slágerré vált Szerelemvonat mi-

att fontos nekünk, amelyről azóta idős és fiatal is tudja, hogy nemigen szokott várni…

Zaka-zaka-zakatoltunk – és kész!
Bezzeg „A váróteremben a lány, a váróteremben a lány”, aki „a fiút várja talán, 
piros szalag a haján”! Kevésbé ismert a Republictól a fent idézett Lassú vonat 
érkezik, pedig 1992-es születése óta hallhattuk volna eleget, ha nem csak a 
Szállj el, kismadarat meg a 16 tonnát játszanák a rádiók. Annál többször ül-
tünk a vonaton az Animal Cannibals révén (Ülünk a vonaton – és kész!), za-
katoltunk a Takáts Tamás Dirty Blues Banddel (Zakatol a vonat). Sőt hegyek 
között, völgyek között is zaka-zaka-zakatoltunk a mozgalmi dalokat nagy si-
kerrel feldolgozó Beatricével (Hegyek között). A Sex Action zenekart Az ördög 
vonata, a Sing Singet az Éjféli expressz várta, a Hobo Blues Band pedig Johnny 
B. Goodról énekelt, aki a sínek mellett dolgozott és épített házat (Bye-bye Johnny). A sor szinte a végtelenségig 
folytatható.

Bakternak lenni jó dolog
A legkülönösebb formáció kétségkívül a Bakter Brothers volt, amelyik 
a kilencvenes évek elején két albumot is a vasutas imidzsnek és élet-
módnak szentelt. Túl komolyan nem vették magukat, de alapvetően 
igen pozitív reklámot csináltak a bakteréletnek. Legismertebb nótáik 
(amelyekbe ha belehallgatunk, ma is jó eséllyel elkezd járni a lábunk 
a ritmusra): Szépek vagyunk („és boldogok, subidubi lángzám, bakternak 
lenni jó dolog”), Valéria („tudjuk, neked mi kell, rock and roll vonat indul 
ma éjjel”). A saját megnevezésük szerint „csava-rock” stílusban nyomuló 
„vasutas brigádzenekar” később Police Brothersként folytatta.

Három nagypályás
Végül, de nem utolsósorban három, a maga nemében 
ma igen menőnek számító együttesről se feledkezzünk 
meg! Énekelt ugyanis vonatokról a Kispál és a Borz: a 
Csillag vagy fecske című dal szerint „töksötét vonato-
kat mutat minden csatorna”, csak a büfékocsiban áll-
nak részegen… Az énekes, basszusgitáros, szövegíró 
Lovasi András Tiszai pu. című szerzeményéből most 
nem idéznénk, azt tessék inkább meghallgatni! Három 
„nagypályást” ígértünk; második a Tankcsapda, amely-
nek szintén akad egy Vonat című tétele még 1997-ből: 
„Én ott vagyok valahol, ahol a vonatom zakatol” – ordítja jellegzetes rekedt hangján Lukács László a mikrofonba. 
Búcsúzni pedig a populáris népzenében utazó Csík zenekar soraival búcsúzunk, mielőtt következő epizódunk-
ban szó szerint komolyabb zenei vizekre eveznénk:

„Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen,
Énutánam senki ne keseregjen,
Ha valaki énutánam kesereg,
A Jóisten a két kezével áldja meg!” 

(Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…)

Szász Adrián
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Sztrájkok árnyékolták be a foci Eb-t

ÖBB-reklámfilm az osztrák-magyar Eb-meccsről

Tíz nappal a labdarúgó Európa-bajnok-
ság előtt határozatlan idejű sztrájkba 
léptek a vasutasok Franciaországban, 
ami tovább mélyítette a konfliktust az 
állam lebénításával zsaroló szakszerve-
zetek és a munkajogi reformot meghir-
dető kormány között. Idén már sokad-
szor hirdettek munkabeszüntetést az 
állami vasúttársaság (SNCF) dolgozói, de 
a mostani sem járt a vasúti közlekedés 
teljes lebénulásával. A szuperexpresz-
szek 60, a belföldi járatok 40 százaléka 
közlekedett. A külföldre induló járatok 
közül minden vonat menetrendsze-
rűen járt például Nagy-Britannia vagy 
Németország felé, Svájcba azonban 
csak a vonatok 75 százaléka indult el. 
A német vasút tájékoztatása szerint a 
Párizs–Brüsszel–Aachen–Köln–Essen 

viszonylatban közlekedő Thalys, illetve 
a Frankfurt és Párizs, Stuttgart és Párizs, 
valamint Frankfurt és Marseille között 
közlekedő ICE- és TGV-vonatok közleke-
dését a sztrájk nem érintette. 

A francia kabinet munkajogi reform-
jának legvitatottabb pontja a munka-
idő meghatározása. Franciaországban 
ugyanis, bár 35 órás a munkahét, a 
gyakorlatban ennél sokan jóval többet 
dolgoznak – igaz, ezért túlórapénzt vagy 
szabadnapot kapnak. Eddig ennek a 
szabályozásnak a részleteiben ágazaton-
ként állapodtak meg a szakszervezetek-
kel, a kabinet ezt a lehetőséget azonban 
a vállalatok szintjére szeretné levinni. Ezt 
a nagyobb szakszervezetek nem támo-
gatják, mert így csökkenne a befolyásuk. 

A vasutasok sztrájkjával párhuzamosan 
tüntetések és a tiltakozók rendbontásai 
zavarták meg a francia köznyugalmat.

Olaszországban június közepén hirdet-
tek 24 órás sztrájkot a Trenitalia vasút-
társaságnál, a munkabeszüntetés első-
sorban a szicíliai járatokat érintette. Az 
országos sztrájkot június 23-ra és 24-re 
jelentették be. A vasutasok a római tö-
megközlekedési dolgozók megmozdu-
lásához csatlakoztak, akik a tömegköz-
lekedés hiányos biztonságára akarták 
felhívni az olasz közvélemény figyelmét: 
a járművek átlagos életkora meghaladja 
a tíz évet, a római buszokon nincs klíma-
berendezés, és a járművek meghibáso-
dása is folyamatos.

Spanyolországban ugyanekkor a vasúti 
közlekedési vállalat (RENFE) mozdony-
vezetőit tömörítő szakszervezet, a Semaf 
szervezett négynapos munkabeszün-
tetéssel járó tiltakozó akciót azért, mert 
a cég nem igazán iparkodott az áprilisi 
foglalkoztatási megállapodásban foglal-
tak bevezetésével. A mozdonyvezetők 
többek között a létszám bővítését és az 
állomány fiatalítását követelték, mert az 
5200 dolgozó 85 százaléka több mint 31 
éve kezdte a pályáját. A szakszervezet és 
a cég között vita alakult ki a minimális 
szolgáltatás mértékéről a sztrájk alatt, 
ami egyébként összesen 20 millió eurós 
veszteséggel járt a társaság számára.

Forrás: MTI

Az Európa-bajnokságon 2-0-ás 
magyar győzelemmel végző-
dött osztrák-magyar futballmecs-
csel reklámozza magát az Osztrák  
Szövetségi Vasúttársaság, az ÖBB. 
A reklámfilmben egy osztrák és egy 
magyar futballrajongó együtt nézi a 
mérkőzést a „sógor” laptopján a szu-
pergyors vonat szupergyors wifijén 
keresztül. Az ÖBB a meccs után két 
nappal töltötte fel Facebook-oldalára 
a reklámspotot, ami kedvező fogadta-
tásra talált a magyarok körében. A foci 
nemcsak az osztrákokat ihlette meg: 
a döntetlennel záruló magyar-izlandi 
és a magyar-portugál meccs végered-
ményét a BKK is megosztotta a Futár 
elektronikus kijelzőin, de a MÁVIN-

FORM is gratulált a vasutasok nevé-
ben a magyar válogatottnak a www.
mavcsoport.hu oldalon és a Vonatinfó 

applikációban. Az ÖBB videóját ide 
kattintva nézheti meg. 

Forrás: ÖBB

A Puerta de Atocha Madridban

HÍRVILÁG

Vannak ismerőseim a vasútnál , tőlük hallottam, 
hogy itt jó programok vannak. Utasként is tetszett a 
gyermekvasút, így aztán szerettem volna kipróbálni . 
Érdekesek voltak az órák. Tetszett a túrázás, a csapat-
munka, a tánc és a sok játék is. A legjobban azonban 
a Vámosgyörkön kiállított mozdony tetszett. Nehéz 
volt viszont a korai kelés, az iskolai feladatok mel-
letti további tanulás, és a vizsgadrukkot is nehéz volt 
leküzdeni .

A bátyám mesélt sokat az itteni jó hangulatú szolgálatokról , táborokról . Élményei alapján 
jelentkeztem, mert úgy tűnt, hogy itt mindenki jó fej. Nem csalódtam. Jó volt túrázni, 
játszani . Nagyon tetszett a Vasúttörténeti Park. Bátran ki merem mondani, hogy élmé-
nyekben gazdag volt az egész tanfolyam. A legnehezebb a biztosítóberendezésekről szóló 
leckék elkészítése volt, párszor el is akadtam.

Hirdetésre jelentkeztem, mert mindig is érdekelt a vasút. A családomban ez nem meg-
lepetés, hiszen van rokonom, aki úttörővasutas volt. Kiemelkedő élmény volt a vontatási 
telep megtekintése. A biztosítóberendezésekkel kapcsolatos beszámoló különösen nehéz volt.

Közel 150 gyermekvasutas tett 
ünnepélyes fogadalmat 2016. június 
11-én a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasút hagyományos, 
évente megrendezett gyermekvasu-
tas-avató ünnepségén. A világszerte 
ismert Gyermekvasút új fejleszté-
sekkel is gazdagodott, amelyeket az 
eskütétellel egybekötve adtak át.
 
A 2015/2016-os tanévben a gyermek-
vasutas tanfolyamot sikeresen elvég-
ző ifjak avatását a népszerű budai 
kisvasút hűvösvölgyi végállomásán 
tartották. A 10 és 12 év közötti esküte-
vők a Gyermekvasút nosztalgia-ze-
nekarának térzenéjét és ünnepélyes 
zászlófelvonást követően mondták 
el fogadalmukat. A gyermekeket dr. 

Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedésért felelős 
helyettes államtitkára köszöntötte, aki 
egykor szintén az akkor még Úttörő-
vasútnak hívott kisvasúton kezdte pá-
lyafutását. Ezután Dávid Ilona, a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója fogadta 
gyermekvasutassá a tanfolyamot el-
végzőket. A kiváló eredményű tanuló-
kat külön elismerő oklevéllel és aján-
dékcsomaggal is jutalmazták.
  
A tanév alatt hagyományosan ősszel 
és tavasszal is indult egy-egy négy-
hónapos tanfolyam, amelyeken a kö-
rülbelül 150 ifjú megismerkedhetett a 
vasutasszakmával és a környék neve-
zetességeivel. A jövőben valamennyi-
en gyarapíthatják annak a több mint 

15 ezer főnek a számát, akik az elmúlt 
68 évben úttörő-, illetve gyermek-
vasutasok voltak Magyarországon. 
Az 1948 nyarán átadott – akkor még 
csak az első, 3,2 kilométeres szakasz 
készült el –, ma Széchenyi-hegy és Hű-
vösvölgy között közlekedő kisvasúton 
jelenleg mintegy 550 gyermek váltja 
egymást a szolgálatokban.
 
A világ leghosszabb – 11,7018 kilomé-
teres – gyermekvasútvonalaként ta-
valy a Guinness Rekordok Könyvébe is 
bekerült fővárosi Gyermekvasúton az 
elmúlt időszakban is jelentős fejlesz-
tések folytak. Ezek eredményeként 
az avatást követően ünnepélyesen 
átadták Hűvösvölgy állomás Domino 
70 típusú biztosítóberendezésének 
új kezelőpultját, és az Mk45 sorozatú 
mozdonyokra telepített új mozdony-
fedélzeti rendszert.

Előbbi a legmodernebb lesz a Gyer-
mekvasút összes állomásának bizto-
sítóberendezései közül, utóbbi pedig 
a járművek fontosabb üzemi jellem-
zőiről szolgáltat minden korábbinál 
részletesebb adatokat, sőt internetes 
nyomon követést is lehetővé tesz.

Közel 150 gyermekvasutast avattak Hűvösvölgyben 

Dér Emese

Nógrádi Benedek

Lőrincz Gergely

Fo
tó

: B
as

ka
 B

al
áz

s

https://www.youtube.com/watch?v=3C1I5z7thPc
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Juliális Juliális
2016. július 9.

2016. július 9.

Békéscsaba

10.00 Örüljünk egymásnak! – programismertető

10.10    Az Alföld Színpad gyermekelőadása 

10.30 Kiss Károly-emléktábla-avatás

11.00    Ünnepélyes megnyitó

11.30  A Grácia Mazsorettcsoport műsora 

12.00  A Tabán Néptáncegyüttes műsora

12.30  Operettműsor

13.20  A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar műsora 

14.00  Eredményhirdetés

14.30  Antovszki Band – retroparty 

16.30  Kontor Band-koncert – rock & roll buli 

18.00 Programzárás

Programok

Programok
Programok

ProgramokBudapest

10.00–10.05 Megnyitó
10.10–10.50 Portéka Színpad
11.15–12.00 Papp Rita-koncert
12.30–13.00 Ebédszünet
13.00–13.15 Breaktáncshow 
13.30–14.15 Crocodile Rock-koncert
14.30–15.00 Hugyecz Péter-koncert
15.00–15.45 Eredményhirdetés
15.45–16.30 Animal Cannibals-koncert
16.50–17.30 Roy és Ádám-koncert
17.30–18.00 Programzárás

Celldömölk

10.00–10.45 A Batsányi Táncegyüttes néptáncműsora 
10.45  Megnyitó, köszöntő, programismertetés
11.00–12.00 Daniel Speer Brass – rézfúvós show 
12.00–12.30 A Rocky Dilly akrobatikus rock and roll klub műsora
12.30–13.15 A Pesti Broadway Musical Stúdió műsora 
13.20–13.40 Lali bohóc műsora 
13.45–14.15 Csalóka Péter – vásári komédia 
  (Teleszterion Színházi Műhely Diákstúdió)
14.20  Eredményhirdetés (labdarúgás, főzés, tombola)
15.00–15.30 Sztárvendég: Wolf Kati
15.30–16.00 Dallamok tangóharmonikán – Czirok Tibor vasutas  
  kolléga műsora
16.00–18.00 A Tan-Dem zenekar koncertje, pályabál
18.00  Programzárás

Kisvárda

10:00–10:15 Gyülekező, a főzőverseny  
  és a sportverseny megnyitója  
10:15–11:00 A Ripsz-ropsz zenekar gyermekműsora 
11:10–11:50 Zenés megnyitó a demecseri  
  Citrom Band fúvószenekarral
12:00–12:15 Ünnepélyes megnyitó
12:20–12:45 A Tirpák Népzenei Együttes műsora
12:50–13:15 A Százszorszép Táncegyüttes műsora
13:20–13:45 Street Dance School tánciskola –  
  hip-hop táncbemutató
13:50–14:15 MediBall-bemutató
14:20–14:55 Nagy Zoltán – musicaltől az operettig
15:00–15:25 A Vörösmarty Örömdalkör műsora
15:30–16:00 Eredményhirdetés, díjátadás 
16:00–16:30 A Forgórózsa Táncegyüttes műsora
16:40–17:00 Street Dance School tánciskola –  
  divattánc-bemutató
17:00  Programzárás

Egyéb programok

Kézműveskedés, arcfestés, csillámtetoválás, babajátszóház, homokozó, horgászat,  
társasjátékok, logikai játékok, táblajátékok, Kádár Ferkó fotószínháza, ugrálóvár, hajtányo-
zás, lufihajtogatás, rodeóbika, Dotto kisvonat, vasúttörténeti kiállítás, vasútmodell- és fo-
tókiállítás, egészségügyi mérések, tűzoltóautó, vásárosok, párakapu 

Versenyek
Kispályás labdarúgás, főzőverseny, sarudobás, sakk, sínfűrészelés, ulti, hetesrúgás

Egyéb programok:
Totyogó játszóház a legkisebbeknek (0-5 év): pihe-puha játszószőnyegek, babzsákok, ülőpárnák között várjuk a legkisebbeket és szü-
leiket. Kis asztalokkal és székekkel berendezett rajzsarok, készségfejlesztő textil- és fajátékok, kis babakonyha, favonat, golyóvezető 
játékok várják a gyerekeket.
Nagyobbaknak: faautó-készítés, jelvénykészítés, gyöngyfűzés, arcfestés, hajkrétázás, csillámtetoválás, lufihajtogatás, ugrálóvár,  textil-
díszek és lányos kiegészítők készítése, dekupázstechnika
miniolimpia gyerekeknek és családoknak (ugrálóvárak, csocsó, kapura rúgás, trambulin, futóverseny, bokszgép stb.), foci- és főzőver-
seny
Véradás a helyszínen
(szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, eredeti tajkártya) Véradás 9-től 12 óráig

(szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, eredeti tajkártya)

Egyéb programok:
A Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub kiállítása a Kemenesaljai Művelődési Központ aulájában, lufihajtogatás, FL-
IRT-makett készítése (VOKE Székesfehérvár), kézművessarok, akkumulátoros autók, kosaras körhinta, dodzsem, óriás fajátékok, kira-
kók, népi játékok, báb előadás, légvár, arcfestés, élő csocsó, fafaragók bemutatója kipróbálási lehetőséggel (VOKE Nagykanizsa), ingye-
nes Dotto kisvonat a celldömölki vasútállomás és a CVSE sportpálya, majd a CVSE Sportpálya és a Vulkán fürdő között

Kedvezményes belépőjegy a Vulkán fürdőbe arcképes igazolvánnyal – felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt 690 Ft/fő !

Egyéb programok:
• Arcfestés, csillámtetoválás (10.00–15.00)
• Egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás (9.00–12.00), véradás (9.00–12.00)
• Kézműves-foglalkozások, gyöngyfűzés, színezés, gipszfestés, dekupázs (10.00–15.00)
• Ugrálóvár, óriás játékok (10.00–17.00)
• A vasútállomásról Dotto kisvonat szállítja az utasokat a helyszínre

Helyszín: 
Andrássy Gyula Gimnázium
5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.

Helyszín:  
Magyar Vasúttörténeti Park
1142 Budapest, Tatai utca 95.

Helyszín:  
Várkert és Várfürdő 
4600 Kisvárda, Városmajor u. 43.

Helyszín: 
CVSE sportpálya
9500 Celldömölk, Kolozsvár utca 2. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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PORTRÉ

Pályádat látva bátran mondhatom: nem kerülhetted el a 
sorsod! Színpadra születtél. Te mikor jöttél rá erre? 
Kiskorom óta vonzott a színpad, mindig éreztem, hogy legin-
kább színész szeretnék lenni. 

Leginkább? És még mi?
Egyetemi tanulmányaim szerint néprajzkutató és muzeológus. 
De bármibe kezdhetnék, a színházat semmi sem helyettesíthet-
né. Hosszú ideig vívódtam magamban, hogy igazán ezt aka-
rom-e csinálni, képes vagyok-e rá, alkalmas vagyok-e az általam 
megálmodott út bejárására. Tizenhét évesen aztán összehozott 
a sors Miklós Tibor musical-és dalszövegíróval és feleségével, 
Nagy Anikó Jászai Mari-díjas színművésznővel. Végtelenül há-
lás vagyok a velük végzett munkáért. Ők indítottak el a pályán. 
Hittek bennem. Nekik köszönhetem az első színházi szerepe-
met: a Fame című musicalban Serenát alakítottam a kisvárdai 
Várszínpadon.

Mégis bölcsészhallgatóként tanultál tovább. Miért?
Így alakult. Nem vettek fel a színművészetire, a Debreceni Egye-
temre viszont igen. Közben persze a színház egyre fontosabb 
szerepet töltött be az életemben. Nem volt könnyű egyszerre a 
Békéscsabai Jókai Színház színiakadémiáján tanulni, esténként 
színpadon állni, és közben egyetemre járni, vizsgázni. De élvez-
tem, mert azt csinálhattam, amit szeretek.

Örökölted ezt a hihetetlen közlési vágyat, tehetséget és el-
szánt szorgalmat?
Állítólag a dédnagyapám fantasztikus énekes volt. Testvéreim-
mel a szüleimtől a kitartást örökölhettük és azt a meggyőző-
dést, hogy munka nélkül nincs siker. A támogató légkörben kí-
sérletezhettünk. A családom nagyon muzikális, nálunk mindig 
énekel, dúdol, dalolászik valaki. A bátyám gitározott, én nyolc 
évig zongoráztam, énekeltem, táncoltam. Vagyis készültem. 

Temérdek tanulnivaló az egyetemen, sok magolnivaló a 
színházban. Könnyen tanulsz?
Igen. Szerencsére olyan az agyam, mint a szivacs.  

Tizenhét éves korod óta, kilenc esztendeje énekelsz és ját-
szol. Ma már saját rajongótáborod van. Ugyanakkor há-
romszor felvételiztél a színművészetire sikertelenül. Hogy 
van ez?
Ötször adtam be a jelentkezésemet a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemre, ebből háromszor jelentem meg a felvételi vizsgán. 

Az első alkalommal még éretlennek láttak. Azt tanácsolták, 
hogy éljek, ismerjem meg a világot és jöjjek vissza. Tavaly, hu-
szonöt évesen próbálkoztam utoljára, most vagy soha alapon. 
Azt mondták, hogy túlkoros vagyok. Zokogott a lelkem, hogy 
nem lehet diplomám a színművészeti egyetemről.

És ma is zokog?
Alig, mert idén is felvételiztem. Az egyetem ugyanis indított 
egy úgynevezett drámainstruktor szakirányt, kifejezetten pá-
lyán lévő színészek számára, akik nem rendelkeznek egyetemi 
színművész végzettséggel. Épp várom az eredményt…

Közben pedig minden évben átveszel egy szakmai elisme-
rést. Két éve az Arany Kotta Díjat mint az év musicalszínész-
nője, tavaly pedig a Pécsi Országos Színházi Találkozón a 
színész zsűri neked ítélte a legjobb női alakításért járó dí-
jat. Simogatja a lelked? 
Ezek fontos dolgok. Jólesik az embernek, ha valamilyen módon 
elismerik – ez minden szakmában így van. Az, hogy egyre töb-
ben szeretik azt, amit csinálok, új energiákkal tölt fel. Fantaszti-
kus, hogy a nézők szeretete mennyi erőt tud adni, és nyilván az 
a legjobb, ha ez a folyamat kölcsönös.

Kép és szöveg: Gaál Péter

A lélekdonor
Gubik Petra: „Nyomot akarok hagyni az emberek lelkében”

Gubik Petra (26) Kisvárdán született. A színját-
szást óvodásként kezdte. Szavaló, prózamon-
dó, szépkiejtési versenyeket nyert. Tagja volt az 
ajaki Kaláris Néptáncegyüttesnek.Gimnazista-
ként a Wesselényi Karban énekelt, és nyolc éven 
át a kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Zene- és 
Művészeti Iskolában zongorázott. A Bessenyei 
György Gimnázium és Kollégium tanulójaként 
a nyíregyházi Muzsika Zeneiskola magánének 
szakán foglalkozott hangképzéssel. 16 évesen 
a Felső Szabolcs Legfiatalabb Tehetsége címet 
kapta meg. Egy év múlva az Országos Musical 

Kurzuson harmadik lett. 2007-től a kisvárdai 
Doktorock Színtársulat tagja. 2014-ben diplo-
mázott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának néprajz és muzeológia szakán.  
Színészmesterséget a Békéscsabai Jókai Szín-
ház Színitanházában tanult. 19 éves kora óta 
játszik a színház társulatában.

2013-ban a XVIII. Magyar Drámaíró Versenyen 
Háy János darabjában nyújtott alakításáért 
különdíjban részesült. 2013-tól a Budapesti 
Operettszínház művésze is. A 2012-es X-Faktor 

élő adásában a legjobb csapat címet érdemelte 
ki az általa erősített Like formáció. 2013-tól a 
Sugarloaf zenekar énekesnője volt. 2014-ben 
a XIX. Magyar Drámaíró Versenyen nyújtott 
alakításáért a legjobb női mellékszereplőnek 
járó díjat kapta meg, majd neki ítélték az Arany 
Kotta Díjat is. 2015-ben a Marsallbot Díjat 
vehette át mint a legígéretesebb ifjú tehetség. 
Ugyancsak tavaly a Pécsi Országos Színházi 
Találkozó (POSZT) színész zsűrije a legjobb női 
alakításért járó díjjal ismerte el (Koldusopera, 
Polly Peachum szerepe).

VILÁGUTAZÓ

Egyéb programok:
Kispályás focitorna (férfi, női), cselező ügyességi verseny, sakkverseny (női, férfi, gyermek), főzőverseny, 
scrabble-bemutató és -játéklehetőség, tűzzománckészítés, segway elektromos, kétkerekű járművek gyer-
mekek és felnőttek részére, asztalitenisz (szabad játék), játszóház gyermekeknek, ugrálóvár, vattacukor, 
jégkása, kürtőskalács, fagyi,  gyümölcs, kisvonatozási lehetőség gyermekek számára, technikai játékok 0-tól 
100 éves korig, körhinta, ugrálóvár, Wurlitzer: Hans Peter Fischl (adakozási lehetőség),  arcfestés, csillám-
tetoválás, gyermekjátszó

Juliális
2016. július 9.

Pécs

10.30–11.00 Pécs Város Mazsorett Együttesének műsora
11.00–11.10 Ünnepélyes megnyitó 
11.10–11.30 A Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar műsora
11.40–12.10 A Fordan Táncklub rock and roll bemutatója
12.20–13.20 Jó ebédhez szól a zene – Kovács Peti műsora 
13.40–14.00  Kőhalmi Ferenc világbajnok bűvész gyermekműsora
14.10–14.40  Vermes Timea-koncert (az Operettszínház művésze)
14.50–15.30  Sub Bass Monster-koncert
15.30–16.00 Egy kis operett – Ócsai Annamária és Bognár Szabolcs műsora
16.10–16.30  Sztárvendég: Kocsis Tibor
16.50–17.10   Sport- és főzőversenyek eredményhirdetése, díjátadás
17.30–18.00 A kaposvári PIX zenekar (vasutas dolgozók) koncertje
18.20–22.00 Pályabál – zenél a Black Cafe együttes
22.00  Programzárás

Programok

Programok
Nagyszínpad

10.00–10.15 Ünnepélyes megnyitó
10.20–10.35 Fire Dance táncbemutató 
10.40–11.00 A szolnoki Nugdíjas Tánccsoport műsora   
11.00–11.30 A szolnoki MÁV Férfikórus műsora
11.30–14.00 Ebéd háttérzenével
14.00–14.30 Eredményhirdetés
14.30–15.30 Rockóra
15.30–16.00 Operettegyveleg – a Szigligeti Színház előadása
16.00–16.45 Dér Heni-koncert
16.45–17.30 A Dupla KáVé műsora
17.45–20.00 „GIGANT” buli a Smart zenekarral

Kisszínpad
11.00–12.00: Piroska és a farkas – mesejáték a Pódium Színház 
előadásában 
13.00–14.30: Varázslatos mesejáték – interaktív zenés műsor
10.00–16.00: Ökojátszótér és buborékvarázs

Szolnok

Egyéb programok
Egészségügyi szűrések (részletek a +36 56 423-304-es telefonszámon)
Versenysenyek: férfi-női kispályás labdarúgás, főzőverseny, ulti- és sakkverseny 

A rendezvény ideje alatt a strandfürdő használata ingyenes!

Helyszín: 
PVSK sportpálya
7622 Pécs, Verseny u. 11.

Helyszín: 
MÁV SE Véső úti sporttelepe 
5000 Szolnok, Véső út 1-3.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Az első lépés  
a felnőtté válás útján


