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24. oldal Világutazó

2016. november 7-én a budapesti és az elővárosi közösségi 
közlekedés egy új szereplővel gazdagodott. Gazdagodott, 
hiszen egy – a szakmáját, hivatását végletekig szerető – 
közösség, egy egymásért, de legfőképp az utasokért tenni 
akaró csapat immár önálló utat járva biztosít eljutást mun-
kába, iskolába, köt össze megbízható, biztonságos kötött-
pályán településeket és városrészeket.

A HÉV – majd’ 130 éves történetében – megélt önálló létet, 
sőt 1952 és 1958 között a MÁV-hoz tartozott, az utóbbi 50 
évben azonban a fővárosi közösségi közlekedési társasá-
gon belül nyújtott szolgáltatásokat. Ezalatt az idő alatt is 
eltérő volt a szerepe, megítélése, a címben szereplő jelzők jól 

mutatják az eltérő korszakok elismerését, de az utóbbi években üzemigazgatóságként 
újra felértékelődött szerepe, egysége, amely megkönnyítette az önálló társaságba szer-
vezést.

Ugyan a feltételek messze nem a legkedvezőbbek, hiszen a járműpark átlagéletkora 41 
év feletti, a legutóbbi pályafelújítás a Batthyány tér és Békásmegyer között 15 éve tör-
tént, mégis 99,6 százalékos menetrendszerűséggel közlekednek a járatok nap mint nap, 
köszönhetően az integrált működésnek, a megoldásra törekvésnek. Egy átlagos mun-
kanapon 200 ezer ember használja a HÉV szolgáltatásait a 104 kilométernyi pályán, ez 
több mint fele a MÁV-START országos hálózatán mért utasadatoknak. A jövőt kutatva 
egy biztosan kijelenthető: a HÉV szolgáltatásaira – egy évtizedes távlatokban is bővülő 
agglomerációs lakosságszám mellett – elengedhetetlenül szükség van.

A BHÉV Zrt. integrált elővárosi vasúttársaságként az összefogás, az együttműködés 
szimbóluma, nemcsak társaságon belül, hanem a budapesti közlekedési rendszerben 
is, és így lesz ez, ha az önállóság útján a MÁV-csoport gondoskodó felügyelete alá kerül, 
megerősödve, kiteljesedve, felkészülve jövőbeli szerepére.

Köszöntjük a BHÉV Zrt.-t, annak majd’ 1200 munkatársát a MÁV-csoportnál, azzal a 
hittel, hogy együtt szolgáltatásai még sikeresebbek, működése még inkább zavartalan 
lesz, és a nagy családban egy kis leányból szeretett és dicsőséget hozó nagylány lesz!

BHÉV, üdvözlünk a MÁV-csoportban!
Feldmann Márton

A „zöld villamos, a föld feletti 
metró” önálló életre kel

4



4 5

INTERJÚ INTERJÚ

Nyugodtan fogalmazhatok úgy, 
hogy fiatal szakemberként néhány 
év alatt szerzett hírnevet magának 
azzal, hogy külföldön és itthon szer-
zett legfrissebb ismereteit folya-
matosan átadta kollégáinak. Ha jól 
tudom, területi igazgatói pályázata 
annyira sikeres volt, hogy rögtön  
a budapesti területi igazgatói pozí-
ciót ajánlották fel önnek, ám helyet-
te Debrecent választotta. Miért?
Az akkori vezetés úgy döntött, hogy 
a pályázaton legjobban szereplőket 
megpróbálja szétosztani az ország hat 
igazgatói pozíciója között. Valóban  
a budapesti pozíciót ajánlották fel ne-
kem. Ma is úgy érzem, hogy túlvállal-
tam volna magam, ha egyszerre kellett 
volna vezetési és vasútföldrajzi isme-
reteimet bővíteni, már eredménye-
ket is produkálva. Ez volt az egyetlen 
lehetséges, felelős döntés részemről.  
A gyermekeim is kisebbek voltak, és 
még nem éreztem magam érettnek 
a felkínált feladatra. Kis kerülő után 
így lettem Debrecenben igazgató. 
Az elmúlt években rengeteg vezetői 
helyzettel, problémával találkoztam, 
komoly tapasztalatot gyűjtöttem, és 
rálátást szereztem a teljes vasúti háló-
zat működésére.

Mi a bája, mi a nehézsége ennek az 
igazgatóságnak?
Bája, hogy a MÁV Zrt. második legna-
gyobb területi igazgatósága, hiszen 
magába foglalja az ország második 
legnépesebb városát. Közel 3000 fős 
létszámát és földrajzi méreteit tekintve 
is jelentős, ráadásul itt van Záhony tér-
sége, amely külön foglakozást és gon-
dolkodást igényel. A nehézsége az, ami 
a bája. A hatalmas terület átgondolt 
szervezést igényel, végtelen a techni-
kai változatosság, és ennyi munkavál-
lalóval szinte minden nap adódnak fel-
adatok. Naivitás lenne azt hinni, hogy 
egy igazgatónak mindig csak a hierar-
chiában közvetlenül alá rendelt veze-
tőkkel vannak feladatai munkája során. 
Persze, ez az optimális, de számtalan 
olyan helyzet van, amikor a főnökségek 
vezetői, szakértők, állomásfőnökök, 

mérnökök, mesterek közvetlen segít-
ségével kell a dolgok végére járni.

Azok közé a vezetők közé tartozik, 
akik rendszeresen kilátogatnak a te-
rületen dolgozókhoz?
Szeretek a munkavállalók között len-
ni, és nem csupán az ellenőrzés lehe-
tősége és jelentősége miatt. Én olyan 
típusú vezető vagyok, aki alapvetően 
bizalmi kapcsolatot épít, vagyis nem 
tekintélyelvű főnöknek érzem magam. 
Éppen ezért nem szeretném azt mu-
tatni, hogy más szinten vagyok; alulról 
indultam, és csak a tudásom változott, 
nem a személyiségem. Éreztetni pró-
bálom, hogy mindannyian ugyanazért 
a célért küzdünk, ugyanazért a sikerért 
dolgozunk. Ennek egyik eszköze a sze-

mélyes találkozás. Beszélgetek, kezet 
fogok a dolgozóinkkal. Az a cél, hogy a 
főnök és a beosztott közti képzeletbeli 
távolság csökkenjen. Ez persze egy ér-
zékeny, törékeny kapcsolat.

Érzi, tapasztalja ennek a hozzáállás-
nak valamilyen hatását?
Kapok pozitív visszajelzéseket, bár be 
kell vallanom, hogy nem sikerült az 
egyes szakmákat egyformán kezelni, 
erre nem fordíthattam elég energiát. 
Törekedtem arra, hogy azokkal a kol-
légákkal találkozzak, beszéljek, és el-
sősorban azok fogadjanak bizalmukba, 
akik hatással vannak a vállalati kultúrá-
ra, és képesek elterjeszteni azt a felfo-
gást, ami az igazgatóság sikeres műkö-
déséhez szükséges.

Mi volt az eltelt évek legjelentősebb 
eredménye, és mi a legnagyobb ki-
hívás, amire ma már büszke?
Büszke a csapatomra vagyok, amelyet 
saját logikám szerint, a tudásomra 
és a meggyőződésemre hagyatkoz-
va építettem. Emiatt gyakran kellett 
konfrontálódnom – gondolok az át-
szervezésekre, a megüresedett pozíci-
ókra: ezek mindig beindítják a lobbi-
tevékenységet. Voltak és vannak elvá-
rások, hagyományok, amelyekkel én 
– szükség esetén – szembemegyek. 
A csapatot próbáltam összeállítani, 
hogy teljesíteni tudjuk a felső vezetői 
és a tulajdonosi elvárásokat, és úgy 
érzem, hogy ez eddig maximálisan 
sikerült. Nagyon sok embert mozdí-
tottam meg úgy, hogy végül szinte az 
ismeretlenségből emelkedhettek ki, 
vezetők vagy éppen magas beosztású 
szakértők, koordinátorok, csoportve-
zetők váltak belőlük. Ezek az emberek 
bizonyítottak, amit az is jelez, hogy 
már más területeken is kaptak állá-
sajánlatokat. És arra vagyok a legbüsz-
kébb, hogy ez a csapat teljesen egysé-
ges közösségként, szinte családként 
működik, minimális a képzeletbeli 
ellenség keresése. Aki ezzel szembe-
megy, azt nem tűröm meg, ahogyan a 
„mit és hogyan nem lehet megcsinál-
ni, hogyan lehet a felelősséget másra 
hárítani” felfogást sem. A körülöttem 
lévő emberek döntő többsége szá-
mára nemcsak felszín, színészkedés 
a szakmai egyenjogúság, hanem zárt 
ajtók mögött is ezt az elvet valljuk. 
Tipikus integrátor vagyok, ami az ere-
deti szakmámból következik. Így szo-
cializálódtam a tanulmányaim során, 
az életben. Ezért nem jelentett érzel-
mi nehézséget az elszakadás eredeti 
szakmámtól.

Az elöljárói reakcióiból tud követ-
keztetni arra, hogy miként értékelik 
a teljesítményét?
Vannak műszaki adottságaink mérhe-
tő paraméterekkel, és vannak olyan 
jellemzők, mint a problémamegol-
dás, a határidők tartása vagy az igaz-
gatóság egységessége. A műszaki 
paraméterek szempontjából nem 
vagyunk jó helyzetben, mert sok az 
elavult vasúti pályaszakasz; gyakorla-
tilag a teljes igazgatói időszakom alatt 
olyan átépítés zajlott, amely döntően 
befolyásolta a menetrendszerűséget.  
Ez volt a Szajol–Püspökladány szakasz 

rekonstrukciója, amely ugyan befe-
jeződött, de az utóhatásai még most 
is érezhetők. Rengeteg kábelvágás, 
műszaki probléma keletkezett, ami 
kedvezőtlenül alakította az utasok és 
a partnervállalatok rólunk alkotott 
véleményét. Próbáltam mindent meg-
tenni ennek elkerülésére, átszervez-
tem a hibaelhárítást, sokszor paprikás 
hangulatú tárgyalást folytattunk a ki-
vitelezőkkel. Ezeknek aztán meglett a 
pozitív hatása, mégis előfordult, hogy 
két napig nem működtek a biztosí-
tóberendezések. Ezeken a napokon 
a menetrendszerűségünk a nullához 
közelített. Ez mindenképpen csúnya 
„folt” igazgatóságunk teljesítményé-
nek megítélésén. Ugyanakkor utólag 
is úgy értékelem, hogy minden hely-
zetben a legjobb, leggyorsabb megol-
dásra törekedtem.

Vajon a város, Debrecen polgá-
rainak szemében, illetve a helyi 
közéletben van-e olyan tekintélye  
a mai vasúti igazgatónak, mint egy-
koron az állomásfőnöknek volt?
A helyi együttműködés a város veze-
tésével főleg a nagy hatású beruházá-
sokra korlátozódik. Az utóbbi időben 
a debreceni intermodális csomópont 
építése határozza meg a város és az 
igazgatóság közös munkáját. Ez az 
ország egyik legnagyobb beruházása, 
az intermodális csomópontok közül – 
a maga 21 milliárd forintos központi 
támogatásával – egyértelműen a leg-
nagyobb lesz. Ez a projekt a mi igaz-
gatóságunk életét évekre meg fogja 
határozni. Az építés jövőre kezdődik, 
és 2019 végéig tart majd. Meghívnak 
a megyei közgyűlés üléseire, megkö-
szönik a beszámolóinkat. Bár néha ke-
mény kérdéseket szoktak nekem sze-
gezni, érzem a megértést és az objek-
tivitást. Ez nyilván egy másik színtér, és 
másféle reagálást követel.

„Büszke a csapatomra vagyok”
Vezetői interjú Nagy Krisztiánnal – A robottechnikától a debreceni vasúti igazgatóságig

Karrier:
Villamosmérnök. A Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskolán végzett számí-
tógépes gyártásautomatizálás és 
robottechnika szakon. Főiskolai tanul-
mányainak utolsó félévében MÁV-ösz-
töndíjas volt.
1995-ben, az államvizsga után egy 
héttel munkába állt Záhonyban a 
Távközlési, Erősáramú és Biztosítóbe-
rendezési Főnökségen mint távközlő 
mérnökgyakornok.
Nagyapja mozdonyvezető volt, rövid 
ideig édesapja is a MÁV-nál dolgozott.
Az első közel egy esztendő gyakor-
noki képzéssel telt, 1996 áprilisában 
felsőfokú távközlési szakvizsgát tett, 
szakaszmérnök lett.
1996-ban megvalósította a MÁV első 
olyan számítógépes hibajegykezelő és 
diszpécseri rendszerét, amely az akkori 
TEB-hálózaton is működőképes volt.
1998–1999-ben részt vett a MÁV 
informatikai hálózati projektjében. 
Minden belföldi tanfolyamot sikeresen 
teljesített, ezért 1999-ben Wales és 
Németország kiképzőközpontjaiban 
tanulhatott tovább. Itthon a távközlési 
mérnökök központi oktatásán adta 
tovább a külföldön szerzett tudást.
2002-ben részt vett a MÁV tehetség-
gondozó és vezetőképző programjá-
ban. Kiemelkedő teljesítménye okán 
elküldték a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazgatási Egyetem 
menedzserképzésére. Elindult a képzés, 
de a MÁV vezetése módosította terveit, 
a legígéretesebb szakembereket átirá-
nyították az egyetem MBA (Master of 
Business Administration) képzésére. 
Így szerzett újabb diplomát gazdasági 
szakemberként.
2003-ban Záhonyban már vezető 
mérnökként dolgozott. 2005-ben – az 
integrált pályavasúti területi közpon-
tok felállásával – alosztályvezetői 
állást kapott, a debreceni Távközlési 
és Biztosítóberendezési Üzemeltetési 
Alosztályt vezette. 2006 végén költö-
zött Debrecenbe. 2007 márciusában 
távközlési alosztályvezető lett, 140 fős 
szakmai csapatot irányított.
2010-ben megnyerte a TEB osztályve-
zetői pozíciójára hirdetett pályázatot.
2013 márciusában pályázott új pozí-
cióra, júniusban a debreceni területi 
igazgatóság vezetőjévé választották.
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INTERJÚ HÍRVONAL

Megalakult a Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.

Ismét fotópályázatot hirdetett a CER 

A közös vállalat feladata a Budapest–
Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújításához kapcsoló-
dóan a tervező és kivitelező kiválasztá-
sára irányuló tenderek előkészítése és 
lefolytatása, a szerződések megkötése, 
valamint a megvalósítás fázisában 
projektmenedzsment és monitoringte-
vékenységek ellátása. A vegyesvállalat 
nem végezhet kivitelezési feladatokat, 
a tervező és a fővállalkozó munkáját 
koordinálja majd – a független mérnök 
és európai uniós tanúsító szervezetek 
mellett.
 
A Budapest–Belgrád vasútvonal újjá-
építési beruházás magyarországi szaka-
szának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 
finanszírozásáról a magyar és a kínai kor-
mány 2015. november 24-én, Szucsou-
ban kötött egyezményt. A szerződés az 
Országgyűlés jóváhagyásával (a 2016. évi 
XXIV. törvénnyel) lépett hatályba. Ennek 

megfelelve a magyar vasúttársaság és a 
kijelölt kínai társaságok: a China Railway 
International Corporation (CRIC) és a Chi-
na Railway International Group (CRIG) 
vegyesvállalatot alapítottak 85%-os kínai 
és 15%-os magyar részvételi aránnyal.  
A társaság neve: Kínai–Magyar Vasúti 
Nonprofit Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság. A közös vállalat feladata a 
tervező és kivitelező kiválasztására irá-
nyuló tenderek előkészítése és lefolytatá-
sa, a szerződések megkötése, valamint a 
megvalósítás fázisában projektmenedzs-
ment és monitoring tevékenységek el-
látása. A vegyesvállalat nem végezhet 
kivitelezési feladatokat, a tervező és fő-
vállalkozó munkáját koordinálja majd – a 
független mérnök és európai uniós tanú-
sító szervezetek mellett.

A nemzetközi szerződés elválaszthatat-
lan mellékletét képezi a projektre vonat-
kozó beszerzési szabályzat is, amelynek 

az alkalmazásával kerülhet kiválasztásra 
a felújítás, korszerűsítés tervezője és kivi-
telezője. A beszerzési szabályzat EU-kon-
form, minden tekintetben megfelel az 
Európai Unió előírásainak. A tervezési és 
a kivitelezési munkák tendereztetése a 
jövő év folyamán kezdődik meg. A ma-
gyar vonalszakaszon az Európai Unióban 
és a Magyarországon hatályos műszaki 
előírásoknak kell érvényesülniük – a jog-
szabályi környezetnek megfelelve.

A projekt célja a Budapest és Belgrád kö-
zötti 350 km-es szakaszon emelt szintű 
vasúti összeköttetés biztosítása, előirá-
nyozva a két főváros között csökkentett 
személy- és áruszállítási menetidőt. A fej-
lesztésre kijelölt magyar szakasz: a 150-es 
számú Budapest–Kelebia vasútvonal 166 
kilométer hosszban. A műszakilag elvárt 
cél: kétvágányúsítás, 160 km/h működési 
sebesség, 225 kN tengelyterhelés, ETCS2 
biztosítóberendezés. A pálya legfeljebb 
740 méter hosszú vonatok közlekedte-
tésére lesz alkalmas, az Európai Unió mű-
szaki előírásainak megfelelve.

A 2016 márciusában Brüsszelben elkö-
vetett robbantásos merényletben az Eu-
rópai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok 
Közösségének (CER) egyik munkatársa 
is életét vesztette. A szervezet kommu-
nikációs osztályán dolgozó Aline Bastin 
munkába menet abban a metrókocsi-
ban utazott, amelyben a robbantás tör-
tént. Aline Bastin idén augusztusban lett 
volna 30 éves.

A CER a fiatalon elhunyt kolléga emléké-
re idén Aline Bastin Fotóverseny címmel 
hirdette meg immár hagyományos vas-
úti fotópályázatát. Az Ígéretes jövő a vas-

utak számára mottojú pályázatra olyan 
képeket várnak, amelyek emberi, pozitív 
képet közvetítenek az európai vasutak-
ról. A nagy felbontású, lehetőleg vízszin-
tes formátumú fotókat 2016. december 
15-ig lehet benyújtani elektronikusan a 
CER honlapján. A beküldött fotók közül 
12 nyertes képet választanak ki, amelyek 
készítői fejenként 200 euró jutalomban 
részesülnek. A részletes pályázati kiírás 
megtalálható a CER honlapján vagy le-
tölthető magyar nyelven az Intranetről.
 
Az elmúlt két évben magyar alkotók mű-
vei is bekerültek a 12 legjobb kép közé: 

2014-ben Kovács Róbert berlini főpálya-
udvarról készített képe, 2015-ben pedig 
Kraus Gabriella Keleti pályaudvaron ké-
szített fotója nyerte el a zsűri tetszését.

Kína és a 16 kelet-közép-európai ország miniszterelnökei előtt írták alá a MÁV és a Kínai–Magyar 
Vasúti Nonprofit Zrt. közötti szerződést is

A cégalapítást megelőző tárgyalásokat vezető 
Kong Qi, a CRIC Európáért felelős részlegének ve-
zetője (balra) és Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. kiemelt 
projektekért felelős vezetője

Eszébe jutott, hogy ezzel a beruhá-
zással történelmet írhat? A helyi his-
tóriás könyvekben benne lesz, hogy 
Nagy Krisztián igazgatósága idején 
mi és hogyan épült.
Eszembe jutott, másrészt már az is ki-
derült számomra, hogy a feladataimat 
át kell csoportosítani, mert jelentős 
energiát fognak felemészteni az épí-
tés évei. Sok türelmet igényel majd az 
építkezés a lakosságtól és a szakembe-
rektől, mert rengeteg napi szintű prob-
léma vár megoldására. A debreceni 
főpályaudvarral kapcsolatos beruházás 
gazdája maga a város. A pályaudvar 
előtt lévő tér, illetve a troli, a távolsági 
és a helyi autóbusz, a villamos, vala-
mint a P+R parkoló integrálása és ki-
építése embert próbáló feladat lesz. 
Ezzel részben párhuzamosan a NIF Zrt. 
beruházásában megvalósul egy Deb-
recent érintő vonali átépítési projekt 
is, amelyben mi leszünk az elsődleges 
közreműködők.

A tennivalók, egyeztetések és ta-
nácskozások után hogyan és mivel 
kapcsol ki?
Rólam sokan tudják, hogy régóta fo-
tózok. Természetfotókat készítettem 
a makró műfajban (ízeltlábúak, vad-
virágok), és katonai repülőgépeket 
kaptam lencsevégre, bejártam Európa 
katonai repülőtereit, nemzetközi elis-
merést is szereztem. Ezt a hobbimat az 
igazgatói szerepköröm miatt feladtam, 
túl sok szervezést, utazást igényelt. 
Ez egy nagyon aktív pihenés, ami azt 
eredményezte, hogy sokszor fáradtabb 
voltam a szabadság után, mint előtte. 
Néha még most is fotózok, főként vá-
ros- és tájképeket készítek. Járom a 
természetet, gyűjtöm és tartósítom a 
gombákat, ételeket készítek belőlük. 
A főzés kikapcsol, imádom; rengeteg 
a saját receptem. Korábban írtam tu-
dományos jellegű cikkeket optikákról 
és a digitális fényképezőgépek műkö-
déséről, amivel ugyancsak felhagytam, 
nem jut rá szabad agyi kapacitás. Pihe-
nésképpen sportolok, kerékpározok, 
konditerembe járok. Segít megőrizni a 
fittségemet és a testsúlyomat. További 
hobbim még az elektronika és az elekt-
roakusztika. Nálam például elképzelhe-
tetlen, hogy a zenét ne a saját tervezé-
sű és gyártású erősítőmmel és hang-
dobozaimmal hallgassam. Két gyerme-
kem van. A fiam 20 éves, harmadéves 

vegyészmérnök hallgató a Debreceni 
Egyetemen. A lányom 18 éves, Bu-
dapesten él, zene- és táncművészeti 
szakiskolába jár, hogy felkészüljön a 
Táncművészeti Főiskola felvételijére.  
A társastáncot űzi magas szinten, ver-
senyekre is jár. Mivel Kisvárdán szület-
tem és éltem 32 évig, a nyári Magyar 
Színházak Fesztiváljának valamennyi 
programját megnéztem a helyi szín-
házban, gimnazistaként még statiszta 
is voltam a Várszínházi Estéken. A zene 
a mai napig áthatja az életem, gyakor-
latilag a szakmaválasztásomba is bele-
szólt. A Kraftwerk együttes muzsikája 
is megerősítette bennem a robottech-
nika szeretetét. Kisvárdán egykor még 
zenei klubom is volt, amit az egyik ba-
rátommal alapítottam. Minden típusú 
zenét meghallgatok, de kiváltképp a 
’70-es, ’80-as és a ’90-es évek zenéjét 
kedvelem. Nagyon igényes vagyok a 
zene és a hangzás minőségére!

A következő 10–15 évre milyen ve-
zetői elképzelései, tervei vannak?
Mint igazgató a területi igazgatóság 
műszaki paramétereinek tartós javulá-
sát szeretném látni. Vannak olyan meg-
valósítható ötleteim, meglátásaim, 
amelyek túlmutatnak a panaszkodá-
son, és ezt nem rejtem véka alá a felső 
vezetők előtt sem. Most úgy érzem, egy 
darabig szeretnék még igazgatóként 
működni, ám ha az általam javasolt 
módszerek beválnak, később stratégiai 
jelentőségű pozíciót szeretnék betöl-
teni. A MÁV-ban gondolkodom, hiszen 
az életemnek pontosan a felét, 21 évet 
a vállalatnál töltöttem. Mivel folyama-
tosan előre tekintettem és haladtam, 
motivált maradtam. Ezért érzem azt, 
hogy bőven van még kihívás ebben 
a szakmában. Ráadásul egyre jobban 
élvezem a vezetők kiválasztásával járó 
munkát és annak eredményeit.

Kép és szöveg: Gaál Péter

Ajánlom a kedves olvasóknak, hogy látogassanak el Nagy Krisztián  
honlapjára (nagykrisztian.com)! Gyönyörű természetfotók mellett  
elképesztő felvételeket láthatnak a repülés világából.
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„Eljutottunk oda, hogy nemcsak 
tüzet oltunk, hanem tervszerűen 
haladva építkezünk”– nyilatkozta 
a Vasutas Magazinnak dr. Wégner 
Krisztina, a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Környezetvédelmi Irodájának  
vezetője.

Jogászként szerzett diplomát, még-
sem a klasszikus jogi karriert vá-
lasztotta. Lehetett volna ügyvéd, 
ügyész vagy bíró, mégis környezet-
védelmi szakjogász lett. Mi határoz-
ta meg a pályaválasztását? S miért 
pont ezt a szakterületet választot-
ta?
Előbb találtam rá a szakterületre, és 
csak utána jött a jogászság. Bölcsész-
ként indultam, rövid volt a karrierem, 
mert egy év után rájöttem: nem ez az 
én utam. Gyorsan munkát kerestem 
a jogi egyetemi felvételiig. Szentend-
rén, a Közép- és Kelet-Európai Regio-
nális Környezetvédelmi Központnál 
recepciósként alkalmaztak, mert jól 
beszéltem angolul. Hét évet töltöttem 
ott, és megfertőződtem. A recepció 
után nemzetközi ügyekkel foglalkoz-
tam, belefolytam a legkülönfélébb 
munkákba, a konferenciaszervezéstől  
a projektek végrehajtásáig mindenből 
kivettem a részem, és közben jártam 
a jogtudományi egyetemre. Egy kor-
mányközi szervezet alkalmazottjaként 
– amely 380 futó projekttel foglako-
zott a biológiai sokféleség megőrzésé-
től a hulladékgazdálkodásig – sikerült  
a környezetvédelem sokféleségével is 
szembesülnöm. A regionális együtt-
működések mellett a kormányközi 
kapcsolatok építése volt a feladatunk. 
Nyughatatlan természetem miatt sok 
projektbe bekapcsolódtam. Közben 
levelező tagozaton tanultam és dip-
lomát szereztem. A szakdolgozatomat 
már környezetvédelmi témából írtam. 
Ezt követően hulladékgazdálkodási 
területre hívtak, ott ért az igazi „sze-
relem”. Így lettem környezetvédelmi 
szakjogász, amit nagyon szeretek, mert 
ez egy dinamikusan fejlődő jogterület. 
Újabb és újabb törvények születnek, új 
technológiai fejlesztések vannak, min-
den folyamatosan változik, „lüktet”. 
Olyan pozitív erkölcsi töltetű munkára 
leltem, amiben magamra találtam.

Elkötelezett környezetvédő lett?
Kijavítanám, mert szeretünk elcsépel-
ni bizonyos szavakat. Ma az elkötele-
zett környezetvédő kifejezést hallva 
mindig protestáló, „sötétzöld” ember-
re gondolunk, aki sokszor álmokat 
kerget. Én nem ilyen típusú vagyok.  

Megoldó emberként teszem a dolgom 
azzal a hittel és tudással, amit megsze-
reztem. Elkötelezetté váltam, és figye-
lek arra, hogy mit, illetve hogyan csi-
nálok. Realista próbálok maradni, nem 
esem túlzásokba. Nemrég Újvidéken 
voltam egy hulladékgazdálkodási vi-
lágkonferencián, két izgalmas előadást 
hallottam egy macedón és egy belga 
előadótól. A két ország megközelítése, 

az, hogy a környezetvédelmet hogyan 
fogadtatják el a döntéshozókkal és 
egyéb érdekeltekkel, nagyon eltérő. A 
belga kollégák megpróbálják az ügye-
ket olyan nyelvre lefordítani, ami az 
adott személy tekintetében működik, 
amit megért. A macedónok meg úgy, 
hogy mindenképpen át akarja verni 
a falon a saját elképzeléseiket – kerül, 
amibe kerül. Én a belga módszer felé 
hajlok, ezt tartom hatékonynak. Nem 
lesz mindenki elkötelezett, de sokan 
támogathatják az ügyünket, ha meg-
értik, és ha azt a saját koordináta-rend-
szerükben is el tudják helyezni. Éppen 
ezért ma már egy gazdasági embernek 
a mondandómat lefordítom a pénz 
nyelvére, az újságírónak a megjelen-
tethetőség és az érdekesség nyelvére, 
a jogásznak pedig jogi nyelvre. Hiszem, 
hogy csak így mozdul meg valami az 
emberekben. Így viszont sokkal gyor-
sabbak és sikeresebbek lehetünk, 
mintha görcsösen ragaszkodnánk a sa-
ját elképzeléseink, terminológiánkhoz.

Fogékonyak az emberek? Képesek 
óvni a környezetüket? Azt látni, 
hogy csak a mának élnek az em-

A hulladék nem hazudik berek. Alig érdekel valakit a jövő, 
illetve az, hogy mit hagyunk örök-
ségül a gyermekeinkre. És min-
dig mindenkinek van valamilyen 
„mentsége”.
Van, aki fogékony, és van, aki nem! 
Ezt el kell fogadnunk, ebből kell 
építkeznünk. Aki érzékeny a témára, 

azt még érzékenyebbé tudjuk tenni, 
de vannak olyanok, akiket egyálta-
lán nem érdekel ez a kérdés. Végül 
sokan gondolják, hogy fontos ügy-
ről van szó, de hogy ki és mit tesz 
meg érte, az már más lapra tartozik. 
Egy közvélemény-kutatás szerint a 
szelektív hulladékgyűjtést például a 
megkérdezettek 80 százaléka komo-
lyan, aktívan gyakorolja. Csakhogy 
a hulladék nem hazudik! A számok 
alapján a mindennapi életben mind-
össze 10 százalék tesz így. Ezért 
szoktam azt mondani: olyan rend-
szert kell bevezetni, amely illeszke-
dik az emberek életébe. Mondok egy 
plasztikus példát: a Toyota cég hib-
rid autójával kapcsolatosan pana-
száradat zúdult a cégre, hogy a kocsi 
nem úgy megy, nem úgy gyorsul és 
fogyaszt stb. Ilyen autót persze más-
képpen kell vezetni. A cégvezetők 
azt gondolták, hogy vezetési trénin-
get kell tartani a vásárlóknak. Meg-
oldhatatlan, mert sokáig tart! Akkor 
valaki azt javasolta, hogy legyen út-
mutató minden tulajdonosnak. De 
ki fogja azt elolvasni? – tették fel a 
kérdést a menedzserek. Egy mérnök 
az ötletekkel szemben azt javasolta: 
a műszerfal közepén legyen egy rajz 
a 4 kerékről és a motorról. Amikor 
elektromos meghajtással megy a ko-
csi, akkor zöld, ha benzinnel, akkor 
piros színű legyen a rajz adott része. 
Gyorsan beépítették az ötletet a mű-
szerfalba, és nem volt több panasz. 
Sőt, trendi lett az autó. Tehát nem 
meggyőzni, hanem pozitív értelem-
ben befolyásolni kell az embereket. 
Szerintem csak ezzel az attitűddel le-
het a tömegekre gyorsan és tartósan 
hatást gyakorolni.

Trendi ma környezetvédőnek len-
ni?
Igen, és trendi azt mondani, hogy 
rettenetesen környezettudatos va-
gyok. Az eredmények, illetve a kör-
nyezet állapota azonban nem iga-
zolja ezt a lelkesedést.

Lassan egy éve dolgozik a MÁV-nál. 
Mit tapasztalt?
Pozitív élményeim vannak azzal együtt, 
hogy bizonyos folyamatok – részben a 
szervezet nagyságából adódóan – kicsit 
lassabbak. A menedzsment nyitott és 
dinamikus, s fogékony a környezetvé-
delemre. Fontos az is, hogy csoportszin-
ten helyére került a környezetvédelem. 
Már csak a finomhangolást kell elvégez-
nünk. A kollégák együttműködőek és 
nagyon kreatívak ebben. Megjegyzem, 
hogy van egy másik szempont is, még-
pedig az, hogy a környezetvédelem 
őrülten jól kommunikálható és kedvező 
arculatot eredményez. Ha összegyűjte-
nénk egy csokorba azt a temérdek zöld 
megoldást, amelyekben a vasúttársa-
ság részt vállal, akkor az egészen más 
képet kölcsönözne a társaságunknak. A 
MÁV sok pénzt és energiát fektet a leg-
különfélébb projektekbe, de társadal-
munk még nem szembesült ezzel. Ezt 
egy igazán izgalmas kihívásnak tartom.

Az északi országok a zöld témában 
etalonnak tekinthetők. Mi az oka, 
hogy ők annyira előttünk járnak?
Igen, az északi és a nyugati országokra 
érdemes figyelni, hiszen másképp és 
régebb óta szervezik az életüket. Svéd-
országnak harmincéves környezetvé-
delmi terve, koncepciója van. Máshogy 
gondolkodnak, mint mi. Tudják, hogy 
rendszert kell építeni, ok-okozati mo-
dellben gondolkodnak, és tudják, hogy 
mindennek ára van. A környezetvéde-
lemnek is. Már túlvannak azon, ahol mi 
még néha toporgunk: nem a kifogáso-
kat keresik, hanem a megoldásokat.

Érdekeltté kellene tenni az államot, 
a legnagyobb állami cégeket és 
minden polgárt. Vajon lehetséges 
ez?
Mindenképpen, hiszen a környezetvé-
delem úgynevezett „győztes” játszma 
lehet, amelyben az együttműködő fe-
lek nemcsak egymástól, de külső for-
rásból is nyerhetnek. Ezt kell nekünk 
presszionálni például itt, házon belül, 
és kívül is. Meggyőződésem, hogy ösz-

szességében a környezetvédelem sike-
rével tudjuk a legnagyobb győzelmet 
elérni. Persze, tudnunk kell azt is, hogy 
a MÁV-csoport első számú feladata, 
hogy a vonatok rendben közlekedje-
nek. Ebben a prioritásban kell magun-
kat is meghatároznunk. Annak ellené-
re, hogy területünket házon belül is a 
legnagyobb kockázatok között tartják 
számon, igenis jól jövünk ki ebből. Vas-
úttársaságunknak olyan büdzséje, kör-
nyezetvédelmi céltartaléka van, amely 
lehetővé teszi, hogy kezeljük a környe-
zetvédelmi feladatokat. Ráadásul olyan 
csapat van csoportszinten, amely a be-
szerzőktől a jogászokig hajtja ezeket az 
ügyeket, és látványos eredményeket 
tud produkálni.

Vasúttársaságunk vajon tud-e jó pél-
dával elöl járni?
Feltétlenül. Sőt, a MÁV-csoport a gazda-
ságban betöltött pozícióinál fogva ezt 
meg is kell, hogy tegye. Komoly tervek-
kel és koncepciókkal rendelkezünk. A 
környezetvédelmi céltartalékunk 10-11 
milliárd forint. Ebből 4-5 milliárd jut arra, 
hogy a területeinkre illegálisan lerakott 
szemetet eltakarítsuk. Ebből jól kell ki-
jönnünk, és jól is fogunk, hiszen jó dol-
got cselekszünk. Idén nem mellékesen 
ebbe a céltartalékba bekerült 2 milliárd 
forint, amit már a megelőzésre tudunk 

költeni. Elmondhatjuk végre, hogy már 
nem csak futunk a vonat után, hanem 
mi irányítjuk azt – a környezetvédelem-
ben is. Olyan beruházásokra lesz lehe-
tőségünk, amelyekkel megelőzhetjük 
az esetleges környezetszennyezést. Ez 
is olyan eredmény, amely egy ekkora 
vállalatcsoportnál büszkeséggel kell, 
hogy eltöltse az embereket. Rengeteg 
tervünk van, amelyekkel a MÁV-cso-
port zöld arculatát kialakíthatjuk, felé-
píthetjük, és elmélyíthetjük házon belül 
és kívül egyaránt. A lényeg: ne tüzet 
oltsunk, hanem tervszerűen haladva 
építkezzünk.

Kép és szöveg: Gaál Péter

„Megoldó emberként te-
szem a dolgom azzal a hit-
tel és tudással, amit meg-
szereztem. Elkötelezetté 
váltam, és figyelek arra, 
hogy mit, illetve hogyan 
csinálok.”

„Elmondhatjuk végre, 
hogy már nem csak fu-
tunk a vonat után,  
hanem mi irányítjuk  
azt – a környezetvéde-
lemben is.”

„Aki érzékeny a témára, 
azt még érzékenyebbé 
tudjuk tenni, de vannak 
olyanok, akiket egyáltalán 
nem érdekel ez a kérdés.”
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Valet László (61) döntés-előkészí-
tő szakértő az idei Vasutasnapon 
elnök-vezérigazgatói dicséretben 
részesült. Munkatársunk a magas 
színvonalú elnök-vezérigazgatói 
menedzsmenttámogatásért érde-
melte ki az elismerést.

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy 
az ön karrierje, vasutas pályafu-
tása mindig úgy alakult, ahogyan 
a vasúttársaság változott. Műsze-
részként állt munkába, majd a MÁV 
ösztöndíjasaként szerzett diplo-
mát. Szervezőmunkájával az elmúlt 
harminc évben mindig az éppen 
aktuális igazgató, vezérigazgató 
közvetlen munkatársa, támasza 
volt. Hogyan került ebbe a bizalmi 
feladatkörbe, és miként tudott itt 
mindvégig megmaradni?
Ez mindjárt legalább két kérdés. Úgy 
kezdődött a pályám, hogy 1979. ok-
tóber 26-án jelentkeztem vasúti szol-
gálatra a Keleti Villamos Fenntartási 
Főnökségen mint vasúti villamosbiz-
tonsági műszerész. Nemcsak azért 
volt szerencsém, mert felvettek, ha-
nem azért is, mert támogatták a to-
vábbtanulásomat. Ennek köszönhe-
tően nappali tagozaton tanulhattam, 
és 1986-ban diplomát szerezhettem 
a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főis-
kola szervezési szakán. Friss oklevéllel 
a zsebemben kerültem a Budapesti 
Területi Igazgatóság szervezési cso-
portjába mint szakértő. Nem sokkal 
később csoportvezető, majd szerve-
zési irodavezető lettem. Akkor még 
a területi igazgatóságok teljes pénz-
ügyi önállósággal bírtak, és a buda-
pesti igazgatóság létszámát tekintve 
nagyobb volt, mint a mai teljes MÁV 
Zrt.! Az igazgató Csárádi János volt, a 
későbbi MÁV-vezérigazgató.

Irodavezetőként mi volt a feladata?
Biztosítanom kellett a területi igaz-
gatósághoz tartozó főnökségek ha-
tékony működését, ki kellett alakítani 
az igazgatóság egységeinek szerve-
zeti és működési szabályzatát. Tör-
ténelmi pillanat volt, mert ebben az 
időszakban álltunk át az úgynevezett 
szakági gazdálkodásra. Két év alatt fel 

is állt a MÁV teljes területén a szakági 
gazdálkodásirányítási menedzsment-
rendszer. Ez a ma működő irányítási 
szisztémát is megalapozta. 1999-ben 
kerültem a vezérigazgatóságon a 
Reform Főosztályra a Szervezési és 
Változáskezelési Osztály helyettes ve-
zetőjeként. Később ugyanitt osztály-
vezető lettem. Ez volt az az időszak, 
amikor a MÁV átalakítása, új stratégi-
ájának kidolgozása érdekében egy új 
stratégiai szervezet jött létre.

Emlékszem, az MTV Híradójának 
főmunkatársaként rendszeresen 
tudósítottam az új modernizációs 
tervekről és koncepciókról. Majd 
egyetlen pillanat alatt új vezér-
igazgató került a MÁV élére, aki 
„lefejezte” a cégvezetést. Százmil-
liós kártérítésbe került mindez, hi-

szen az összes eltávolított vezető 
megnyerte a munkaügyi pert. Ho-
gyan vészelte át ezt az időszakot?
Új koncepció került előtérbe, ez volt 
a társasági szolgáltatás beindítása, 
amelynek keretében – többek között 
– a társaságon belüli szolgáltatások 
szervezését kérték, többek között tő-
lem. Az ötlet a ma jól működő Szol-
gáltató Központ elődjének nevez-
hető. A tevékenységi körbe bekerült 
a beruházás, valamint az anyag- és 
készletgazdálkodás is. Három éven 
át, 2006-ig a főigazgató szakmai tit-
kára voltam. Ebben az esztendőben 
lettem – vezetői felkérésre – a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. igazgatóságá-
ban pozícióba került Kamarás Miklós 
tanácsadója, majd az elnöki kabinet 
és az elnök tanácsadója, kisvártatva 
pedig az infrastruktúráért felelős ve-

Aki csapatjátékban szakértő

Vasutasokat is kitüntettek a Magyar Tudomány Ünnepén

zérigazgató-helyettes kiemelt szak-
értőjeként dolgoztam.

Jelenleg – az elnök-vezérigazgató 
szakértőjeként – cégünk vezetői 
menedzsmentjének munkáját ko-
ordinálja. Ez pontosan mit jelent?
Főbb feladataim közé tartozik, hogy 
biztosítsam az elnök-vezérigazgatói 
értekezletek, igazgatósági ülések elő-
terjesztéseinek megfelelő színvonalát, 
elkészítsem és kiadjam az elnök-ve-
zérigazgatói és igazgatósági határoza-
tokat, valamint – a vezetői információs 
rendszer működtetésén keresztül – 
számonkérjem a végrehajtás számon-
kéréset.

Milyen adottságok, képességek 
kellenek ehhez a szerepkörhöz?
A jelentős tapasztalat mellett higgadt-
ság, precizitás; nagyon fontos ügyelni 
a határidőkre, és – nem utolsósorban 
– együttműködésre kell törekedni. 
Mindezeken felül az sem árt, ha köl-
csönös szimpátia és teljes mértékű 
bizalom van a vezető és a szakértő 
között. Közel negyven év vasúti gya-
korlattal a hátam mögött azt mond-

hatom, hogy sok főnököm volt, és ma-
gánemberként valamennyiről csak jót 
mondhatok. Néhányukról vezetőként 
már másként beszélnék, de azt az én 
szerepköröm nem engedi meg, hiszen 
harminc éve diszkrétnek kell lennem. 
Mindeddig a személyes szempontok-
ról beszéltem. Ám a cég szempont-
jából is meg kell említeni legalább 
egy szempontot: az utóbbi négy év 
eredménye teljes mértékben igazol-
ta, hogy sikeres vállalatirányítás nem 
lehetséges állandó vezetőváltásokkal.

Igazi támaszként háttérben marad-
va soha nem játszott el azzal a gon-
dolattal, hogy milyen lenne vezető-
ként tevékenykedni?
Nem! Soha nem törekedtem vezetői 
pozícióra, még a sportban sem. Fia-
talon kosárlabdáztam, de a pályán se 
törekedtem másra, mint kiszolgálni 
a társakat. Mindig is irányító voltam, 
és a közelgő nyugdíjazásomig az is  
maradok.

Valóban nincs jobb kifejezés annál, 
mint hogy csapatjátékosként szol-
gál közel negyven éve; közben el-

kötelezett vasutassá vált, 16 évvel 
ezelőtt társadalmi munkát is vállalt, 
megalakította a MÁV Vezérigazga-
tóság Sport Club teniszszakosztá-
lyát. És nem csupán szenvedélyes 
játékos, de vezeti is a szakosztályt. 
Ha valaki, akkor ön biztosan tudja, 
hogy leginkább mi változott meg a 
MÁV-nál az elmúlt több mint három 
évtized alatt.
Gyakran jellemezzük a vasútnál dol-
gozók közösségét úgy, hogy olyanok 
vagyunk, mint egy nagy család, hogy 
számíthatunk egymásra. Mindez ma 
is igaz, de régebben nagyobb volt 
az összetartás, a kohéziós erő. Ami-
kor én vasutas lettem, azt láttam, 
hogy körülöttem valóban családta-
gok ügyködnek. Családok generációi 
dolgoztak egy-egy munkahelyen. Így 
aztán könnyű volt elkötelezett vasu-
tassá válni. Harminc év alatt ez válto-
zott meg leginkább. Kissé megkopott 
az összetartozás élménye és ereje, 
de – más szakmákkal összevetve – a 
cég iránti lojalitás és hűség dolgában 
így is a vasutasok közössége vezeti a 
rangsort.

Kép és szöveg: Gaál Péter

A Magyar Tudományos Akadémiá-
nak (MTA) 1825-ös alapításától fog-
va feladata, hogy ne csak művelje a 
tudományokat, de az eredményeket 
közvetítse is a nagyközönség felé.  
E küldetés csúcspontja az egész or-
szágra, sőt a határainkon túlra is ki-
terjedő programsorozat, a Magyar 
Tudomány Ünnepe, amelyre hagyo-
mányosan minden év novemberében 
kerül sor.

A rendezvénysorozat 2016. november 
3-i megnyitójára az MTA budapesti 
székházában került sor, ahol számos 
kitüntetést adtak át. Az elismerésben 
részesülők között volt dr. Rónai Péter 
okleveles közlekedésmérnök, mér-
nök-közgazdász, a MÁV Zrt. pálya-
vasúti értékesítési főosztályvezetője, 
valamint Sághi Balázs, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Közlekedésmérnöki és Járműmér-
nöki Kar Közlekedés- és Járműirányí-
tási Tanszékének egyetemi docense 
– mindketten Mikó Imre-díjat vehet-
tek át. Az életmű kategóriában Szórá-

di Ervinnek, a MÁV Gépészeti Központ 
nyugalmazott igazgatójának ítélték 
oda a Mikó Imre-díjat. Gratulálunk!

A MÁV Zrt. a Magyar Tudomány Ün-
nepéhez kapcsolódva minden érdek-
lődő számára nyitott és díjmentesen 
megtekinthető vasútszakmai napot 
szervezett november 19-én a buda-

pesti Magyar Vasúttörténeti Parkban. 
A rendezvényen a vasútvilág néhány 
kiemelt területének fejlődéstörténe-
tét elevenítették fel a MÁV-csoport 
előadói, akik a technikai eszközök és 
találmányok szakmai és tudományos 
jelentőségét interaktív előadásokon 
mutatták be.

Fotó: mta.hu/Mudra László
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Okostelefonon is bemutatható az e-vonatjegy BHÉV: új taggal bővül a MÁV-csoport

Mostantól bármely belföldi vonaton 
okostelefonon, tableten vagy lapto-
pon – kinyomtatás nélkül is – bemu-
tatható az elektronikusan megváltott 
és az otthon nyomtatható vasúti jegy. 
A feláras vonatokon már korábban 
is lehetett utazni mobilkészüléken 
tárolt és azon megnyitható jeggyel, 
de az utasok kérését figyelembe véve 
a MÁV-START Zrt. minden belföldi 
vonatra kiterjesztette a lehetőséget. 
Az interneten váltott e-vonatje-
gyek továbbra is három százalékos 
kedvezménnyel vásárolhatók meg. A 
fejlesztéstől a papírmentes, digitális 
jegyváltás népszerűbbé válását várja 
a vasútvállalat.
 
A vasúttársaság elektronikus jegyvál-
tási felületén keresztül, az interneten 
megváltott e-vonatjegyet tartalmazó 
pdf-fájlt kell megnyitni és bemutatni 
a jegyvizsgálónak az ellenőrzés során. 
Ehhez egy megfelelő mobilkészü-
lék, például okostelefon, hordozható 
számítógép vagy tablet képernyőjén 
legalább 160x160 képpont méretben 
kell megjeleníteni a QR-kódot. A jegy 
QR-kódja tárolja a jegy összes adatát, a 
jegy ellenőrzése ennek beolvasásával 
történik. A jegyvizsgáló a jegy sorszá-
mát, az utas személyazonosságát, a 
megfelelő utazási viszonylatot, a megfe-
lelő kedvezményre való jogosultságot, 
az igénybe vett kocsiosztályt, valamint 
az érvényességi időszakot, a kinyomta-
tott jegy formátumát ellenőrzi, valamint 
vonatra szóló jegy esetén a vonalkód 
segítségével azt is, hogy a megfelelő 

vonatot veszi-e igénybe az utas. A vo-
naton gazdájával utazó kutya jegye 
és a kerékpárjegy is megvásárolható 
e-vonatjegyként. Ha nem a menet-
jeggyel egy időben vásárolják a ke-
rékpár- vagy élőállatjegyet, akkor az 
e-vonatjegy váltásánál annak a nevét 
kell megadni, aki a kerékpárral vagy a 
kutyával együtt utazik.

Az utasok továbbra is választhatják 
azt a megoldást, hogy A4-es méretű 
fehér papírra, méretváltoztatás nél-
kül, jó minőségben nyomtatják ki az 
online rendelt vonatjegyet, és azt 
adják át a jegyvizsgálónak az utazás-
kor, azonban ez a nyomtatás és papír-
használat miatt nem környezetkímélő 
megoldás. Továbbá az e-vonatjeggyel 
az utasnak már nincs szüksége ottho-
ni vagy munkahelyi nyomtatásra.
 
Az úgynevezett otthoni nyomtatás 
2011 novembere óta lehetséges az 
internetes jegyvásárlási rendszerben. 
Az InterCity és gyorsvonatokon 2012 
decemberétől lehet az e-jegyeket ki-
nyomtatás nélkül, mobilkészüléken is 
bemutatni. A vasúton utazók kíván-
sága volt, hogy a MÁV-START minden 
belföldi vonatra terjessze ki ezt a le-
hetőséget.
 
Idén október végéig csaknem 1,2 
millió belföldi vásárlási tranzakciót 
hajtottak végre az internetes jegy-
vásárlási rendszerben, így az online 
vásárlás a teljes belföldi értékesítés 
körülbelül 7,5 százalékát tette ki; 560 

ezren otthoni nyomtatással vásárol-
tak menetjegyet. Egyre gyorsabban 
terjed az elektronikus jegyváltás: ez 
előző évhez képest a vásárlások szá-
ma 16 százalékkal, míg ezen belül az 
otthoni nyomtatást és a mobilkészü-
léken való jegybemutatást választó 
vásárlások száma 47 százalékkal nőtt.
  
Az e-vonatjeggyel történő utazás 
feltételei
Az e-vonatjegy kizárólag a rajta fel-
tüntetett személyt jogosítja fel az uta-
zásra a jegyen feltüntetett időszak-
ban és viszonylaton. A megkezdett 
utazás másnap 3:00-ig fejezhető be. 
Az e-vonatjegy a rajta feltüntetett ér-
vénytartamon és viszonylaton belül 
érvényesen felhasználható bármely 
olyan vonaton, amelynek igénybevé-
tele az e-vonatjegyről megállapítha-
tó (például a feláras vonatra érvényes 
felárat megfizették). Ha az e-vonat-
jegy helyjegyet, pót- és helyjegyet 
tartalmaz, akkor ez csak a jegyen fel-
tüntetett vonaton érvényes.
 
Az utas felelőssége arról gondoskod-
ni, hogy az utazás megkezdése előtt 
a jegyet tartalmazó fájlt letöltse, és 
jegyellenőrzéskor a fájl bemutatható 
állapotban vagy kinyomtatva nála le-
gyen. Érvénytelen a beolvashatatlan, 
továbbá a részben kinyomtatott, sé-
rült, szennyezett vagy olvashatatlan 
jegy. Az e-vonatjegy visszatérítése 
kizárólag a webes felületen kezdemé-
nyezhető, legkésőbb az érvényesség 
kezdete előtt egy órával. A visszatérí-
tési igényt a MÁV-START előjegyzésbe 
veszi, és a jóváírást a fizetésnél hasz-
nált bankszámlára vagy egyéb fize-
tési eszközre a visszatérítendő jegy 
érvénytartamának lejárta után hét 
nappal indítja, ha a jegyet nem hasz-
nálták fel utazásra.
 
Az e-vonatjegyről bővebb információ 
a MÁV-csoport honlapján a Belföldi 
utazás/Jegyértékesítés menüpont-
ban található. A jegyvásárlók emellett 
a MÁVDIREKT vonalain, a +36 (1) 3 
49 49 49-es telefonszámon, Telekom 
hálózatból a +36 (30) 499-4999-es, Te-
lenor hálózatból a +36 (20) 499-4999-
es számon kérhetnek segítséget.

November 7-én a budapesti és az 
elővárosi közösségi közlekedés új sze-
replővel, a BHÉV Zrt.-vel gazdagodott.  
A társaság hamarosan a MÁV-csoport 
leányvállalata lesz, vagyis a nemzeti 
vasúttársaság részeként látja majd el a 
korábbi HÉV vonalainak és járatainak 
üzemeltetését. A BHÉV Zrt. vezérigaz-
gatójává Feldmann Mártont, a MÁV-
START Zrt. jelenlegi értékesítési vezér-
igazgató-helyettesét nevezték ki.
 
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, Pál László, a vasúttársaság 
általános vezérigazgató-helyettese, 
valamint a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium képviselői – többek között 
Fónagy János parlamenti államtitkár 
és a Mosóczi László közlekedésért 
felelős helyettes államtitkár – 2016. 
november 15-én találkozott a BHÉV 
Zrt. menedzsmentjével Budapesten.  
Az új közlekedési vállalatot Feld-
mann Márton vezérigazgató mellett 
a társaság műszaki, gazdasági, jogi és 
biztonsági vezetői képviselték.

A megbeszélésen szó esett többek 
között a vállalat finanszírozásáról, a 
járműpark állapotáról, a lehetséges 

fejlesztésekről, valamint a vasút, a 
BHÉV és a BKV közötti együttműkö-
désről is. Dávid Ilona megköszönte 
a BHÉV vezetőinek és munkatársa-
inak a lelkiismeretes, alapos és ki-
tartó munkát, amellyel a társaság 
megalakulását segítették az elmúlt 
időszakban. A BHÉV menedzsmentje 
pedig elmondta: reményeik szerint 
a MÁV-csoporthoz történő csatlako-
zás nagyszerű lehetőségeket teremt 

majd a vállalat számára a korszerűsí-
tés, a fejlesztések terén.

A BKV Zrt. és a HÉV-ágazat szétvá-
lásáról 2016. augusztus 31-i ülésén 
döntött a Fővárosi Közgyűlés, a kor-
mány februári döntése nyomán.  
A kiválás célja az volt, hogy a Budapest 
környéki elővárosi közlekedés egysé-
gesen állami megrendelési és lebonyo-
lítási keretek között működjön.

Lepörög a film

Magyarországon évente 70 ember 
hal meg saját figyelmetlensége 
miatt kijelölt és illegális vasúti át-
járókban, és további 20-an a vasúti 
kereszteződésekben. A tragédiák 
számának csökkentése érdekében 
a MÁV-csoport és a Hősök zene-
kar két vasútbiztonsági kisfilmet 
készített.

Magyarországon évente 70 ember hal 
meg saját figyelmetlensége miatt ki-
jelölt és illegális vasúti átjárókban, és 

további 20-an a vasúti kereszteződé-
sekben, jellemzően szintén önhibá-
jukból. A tragédiák számának csök-
kentését tűzte ki célul a MÁV-csoport 
és a Hősök zenekar közös kampánya, 
amelyben kisfilmekkel hívják fel a fi-
atalok, illetve a 30-40-es korosztály 
tagjainak figyelmét arra, hogy kicsivel 
több odafigyeléssel a balesetek szinte 
minden esetben elkerülhetők lenné-
nek. 

„A MÁV megkeresett minket, hogy 
forgassunk közös kisfilmeket a témá-
ban. Nagyon örültünk ennek a lehető-
ségnek, és szuper volt a közös munka 
is – főleg, hogy a saját csapatunkkal 
dolgozhattunk. Természetesen fontos 
volt, hogy könnyen tudtunk azono-
sulni a kampány üzenetével, hiszen 
mi is azt szeretnénk, ha csökkenne a 
halálos balesetek száma a vasútvo-

nalakon. Tényleg igaz, hogy sokszor 
valóban életmentő lehet, ha figyel-
mesebben közlekedünk” – mondta 
a kampányról az idén 15 éves Hősök 
zenekar frontembere, Eckü.

A félperces kisfilmek az M1 televíziós 
csatornán, internetes közösségi és 
videómegosztó oldalakon, valamint 
a Középsuli című internetes tv-soro-
zatban lesznek láthatók a 2016. no-
vember 10-től december végéig tartó 
kampány során. A fiataloknak szóló 
filmet ide kattintva, a 30-40-es kor-
osztály tagjait megszólító filmet pe-
dig ide kattintva tekintheti meg.
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Kitüntetéseket vehettek át a közlekedési szektor legjobbjai

Húsz éves a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

Az 1956-os forradalom 60. évfordu-
lója alkalmából magas rangú kitün-
tetésekkel ismerte el a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság (NKH) munkatársai 
és partnerei kiemelkedő szakmai 
munkáját. Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója partnerségi 
elismerést vehetett át a hatóság és 
a vasúttársaság közötti hatékony, 
operatív együttműködés kialakítá-
sában és gyakorlatában betöltött 
szerepéért. Elismerésben részesült 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezér-
igazgatója, Morvai Katalin, a MÁV 
Zrt. kommunikációs igazgatója és 
Szepessy Zsuzsanna, a MÁV Zrt. me-
nedzsmenttámogatási vezetője is.

A Magyar Tudományos Akadémia 
kupolatermében rendezett díjátadó 
ünnepségen, az elismerések átadá-
sa után mondott ünnepi pohárkö-
szöntőjében Győri Gyula, a hatóság 
elnöke háláját fejezte ki a díjazottak 

kiemelkedő szakmai munkájáért, 
amellyel a magyar közlekedés ügyét 
vitték előre. Egyúttal elmondta, 
hogy az NKH januártól esedékes át-
alakítása reményei szerint még jobb, 
még erőteljesebb, még hasznosabb 

munkát fog eredményezni. Partner-
ségi elismerésben részesült: Morvai 
Katalin, a MÁV Zrt. kommunikációs 
igazgatója és Szepessy Zsuzsanna, 
a MÁV Zrt. menedzsmenttámogatási 
vezetője.

A MÁV KFV Kft. 2016. október 27-én 
ünnepelte alapításának 20. évfor-
dulóját. A jubileumi rendezvényen 
a vállalkozás munkavállalóin kívül a 
MÁV Zrt. és a vállalatcsoport vezetői, 
valamint a társaság jelentős hazai és 
külföldi megrendelőinek képviselői is 

részt vettek. Béli János ünnepi meg-
emlékezésével indult az esemény, 
majd Dávid Ilona, a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója köszöntőbeszé-
de hangzott el, melyben a társaság 
20 év alatt elért kiemelkedő sikereit 
méltatta. A külföldi partnerek kép-

viselői közül is többen üdvözölték a 
kft.-t és egyben köszönetet mondtak 
a hosszú és eredményes együttmű-
ködésért.
Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asz-
szony Béli Jánosnak a MÁV KFV Kft. 
ügyvezető igazgatójának a 20 éves 
sikeres munkájának elismeréséül  
A Vasút Szolgálatáért arany fokozatú 
kitüntetést nyújtott át. Ezt követően 
a társaság munkavállalói közül 15-en 
kaptak jubileumi ügyvezető igazga-
tói dicséretet a kiemelkedő teljesít-
ményükért. Majd a vállalkozás életé-
nek legnagyobb fejlesztésében – az 
FMK 008-as síndiagnosztikai mérővo-
nat megvalósításában – komoly sze-
repet játszó munkavállalók vehették 
át jutalmul a megvalósított kétrészes 
diagnosztikai jármű makettjét. 
Az ünnepség hivatalos része a MÁV 
Szimfonikusok koncertjével zárult, 
melyet ünnepi vacsora követett.
 

Kép és szöveg: 
Kelemenné Bándoli Melinda 

MÁV KFV Kft.

A díjazottak

A fotón balról : Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója, Béli János, a  MÁV KFV Kft. ügyvezető 
igazgatója, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Fehér Tibor, a MÁV KFV Kft. műhelyvezetője, 
Marosi Ákos, a MÁV KFV Kft. műszaki osztályvezetője és Plander Attila, a MÁV KFV Kft. járműüzem-fenn-
tartási szakértője

Szabadjelzés 2016: pályavasúti szakkonferencia hatodszor

Az informatikai fejlesztéseknek 
köszönhetően egyre gördülé-
kenyebb a MÁV és a vállalkozó 
vasúti társaságok közötti együtt-
működés – hangzott el a MÁV által 
szervezett, hatodik Szabadjelzés 
konferencián. Az árufuvarozás 
és a személyszállítás szereplői 
közös megoldásokat kerestek 
a szabályozási környezet és az 
átláthatóság javítására, valamint 
egyeztettek a fontosabb beruhá-
zásokról is.
 
A szervezők nevében Tokaji Róbert, 
a MÁV Zrt. műszaki felügyeleti és 
technológiai igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket; megnyitóbeszédé-
ben kiemelte, hogy a pályavasút és 
a piaci szereplők csak együttműköd-
ve, közösen tudják sikeressé tenni és 
megerősíteni a vasúti szektort.

A konferencia két nagy egységre 
tagolódott. Az első szekcióban az 
előadók az árufuvarozási piaclibe-
ralizálás közben szerzett tapasz-
talataikról számoltak be. Dr. Rónai 
Péter, a MÁV Zrt. Pályavasúti Érté-
kesítési Főosztály vezetője bemu-
tatta az európai uniós csatlakozás 
óta a vasúti társaságokkal való ér-
tékesítési kapcsolatok fejlődési 
folyamatát. Előadásában külön ki-
emelte, hogy az elmúlt évek ered-
ményeinek köszönhetően a MÁV 
mint független pályahálózat-mű-
ködtető biztosítja a pályavasúti szol-
gáltatások igénybevételét a vasúti 
társaságok számára, az informati-
kai rendszerek folyamatos fejlesz-

tése pedig egyre jobban támogatja  
a magas színvonalú együttműkö-
dést. Németh Réka, a VPE Kft. ügy-
vezető igazgatója bemutatta a 
folyamat jelentősebb lépéseit, az 
átállás nehézségeit, egy átlátha-
tóbb kapacitáselosztási rendszer 
felépítésének mérföldköveit, vala-
mint az egyre erősödő nemzetkö-
zi szerepvállalás színtereit. Vasút-
vállalati oldalról Németh Nándor,  
a DB Cargo Hungária Kft. ügyveze-
tő igazgatója, a MÁV Nosztalgia Kft. 
képviseletében pedig Holcsik Ferenc 
úr emelte ki az elmúlt időszak legem-
lékezetesebb momentumait.

A második szekció résztvevői a 
jelenlegi igényeket és a jövőbe-
li lehetőségeket, terveket vitatták 
meg. Rácz Imre, a MÁV-START Zrt. 
üzemeltetési igazgatója hangsú-
lyozta: alapvető kérdés, hogy mek-
kora és milyen színvonalú vasúti 
infrastruktúrát érdemes kiépíteni 

és fenntartani, ennek eldöntésében 
pedig meghatározó a vasúti társasá-
gok igénye. A szakemberek pótlását,  
a megfelelő tudású munkaválla-
lók kiképzését a következő évek 
nagy kihívásai közé sorolta. Az áru-
fuvarozási társaságok közül a kon-
ferencián előadást tartott Horváth 
Ottó, a Rail Cargo Hungaria Zrt. üze-
meltetési igazgatója, Siska Imre,  
az MMV Zrt. vezérigazgató-helyettese, 
Krajcik László, a Prva Slovenska Zelez-
nicna a.s. nemzetközi vasúti igazgatója 
és Szűcs Lajos, a Floyd Zrt. minőség- és 
biztonságirányítási vezetője. Elhang-
zott, hogy a vasúti társaság szempont-
jából a szolgáltatások igénybevehető-
sége, a megbízható szolgáltatásnyújtás 
és a pályavasúti kapacitások biztosítása 
a legfontosabb kérdések. Az árufuvaro-
zó vasúti társaságok fő célja az ügyfe-
lek megszerzése és megtartása, ezért 
kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a 
kiszámíthatóságnak, a tervezhetőség-
nek – ezek a követelmények pedig kizá-
rólag a pályavasút együttműködésével 
biztosíthatók. A nemzetközi forgalom 
szerepe meghatározó, ezért a MÁV-nak 
– a kiszámítható kapacitásbiztosítás 
érdekében – tovább kell erősítenie az 
együttműködést a szomszédos orszá-
gok pályavasúti társaságaival.

A Szabadjelzés konferencia lezárá-
saként a MÁV Zrt. szakmai vezetői 
reagáltak az elhangzottak előa-
dásokra és hangsúlyozták, hogy a 
MÁV szolgáltatói szemlélete rend-
kívül fontos, elsősorban a hatékony  
együttműködés szempontjából.
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BHÉV Zrt., a MÁV-csoport 
új leányvállalata
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ANNOINKA

1882. december 5-én nyílt meg a Kis-
kőrös–Kalocsa vasúti szárnyvonal. Az 
első állomásépületet ideiglenes jelleg-
gel építették, majd 1885-ben készült 
el a MÁV szabványainak is megfelelő 
épület. Az állomást 1937–38-ban  
Gábor Lajos kalocsai festőművész 
tervei alapján átépítették, népművé-
szeti motívumokkal díszítették; 1938 
áprilisában adták át. Az átépítést Rökk 
Károly kalocsai építész, festőművész 
vezetésével végezték el.

A fafaragások Egyed István, Gábor 
Ferenc, Kákonyi Ignác, Pécsi János, 
Szabadi András, Szabadi Károly, Tóth 
József környékbeli parasztmesterek 
tudását dicsérik.

A falfestéseket Ferenc Istvánné, özv. Ma-
tos Józsefné, özv. Matos Sándorné, Peák 
Pöre, Szigeti Julis, Temesvári Sándorné és 
Tóth Lászlóné, környékbeli pingálóasz-
szonyok alkották. Az állomást 1961-ben 
pingálták ki ismét. A legutóbbi, 1985-ös, 
ma is látható díszítés Vén Lajosné Török 
Giza – a népművészet mestere – és leá-
nya, Szvétek Antalné népi iparművész 
munkája. Az állomás épületét a MÁV 
később vasúti műemlékké nyilvánította. 
A vasútvonalon 2007 márciusában szűnt 
meg a forgalom.

Idén február elején Kalocsa város és a DB 
Schenker képviselői megkeresték a MÁV 
Zrt. Szegedi Pályavasúti Területi Igaz-
gatóságot, hogy működjön együtt az 
egyedi turisztikai látványosságot jelen-
tő állomás újbóli kinyitásában, egyúttal 
vállalták az Érseki Váróterem bútorzatá-
nak berendezését. A projekt szervezési 
feladataiba így vonták be az 1993 óta a 
szegedi igazgatóságon működő Vasút-
történeti Alapítvány vezetőit, akiktől azt 
kérték, hogy hozzanak létre a kalocsai 
állomáson egy állandó vasúttörténeti 
kiállítást. (Az alapítványnak köszönhető-
en a Szentesi Gépészeti Gyűjtemény, a 
kelebiai 106-os őrház, a szőregi őrház és 
váróterem, a kaszaperi és a domaszéki 
volt kisvasúti állomásépületek évek óta 
látogathatók.)

Már áprilisban megszületett az ígéretes 
koncepció, májusban az alapítvány bir-
tokában lévő tárgyakat már át is szállí-

tották Kalocsára, a DB Schenker pedig 
alkalmassá tette a régi tárgyakat, eszkö-
zöket a kiállításra.

Az október óta látható impozáns tárlat 
összeállításában jelentős segítséget 
nyújtott a kalocsai Viski Károly Múze-
um néhány szakembere, illetve Viczay 
Lajos helyi fotóművész is. A relikviák 
között olyan ritkaságok is láthatóak, 
mint az időközben leselejtezett GANZ 
ABy motorkocsiról leszerelt néhány al-
katrész.

2016. október 26-án volt a megnyitó 
ünnepség, méltó körülmények és je-
lentős médiaérdeklődés közepette. 
Ünnepi köszöntőt, megnyitó beszé-
det mondtak: dr. Bálint József polgár-
mester, Mondi Miklós, a MÁV szegedi 

területi igazgatója, Nagy József, a Vas-
úttörténeti Alapítvány titkára és Gaál 
József, a DB Cargo Hungária Kft. vas-
útüzem-vezetője. Kalocsán, illetve az 
egykori vasútállomáson már nem jár 
vonat. Így jobb híján busszal, autóval, 
de mindenkinek érdemes felkeresni 
ezt a turisztikai látványosságot.

Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány

Ismét nyitva a kalocsai vasútállomás

Az INKA-projekt befejező, az egyes 
funkciók éles indulását is magában 
foglaló szakasza az átállás. Ennek 
keretében történik meg az éles rend-
szerek beállítása, a működéshez 
szükséges törzsadatok betöltése, és 
a jelenleg használt rendszerekből, 
nyilvántartásokból kinyert ada-
tok migrálása, a végfelhasználók 
oktatása, a bevezetett rendszerek 
informatikai üzemeltetésére való 
felkészülés, az egyes funkciók éles 
használatának megkezdése.

Az átállási feladatok 2016. október 
17-én kezdődtek a rendszerek telepí-
tésével és alapvető beállításaival, ezt 
követi a szükséges adatok migrációja. 
November hónap folyamán megtör-
ténik a főkönyvi számlakeret, a kont-
rolling törzsadatok (pl. költséghelyek), 
az ingatlan-törzsadatok egy részének, 
illetve a pályaszakaszoknak és a cikk-
törzsnek a betöltése. Ezt követi de-
cember hónapban a vevők és szállítók 
törzsadatbázisa, a pályavasúti műszaki 
törzsadatok és az ingatlanok további 
adatai. Azokban a modulokban, ahol 
ezt a januári feladatok megkívánják, 
egyes funkciókkal már december hó-
napban megkezdődik a munka az éles 
üzemi rendszerben. Január folyamán 
történik a legtöbb funkció éles hasz-
nálatának megkezdése, így például a 
készletgazdálkodás, a karbantartási 
modulok használata, a pénzmozgások 
könyvelése stb., ezzel párhuzamosan 
a régi rendszerekben zajlik a 2016-
os év számviteli zárása. Ezt követően 
történhet meg a követelések, kötele-

zettségek, tárgyi eszközök, projektek, 
készletek záró állományának áttöltése 
az új rendszerbe, amelynek használat-
bavétele ezzel válik teljessé, várható-
an március közepén.

A migrációs feladatokkal párhuzamos 
zajlanak a végfelhasználói oktatások, 
ezek végén minden felhasználónak 
vizsgát kell tenni. Csak eredményes 
vizsga alapján adhatók meg a mun-
kavégzéshez szükséges felhasználói 
jogosultságok. November-december 
során kapja meg az informatikai szak-
terület az éles üzemi használatra való 
felkészüléshez szükséges anyagokat, 
információkat.

Az átállás után, a 2017-es gazdasági 
évre vonatkozóan a MÁV Zrt., a MÁV-
START Zrt. és a MÁV FKG Kft. által hasz-
nált GIR-rendszer, valamint a MÁV SZK 
Zrt. könyvelését szolgáló SAP-rend-
szer éles használata megszűnik, azo-
kat a 2016. évi gazdasági év zárása 
után archív (múltbeli adatok lekérde-
zésére szolgáló) rendszerként fogjuk 
használni. Megmarad ugyanakkor a 
Basware-rendszer, amelynek az SAP-
hez történő illesztése az INKA-projekt-
tel egy időben valósult meg.

Műszaki területen a tulajdonosi elvá-
rás az, hogy a vágányzári időszakok a 
lehető legkisebbek legyenek, vagyis 
minél nagyobb mértékben lehessen 
a szabad pályakapacitást értékesíteni, 
és a korlátozási időszakok 3 évre előre 
publikusak legyenek. Ez úgy érhető 
el, hogy pontosan meg kell tervezni a 

műszaki munkákat: az egyes karban-
tartásokhoz, felújításokhoz előre hoz-
zá kell rendelni a szükséges anyagok, 
eszközök, szolgáltatások és a munkát 
elvégző szakemberek igénybevételét 
is. A műszaki tervezésnek összhangban 
kell lennie a csoporton belüli 3 éves 
gördülő tervezéssel is. A rendszer a 
munkaerőigény-tervezést is támogat-
ja, így kiváltható lesz a Wintir-rendszer.

Az átállási feladatok részletes felso-
rolását és ütemezését a projekt által 
elkészített átállási ütemterv tartal-
mazza, amely minden feladathoz 
egyértelmű felelőst rendel. Nagyon 
fontos, hogy minden feladat hatá-
ridőre és pontosan legyen elvégez-
ve, mert a szorosan egymásra épülő 
munkák miatt minden határidő-mu-
lasztás az éles indulást veszélyezte-
ti. Az átállási időszakban az érintett 
felelősöket a szolgálati út betartása 
nélkül, közvetlenül is megszólíthatja 
a projekt feladatokkal. A MÁV-csoport 
vezetése kiemelt figyelmet fordít az 
átállási feladatok nyomon követésére, 
és elvárja, hogy minden résztvevő a 
projekt sikeres befejezésének fontos-
ságát mérlegelve vegyen részt ebben 
a munkában.

INKA-projekt

INKA: elkezdődött az éles átállás

Kohéziós Alap
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A nyár közepén az RTL Klub és a 
TV2 is beszámolt Tombi Kitti, egy 
fiatal döbröközi váltókezelő lány 
munkahelyi balesetéről. Miután 
lezárultak a munkavédelmi, a 
vasútbiztonsági és a rendőrségi 
vizsgálatok, átrágtuk magunkat 
a tanúvallomásokon, a hatósági 
iratokon, s a tanulságok levonása 
érdekében a Vasutas Magazin egy 
asztalhoz ültette Kissné Kiss Ágnest, 
a pécsi csomóponti főnökség 
vezetőjét (Tombi Kitti munkáltató-
ját), illetve a váltókezelő lánynak 
támogatást nyújtó szakszervezet, a 
VDSZSZ területi vezető ügyvivőjét, 
Horváth Gabriellát (a képen jobbra).

Először is: hogy van Kitti?
Kissné Kiss Ágnes: Személyesen szep-
temberben beszéltem vele. Jelenleg 
betegállományban van, mivel a bal-
eset következtében halláskárosodást 
szenvedett, ezért januárban meg fog-
ják műteni a fülét.

Horváth Gabriella: Testileg már 
jól van, a koponyatörésből és a 
zúzódásokból felépült. A fülében 
viszont eltörtek a hallócsontok, ezért 
van szükség a műtétre.

Tombi Kitti balesetéről elsőként 
a VDSZSZ számolt be a honlap-
ján, a „Váltókezelő tagtársunk 
munkahelyi balesetet szenvedett, 

mindkét cipőtalpa törött volt! 
című cikkben. Foglalják össze a 
történteket!
KKÁ: A vizsgálatok szerint június 
9-én, 9 óra 40 perckor váltóállítá-
si és tolatási munkavégzés közben 
Kitti az űrszelvényben tartózkodott, 
olyan helyen közlekedett, ahol akkor 
nem lett volna szabad, ezért a moz-
dony elsodorta és fellökte.

HG: Ezzel mi nem értünk egyet, 
hogy olyan helyen közlekedett, ahol 
nem lehetett volna. Az biztos, hogy 
űrszelvényen belül közlekedett, 
váltóállítás céljából. Abból adódott 
a baleset a szolgálatvégzés közben 
– tény és való –, hogy űrszelvényen 
belül tartózkodott.

Ezek szerint beismerik, hogy 
mégsem a törött talpú cipő okozta 
a balesetet? A szakszervezet a 
munkáltatót tette felelőssé az 
eset miatt, mondván: bár Kitti 
többször is jelezte, hogy a cipője 
nem megfelelő, a munkáltatója 
ezt letagadta, és nem látta el a 
megfelelő lábbelivel. Ágnes, mit 
szól a vádakhoz?
KKÁ: Mindenki tudja, hogy csomó-
ponti főnökségvezetőként itt én va-
gyok a MÁV Zrt. helyi munkáltatói 
képviselője. A szakszervezet állítá-
sával ellentétben nekem Kitti soha 
nem jelezte ezt a problémát, erről 

nem volt információm. Az eset után 
igyekeztem kinyomozni, hogy eset-
leg szólt-e valakinek. Az állomásfő-
nöktől megtudtam, hogy tavaly, az 
év vége felé Kitti megemlítette neki, 
hogy a cipője kezd tönkremenni. 
Utánajárt, hogy Kitti mikor részesült 
utoljára lábbeliellátásban. Kiderült, 
hogy bár Kitti 2012-ben jött a vas-
úthoz dolgozni, s akkor háromféle 
cipővel is elláttuk, de sem 2013-ban, 
sem 2014-ben nem kért cipőt, pedig 
erre lett volna lehetősége. Erre elő-
ször 2015 harmadik negyedévében 
került sor, a cipő azonban már csak 
a baleset után érkezett meg. Aznap 
reggel sem jelezte, hogy nem tud 
munkába állni, mert a cipője ezt 
nem teszi lehetővé. Ezt ő is elismerte 
a jegyzőkönyvben.

HG: Valószínűleg azért nem rendelt 
korábban lábbelit, mert a cipője ak-
kor még nem volt olyan rossz álla-
potban. Nekünk azt mondta, hogy 
2016-ban is jelezte ezt a problémát 
az állomásfőnöknek.

KKÁ: De akkor miért nem ezt írtad a 
nekem címzett leveledben? Egyből 
megkérdeztem volna az állomásfő-
nököt, mint ahogy egyébként meg 
is tettem – a leveledtől függetlenül.

Hogyan kellett volna eljárnia Kit-
tinek ebben az esetben a szabá-
lyok szerint? Hiszen ez lett volna 
az ő saját érdeke is, nem?
KKÁ: De igen.

HG: Ha valóban szabályosan járt vol-
na el, akkor azt kellett volna monda-
nia: nem mehet ki a vágányok közé, 
mert ehhez nem megfelelő a lábbe-
lije.

KKÁ: Ebben az esetben pedig azon-
nal felmentettük volna aznapra a 
munkavégzés alól, s állásidőn lett 
volna. Szerencsére ilyen eddig még 
nem fordult elő. Eseménykönyv írá-
sára is lett volna lehetősége, s ak-
kor rögtön eljutott volna hozzám a 
problémája.

HG: Úgy tudom, a múlt télen is a saját 
pénzéből vett munkavédelmi cipőt.

KKÁ: Hát erről most hallok először! 
Soha nem hagynám, hogy a 
dolgozó a saját pénzén vásároljon 
magának munkacipőt! A szomszédos 
nyolcemeletes épületben három 
helyiséget is béreltünk, hogy ott he-
lyezzük el a megrendelt munkaruhákat 
és cipőket. Mivel tudtuk, hogy idén ja-
nuártól a cipőt munkavédelmi eszköz-
ként kell kezelni, ezért a múlt év végén 
20-30 százalékos ráhagyással megren-
deltük a lábbeliket, hogy ha valakinek 
tönkremenne, azonnal tudjuk cserélni. 
Mivel a megrendelt mennyiség nem 
érkezett meg teljes egészében – hi-
szen nehéz ennyit néhány hónap alatt 
legyártatni, beszerezni és leszállíttatni 
–, ezért megállapodást kötöttünk egy 
közeli munkavédelmi bolttal, melynek 
köszönhetően szükség esetén egy hét 
leforgása alatt be tudjuk szerezni a kért 
lábbelit. Az eset után a csomóponton 
dolgozó valamennyi munkavállaló ré-
szére parancskönyvi utasítást adtam ki: 
bárkinek bármilyen hibás védőeszköze 
van, azt azonnal jelezze a közvetlen fe-
lettesének.

HG: De hisz Kitti is így járt el! A közvet-
len felettesének is szólt, mégsem jutott 
el hozzád a hír.

KKÁ: Az állomásfőnök lekérdezte a 
szertárnál a Kittire vonatkozó adato-
kat, s Kittivel tisztázta, hogy bár a pon-
tok alapján lehetett volna, két éven 
keresztül mégsem igényelt lábbelit.  

A cipő megrendelése végül még tavaly 
elindult. Akkor úgy tűnt, hogy ezzel a 
kérdés rendeződött.

Lépjünk tovább, hiszen máris túl sok 
szót vesztegettünk a cipőre, miköz-
ben azt a munkabaleseti vizsgálat 
is rögzíti: semmi köze nem volt a 
balesethez. A szakszervezet legkö-
zelebb már egy újabb érvvel állt elő: 
azzal, hogy „a szokásostól eltérő 
tolatási mozgás” miatt következett 
be a baleset. Mi szokatlan van egy 
tolatásban?
HG: A mozdonyvezetők és a váltóke-
zelők is megszokták azt, hogy a moz-
dony kiáll a fűtőházból, majd a 8-as és 
a 10-es váltók átállítása után elindul az 
állomás irányába, „vonatra jár”. Ebben 
az esetben az volt a szokatlan, hogy 
a mozdonyt még egy pályafenntartó 
gép is követte, ennek egy másik vá-
gányra kellett beállnia. Ezért egy másik 
váltót is át kellett volna állítani. Ez nem 
volt megszokott művelet, miközben 
szerintünk a váltókezelők mindennapi 
rutinból dolgoznak.

KKÁ: A vasút nem rutinszerűen műkö-
dik. Mindegyik nap egy kicsit más. A to-
latás pedig korántsem szokatlan dolog: 
bármikor, bármilyen formában előfor-
dulhat, hiszen van úgy, hogy kocsikat 
kell váratlanul kisorozni a szerelvényből. 
Az a tolatásvezető kötelessége, hogy 
előtte megfelelően tájékoztassa a részt-
vevőket a feladataikról: kinek mire kell 
figyelnie a tolatási mozgás során. Ahol 
Kittit fellökte a mozdony az űrszelvény-
ben, ott eleve nem is lett volna szabad 

tartózkodnia. Rutinszerűségről ezért 
nincs is értelme beszélni.

HG: Nem is a váltókezelőkre gondolok, 
hanem a mozdonyvezetőre: szerintem 
neki volt a megszokottól eltérő a váltó-
kezelők mozgása. Ahol pedig Kitti járt, 
ott ösvény van kitaposva. Mi azt mond-
juk: a mozdonyvezető nem figyelte, de 
nem is láthatta Kittit, mert a mozdony 
holt terében tartózkodott. Ha viszont 
nem látta Kittit és a jelzéseit, akkor ho-
gyan indulhatott el a mozdonnyal?

KKÁ: Hát persze, hogy kitaposott 
ösvény vezet a váltóhoz, hiszen azt nap 
mint nap állítani kell. De nem akkor jár-
nak ott a váltókezelők, amikor épp egy 
vonat vagy mozdony közlekedik arra. 
Olyankor onnan ki kell menni. A jegy-
zőkönyvek és a tanúvallomások szerint 
Kitti nem figyelt a mozgásra, a háta mö-
gött mozgó járműre. Úgy adott Köze-
ledj felém! kézi jelzést, hogy háttal állt a 
mozdonynak. Szinte törvényszerű volt 
a baleset. A saját testi épsége miatt is 
figyelnie kellett volna.

Október 28-án az RTL Klubnak a 
szakszervezet részéről ön már úgy 
nyilatkozott, hogy a mozdonyvezető 
okozta a balesetet. Mire alapozza ezt 
a vádat? A vizsgálatok során fölvető-
dött-e egyáltalán a mozdonyvezető 
felelőssége?
HG: Tény és való, hogy a mozdonyvezetőt 
semmiben nem hibáztatták. Egyedül 
Kittit hozták ki felelősnek, pont azért, 
mert – a saját testi épségét veszélyeztet-
ve – az űrszelvényen belül tartózkodott. 
Szerintünk azonban a nyomozó ható-
ság nem kellő alapossággal tárta fel az 
ügyet.

KKÁ: A rendőrség a vasúttársaságtól 
függetlenül folytatta le a vizsgálatot: a 
baleset után helyszíneltek és meghall-
gatták a tanúkat. Az eljárást pedig va-
lójában a mozdonyvezetővel szemben 
folytatták le, hiszen ő sodorta el Kittit.  
A rendőrség is ebből indult ki. A vég-
eredmény az lett, hogy a mozdonyveze-
tő ellen megszüntették az eljárást, mert 
semmi sem támasztotta alá, hogy ő hi-
bázott volna.

HG: Ezért is támadtuk meg a ren-
dőrség határozatát. Kitti panasszal 
élt, amiben azt kérte, hogy tartsanak 
újabb helyszíni szemlét és rendeljenek 

A Kitti-akta titka
Utánajártunk, ki volt a hibás a pécsi balesetben
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Kissné Kiss Ágnes a baleset helyszínrajzán magyaráz
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A takarékos üzemmód rejtelmei
Mostanság akad egy-két olyan tan-
folyamszerű képzés, amely abból áll, 
hogy a dolgozóknak el kell olvasni 
egy szakmai anyagot – például az 
energiatakarékos munkával kapcso-
latban –, s bizonyos tesztkérdésekre 
válaszolni kell. Nincs ezzel semmi 
baj, ismeretbővítésre is jónak tűnik. 
Az már más kérdés, hogy kinek mi 
a dolga azzal, amit szépen leírnak. 
Nyilván mindenkinek az adott mun-
kakörén belül kell tennie a dolgát.

Erről egy olyan eset jutott eszembe, 
amely még kezdő vasutasként esett 
meg velem a Miskolc melletti Felső-
zsolca állomásán. Nem most volt, ha-
nem 1977 őszén! Mégis világosan em-
lékszem a jelenetre. Abban az időben 
voltak még igazi, rátermett állomás-
főnökök, akik az állomáson szolgálati 
lakásban éltek. Ezek a főnökök reggel 
hatkor már ott voltak, eligazították a 
nappalos műszakot, vagyis mindent 
elmondtak részletesen, hogy mi vár-
ható, mi a feladat napközben. Aztán 
délben otthon ebédeltek, kettőkor 
újra szolgálatba álltak, este hatig. Ak-
kor jött az éjszakás műszak, nekik is 
megtartották az eligazítást, számba 

vették, mi történt napközben, és mi 
lesz a dolgunk éjjel. Ezt az állandóan 
ismétlődő rítust felolvasásnak hívták. 
Furcsa neve volt, mert nem az volt a 
lényege, hogy felolvasták azok neveit, 
akik szolgálatba álltak, hanem a fel-
adatokat ismertették.

A felsőzsolcai ízig-vérig vasutas főnök, 
Sipos József az eligazítás keretén belül 
rendszeresen előállt egy-két kötelező 
elemmel is. Egyszer például hosszasan 
elmagyarázta, hogy van egy új rende-
let, ami a központi forgalomirányítás-
ról szól. Részletesen ismertette, mi a 
teendő, ha például elromlik a biztosí-
tóberendezés, illetve hogyan kell átál-
lítani a váltókat és a jelzőkre hogyan 
lehet szabad jelzést vezérelni. Mint 
magyarázta, ilyenkor mindent taka-
rékos üzemmódban kell üzemeltetni. 
Mindent! Vagyis csak a legszüksége-
sebb és a legfontosabb műveleteket 
szabad és kell ilyenkor végrehajtani. 
Figyelmesen, értelmes képet vágva 
végighallgattuk a szokásosnál jóval 
hosszabbra sikeredett eligazítást, 
majd megkezdtük az éjszakai szolgá-
latunkat.

Sipos úr olyan ráérősen beszélt, mint 
aki nagyon ráér, vagy nagyon kedvel 
minket. Mi, beosztottak, közben mind 
arra gondoltunk, hogy a főnökasszony 
bizonyára nem készült még el a vacso-
rára ígért babgulyással.

Éjfélt ütött az öreg ingaóra a forgalmi 
irodában, amikor telefonon kerestek 

Szerencsről. Forgalomirányító kol-
légám erős hangon azt kifogásolta, 
hogy nem küldtük el telexen a tola-
tós tehervonat összeállítását. Egészen 
pontosan azt, hogy a vonat meny-
nyi kocsit és milyen rakományt visz. 
Kollégánk egyfolytában szentségelt, 
megnehezítettük a munkájukat. Azzal 
érveltek, hogy nem tudnak felkészülni 
a vonat megérkezése után a kocsiát-
sorozásokra. „Vasutasul” mondva, az 
elegyfeldolgozásra.

A telefon után átballagtam a távír-
dászunk szobájába. Még nem volt 
se e-mail, se mobiltelefon, okos meg 
pláne nem! Megkérdeztem Ida nénit, 
a távírdászt, hogy miért nem küldte el 
a hiányolt telexet. Az idősödő hölgy 
mosolyogva félretolta erős, szódásü-
veghez hasonlító szemüvegét, és 
ezt mondta: „Sipos főnökelvtárs azt 
mondta az esti felolvasáson, hogy 
energiatakarékosan kell dolgoznunk. 
Azért nem küldtem el a táviratot, mert 
nem gondoltam fontosnak. Spórol-
tam, illetve takarékoskodtam az ener-
giával. Netán rosszul döntöttem?”

„Ida néni, drága, az Isten áldja meg!” 
– próbáltam magyarázni, hogy miért 
fontos az elegyfeldolgozáshoz szüksé-
ges adatok továbbítása.

Ida néniben kétely merült fel, s ezt vá-
laszolta nagyon halkan: „Bocsánat, de 
majd szóljon, ha végre be kell tartani a 
spórolási szabályt!”

Kavalecz Imre

ki új szakértőt, a Baranya Megyei Fő-
ügyészség azonban elutasította a 
panaszbeadványunkat, és helyben 
hagyta a nyomozás eredményét.  
A rendőrség határozata arról szólt, hogy 
bűncselekmény elkövetését nem le-

hetett megállapítani. Az ügyészség ezt 
úgy módosította, hogy nem történt 
bűncselekmény.
A szakszervezet részéről azért övezi 
nagy csend a főügyészség elutasító 
határozatát, mert ezzel már lezárt-
nak tekinthető Kitti ügye? Hiszen 
minden vizsgálat az ő felelősségét 
állapította meg.
HG: Az ügynek még koránt sincs vége. 
Kitti ugyanis pótmagánvádat nyújt 
be. Ehhez ügyvédi közreműködés 
szükséges, mi pedig minden segítséget 
megadunk neki. Azt szeretnénk, ha a 
MÁV biztosítana részére ügyvédet, de 
ha mégsem, akkor is megtaláljuk a meg-
oldást.

A vezető váltókezelő, aki tagja a VD-
SZSZ-nek, első tanúvallomásában azt 
állította, hogy Kitti Közeledj felém! 
jelzést adott a mozdonynak, amire az 
elindult. A második tanúvallomásá-
ban pedig már azt állította: Kitti nem 
is adott ilyen jelzést. Így szembeke-
rült a mozdonyvezető állításával, aki 
ugyancsak látta a jelzést. Vajon az 
önök tagtársa azért változtatta meg 

a tanúvallomását, hogy a mozdony-
vezetőre terhelje a felelősséget? El-
végre ő nem tagja a VDSZSZ-nek.
HG: Hogy ő mikor és miként nyilatkozik, 
ez kizárólag rajta múlik. Tőlünk teljesen 
függetlenül. Mi nem befolyásoltuk, és 
nem kértük meg őt arra, hogy így vagy 
úgy nyilatkozzon.

Nem lett volna jobb, ha a találgatá-
sok helyett a VDSZSZ előbb megvár-
ja a vizsgálatok végeredményét? Így 
Kitti sem került volna kényelmetlen 
helyzetbe most, hogy egyértelműen 
kiderült: valójában ő volt a hibás.
HG: Mi kezdettől fogva azt akarjuk, 
hogy az ügy alaposan ki legyen vizsgál-
va és nem fogadjuk el, hogy a baleset 
kizárólag Kitti hibájából történt. Mi ezt 
így gondoltuk jónak.

KKÁ: Én viszont ezt egyáltalán nem 
gondolom jónak. A szakszervezet által 
bedobott mondvacsinált érvek ugyanis 
csak ürügyként szolgáltak arra, hogy a 
munkáltatót lejárassák, mintha a mun-
káltató hibájából következett volna be 
a baleset.

Ágnes, önök engedélyezték, hogy a 
szakszervezet a vasútüzem területén 
elkészítse azt a videofelvételt, amit 
aztán a különböző tévécsatornák át 
is vettek? Illetve engedélyezték-e a 
vezető váltókezelőnek, hogy nyilat-
kozzon?
KKÁ: Nem. Ekkor szabadságon voltam, 
de miután láttam a televízióban a fel-
vételt, megkérdeztem a helyetteseimet, 
hogy ezt ők engedélyezték-e? De tőlük 
senki nem kért engedélyt, így ilyet nem 
is adtak senkinek.

A szakszervezet kitől kapott forga-
tási engedélyt? És ki vállalta volna a 
felelősséget azért, ha a forgatás köz-
ben baleset történik?
HG: A filmet az érdekvédelmi alelnö-
künk és a kommunikációs munkatársa 
forgatta, ezt tőlük kell megkérdeznie.

KKÁ: Gabikám, nagyon korteskedtél a 
felvételen a cipő ügyében, de sárga vé-
dőmellényt nem láttam rajtad. Pedig azt 
neked is tudnod kell, hogy fel kellett volna 
venned, ha a vágányok közé mégy. Azt is 
aggályosnak tartom szakmailag, hogy a 
kisfilmen a sorompót tekerő munkavállaló 
nem az autók áthaladásával van elfoglal-

va, hanem a forgatással, és közben a film 
készítői felé mutogat. Ezzel eltereltétek a 
figyelmét a munkájáról.

Mit üzennek most Kittinek?
HG: Azt szeretnénk, hogy jöjjön rendbe, 
és minél hamarabb álljon ismét munká-
ba. És azt kívánjuk, hogy ilyen baleset 
soha ne forduljon elő senkivel.

KKÁ: Ebben egyetértünk. Mint munkál-
tatónak, az a kötelességem, hogy fel-
gyógyulása után üzemorvoshoz küld-
jem. Az orvosi vizsgálat fogja eldönteni, 
alkalmas-e további munkavégzésre. Mi-
vel valamennyi vizsgálat szerint ő volt a 
hibás, ezért sajnos felelősségre kellett 
vonnom. Amikor személyesen beszél-
tünk, megkérdeztem tőle: mivel ártot-
tam neki, hogy ilyen nagy nyilvánossá-
got kapott a nevem? Bocsánatot kért 
és azt válaszolta: szégyelli magát, mert 
ő sem gondolta volna, hogy ilyen nagy 
ügy kerekedik a balesetéből. Azt is hoz-
zátette, hogy most is hálás azért, hogy 
a dombóvári toborzáson őt választot-
tam. Barátsággal váltunk el, biztattam, 
hogy a műtét után rendbe fog jönni. 
Mindketten annak örültünk, hogy nem 
történt nagyobb tragédia.

Gyüre József

Horváth Gabriella: „Abból 
adódott a baleset, hogy 
Kitti az űrszelvényben 
tartózkodott.”Kissné Kiss Ágnes: „Kide-

rült: Kitti két éven keresz-
tül nem igényelt cipőt.”
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Az elmúlt évtized során Európá-
ban számos vasútállomás meg-
újulása jelzi a vasút újjászületé-
sének irányát, hiszen nem csak a 
vasúti pálya, a járműállomány, 
hanem a vasútállomás, annak 
környezete és a városi kapcso-
latok is a szolgáltatás részévé 
válnak, meghatározzák az utazás 
élményét, végső soron a vasút 
helyét és versenyképességét.

Ha a siker kulcsát keressük, nem 
csupán a nagyléptékű, szimbolikus, 
látványos projekteket kell szem-
ügyre vennünk. Mert bár lenyűgö-
ző a berlini Hauptbahnhof, amely a 
német főváros újraegyesítése után 
vált kereskedelmi területekkel egy-
beépített vasúti csomóponttá, és 
csodálatra méltó a belgiumi Liège 
új állomása, Calatrava mester épí-
tészeti-mérnöki-szobrászati csúcs-
alkotása, az előttünk álló magyar-
országi feladatok szempontjából 
talán többet tanulhatunk a kisebb 
léptékű, kompakt fejlesztésekből is.

A madridi Atocha pályaudvar új-
jáépítése kapcsán sokak ismerhe-
tik a történeti csarnok területén 
a gazdag pálmaház kialakítását, a 
pályaudvar megújulásának azon-
ban ez csupán egyik külsősége.  
A lényeg, hogy az egykori fejpálya-
udvar a város alatt áthúzódó elővá-
rosi vasútrendszer átmenő állomá-
saként legalább annyira komfortos 
szolgáltatást nyújt az ingázóknak, 
mint amennyire a nagy sebességű 
vasút utasainak. Mindezt a felja-
vított városi kapcsolatok – metró, 
busz, taxi – kompromisszummentes 
megoldásai segítik. A rotterdami 
főpályaudvar átépítésére is a városi 
metróhálózat új kapcsolatrendsze-
rének kialakítása miatt került sor – s 
ennek során a jellegtelen, 1950-es 
évekből származó állomásépület 
helyett karakteres megjelenésű vá-
roskapuként épült újjá az állomás.

A nagyléptékű átalakítások mellett 
azonban talán az egyik iskolapélda 

lehet a belgiumi Leuven állomásá-
nak fokozatos rekonstrukciója, ami-
re a nagysebességű vasút fejlesz-
tése kapcsán került sor. Miközben 
megmaradt a történeti értékű felvé-
teli épület, sőt a korábban kiépített 
aluljárók és peronok sem változtak 
– ami nem egyszer kompromisszu-
mok elfogadását tette szükségessé 
–, a vágányok nagyvonalú lefedést 
kaptak és kiépült az akadálymen-
tes kapcsolat a felüljáróval(!) és a 
felvonókkal. Ami azonban nagyon 
figyelemre méltó, hogy a felesle-
ges vasútüzemi és postai területek 
felhasználásával kiépült a városi és 
környéki autóbuszok végállomása, 
a nagyméretű P+R parkoló vala-
mint B+R kerékpár tároló, és több 
projekt keretében irodai, szállodai 

fejlesztésekre is sor került. Ezek ré-
vén az állomás környéke a korábbi-
nál erősebb kapcsolatokkal kötődik 
a kisváros szövetébe, a közösségi 
közlekedés csomópontja a legköz-
vetlenebb módon szolgálja az új 
funkciók megtelepedését.

Hasonló megközelítést tükröz Krak-
kó vagy Linz vasútállomásainak fej-
lesztése is. Mindkét helyen a városi 
villamos új felszín alatti átvezetése 
és mélyállomása szolgálja a városi 
és az országos vasút kapcsolatát. 
Látni kell azonban, hogy a rekonst-
rukciós program az állomás környé-
kén nagy léptékű ingatlanfejlesz-
tésnek is helyet adott. Míg Krakkó-
ban egy nagy léptékű bevásárló-
központ élvezi az utasforgalomból 

fakadó kereskedelmi előnyöket, 
Linzben a tartományi adminiszt-
ráció hivatali épületeinek elérése 
javult a jó közlekedési kapcsolatok-
nak köszönhetően. Mindkét helyen 
természetesek a buszállomásokkal 
kialakuló kapcsolatok is, és adott a 
nagy területű P+R parkoló is – ez 
utóbbi Krakkóban a vágányok fölé 
telepített parkolólemezre került, 
ahonnan a vasúti peronok közvetle-
nül elérhetők. Míg Krakkóban a fel-
vételi épület megmaradt, Linzben 
új épület született, amelyben szel-
lemes módon a természetes fénnyel 
bevilágított -1. szintre, az aluljárók 
előterébe került az utasforgalmi 
csarnok elosztó tere, üzletekkel, ká-
vézókkal.

Csak látszólag kis léptékűek az új 
lipcsei állomások. Miközben a 24 
vágányos fejállomásként épített fő-
pályaudvar az egyik legnagyobb a 
maga nemében, a fejlesztés egyik 
legfontosabb eleme a fejpályaud-
varból kiágazó, mélyvezetésű vonal, 
amely a városközpont alatt áthalad-
va, új állomásokkal kiegészítve, egy 
másik fejállomásba bekapcsolva, az 
S-bahn átmenő vonalaként szolgál-
ja az ingázó forgalmat.

Hasonlóképpen a fejpályaudvarok 
átmenővé alakítását szolgálja a bé-
csi főpályaudvar közelmúltbeli ki-
alakítása vagy a brüsszeli állomások 
összekötése a 20. század derekán. 
Ezt célozza a sokat vitatott stuttgar-
ti fejlesztés is. Látni kell, hogy leg-
több esetben a projektek szerves 
része, ha nem mozgatórugója egy 
nagy léptékű városszerkezeti átala-
kulás is, amely ingatlanfejlesztési 
projektek sorában testesül meg – 
hasznosítva a vasútüzem korszerű-
sítése, racionálizálása révén felsza-
baduló területeket.

Ha a sikeres megoldásokat végig-
nézzük, a hálózati kapcsolatok fej-
lesztésének, a városi közlekedéssel 
kialakított kapcsolatok újragondo-
lásának és a felesleges pályaudvari 
területek hasznosításán alapuló vá-
rosfejlesztési lépéseknek az együt-
tesében találhatjuk meg a tudatos 
fejlesztések vezérelveit.

Erő Zoltán okl. építészmérnök

Vasútállomások reneszánsza
A siker kulcsa

Prága

Linz

Leuven
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Édesapja építette ki a nevezetes 
Mátravasutat, felesége pedig 
olyan felmenőkkel büszkélkedhet, 
mint az ’50-es években ártatlanul 
meghurcolt, Recsket is megjárt 
MÁV-főtiszt, Rőmer Alfréd. Vasutas 
kötődéseiről és élményeiről beszél-
gettünk Kabdebó Lóránt irodalom-
történésszel, a Miskolci Egyetem 
professor emeritusával.

Professzor úr idén töltötte be a 
nyolcvanadik életévét, augusz-
tus óta sorjáznak a születésnapi 
írások és interjúk. Az egyik ünne-
pi beszélgetésben örömmel fe-
deztük fel Kabdebó János nevét 
– kiderült, hogy a ma is működő 
Gyöngyösi Állami Erdei Vasút 
megálmodója az ön édesapja volt.
Teherszállító erdei vasút már a XX. 
század elejétől létezett a Mátrában, 
de a személyszállításra is alkalmas 
Mátravasút kiépítése valóban apám 
nevéhez fűződik. Az ötlet Gyöngyös 
I. világháború utáni, speciális hely-
zetéből fakadt: bár a város koráb-
ban – átmenetileg – megyeszékhely 

is volt, a XX. század elejére elvesz-
tette kiemelt szerepét; sajnos, ki-
csit eljelentéktelenedett. 1920-ban 
azonban jött a fordulat: Trianonban 
elcsatolták Magyarországtól a nép-
szerű erdélyi nyaralóhelyeket és az 
üdülőközönség legfőbb célpontjá-
nak számító Tátrát. Ennek a veszte-
ségnek „köszönhette” a Mátra, hogy 
felfedezték, addig szinte ismeretlen, 
érintetlen, vad vidéknek számított. 
Ami apámat illeti, ő azért ment ép-
pen Gyöngyösre, mert – bár a pesti 
Műegyetemen végzett – olyan he-
lyen szeretett volna élni, ami a szülő-
földjére, Erdélyre emlékezteti. A csa-
ládunk ugyanis apai ágon az örmé-
nyek által felépített Szamosújvárról 
és környékéről származik; Gyöngyös 
és vidéke pedig – Erdélyhez hason-
lóan – ugyancsak gazdag hegyek-
ben és erdőkben is.

Gyerekkorából milyen emlékeket 
őriz a Mátravasútról?
Fiatalságom legszebb nyarait töltöt-
tem a mátraházai MÁV-üdülőben, a 
Mátrafüredet Gyöngyössel összekö-

tő vonalon pedig megszámlálhatat-
lanul sokszor utaztam. Még a moz-
donyok is előttem vannak: ha nem 
csal az emlékezetem, a nagyobbat 
Karcsinak, a kisebbet pedig Gizinek 
hívták. A „kisvasút” jóvoltából a mát-
rafüredi fenyvesben tölthettem a 
gyermekkoromat, az ottani strandon 
tanultam meg úszni. Apámmal nem 
egyszer hajtánnyal mentünk haza 
Füredről; talán, hogy ne legyünk a 
hétvégéken mindig zsúfolt vonat-
hoz kötve, vagy csak azért, mert így 
érdekesebb volt. Az ember észre 
sem veszi, de a pálya végig lejt, ezért 
az eredeti svunggal végig lehetett 
menni Gyöngyösig; csak arra kellett 
vigyázni, nehogy az ember túlen-
gedje a járgányt, hiszen a sínek és az 
autóút helyenként keresztezték egy-
mást – de a túlfékezést is kerülni kel-
lett, hogy megmaradjon a lendület. 
Apám ehhez nagyon értett, mindig 
épségben értünk a végállomásra.

Édesapja alakja hogyan él a vasutas 
emlékezetben?
Apám és a munkavállalók között na-

gyon bizalmas, családias volt a vi-
szony. Mikor a német megszállás ide-
jén biztonságosabbnak ítélte, ha anyá-
mat és engem – titokban – kiköltöztet 
Mátrafüredre, a Mátravasút egyik 
mozdonyvezetője bizalmasan félre-
vonta, és csak annyit mondott neki: 
„Mérnök úr, nyugodtan hozza haza a 
családját, majd mi vigyázunk rájuk!” 
„Mérnök úr”-nak szólította minden-
ki, akkor is, mikor már igazgató volt; 
ez onnan eredt, hogy a városi közmű 
egyik régebbi igazgatója nem a szak-
tudásának, hanem tábornok apósá-
nak köszönhette kinevezését – ahogy 
akkoriban mondták: volt egy pár isko-
lája meg egy tánciskolája. Apám, ezt 
látva, kinevezésekor csak annyit mon-
dott: „Igazgató úr ezek szerint bárki 
lehet, mérnök úr viszont csak az, aki 
megdolgozott a tudásáért és a diplo-
májáért. Szólítsanak csak mérnök úr-
nak!” (Később, az ’50-es években ezt 
megpróbálták ellene fordítani: káder-
lapján, amelyet hatvan évvel ezelőtt, 
a forradalom idején kézhez kapott, a 
negatívumok között szerepelt, hogy 
„uraztatta magát a dolgozókkal”.)

Egyébként nem csak apám-
ra, de feleségem vasúti mérnök  

nagybátyjára, Rőmer Alfrédre is 
mindig jó szívvel emlékeztek egy-
kori kollégái és beosztottai. A ma-
gyar vasutas társadalom megfé-
lemlítését célozta az a koncepciós 
per, amely azzal kezdődött, hogy 
az ÁVH 1953. március 26-ra virra-
dóan, egyetlen éjszaka alatt letar-
tóztatott 237 vasutast, akik 1945 
előtt vasúti kémelhárító tisztként, 
a forgalomirányításban vagy az 
üzletvezetőségen dolgoztak. Mint 
„üvébés”-t, Rőmer Alfrédet is inter-
nálták Recskre. Feleségem gyakran 
emlegeti gyermekkora megrázó 
élményét, mikor miskolci lakásuk 
konyhaablaka előtt feltűnt egy va-
sutas egyenruhás férfi, anyósom 
pedig sietett, hogy megállítsa az 
érkezőt, mielőtt az megszólalhat-
na. Azt ugyanis tudták, hogy a sza-
badulók – a még fogvatartottaktól 
hozott üzenetekkel – igyekeznek 
felkeresni a hozzátartozók családja-
it, a 76 éves, szívbeteg nagymama 
elől azonban titkolták, hogy hol 
van a fia. Ezért rohant az ajtóhoz 
anyósom… De a gangon nem egy 
idegen hírhozó, hanem a bátyja állt. 
Feleségem mérnökhallgatóként is 
szembesült azzal, milyen szeretettel 

és tisztelettel ápolják a vasutasok 
Rőmer Alfréd emlékét; ezt az élmé-
nyét 2004-es interjúkötete beveze-
tőjében meg is örökítette. (Lásd a 
keretes írást! – A szerk.)

A „nagy” vasúthoz milyen emlé-
kei fűződnek professzor úrnak? 
Szeret vonattal utazni?
Még mielőtt iskolába mentem, 
anyám megvonatoztatott a Gyön-
gyös–Vámosgyörk szárnyvonalon, 
hogy megismerjem a valódi, „fel-
nőtt” vasutat is. Évtizedekig kerül-
tem a repülést, mert féltem tőle, 
ezért vasúttal mentem Németor-
szágba, a Baltikumba, Lengyelor-
szágba… De még Moszkvába is vo-
nattal utaztam, többször is. A rend-
szerváltás idején a pécsi egyetemre 
hívtak tanszékvezetőnek, majd a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának dékánja lettem, mi-
közben továbbra is Pesten, a Keleti 
pályaudvar szomszédságában él-
tünk. Ezért, ha valaki azt tudakolta, 
merrefelé van az otthonunk, a fele-
ségem csak annyit mondott: „Hogy 
hol lakunk? Hát az InterCity-n!”

Kép és szöveg: Somogyi Marcell

Legendás szakemberek emlékezete

„Már harmadévesek voltunk, Lancsarich Alajos hőerőgépeket 
tanító professzorunk ragaszkodott ahhoz, hogy traktoron, 
autón, motorkerékpáron és gőzmozdonyon is utazzunk. Is-
merjük meg azt a gőzgépet is, amiről unokáinknak már csak 
mint muzeális tárgyról mesélhetünk. Miskolc és Hatvan között 
mozdonyoztunk. A mozdonyvezető és két fűtő mellett egy évfo-
lyamtársammal szorongtunk a szűk helyen. A fülsiketítő lármá-
ban beszélgetni próbáltunk. Megkérdeztem: »Tetszett ismerni a 
Rőmer mérnök urat?« Sapkájához nyúlt, megemelte. »Tiszteltük, 
becsültük, jobb főnökünk sose volt. Tudja, a Keleti Pályaudvari 
Fűtőházban a 424-es és a 303-as mozdonyok tartoztak a keze 
alá, míg…« Elharapja a szót. A nagybátyám, az édesanyám 
testvére – nyugtatom meg. Elkapja a kezem, erősen megszorítja. 
»Hiszen akkor tudja. Tudja Recsket is, tudja, hogy aztán a Mun-
kás Tanács vezetője volt, tudja, hogy miért vitte el olyan fiatalon 
az infarktus? De ha azt eddig nem tudta volna, most tapasztalja 
meg, hogy az ilyen embereket haló porukban sem felejtjük. 
Megmagyarázom, hogyan kell, a következő állomásokon maga 
fog fékezni. De sose felejtse el a nagybátyját, sose felejtse el 
1956-ot! A beszélgetés csak kettőnké. « A szerkocsiról a nagy 
lapátok szorgosan górják a szenet, a fűtők nem érnek rá, hogy 
ide figyeljenek. Évfolyamtársam is csak arra figyel fel, hogy én 

„veszem át a vezetést”. »Lassan, csak lassan, szétszakad a szerel-
vény, ott az őrház, ott álljon meg! « Addig-addig óvatoskodtam, 
míg vagy száz méterrel az őrház után sikerült is megállnom. 
Legközelebb már jobban sikerült.

A jelenlévők azt hitték, a kedvesség a fiatal lánynak szólt. (…)  
A visszaúton nem kezdtem beszélgetést, emlékeimet  
rendezgettem.

Gyermekkorom: az ötvenes évek. (…) Recsk, amit a nagyma-
mám csak fia hazatérte után tudott meg. Mit hazudoztunk 
szegény szívbeteg idős asszonynak, hol, milyen fontos feladata 
van a fiának, amiért nem jöhet, nem írhat. Hirtelen halálát sem 
tudta meg. Kezelőorvosa szerint nem élte volna túl, ha édes-
anyám megmondja neki. Nem sokkal élte így sem túl, sejtette, 
hogy nagy a baj, ha a fia ennyi ideig nem jelentkezik, és ha nem 
utazhat hozzá Budapestre, hogy meglátogassa.

Édesanyámnak maradt negyedszázad lelkiismeretfurdalása: 
hátha mégis jobb lett volna, ha megmondjuk. Sajnos nem 
tudtunk olyan jól szerepet formálni, mint Törőcsik Mari a Makk 
Károly rendezte Déry-filmben.”

Részlet Dobos Marianne Akkor is karácsony volt –  
Bölcsészek 1956-ról című kötetéből
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Ingyenes vonatbérlet az európai fiataloknak

Súlyos vonatszerencsétlenség Indiában

Kisiklott egy műtrágyát szállító vonat

Gyorsvasúttal Moszkvából Tatárföldre?

Felújítják a pozsonyi pályaudvart

Elbóbiskolt a vezető

Az elmúlt hat év legsúlyosabb vo-
natkatasztrófája következett be Indi-
ában november 20-án hajnalban. A 
Patna-Indore gyorsvonat fedélzetén 
legalább félezer utas tartózkodott, 
többségük aludt, amikor az észak-in-
diai Kanpur közelében kisiklott a 

szerelvény. Több mint 140-en meg-
haltak, s legalább kétszázan meg-
sérültek. Azt hivatalosan lapzártánk 
idején még nem lehetett tudni, hogy 
pontosan mi okozta a tragédiát, de a 
Times of India szerint a körülmények 
síntörésre utalnak. A vasútért felelős 

miniszter alapos vizsgálatot és fele-
lősségre vonást ígért. India a világ 
negyedik leghosszabb vasúthálóza-
tával rendelkezik, a biztonsági muta-
tók azonban katasztrofálisak a króni-
kus pénzhiány miatt.

Forrás: Times of India

A székelyföldi Gyergyóditróban 
kisiklott egy műtrágyát szállító 
tehervonat négy kocsija, a vago-
nok szerencsére nem borultak fel.  
A román államvasutak (CFR) 24 va-
gonos szerelvénye zsákokba cso-
magolt ammónium-nitrátot szál-
lított Marosvásárhelyről – ahol az 
ország legnagyobb műtrágyagyára, 
az Azomures működik – a konstan-

cai kikötőbe. A helyszínt a kataszt-
rófavédelem biztosította, meggyő-
ződve arról, hogy a rakomány nem 
sérült meg, és nem ütött ki tűz: az 
ammónium-nitrát ugyanis hő hatá-
sára robbanásveszélyessé válna. 

A tehervonat kisiklásánál szerencsé-
re senki sem sérült meg, 2004-ben 
viszont 16 ember meghalt és hét 

megsérült a dél-romániai Mihailes-
tiben, amikor egy ammónium-nit-
rátot szállító teherautó közúti bal-
esete és kigyulladása nyomán a 
rakomány felrobbant. Ugyanabban 
az évben egy észak-koreai vasútál-
lomáson történt műtrágyarobba-
násban 150 ember vesztette életét.

Forrás: MTI

Német cégek finanszíroznak gyors-
vasutat Oroszországban: a Deutsche 
Bahn, a Deutsche Bank és a Siemens 
konzorciuma 2,7 milliárd euróval 
vesz részt az összesen több mint 15 
milliárd eurós projekt finanszírozásá-
ban. Az összeg előteremtéséről már 
folynak a tárgyalások a konzorcium 
tagjai, az Euler Hermes hitelbiztosí-
tó, valamint a kereskedelmi bankok 
között. A német vállalatok 800 mil-
lió euró közvetlen tőkebefektetésre 
is ígéretet tettek. A 700 kilométeres 
vasúti pálya építésében kínai válla-

latok is milliárdos összegekkel vesz-
nek részt. Az akár 400 kilométer/óra 
sebességet is elérő szerelvényekkel 
az új vasúti pálya 14 óráról 3,5 órára 
csökkenti az utazási időt Moszkva és 
Tatárföld fővárosa között.

Közben az iho.hu arról számolt be, 
hogy december közepétől vasúton 
közvetlenül el lehet majd jutni 
Moszkvából Berlinbe. A jegyek már 
kaphatóak, az első Talgo vonat de-
cember 17-én gördül az ki a moszk-
vai Kurszk pályaudvarról, és másnap, 

18-án érkezik meg a berlini Ost-
bahnhofra. Az orosz főváros után a 
megállók a következők: Szmolenszk, 
Fehéroroszországban Orsa, Minszk, 
Breszt, Lengyelországban Terespol, 
Varsó, Poznan, Rzepin, Németor-
szágban pedig Frankfurt jelenti a 
közbülső állomásokat. Az expressz 
Bresztben vált nyomtávot, a szerel-
vény húsz vagonból fog állni, s lesz-
nek benne VIP lakosztályok saját zu-
hanyzóval, illetve fürdőszobával.

Forrás: MTI

Megunta a Szlovák Vasúttársaság, 
hogy évek óta késik a főállomás fel-
újítása: nem vár tovább a befektető-

re, egyedül lát hozzá a rossz állapot-
ban levő épület rekonstrukciójához.  
A szlovák főváros vezetése még 

2010-ben hagyta jóvá azt a terület-
rendezési tervet, ami nagymérték-
ben átalakította volna a pozsonyi 
pályaudvart és a közvetlen környe-
zetét. A Transpetrol vállalattal kö-
tött szerződés értelmében teljesen 
átszervezték volna a közlekedést 
is: föld alatti villamos- és trolibusz-
megállókat hoztak volna létre, vala-
mint egy szállodát is. A befektetős-
ből a pereskedésen kívül azonban 
semmi sem lett, ezért döntött úgy 
a Szlovák Vasúttársaság, hogy maga 
fog hozzá a pályaudvar felújításá-
hoz, a felvonók, illetve a főbb veze-
tékek cseréjéhez. Az állomás épü-
letét nem építik át, viszont teljes 
mértékben korszerűsítik.

Forrás: aktuality.sk/ujszo.com

Menet közben aludt el egy londoni 
elővárosi vonat vezetője, ráadásul 
ugyanazon a vonalon, ahol egy hét-
tel korábban kisiklott egy szerelvény. 
A The Sun által közzétett videón lát-
szik, hogy az 50 kilométer per órás 
sebességgel haladó jármű vezetőnek 
lecsuklik a feje, majd kinyitja a szemét 

és kicsit feleszmél, de újra elbóbiskol. 
Az eset a brit főváros Croydon nevű 
peremkerületének közelében történt, 
ahol kilenc nappal korábban kisiklott 
egy elővárosi vonat. A november 9-i 
balesetnek hét halálos áldozata és 
több mint ötven sérültje volt.

Forrás: The Sun

Ötvenmillió eurót (mintegy 15,5 milli-
árd forintot) különít el a fiatalok utazá-
sára az Európai Unió. Az Európai Parla-
ment által tárgyalt javaslat értelmében 
az EU-s állampolgárok 18 éves koruk-
ban 22 napos időszakra szóló, korlátlan 
vasúti utazásra jogosító bérletet kap-
nának, hogy így bejárhassák az unió 
országait. A program elsődleges célja, 
hogy olyan fiataloknak is lehetőséget 
biztosítson az utazásra, akiknek egyéb-
ként nincs lehetőségük saját erőből 
megismerni más európai országokat 
és kultúrákat. Az Interrail Global össze-
sen 30 országban biztosít utazási lehe-
tőséget. A bérlettel ingyen utazhatnak 
a fiatalok Magyarországtól Norvégiáig, 
Lengyelországtól Portugáliáig bárhol 
Európában.

Forrás: Interrail.com
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VOKE-programajánló
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
December 4-én érkezik a vasutas Mikulás, a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház előadásával, illetve kézműves 
foglalkozással és játszóházzal.
December 9-én véradó napot tartunk.
December 10-én a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és 
a Calandrella Kamarakórus adventi hangversenyére kerül sor az 
Evangélikus Kistemplomban.

Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza – Budapest
December 6-án 10 órakor kezdődik a Télapó meglepetésparti.
December 15-én 18 órakor kezdődik a senior táncosok 
főpróbája és bemutatója.
December 28-án 14 órakor veszi kezdetét a nyugdíjasklubok 
szilveszteri mulatsága.

VOKE Egyetértés Művelődési Központ – Debrecen
December 3-án 10 órakor kezdődik az Álruhás Mikulás című 
mesejáték a Burattino Színház előadásában.
December 5-én 16 órakor nyílik kiállítás Kesztler Ibolya Megyei 
Minőségi Termék címmel díjazott ékszereiből; a tárlat január 
8-ig látható.
December 7-én 19 órakor az Őszi Színházi Esték keretében 
Franz Arnold és Ernst Bach vígjátéka, az Apa csak egy van?! 
című darab látható a Pódium Színház előadásában.

VOKE Arany János Művelődési Ház – Győr
December 2-án 18 órakor nyílik meg a Győri Fotó Trió kiállítása, 
amely Obermayer József fotóművészre, a Vasutas Fotókör volt 
vezetőjére emlékezik. A tárlaton Obermayer József, Hadarics 
Gábor, és Szijártó Ernő fotóművészek képei láthatók. A kiállítást 
Pusztai Zoltán költő nyitja meg.
December 2-án, 9-én és 16-án délután fél hattól indul a 
Bibliai Estek című rendezvényünk, amelyen ezúttal János 
evangéliumáról lesz szó.
December 7-én és 14-én 18 órakor kezdődnek a Biblia 
Szabadegyetem következő, Az evangélium gyöngyszemei 
című előadásai.
December 10-én 10 órakor kezdődik a vasutas szülők 
gyermekeinek szervezett karácsonyi ünnepség.
A Vasutas Nyugdíjasok Klubja minden csütörtökön 8-tól 12 
óráig várja vendégeit.
Minden kedden 17 órától várjuk a Győri Vasutas Természetjáró 
Egyesület tagjait.
December 16-án 20 órakor kezdődik a Cserefa zenekar moldvai 
táncháza. Táncot tanít: Fábián Szabolcs

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan
December 1-én  14 órakor adventi játszóház nyílik a Daliban. 
A karácsonyi ünnepekhez kötődő tárgyakat, díszeket készítünk, 
melyeket a gyermekek haza is vihetnek.
December 2-án 19.30-kor Mikulás-napi Aerobic Parti.
December 6-án 15 órakor érkezik a vasutas Mikulás.
December 17-én 19 órakor Rock Karácsony című programunk 
indul a népszerű Treff együttes karácsonyi koncertjével, 
amelyen meghívott zenekarok is fellépnek.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
December 3-án 10 és 14 óra között tartjuk az idei vasutas 
Mikulás-ünnepséget.

December 7-én 14 és 18 óra között karácsonyi koncert lesz a 
Dallamok Szárnyán Művészeti Klub szervezésében.
December 9-én 10-től 13.30-ig tart a vasutas véradás. Helye: 
Műszaki Klub, Kinizsi u. 21.
December 17-én vasutas kispályás labdarúgó torna lesz.
December 31-én 19 órakor kezdődik a Nosztalgia Klub 
szilveszteri batyus bálja.

Kodály Zoltán Művelődési Ház – Nagykanizsa
December 2-án délután fél öttől Mikulás Expressz – vasutas 
Mikulás-váró gyerekeknek.
December 9-én 10 és 14 óra között: X. Országos Vasutas Véradó 
Nap.
December 16-án 16 órakor kezdődik a 70 éves Kodály Zoltán 
Művelődési Ház évfordulós rendezvénye, amelynek keretében 
megnyitjuk a művelődési ház fafaragó szakkörének kiállítását.
17 órakor kezdődik jubileumi gálaműsorunk.
December 20-án 15 órakor karácsonyváró programmal várjuk 
vendégeinket.

VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Nyíregyháza
November 28-tól december 20-ig a Csipkecsodák című 
kiállítással várjuk a népi iparművészet és a kreatív hobbik iránt 
érdeklődőket.
December 3-án Zenélő Mikulás érkezik hozzánk a Tünet 
együttes jóvoltából. A részvétel regisztrációhoz kötött (vmh@t-
online.hu).
December 9-én 9 órától 13 óráig tart az Országos Vasutas 
Véradó nap. Helyszín: Nyíregyháza, vasútállomás.

VOKE Vasutas Művelődési Ház – Pécs
December 4-én 10 órakor érkezik a vasutas Mikulás.  
Az ajándékozást és a gyermekműsort kézműves játszóház 
követi. Közreműködik a Vivat Bacchus Énekegyüttes.
December 9-én véradó napot tartunk.
December 13-án 17 órakor nyílik meg a Pécsi Művészetbarát 
Klub bemutatkozó kiállítása a Vasutas Galériában.
December 13-án 13 órakor indul a Luca-napi vigadalom – tánc- 
és játszóházzal kézműves-foglalkozással.
December 17-én 19 órakor kezdődik a Pécsi Vasutas 
Koncertfúvós Zenekar karácsonyi koncertje a Pius templomban.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár – 
Székesfehérvár
November 28. és december 31. között az Alba Regia 
Fotópályázat idei kiállítása látogatható.
December 3-án 15 órakor kezdődik a Mikulás-ünnepség.
December 5-én 15 órakor a Vasutas Nyugdíjas Klub tartja 
Mikulás-ünnepségét.
December 9-én 10 órától 14 óráig várjuk a segíteni 
akaró vasutasokat az Országos Vasutas Véradó Nap helyi 
rendezvényén.

VOKE Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
December 2-án 17 órakor Vasutas Mikulás Ünnepség.
December 9-én 9 és 14 óra között vasutas véradás.
December 16-án 17 órakor kezdődik a MÁV Férfikórus évzáró 
hangversenye.

POSTAKOCSI

11. alkalommal rendezték meg a hagyo-
mányos nyugdíjas találkozót, amelyre 
ezúttal hatvanan utaztak a Tisza-parti vá-
rosba. Az örökifjú csapat összefogója és 
a találkozó szervezésében kezdetek óta 
jeleskedő Zvada Mihály, valamint Csipak 
Antal osztályvezető fogadták a régi mun-
katársakat. Zvada Mihály precíz létszám-
jelentése és köszöntője után az egybe-

gyűltek néma főhajtással emlékeztek 
meg a közelmúltban elhunyt kollégákról.

Mondi Miklós területi igazgató adott 
vetített képes tájékoztatót a szervezeti 
átalakulásokról, a szükséges struktúravál-
tásokról, majd az éppen zajló beruházá-
sokról. A találkozó résztvevői a nyugdíjas 
érdekvédelmi szervezetek tájékoztatóját 

követően fehér asztal mellett – ebéd és 
egy pohár bor kíséretében – számtalan 
régi történet és fénykép felidézésével 
emlékeztek vissza hivatásuk hosszú év-
tizedeire. Jövőre október első péntekén 
lesz hasonló rendezvény, amelyre min-
den egykori vasutast elvárnak a szerve-
zők.

Szentes Bíró Ferenc

Távközlési és biztosítóberendezési nyugdíjas 
szakemberek találkoztak Szegeden

Áder János köztársasági elnök nevé-
ben az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtitkára, 
Rétvári Bence október 27-én, Szege-
den a Magyar Érdemrend lovagke-
resztjével tüntette ki Pálházi Ernőt, 
a hajdani Széchenyi Rádió egykori 
vasutas rádiósát.

Az 1930-ban született, 1956-ban 
vasúti tisztként a MÁV Szegedi Igaz-
gatóságának központi épületében 
szolgálatot teljesítő MÁV-rádiós – 
többek között – Molnár Tibor kol-
légájával működtette a rádiót a sors-
döntő és vészterhes napokban.

Az 1 kW teljesítményű rádióállomást 
a Kossuth Rádió hullámhossza alá 
hangolták, és a pincében működtet-
ték. A rádió az orosz páncélosok be-

vonulásáig volt hallható. A rádiósok 
ellen belső vizsgálat indult, amelyet 
bizonyára letartóztatás követett vol-
na, ha Pálházi Ernő el nem hagyja 
szeretett munkahelyét és a MÁV-ot. 
Szaktudását a MALÉV kötelékében, 
forgalomirányítóként hasznosította, 
majd meteorológusként és magas-
légköri kutatóként tevékenykedett. 
1986-ban ment nyugdíjba, családjá-
val ma is Szegeden él.

Október 27-én ünnepélyes keretek 
között helyezték el a MÁV. Szege-
di Pályavasúti Területi Igazgatóság 
épületének falán azt az emléktáblát, 
amely emléket állít a Széchenyi Rá-
diónak és az azt működtető vasuta-
soknak.

Szentes Bíró Ferenc

Ezúttal egy szlovén stáb készített filmet a Széchenyi-hegyi Gyermekvasútról, amely különdíjat nyert az MTVA által ren-
dezett Circom MoJo Challenge-en. A büszke stáb a következő elektronikus köszönőlevelet küldte:

Lovagkeresztet kapott Pálházi Ernő

Újabb film és újabb díj

Dear Mrs. Virag Locsei!
I want to say thanks to MAV, Gyermekvasút personel, Mr. 
Vaczi and Mr. Heveri for cooperation last Thursday, while I 
was making a story about Children’s railway in Budapest. 
Mr. Vaczi and Mr. Heveri were very nice and helpful, same as 
were all the personel at Children’s railway – Gyermekvasút. 
I must tell you, that the story I did, won the Special award at 
the Circom MoJo Challenge hosted by MTVA in Budapest. 
I’m sending you the link to the story: https://youtu.be/_nR-
dgI0rK4s. Thanks again!

Kind regards,
Matej Korošec
Televizija Slovenija, Televizija Maribor, Radio Si

Kedves Lőcsei Virág!
Szeretnék köszönetet mondani a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasút munkatársainak, különösen Váczi Viktornak 
és Hevéri Zoltánnak a Gyermekvasútról szóló anyagom elké-
szítésében nyújtott segítségért. Váczi Viktor, Hevéri Zoltán és 
a Gyermekvasút minden dolgozója rendkívül kedves és se-
gítőkész volt. Örömmel jelentem, hogy az anyag különdíjat 
nyert az MTVA által Budapesten megrendezett Circom MoJo 
Challenge-en; ezen a linken lehet megtekinteni: https://you-
tu.be/_nRdgI0rK4s. Még egyszer köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:
Matej Korošec
Szlovén Televízió, Maribori Televízió, Radio Si
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X.Országos
Vasutas Véradónap
2016 .  december  9 .

Békéscsaba 13.30–15.30 
VOKE Vasutas Művelődési Ház, Andrássy út 79-81.                                  

Budapest 10.00–18.00
Nyugati pályaudvar, Királyi váró

Debrecen 10.00–16.00
Nagyállomás, kultúrváró 

Dombóvár 10.00–13.00
Vasútállomás, váróterem 

Kiskunhalas 09.00–12.00
VOKE Vasutas Művelődési Ház, Állomás utca 4.

Miskolc 10.00–13.30
Műszaki Klub, Kinizsi utca 21.

Nagykanizsa 11.00–14.00
VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház, Csengery út 67.

Nyíregyháza 09.00–12.30 
Vasútállomás

Pécs 09.00–14.00
Vasútállomás, váróterem 

Szeged 09.00–14.00 
Nagyállomás

Székesfehérvár 10.00–12.00 
VOKE Vörösmarty Mihály  Művelődési Ház, Kaszap István u. 6.

Szolnok 09.00–14.00
VOKE Csomóponti Művelődési Központ, Jubileum tér 1/A

Szombathely 09.00–13.00
MÁV-székház, Széll Kálmán u. 2., I. emeleti Ady Terem

Záhony 09.00–13.30 
Vasútállomás, protokollterem

Kérjük, személyi igazolványát,
taj- és lakcímkártyáját hozza magával!


