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A végétől az elejéig
Még hogy csak egy napilapot szokás a végén kezdve, visszafelé olvasni! Miért ne lennének a Vasutas Magazin 
utolsó oldalai ugyanolyan fontosak és hangsúlyosak, mint az elsők? Arról nem is beszélve, hogy az újságnak ezt 
a részét is ugyanazzal a lelkesedéssel, odaadással írjuk és szerkesztjük, mint az elejét! Legyen szó a legfontosabb 
projektekről, vagy más, a vasúttársaságot kevésbé érintő ügyekről.

Be kell vallanom valamit: én bizony gyakran a Vasutas Magazin legvégén, a VOKE művelődési házak 
programkínálatával indítom az újságolvasást. Még akkor is szeretek tudni az izgalmas eseményekről, ha 

valami miatt mégsem vehetek részt rajtuk. A VOKE művelődési házak számtalan kiváló rendezvényt szerveznek, amelyek mind 
azt bizonyítják: a vasúttársaságon túl, a vasút világán kívül, vidéken is van élet. A „művházakban” dolgozó szakemberek sokat 
fáradoznak azért, hogy kulturális életünket színes és gazdag tartalommal töltsék meg. Ők jól tudják, mi érdekli manapság az 
embereket, mi foglalkoztatja őket.

Azt is bevallom, hogy Almási Kitti március végi előadását a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központban például 
már másfél hónappal korábban kinéztem magamnak. Igen, a Vasutas Magazin februári számának legvégén szúrtam ki. 
A klinikai szakpszichológust hallottam már máshol is beszélni, mint ahogy a „művházak” gyakori előadóit, Bagdy Emőke 
pszichológusprofesszort, Pál Feri atyát vagy Csernus Imre pszichiátert is. A tévéből ismert Almási Kitti széles hallgatóság előtt, a 
zsúfolásig megtelt teremben (több mint négyszázan ültünk a nézőtéren) ezúttal arról beszélt: miként tudjuk leküzdeni félelmeinket 
annak érdekében, hogy „merjünk bátran élni”. Útravalóul pedig egy gondolattal bocsátotta el a részvevőket: mindaz, amit tudunk 
vagy elsajátítottunk, egy idő után már nem ad önbecsülést, csakis a sikerrel leküzdött kihívás eredményezhet önbizalmat.

A VOKE programjain kívül ezek után mit is ajánlhatnánk még önöknek áprilisi lapszámunkból? Természetesen azt, hogy időként 
merjenek váltani, a szokásokkal szakítani, s engedjék meg, hogy figyelmüket ezúttal a lap végére is ráirányítsuk: Haraszti Katalin a 
MÁV Zrt. stratégiai és fejlesztési főigazgatóját, Kiss-Becze Esztert bírta szóra, Gaál Péter egy emberi történetet osztott meg velünk a 
hétköznapok hőseiről, Földiák János az olasz vasút világába, Soós Botond pedig Bádonfainé Szikszay Erzsébet segítségével az INKA 
„birodalmába” kalauzol el bennünket.

Gyüre József
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INTERJÚINTERJÚ

„Sorrendet kell felállítani!”
A gyors és kiszámítható közlekedés az utasszám  
növekedésének titka

„Ha már hozzányúlunk a műemléki 
védettséget élvező épületekhez, akkor 
célszerű a műszaki-üzemi létesítmé-
nyeket is felújítani. Vétek lenne elsza-
lasztani ezt a lehetőséget!” – mondja a 
Nyugati és a Keleti pályaudvar rekonst-
rukciója kapcsán Homolya Róbert. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium köz-
lekedéspolitikáért felelős államtitkárát 
az utazási kedvezmények átalakításá-
ról, a vasúti és az autóbuszos közleke-
dés összehangolásának lehetőségeiről, 
valamint a 2022-ig várható fejleszté-
sekről kérdeztük.

Mit csinált április 5-én?
Albániában voltam a Wizz Air nyu-
gat-balkáni járatainak hivatalos indí-
tóján. Tirana mellett már Podgoricába, 
Prištinába, Szarajevóba és Szkopjéba  is 
repülnek a magyar alapítású légitársa-
ság gépei. Ezen a vonalon a Malév meg-
szűnése óta, öt éve nem üzemeltek 
budapesti járatok, újraindításukról az 
Európai Unióval is tárgyalni kellett. Kizá-
rólag piaci alapon ugyanis a járatok nem 
működnének nyereségesen, ezért szük-
ség lehet állami támogatásra is – ehhez 
pedig az EU-nak is hozzá kellett járulnia.

Mi nem erre a programra szerettünk 
volna rákérdezni.
Hanem mire?

Egy kerek évfordulóra.
Ha a 40. születésnapomra gondoltak, azt 
kell mondanom: munkával ünnepeltem. 
Csak húsvétkor tudott szűkebb körben 
összejönni a család, s akkor köszöntöt-
tek fel engem is.

Egerben született 1977-ben. Mikor 
járt utoljára vonattal a szülővárosá-
ban?
Régen. Talán a 2000-es évek elején.

Közlekedéspolitikáért felelős állam-
titkárként mit tud ígérni az egrieknek 
a kötöttpályás közlekedés terén?
Induljunk ki abból, vajon mi lehet lé-
nyeges az egriek számára. Az utazókö-
zönség először az állomással találkozik 
– így ez az „arca” a vasútnak. Ezért fontos, 
hogy ott mindig rend legyen és tiszta-
ság, s legyenek szolgáltatóegységek: 
kormányablak, kisebb bolt, kulturált vá-
róterem, vagy amit esetleg még igényel-
nek az emberek. S lehetőleg a buszpá-
lyaudvar is a közelben legyen. Ennek az 
elvárásnak az Egerbe tervezett intermo-
dális csomópont minden tekintetben 
meg fog felelni. A megyében élőknek az 
is fontos, hogy minél kényelmesebben 
és gyorsabban tudjanak a fővárosba jut-
ni. Szerintem az nem igazán foglalkoz-
tatja őket, hogy villamosított-e a pálya, 
vagy ETCS-2, esetleg GSM-R berendezés 
működik-e az adott vonalon. A lényeg, 
hogy a lehető legrövidebb legyen az 
utazással eltöltött idő, a szerelvények ál-
lapota elfogadható legyen, és a vonat is 
a menetrendnek megfelelően, pontosan 
közlekedjen. A 80a vasútvonal Rákos és 
Hatvan közötti szakaszán pedig hama-
rosan elkezdődik a pálya rekonstrukciója 
is. Négy-öt éven belül jelentős, mindenki 
számára jól érzékelhető változások lesz-
nek.

A múlt év végén – még közlekedési inf-
rastrukturális fejlesztésekért felelős 
kormánybiztosként – éppen Egerben 
jelentette be, hogy 2022-ig mintegy 
3700 milliárd forintból bővül, illet-
ve megújul hazánk gyorsforgalmi és 
vasúthálózata. Szaladjunk egy kicsit 

előre az időben: mit gondol, miként 
fog kinézni 2022-ben a magyar vasút? 
Milyen fejlesztéseknek, beruházások-
nak kell addigra elkészülniük?
Már csak öt év van hátra 2022-ig, ez vi-
szont nagyon rövid idő egy nagyobb 
léptékű fejlesztés esetében. Hosszabb 
távra előretekintve azt szeretném, ha a 
törzshálózaton, a főbb vonalakon és az 
elővárosi közlekedésben is dinamiku-
sabb és ütemesebb lenne a menetrend, 
és a jelenleginél nagyobb sebességgel 
közlekednének a vonatok. Ehhez szük-
ség van a szűk keresztmetszetek és a las-
sújelek felszámolására. Ez elsőbbséget 
kell, hogy élvezzen. Az utasokat pedig 
európai módon, ha nem is új, de gyakor-
latilag újszerű szerelvényeken szállítsuk! 
Ezen a téren már nem áll olyan rosszul a 
vasúttársaság: az elmúlt időszakban sok 
motorvonatot vásároltunk, a napok-
ban pedig aláírtuk a nagy kapacitású 
emeletes vonatok beszerzéséről szóló 
tendert is, de az intercitykocsi-fejlesz-
tési program is jól halad. A felújított 
vonalak – így a váci vagy az esztergomi 
– esetében azt tapasztaljuk, hogy ahol 
ütemes a menetrend, gyorsabb és ki-
számíthatóbb a közlekedés, ott az em-
berek szívesebben közlekednek a kor-
szerű motorvonatokkal, mint autóval. 
Az utasszám növekedése legalábbis ezt 
mutatja.

Csakhogy a fejpályaudvarok és a be-
vezető szakaszok műszaki állapota 
miatt az elővárosban végrehajtott 
beruházások kedvező hatásai nem 
igazán tudnak kibontakozni.
A kormány a múlt év végén összegyűj-
tötte azokat a fejlesztéseket, amelyeket 
uniós forrásból szeretne megvalósítani 
a kötöttpályás közlekedésben. Ezen a 
listán pedig a Keleti és a Nyugati pá-

lyaudvar rekonstrukciója is szerepel.  
A munkafolyamat megtervezésére az 
állami költségvetésből 2-2 milliárd fo-
rintot már el is különített a kabinet. 
Persze, ha hozzányúlunk a műemléki 
védettséget élvező épületegyüttesek-
hez, akkor célszerű a műszaki-üzemi 
létesítményeket is felújítani. Történelmi 
vétek lenne elszalasztani ezt a lehetősé-
get. Ha sikerül 2019-re vagy legkésőbb 
2020-ra megszerezni az építési enge-
délyeket, akkor 2022-ben már gőzerő-
vel folyhat a munka. Nagy léptékű be-
avatkozásra kell felkészülni. De mielőtt 
megkérdezné: a Déli pályaudvar 2019 
előtt nem kerül napirendre.

Ön szerint miért ódzkodtak az eddigi 
kormányok a két patinás pályaudvar 
felújításától? Attól tartottak, hogy 
a beruházás politikailag – a várható 
forgalomkorlátozások miatt – nem 
lesz túl népszerű az agglomerációból 
bejárók népes táborában?
Szerintem ez csak elhatározás, de in-
kább pénz kérdése. Ugyanúgy, ahogy 
a HÉV fejlesztése is: a körülbelül 200 
kilométeres pályahálózat mára szinte 
teljesen elavult, a járműállomány leg-

régebbi típusának átlagéletkora pedig 
csaknem ötven év. Az olimpiai pályá-
zattal kapcsolatos fejleményektől füg-
getlenül is egyértelmű, hogy ideje va-
lamit kezdeni a HÉV-vel. Elvégre évente 
közel 80 millió utast szállít. Majdnem 
feleannyit, mint a MÁV-START – még ha 
a két társaság szolgáltatását nem is le-
het összehasonlítani. A HÉV fejlesztési 
koncepcióját már idén ősszel megtár-
gyalhatja a kormány. Mivel a követke-
ző időszakban a kabinet jelentős uniós 
forrásokat szán a közösségi közlekedés 
fejlesztésére, az elvégezendő beruházá-
sok között – alapos szakmai és társadal-
mi vita után – prioritási sorrendet kell 
felállítani. Egy ilyen lista kiszámítható-
ságot és perspektívát vinne az ágazat 
életébe. Felelősen szerintem csak így 
szabad üzemeltetni vagy fejleszteni egy 
nemzetgazdasági jelentőségű szektort.

Ön is elővenné a vasúti és az autó-
buszos közlekedés összehangolá-
sának ügyét? Hogy látja: mennyire 
egészséges a munkamegosztás a 
két közszolgáltató között? Elvégre 
még mindig nem szűntek meg a pár-
huzamosságok. Ausztriában az oszt-
rák vasútnak például saját kisbuszai 
is vannak: ahol nem éri meg vonat-
tal közlekedni, ott azokkal szállítja 
az utasokat.
Nálunk az elmúlt tíz évben ezen a té-
ren valóban nem sok minden válto-
zott, pedig nem igazán kell új dolgokat 
kitalálni. Ha az állam egy 60-70 kilomé-
teres vasútvonal felújításáról határoz, 
és erre nagyságrendileg százmilliárd 
forintot áldoz, akkor utána azt is el kell 
döntenie, milyen kapacitással kívánja 
fenntartani, üzemeltetni ezt a korsze-
rű, de drága infrastruktúrát. Arról nem 
is beszélve, hogy az autópályákra is 
rengeteg költöttünk, csakhogy 2019-
ben meg kell nyitnunk a közúti sze-
mélyszállítás piacát. Jogosnak tartom 
azt a szakpolitikai célkitűzést, illetve 
az utazóközönségnek azt az elvárását, 
hogy ha valaki a főváros és valamelyik 
megyeszékhely között akar utazni, ak-
kor azt az utat vonattal 130-160 km/h-s 
sebességgel, 21. századi körülmények 
között tudja megtenni. S ha esetleg 
tovább akar utazni busszal a megye-
székhelyről valamelyik vidéki városba, 
akkor az átszállás és a csatlakozás is 
zökkenőmentes legyen. Ehhez pedig 
legyen elegendő mindössze egyet-
len menetjegy megváltása! Ezt a célt 
szolgálná a nemzeti elektronikus jegy-
rendszer, amelynek megvalósítására 
2022-ig összesen 16-17 milliárd forin-
tot költene a kormány.

„A nagyobb  
vasúti fejleszté-
sek esetében az 
elmúlt időszak-
ban kvázi meg-
duplázódott a 
pályázaton részt 
vevők száma...”
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INTERJÚ LAPSZEMLE

Az utazási kedvezményrendszer át-
alakítása vajon nem érett még meg a 
felülvizsgálatra?
Jelenleg nincsenek teljes mértékben 
megbízható és átfogó adataink az uta-
zási kedvezmények felhasználásáról.  
A nemzeti elektronikus jegyrendszernek 
köszönhetően viszont remélhetően lesz 
majd egy olyan naprakész online adat-
bázisunk, amelyből kiderül: kik és mi-
lyen kedvezményeket vesznek igénybe 
az utazásaikhoz, milyen egy-egy járat és 
jármű kihasználtsága, s miként is néz ki 
ma Magyarországon a személyszállítási 
közszolgáltatás. Naprakész forgalmi és 
kihasználtsági adatok nélkül nem lehet 
felelős, az utazóközönséget, a társadal-
mat is megnyugtató, mindenki számára 
elfogadható döntést hozni.

A fejlesztési források nagyságából 
és megoszlásából helyesen vonjuk le 
azt a következtetést, hogy a kormány 
továbbra is az egyéni közlekedési le-
hetőségek fejlesztésére és bővítésére 
koncentrál a közösségi közlekedéssel 
szemben? Elvégre közútfejlesztésre 
több mint 2500 milliárdot szán a ka-
binet.
Tény- és számadat, hogy a közúti fejlesz-
tésre tényleg dupla annyi pénz megy el, 
mint a vasútra. Ráadásul a közútra szánt 
források nagy részét már a hazai költ-
ségvetés biztosítja. Az ugyanis fontos 
stratégiai kérdés, hogy lehetőleg vala-
mennyi megyeszékhely be legyen kötve 
a gyorsforgalmi úthálózatba, az autópá-
lyák pedig érjék el az országhatárokat. 
Trianon súlyos örökségét – száz év táv-
latából – csak így lehet feldolgozni. Ha a 
fejlesztési tervek maradéktalanul meg-
valósulnak, akkor közút tekintetében 
Magyarország Európa erős középme-
zőnyében foglalhat majd helyet, nem 
beszélve az ehhez kapcsolódó gazdasági, 
de akár életminőségi érzetről, hatásokról.

S a vasúthálózatunk fejlettsége mi-
korra érheti el az európai középme-
zőnyt? Egyáltalán, mennyi uniós és 
mennyi hazai forrást szán erre a célra 
a kormány 2022-ig, illetve azután? 
Hol 900, hol 1200, hol 1500 milliárd 
forintról hallani.
A CEF-ből, azaz a Connecting Europe 
Facility keretéből, magyarul mondva: az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 
származó, illetve az Integrált Közleke-
désfejlesztési Operatív Programból, az 
IKOP-ból rendelkezésre álló források 
összege nagyjából 1000 milliárd forin-
tot tesz ki. Jelenleg még tart a Buda-
pest–Belgrád vasútfejlesztési projekt 
előkészítése mind finanszírozási, mind 

műszaki szempontból. Azt, hogy mi lesz 
2022 után, még senki sem tudja. Egy 
biztos: a közúti közlekedés fejleszté-
sét szolgáló uniós források szép lassan 
elapadnak, nálunk az e-útdíjrendszer 
által termelt bevétel veheti át ezt a sze-
repet. Az Európai Unió nagy valószínű-
séggel csak a transzeurópai közlekedési 
hálózatba tartozó vonalak, illetve az elő-
városi hálózatok fejlesztéséhez adna tá-
mogatást, a változásoknak pedig egyér-
telműen a vasút lehet a nyertese.

A minap azt nyilatkozta a Ferihegyi 
repülőtér és a főváros közötti kö-
töttpályás kapcsolat létrehozásáról, 
hogy három megoldás lehetséges: a 
zárt pályás gyorsvasút, a 3-as metró 
meghosszabbítása, valamint a 100a 
vasútvonalhoz való kitérő megépíté-
se. Az NFM által októberben bejelen-
tett megvalósíthatósági tanulmány 
viszont ez utóbbival számol. Kőbá-
nya-Kispest és Monor állomás között 
22 kilométeren új, kétvágányú, villa-
mosított vasúti pálya kapcsolná be 
az országos hálózatba a budapesti 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret.
Még nem született meg a végleges kor-
mánydöntés. A megvalósítás és a fenn-
tartás költségeit, a várható kihasznált-
ságot és az egyéb járulékos előnyöket 
tekintve álláspontom szerint a vasúti ki-
térő megépítésének van létjogosultsá-
ga. Erre a 2020 után megnyíló pályázati 

időszakban tudnánk uniós forrásokat jó 
eséllyel igénybe venni, hiszen már az 
előkészítést is a CEF finanszírozza.

Az ön interjújával egy időben Domo-
kos László, az Állami Számvevőszék 
elnöke is nyilatkozott az egyik napi-
lapnak. Azt hangsúlyozta, hogy 2014 
és 2020 között a hazánknak járó 
uniós pénzeket nem pusztán elköl-
teni, sokkal inkább befektetni kell.  
Az EU-s forrásokból megvalósuló 
beruházásoknál pedig számottevők 
a szabálytalanságok és a korrupciós 
kockázatok. Mit tud tenni a miniszté-
rium a kockázatok csökkentése érde-
kében?
Magyarország az európai adófizető 
állampolgárok pénzét – nyílt pályáza-
ti-közbeszerzési eljárási rendszer ke-
retében – elsősorban infrastrukturális 
beruházásokra fordítja. A nagyobb 
vasúti fejlesztések esetében az elmúlt 
időszakban kvázi megduplázódott a 
pályázaton részt vevők száma, ami azt 
mutatja: nagyobb és szorosabb ver-
senyben, hatékonyabban használjuk 
fel az uniós forrásokat. Az pedig, hogy 
milyen magatartást tanúsítanak a ver-
senyben induló cégek, elsősorban a 
Gazdasági Versenyhivatal asztalára  
tartozik.

Morvai Katalin – Gyüre József
Fotó: Soós Botond

Kiállni a hétpróbát

Dávid Ilona a legbefolyásosabb női vezető  
a hazai üzleti életben

„Hogyan lehet öt évig a csúcson ma-
radni egy olyan szervezetben, ahol ko-
rábban évente-kétévente jöttek-men-
tek a főnökök? Miért jelent nagyobb 
felelősséget állami nagyvállalatnál 
vezérigazgatónak lenni, mint mondjuk 
egy multi cégnél?” – többek között 
ezekről is kérdezte Dávid Ilonát, a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatóját márciusi 
számában a BOOM Magazin.

„Az elmúlt 35 évben nagy volt a »vezérál-
lásban« a fluktuáció: a MÁV-nál mintegy 
17 vezér váltotta egymást abban a szék-
ben, ahol most Dávid Ilona ül. Ez átlagban 
úgy két év” – így kezdődik az újság Karrier 
rovatában – Az üvegplafont magunkban 
hordjuk… címmel – megjelent hétoldalas, 
nagy összefoglaló írás a MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójának pályájáról. „Öt év ebben 
a pozícióban komoly idő manapság, s nem 
csak egy állami vállalatnál, de egy multinál 
is. Az elért eredmények alapján – szerve-
zeti változás, átstrukturálás, az adósságok 
ledolgozása, lassan-lassan a vállalat ered-
ménytermelővé válása – Dávid Ilonát az 
elmúlt hosszú évek legsikeresebb MÁV-ve-
zéreként emlegetik” – szögezi le a cikk 
szerzője. A vállalatcsoportban a legfőbb 
probléma eddig talán épp abban rejlett, 
hogy az elmúlt húsz évben a vezérigazga-
tók csak 1-2 évet töltöttek el székükben. 
„Nagyon nehéz volt a kezdeti időben arról 
beszélni a kollégáknak, hogy hová kell el-
jutni 2-3 éven belül, mert addigi tapaszta-
lataik alapján azt gondolhatták, illetve ar-
ról beszéltek a hátam mögött, ugyan már, 
hol leszek én akár fél év múlva is! (…) Ezt 
a bizonytalanságot kellett áttörni mind a 
munkatársak felé, mind pedig a kormány-
zat irányába. El kellett hitetni, hogy én 
merek hosszú távon gondolkodni, célokat 

kijelölni, aztán azon végig tudok menni!” – 
mesélt az újságírónak a vasúttársaság első 
embere.

A beszélgetésre a bértárgyalások lezárulta 
után került sor, így természetesen ezt sem 
lehetett megkerülni. Dávid Ilona eddigi el-
nöksége alatt, az elmúlt öt évben nem volt 
sztrájk, „még kisebbek sem, fenyegetőzés 
persze volt. A bértárgyalás sem egyszeri 
alkalom, a szakszervezetekkel folyamatos 
kapcsolatot tartunk fenn. Itt hagyományo-
san erősek a szakszervezetek – mi megpró-
bálunk partnerként tekinteni rájuk, hiszen 
ugyanazért a vállalatért, ugyanazokért a 
munkavállalókért dolgozunk!” – hangsú-
lyozta az elnök-vezérigazgató, aki hozzá-
tette: „Senkinek sem jó, ha sztrájk alakul ki, 
az kárt okoz a vasútnak. Egyébként pedig 
egyáltalán nem biztos, hogy eléri a cél-
ját…!” Mint minden cégnél, így a MÁV-nál 
is vannak nyitott kérdések; „a legfontosabb 
persze mindig a bérek alakulása, de ebben 
a végső szó, mint mindenhol, itt is a tulajdo-

nosé” – teszi hozzá a szerző. A cikk kitér a 
vasúttársaság problémáira is: a munka-
erő-utánpótlás terén gondot okoz, hogy 
az elmúlt időszakban megszűntek a vas-
úti szakképző intézmények és a vasúti 
szakközépiskolák, a jelentkező fiatalok 
közül pedig kevesen alkalmasak egészsé-
gileg a pályára. Ráadásul a nagy mennyi-
ségű szakmai ismeretanyag elsajátítása 
sem könnyű. A helyzet megváltoztatása 
érdekében a vasúttársaság megállapodá-
sokat kötött a szakképző intézményekkel, 
így idén ősztől már újraindulnak a vasút-
szakmai képzések, és ismét lesznek ösz-
töndíjprogramok is. „Mindent a nulláról 
kellett újra felépíteni. Lerombolni min-
dig könnyebb, mint valamit létrehozni!” 
– jegyezte meg Dávid Ilona, aki szerint a 
legfontosabb az emberi tényező: „Olyan 
elkötelezett embereket keresünk, akik 
kiállják a hétpróbát, akikre minden körül-
mények között lehet számítani!”

Forrás: BOOM Magazin/MÁV KIG

A Forbes magazin harmadik alkalommal 
állította össze – négy kategóriára bontva 
– az 50 legbefolyásosabb magyar hölgy 
listáját. Az üzlet kategóriában alapve-
tően a számok döntöttek: hány alkal-
mazottja és mekkora árbevétele van a 
cégnek. Így idén Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója vezeti ezt a sort, 
utána a 121 milliárd forintos árbevételű 
Henkel Magyarország vezetője, Fábián 
Ágnes, valamint Hegedüs Éva, a Gránit 
Bank első embere következik. Az újság 
készítői most először tovább is „kuta-
kodtak”, és megnézték az árbevétel sze-

rinti kétszáz legnagyobb magyarországi 
vállalatot – csúcsvezető nőket keresve. 
Őket a lapban külön felsorolták. A Forbes 
a top magyar vállalatok vezetői mellett 
a média, a közélet és a kultúra területé-
ről is megkereste, hogy kik voltak tavaly  
legnagyobb hatással a környezetükre.  
E három kategória esetében erősebb 
volt az a szempont, hogy az adott hölgy 
milyen hatással van az adott iparágra, 
amelyben dolgozik, s vannak-e olyan 
kapcsolatai, amelyekkel jelentős válto-
zásokat tud elérni. Íme, a négy kategória 
első helyezettje:

Üzlet kategória: Dávid Ilona
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója

Média kategória: Vidus Gabriella
az RTL Magyarország vezérigazgatója

Közélet kategória: Lévai Anikó
Orbán Viktor miniszterelnök felesége

Kultúra kategória: Havas Ágnes
a Magyar Nemzeti Filmalap  
vezérigazgatója
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JÖNNEK
az emeletes vonatok

Április 12-én írt alá keretszerződést 
a MÁV-START Zrt. és a svájci Stadler 
Bussnang AG minimum 10, legfeljebb 
40 darab hatrészes, emeletes villamos 
motorvonat szállításáról. Az új, nagy 
kapacitású járművek az első emeletes 
motorvonatok lesznek Magyarország 
vasúti közlekedésének történetében.

Hamarosan svájci gyártmányú emeletes 
vonatok is közlekednek a MÁV Zrt. vona-
lain. Az állami vasúttársaság leányvállala-
ta, a MÁV-START Zrt. 2016 decemberében 
írt ki pályázatot 40 darab nagy befoga-
dóképességű villamos motorvonat szál-
lítására, üzembe helyezésére és egyes 
kapcsolódó szolgáltatásokra. A tendert 
a Stadler Bussnang AG nyerte meg KISS 
(Komfortabler Innovativer Spurtstarker 
S-Bahn-Zug) nevű járműveivel. A ma-
gyarországi vasúti közlekedésben ezek 
lesznek az első emeletes motorvonatok, 
forgalomba állításuk 2019-re várható.

A MÁV-START 2017. április 12-én írta alá 
a keretszerződést a gyártóval. Ebben leg-
alább 10, legfeljebb 40 darab hatrészes, 
160 km/h végsebességű emeletes villa-
mos motorvonat szállítását rögzítették  
a felek.

A nagy befogadóképesség kulcsfontos-
ságú volt a kiírásban, mert a MÁV-START 
az új vonatokkal a budapesti elővárosi 
forgalom zsúfoltságát kívánja enyhíteni. 
Csúcsidőben ugyanis szerelvényenként 
380–460 ülőhelyről kell gondoskodni, 
ezért a kiírás legalább 600 férőhelyes sze-

relvényekre vonatkozott. Ennyi utashoz 
egyszintes vonat esetén 12 kocsira len-
ne szükség, amelyek 240 méter hosszú 
szerelvényt alkotnának. Ez nem illeszke-
dik a hazai adottságokhoz – a kétszintes 
megoldásnak azonban van más előnye is. 
Egy emeletes motorvonat 50 százalékkal 
több utast szállíthat az egyszintesnél, és 
alacsonyabb az egy utasra vetített be-
szerzési ára. Mivel a jármű egy ülőhelyre 
jutó tömege körülbelül az ötödével, az 
élettartamköltsége pedig közel ötven 
százalékkal alacsonyabb, olcsóbb az üze-
meltetése is.

Az új KISS vonatok szállítása a Stadler és 
a MÁV-START számára egyaránt komoly 
előnyöket ígér. A magyarországi gyár-
tó- és karbantartóbázissal is rendelkező 
Stadler jelentős itthoni beszállítói körére 
és persze saját kapacitásaira is támasz-
kodhat. Az új járművek nagymértékű 
hazai hozzáadott érték mellett készülhet-
nek, a Stadler szolnoki kocsiszekrényüze-
me és forgóvázgyára mellett a Dunakeszi 
Járműjavító Kft. is jelentős részt kap majd 
a megrendelésből.

A MÁV-START kihasználhatja, hogy a 
megrendelt járművek a flottájában már 
üzemelő, szintén Stadler-gyártmányú, 
123 darab FLIRT motorvonathoz ha-
sonlóan modulárisak, azokkal szinkro-
nüzemben is működhetnek. A vonatok 
a legfrissebb biztonsági szabványok sze-
rint készülnek, a gyártó EVM és ETCS-2 
vonatbefolyásoló rendszerrel is fel fogja 
szerelni őket. A mozdonyvezetők olyan 

kényelmes, ergonomikus vezetőállásban 
dolgozhatnak, amelyben elkerülhető a 
figyelemvesztés. A korszerű kamerarend-
szerrel könnyen áttekinthetők az utaste-
rek, nyomon követhető az utasok áram-
lása, ezzel növelhető az utasbiztonság is.  
A KISS kivitelezése szervizbarát, járműdi-
agnosztikája fejlett.

Az igazi előnyöket azonban az utasok 
élvezhetik majd, akik kényelmesebben 
utazhatnak a kivételesen csendes futású 
KISS vonatokon. A járművek belső terei 
tágasak és világosak, légkondicionáló 
és utastájékoztató rendszerük fejlett, 
wifiszolgáltatásuk ingyenes. A multi-
funkcionális utastérben 4 kerekesszék, 
illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi 
helyezhető el. Minden kocsiban lesz 5 
felhajtható ülés is. Oldalanként 12 aj-
tón keresztül szállhatnak majd le és fel 
az utasok. A belépőterek nagyvonalúan 
méretezett kialakítása gyors utascserét, 
utasáramlást tesz lehetővé. Az emeletes 
motorvonatok három hagyományos és 
egy akadálymentesített WC-vel rendel-
keznek.

A Stadler olyan vonatokat szállít a MÁV-
START-nak, amelyek már bizonyítottak 
más európai országokban, de persze el-
térnek egymástól a megrendelők egyedi 
igényeinek megfelelően. A magyaror-
szági KISS-ek műszaki jellemzői: indító 
vonóerő 400 kN, indító gyorsulás 1,1 m/
s2, állandó teljesítmény 4000 kW, maxi-
mális teljesítmény 6000 kW. A KISS 2,8 
méter magas és közel 4,6 méter széles.

A Stadler emeletes vonatcsaládjának tag-
jaiból eddig összesen 259-et rendeltek vi-
lágszerte. A nagy kapacitású motorvona-
tok jelenleg kilenc államban – Ausztriában, 
Azerbajdzsánban, az Amerikai Egyesült 
Államokban, Grúziában, Luxemburgban, 
Németországban, Oroszországban, Svájc-
ban és Svédországban – közlekednek vagy 
fognak rövidesen forgalomba állni. Hazánk 
a tizedik ország lesz, amely a KISS-ek mel-
lett tette le a voksát. A vonatok egy része 
évek óta használatban van, a többi még 
készül. Közös a Stadler emeletes villamos 
vonataiban, hogy kocsitestük alumínium-
ból készül, végsebességük óránként 160 
és 200 kilométer között mozog, a gyors 
ki- és beszállást viszonylag sok ajtó segíti, 
a belső elrendezés pedig rugalmas, vagyis 
igény szerint lehetővé teszi kerekesszé-
kek, kerékpárok vagy babakocsik kényel-
mes elhelyezését is. A kocsik modulárisak, 
azaz kiegészíthetők újabb kocsikkal is, és 
illeszkednek a társaság FLIRT típusaihoz. 
Esetenként más Stadler-gyártmányokkal 
is kompatibilisek, vagyis egy szerelvényen 
belül kombinálhatók, ami óriási rugalmas-
ságot ad az üzemeltetőnek.

A társaság fő piaca Európa, legnagyobb 
vevője pedig a Svájci Szövetségi Vasutak 
(SBB), amely eddig négy rendelést adott 
le: 2008 és 2014 között összesen 69 hat-
részes KISS-t igényelt a zürichi elővárosi 
és a regionális vonalakra, majd 2010-ben 
újabb 24 négykocsist (már expresszvonat-
nak) a regionális vonalakra, végül még 24 
négykocsist, amelyeket teljes hálózatán 
használ. Minden svájci KISS-en vannak 
első osztályú ülések is. A szintén svájci 
BLS társaság 31 darab négykocsis KISS 
szerelvényt vásárolt. Mivel egyszerre kell 
sok utast nagy távolságra eljuttatnia, az új, 
ezüstszínű vonatokon bőven van állóhely 
is. Hat kerékpár, illetve babakocsi helyét 
is ki kellett alakítani, a kocsinként két WC 
egyikét pedig a kerekesszékesek is tudják 
használni. Itt is van első osztály, konnek-
torral az elektronikus eszközöknek.

A KISS-ek Németországban is otthon van-
nak, sőt „átlátogatnak” oda a szomszédos 
országokból is. A helyi kék-sárga vonatok 
2015 óta közlekednek a Braunschweig–
Hannover–Minden–Bielefeld/Rajna vona-
lon. Ezek mindegyike 627 üléses, vagyis 
az eltérő belső elrendezés miatt valamivel 
több üléssel rendelkeznek a MÁV-START 
által rendelteknél, továbbá van rajtuk első 
osztály is. Belső tereik rugalmas kialakítá-
sának köszönhetően e vonatokon alap-
helyzetben 18 kerékpár fér el, de a nyári 
csúcsidényben akár 42 is. Utasterüket LED-
es lámpák világítják meg. Németországba 
részben a luxemburgi KISS-ek járnak át. Az 
ottani 8 darab háromkocsis szerelvényen 
szintén vannak első osztályú ülések, aho-
gyan a második tételben rendelt újabb 11 
vonaton is, de ez utóbbiakban már keve-
sebb lesz a luxus, és több az ülés. E vonato-
kat idén veheti át a megrendelő.

Érkeznek majd Ausztriából is KISS-ek 
Németországba. Nyugati szomszédunk-
ban 2011 óta közlekedik 7 darab kék-sár-
ga-fehér vonat Bécs és Salzburg között. 
Tulajdonosuk, a Westbahn 2014 végén 
rendelt újabb 10-et, hogy már félórán-
ként indíthassa járatait, és egészen Mün-
chenig küldhesse őket. Ezek a járművek 
óránként 200 kilométert is megtehetnek. 
Minden kocsi kialakítása első osztályú 
szabvány szerinti lesz. A vonatok középső 
kocsijában kávézót és éttermet alakít ki a 
Stadler, az utazóknak utaskísérő áll majd a 
rendelkezésükre. A WC vákuumos, az ajtók 
nyomás állók, a melegítés falfűtéses lesz.

Németországi és Benelux államokbe-
li síneken 2009 óta közlekedik 16 darab 
négykocsis KISS. Ezeken is van első osztály, 
szintén nagy, multifunkcionális a tér, és jut 
hely a kerékpároknak is. Az oroszországi 
Aeroexpress Moszkva belvárosa és a fővá-
ros három repülőtere, Domogyedovó, Se-
remetyjevó és Vnukovó között szállít majd 
utasokat. A vasúttársaság ehhez 2013-ban 
rendelt 11 darab piros KISS-t a Stadlertől. 

Ebből 9 hatkocsis – 84 business üléssel –,  
kettő pedig négykocsis.

Speciális elvárásoknak tesznek eleget a 
Mälab vasúttársaság járművei. A svéd 
vállalat 33 darab négykocsis szerelvényt 
rendelt 2015 nyarán a stockholmi térség-
ben történő utasszállításra. A hófehér vo-
natok óránként 200 kilométeres sebessé-
get is elérhetnek, és a gyártó különleges 
megoldásainak köszönhetően ellenállnak 
a szélsőséges hidegnek. A többi Stad-
ler-gyártmánynál szélesebbek, így a szo-
kásosnál nagyobb, kényelmesebb helyet 
kínálnak az utasoknak. A MÁV-START által 
rendeltekhez hasonlóan ezek a járművek 
is kompatibilisek a FLIRT-ökkel, vagyis 
a Mälab egy szerelvényen belül kom-
binálhatja az emeletes és az egyszintes 
vonatokat. Más időjárási szélsőségnek, a 
nagy melegnek kell ellenállnia annak az 
5 darab négykocsis vonatnak, amelyeket 
2015-ben az azeri vasúttársaság rendelt 
a Stadlertől. A nagy befogadóképességű 
járművek kiemelt minőségű tartozéka  
a légkondicionáló.

A Stadler villamos motorvonatai hama-
rosan megjelennek az Amerikai Egyesült 
Államokban is. A társaság 2019 és 2020 
között szállít a kaliforniai Caltrainnek 16 
darab különböző hosszúságú szerelvényt, 
összesen 96 kocsit. A hatkocsis vonatok 
úgy egészíthetők ki hét-, illetve nyolcko-
csisra, hogy ettől nem nő a menetidejük. 
Óránként 177 kilométeres legnagyobb 
sebességgel közlekedhetnek majd San 
Francisco és a Szilícium-völgy között. Ener-
giahatékonyságukat növeli, hogy fékezési 
energiájukat visszatáplálják az akkumulá-
torokba. A megrendelő különleges kíván-
ságai közt ez esetben a két szint közötti 
lift, a kerékpároknak kért többlethely, a 
vonatonként egy speciális WC és a kere-
kesszékeknek kialakítandó pluszhelyek 
szerepeltek.

Horváth Lilla
Képek és illusztráció: Stadler
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Indító vonóerő: 400 kN

Indító gyorsulás: 1,1 m/s2

Állandó teljesítmény: 4000 kW

Maximális teljesítmény: 6000 kW

Hosszúság: 155,88 m

Szélesség: 2800 mm

Magasság: 4595 mm

Legújabb ütközési (EN 15227) és szilárdsá-
gi (EN 12663) norma

Védi a mozdonyvezetőt, védi az utast

Kocsiszekrény-sérülés minimalizálása,  
alacsonyabb baleseti költségek

Könnyebb kocsiszekrény, kisebb  
energiafelhasználás

Alacsonyabb tengelyterhelés, kisebb  
üzemeltetési költségek

Két, szimmetrikusan elhelyezett multi-
funkcionális tér

4 kerekesszék rögzíthető

12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállításá-
nak lehetősége

Oldalanként 12 db kétszárnyú, távmű-
ködtetésű, lengő tolóajtó

A széles ajtóknak köszönhetően gyors és 
folyamatos utasáramlás, utascsere

4 db hajtott forgóvázzal és vízhűtéses 
IGBT-átalakítóval rendelkező redundáns  
hajtásrendszer

EVM és ETCS-2 vonatbefolyásolás

Fejlett diagnosztikai rendszer,  
CANopen bus

Könnyű közlekedés a szintek között

Korszerű utastájékoztató rendszer

CCTV kamerarendszer

Tágas, világos belső terek

Az emeleten is megfelelő belmagasság

3 db hagyományos WC

1 db mozgássérültek által is használható 
mosdó

Számos érv szól melletteAz első tíz már biztos

Illusztrációk:  Stadler

A magyar vasút életében kiemelt 
jelentőségű a MÁV-START Zrt. és a 
Stadler Bussnang AG között megkötött 
megállapodás. Ezzel ugyanis belátha-
tó közelségbe került a vasúti személy-
szállítás fejlesztésének következő 
állomása: az első kétszintes személy-
szállító járművek forgalomba állítása 
2019 tavaszán.

Az április 12-i aláírási ünnepségen Tu-
zson Bence kormányzati kommunikáci-
óért felelős államtitkár, kötöttpályás jár-
műfejlesztésért felelős miniszteri biztos 
kiemelte: az emeletes vonatok gyártá-
sában több mint 50 százalékot képvisel 
majd a magyar részarány. Hazánkban 
a kötöttpályás járműgyártásnak nagy 
hagyományai vannak, a magyar gaz-
daság egyik húzóágazatának pedig a 
járműgyártás számít. A kormány ezért 
elfogadta a kötöttpályás járműgyártás 
fejlesztésének cselekvési tervét, amely-
ben a vonatok, a HÉV-ek és a kisföldalat-
ti szerelvények megújítása is szerepel.  
A magyar kötöttpályás járműgyártás fel-
virágoztatásának érdekében a Dunakeszi 
Járműjavítót és a MÁV-START Zrt. szolno-
ki üzemét a kormány szeretné megerősí-
teni. Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára arról beszélt, hogy a 
MÁV-START belföldi utasainak száma évi 
140 millió, 40 százalékuk pedig már az új 
beszerzésű motorvonatokkal közlekedik. 
Ez az arány remélhetően hamarosan 50 
százalék fölé emelkedik.

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója azt hangsúlyozta, hogy a fővárosi 
elővárosi vonalak zsúfoltak, ezért vált 
szükségessé a nagy kapacitású vonatok 

beszerzése, forgalomba állításuk mér-
földkő lesz a vasúttársaság életében. 
Csépke András, a MÁV-START vezérigaz-
gatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a ta-
pasztalatok szerint azokon a vonalakon, 
ahol fejleszt a vasúttársaság, jelentősen 
nő az utasforgalom. Az MTI kérdésére 
válaszolva elmondta: az első tíz KISS jár-
mű beszerzése egységenként 16,9 millió 
euróba kerül, a további harminc beszer-
zésénél az egységár 14,95 millió euró.  
A különbség abból adódik, hogy ebből 
az összegből egyebek közt a képzésre és 
az alkatrészbeszerzésre is kell fordítani a 
beruházás elején.

A keretmegállapodás egyébként kellően 
rugalmas lehívási lehetőséget biztosít ah-
hoz, hogy a MÁV-START járműfejlesztési 
stratégiájában meghatározott 40 darab 
nagy kapacitású motorvonat beszerzése 
a források függvényében megvalósuljon. 
A motorvonatok megvásárlására, azaz 
eseti szerződések megkötésére és telje-
sítésére a keretmegállapodás időtartama 
alatt, annak aláírásától számított 96 hóna-
pon belül van lehetőség.

A MÁV-START az első eseti szerződés 
megkötésével minimum tíz járműre vál-
lal lehívási kötelezettséget, az első lehí-
vás tetszőleges járműszámmal bővíthető, 
a továbbiakban három jármű a lehívás 
minimális mennyisége. Az első lehívás fe-
dezetét az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (IKOP) 60,55 milliárd 
forintos forráskerete biztosítja.

Dunai Zoltán, a Stadler országigazgatója 
kitért arra, hogy a nyertes ajánlatot a Du-
nakeszi Járműjavítóval közösen tették. A 
Stadler szolnoki üzemében a kocsiszek-
rények hegesztését és a forgóvázak gyár-
tását végzik, Dunakeszin a betétkocsikat 
festik, valamint összeszerelik és üzembe 
helyezik a járműveket. A projekt felügye-
letét a Stadler emeletes járművekért fele-
lős kompetenciaközpontjaként működő 
altenrheini (Svájc) gyár látja el.

A MÁV-START a KISS vonatokat a nagy 
forgalmú Budapest–Vác–Szob és a Bu-
dapest–Cegléd–Szolnok elővárosi vasút-
vonalon állítja majd forgalomba 2019 és 
2020 között. A tervek szerint a hétvégi 
időszakban az utasok nemcsak Buda-
pest elővárosában találkozhatnak az új 
motorvonatokkal, hanem egyes kiemelt 
forgalmú távolsági vonatok esetén is: 
iskolaidőszakban Debrecen és Nyíregy-
háza térségében, a nyári szezonban pe-
dig a Dél-Balatonnál és a Velencei-tónál. 
A további motorvonatok – az előző két 
vasútvonal mellett – a későbbiekben a 
Budapest–Újszász–Szolnok és a Buda-
pest–Hatvan–Gyöngyös vonalszakaszo-
kon közlekedhetnek. A MÁV-START az 
emeletes motorvonatokat saját szolnoki 
telephelyén fogja karbantartani.

Forrás: MÁV KIG/MTI
Fotó: Vető Dániel

Dunai Zoltán, Csépke András és Peter Jenelten, a Stadler Bussnang AG ügyvezető alelnöke

A képen balról: Csépke András, Homolya Róbert, Dávid Ilona, Tuzson Bence és Dunai Zoltán
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Az eset, amelyet felidézek, tavaly 
történt. Egészen pontosan december 
21-én, szerdán. Érdemes megjegyez-
ni– hiszen a magunk mögött hagyott 
télen komoly hidegrekordok dőltek 
meg –, hogy milyen is volt akkor az 
időjárás. A meteorológusok szerint 
anticiklonok hatottak egész Európá-
ra, a Kárpát-medencére is. Számot-
tevő csapadék ugyan nem volt, de a 
hószállingózás, az ónos szitálás és a 
zúzmara állandósult. A szakemberek 
szerint hidegpárna borította be az 
egész országot. Gyenge légmozgás 
mellett éjszaka és napközben is -3, 
-4 fok körül alakult a hőmérséklet. 
Ugyan nem volt farkasordító hideg, 
de ahogy mondani szokták, ilyen 
időben még a kutyát sem szokás 
kizavarni a házból. Akkor már két 
napja kereste családja és a rendőrség 
a nyomtalanul eltűnt idős bácsit, Cs. 
Jánost. Sikertelenül.

Azon a szerdai napon, hajnali hat órakor 
kezdte meg szokásos szolgálatát három 
vasutas: Horváth Gábor főpályames-
ter és két munkatársa, Földes László és 
Kósa István vasúti járművezető. Úgyne-
vezett vonalbeutazásra készültek.

Pakolás és indulás
„Nincs semmi rendkívüli az ilyen uta-
zásokban” – magyarázza három hónap 
elteltével Földes László –, „hiszen a hét 
minden napján ezt tesszük. Módszere-
sen bejárjuk a mi kis tehervágány-gép-
kocsinkkal azokat a pályaszakaszokat, 
amelyeket a főpályamester úr látni akar” 
– avat be munkája rejtelmeibe a jármű-
vezető, miközben módszeresen pakol. 
Hamar megtudom, hogy a 42 éves férfi 
eredeti szakmáját tekintve esztergályos. 
1993-ban hívták be sorkatonai szolgálat-
ra; leszerelését követően az Ikarus-gyár 
nem vette vissza, így lett pályamunkás 
a vasútnál. Három év elteltével jelentke-
zett tanfolyamra, azt sikerrel befejezve 
lett tehervágánygépkocsi-vezető. Im-
már huszonegy esztendeje szolgál a vas-
útnál. Azóta minden nap három kisko-
csit kapcsol vasúti járműve mögé, majd 
kollégáival együtt megpakolja azokat 
gépekkel, szerszámokkal, illetve sínekkel 
és talpfákkal.

Segítségére elsőként a 49 éves Kósa Ist-
ván sietett, akinek vasutas pályafutása 
1985-ben kezdődött mozdonyszerelő-
ként. Hét év elteltével – immár házasként 
– szerencsét próbált a maszek világban, 

mert kellett a pénz a családalapításhoz. 
A kísérlet nem sikerült. Az ezredfordulón 
döntötte el, hogy visszatér a vasúthoz.  
A fűtőház helyett a fehérvári pályafenn-
tartásnál alkalmazták. Sikeres tanfolya-
mi vizsgája óta – immár tizenhat éve – ő 
is vasúti járművezető.

Huszonegy, illetve tizenhat év után 
mindketten akár álmukból felébresztve, 
sőt csukott szemmel is képesek lenné-
nek felpakolni és útnak indulni? – kérde-
zem a főpályamestert. „Minden bizony-
nyal” – válaszol szűkszavúan a szintén 42 
éves Horváth Gábor, aki aztán egészen 
apró részleteket is elárul az életútjáról. 
Mint frappánsan megjegyzi: „Űrhajós 
álmaim után rögtön a vasút érdekelt.”  
A főpályamester ugyanis édesapja 
nyomdokain jár. Középiskolai tanulmá-

Nincs üzenet…
Három vasutas kollégánk jelesre vizsgázott emberségből

nyait Győrben végezte mint vasútépítő 
és pályafenntartási technikus. Felsőfokú 
szakmai képesítését a Baross Gábor Ok-
tatási Központban szerezte pályames-
terként. Eddig összesen huszonegy évet 
töltött a sínek világában. Zirc, Kápolnás-
nyék, Mór, majd ismét Kápolnásnyék ál-
lomáshelyek után – immár egy éve – a 
dunaújvárosi PFT-szakasz főpályames-
tere. Gábor édesapja Zircen volt főpá-
lyamester, illetve Veszprémben vezető 
mérnök a pályafenntartásnál. Ma már 
nyugdíjas. Kollégánk nős, párja közgaz-
dász, a székesfehérvári NAV munkatársa. 
Kislánya 8 éves.

Ember az árokban!
„Szükség van a tapasztalt kollégákra” – 
magyarázza a főpályamester, aki szerint 
a rutin előny. „Ugyanakkor figyelmet-
lenné is teheti az embert. Gondolja csak 
el, hogy Földes úr, aki épp vezette a jár-
művet, az elmúlt 21 év alatt több száz 
alkalommal megtette már azt az utat. 
Talán már gépiessé is válhatott számára 
sok-sok mozdulat. A tájat is úgy ismeri, 
mint a tenyerét. Ilyenkor hajlamos az 
ember arra, hogy kevésbé koncentrál-
jon a munkájára. Szerencsére nem ez 
történt” – hangsúlyozza Horváth Gá-
bor, majd folytatja. „Kósa úr egyébként 
ennél a pályaszakasznál szinte minden 
alkalommal elmeséli a régi történetet, 

amikor egy szerencsétlenül járt motor-
kerékpárost talált az árokba zuhanva. 
Próbált ugyan segíteni, de hiába. Jóval 
korábban történhetett a tragikus szeren-
csétlenség, nem volt lehetőség a sérült 
megmentésére. És képzelje, amint kollé-
gánk az ismételt sztori végéhez ért, Föl-
des úr felkiáltott: »Ember az árokban!« 

Azonnal megálltunk és mindannyian le-
szálltunk a járműről. És valóban: egy idős 
bácsi feküdt a földön. Hiányos öltözetben 
találtunk rá, egyik lábán se cipő, se zokni 
nem volt. Magatehetetlenül, ájultan he-
vert a fagyos talajon. Pokrócokkal és a 
kabátjainkkal takargattuk be. Szerencsé-
re a közelben, a vasúti átjáróban favágók 
dolgoztak. Segítségükkel sikerült a bácsit 
beemelni a tehervágány-gépkocsi meleg 
fülkéjébe. Ezt követően azonnal hívtam 
a mentőszolgálat diszpécserét. Amíg a 
munkatársaim a bácsiról gondoskodtak, 
jeleztem a mentősöknek, hogy a helyszín 
számukra megközelíthetetlen, ezért fel-
ajánlottam, hogy az ismeretlen sérültet 
kivisszük a 633. szelvényben található 
vasúti átjáróhoz, Bölcske megállóhelyre.

A mentő kiérkezése után a mentőorvos 
megvizsgálta az akkor már lassan ma-
gához térő, de még zavart bácsit, akit si-
került betennünk a mentőautóba. Nagy 
fokú kihűlés volt a diagnózis. Közben a 
rendőrség is kiszállt, felvették az adatain-

kat, rögzítették a megtalálás körülménye-
it. Az egyenruhásoktól tudtuk meg, hogy 
már két napja keresték a 70 év körüli sé-
rültet.

Ezzel persze még nem ért véget a törté-
net. Örültünk a hírnek, hogy a bácsinak 
jó esélye van a túlélésre. Közben gondos-
kodtunk az állomásköz, illetve a magunk 
biztonságáról. Értesítettem Dunaföldvár 
állomás forgalmi szolgálattevőjét és a 
pályafenntartás ügyeletesét az állomás-
köz foglaltságáról, és az üzemzavart jelző 
sorompóról. Két munkatársam pedig fel-
ügyelte a vasúti átjárót.”

Egy köszönet elveszett
Immár négy hónapja történt, amit feli-
déztem. A rendőrség információi alap-
ján – munkatársaink szakszerű intéz-
kedésének köszönhetően – a 70 éves 
Cs. János túlélte az esetet. Nyugodtan 
fogalmazhatok úgy, hogy mindhárom 
vasutas kollégánk jelesre vizsgázott, hi-
szen az idős bácsi mellett képesek voltak 
a maguk és a vasút biztonságáról is gon-
doskodni. Már csak arra vagyok kíváncsi, 
vajon tud-e valamit a bácsi állapotáról a 
főpályamester.

Különös választ kapok: „Negyedévente 
adok vért, köszönet és hála elvárása nél-
kül. Hosszú időre boldoggá tesz egy sms.” 
És Horváth Gábor már tolja is a kezem-
be a telefonját. A következőt olvasom 
benne: „Köszönjük, hogy vér adásával 
hozzájárult egy beteg gyógyulásához. 
Az Ön vérét a mai napon szállítottuk 
ki a kórházba. Szép napot! Országos 
Vérellátó Szolgálat”. Hitetlenkedve  
visszakérdezek: Csak nem azt akar-
ja mondani, hogy…? „...hogy nincs  
üzenet…”

Kép és szöveg: Gaál Péter

Kósa István

Horváth Gábor

Földes László 

ÉLMÉNYTÁBOR LITKÁN

Érdeklődni a programról és 

jelentkezni a táborra:

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház

3530 Miskolc, Lenke u. 14/a.

Tel.: 46/508-909, 30/432-27-22

E-mail: voke@vorosmartymuvhaz.hu

Honlap: www.vorosmartymuvhaz.hu

Időpont: 2017. július 17-21.

Helye: Litka

Jelentkezési határidő: 

2017. július 10.

Kreatív, természetvédő, vizuális művészeti élménytábor a Szárnyaskerék Kulturá-
lis Egyesület és a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház közös szervezésében.
Elmúltál 6 éves, de még nem vagy 15?
Szívesen töltöd a szabadidődet kreatív foglalkozással?
Szeretnéd megtanulni, hogyan készíthetsz klassz játékokat, amelyekkel még a 
környezetet is óvod?
Lovagolnál, túráznál egy kiadósat és sok-sok játékot kipróbálnál a barátaiddal?

Részvételi díj 5 nap 4 éjszaka teljes ellátással: 30.000 Ft
Vasutas és hátrányos helyzetű gyermekeknek a részvételi díj: 20.000 Ft
Napi négyszeri étkezés biztosított.
Az ár magában foglalja a szállás, az étkezés, a programok költségét, valamint az utazást 
oda-vissza, amely bérelt busszal történik.
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Modern és korszerű vasútállomást kapott Keszthely

Több száz letiltott vasúti utazási igazolvány 

Közel 90 önkéntes tette szebbé a Füstit

Megegyezés született az emelt munkaidőben  
foglalkoztatott jegyvizsgálók béréről

Szolgálatba állt a PTE Jubileum 650 mozdony

A 21. század utasigényeinek megfelelve, 
de az észak-balatoni MÁV-épületek jel-
legzetes formai jegyeit megőrizve újult 
meg az 1903-ban épült keszthelyi vasú-
tállomás. A beruházás a MÁV állomásfej-
lesztési és integrált ügyfélszolgálat-fej-
lesztési programja keretében, európai 
uniós forrásból valósult meg, mintegy 
469 millió forintból. Mindeközben a 
dél-balatoni vasútvonalon folytatódik a 
pálya, az állomások és a megállóhelyek 
korszerűsítése is.

A MÁV Zrt. 9,9 milliárd forintos költség-
vetésű, 23 vasútállomást érintő – az Új 
Széchenyi Terv KÖZOP- és IKOP-forrá-
sából finanszírozott – rekonstrukciós 
programja 2013-ban indult. A projekt 
egyik fontos eleme – a már megszépített 
pécsi, balatonszentgyörgyi és kaposvári 
állomáson kívül – a keszthelyi vasútál-
lomás 482 négyzetméter alapterületű 
épületének és kiegészítő épületeinek 
felújítása.

A március 29-i átadóünnepségen Man-
ninger Jenő, Zala megye 2-es számú 
választókerületének országgyűlési kép-

viselője, Pál László, a MÁV Zrt. stratégiai 
vezérigazgató-helyettese, Ruzsics Fe-
renc, Keszthely polgármestere és Szencz 
Lajos, az SZ-L Bau Építőipari és Kereske-
delmi Kft. ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatta az érdeklődőket és a sajtó képvise-
lőit a felújításról.

A vasútállomás Keszthely frekventált ré-
szén, közvetlenül a 2015-ben – a közös-
ségi közlekedés fejlesztését célzó pro-
jekt keretében – felújított buszállomás 
mellett található, ami biztosítja a helykö-
zi és a helyi autóbuszok csatlakozását a 
MÁV járataihoz. A vasútállomás mostani 
megújulásának köszönhetően egy kor-
szerű, intermodális jellegű csomópont 
jött létre.

Az 1903-ban épült, és azóta – a töme-
gessé vált balatoni turizmus igényei mi-
att – többször átalakított épületegyüttes 
rekonstrukciója során megújult a hom-
lokzat, korszerűbbé váltak az utasterek, 
illetve az utaskiszolgáló és a vasúti inf-
rastruktúra működtetéséhez szükséges 
helyiségek is. A felújítás részeként az ál-
lomás közvetlen környezete is újjászüle-

tett. Az utasok és a kerékpárosok kényel-
mesebb, akadálymentes közlekedése 
érdekében az épület előtti tér burkolata 
– a korábbi, lépcsőzetes helyett – lejtős 
lett.

A felújított keszthelyi épületet a Tapolca 
felől, illetve közvetlenül Balatonszent-
györgyről vasúton érkezők már most is 
használhatják, azonban a Balaton déli 
partján utazók legkorábban június 17-
től láthatják a vonatokról leszállva, mert 
pályarekonstrukciós munkák miatt a 
nyári menetrend életbe lépéséig egye-
lőre pótlóbuszok szállítják az utasokat 
a Szántód-Kőröshegy–Balatonszent-
györgy–Keszthely szakaszon.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában március elejétől in-
dult újra a dél-balatoni vonal, illetve a 
Fonyód–Kaposvár vasútvonal átépítése.

MÁV KIG

A középiskolai és felsőfokú nappali ta-
gozatos tanulmányokat folytató, 18 és 
25 év közötti gyermekek vasúti utazási 
igazolványra („arcképesre”) való jogo-
sultságát a gyermek nevére kiállított, 
eredeti iskolalátogatási igazolás leadá-
sával kellett igazolni a munkáltató felé 
március 24-ig. Összesen 730 darab arc-
képeshez azonban nem érkezett meg 

ez a dokumentum, így ezeket az igazol-
ványokat a MÁV-START Zrt. automatiku-
san letiltotta. Amennyiben mégis ezek-
kel az igazolványokkal történik vasúti 
utazás, abban az esetben a menetjegy 
(pót- és helyjegy) árát, plusz a nyolcezer 
forintos pótdíjat meg kell fizetni. Ha az 
érintett gyermekek tanulói jogviszonya 
fennáll, az igazolások leadására tovább-

ra is van lehetőség Budapesten, a VIII. 
kerületi Kerepesi u. 3. szám alatt hétfő-
től csütörtökig 8 és 14 óra között, illetve 
péntekenként 8-tól 12 óráig. A kollégák 
az igazolás leadása után az igazolványt 
érvényesítik.

Az arcképesek érvényessége a MÁV- 
csoport honlapján ellenőrizhető.

A Magyar Vasúttörténeti Park idén is 
megtartotta immár hagyományos ön-
kéntes napját, amelynek célja ezúttal 
is az volt, hogy a park területe és esz-
közei a tavaszi megújulás jegyében 
tisztán és takarosan várják az áprilisi 
nyitást. A 2017. április 1-i rendezvényen 
a MÁV-csoport 55 munkatársa – köztük 
vidéki kollégák is –, a Magyar Vasúttör-
téneti Park Alapítvány munkavállalói, 
valamint a vasutasok családtagjai és ba-
rátai vettek részt. A napsütéses szom-
bat délelőttön a kollégák 250 darab 
150 literes zsákot töltöttek meg faleve-
lekkel, három gőzmozdonyt kentek át 
olajjal, lemeszelték a fordítókorongok 
vágányvégeit, a játszótéren pedig felás-
ták a homokot. A munka végeztével az 

önkénteseket ízletes ebéddel várták a 
park munkatársai; a rendezvény fővéd-
nöke Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-ve-

zérigazgatója volt. Ezúton is köszönjük 
valamennyi résztvevő munkáját!

Magyar Vasúttörténeti Park

A MÁV-START Zrt. mint munkáltató, vala-
mint a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezete, a Vasutasok Szakszerveze-
te és a Vasutasok Független Szakszervezeti 
Szövetsége által aláírt megállapodás tar-
talmazza a 8,4 órás emelt napi munkaidő 
vállalásának ellentételezéseként az érin-
tett munkavállalókat megillető bérkiegé-
szítés számításának egységes szabályait. 
Emellett a felek között létrejött megálla-
podás kitér arra is, hogy amennyiben a 
legalább 10 éves szakmai gyakorlati idővel 
rendelkező, jegyvizsgálói munkakörben 
dolgozó munkavállaló egészségügyi alkal-
matlansága miatt nem kerülhet át vezetői 
jegyvizsgáló munkakörbe, akkor az alap 
jegyvizsgálói bértábla értékéhez képest 
szintén magasabb bérkiegészítésre jogo-
sult. A munkavállalókat a tárgyév adott hó-
napja és a munkaszerződésben elismert 
MÁV-/MÁV-START-munkaviszony kezdő 
hónapja alapján sorolják be az egyes sáv-
okba. A munkakör hó közbeni változásakor 
a munkaszerződés módosításnak megfe-

lelő időponttól kell az új munkakör szerinti 
bértáblát alkalmazni. Változatlan munka-
kör esetén az új sáv hó közben történő el-
érésekor az adott hónap első napjára visz-
szamenőleg már az új sáv szerinti értéket 
kell alkalmazni. A bértáblák bevezetése 
komoly törekvése a MÁV-START Zrt. veze-
tésének. Szándékunk szerint a most aláírt 
megállapodás csak az „első fecske” lesz, 
és az érdekképviseletek támogatásával az 

idén további stratégiai munkakörökben 
is be tudjuk vezetni a kiszámíthatóbb, a 
munkatársak szolgálati idejének elisme-
rését tükröző, bértáblák szerinti bérezést. 
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy az új 
bértáblát érdekképviseleti megállapodás 
mellett tudjuk bevezetni abban a foglal-
koztatási formában, amelyhez az érintett 
munkavállalók 62 százaléka csatlakozott 
önkéntes alapon.

Az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy 
a Pécsi Tudományegyetem alapításának 
650 éves évfordulója alkalmából szep-
tember első napját a magyar felsőoktatás 
napjává, az 1367-es pécsi egyetemalapítás 
emléknapjává nyilvánítja. Az indoklás sze-
rint mindez nagyban elősegíti a magyar 
felsőoktatás történelmi korokon átívelő, 
nemzetközi úttörő szerepének hangsú-
lyozását, így a magyar tudomány ered-
ményei, a magyar felsőoktatás nemzeti 
örökséggé válik. Annak érdekében, hogy a 
kerek évforduló híre az ország minél több 
pontjára eljusson, a MÁV-START Zrt. és a 
Pécsi Tudományegyetem közösen díszítte-
tett fel egy, az egyetemalapítóknak, így V. 
Orbán pápának, Nagy Lajos királynak és Vil-
mos püspöknek emléket állító mozdonyt. 
A Siemens Taurus típusú jármű 2018. szep-
tember 1-ig viseli majd „ünnepi ruháját”, 
és addig hazánk és Ausztria vasútvonalain 
mintegy 340 ezer kilométert tesz majd meg 
– ez annyi, mintha nyolc és félszer megke-
rülné a Földet. A két intézmény együttmű-
ködése nem új keletű, hiszen 2014 ősze óta 
a Budapest és Pécs között közlekedő egyik 
InterCity-járat PTE IC néven szállítja az uta-
sokat.  

A március 30-i, sajtótájékoztatóval egybe-
kötött mozdonyavatáson Bódis József, a 
Pécsi Tudományegyetem rektora elmond-

ta: szeretnék méltó módon kifejezni tiszte-
letüket az egyetem alapítói előtt, és ennek 
érdekében számos színvonalas program-
mal készülnek nemcsak az alapítás napjára, 
tehát szeptember elsejére koncentráltan, 
hanem egész évben. A jubileumi ünnep-
ségsorozat keretében már zajlik a Nem-
zetközi Tavasz, amely számos távoli ország 
kultúrájával ismerteti meg az érdeklődőket, 
Pécsett rendezik meg a Magna Charta Ob-
servatory nemzetközi rektori konferenciát 
és a Magyarok II. Kulturális Világtalálkozóját, 
de a Nemzeti Agykutatási Program záró-
konferenciájának is Pécs ad majd otthont. 
A fiatalok számára kiemelt esemény lesz 
a jubileum által áthatott Pécsi Egyetemi 
Napok, valamint az EFOTT, amelyet ugyan 
Velencén rendeznek, de a Pécsi Tudo-
mányegyetem lesz a hivatalos házigazda. 

Szeptember elsején a várossal és az egy-
házmegyével közös díszünnepség része-
ként avatják majd fel az egyetemalapító 
Vilmos püspök és Nagy Lajos király szo-
borkompozícióját, de a művészet kedvelői 
további élményekkel is gazdagodhatnak: 
a PTE Művészeti Kara egy ünnepi orató-
riummal, míg a Janus Egyetemi Színház 
egy Janus Pannonius életéről szóló korhű 
színdarabbal készül a jubileumra. A részle-
tes programajánló a www.jubileum.pte.hu 
oldalon érhető el.

A budapesti mozdonyavatón szintén feli-
dézték a 14. századot, a PTE Táncegyüttes 
tagjai ugyanis korhű ruhában középkori 
táncot adtak elő az 1367 tájékán ismert, 
és szakértők szerint akkoriban népszerű  
zenére.

Képriportunkat a következő 
oldalakon találják!
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Harmincévnyi fejlesztés hiányzik a 
magyar vasútból, de a most elindí-
tott beruházások ötven évig fogják 
szolgálni a kötöttpályás közlekedést – 
véli a MÁV Zrt. stratégiai és fejlesztési 
ügyeinek év elején kinevezett főigaz-
gatója. Kiss-Becze Eszter a Vasutas 
Magazinnak elárulta: tavaly – tíz uniós 
projekt eredményeként – 170 milliárd 
forintot meghaladó értékű vagyont 
vett át működtetésre a vasúttársaság.

Létezik „én időm”? Van lehetősége 
egy kis egyedüllétre mostanában?
Nem igazán. Már nem is emlékszem, 
milyen az, amikor csak magammal fog-
lalkozhatok. Elhatároztam, ha esetleg a 
hobbimról kérdeznek, csak annyit vála-
szolok: család. Nincs más hobbim, csak 
ők. Munka után kevés idő jut a családi 
együttlétre, a közös időtöltést igyek-
szünk a hétvégéken pótolni. A férjemmel 
otthon nem vasutazunk, nem nyitunk az 

asztal mellett egy második irodát, mert a 
gyerek mindennél fontosabb!

Merthogy a férje, Kiss Balázs is a MÁV 
székházában dolgozik környezetvé-
delmi vezetőként. Azóta együtt csa-
ládban, munkában?
Huszonkét éve vagyunk együtt. A főis-
kola után ő is a vasúthoz jött. Ferenc-
városban kezdett, később a területi 
igazgatóságra került. Azóta mindig egy 
épületben dolgozunk, de teljesen más 
területen.

Gyermekük is vasutas lesz?
Még nem tudni. Tizenegy éves nagyfi-
unk abban a korban van, amikor minden 
érdekli. Most leginkább a zene. Tagja a 
hatvani Dalvarázs Show Kórusnak, ami 
az első hazai, mozgással, tánccal színe-
sített gyermekkórus. Április 8-án Zoltán 
Erika koncertjén léptek fel. Nagyon ké-
szültek, és nagy sikert arattak.

A kilencvenes évek közepén miért je-
lentkezik vasúti szakközépiskolába 
egy 14 éves kislány? Az általános isko-
la után már tudta, mi szeretne lenni?
Nem, de szerencsére így alakult. Ko-
vásznai születésű vagyok, Sepsiszent-
györgyön jártam iskolába, s tizenéves 
voltam, amikor a családom áttelepült 
Erdélyből. Szüleim fontosnak tartották, 
hogy Magyarországon olyan közegbe 
kerüljek, ahol folytathatom a sportot – 
ugyanis kosárlabdázó voltam. Az akkori 
lakóhelyünkhöz közel, a hatvani köz-
gazdasági és vasútforgalmi szakközép-
iskolában pedig volt kosárlabdacsapat. 
Mivel tetszett az iskola, beiratkoztam 
vasútforgalmi szakra.

Szóval a sport vonzotta a vasút „bűv-
körébe”. Volt egyébként vasutas a csa-
ládban?
A családunkban jogászok, tanárok van-
nak. Az osztályban talán egyedül én 

nem voltam vasutasgyerek, én voltam a 
„kakukktojás”. Tanulás közben rájöttem, 
hogy ez a szakma gyönyörű. Mire kijár-
tam a szakközépiskolát, nem is maradt 
más gondolat, mint a vasúti pálya. Egy 
hónappal az érettségi után szolgálatra 
jelentkeztem Hatvanban.

Huszonhárom év alatt végigjárta a 
vasútszakmai ranglétrát. Fiatal lány-
ként, friss érettségivel milyen volt a 
szolgálat? Hogyan követték egymást 
a karrierállomások?
Forgalmi gyakornokként kezdtem, aztán 
hangosbemondó lettem. Fordulószol-
gálatban jártam dolgozni. Élveztem a 
forgalmi irodában a rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, naplózó forgalmi szolgá-
lattevő melletti munkát: sokat tanultam 
a kollégáktól. Mezei Mátyás hatvani ál-
lomásfőnök egy idő után azt tanácsolta: 
kezdjek el tanulni. Így lettem anyaggaz-
dálkodó. Több képzést is elvégeztem. 
Annyira szerettem tanulni, hogy a friss 
vasúti tisztképzős bizonyítvánnyal és 
alap számviteli „tudománnyal” nekivág-
tam a nyíregyházi főiskola közgazda-
sági karának. Közgazdász diplomával a 
zsebemben továbbra is hittem, hogy a 
vasútnál van a jövőm. A „vasúttisztiben” 
és a főiskolán is tanultam jogot. Tetszik 
a szakterület, a családban is van jogász, 
ezért a főiskola után beiratkoztam a 
Miskolci Egyetemre, ahol – kitűnő ered-
ménnyel – jogi szakoklevelet szereztem.

Hogy alakult a további pályája?
Hatvanból a Budapesti Területi Igazgató-
ság volt a következő lépés, ahol először 
gazdasági előadó, majd belső ellenőr 
lettem. Itt már önálló vizsgálati feladata-
im voltak pénzügyi-számviteli területen. 
Később a vezérigazgatóságra kerültem, 
ahol – ellenőrzési szakértőként – kont-
rollingfeladatokkal is foglalkoztam.  
A gyesről a MÁV-START-hoz mentem 
vissza ellenőrzési koordinátornak, 2012 
decemberétől viszont ismét a MÁV-nál 
dolgozom: az általános vezérigazga-
tó-helyettes mellett voltam szakmai tit-
kár, koordinációs vezető és pályavasúti 
működéstámogatás-vezető is.

Családjával ma is Hatvanban él. Ab-
ban a városban, amely nemrég – a 
településsel való együttműködésért – 
díjjal jutalmazta a MÁV Zrt.-t. Nyilván 
naponta ingázik lakhelye és munka-
helye között. Vonattal jár Budapestre 
dolgozni?
Most már autózom, de tíz évig vonattal 
jártam. Testközelből ismerem a vasúti 
közlekedés gondját-baját, tudom, hol 
kell még javítani. Ebben a kérdésben a 

fejpályaudvarok és a bevezető szaka-
szok jelentik a szűk keresztmetszetet. 
Mind a Keleti, mind a Nyugati pályaud-
varra százas nagyságrendben érkeznek 
a vonatok, ezért nehéz karbantartani 
őket a forgalom zavartatása nélkül. El-
engedhetetlen a vidéki városok, tele-
pülések viszonylatában a meghirdetett 
menetrendnek, pályaparamétereknek 
megfelelő közlekedés biztosítása, ebből 
adódóan a teljes vasúti hálózat infra-
struktúrájára figyelnünk kell. Kidolgoz-
tuk a pályaműködtetési stratégiánkat, 
illetve átgondoltuk a karbantartási kon-
cepciót. A megvalósításban segít az új 
szervezeti felállás.

A pályakorszerűsítéseket a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (NIF) 
végzi. A fejlesztési stratégia kialakí-
tásában milyen szerephez jut a MÁV?
A NIF lehívja az uniós forrást, és az előírt 
műszaki tartalmat beépíti a pályába. Ne-
künk – elsősorban üzemeltetőként – eb-
ben a relációban az a feladatunk, hogy a 
fejlesztések ne „szigetszerűen” valósulja-
nak meg, hanem a végén összeérjenek. 
Így, ha a NIF beruházásaiból például ki-
maradnának az állomásépületek, mert 
arra nincs már elegendő forrás, akkor 
megnézzük, mit tud ennek érdekében 
tenni a MÁV. Ha kész a pálya, legyen szép 
az állomás is! Teljes körű fejlesztésekben 
gondolkodunk, de arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy a felújított pályák egé-
szen más jellegű karbantartást igényel-
nek. A januári szervezeti átalakítás is a 
fejlesztések, karbantartások koordinálá-
sának erősítése érdekében történt.

Kifejtené részletesebben az önálló 
stratégiai szervezet létrehozásának 
indokait?
Egy vállalat életében mindig vannak ki-
hívások, ezért az erőforrásokat oda kell 
csoportosítani, ahol a legsürgetőbb fel-
adatok vannak. 2020-ig biztosan számít-
hatunk uniós vasúti fejlesztési forrásokra, 
és állami költségtérítésből is fejleszthe-
tünk. Ha van forrás fejlesztésre vagy kar-
bantartásra, akkor nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy ne éljünk a lehetőség-
gel! Tavaly – a NIF tíz befejezett projektjé-
nek eredményeként – 170 milliárd forin-
tot meghaladó értékű vagyont vettünk át 

működtetésre. Ilyen nagy volumenű fej-
lesztéseket csak pontos koordinációval, 
a szervezetek közötti szoros együttműkö-
déssel lehet véghez vinni. Rendkívül szűk 
határidőket kell tartani, miközben ten-
dereztetni, tervezni, engedélyeztetni és 
persze kivitelezni kell – lehetőleg a forga-
lom legkisebb zavartatása mellett. Ezért 
fontos, hogy beleférjünk a meghirdetett 
vágányzári időszakba, s hogy jól időzít-
sük az esetleges forgalomkorlátozásokat. 
Alaposan végig kell gondolni minden 
egyes lépést, ezek a fejlesztések ugyan-
is ötven évig szolgálják majd a vasutat. 
Alapérdekünk a szervezettség. Az önálló 
stratégiai szervezetben, mint ahogy a ne-
vében is tükröződik, jelen van a stratégiai 
gondolkozás, a stratégiaalkotás. Amikor 
2015-ben elkészült a pályaműködtetési 
stratégiánk, azt is megfogalmaztuk, hogy 
azt időről időre felülvizsgáljuk, elemezve 
a piac változásait, az utazási szokásokat, 
figyelembe véve a nemzetközi trendeket. 
A stratégia megvalósításához illeszkedik 
a Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság. 
A főigazgatóság feladata az infrastruktú-
ra-fejlesztési, beruházási, felújítási, háló-
zati szintű karbantartási tevékenységek 
irányítása.

Vannak már kézzelfogható eredmé-
nyei a szervezeti átalakításnak?
Igen, már ilyen rövid idő után is. A szer-
vezet átalakításával létrejött az Infra-
struktúra-fejlesztési Igazgatóság, ezt a 
szervezetet én egyszerűen úgy nevezem, 
hogy a „műszaki megmondó”, a műszaki 
tartalmak meghatározója, azok priori-
zálója. A Forrásallokációs Igazgatóság 
– mint forrásgazda – biztosítja az anyagi 
erőforrásokat a műszaki tartalmak meg-
valósításához. A Beruházáslebonyolító 
Igazgatóság a projektet mint projekt-
igényt kapja meg megvalósításra, és a 
szükséges előkészítés után gondoskodik 
a feladat végrehajtásáról. A karbantartá-
sok vonatkozásában is történt előrelépés. 
A NIF Zrt.-től átvett vonalak esetében a 
karbantartási koncepcióban kidolgozott 
módszert, úgynevezett emelt szintű kar-
bantartást alkalmazunk. Ennek megfele-
lően a jövőben – hálózati keretszerződés 
alapján – ezeken a vonalakon nagygépes 
technológiával hajtjuk végre karbantartá-
si feladatainkat. A szervezet átalakításával 
a folyamatokat is rendeztük. Csoportszin-
ten egykapus információáramlási rend-
szert működtetünk. Ez azt jelenti, hogy a 
vállalatcsoporton belül egyeztetjük a fej-
lesztési terveket, koncepciókat, és a már 
kialakult közös álláspontot ismertetjük 
a beruházások lebonyolításáért felelős 
partnerünkkel. Jelenleg a MÁV Zrt. forrás-
allokációs egységének megszilárdítása 

„Minden pénznek  
megvan a helye”
Kiss-Becze Eszter szerint alapérdekünk a szervezettség

„Testközelből 
ismerem a vas-
úti közlekedés 
gondját-baját...”
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Megszegték az ígéretüket – sztrájk Romániában
Spontán sztrájkba kezdtek március 22-
én reggel a Román Államvasutak, a Căi-
le Ferate Române (CFR) alkalmazottai.  
A bérkövetelő megmozdulás a kolozsvári 
vasúti körzetben kezdődött, majd a temes-
vári, a jászvásári és a bukaresti körzetre is 
átterjedt. A munkabeszüntetés miatt több 
mint 140 – köztük két, Magyarországra 
tartó – nemzetközi járatot leállítottak; a vo-
natok egy része azonban néhány órás vesz-
teglés után továbbindulhatott. A vasutasok 
a Facebookon szervezték az akciót. A mun-
kavállalók azzal indokolták a sztrájkot, hogy 
a szakszervezetek a 2017–2018-as kollektív 
munkaszerződésről szóló tárgyalásokon 25 
százalékos béremelési javaslattal álltak elő, 

a CFR vezetése azonban csak 22,5 százalé-
kos emelést tartott elfogadhatónak. A szer-
vezők arra is felhívták a figyelmet, hogy az 
alacsony fizetések miatt a vasutasszakma 
már nem vonzó a fiatalok számára Romá-
niában. A vasúti dolgozók kollektív mun-
kaszerződése egyébként március 21-én járt 
le. Annak érdekében, hogy a munkaválla-
lók ne essenek el bizonyos pótlékoktól és 
bérkiegészítésektől, a vállalat vezetése azt 
javasolta az érdekvédelmi képviseleteknek, 
hogy kössenek legalább 30, legfeljebb 90 
napig érvényes átmeneti megállapodást.  
A szakszervezetek vezetői még egy nappal 
a munkabeszüntetés előtt is azt ígérték a 
román szállításügyi miniszternek, Răzvan 

Cucnak, hogy semmiféle megmozdulás 
nem lesz, mivel – mint hangsúlyozták – „a 
vasúttársaság eddig minden ígéretét betar-
totta”. A CFR figyelmeztette a sztrájkolókat 
a tiltakozás törvénysértő jellegére, és egy-
úttal kötelezettséget vállalt egy új, elfogad-
ható bértábla kidolgozására, így a dolgozók 
még aznap délután felvették a munkát.  
Az utasok körében komoly felháborodást 
váltott ki az előre be nem jelentett munka-
beszüntetés és a tájékoztatás teljes hiánya; 
a CFR személyszállító részlege (Călători) fel 
is ajánlotta, hogy azoknak, akik kénytelenek 
voltak lemondani tervezett utazásukat, visz-
szaadja a jegy ellenértékét.

Forrás:  MTI/AGERPRES

A lengyelek vehetik meg a Montecargo 51 százalékát
Montenegró pénzügyminisztériuma 
befejezte a tárgyalásokat a lengyel 
OT Logistics-csoporttal, amely 51 szá-
zalékos részesedést szerezhet a bal-
káni ország nemzeti vasúti árufuvaro-
zási vállalatában, a Montecargóban.  
A végleges megállapodás értelmében 
a lengyel társaság 2,5 millió eurót fizet-
het az 51 százalékos tulajdonrészért, 
s egyúttal vállalja egy hároméves, 
3,45 millió euró értékű modernizáci-
ós program elindítását, valamint két 
mozdony – összesen 7 millió euró ér-
tékű – lízingszerződésének megköté-
sét. A lengyel cégcsoportnak három év 
múlva lehetősége lesz rá, hogy növelje 
részesedését a Montecargóban. Az OT 
Logistics a Montecargo mellett a Luka 
Barban is részesedést szerezhet. A ki-

kötőüzemeltetéssel foglalkozó vállalat 
30 százalékát 8,52 millió euróért ve-
heti meg (az eredeti vételi ajánlat 7,1 
millió euró volt), azonban mindkét cég 
privatizációját jóvá kell még hagynia a 
montenegrói parlamentnek. „A Mon-
tecargo és a Luka Bar részvényeinek 

megszerzése fontos lépés az OT Logis-
tics dél-európai növekedési és terjesz-
kedési stratégiájában” – hangsúlyozta 
a döntés kapcsán Zbigniew Nowik, a 
lengyel társaság elnöke.

Forrás: railwaygazette.com

van napirenden. Ez azért fontos, mert az 
egyes projektek esetében szinte napon-
ta kell követni, mennyit költöttünk el, és 
mennyivel gazdálkodhatunk még.

Elégedett az eddigi fejlesztésekkel?
Minden megvalósult műszaki fejlesztés 
alapvető célja a szolgáltatás színvonalának 
emelése: harmincévnyi fejlesztés hiány-
zik a magyar vasútból. Ezt nem egyszerű 
pótolni, de már érkeznek a pozitív visz-
szajelzések az utasoktól, és magam is úgy 
gondolom, hogy a beruházások eddigi 
eredményeit nem lehet nem észrevenni. 
Példaként említhetem a saját lebonyolítás-
ban, európai uniós forrásból megvalósult 
állomásfejlesztéseket Pécsett, Balaton-
szentgyörgyön, Kaposváron, Keszthelyen. 
De a megújuló pályák, villamosítások, és 
az új motorvonatok mind-mind lényege-
sen javítják az utazási körülményeket.

Az olimpiai pályázat visszavonása miatt 
nem kaptak a szívükhöz? Nem kellett 
lemondani bizonyos fejlesztésekről?
Nem, mert a vasúti közlekedés fejlesztésé-
re kiírt projekteket nem befolyásolja, hogy 
Magyarország 2024-ben nem rendez 
olimpiát. A tervezési folyamat megindult, 
nem lépünk vissza. Ebben a kormányzat is 
mögöttünk áll.

Említette, hogy tavaly 170 milliárd fo-
rint értékű vagyont vett át a társaság. 
2017-ben mekkora értéknövekedés 
várható?

Pontos számokat még nem tudunk, de 
idén várhatóan két lépésben – nyár köze-
pén és év végén – veszünk át új vagyone-
lemeket a NIF Zrt.-től. A pályaműködtetési 
szerződésünk alapján − amely a MÁV Zrt. 
részére kiszámítható finanszírozást bizto-
sít − 2017-ben 31,7 milliárd forintnyi for-
rás jut fejlesztésekre. Ebből informatikai, 
ingatlan-, távközlési, erősáramú és bizto-
sítóberendezési beruházások, valamint a 
pályához kapcsolódó egyéb fejlesztések 
valósulnak meg. Az új pályák átvételével 
hangsúlyossá válnak a karbantartások, 
ezért három pályakarbantartó gépet is be-
szerzünk. A vizes világbajnokságra készen 
lesznek az ahhoz kapcsolódó fejlesztések, 
nemsokára átadjuk a balatonfüredi állo-
mást, őszre pedig a tapolcai felújítása is 
befejeződik.

Milyennek szeretné látni a magyar vas-
utat tíz év múlva?
Sok szép állomásunk lesz kulturált kiszol-
gáló funkciókkal, tervezzük a budapesti 
körvasút megvalósítását, további vona-
lakat érünk el villamosítással – például a 
142-est –, és több távvezérelt állomásunk 
lesz. Az elővárosi vonalak zökkenőmen-
tesen fognak működni, feltéve, hogy 
addigra megújulnak a fejpályaudvarok.  
A Dél-Balaton vasúti fejlesztését az északi 
parté követi. Ha lépésről lépésre emeljük a 
szolgáltatási színvonalat, javítjuk a menet-
rendszerűséget, egyre többen választják 
majd a vasúti személy- és áruszállítást.

A fejlesztések mennyire javítják a dol-
gozók munkakörülményeit? Hogyan 
hidalható át a „végek” és a „központ” 
közötti távolság?
A fejlesztések során arra is figyelünk, 
hogy a dolgozók légkondicionált, ren-
dezett munkahelyet kapjanak, a mai kor 
elvárásainak megfelelő szociális helyisé-
gekkel. Nagy lemaradásaink vannak a jó 
munkakörnyezet kialakításában, de te-
szünk lépéseket annak érdekében, hogy 
a frontvonalban dolgozó kollégák is kom-
fortos körülmények között teljesíthessék 
szolgálatukat. Minden emberhez vezet 
út, de tenni kell azért, hogy a kollégák 
megismerjék a MÁV terveit, és megértsék, 
mit miért teszünk. Ebben sokat segít a 
humánerőforrás vezérigazgató-helyettesi 
szervezettel közösen kialakított gyakorlat. 
Fókuszban a közös jövőnk címmel – ve-
zetői fórumok keretében – ellátogatunk 
a területekre, és elmondjuk, ki miért kap 
egy-egy feladatot, milyen eredményeink 
vannak, milyen irányban mozdulunk. Mi 
itt stratégiát gyártunk, nagy kérdésekben 
döntünk, de az operatív munka, a dön-
tések végrehajtása a „végeken” zajlik. 
Emberek vagyunk, mindenki a saját te-
rületén dolgozik, közben észre sem vesz-
szük, hogy ugyanazért a célért küzdünk.  
A legjobb megoldás: időt kell szánni 
egymásra és a párbeszédre.

Haraszti Katalin
Fotó: Soós Botond

„Már érkeznek  
a pozitív visszajelzések  
az utasoktól.”

Az európai nagyvárosok közösségi köz-
lekedésében egyre nagyobb teret hódí-
tanak a nagy befogadóképességű eme-
letes motorvonatok, közbenső kocsik. 
Kétszintes járműveket Németországban 
már közel száz éve látni. Persze anno csak 
mutatóba voltak ilyenek, s csak egy-egy 
vonalon. Mindeközben Magyarországon 
még a szaklexikonok, mint a 2005-ös Vas-
úti Nagylexikon is csak pár soros rövid le-
írást ad az emeletes személykocsi előnye-
iről, elismerve, hogy immár a távolsági 
forgalomban is nő a jelentőségük.

Valamennyi nagy európai vasúti szerel-
vénygyártó tud ilyeneket gyártani. Tőlünk 
északra, a prágai elővárosi forgalomban 
és újabban Ostravában a Škoda úgyneve-

zett CityElefantjaival lehet találkozni, ame-
lyeket a Cseh Vasutak részére fejlesztett ki 
egy akkoriban még három vasúti jármű-
gyártóból álló konzorcium. Két évig futott 
az első két prototípus, majd 2001-ben 
megindult a ČD 471-esek sorozatgyártá-
sa. A csinos, alapfelszereltségben három 
kétszintes kocsiból álló mo torvonat 643 
személy szállítására alkalmas, vagyis egy-
szerre sok utast képes felvenni.
Gyorsan népszerű lett, első külföldi meg-
rendelőként a Litván Államvasutak kopog-
tatott be, ahol más a nyomtáv (1435 he-
lyett 1524 mm) és az áramnem is, mint a 
cseheknél, de az átalakítást megoldották, 
és a Városi Elefánt litván verziója 2008-
ban – Szlovákia és Ukrajna felé – elhagyta 
a gyárat. Nem olyan régen már nemzet-

közi járatokba, Vilnius és Minszk közé is 
ilyet álmodtak maguknak. A nagy testű 
járműről a szlovákok sem akartak lema-
radni, 2009-ben döntöttek tíz CityElefant 
beszerzéséről; ezeket a – Jánosik becenév-
re hallgató – szerelvényeket Zsolnán állo-
másoztatják.

Ukrajna két darab emeletes Škoda mo-
torvonatot rendelt, a szerződést 2011 
februárjában írták alá, 2012 márciusában 
tesztelték (ők is átalakított kocsikat kértek, 
634 fős, részben első osztályú székekkel, 
1520-as nyomtávval), és a 2012. júniusi 
foci-Európa-bajnokságon Kijev és Harkov, 
illetve Harkov és Donyeck között már  
közlekedtek is.

Forrás: www.skoda.cz

Városi Elefánt
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Olaszországot nem feltétlenül tökéle-
tesen működő közlekedési rendszerei 
miatt szokás szeretni. Például, ha a 
nagy sebességű vasútra gondolunk, 
először Franciaország jut eszünkbe, 
aztán Német- vagy Spanyolország, 
míg Olaszország általában fel sem 
vetődik bennünk. Ugyanígy, ha ütemes 
menetrendről beszélünk, akkor sem az 
olasz példát szoktuk emlegetni. Pedig 
nemcsak a pizzakészítésről, hanem a 
vasúti rendszerekről is sok mindent 
tanulhatnánk Olaszországtól.

Olaszország nagy sebességű hálózata 
összeköti az olasz csizma minden nagy-
városát Torinótól egészen Nápolyig, rá-
adásul a vonatok – a német hálózattal 
ellentétben – megszakítás nélkül, végig 
nagy sebességgel futnak. Ugyan jelenleg 
még „csak” 300 km/h a maximális tempó, 
pár éven belül 360 km/h-ra emelik, és ez-
zel Európa leggyorsabb menetrend sze-
rinti vasúti szolgáltatását fogják nyújtani. 
Az északi olasz tartományok regionális 
hálózataiban az ütemes menetrend pél-
daszerű, Toscanában és Lombardiában 
például sokkal jobban működik az ITF 
(integrált ütemes menetrend), mint a 

legtöbb német vagy osztrák tartomány-
ban. Úgyhogy akár a távolsági, akár a 
regionális hálózatot tanulmányozzuk, 
Olaszország igenis tud követendő mo-
dellt mutatni.

Pályaudvarra a tengeren át
Az utazás ötlete Berlinben született, a 
2014-es InnoTrans kiállításon, az ott be-
mutatott Frecciarossa 1000 nagy sebes-
ségű motorvonat Premium páholyában 
üldögélve. Ekkor döntöttük el egy kol-
léganőmmel, hogy ezt az élményt „élő-

ben” is szeretnénk kipróbálni. Két évvel 
később, miután a motorvonatok üzem-
be álltak, elkezdtük szervezni az utazást. 
Persze, ha már Olaszország, a Frecciaros-
sán kívül akad más vasúti érdekesség is. 
Budapestről indultunk, bécsi átszállással, 
éjszakai vonattal utaztunk Velencébe, 
ahova hatalmas élmény volt megérkez-
ni, hiszen a Santa Lucia pályaudvarra a 
tengeren át – hidak és gátak szövevé-
nyéből álló pályán keresztül – vezet az 
út. Így az utas az ablakon kitekintve úgy 
érezheti magát, mint ha hajóval érkezne. 

„Attenzione! Allontanarsi dalla linea gial-
la!” – harsogta oly tipikus hangján a han-
gosbemondó, amíg vonatunk begördült 
a Santa Lucia pályaudvarra. A következő 
tíz napban több százszor hallottuk ezt a 
jellegzetes mondatot, amely szabadon 
fordítva olyasmit jelent, hogy „Figyelem! 
Kérjük, hagyják szabadon a biztonsági 
sávot!” A Santa Lucián leszállva az ember 
azonnal belekerül Velence egyedülálló 
városi forgatagába. A közösségi közleke-
dést is kedvelő utazók számára Velence 
azért adhat különleges élményt, mert az 
egyetlen nagyváros, amely teljesen autó-
mentes.

Velencéből aztán Bolognába vezetett  
az utunk egy regionális gyorsvonattal, 
amit olaszul így találhatunk meg: regi-
onale veloce. A két nagyváros között 
ezek a vonatok óránként közlekednek, 
és mozdony vontatta emeletes ingasze-
relvényekből állítják ki őket; megállási 
rendjüket illetően inkább hasonlítanak 
egy magyar InterCity-járatra, mint egy 
regionális vagy elővárosi közlekedési 
eszközre. A vonatok menetrend szerint 
szinte végig 160 km/h-val közlekednek, 
de késés esetén – a vonatra engedélye-
zett legnagyobb sebességet meghalad-
va – akár 175 km/h-ig is felgyorsulnak. 
Itt figyeltük meg először, hogy az olasz 
vasút nem olyan szigorú a sebességha-
tárok betartásában, mint a magyar: tíz 
százalékos sebességtúllépés például 
teljesen általános jelenség. A vonatokat 
E464-es sorozatú, Bombardier-gyártmá-
nyú, egy vezetőállásos mozdonyok, más 
néven vonófejek vontatják. Ezekből a 
Trenitalia 717 darabot szerzett be 1999 
és 2015 között, így az olasz regionális és 
elővárosi közlekedés alaptípusává váltak. 
Veneto és Emilia-Romagna tartomány-
ban a menetrend csak nagyjából ütemes, 
bizonyos vonatok eltérő megállási rend-
del közlekednek, a gyorsvonatok – jel-
lemzően a csúcsidőn kívül – több telepü-
lést is kiszolgálnak, emiatt Padovában és 
Bolognában a csatlakozások esetlegesek, 
csúcsidőben működnek, csúcsidőn kívül 
azonban nem.

A ködös Bolognából a napsütötte Tosca-
na felé vettük az irányt, és egy regionális 
vonattal átkeltünk az Appenninek ge-
rincén. A hegyekből a félsziget nyugati 
oldalán leereszkedve nemcsak a nap 
sütött ki, de egy csapásra teljesen más 
vasúti szolgáltatási környezetben talál-
tuk magunkat. Toscanában integrált üte-
mes menetrend van, a vonatok minden 
óra ugyanazon perceiben közlekednek, 
ami azért igazán fontos, mert a csatlako-
zások is működnek a vonalak metszés-

pontjaiban. Ez különösen előnyös volt 
számunkra, mert Bologna és Pisa között 
utazva szerettünk volna pár órára meg-
állni az útba eső hangulatos városokban, 
Pratóban, Pistoiában és Luccában is, azt 
azonban nem tudtuk előre, hogy pon-
tosan mennyi időt fog igénybe venni az 
említett helységek nevezetességeinek 
felfedezése. Az egész viszonylaton – így a 
pratói és a luccai csatlakozásnál is – mű-
ködő ütemes menetrend megadta azt 
a szabadságot, hogy bárhol nyugodtan 
dönthettünk úgy, még egy órát mara-
dunk. Bolognától Pratóig a már említett 
– E464-es sorozatú vonófej által tolt – in-
gaszerelvénnyel utaztunk, amelyben a 
kocsik alacsony padlós középrésszel ellá-
tott, nem emeletes járművek voltak. Ez a 
nem túl kényelmes, összezsúfolt, főként 
soros elrendezésű ülésekkel rendelkező 
járműsorozat is jellemző típusa az olasz 
regionális közlekedésnek.

Az egyik oldalon a föld, 
a másikon az ég
Pisából délnek fordultunk, és – az ország 
talán leghosszabb regionális viszonylatát 
választva – elindultunk Róma felé. A több 
mint négyórás menetidővel közlekedő 
regionale veloce járatok kétóránként in-
dulnak, és szintén 160-nal száguldanak. 
A négy óra gyorsan elszállt, hiszen majd-
nem végig a tengerparton haladtunk, 
és fantasztikus kilátásban volt részünk. 
Ez a vonat kicsit kényelmesebb belső 
elrendezésű, végig páholyos üléskiala-
kítású, hagyományos személykocsikból 
állt. Utunk során minden vonat utastere 
klimatizált volt, de a személykocsik je-
lentős részén az ablak is nyitható – ez kü-
lönösen hasznos volt ezen a szakaszon, 
mert így beengedhettük az utastérbe a  
tengerillatot. A klímák hűtőteljesítmé-

nyét úgy kalibrálták, hogy egy-két nyitott 
ablak még a legnagyobb kánikulában 
sem melegítette föl az utasteret.

Rómába érve szintet léptünk, és a sok 
„lassú” regionális vonat után végre igazi 
távolsági vonatra szálltunk. A három-
szintű nagy sebességű termékcsalád, a 
Le Frecce (magyarul: A Nyilak) középső 
tagjával, egy Frecciargentóval (Ezüst nyíl) 
indultunk tovább délnek, Bari felé. A nem 
nagy sebességű, hegyi vonalvezetésű 
fővonalakon jellemzően Frecciargentók 
járnak. A Frecciargento a szolgáltatás 
neve, a vonatok típusa Pendolino, pon-
tosabban a Pendolino motorvonatok 
utolsó három generációja, a 250 km/h 
végsebességű ETR 485-ös, ETR 600-as és 
ETR 610-es sorozat. Ezek a vonatok alkal-
masak arra, hogy – a nagy sebességű pá-
lyákat használva – a 300 km/h-val szágul-
dó Frecciarossa (Vörös nyíl) vonatokhoz 
hasonló menetidővel jussanak el odáig, 
ameddig a nagy sebességű pálya tart, 
majd utána – billenőmechanikájuk segít-
ségével – a hagyományos fővonalakon a 
többi vonatnál gyorsabban haladva érjék 
el a nagy sebességű hálózatból kimaradt 
olasz városokat. Mi egy ETR 600 típusú 
motorvonattal indultunk délnek. Ez az 
első olyan járműsorozat, amely már ere-
detileg is a Le Frecce arculatához illesz-
kedően épült. A vonat utasterének ott-
honosan elegáns dizájnja és kapucsínó 
ihlette színvilága finom olasz ízlésről tesz 
tanúbizonyságot, a szerelvények belső 
tere esztétikailag olyan színvonalas, mint 
egy felső kategóriás olasz autóé. A regi-
onális vonatok puritánsága után az utas 
tényleg úgy érezheti, hogy egy egészen 
más világba érkezett. Vonatunk Casertá-
ig a nagy sebességű vonalon száguldott 
dél felé, majd az Appenninek gerincét 

START

Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla!  
Avagy az olasz vasút csodája 
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Érkezés a velencei Santa Lucia pályaudvarra

Emeletes regionale veloce ingaszerelvény E464-es vonófejjel Pistoiában
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Átfogó személyi és szerkezeti döntése-
ket hozott március végi soros ülésén a 
Német Szövetségi Vasúttársaság (De-
utsche Bahn, DB) felügyelőbizottsága. 

A testület dr. Richard Lutzot nevezte 
ki vezérigazgatónak; az 52 éves köz-
gazdász 1994 óta dolgozik a DB-nél és 
2010 óta vezeti a cég pénzügyi és kont-
rollingszervezetét. (A felügyelőbizott-
ság ezzel egy időben öt évre, 2022-ig 
meghosszabbította a személyszállítási 
ágazatot vezető Berthold Huber, vala-
mint az infrastruktúráért felelős Ronald 
Pofalla kinevezését.) Mint arról a Vasu-
tas Magazin 2017. februári számában 
beszámoltunk, a DB-t korábban vezető 
Rüdiger Grube január 30-án azonnali 
hatállyal lemondott elnöki megbíza-
tásáról, miután – az elnöki szerződés 
meghosszabbításának kérdésében – 
nézetkülönbség alakult ki közte és a 
vasúttársaság felügyelőbizottsága kö-

zött. Grube 2009 májusa óta töltötte be 
a DB elnöki tisztségét, szerződése 2017 
végén járt volna le, ezért idő előtti le-
mondása mindenki számára meglepe-
tést okozott. Távozásának oka, hogy – a 
korábbi megállapodással szemben – a 
vasúttársaság felügyelőbizottsága nem 
három, hanem csak két évvel hosszab-
bította volna meg havi 23 millió forint-
nak megfelelő alapfizetéssel járó elnöki 
megbízatását. Távozása után sokan Ro-
nald Pofallát tartották az elnöki poszt 
legesélyesebb várományosának, mivel 
jó viszonyt ápol a szövetségi kormány-
zattal és Angela Merkel kancellárral is.

Forrás: MÁV Zrt. Nemzetközi Kapcsolatok 
Igazgatósága/MÁV KIG

Az Európai Beruházási Bank, az EIB 600 
millió eurós hitelt nyújt Belgium nem-
zeti vasúttársaságának, az SNCB-nek 
(Société Nationale des Chemins de fer 
Belges) a gördülőállomány korszerűsí-
tésére (a hitel összege körülbelül 186 
milliárd forintnak felel meg.) A 25 év 
futamidejű, kedvező kondíciójú köl-
csön első, 200 millió eurós részletéről 
még múlt év decemberében döntött a 
pénzintézet, amellyel lehetővé vált az 

SNCB által korábban megrendelt 445 
Bombardier–Alstom M7-es motorko-
csi beszerzése. Az új emeletes vonatok 
a tervek szerint 2018 szeptemberétől 
szolgálhatják a vasúton utazók ké-
nyelmét, biztonságát, és növelhetik a 
vasút népszerűségét Belgiumban. A 
beruházással párhuzamosan a vasút-
társaság leselejtezi a régi vonatokat, 
amelyek már nem kompatibilisek a mos-
tani, modern biztonsági rendszerekkel.  

Az SNCB még 2015 decemberében írt 
alá keretszerződést a Bombardier és 
az Alstom alkotta konzorciummal 1362 
darab M7 típusú emeletes motorvo-
nat beszerzésére, összesen 3,3 milliárd 
euró értékben. Ennek keretében – 2018 
szeptemberétől 2021-ig – 445 motorvo-
nat leszállítása esedékes, de a szerződés 
további 917 motorvonat beszerzésére 
is tartalmaz opciót.

Forrás: www.eib.org; www.alstom.com

Richard Lutz lett a Deutsche Bahn új vezérigazgatója

VILÁGUTAZÓ HÍRVILÁG

Eurómilliókat költenek a belgák az új emeletes  
motorvonatokra
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megmászó fővonalon fordult az Adria 
partja felé. Ez a hegyi szakasz hatalmas 
élmény azok számára, akik nem lesznek 
tengeribetegek a billenőszekrényes vo-
natokon, azok ugyanis annyira bedőlnek 
az ívekben, hogy – a repülőgépekhez ha-
sonlóan – az egyik oldalon csak a föld, a 
másik oldalon csak az ég látszik.

Bari volt utazásunk legdélebbi pontja; 
innen casertai átszállással Nápolyba in-
dultunk vissza, Casertáig szintén egy 
Frecciargentóval, onnan regionális vo-
nattal. Végül Nápoly és Milánó között 
próbáltuk ki a Frecciarossa 1000 nevű 
vonatot, amely miatt az utazásunkat 
terveztük. A Frecciarossa a Le Frecce ter-
mékcsalád legmagasabb presztízsű, iga-
zán komoly sebességre képes tagja. Ezek 
a vonatok útvonaluk nagyobb részén 
nagy sebességű pályákon közlekednek, 
a Nápoly–Róma–Firenze–Bologna–Milá-
nó–Torino vonal közlekedésük fő tenge-
lye. A vonal – a legkorábban épült, 250 
km/h sebességű Róma–Firenze szakaszt 
leszámítva – végig 300 km/h-s sebesség-
gel járható, de a fejlesztések révén pár 
éven belül alkalmas lesz a 360 km/h-ra is.  
A vonalon sokáig egyeduralkodók voltak 
a Trenitalia ETR 500-as sorozatú, elöl-há-
tul egy-egy vonófejjel rendelkező, 300 
km/h sebességű szerelvényei, de 2012 
óta az NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) 
magánvasút Alstom által gyártott, AGV 
típusú motorvonatai is közlekednek a 
pályán. 2015-től pedig megjelentek a 
Bombardier ETR 1000-es sorozatú mo-

torvonatai is, amelyek a Trenitalia Frec-
ciarossa 1000 márkaneve alatt közleked-
nek. Ezek Európa leggyorsabb vonatai, 
400 km/h-s sebességre is alkalmasak, és 
az ETR 600-as sorozatú Pendolinókhoz 
hasonlóan már eredetileg is a Le Frecce 
arculatához illeszkedően épültek, így 
utasterük szinte megegyezik azokéval. 
Egy ilyen motorvonattal indultunk Milá-
nó felé. Utazásunk csúcspontjához illő-
en Premium osztályra váltottunk jegyet 
– ez valahol a klasszikus első és másod-
osztály között van. Széltében négy sor 
ülést helyeztek el, de hosszában az első 
osztályhoz illő lábtér áll rendelkezésre. 
A Le Frecce-vonatokon egyébként négy 
osztály van, az üzleti utasok számára 
fenntartott, fülkénként csak két ülést tar-
talmazó Executive zóna, a klasszikus első 
osztályhoz leginkább hasonló Business, a 
már említett Premium, valamint a máso-
dosztálynak megfelelő Standard. Vona-
tunk alig több mint négy óra alatt tette 
meg a Nápoly és Milánó közötti, közel 
800 kilométeres távolságot.

Vörös, ezüst, majd fehér
Milánóból Verona felé indultunk, hogy 
onnan – a Brenner-hágón át Innsbruck-
ba érkezve – a Wiener Walzer EuroNight 
vonattal jöjjünk haza Budapestre. Vero-
nába a Le Frecce legkisebb sebességű 
tagjával utaztunk, egy Frecciabiancával 
(Fehér nyíl). A Frecciabianca olyan nagy 
forgalmú viszonylatokon közlekedik, ahol 
hagyományos pálya van, így legnagyobb 
sebessége is „csak” 200 km/h. A jármű-

vek típusa változó: régebbi Pendolinók 
ugyanúgy előfordulnak, mint hagyo-
mányos szerelvények. A Frecciabianca 
mint „termék”  egy olyan „marketingk-
reálmány”, amely azt hiteti el utasával, 
hogy prémium távolsági vonattal utazik.  
A szerelvények külcsíne és belbecse ter-
mészetesen igazodik a legfrissebb Le 
Frecce-dizájnhoz, és ugyanazok a fedél-
zeti szolgáltatások érhetőek el, mint a 
Frecciarossa és a Frecciargento vonato-
kon. Mi egy olyan szerelvénnyel utaztunk, 
amelynek a vonófejei korábbi nagy sebes-
ségű járművek voltak (s azért cserélték le 
őket, mert a hálózat újabb építésű részét 
25 kV váltóárammal villamosították, az 
eredeti vonófejek pedig csak egyená-
rammal üzemelnek), kocsijai pedig a ha-
gyományos EuroCity-forgalomból ismert 
termes, 200 km/h sebességű járművek.  
Az áramvonalas vonófej és más egyéb 
apró mérnöki trükkök – mint például a 
szinkron működtetésű ajtók a kocsik kö-
zötti átjárókban – az utasoknak szintén 
olyan érzést adnak, mintha egy nagy se-
bességű motorvonaton utaznának.

Attenzione! Allontanarsi dalla linea gial-
la! Utoljára hallgattuk Verona pályaudva-
rán, majd – az olasz vasútról rengeteg új 
élményt szerezve – indultunk tovább egy 
Bologna–Brennero viszonylatú regionale 
velocével Ausztria felé, hogy Innsbruck-
ban végre magyarul köszönhessünk a 
Wiener Walzer hálókocsi-kalauzának.

Szöveg és képek: Földiák János  
(MÁV-START Zrt.)

Frecciabianca Veronában

Sokan megsérültek a moszkvai balesetben
Egy személyvonat és egy elővárosi vas-
úti szerelvény ütközött össze április 8-án 
az orosz főváros nyugati részén. A bal-
esetben harmincnál is többen megsé-
rültek, sokan közülük külföldiek voltak. 
A baleset azért következett be, mert 

egy férfi váratlanul átszaladt a síneken, 
ezért a Moszkva és Uszovo között köz-
lekedő elővárosi járat vezetőjének hir-
telen vészfékeznie kellett. A szerelvényt 
követő személyvonat vezetője is vészfé-
kezett, de az ütközést már nem tudta 

elkerülni. Az elővárosi vonat négy ko-
csija, a Moszkvából a fehéroroszországi 
Bresztbe tartó személyvonatnak pedig a 
mozdonya siklott ki.

Forrás: MTI
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Újabb tonnáktól szabadultunk meg
Kincstári vagyon értékesítése másként

A vasúti pályák építéséből, karbantar-
tásából származó anyagok, hulladé-
kok értékesítése speciálisan történik: a 
bevétel maximalizálása érdekében ér-
tékesítésük nyilvános árverésen zajlik. 
Májusban 48 telephely 21 250 tonná-
nyi fémhulladékára lehet licitálni.

Évek óta gondot jelentenek a rakterüle-
ten és a sínek mellett tárolt különböző, 
beépítésre már nem alkalmas sínek és 
rögzítőelemek. A vasúti vonalak mel-
lett felhalmozott fémhulladék nemcsak 
a vasút társadalmi megítélését rontja, 
de komoly tárolási és vagyonbiztonsági 
kockázatot is hordoz. A folyamatos pá-
lyaátépítési és -karbantartási munkák 
miatt a fémhulladékok mennyisége év-
ről évre nő. Az állami tulajdonban lévő 
vasúti pályák építéséből, karbantartásá-
ból származó anyagok, hulladékok érté-
kesítése speciális eljárásmódot és enge-
délyeztetési folyamatot igényel.

A kincstári tulajdonú értékesítéseket a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) 
Zrt. és a MÁV Zrt. között létrejött megbí-
zási szerződés, az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény, illetve az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007 (X. 4.) kormányrendelet szabá-
lyai és előírásai alapján kell lebonyolíta-
ni. Az ilyen értékesítéseket – megbízás 
alapján – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
INTELL Üzletág Környezetvédelem szer-
vezete bonyolítja le. Az eljárást megelő-
zően az értékesítésre kijelölt tételeket 
a helyszínen független vagyonértékelő 
vizsgálja meg, majd – piackutatást kö-
vetően – felméri az értéküket. Az ér-
tékbecslést és az értékesítési eljárást az 

állam nevében az MNV Zrt. hagyja jóvá.
Az értékesítés – a bevétel maximalizá-
lása érdekében – nyilvános árverésen 
történik. Az árverésen – a hulladék stá-
tusza miatt – csak azok a jelentkezők ve-
hetnek részt, akik rendelkeznek a 2012. 
évi CLXXXV. törvényben előírt érvényes 
engedélyekkel és a bírálóbizottság al-
kalmassági igazolásával. Az árvereztető 
az értékesítésre kijelölt fémhulladékokat 
telephely, mennyiségi adatok és területi 

elhelyezkedés, illetve régió alapján cso-
magokba rendezi. A vevők – közjegyző 
jelenlétében – csomagonként licitálhat-
nak, a megfelelő licitlépcső alkalmazásá-
val. Az árverést addig kell folytatni, amíg 
a vevők tartják a legmagasabb árat. Cso-
magonként a legmagasabb vételárat 
felajánló ajánlattevő szerzi meg a jogot a 
szerződés megkötésére. Szerződéskötés 
után a vevőnek hatvan nap áll rendel-
kezésére, hogy a fémhulladékot elszál-

lítsa. A síneket – a feketekereskedelem 
elkerülése érdekében – a vevőnek még 
a szállítás előtt meghatározott méretre 
kell darabolnia.

A tervezett karbantartási munkák figye-
lembevételével az árvereztető további 
árverési csomagokat állít össze. A követ-
kező árverésen – várhatóan már május-
ban – 48 telephely 21 250 tonnányi fém-
hulladékát hirdeti meg.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. – a le-
bonyolíthatóságra és a piac felvevőké-
pességére való tekintettel – évi négy 
árverést szervez. A fémhulladékok 
mellett a betonalj, a rostalj és a talpfa 
is komoly tárolási kapacitást igényel.  
A talpfa veszélyes hulladéknak minősül, 
ártalmatlanításához speciális körülmé-
nyekre van szükség. Megsemmisítése 
beszerzési eljárás keretében kötött szer-
ződés szerint történhet meg. A bontott 
betonaljat és rostaljat – amelyek újbóli 
felhasználása nem kötődik vasúti pá-
lyához, tehát az anyagokat nem eredeti 
funkciójukban kívánják felhasználni – ki-
zárólag hulladékként lehet értékesíteni. 
A hulladék státusza miatt – a fémhulla-
dék értékesítéséhez hasonlóan – a vásár-
lónak szintén rendelkeznie kell a megfe-
lelő hatósági engedélyekkel.

A közeljövőben a fémhulladékok mellett 
sor kerülhet betonalj és rostalj kincstári 
tételek értékesítésére is.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
INTELL Környezetvédelem, 

Energia és Szállítás

Együttműködés,  
ami csakis együtt működik
A legveszélyesebb az elhízás, a magas vérnyomás és a dohányzás
A MÁV Zrt. menedzsmentje három évre 
szóló együttműködési megállapodást 
írt alá a vasutas érdekképviseletekkel 
2017. március 13-án. A felek célja a 
szakmailag felkészült munkaerő meg-
tartása kiszámítható, biztos munka-
hellyel, a vállalati kultúra formálásával 
– ide értve a gondoskodást, a munkaké-
pesség-csökkenés rekreációval történő 
megelőzését is. Az áprilisi egészségügyi 
világnap alkalmából most a megálla-
podás vasútegészségügyre vonatkozó 
részét mutatjuk be.

A rekreációs intézkedések új elemként je-
lennek meg a megállapodásban. A felek 
külön kiemelik a megelőzés eszközeit, és 
kérik a munkavállalókat, hogy minél szé-
lesebb körben éljenek a lehetőségekkel, 
mert az egészség megőrzésére, a meg-
előzésre fordított idő és energia többszö-
rösen megtérülhet. A 40 és 49 év közötti 
vasutas munkavállalók körében a követke-
ző 3 évben – évente 100-100 fő részvételé-
vel – egészségügyi állapotfelmérés készül, 
különös tekintettel a Vasútegészségügyi 
Nonprofit Közhasznú Kft. (VNK) által meg-
jelölt rizikófaktorokra. A fizikai munkakö-
röknél a munkáltató gyógytorna és diete-
tikai tanácsadás biztosításával is hozzá fog 
járulni az egészségügyi problémák meg-
előzéséhez. A vasúttársaság szórólapokon 
kívánja felhívni a figyelmet az egészség-
megőrzés fontosságára, illetve tájékoztat-
ni a munkatársakat arról, hogyan vehetik 

igénybe a vasútegészségügyi ellátórend-
szert, és mit tehetnek annak érdekében, 
hogy a következő munkaköri alkalmassági 
vizsgálaton is jó egészségi állapotban le-
gyenek.

A VNK már korábban is szervezett egész-
ségmegőrző programokat a MÁV-cso-
port kérésére, legutóbb 2016-ban indított 
hasonló akciót: Harkányban, Hévízen és 
Balatonfüreden összesen 1168 vasutas 
kolléga vett részt mozgásszervi és szív-ér-
rendszeri egészségügyi felméréseken. 
Az orvosi értékelés szerint a vizsgált dol-
gozók 44 százaléka túlsúlyos volt, magas 
vérnyomást a kollégák 26 százalékánál 
mértek a szakemberek. A szívultrahangos 
vizsgálat 3 százalékban mutatott kóros el-
térést. Magas koleszterinszintet 41, magas 
vércukorszintet 18 százalékban szűrtek ki. 
A korábbi évekhez képest érzékelhetően 
nőtt a szív- és érrendszeri rizikófaktorok 
százalékos aránya, tehát továbbra is indo-
kolt nagy hangsúlyt fordítani a megelő-
zésre. Mozgásszervi kóros állapotokat 38 
százalékban regisztráltak. Reumatológiai 
és ortopédiai gyógykezelésre 30 százalék-
ban, életmód-változtatására 65 százalék-
ban tettek javaslatot az orvosok. A vizsgált 
kollégák egészségügyi állapota szinte tel-
jesen megegyezik a magyar lakosságéval.

Az egészségmegőrző programba vissza-
térők közül a magas testtömegindexszel 
rendelkezők több mint fele tartott sikeres 

diétát, és csökkentette testsúlyát. A do-
hányzó munkavállalók 27 százaléka tette 
le a cigarettát; az érintettek 78 százaléka 
ment el a javasolt további szakorvosi vizs-
gálatra, és – probléma esetén – kezeltette 
magát. Bár a 2016. évi résztvevők egész-
ségügyi adatai feltártak rizikófaktorokat, 
az egészségügyi adatokat elemezve lát-
ható: a visszatérő munkavállalók csak-
nem 50 százaléka megfogadta a tanácso-
kat, így egészségi állapotukban javulás  
figyelhető meg.

Gaál Péter

A VNK a kezdetek óta kötődik a hazai 
vasúttársasághoz: 81 százalékban állami, 
14 százalékban MÁV-tulajdonban van. 
A közhasznú vállalkozás országos szintű 
szolgáltatást nyújt, igazodva a MÁV terüle-
ti igazgatóságaihoz – Budapesten, Pécsett, 
Szegeden, Miskolcon, Debrecenben és 
Szombathelyen is eleget tesz egészségügyi 
ellátási kötelezettségeinek.
Dr. Pásztélyi Zsolt 11 éve áll a társaság 
élén. A március 13-i megállapodásról 
lapunknak kifejtette: „A vállalat menedzs-
mentje felismerte, hogy munkaerőgondjait 
legsikeresebben a már a vasútnál dolgozó 
szakemberek megtartásával oldhatja 
meg. Magas munkanélküliségi ráta idején 
könnyű volt a munkaerőt elcsábítani, 
még válogatni is lehetett. Mára viszont 4,4 

százalékra csökkent a munkanélküliség. 
A korábbi korkedvezmények megszűntek, 
ezért tovább maradnak alkalmazásban a 
munkavállalók, akiknek a munkaképessé-
gét fenn kell tartani. A szakképzett munka-
erő szűke miatt a vasúttársaság elemen-
táris érdeke annak elősegítése, hogy az itt 
dolgozó képzett szakemberek ügyeljenek 
a saját egészségükre, hogy minél tovább 
képesek legyenek hivatásuk gyakorlására.
A MÁV Zrt. humánerőforrás-menedzs-
mentjével közösen kialakított elvek szerint 
már tervezzük azt a szűrőprogramot, 
amely a 40-es éveiben járó korosztályra 
koncentrál majd. Azokra, akiknél már 
esetleg érzékelhető némi egészségügyi 
kockázat, de beavatkozással megelőzhető 
vagy későbbi életkorra tolható ki a szövőd-

mények jelentkezése. Az életmódváltással, 
az egészség megőrzésének elősegítésével 
megnyújtható az aktív, munkával töltött 
életkor, és ez kevesebb költséggel jár, mint 
az új szakemberek felvétele, kiképzése. 
Vizsgálataink egyértelműen bizonyítják, 
hogy a vasutasok hajlandók erőfeszítése-
ket tenni a rizikófaktorok megszüntetésé-
re. Ehhez már csak azt kell sokszor elmon-
danunk, hogy valamennyi munkavállaló 
ismerje fel a lehetőséget, és éljen vele! Aki 
megéli a 60. életévét, és azt követően is 
egészségesen él, nagy valószínűséggel ak-
tív munkavállaló maradhat akár 70 éves 
koráig is. A demográfiai okokon túl ez az 
egyik oka annak, hogy egyre több ország-
ban téma a nyugdíjkorhatár kiterjesztése.”

Középpontban a 40-es korosztály Dr. Pásztélyi Zsolt
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INKA: első küldetés teljesítve
Egységes, a műszaki és az azt támogató 
gazdasági folyamatokat is magában 
foglaló vállalatirányítási rendszerre állt 
át a MÁV-csoport a 2017 áprilisában 
lezárult Infrastruktúra- és gördülőállo-
mány-karbantartó szoftver, valamint 
IT-alkalmazáskonszolidáció elnevezésű 
közlekedésfejlesztési projektjével.  
A vasúttársaságon belül INKA néven em-
legetett program értékben és komplexi-
tásban Magyarország egyik legnagyobb 
fejlesztési projektje, hasonló nagyság-
rendű szervezési feladat megvalósítása 
tízévente egyszer fordul elő a nagyvál-
lalatok életében. Az INKA-projektről 
Bádonfainé Szikszay Erzsébetet, a MÁV 
Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyet-
tesét, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
vezérigazgatóját kérdeztük.

Közel két évvel ezelőtt, 2015. június 
25-én tartották az INKA projektindító 
rendezvényét, az éles üzem pedig idén 
január 1-jén indult. Mivel számos terü-
letet érintő beruházásról van szó, sűrű 
lehetett az elmúlt közel két év. Beszélne 
nekünk a fejlesztés fázisairól?
Az indulás legfontosabb feltétele a projekt 
szerkezetének megalkotása, a működés 
szabályrendszerének kialakítása és a mun-
kában részt vevő kollégák kiválasztása volt. 
Ez a módszertan alapozta meg a későbbi 
mozgásteret és a feladat kereteit. A tény-
leges megvalósítás első lépése a rendszer 
koncepciójának megalkotása volt, ame-
lyet egyből annak részletes kidolgozása 
követett, méghozzá olyan szinten, hogy 
már az SAP-rendszer kialakításának alapját 
képezhesse. Ezt követően a kész rendszer 
tesztelését hajtottuk végre – ennek során 
a munkatársak „megizzasztották” a be-
vezetésre váró megoldás minden részét, 
hogy feltárják a lehetséges hibákat, ano-
máliákat, hogy az éles indulás során minél 
kevesebb korrigálandó problémával talál-
kozzunk. Az utolsó, de egyik legfontosabb 
fázis az oktatás volt, amely már a tesztelés 
előtt elkezdődött, és a legtovább tartott.

Ön tavaly júniusban lett a MÁV Szolgál-
tató Központ Zrt. vezérigazgatója. Nem 
egyszerűen új feladatokat kapott a már 
meglévők mellé, hanem a MÁV-csoport 
egyik legfontosabb fejlesztésének vált 
a felelősévé. Mit jelentett ez önnek?
Egy egész vállalat első számú vezetőjévé 
válással együtt az INKA-projekt igazgatói 
teendőinek átvétele igen nagy kihívás, 
ugyanakkor nagyon szép feladat is volt. 
Ez a fejlesztés rengeteg kollégát érint, 

és rendkívül átfogó, hiszen a MÁV-cso-
port egészére hatással van; olyan léptékű 
projektről beszélünk, hogy szinte úgy is 
tekinthetünk rá, mint egy különálló vál-
lalatra a vállalatban. A módszertannak 
köszönhetően teljesen új struktúrában 
és szemléletben dolgoztunk. Remélem, 
hogy ez az új munkakultúra a későbbiek-
ben a MÁV-csoport egészében a minden-
napi munkavégzés részévé válik. Külön 
élmény volt számomra, hogy közvetlenül 
megtapasztalhattam munkatársaim azon 
képességeit – például kreativitásukat és 
rendkívüli munkabírásukat –, amelyek a 
projektben jöttek felszínre.

Ennyi munka során nyilván számos ne-
hézséggel kellett megküzdeniük. Mely 
területek jelentették a legnagyobb ki-
hívást?
Egy ekkora projekt kivitelezése mindig 
nehéz feladat. Olyan munkakapcsolatot 

kell kialakítani a rendszer szállítójával, 
ahol a félreértés és az információvesztés 
kockázata minimális. Nem lehetünk biz-
tosak abban, hogy ami nekünk természe-
tes, az a tanácsadóknak is az, és fordítva.  
A MÁV-csoport adatvagyona hatalmas – 
ennek előkészítése a „migrációra”, vagyis 
az új rendszerbe történő „átköltöztetésre”, 
az adatok tisztítása, valamint az elektroni-
kusan nem létező adatok összegyűjtése 
hatalmas energiákat kötött le. Ennek meg-
szervezése és felügyelete is a kiemelt fel-
adatok közé tartozott.

Az éles üzem 2017. januári kezdete óta 
milyen tapasztalatokat gyűjtöttek? 
Beváltotta a rendszer a hozzá fűzött 
reményeket? Valóban szorosabbá vált 
az együttműködés az egyes szakterü-
letek között?
A tapasztalatok összegzése még ko-
rai lenne: egy ekkora, a vállalatcsoport 

szinte minden területét érintő rendszer 
biztonságos értékeléséhez lényegesen 
hosszabb idő szükséges. Az már a projekt 
végrehajtása alatt is látszott, most pedig 
csak megerősíteni tudom, hogy a külön-
böző szakterületek együttműködése szo-
rosabbá vált, illetve válik folyamatosan. 
Ez az új, folyamatalapú munkavégzés 
szükségszerű következménye, mivel az 
egyes lépések nem feltétlenül egy szakte-
rületen belül zajlanak. Ez szorosabbá fűzi 
az együttműködést és növeli az egymás-
rautaltságot, ami végeredményben pozi-
tív, hiszen a munkatársak között egyfajta 
kölcsönös függés és ösztönzés alakul ki 
a gyorsabb és pontosabb munkavégzés 
érdekében.

Milyen visszajelzéseket kaptak eddig a 
munkavállalóktól az INKA-projekt ke-
retében bevezetett informatikai meg-
oldásokról? Az eltelt hónapokban sike-
rült a mindennapi rutin részévé tenni 
az egyes részrendszerek használatát?
A projekt végrehajtása során már kap-
tunk jelzéseket a felvetődött problémák-
ról, illetve javaslatokat a leendő végfel-
használók részéről a rendszerek jobbá 
tételére. A dolgozók képviselőivel több-
ször is egyeztettünk, hiszen személyesen 
könnyebb információt adni és kapni a 
fejlesztésekkel kapcsolatban. De hang-
súlyozom: még nagyon közel vagyunk 
az éles induláshoz ahhoz, hogy letisztult 
vélemények születhessenek. Ugyanez 
igaz a rutinná válással kapcsolatban. Azt 
gondolom, erre majd ősszel lehetne visz-
szatérni.

Voltak, vannak esetleg – ilyen nagy-
szabású projektek esetében egyéb-
ként teljesen megszokott – gyermek-
betegségek?
Természetesen egy „gyermek projekt” is 
elkapja a maga „kötelező” betegségeit. 
Az INKA esetében viszont – figyelembe 
véve a fejlesztés nagyságát, bonyolultsá-
gát és komplexitását – a vártnál kevesebb 

problémával találkoztunk. Mondom ezt 
annak ellenére, hogy a Basware-integrá-
ció akadozása komoly feladat elé állított 
bennünket, de ezt is sikerül megoldani.  
A hazai és a nemzetközi tapasztalatok is 
azt mutatják, hogy az integrált vállalatirá-
nyítási rendszerek bevezetése egy ilyen 
méretű vállalatcsoport esetében lénye-
gesen hosszabb időt igényel, és sokkal 
több kezdeti problémával jár. Ezért is 
vagyok büszke azokra a munkatársakra, 
akik részt vettek a projektben, és hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az indulás ilyen sikeres 
lehetett.

Az INKA-projekt első fejezete ezzel le-
zárult. Mi a következő lépés, melyek a 
fejlesztés további irányai?
Az első fejezet, azaz az INKA1 megvaló-
sításával a MÁV-csoportnál is bevezettük 
a világ legkorszerűbb és legelterjedtebb 
integrált vállalatirányítási rendszerét, az 
SAP-t. Ez megteremtette az alapot ah-
hoz, hogy hosszú távon fenntartható, 
költséghatékony informatikai támoga-
tást biztosítsunk a csoport működésének 
nagy részéhez. A most befejezett projekt 
során azonban a folyamatainknak csak 
egy részét tudtuk lefedni. A rendszer 
ennél többre képes, így a jövő legfonto-
sabb célja, hogy az SAP lehető legtöbb 
funkcióját, modulját használatba vegyük.  
A következő lépés az INKA Konszolidációs 
Projekt, amelynek fő célkitűzése, hogy az 
INKA1-ben bevezetett rendszerek hasz-
nálata rutinszerűvé váljon: a felhasználók 
elsajátítsák a rendszer integrált szem-
léletét, és mindennapi munkájuk során 
használják is. Ehhez a meglévő utasításo-
kat folyamatalapon és egységesítve újra 
kell gondolnunk, az egyes kulcsszerepek 
betöltőit nevesítenünk kell – gondolok 
itt például a folyamatgazdákra, adatgaz-
dákra, kulcsfelhasználókra –, és ki kell 
alakítanunk közöttük az együttműkö-
dést. Ezt követi majd az INKA2-projekt, 
amelyben a gördülőállomány-karbantar-
tás, valamint a műszaki és a személyzeti 

vezénylés támogatását, illetve a rendszer 
további moduljainak bevezetését tűztük 
ki célul. Erre szintén európai uniós támo-
gatást kívánunk igénybe venni, amely 
kormányhatározat formájában már ren-
delkezésünkre áll. Jelenleg a projekt elő-
készítésén dolgozunk a támogatási szer-
ződés iránti kérelem benyújtásával.

Kép és szöveg: Soós Botond

Mi az az INKA?
Az INKA-projekt egy olyan komplex 
informatikai fejlesztés, amelynek célja, 
hogy a MÁV-csoport által működtetetett 
vasúti pályahálózat karbantartásának 
irányítása és a kapacitáskorlátozás-ter-
vezés, a vasúttársaság ingatlanvagyo-
nának üzemeltetése, hasznosítása, 
valamint a gördülőállomány kapacitá-
sai magasabb szinten álljanak rendelke-
zésre, s ezáltal javuljon a menetrendsze-
rűség és a szolgáltatások színvonala.  
A projekt megvalósításával folyamatala-
pú működés váltotta fel az eddigi szerve-
zetalapú működést, így áttekinthetőbbé 
váltak az üzemeltetési, karbantartási és 
felújítási folyamatok, hosszabb távon is 
kiszámíthatók az anyag- és gépigények, 
és három évre előre tudják tervezni a 
pályakarbantartások során szükséges 
vágányzári időket. A széttagolt kisebb 
rendszerek helyett bevezetett integrált 
struktúra hatékonyságnövekedést és 
jelentős megtakarításokat eredményez.

A projekt a folyamatok 70 százalékát 
érinti a vállalatcsoportnál; 140 szerve-
zeti csoportból 800 kolléga vett részt a 
megvalósításban, 500-an a hónapokig 
tartó tesztelésben, és tavaly november 
óta 250-en oktatták a komplex infor-
matikai alkalmazáscsomagot használó 
4400 felhasználót, akiknek teljesen új 
munkakultúrát kellett elsajátítaniuk.  
Az új alkalmazásokhoz szükséges szem-
léletváltás középtávon a munkaválla-
lók számára is tervezhetőbbé, ezáltal 
könnyebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teszi feladataik  
elvégzését.

Az INKA-projektet 1,9 milliárd forintos 
KÖZOP- és 1,4 milliárd forint értékű 
IKOP-támogatásból finanszírozta a 
MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. alkotta 
konzorcium. A több mint másfél éves 
informatikai fejlesztés végrehajtására a 
vasúttársaság a közbeszerzés keretében 
kiválasztott Hewlett Packard Enterprise 
Vállalati Szolgáltatások üzletágával 
(HPE ES, 2017. április 3-tól DXC Techno-
logy) szerződött, és szoftverszállítóként 
az SAP Hungary Kft.-t is bevonták a 
feladat végrehajtásába.Ablonczy Balázs (SAP Hungary Kft.), Czibók Zoltán (DXC Technology) és Bádonfainé Szikszay Erzsébet



30 31

VOKE-programajánló

Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár, Békéscsaba
Május 2-án anyák napi ünnepség lesz a Nosztalgia Vasutas Nyug-
díjas Klub klubnapján.
Május 5-én tartja zenés-táncos klubnapját a Nosztalgia Vasutas 
Nyugdíjas Klub.
Május 9. és 13. között rendezik meg a Vasutas Amatőr Művészeti 
Együttesek Fesztiválját.
Május 9-én Gyöngyékszer címmel nyílik kiállítás a székesfehérvári 
VOKE Gyöngyfűző Szakkör alkotásaiból.
Május 20-ig látható a Színek és vonalak című, Gál Mihály vasutas 
alkotó grafikáiból rendezett kiállítás a Vasutas Galériában.
Május 26-án Vasutas Gyereknap, a Rokodál Együttes koncertjével.

VOKE Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza,  
Budapest
Május 7-én 10 órakor anyák napi rendezvény lesz az Istvántelki 
Nyugdíjas Klubban.
Május 26-án 10 órakor gyermeknapi programok.
Május 31-én egész nap tart a „kihívás napja”. Újpesthez csatlakoz-
va, több helyszínen fogadják a mozogni vágyókat.

VOKE Egyetértés Művelődési Központja, Debrecen
Május 4-én 17 órakor karikatúrakiállítás nyílik, amely egy hónapig 
látható.
Május 10-én 19 órakor látható Harsányi Gábor Édes alkony című 
zenés vígjátéka, a Pódium Színház előadásában.
Május 31-én 19 órakor kerül színre Ray & Michael Cooney Minden 
lében három kanál című komédiája. 

VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi
Május 3-án 14 órakor kezdődik a Nyugdíjas Kiránduló Klub anyák 
napi táncos mulatsága.
Május 4-én 18 órakor interaktív előadás, „Mozdulj, Dunakeszi!” 
címmel.
Május 12. és 14. között Kockashow (legókiállítás).
Május 17-én 14 órakor kezdődik a Nyugdíjas Kirándulóklub prog-
ramja. Meghívott vendégek: Dr. Rubovszki Zsófia és Szabóné 
Ónodi Valéria, akik információkkal szolgálnak az időseknek a szo-
ciális szolgáltatás és ellátás helyzetéről.

VOKE Arany János Művelődési Ház, Győr
Május 7-én a III. Győri Vegetáriánus Napra várják az érdeklődőket, 
remek előadásokkal és növényi alapú ételekből készített kósto-
lókkal.
Május 19-én 18 órakor nyílik Burger Péter fotográfus kiállítása.
Május 19-én 20 órakor kezdődik a Cserefa zenekar moldvai 
táncháza.
Minden szombaton 10 órától 13 óráig – kicsik és nagyok előtt 
egyaránt – nyitva áll a Paletta Vizuális Műhely.

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház, Hatvan
Május 8-án – a madarak és fák napján –, 14 órától játszóház: játé-
kos vetélkedőkre, kalandokra hívják a résztvevőket.
Május 16-án 18 órakor kezdődik a férfinapi operettgála. Sztárven-
dégek: Tótpál Szilvia és művészbarátai.
Május 24-én 18 órakor, a Hatvani portrék című sorozat. Vendég: 
Dr. Freili Géza érsebész, kórházigazgató, Hatvan díszpolgára.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, Miskolc
Május 5-én 15 és 18 óra között a Dallamok Szárnyán Nyugdíjas 
Művészeti Klub anyák napi műsora látható.
Május 12-én 15 és 18 óra között, „Csendül a nóta” címmel ad mű-
sort a Nyugdíjas Művészeti Klub.
Május 13-án 10-től 12 óráig táncház és kézműves foglalkozás lesz 
gyerekeknek, a Csender zenekar és Nagy Izabella Bernadett nép-
táncoktató közreműködésével.
Május 13-án és 26-án 19 órától a Nosztalgia Klub táncos estje.
Május 14-én 9-től 13 óráig tart a vasútmodellezők börzéje.
Május 19–20-án kerül sor a VII. Vasutas Gyermekdal Találkozóra.

Kodály Zoltán Művelődési Ház, Nagykanizsa
Május 4-én vasutas anyák napi megemlékezést tartanak.
Május 10-én 10 órakor kezdődik a Vasutas Szakszervezet éves be-
számoló közgyűlése.
Május 11-én 17 órakor a „Világkörüli utazás ezeregy gyűjtemé-
nyen keresztül” című kiállítás megnyitója. A tárlat Fürtös György 
érmékből, bankjegyekből, plakettekből, kitüntetésekből, minifi-
gurákból, minikönyvekből, poharakból és üvegalátétekből álló 
magángyűjteménye látható.
Május 25-én 15 órakor – „Barangolások a nagyvilágban” címmel – 
filmvetítés a Vasutas Kert- és Természetbarát Klub szervezésében.

VOKE Vasutas Művelődési Ház, Pécs
Május 6-án, a pécsi tűzoltónapon fellép a Pécsi Vasutas Koncert-
fúvós Zenekar.
Május 16-án nyílik Benkő László kiállítása a Vasutas Galériában.
Május 29-én – Inverse Everest címmel – tart videó- és diavetítéssel 
egybekötött előadást a Föld legmélyebb barlangjáról a Világjárók 
Klubja.
Május 30-án szakmai találkozó a NetNagyi Klubbal. Vendég: a bu-
dapesti Ezüstnet Egyesület.

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár,  
Székesfehérvár
Május 11-én 17 órakor nyílik és május 14-ig látogatható a Városi 
Bélyegkör kiállítása.
Május 17-én – „Nagyi pogácsája” címmel – regionális gasztronó-
miai és kulturális találkozót tartanak.
Május 22.–26. között a gyermekhét programsorozata várja a gyer-
mekeket, sok mesével, koncerttel, kézműves foglalkozásokkal.
Május 22-én 17 órakor nyílik Molnárné Tamás Anetta fazekas kiál-
lítása. Május 27-én 15 órától táncház és kézműves foglalkozás lesz 
a Fejér Megyei Népzenei Műhellyel.

VOKE Csomóponti Művelődési Központ, Szolnok
Május 5-én 15 és 17 óra között vehetik át a MÁV Horgász Egyesü-
let tagjai az idei horgászengedélyeket.
Május 27-én 15 órától nótaműsor, népszerű dalokkal.
Május 31-én 10 óra 30 perckor kezdődik a Cakkumpakli Színház 
gyermekműsora.

POSTAKOCSI

Köszönettel megkaptam – rejtvényük 
egyik szerencsés megfejtőjeként – a 
Vasutas Magazin Krónika című kiad-
ványt. Örömmel tölt el, hogy a nyerte-
sek között lehetek! Az online kiadványt 
is rendszeresen olvastam/olvasom, de a 
papíralapú változat sokkal időtállóbb, a 

polcon évek múlva is megtalálható, és 
külföldi utazások során is jó lehet, ha 
kéznél van. A nyomtatott formában is-
mét megjelenő Vasutas Magazin legfris-
sebb száma kalandos útra kelt velem: 
februárban feleségemmel Portugáliába 
utaztunk – egy kicsit feltöltődni, mert 
itthon nem akart véget érni a hideg tél. 
Odafelé repülővel mentünk, de vissza 
szinte majdnem végig vonatoztunk.  
A Vasutas Magazint Lagosban a helyi 
állomás személyzetének ajándékoztam, 
az ott dolgozó pénztáros hölgynek 
ugyanis mi voltunk az első FIP-jeggyel 
utazó ügyfelei, viszont a jegykiadó gép 
csődöt mondott nála, a kollégája pedig 
csak portugálul tudott. Aztán a sikeres 
vásárlás után szó szót követett; érdek-

lődtek, mégis milyen vonatok közle-
kednek nálunk és honnan hová lehet 
eljutni? A hölgy már járt Prágában, 
Budapesten viszont még nem. Ekkor 
mutattam meg a nálam lévő színes új-
ságot, ezt lapozgatva meséltem egy 
kicsit az itthoni vasútról. Lehet, hogy a 
Vasutas Magazin januári lapszámában 
lévő naptár időközben fel is került a la-
gosi állomás falára…

Üdvözlettel:

Vajda Milán műszaki szakértő
MÁV Zrt. Infokommunikációs és Techno-

lógiai Rendszerek Főigazgatósága,
TEB-főosztály Technológiai Központ, 

Erősáramú Osztály

A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermek-
vasúton dolgozó gyerekek jelentős része 
– nem meglepő módon – igencsak von-
zódik a vasúthoz és a kötöttpályás közle-
kedéshez, ezért vezetőikkel időről időre 
különböző nagyvasúti helyszíneket láto-
gatnak meg, hogy megismerkedhesse-
nek az „igazi” vasúti élettel. Március 5-én 
Szolnokot vettük célba, és egy felejthe-
tetlen élménnyel tértünk haza.

Szolnokra érkezésünk után Kondor Balázs 
forgalmi csomóponti főnökségvezető úr 
fogadott bennünket, aki egész nap na-
gyon lelkiismeretesen kísért minket. Már 
kezdéskor nagy segítséget kaptunk tőle, 
hiszen valamennyiünknek átadott egyet 
az állomás torzított helyszínrajzából, sor-
számozva rajta látogatásunk megállóit, 
így sokkal könnyebben tudtunk tájéko-
zódni a hatalmas állomáson.

Egy rövid bevezető, majd a targoncás 
aluljárón való nehéz átkelés után teljes 
életnagyságban rápillanthattunk a „pago-
dára”, vagyis az 1-es őrhelyre. Az itt talál-
ható Domino 70-es biztosítóberendezés 
külön érdekesség volt vasutasainknak, 
hiszen rövidesen Hűvösvölgy állomáson 
is szolgálatba áll a szolnoki készülék kis 
testvére. Megcsodáltuk a főrendelkező és 
a táblakezelők munkáját, majd a pagodá-
ból leérve egy újabb csodás meglepetés 
tárult elénk: egy friss fővizsgás Bhv-pos-
takocsi és egy Dacia várt minket, hogy 
továbbszállítson minket a 6-os számú őr-
helyhez a rendező pályaudvarra. Az itt ta-

lálható D67-es biztosítóberendezés igazi 
csemege volt nekünk, hiszen a legtöbben 
még nem találkoztunk ilyennel.

Elsétáltunk az egykori gurítódombig, 
majd felszálltunk szerelvényünkre, és to-
vábbindultunk a déli rendezőbe, amely 
az eddigiekhez képest teljesen eltérő 
hangulatú volt, hiszen egy mellékvona-
li őrhely benyomását keltette, a puszta 
közepén. Itt lényeges forgalom nincs 
már, csupán a kecskeméti Uzsgyik jön-
nek-mennek, az őrhely szépsége inkább 
környezetében rejlik. Találkoztunk egy 
nagy sugarú, helyszíni állítású váltóval is, 
amely szintén újdonság volt számunkra. 
Utolsó állomásunk a személypályaud-

var volt, ahol a kiállított 424-es gőzmoz-
donyt, a külsős szolgálattevők irodáját, és 
végül, de egyáltalán nem utolsósorban 
Kondor Balázs saját vasúti gyűjteményét 
tekintettük meg, amelyet több évtizedes 
gyűjtéssel és munkával épített meg. Egé-
szen elképesztő igényességgel készítette 
el, nagyon-nagyon tetszett mindannyi-
unknak a távírdából, váróteremből és 
utasellátóból álló kiállítás.

A nap végén vonatra szálltunk és haza-
utaztunk Budapestre. Még egyszer há-
lásan köszönjük Kondor Balázs úrnak, 
illetve a teljes szolnoki csapatnak a szíves 
fogadtatást és az izgalmas programot!

Szepes Viktor gyermekvasutas ifivezető

Lagosi történet

Gyermekvasutasok köszönete a szolnokiaknak

1%
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve 
szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy ne felejtsenek el ren-
delkezni befizetett adójuk 1 százalékáról – legkésőbb május 20-
ig! Felajánlásukkal vasutas érdekeltségű szervezeteket, egyesüle-
teket, alapítványokat is támogathatnak. (Lista:  intranet.mav.hu 
oldalon a kedvezmények menüpont alatt található.)
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Március 29. óta modern és korszerű vasútállomás fogadja a Keszthelyre 
vonattal utazókat – beszámoló a 15., képriport a 16-17. oldalon


