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Sikeresen lezajlottak az MTSZSZ által szervezett vasutas-
napi rendezvények. Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és 
Nagykanizsán is  nagy számban látogatták meg a kollégák, 
MTSZSZ tagok szakszervezetünk sátrát. A lapban látható 
fotók tanúskodnak arról, hogy remek hangulatban telt a 
vasutasok ünnepe.
Ám itt az ősz, szeptemberben teljes gőzzel robognak a meg-
oldandó feladatok. A MÁV új elnök-vezérigazgatója Szarvas 
Ferenc új stratégiát dolgoz ki a vasútvállalatokra.
Abban, hogy ez a stratégia milyen lesz és miként valósul 

Kedves Kollégák!

meg, nekünk vasutasoknak is nagy szerepünk lesz. Szeptember közepén megtartjuk 
a hűvösvölgyi találkozónkat, ahová meghívjuk Szarvas Urat, hogy megismerhessük 
elképzeléseit és mi is elmondhassuk álláspontunkat. Kérek minden tagunkat, hogy fi-
gyeljétek az általunk küldözgetett anyagokat és véleményetekkel járuljatok hozzá a jobb 
és hatékonyabb munka ellátásához. 
Mindannyiunk érdeke, hogy a vállalat sikeres legyen, mert úgy mi is sikeresebben tudjuk 
ellátni érdekvédelmi feladatainkat.

Buzásné Putz Erzsébet
elnök
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Sínre és vízre vinné az országot
az Orbán-kormány

 
Enyhítené az Orbán-kormány a közút túlsúlyát az áruszállításban - helyette a vasúti és a vízi 
fuvarozást hozná helyzetbe. A kabinet szerint a személyszállításban a vasút és a Volán még 
mindig indokolatlanul versenyez egymással, a városi közlekedési cégek lehetőségeik alatt 
teljesítenek, és Ferihegy sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Úgy vélik, a problémák 
A közúti áruszállítás jelenleg meglévő túlsúlya hosszú távon “nem tartható fenn”, egyrészt a 
közúthoz kapcsolódó fejlesztési igények nagysága, másrészt a közúti fuvarozók környezet-
szennyezése miatt, áll az Új Széchenyi Terv múlt héten bemutatott vitaanyagában. Ehelyett 
versenyképesebbé kell tenni a vasutat, valamint a vízi áruszállítást, és a jövőben utóbbiakat 
kell inkább fejleszteni.

Triplázás előtt a vízi szállítás?

A vitaanyag konkrét számokat is meghatároz: eszerint 2030-ra a közútnak 60, a vasútnak 25,  
a vízi útnak 10, a csővezetéknek pedig öt százalékos részesedéssel kell rendelkeznie a hazai 
áruszállításban. Ehhez az is szükséges, hogy a kombinált szállítási módok reális alternatívát 
kínáljanak a tisztán közúti szállítással szemben.
Ez azt jelenti, hogy a kormány húsz év alatt csaknem megtriplázná a belvízi áruszállítás 2007-
ben 3,5-4 százalékos részesedését az áruszállításon belül. Ehhez azonban jelentős fejlesz-
tések is szükségesek, hiszen - mint azt a dokumentum megállapítja - egyelőre hiányoznak a 
korszerű kikötők, ráadásul nincsenek megfelelően kiépítve a csatlakozó közlekedési létesít-
mények. Összességében a csaknem 1400 kilométeres hazai vízi úthálózat jellemzői az EU-
átlagnál lényegesen rosszabbak. A vízi áruszállítás mellett szól viszont, hogy gyakorlatilag 
nem szennyezi a levegőt. Magyarország egyébként megközelítőleg 60 millió tonna szén-
dioxidot bocsát ki évente, aminek 23 százaléka köthető a közlekedéshez. Utóbbin belül 90 
százalékért a közút a felelős, míg öt százalékot a polgári légi közlekedés, egy-két százalékot 
pedig a vasút okoz. 

MÁV-Volán: indokolatlan verseny

Ami a személyszállítást illeti, a vitaanyag szerint “a jelenleg is állami tulajdonú Volán-tár-
saságok célszerűtlenül és gazdaságtalanul működnek”, és több területen is indokolatlanul 
versenyeznek a vasúttal. (Ennek megszüntetését már az előző kormányok is célul tűzték ki, 
és tettek is lépéseket - például vasútvonal-bezárások - ebbe az irányba - a szerk.) 
Ezt figyelembe véve az egyik cél, hogy a közcélú személyszállítási szolgáltatók összehangolják 
menetrendjeiket. A dokumentum szerint 2030-ra 15-15 százalékos részesedéssel kell ren-
delkeznie a busznak és a vasútnak a személyszállításban - a legnagyobb részt 65 százalékkal 
továbbra az egyéni szállítási mód (személyautó) birtokolja majd.

Átvilágítanák a helyi közlekedési cégeket 

Erős kritikával illeti a vitaanyag a városokon belüli közlekedést biztosító cégeket is, amelyek 
jelentős belső adósságot görgetnek maguk előtt, eszközállományuk pedig elavult. A kormány 
szerint a javulás itt nem csak pénzkérdés - a cégek működésének összehangolásával, az 
átszállási kapcsolatok javításával a jelenlegi költségvetési ráfordítás mellett is sokkal színvo-
nalasabb szolgáltatást kaphatnának az utasok. 

A változás érdekében “haladéktalanul át kell világítani és meg kell reformálni az állami (ön-
kormányzati) közlekedési vállalatok működését”. Ezzel párhuzamosan ténylegesen működő 
közlekedési szövetségeket kell alakítani, a menetrend- és tarifarendszereket pedig össze kell 
hangolni.

Nem lett regionális központ Ferihegy

Nem bánik kesztyűs kézzel az Új Széchenyi Terv Feriheggyel sem: szerinte Budapest a 
légi közlekedésben nem regionális központ, sőt, “még a regionális transzfer, illetve központ-
kiegészítő szerepe is megkérdőjelezhető”. Ráadásul a cargo típusú forgalom sem számottevő 
a légikikötőben, állítja a vitaanyag. 

Ennek okaként többek között a repülőteret üzemeltető Budapest Airport privatizációját, a földi 
kiszolgáló infrastruktúra korszerűtlenségét, valamint az intermodalitás, jó közlekedési kapcso-
latok teljes hiányát jelöli meg.  
                          
A dokumentum utal arra is, hogy hazánk logisztikai szempontból eddig nem aknázta ki azon 
adottságát, hogy az átalakuló közép-, kelet- és délkelet-európai térség súlypontjában, a Nyu-
gat-Kelet és Észak-Dél irányú közlekedési tranzit tengelyek metszéspontjában fekszik. 

A földrajzi elhelyezkedés előnyei - teszik hozzá - csak akkor érvényesíthetők, ha a tranzitfor-
galom egy részét meg tudjuk állítani és hozzáadott értéket tudunk biztosítani. Ehhez azon-
ban megfelelő közlekedési és szállítási hálózat, csomópontok, valamint azokra telepített inter-
modális, multifunkcionális logisztikai központok és azokhoz kapcsolódó ipari parkok kellenek.

Az erős kéz politikája

Mindennek megvalósításához - a kormány szerint - az eddigi napi, kézivezérlésű közlekedés-
politika helyett átfogó, stratégiai tervezés kell, ezért a minisztériumban visszaállítják az ezt 
irányító szervezeti egységet.                
Mint ismert, az Orbán-kormány alig több mint egy hete mutatta be a nyilvánosságnak a “gaz-
dasági talpraállás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programját” tartalmazó Új Széchenyi Terv 
vitaanyagát, amelyet a gazdaság és a társadalom érintett szereplõi fognak véleményezni az 
elkövetkező hónapokban. A tervet a konzultációk lezárultával, 2011. január 15-ig készíti majd 
el  Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter. 
A forrás: mfor.hu
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Új vezető a MÁV Zrt. élén
Szarvas Ferenc 1987-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdasá-
gi Egyetem Pénzügyi szakán, majd 1990-ben jogi szakokleveles köz-
gazdászként végzett az ELTE Jogi Karán. A szakember a vasútvál-
lalathoz az Államadósság Kezelő Központtól érkezett, amit 10 évig 
irányított, de korábban a MALÉV elnöke, valamint több magyarországi 
bank vezetője és az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettese is volt.

2010. augusztus elsejétől Szarvas Ferenc vette át a nemzeti vasúttársa-
ság elnök-vezérigazgatói posztját. Az új vezető szerint paradigmaváltásra 
van szükség a közösségi közlekedésben és a MÁV Zrt. működésében.
A magyar nemzeti vasúttársaság szerepe és hatékony működése nem 
egyszerűen egy állami nagyvállalat ügye, hanem egy kormányciklu-
sokon átívelő össztársadalmi, stratégiai kérdés. Össztársadalmi ügy, 

mivel a polgárok közlekedése, a személy- és áruszállításhoz szükséges pályavasúti infrastruktúra 
működtetése, az egyes települések és körzetek bekapcsolása az ország vérkeringésébe, az el-
maradott régiók felzárkóztatása, és ezen keresztül az emberek életminőségének javítása – mind-
mind nemzetstratégiai kérdés.
Éppen emiatt a MÁV jelenlegi problémái is két tőről fakadnak: egyrészt az állami szerepvállalás tar-
talmának, mértékének és preferenciáinak tisztázatlanságából, vagyis a hosszú távú kormányzati 
közlekedéspolitikai stratégia hiányából, másrészt a vasúttársaság működésének gyengeségeiből, 
hiányosságaiból.
Szarvas Ferenc szerint paradigmaváltásra van szükség e két, egymással szorosan összefüggő 
probléma megoldásához. Ennek első lépéseként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkészíti, és 
társadalmi vitára bocsátja a közösségi közlekedés megújításának stratégiáját, amelynek része lesz 
az állam és a nemzeti vasúttársaság kapcsolatát kiszámítható és megnyugtató módon rendező, új 
vasúti koncepció is. Ez a koncepció abból a felismerésből indul ki, hogy hosszú távú kormányzati 
közlekedéspolitikai stratégia nélkül nem lehet a MÁV, illetve a közösségi közlekedés többi állami 
szereplőjének akut problémáit orvosolni. A második probléma megoldása a MÁV fokozatos belső 
megújulásával, az utasok jobb kiszolgálásával, a vasúttársaság működésének ésszerűsítésével, 
hatékonyabbá tételével, a vasút és a vasutasok társadalmi megbecsültségének helyreállításával 
érhető el. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint ennek a paradigmaváltásnak két fontos feltétele 
van. Az első annak tudomásul vétele, hogy a vasút megújulásának, modernizációjának a fő célja 
mindenekelőtt az utasok jobb kiszolgálása.
Az utóbbi évek vitáiban mintha feledésbe merült volna, hogy a vasút nem önmagáért, nem is az 
államért, hanem az utasokért van, az utasokért közlekedik. Ám nem szabad szem elől téveszteni 
azt sem, hogy a vasutat nem lehet megújítani, modernizálni a vasutasok nélkül. Meg kell szüntetni 
azt a korábbi gyakorlatot is, hogy a döntések a vasutasok feje felett, róluk, de nélkülük szülessenek 
meg. Szarvas Ferenc szerint évekre lesz szükség ahhoz, hogy a szerkezeti átalakítások első pozitív 
jelei érzékelhetők legyenek, de az előkészítő munkákat már az idén el kell kezdeni. Mindeközben a 
vasúti közlekedés zavartalanságát is folyamatosan biztosítani kell. A MÁV Zrt. új vezetőjének célja, 
hogy e változások révén a magyar nemzeti vasúttársaság hosszú távon a mainál lényegesen utas-
barátabb, versenyképesebb és hatékonyabb, színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtó, működésében 
egyszerűbb és átláthatóbb, korszerűbb és etikusabb vállalat legyen. Ehhez rengeteg türelemre és 
munkára lesz szükség, amelybe be kell vonni mindenkit, aki tudásával, tapasztalatával részt kíván 
venni a vasút, a vasutasok és a MÁV presztízsének fokozatos helyreállításában.

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel
Újra érték lesz vasutasnak lenni

Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, második munkanapján, a MÁV jelentősebb 
szakszervezeteinek vezetőivel találkozott. A vasúttársaság vezetője négyszemközti megbeszélést 
folytatott Buzásné Putz Erzsébettel (MTSZSZ), Gaskó Istvánnal (VDSzSz), Hankó Jánossal (VF-
SZSZ), Kiss Lászlóval (MOSZ), dr. Laboda Józseffel (PVDSz) és Simon Dezsővel (VSZ).
Amint arról előző hírlevelünkben beszámoltunk, Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató első 
munkanapján a MÁV Csoport mintegy negyven felsővezetőjével találkozott. Második mun-
kanapján, kedden pedig a munkavállalói érdekképviseletek vezetőivel folytatott külön-külön, 
négyszemközti megbeszélést. Mindezzel a vasútvállalat vezetője határozottan érzékeltetni 
kívánta azt, hogy a nemzeti vasúttársaság előtt álló feladatok megoldásában partnerként tekint 
a munkavállalókra, illetve a munkavállalói érdekképviseletekre. A találkozók egyúttal azt is 
jelzik, hogy a vállalatvezetés számít a vasutas szakma, a vasutasok véleményére, javaslataira 
az új vasút-politikai koncepció kialakításában, valamint a nemzeti vasúttársaság átalakításával 
kapcsolatos stratégia megalkotásában.
Az elnök-vezérigazgató a szakszervezeti vezetőkkel a MÁV jelenlegi helyzetéről, a vasút 
megítéléséről, az érdekegyeztetés rendszeréről beszélgetett. Megerősítette, hogy a kormányzat 
nagy súlyt helyez a közösségi közlekedés fejlesztésére, kiemelt szerepet szánva a vasútnak.

A vasúttársaság vezetője hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a vállalatcsoportnál elhi-
vatott, értékes munkatársak dolgoznak, akiknek társadalmi elismertsége – ahogy a vasúté 
is – sajnos megkopott az utóbbi években. Az elnök-vezérigazgató leszögezte: az új helyzet-
ben minden esély megvan a vasút fejlesztésére, a vasúti szolgáltatások javítására, ezáltal a 
vasút és a vasutasok társadalmi megbecsültségének helyreállítására. Ezt pedig csak közös 
erőfeszítéssel érhetjük el, amihez kérte a szakszervezeti vezetők támogatását.

A Máv Csoport felsővezetőivel
találkozott Szarvas Ferenc
„Reális esély van arra, hogy pozitív irányba fordítsuk a MÁV mozdonyát”

A MÁV-nál töltött első munkanapján, augusztus 2-án, a MÁV Csoport mintegy negyven 
felsővezetőjével találkozott Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. új elnök-vezérigazgatója. A csaknem 
másfél órás megbeszélésen felvázolta a vasúttársasággal kapcsolatos elképzeléseit, a kor-
mányzat elvárásait a MÁV-val szemben, és elmondta, miért vállalta el a társaság vezetését.
„Számomra a MÁV, illetve ahogyan a jövőben inkább szeretném nevezni, a nemzeti vasúttár-
saság, nem egyszerűen egy nagyvállalat, hanem egyben egy fontos közszolgáltató cég is.
Ez a kettős célrendszer határozza meg a mozgásterét: a tisztán gazdasági-pénzügyi aspektu-
sok mellett létezik egy össztársadalmi aspektusa is” - hangsúlyozta Szarvas Ferenc.
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Hozzátette: pénzügyi szakemberként természetesen nem fogja hagyni “elszaladni” a pénzü-
gyeket, törekedni fog a cégcsopoort hatékonyságának növelésére, de nem fogja szem elől 
téveszteni a másik dimenziót sem.
A MÁV-nál négy területen vár gyors előrehaladást: az utasok jobb kiszolgálásában, a belső 
hatékonyság további növelésében, a vasútbiztonság növelésében, valamint a kríziskezelés és 
a kríziskommunikáció javításában.

„Bizonyára számos, az enyémhez hasonló programbeszédet hallottak már az elmúlt években, 
s talán szkeptikusak is emiatt. Most azonban több okból is olyan a helyzet, amely alapot adhat 
a bizakodásra”- hangsúlyozta. Utalt arra, hogy egy kormányzati ciklus elején vagyunk, ami 
lehetővé teszi a hosszabb távú szempontok érvényesülését; az új kormányzat erős és stabil, s 
nemcsak a döntések meghozatalához, hanem azok végrehajtásához is lesz ereje; a hangsúly 
az elkövetkező időszakban a közösségi közlekedés fejlesztésére helyeződik, s azon belül is 
prioritást kap majd a vasút-politikai koncepciót nem készen kapjuk, felülről, hanem azt - alulról 
építkezve - nekünk, magunknak kell összeállítanunk. Ráadásul az általunk elkészített anya-
got szakmai és társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, hogy a szélesebb szakmai és társadalmi 
rétegeknek is legyen lehetőségük kifejteni a vasúttal kapcsolatos véleményüket, javaslataikat. 
Ezúttal tehát nem a vasutasok, a szakma és a társadalom feje fölött születnek meg a döntések 
ebben a fontos, nemzetstratégiai kérdésben. A kormányzat azt várja tőlünk, vasúti dolgozóktól, 
hogy aktívan vegyünk részt a koncepció megalkotásában, s később a végrehajtásában.
Az új elnök-vezérigazgató úgy ítéli meg: mindezen tényezők ismeretében reális esély van 
arra, hogy pozitív irányba fordítsuk a MÁV mozdonyát. “Én hiszek ebben, ezért vállaltam el a 
vállalat vezetését” - tette hozzá. Az új koncepcióban az utasnak, illetve az ügyfélnek, az ő ma-
gas színvonalú kiszolgálásuknak kell a középpontban állnia. A vasút ugyanis nem önmagáért 
van, hanem az ügyfeleiért - ez mintha feledésbe merült volna az utóbbi években. A változások 
véghezviteléhez - meglátása szerint - megfelelő humántőke áll a vállalat rendelkezésére.
Az új stratégia ugyanakkor nyilvánvalóan szükségessé tesz majd szervezeti, ezáltal személyi 
változásokat is.
Szarvas Ferenc kiemelte: rendkívül fontosnak tartja, hogy morális szempontból javuljon a vál-
lalat megítélése. Ehhez arra van szükség, hogy a cégcsoport valamennyi munkatársa szilárd 
morális, etikai értékrend alapján, tisztességesen végezze munkáját. A tisztességtelenségnek, 
a korrupciónak még a látszatát is el kell kerülni, éppen ezért - mint jelezte - a legszigorúbban 
ellenőrizni fogja az összeférhetetlenségi szabályok betartását. Nem rejtette véka alá, hogy rövid 
úton távoznia kell a cégtől annak, aki nem lesz képes megfelelni ennek a követelménynek.
Az új elnök-vezérigazgató egységes vállalatnak tekinti a MÁV Csoportot, s a jövőben ezt a 
szemléletet kívánja elmélyíteni a csoport valamennyi vezetőjében és dolgozójában.

Az új elnök-vezérigazgató Úrnak sok sikert kívánunk feladata ellátásához és egyben 
felhívjuk szíves figyelmét az MTSZSZ tagsága által felhalmozott szellemi tőkére.
Azt várjuk, hogy vegye figyelembe építő jellegű javaslatainkat, amelyeket a munkavál-
lalók, az MTSZSZ tagsága érdekében képviselünk.

Alább közöljük Andrási Miklós, a MÁV leköszönő elnök-
vezérigazgatójának levelét. 

Kedves Vasutas Kollégák!
Éppen egy évvel ezelőtt, 2009 nyarán csöppentem bele egy kívülről nézve zárt 
és rendkívül összetett világba: a vasút, a Magyar Államvasutak egyszerre zajos 
és gördülékeny mindennapjaiba. Teljességgel megismerni ezt a világot talán egy 
élet is kevés lenne, megszeretni azonban egy év is elég volt hozzá. Ahhoz is 
elég volt, hoy meglássam: belülről nézve ez a zárt rendszer már sokkal inkább 
az összetartást, a lojalitást és a szakmaszeretetet jelenti. Mert vasutasnak lenni 

nemcsak egy foglalkozás, hanem hivatás és életforma is egyszerre. Büszke vagyok rá és öröm-
mel tölt el, hogy egy évig én is részese lehettem ennek. Egy év nagyon apró szelete a magyar 
vasút 160 évének, mégis bízom benne, hogy e rövid időszak alatt is sikerült maradandó beruházá-
sokat megvalósítani és követendő példákat állítani a jövő “vasútépítői” elé. Ha visszatekintünk az 
elmúlt egy esztendőre, megállapíthatjuk, hogy a válság ellenére sok területen sikerült jelentősen 
előbbre lépnünk. Forgalomba állítottuk az új, korszerű Flirt motorvonatokat és a minőségi vontatás 
érdekében megrendeltük a Traxx mozdonyokat. Sikeresen áttelepítettük a MÁV-GÉPÉSZET egy 
jelentős egységét Szolnokra, csaknem 20 helyszinen adtunk át P+R és B+R parkolókat és folytat-
tuk a nemzetközi fővonalak felújítását. Bár a MÁV Csoport pénzügyi konszolidációját az ország 
gazdasági helyzete nem tette lehetővé, mégis jelentős megtakarítást sikerült elérnünk a vállalat 
működésében. Kidolgoztuk és a tárca jóváhagyta az új üzleti tervünket, aláírtuk a MÁV-START 
és a kormány közötti, három évre szóló közszolgáltatási szerződést, és ezzel tervezhetőbbé, 
kiszámíthatóbbá tettük a MÁV Csoport teljes működését. Aláírásra előkészítettük a pályavasút 
hároméves közszolgáltatási szerződését, és lassan a végére érünk a MÁV ingatlanvagyon teljes 
feltérképezésének is. Jelentős változások történtek tehát, és örülök, hogy ezek a változások nem 
állnak meg. Bízom benne, hogy ezek a beruházások hosszú távon is a MÁV Csoport hasznára 
válnak és a már elindított folyamatok sikerrel zárulnak, azonban már nélkülem. A fenti összegzés 
egyben elköszönésem is, hiszen 2010. július 31-én távozom a cégtől. A búcsúzás pillanata mindig 
nehéz, megválni a jótól, napi rutinná vált feladatoktól, a szeretett tárgyaktól és személyektől. Most 
is így érzek. Ugyanakkor van bennem egyfajta bizakodás, derülátás is. Úgy gondolom, hogy a MÁV 
Csoport, a magyar vasút elindult egy hullámvölgyből, és lassan a fejlődés útjára áll.
S ebben, a fellendülés lehetőségében Önöknek, Nektek van a legnagyobb szerepetek, akik sokat 
és keményen dolgoztak azért, hogy a vasút, a MÁV és a MÁV Csoport előrébb jusson, és vissza-
szerezze régi hírnevét.
Köszönöm Önöknek azt a sok munkát, amit az elmúlt évben és az elmúlt időszakban végeztek. 
Köszönöm, hogy annyi mindent megtanulhattam erről a titokzatos, de csodálatos világról, amit úgy 
hívnak vasút.
Kívánom, hogy őrizzék meg lelkesedésüket, kitartásukat, munkaszeretetüket, és támogassák a 
MÁV új vezetését is, hogy a kötöttpályás közlekedés elfoglalhassa méltó helyét az egyre bővülő 
infrastrukturális hálózatban.
Andrási Úrnak további, más irányú munkájához jó egészséget kíván a Mérnökök és Technikusok 
Szakszervezete.

Andrási Miklós
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Központi MTSZSZ vasutasnap
Idén is megrendezésre került a Budapesti Területi Igazgatóság dísztermében több mint száz 
résztvevővel az MTSZSZ központi vasutasnapja. Vendégünk volt az infrastruktúra általános 
vezérigazgató-helyettese dr Mosóczi László. Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke pár 
szóban köszöntötte a vendégeket. A szerencsi tagcsoport vidám előadással szórakoztatta a 
közönséget. Fellépett még a 1984-es táncdalfesztiválon közönségdíjat nyert Berentei Péter 
táncdalénekes.

Lezárult az adomány gyűjtésünk, amit az árvíz és 
viharkárokat szenvedett tagjaink megsegítésére 
kezdeményeztünk. A befolyt összeget a károsult 
tagjaink között egyenlő arányban osztottunk el, amit 
már meg is kaptak. 
Reméljük, ha ezzel a csekély összeggel is, de hozzá 
tudtunk járulni a károk enyhítéséhez, az épületeik 
újjá építéséhez.
Köszönjük azoknak, akik hozzájárultak az anyagi 
segítségnyújtáshoz.

Adomány
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Új állomáshoz érkezett a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. 
és az ÖBB TS együttműködése

60 darab teherkocsi karbantartásról írt alá megállapodást a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. és az osztrák 
tulajdonú MÁV-TISZAVAS Kft. 
Újabb állomásához érkezett a MÁV Csoport és az Osztrák Szövetségi Vasút (ÖBB) szakmai 
együttműködése. A mai napon az osztrák tulajdonú MÁV-TISZAVAS Kft., az ÖBB vasútijármű 
fenntartási cégének leányvállalata és a MÁV Zrt. hasonló feladatokat ellátó leánytársasága, a 
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. vezetői 60 darab teherkocsi karbantartásáról írtak alá megállapodást. 
Az együttműködés során a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. ezen teherkocsik fővizsga-javítását 2010 
végéig végzi el.

A MÁV-TISZAVAS Kft. a magyarországi vasúti piac egyik legjelentősebb szereplője, a teherkocsi 
javítás, korszerűsítés, tervezés, és gyártás területén, amely a MÁV korábbi árufuvarozási 
társaságának, a MÁV Cargo Zrt.-nek a privatizációjával került osztrák tulajdonba.

A MÁV és az ÖBB együttműködése hosszú múltra tekint vissza, amelynek első állomását a 
MÁV tulajdonában álló TAURUS villamos mozdonyok karbantartásának támogatására 2006-
ban megkötött megállapodás jelentette. Mára ez az együttműködés kiteljesedett, hiszen a 
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Budapest Ferencváros Körzeti Járműfenntartási Központja végzi a 
magyar TAURUS mozdonyok karbantartásán túl a hazai vasúti pályákon futó ÖBB tulajdonban 
álló TAURUS mozdonyok karbantartását, valamint az esetlegesen felmerülő hibaelhárító 
javítását is. Emellett az ÖBB TS (Technische Services) 2008 óta ad folyamatos megrendelést 
villamos vontatómotorok felújítására az időközben önálló társasággá vált MÁV-GÉPÉSZET 
Zrt.-nek, melynek békéscsabai üzemében már addig is hazai és külföldi megrendelések 
alapján végeztek villamos vontatómotor felújítást. 

A megbízható, sikeres munka folytatásaként az osztrák vállalat 2010 tavaszán kért 
árajánlatot teherkocsik fővizsga-javítására, miután minősítette a társaság teherkocsi javítási 
technológiáját, karbantartási folyamatait, valamint fényeslitkei műhelyét, majd a kiváló minősítés 
után döntött arról, hogy a mai napon szerződést köt. A Rail Cargo Hungaria teherkocsijain 
végzett karbantartásokat a munkáltatási szempontból hátrányos helyzetben lévő fényeslitkei 
műhelyében fogják végezni, s ezzel a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. az ország olyan régiójában 
biztosít számos szakembernek munkahelyet, ahol a munkanélküliség az országos átlagnál 
magasabb.

MÁV Zrt. – Kommunikációs Igazgatóság

Milliárdos üzletet kötött 
a MÁV-Gépészet
és a Stadler
A MÁV végzi a 60 darab Stadler Flirt elővárosi vil-
lamos motorvonat forgóvázainak revízióját; a 
csütörtökön aláírt szerződés összértéke meghaladja 
a 900 millió forintot - közölte a MÁV kommunikációs 
igazgatósága.A megállapodást Zaránd György, a 
MÁV Gépészet Zrt. vezérigazgatója és Dunai Zoltán, 
a Stadler Rail Csoport országigazgatója írta alá.

A hazai Stadler Flirtök

A MÁV csoport tulajdonában lévő, 2007-től üzemelő 
Flirt fantázianevű villamos motorvonatok futásteljesít-
ménye hamarosan eléri azt az értéket, amikor a 
műszaki előírásoknak megfelelően magasabb szintű 
karbantartást kell végrehajtani a forgóvázakon. 
A forgóvázak 1 millió futáskilométernél esedékes 
revízióját a szerződés szerint a MÁV Gépészet Szol-
noki Járműjavítói Telephelye végzi el. A közlemény 
szerint a szolnoki műhelyben a szakemberek kép-
zésével és a technikai felkészüléssel már 2010 
szeptemberében megkezdődik a munkafolyamatok 
előkészítése, a tényleges felújítások várhatóan 2012 
első félévében indulnak.  A két társaság évek óta szo-
ros együttműködésben dolgozik: az idén áprilisban 
aláírt szerződés értelmében a MÁV Gépészet Zrt. 
szolnoki telephelye bekapcsolódik a Flirt vonatflotta 
egy részének éves szintű karbantartási munkálataiba 
is. A Flirt vonatok heti, havi, negyedéves és féléves 
karbantartási munkálatait továbbra is a Stadler pusz-
taszabolcsi üzeme látja el. A MÁV Gépészet Zrt. Szol-
noki Járműjavítói Telephelyén jelenleg mintegy 1.200 
fő dolgozik, akiknek többsége helyi vagy környékbeli 
lakos. A MÁV és a Stadler 2006-ban írta alá a 30+30 
darab villamos-motorvonat szállítására vonatkozó 
szerződést, amely alapján a magyar vasúttársaság 
2007 decemberében - az első 30 vonat meg-
érkezése után - a következő 30 darab Flirt leszál-
lítására is megbízást adott a Stadlernek. Az első 30 
Flirt motorvonat finanszírozására 2006 márciusában 
kötött 144,6 millió euró értékű hitelszerződést a MÁV 
a Calyon-CIB-MFB banki konzorciummal, a második 
30 vonat megvásárlását a Raiffeisen Bank finanszí-
rozta, a pénzintézet 141,6 millió eurós hitelt biztosí-
tott a MÁV-nak.
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Az MTSZSZ Debreceni tagcsoportjai hangu-
latos családi napot szerveztek a Víg-Kend 
Majorban. A rendezvényen felléptek töb-
bek közt a Nota-bene zenekar, valamint a 
Varázs hastánccsoport Záhonyból. Sakk és 
asztalitenisz versenyek is színesítették a 
programot. Délben finom gulyásleves, fris-
sen sütött fánk és sör vagy üdítő várta a 
résztvevőket. Lehetőség nyílt póni lovaglásra 
és gyöngyfűzésre is. Reméljük jövőre is meg-
rendezésre kerül ez a hagyományteremtő 
rendezvény.

CSALÁDI NAP DEBRECENBEN




