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Üdvözöllek a Kedves Olvasó!
Örömmel veszem, hogy Téged is érdekelnek ezek a jó öreg
szovjet metrókocsik.
Ez a könyv, az elmúlt bő 40 évet hivatott bemutatni, és emléket állítani.
Főszerepben maguk, ezek a Kedves Gépek, és néhány szakmabeli, akik
voltak olyan kedvesek megosztani velünk történeteiket a Metróról.
És, hogy miért jött létre ez a könyv?
Mert nem kapták meg azt a hozzájuk méltó
búcsúztatást, amit megérdemelnének.
De a sztorik képek nélkül semmit se érnek, így ebbe
a könyvben rengeteg korhű, és jelenkori kép is belekerült, ami a
történetek olvasása alatt még jobban segíti a történelmi
nosztalgia utazásunkat.
A könyv létrejöttében hatalmas segítséget nyújtottak:
Bíró Endre
Lovas Gábor
Retró Metró
Vargha Ákos
Windisch Ferenc

Fotók: Vargha Ákos -https://picasaweb.google.com/1 07929996682676063320
Lovas Gábor - https://www.facebook.com/lovigabi/photos
Retró Metró - http://www.c6.hu/~lovigabi/kepek/retrometro/
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Így készült -

"SD" írása a könyvvel kapcsolatban

Az egész azzal kezdődött, hogy láttam a neten a búcsúztatót, aminek
milyenségét, mint megtudtam, nem csak én, hanem más is kifogásolta.
Többek szerint, a hangsúly az Alstomon volt, nem pedig az orosz vonatról, akiről kellene, hogy szóljon a búcsúztató.
Ez elgondolkodtatott, és elkezdtem azon morfondírozni, hogy személy
szerint én, hogyan tudnék csinálni, egy méltóbb búcsúztatást, amilyet
megérdemelnek ezek a kocsik.
Mivel sok minden nem volt a kezemben, csak az írói vénám, és hogy
immáron 2 éve vezetem a saját magazinomat, elkezdett foglalkoztatni
egy könyv kiadása. Egy olyan könyv, ami nem egy szokványos könyv, hanem egy búcsúztató, amiben teljesül az a fajta tisztelet, ami ott, azon a
napon elmaradt.
A terv elkezdett összeállni a fejemben, szólaltassunk meg olyan embereket, akik ezeken a gépeken dolgoztak.
Kapcsolataimat felhasználva, elkezdtem kérdezősködni, szerencsére ez nem
tartott sokáig. Bíró Bandi, a Metróért
egyesület elnöke, Vargha Ákos, KFM,
és Windisch Feri járművezető örömmel
vállalták a megszólalást a könyvben.
Fontos megemlíteni, hogy Ők mára már
nyugdíjasok, így valóban abban a Metróban szolgáltak, ami ott
1 970-ben elindult.
Következő lépés volt, a források elkészítése, vagyis a történetek leírása.
Talán ez tartott a legtöbb ideig, mivel
erről nagyon sokat lehetne mesélni,

5

akár még naphosszat is.
Eközben elkezdtem megtervezni a könyv arculatát, illetve
belső dizájnát, aminek ötletei
maguktól jöttek. A cél az volt,
hogy egyszerű, letisztult,
ugyanakkor elegáns legyen.
A kevesebb, néha több, tartja a
mondás, szerintem sikerült
ezen mondás alapján létrehozni, megvalósítani a könyvet.
A könyvben felváltva szólalnak
meg az előbb említett szereplők, szinte pont úgy, mintha egy beszélgetést hallgatnánk végig.
A beszélgetés ideje alatt kiemelten figyeltem arra, hogy sok korhű, és
jelenkori kép bekerüljön, de azok ne a már unalomig ismert képek legyenek, hanem lehetőleg azok, amiket eddig nem nagyon láttunk.
A képeket igyekeztem úgy kiválasztani, hogy mindig az aktuális történethez amennyire csak lehet kapcsolódjon. Itt nagy segítségemre
volt Lovas Gabi, Retró Metró, és Vargha Ákos. Ők hárman tömérdek
mennyiségű képekkel rendelkeztek, amiből öröm volt válogatni.
Mikor már nálam voltak a források, vagyis a történetek, a könyv elkezdett összeállni, kialakultak az elrendezési formák, stílusok,
egyszóval minden.
Végül most itt vagyunk, a könyv elkészült, és elérhető, sikerült befejezni, mintegy 3 hónap alatt.
Én úgy gondolom, hogy a lehetőségeimhez képest mindent megtettem,
és a lehető legjobb tudásom szerint sikerült a könyvet elkészíteni.
Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy átadjam a szót azoknak, akik a
Metróban élték le életük nagyrészét.
Kellemes olvasást kívánok!
"SD"
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A könyvben felváltva megszólalnak:
Bíró Endre
Sziasztok, Bíró Bandi vagyok, 1 970. Aug. 22 től
(a tanfolyam Szeptember 2-án indult)
dolgoztam a metrónál, előbb K-NY-on, aztán
pedig É-D-en.
2009. Júli 24-ig dolgoztam a metrónál, amikor
nyugdíjba mentem.

Vargha Ákos
Vargha Ákos (1 945.) vagyok és 1 968. szeptember 1 -én az I. Forgalmi Intézői tanfolyam hallgatójaként kerültem a metróhoz. 37 év alatt
KFM, Főmenetirányító, Forgalmi Üzemvezető,
Forgalmi előadó munkakörökben dolgoztam.
2005. október 31 -én, 60 éves koromban
vonultam nyugdíjba.
Metrós múltam fényképes emlékeit egy WEB
albumba gyűjtöttem össze 201 0-ben.

Windisch Ferenc
Üdvözöllek titeket, Windisch Ferinek hívnak.
1 969 novemberétől dolgoztam a Metrónál.
Előbb K-NY-on, majd 1 987-től É-D-en, szintén
járművezetőként.
Nyugdíjba innen mentem 2003-ban.
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Ákos
...Kereskedelmi tagozatú közgazdasági technikumban érettségiztem és egy
évet dolgoztam az ország legnagyobb sportáruházában a Nyugati
pályaudvarral szemben. Ez a munka nem kötött le és változtattam.
Egy budapesti autóközlekedési vállalatnál 5 évet fuvarozással foglalkoztam. 1 968 tavaszán egy ismerősőm szólt, aki a metró építkezésén
dolgozott mérnökként, hogy a metrónál forgalmi szolgálattevői és járművezetői munkakörökben 1 éves tanfolyami képzésre, munkatársakat keresnek...
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Bandi
...Óvodás koromtól kezdve a
közlekedés, autók, hajók, vasút
volt a mindenem.
A metró akkor indult amikor
érettségiztem, "megszállottan" metrós szerettem
volna lenni. Mivel családi
alapon volt protekcióm,
sikerült bekerülnöm a II.-dik
sv. 1 tanfolyamra.
Voltak pillanatok, amikor úgy
éreztem, hogy mást kellett
volna csinálnom, de ma már
nyugdíjasként visszatekintve
azt gondolom, hogy így volt jó,
ahogyan történt.
A közlekedés mindenképpen
egy fegyelmet követelő
hivatás, ugyanakkor nem egy
"család barát" hivatás.
Nagyon sokan, köztük én is
válásokkal fizettünk a
speciális metrós létért...
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Feri
...A katonaságtól leszerelés után,
mindenképpen a budapesti közlekedésben szerettem volna
dolgozni, mert a gyerekkoromtól
kezdve ez érdekelt a legjobban.
A busz, a HÉV, meg a villamos
(akkor a metróról még szó sem
volt!) Legalább is a tudatos
tervezésemben.
Mivel csak középfokú végzettségem volt, konkrét szakmai ismeretek nélkül, csak a kisegítő szolgálat(autóbusz kalauz)
jöhetett szóba!
Ott is helyezkedtem el, még az év
őszén('68). Ott ismerkedtem
meg Budapest tömegközlekedési hálózatával.
Mivel az autóbusz(és mellette a
villamos) vonalak ismerete
vizsgatéma volt, a díjszabás
és a kalauzi szolgálat
végrehajtása mellett.
De '69 nyarán az átszervezéskor
aztán jött: Megszűnik a kalauzi
munkakör, helyette járműkísérő
szolgálat lesz (Kb. annyi a különbség, mint a manuális metróvezetés és az AVR2 között).
Hallottam hogy beindítanak 800
órás autóbusz vezetői
tanfolyamot,
..
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Ákos
...A Böszörményi úti metró központban felkerestem Farkas Istvánt, későbbi tanfolyamvezetőnket, aki tájékoztatott a lehetőségekről. Elmentem
pályaalkalmassági vizsgálatra, amelyen megfeleltem. A vizsgálat alatt
részletesen vizsgálták a szememet, amely okát akkor még nem tudtam.
Csak 1 978-ban derült ki számomra is az ok, amikor járművezetői tanfolyamra jelentkeztem, hogy színtévesztő vagyok, Így hivatásos
jogosítványt nem kaphatok.....

11

Bandi
....1 970 Április 2-án indult
be a vonal a Fehér útDeák tér között.
Én 1 970 Nyarán kerültem
a metróhoz. Ami tény, az
az első 1 -2 hétben sorok
kígyóztak az állomások
előtt, mindenki látni akarta a "csodát".
Szakaszosan engedték le a
jó népet, mert megteltek
az állomások. A csúcs lebontásokat egész nap nem
lehetett megcsinálni, csak
késő este a sok utas miatt.
Az állomások bejárati előtt
kordonok voltak és ott
álltak sorban az emberek...
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Feri
...Jelentkeztem, alkalmasnak találtak és
beiskoláztak! November-december
táján indult volna a kiképzés
(jogosítványszerzéssel együtt).
Október elején, a televízió híradója előtt
volt egy reklám spot, (rövid filmecskében beszéltek a metróvezetésről)
és, hogy lehet jelentkezni
a Rákóczi út 66-ban.
Másnap, mivel szabadnapos voltam, ott
voltam az adott címen!
Szigorú orvosi vizsgálatra,
és MÁV PÁV3 -ra küldtek, ahol
alkalmasnak bizonyultam.
A papírokkal visszamentem a felvételi
helyszínre, a "Pipás Szabó"-hoz!
Azt mondta: azonnal lépjek ki a
BKV4-tól (kilépett bejegyzéssel, ami
akkor igen negatív felhangú
volt), és másnap felvesz a
Budapesti Földalatti Vasút-hoz.
A szolgálati főnökhöz mentem be
másnap, a Fürst garázsban,
azt hitte elment az eszem.
"Feri, te buszvezető
leszel, nem?" -kérdezte. Nem, ÉN
METRÓVEZETŐ leszek, mondtam
neki(így nagybetűvel :D.)
Kiadta a papírokat, és mentem
az "Akácosba leszámolni"...
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Ákos
...1 968 júniusában levélben értesítettek, hogy felvételt nyertem az I. Forgalmi Intézői (forgalmi szolgálattevői) tanfolyamra, amely szeptember
2-án indult, a Törekvés Kultúrházban bérelt tanteremben.
A tanfolyam nagyon érdekes volt, mert megismerhettük a vasúti közlekedés alapjait, ezzel párhuzamosan a metróépítés és üzemeltetés
várható feladatait...
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Bandi
...1 970 Öszén a II.-dik sv.
tanfolyamot fejeztem be
sikeresen, és 1 972 Nyarán
végeztem el az V.-dik mkv5
tanfolyamot. Nagyon büszke
voltam, hogy a metrónál
dolgozhatok, ez akkor sok
szempontból kiemelt nagy
presztízsű munkahely volt.
Az átlag polgár felnézett
ránk, mert egy akkor ismeretlen, bonyolult, akkor
fejlettnek számító
technikát kezeltünk.
Bekerülni nagyon nehéz volt
akkoriban (is). Kiemelten
béreztek minket, én kezdő
mkv.-ként annyit kerestem, mint az osztályvezető édesapám.
Méretre szabott elegáns
egyenruhánk volt...
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Feri
...A Fehér úti járműtelep
irodaházában, a III. emeleten
volt a tanfolyam, párhuzamosan a forgalmistákkal.
Sokat beszélgettünk velük,
szoros barátságok is kötődtek…
A tanfolyam ideje alatt már
megkezdődtek a próbafutások(az I. és II. tanfolyam
vezetőivel) a Fehér út és a
Stadion (ma P.F. Stadion)
között, egy-egy

vágányon, egy-egy szerelvénnyel
(1 00-1 01 és 1 02-1 03).
A tanfolyam órái után,
bekéredzkedtünk az éjszakai
műszakban dolgozó, leendő
kollégákhoz, hogy megfigyelhessük a vezetést(persze
csak a szorgalmasabb
emberkéknek engedték
ezt meg)...
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Ákos
...1 969 júniusában egy házivizsgán kellett számot adni a tudásunkról. Ez jól
sikerült, jeles eredményt értem el, de a közlekedési üzemtan tantárggyal
nehezen barátkoztam meg.
Pár hónapos gyakorlaton helyismeretet szereztünk, menetrendet szerkesztettünk, majd a kezdődő próbafutásoknál már szolgálati beosztást
kaptunk. 1 970 elején volt a hatósági vizsgánk, amelyet sikerült kitűnő
eredménnyel letennem......
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Bandi

"jelenteni" kellett. Már a '70-es
években működött az utazóknál egy
ösztönző rendszer, amit mi mínusz
pont rendszernek hívtunk.
Volt 300 Ft. havi prémium, az akkor
jelentős pénz volt (1 00 L benzin
ára). Ebből elvonhattak az instruktorok, felvigyázók (ma vontatási
diszpécser) bizonyos összeget szabálytalan munkavégzés esetén.
A szabálytalanságok büntető
tételét egy táblázat tartalmazta.
Az életünket alapvetően a humor
és a fiatalság határozta meg...

...Az egész cég 20-30 év körüli fiatalokból állt. A főnökeink is legfeljebb 1 0 évvel voltak idősebbek
nálunk. Jól szervezett KISZ, brigád
mozgalom működött, mely persze
alapvetően szabadidős programokról szólt. Kirándulások, zenés
bulik, stb.
Az életkori sajátosságok miatt nem
voltak ritkák a metrón belüli legális, vagy titkolt párkapcsolatok.
A '70-es évek prűd (hivatalos) világához képest meglehetősen szabad
világ volt a metró belső világa.
Ugyanakkor a főnök-beosztott
viszonyt egy félkatonai hierarchia
jellemezte, a felettesnek

20

Feri
...A tanfolyam letelte után jöttek a vizsgák, először a
„házivizsga”, majd utána
a „hatósági"!
A társaság fele mehetett hatósági vizsgára, a többinek még
egy évig „segédvezetniük”
kellett (26-ból 1 3-nak).
A házivizsga eredménye döntötte el a sorrendet!
Nekem kereken 4.0 volt az
átlagom (1 db 3-as 1 db 5-ös
a többi 4-es).
De ez csak a 1 4. helyre volt elég,
mert erős társaság jött össze.
Malacom volt, mert a 1 3. helyen
végzett hölgy (Öcsike :D), még
nem volt 20 éves és nem tehetett hatósági vizsgát!
Így én mehettem hatóságira!
Az is 4.0-ra sikeredett, és
február végén elkezdhettük a
gyakorlást 3 ember és egy
módszer-átadó jelenlétében
(Fias János -Isten nyugosztalja!)
A segédvezetőm meg az „Öreg
csont”, a tanfolyamtársam volt...
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Ákos
...1 970 március elején kerültem a Deák téri diszpécser központba, mint
KFM6 tanuló. Betanítóink a MÁV7 -nál szereztek több éves gyakorlatot és
így kerültek a metróhoz. A próbaüzem sok fennakadással folyt, kevés volt
a tapasztalat és ez az összes forgalmiműszaki résztvevőre igaz volt.
Ami kicsit pótolta hiányt, a fiatalokból verbúválodott személyzet hatalmas lelkesedése, amivel meg akartuk és meg is tudtuk
oldani a feladatokat...
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Bandi
...Az előzőhöz még egy történet
is eszembe jut:
1 971 K-Ny8 vonal, nyár, meleg.
Sv.-kén kint aszalódtam
a próbapályán.
Menetközben kinyitottam a
fülke oldalajtót (tilos!). Kiszólt
rádión az instruktor a kocsiszínből, hogy mínusz 50 pont
beírva nekem (prémium elvonás).
Azt válaszoltam: "Amit én most
én magáról gondolok az legalább
még mínusz 200 pont".
Azt is beírta és le is vonták
a prémcsimből...
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Feri
...Ekkor még utas nélküli
próbaüzem volt, és állomás
távolsági közlekedés volt, így a
vonatokat a forgalmi
ügyeletesek indították.
A gyakorlás után, február
20-án hatósági vizsgát tettünk,
és utána folytattuk a próba
üzemet egészen április 3-ig.
Az első gyakorlási napon eljutottunk a Blaha Lujza térig a
szerelvénnyel, amikor is
"elment a vontatási feszültség" (első fordulóba).
Másfél órát dekkoltunk a
Blahán, kiderült, hogy a 25 kWos nagy betáp kábelt elvágták a Blaha Lujza téren.
Amikor visszajött a fesz,
elmentünk a Deákig, majd
vissza, és ennyi volt
az első nap....
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Ákos
...Eljött a nagy nap április 2-a, a hivatalos átadás napja. A Stadion állomás
felszíni részén, délelőtt még aszfaltoztak, fákat ültettek, de a kormánydelegáció érkezése előtt az építők elvonultak.
Az átadás után a forgalmat leállítottuk, azzal, hogy reggel 4.00-tól
feszültség alá helyezzük a vonalat és 4.30-kor a Deák tér és Fehér út
végállomásról elindulnak az első menetrendszerű személyszállító vonatok.
Az utasok már éjféltől kezdtek gyülekezni a bejáratoknál és várták az
állomások megnyitását....
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Bandi
...Az 1 968 és 1 970 között
leszállított Ev kocsik (50 db),
3 kocsis szerelvényekként
lettek forgalomba állítva.
Ezek akkor a kor színvonalát
megközelítő járművek voltak,
ráadásul abban az időben
itthon szinte lehetetlen
volt megismerni a fejlett
nyugati technikákat.

Jól működtek, egyrészt újak,
másrészt jól karbantartottak
voltak. Jelentős létszámú
műszakos személyzet gondoskodott a karbantartásukról
Komolyabb hiba évekig szinte
alig-alig fordult elő velük.
Rengeteg kérdést kaptunk
legtöbbször ismerősöktől, de
sokszor utasoktól is.
"Tisztelte" Budapest lakossága ezeket a járműveket, a
rongálás szinte ismeretlen
fogalom volt...
.
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Feri
...Április 3-án, 3:40-kor
kezdtem a kocsiszínben,
T1 -es tartalékban.
Magamban bosszankodtam,
hogy én már nem fértem bele
azok közé, akik kimehettek
első nap a vonalra dolgozni.
Iszonyatos tömegek voltak
a mozgólépcsőkön,
és a vonatokon.
Például az Astoriánál a Filmmúzeumig állt a sor.

Mindenki le akart jutni a
metróba. Mikor végeztem a
szolgálattal 1 0:40-kor, a
felvigyázó kérésére még
segéd vezetőként kimentem a
vonalra, és a vezető kollégámmal csináltam 3
fordulót túlórában.
Ez volt az első nap.....
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Ákos
...Hetekig hatalmas forgalmat bonyolítottunk le, mert nagyon sokan kíváncsiak voltak az új közlekedési eszközre. Ismeretlen volt az utasok számára
a sok mozgólépcső is.
Gyakran munkaidőnk vége után még 1 -2 órát segítettük a Deák téri állomáson a lépcsőről lelépő utasoknak.
Mementókén szerepeljen itt azok neve akikkel egy műszakban elkezdtük
az első metróvonal forgalomirányítását: Keresztény Miklós KFM, Halácsy
Mária+ központi operátor, Vargha Ákos KFM. Ekkor 25 éves voltam és
volt már 2 gyermekem.
Büszkén viseltük a zöld egyenruhánkat, amely utasainknak is tetszett...
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Bandi

...1 976 októberében kerültem át
az É-D9 vonalra. 1 976 December
31 -én induló É-D vonalra
Augusztus-Szeptemberben
lehetett önként jelentkezni a
K-Ny mkv., sv. állományából.
Én mkv. voltam és jelentkeztem,
ami nem volt könnyű, mert
túljelentkezés volt. Végül is az
első 20 főbe bekerültem és
forgalmi csoportvezetőként
kerültem át. Ez a munkakör ma
már megszűnt, tulajdonképpen,
20-30 mkv. közvetlen irányítását
látta el, főleg beosztás kérelmekkel, ellenőrzéssel foglalkozott és részben mkv. feladatot
látott el. Például fordító
volt a végállomáson.
1 978 Júliusától 1 986 Dec 31 -ig
mkv.-ként dolgoztam ismét, majd
1 987 Január 1 -től nyugdíjazásomig 2009 Július 24-ig instruktorként láttam el szolgálatot...

30

Feri
...A többi nap csendesen telt,
minden motorkocsi vezetőnek
állandó szerelvénye, és állandó segédvezetője volt,
ráadásul kérésre olyan
műszakban dolgozott, ami
éppen megfelelt neki.
4-5 napra előre volt
havibeosztás, amin a végleges
szolgálati műszak volt beosztva. Mielőtt véglegesítették, lehetett eldönteni, ki
mikor szeretne dolgozni.
Ez jelenleg is
hasonlóan működik.....

32

Ákos
...A rendszer szépen elindult és néhány műszaki hibát leszámítva megbízhatóan működött. 1 972-ben elkészült a vonal második része is a Kossuth
tér, Déli pályaudvar között. A forgalomirányítási munkát nem segítették
korszerű berendezések. A forgalmi döntéseket a vonatok helyzetét mutató biztosító- berendezési asztal visszajelentései alapján rádiótelefonon
adtuk ki. Az állomási személyzettel egyedi és közös hívással rendelkező
diszpécsertelefonon tartottuk a kapcsolatot...

33

Bandi
...Az instruktor feladata:
1 , A vonalon közlekedő
járművek műszaki felügyelete, döntés annak
üzemképességéről, segítségnyújtás a személyzeteknek a jármű
műszaki ügyeiben.
2, A vonatszemélyzetek ellenőrzése.
3, Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a KFM
helyszíni megbízottja lehet.
Rengeteg eseménynél
voltam szolgálatban,
köztük több tucat gázolásnál is. Többek között
amikor két saját kollégánkat gázoltuk el (bizt ber
műszerészeket).
Számtalan tűz esetnél is,
legemlékezetesebb a 301 6os kocsi megsemmisülése
volt. Összeütközésnél is
helyszíneltem, például
a KöKi II-es és III-as
kihúzó között történt
eseménynél is...

34

Feri
...Volt egy olyan eset 1 972-ben,
amikor a Pillangóra beérkezés
után egy skót juhász kutya ült
a vágánytengely közepén, és
csak akkor volt hajlandó
megmozdulni, amikor
kedve tartotta.
250 méter volt a Fehér úti
kocsiszín nyugati sarkától a
keletiig, addig a kutya 1 0
méterenként ment tovább,
közte mindig leült. Ez a "játék"
40 percet vett igénybe.
A menetirányító a késés
láttán forrongott a dühtől......

35

Ákos
...A műszaki szolgálatokat telefonon tudtuk elérni, ezek
közül a fontosabbak rendelkeztek rádiótelefonnal is.
A KFM helyiségben kezdetben nem volt klimaberendezés,
így nyári időben sokszor a közel 40 fokot nehezen lehetett kibírni.
A legnehezebb forgalomirányítói feladatot a gázolásos balesetek
jelentették. Az adott körzet feszültségmentesítése, a mentők, tűzoltóság,
rendőrség, BKV Fődiszpécser és egyéb előírt egységek kiértesítése és a
balesetben nem érintett szakaszon a forgalom átszervezése és beindítása,
hatalmas figyelmet igényelt, mert rossz döntés esetén utasokkal teli
vonatok ragadhattak az alagútban, amit minden körülmények között el
kellett kerülni...
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Bandi
...Ma már a Metró egy hálózatnak
nevezhető üzem, akkor egy néhány
kilométeres vonal szakasz volt.
De e z a metró már semmilyen
tekintetben nem azonos a zza l a
metróval. Sem a technika sem az
emberek hozzáállása, szemlélete,
sem a munka anyagi megbecsülés és
társadalmi presztizse nem maradt
változatlan. Sajnos néhány műszaki
fejlesztést leszámítva, minden
lejjebb csúszott...

38

Feri
....A napi szolgálatok nem
voltak hosszúak, ezért sok
szabadidővel rendelkeztünk.
Ezt nyáron strandolásra,
télen kirándulásra használtuk, és olyanok voltunk,
mint egy igazi csapat.
Az sv-k és mkv között
nagyon jó viszonyok
alakultak ki. Akkoriban ez
szocialista brigád volt.
Voltak kulturális programok
is, mint pl. színházba,
és moziba járás.
Ebbe beletartozott a közös
sörözés is. :) Kedvenc helyük
a Metropol söröző, és a
Fehér úton az Aranykacsa
étterem volt. Szolgálat után
oda vonult a társaság...

39

Ákos
...A baleset elhárítása után a
forgalom beindítása a teljes
vonalon és visszatérés a menetrendszerű közlekedéshez, szintén
nagyon bonyolult irányítói feladatot jelentett.
Több esetben csak az esti leállás
után állt helyre a forgalmi rend.
Nem volt egyszerű egy ilyen
esemény után a jelentések
összeállítása, illetve a kimaradt
forgalmi teljesítmények
összegzése sem.
A több éves forgalomirányítási
gyakorlat után már ritkán
adódott olyan alkalom, amikor a
KFM hibás döntést hozott ezért
kialakult egy jó együttműködés a
járművezetőkkel, instruktorokkal
és a műszaki szervezetek
munkatársaival...

40

Feri
....A Fehér úton éppen
visszafogtunk, amikor azt vettük
észre, hogy mindenki felfelé
bámul, és egy szabályos kör
alakú tárgyat nézegetnek.
Mindenki azt hitte, ufó, és
megállt az élet, és a forgalom a
Fehér úton. Az ufó észlelést a
napilapok is leközölték.
A napilapok "azt" meteorológiai
léggömbnek minősítették........

41

Ákos
...1 974 szeptemberéig
dolgoztam KFM-ként.
Október 1 -től kineveztek
Főmenetirányítói munkakörbe, ahol a forgalomirányitó csoport
vezetője lettem.
1 976 nyarán kerültem át
az induló É-D vonalra.
1 990-ig részt vettem
mind az 5 építési szakasz
átadásában és próbaüzemének lebonyolításában. Az egyes szakaszok
építése, az előzetes
tervekhez képest több
éves késéssel készültek el.
A magasabb politika
döntései miatt az ÚjpestKözpont Káposztásmegyer közötti vonalszakasz megépítéséről
lemondtak.
Így az É-D metró 1 7 kmes vonalszakaszát 1
járműtelepről kellett
kiszolgálni...
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Feri
....Az utasforgalom bővülésével
előbb 3, majd 4, és 5 kocsis
szerelvényekkel közlekedtünk,
amiket a Szovjetunióból
származó metrószerelvényekkel láttunk el. Ezeket a
magyar árukért cserébe
szállították. Gyakorlatilag
meghibásodás nélkül
közlekedtek, ehhez közre
játszott az akkori jó
karbantartás, ahogy azt
nemrég Bandi is mondta.........

44

Ákos
...Ezért a reggeli zavartalan
beinduláshoz 7 vonatot kellett
éjszakánként a vonali tároló
helyeken félreállítani.
Erre a vonalra telepítették a
80-as évek végén, a francia
gyártmányú automatikus
vonatvezető rendszert (AVR).
Az elektronikus pályajeleket a
két futósín között elhelyezett
programszőnyegbe táplálták,
amelyet a vonat antennája a
fedélzeti számítógéphez
továbbított. Üzemszerűen a
járművezető az ajtók bezárása
után, az indítógomb megnyomásával indította vonatot és a
rendszer a következő állomásig
vezérelte azt...

45

Feri
...1 987-ben lakhelyváltozás miatt
kértem az áthelyezésemet
a 3-as metróhoz.
Elég nehezen ment, majdnem
olyan volt mintha leszereltem
volna a BKV-tól...
2003-ig-nyugdíjazásomig,
ott dolgoztam. Teljesen más
volt, mint a K-Ny, a játékvasúttól átkerültem a komoly
nagy gyorsvasútra.
Jó volt ott dolgozni egész addig,
amíg az AVR-t be nem vezették.
Nagyon nem akartuk elfogadni
az egyvezetős üzemet, de jól
átvertek bennünket, mert azt
ígérték, hogy bárkit behívhatunk
a vezetőfülkébe, ha magányosnak érezzük magunkat, csak
fogadjuk el a rendszert!...

46

Ákos
...A rendszer bevezetésével csak egy járművezető tartózkodott a vonaton.
Tőlük pontos munkavégzést követelt az AVR, mert az esetleges menetrendtől való eltérést, már nem lehetett behozni a jármű sebességének
növelésével, mert az AVR csak az előre betáplált sebességgel engedte
továbbítani a vonatot.
A teljes vonal beindítása után 1 992-1 997 között Forgalmi Üzemvezetői
beosztást töltöttem be, amelyet nem sorolok a metrós pályafutásom
sikeres időszakai közé. A 2-4 évenkénti rendszeres vállalati átszervezések
miatt, a SAP (komplett, számítógépes ügyviteli rendszer) bevezetésével
nagyon sok, nem szakmai feladatot kellett megoldani, ami számomra is
komoly idegi megterhelést jelentett...

47

Feri
...Aztán rövid idő után megtiltották, még a
családtagok behívását is!
Felüdülés volt, ha a Ganz G2-re kaptunk
beosztást(kivételezett emberek
tehettek rá vizsgát, én a hosszú
szakmai tapasztalatom miatt
kaphattam rá jogosítványt).
Szóval olyan volt, mint amikor egy
Trabantból átülnél egy Mercedesbe!
Minden szempontból!!!
Aztán azt is elvették tőlünk!
Lassan megszoktuk azt a monoton
gombnyomogatást és már elkezdtem a
visszaszámlálást a nyugdíjig!
Az utolsó napok már szörnyűek voltak,
pedig a főnökök már nem is
piszkálták a nyugdíjba vonulókat!
Az egész munkakör rákfenéje volt, hogy a
munka nehézségei mellett a közvetlen
főnökök(az instruktorok) piszkálódását
is el kellett fogadni.
A szabályok betartatásán túl,
némelyek még kiszúrásból
(vagy hozzá nem értésből)
szándékosan cseszegették a
"kipécézett" embereket....

48

Ákos
...1 997-ben visszakaptam főmenetirányítói beosztásomat, melynek
neve a rendszeres átszervezések
miatt többször is megváltozott,
végül 2000-ben megszűnt.
Az utolsó 5 évben forgalmi előadóként egyszerre több megszüntetett munkakört kellett ellátnom,
(Iktatás, postázás, anyagdiszpécser, leltározás, anyag megrendelés és vételezés, utas panasz és
forgalmi esemény kivizsgálás,
fizetési előleg felosztása, KFM
kocsi vezetése) és minden mást,
amire az üzemvezetőségen nem
volt megfelelő személyzet...

50

Feri
...Ahogy vártam a kezdeteket,
úgy vártam az utolsó napokat is!
Aztán KÉSZ! Vége!
Azóta csak utasként és
nosztalgiából metrózom.
Sok jelenlegi kollégát még
megismerek ha arra járok.
A tömegközlekedés szeretete
nem múlt el, a (közlekedéssel
kapcsolatos) közösségi oldalakra
rendszeresen írogatok és
teszek fel saját képeket.
A családon kívül ez a
szórakozásom!...

51

Ákos
...Terveim szerint szerettem
volna a DBR 4. metróvonal beindításában részt venni, amely
átadását 1 995-re tervezték.
Erről lemaradtam, mert a forgalomba helyezés és átadás csak
201 4-ben történik.
Hosszú vívódás után döntöttem,
hogy 2005 májusától, 37 évi
szolgálattal kérem
a nyugdíjazásomat.
Szerencsémre csak a szép emlékek maradtak meg bennem és
az első 25 év tényleg az volt.
Az 1 968-ban indult első tanfolyam hallgatók élő tagjaival
évente kétszer találkozunk.
A többi régi munkatársammal a
kapcsolatom az évek múlásával
egyre lazul...

52
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Rövidítések
1 : sv; segédvezető, K-NY-on van, ő

8: K-NY; kelet-nyugati metróvonal,
vagyis a 2-es metró.

2: AVR; automatikus vonatvezető
rendszer, ilyen üzemel a 3-as vonalon,
lényegében állomástól állomásig a gép
vezeti a vonatot.

9: É-D; észak-déli metróvonal, vagyis a
3-as metró.

felel az utastájékoztatásért, és a bal
oldali ajtókért.

3: MÁV PÁV; Magyar Államvasutak
által elvégzett pálya alkalmassági
vizsgálat.
4: BKV; Budapesti Közlekedési
Vállalat, a főváros közösségi közlekedését ellátó cég.
5: mkv; motorkocsi vezető, ő vezeti
ténylegesen a metrót.
6: KFM; Központi Forgalmi
Menetirányító, vagyis ő felel a vonalon
közlekedő járműveknek az utasításokat, ha esemény van.
7: MÁV; Magyar Állam Vasutak,
ahogyan a neve is mutatja, a magyar
vasúti társaság.
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Galéria
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