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Dr. Zahumenszky József egykori BKV- és Volán Tröszt-vezérigazgató, az MKFE ügyvezetõ elnöke,
a KTE társelnöke és fõtitkára

A közúti szállítás rendszerének kiépítõje

Szállítmányozóként kezdte a második világháború végén a karrierjét Zahumenszky József. Az államosítások követõen a közúti árufuvarozás lett a szakterülete, a Teherautó Fuvarozási Nemzeti Vállalatot (TEFU)
szinte a nulláról építették fel a kollégáival. A személyszállítás szakértõjévé akkor vált, amikor a MÁVAUT maradványaiból kellett egy országos, több ezer buszt integráló hálózatot kialakítani. A közúti szállítás „csúcscégében”, a Volán Trösztben hosszú évekig volt a termelési és értékesítési tevékenység vezérigazgató-helyettese, illetve egy rövid ideig vezérigazgató. E beosztásaiban a szállítási ágazat fejlõdésének aktív kezdeményezõje és operatív irányítója volt. Sikereire a politika is felfigyel, így szinte kikövetelték, hogy vállalja el
a BKV vezetését 1984-ben, ahol a csúcskort jelenti a nyolc „Zahumeszky-év”. A 82 éves közlekedésszervezõ máig aktívan sportol és vesz részt a KTE életében.
– Hova, milyen családba született Zahumenszky József?
– A családi legendárium szerint hatféle vér csörgedezik
ereimben: lengyel, magyar, bajor, horvát, szlovák és sváb.
1928. augusztus 27-én születtem Budapesten. Édesapám
üzemvezetõ volt a kábelüzemben, édesanyám kétéves koromban elhunyt, így apai nagymamám nevelt. Késõbb édesapám újraházasodott, és két féltestvérem született. Mindig
Budán éltem, gyerekkoromban közel a Dunához, õslakos
XI. kerületinek tartom magam.
– Hogyan került kapcsolatba a szállítással?
– 1942 és 1946 között kereskedelmi szakközépiskolába
jártam. Még 1943-ban a vízilabdaedzõm, Rajki Béla barátja,
dr. Csík Ferenc olimpiai bajnok segítségével beajánlott egy
kisebb magán szállítmányozási céghez, a Wadlseinerhez
gyakornoknak. Ettõl kezdve a nyári és téli szünetekben ott
gyakornokoskodtam, a közlekedés hamar a mániámmá vált,
és az is maradt a mai napig.

– Milyen volt a háború alatt a szállítmányozás?
– A közlekedés folyamatába nehéz beleszólni, ha van
igény (például árualap) és vannak eszközök, akkor egy szállítmányozó és a közforgalmú közlekedés képes biztosítani a
személyek és dolgok helyváltoztatását a háborús körülmények között is a harci cselekményekben közvetlenül nem
érintett területeken. Sok munka volt akkoriban is, gyakran
változott, hogy mi a szállítandó áru, és hosszabb-rövidebb
idõre kiestek egyes célországok is.
– Hogyan alakult a sorsa a háború után?
– 1946-ban, az érettségit követõen állandó munkatárs lettem a Hermes Nemzetközi Szállítmányozási Rt.-nél. Maszek
speditõrként fõleg Hollandia és Skandinávia irányába és irányából szerveztük a fuvarokat. A céget a nagy tudású és
nagy tekintélyû, a szállítmányozói egyesületet is elnöklõ Bíró Albin vezette, aki reggel hétkor a kávéja mellett gyakran
mesélt nekem arról, hogy néz ki a közlekedési infrastruktú-

ra Európában, milyenek a holland kikötõk, rakodók, mit és
hogyan képesek kezelni. Remek ember volt. Tõle tanultam
meg a megbízó tiszteletét, azt, hogy mindig az õ érdekükben
kell eljárni, legyen szó az akár fuvaroztatóról, akár utasról.
Ezt a szemléletet és hozzáállást minden beosztásomban
igyekeztem alkalmazni és továbbadni. Akkoriban olyan jól
kerestem forgalomszervezõként és vámközvetítõként a sok
rendkívüli prémiumnak hála, hogy olykor a fizetésemet is elfelejtettem felvenni, ugyanis nem tûnt fel, hogy eltelt egy
újabb hónap. Az államosítás 1948-ban ennél a cégnél ért,
elõbb a Nemzetközi Forgalmi Rt.-nél dolgoztunk, majd 15
jármûvünkkel együtt kerültünk be a Teherautó Fuvarozási
Nemzeti Vállalatba, a TEFU-ba, ahol akkor 300 tehergépkocsi volt.
– Említette a vízilabdaedzõjét. Mesélne a sportkarrierjérõl?
– Jó felépítésû srác voltam, szinte minden sportágba belekóstoltam, ahol labda is szerepet kapott, de a fõ sportágam
a vízilabda volt. Kezdetben a BSZKRT csapatában játszottam, késõbb utánpótlás válogatottként komoly esélyem volt
kijutni az 1948-as londoni olimpiára (ahol Sárkány Miklós
vezetésével ezüstérmes lett a magyar csapat), ám nem így
lett: egy meccsen iszonyúan megfáztam a jéghideg vízben,
és egy évre eltiltott az orvos. Ezután már nem folytattam tovább, a szállítmányozási szakma lett számomra a legfontosabb. A sportolással azonban máig sem hagytam fel, rendszeresen úszom.
– Hogyan mûködött a TEFU akkoriban?
– Nem gyõztük az igényeket kielégíteni. Bizony elõfordult, hogy maga Bebrits Lajos közlekedési miniszter utasított minket, hogy mely cégeknek kell „mindenképp” teljesíteni az igényét. Öt évig dolgoztam itt, az utolsó idõben a kereskedelem, a díjszabás, a számlázás is hozzám tartozott.
Nehéz idõszak volt, éjjel-nappal dolgoztunk – a gépkocsik
mindenképp. 1953-ban a minisztérium Autóközlekedési Fõigazgatóságára kerültem, ahol kidolgoztuk az Országos Menetirányítási Rendszert. Ezt a munkát csoportvezetõként irányítottam. A cél a meglévõ fuvareszköz-állomány minél
jobb kihasználása volt, hiszen az újjáépítés és az ipar fejlõdése miatt minden szabad kapacitásra szükség volt. Azt találtuk ki, hogy amelyik teherautónak helyközi forgalomban
nem volt visszfuvarja, annak vezetõje a legközelebbi (az ország 130 pontján mûködõ) fuvarszervezõ irodánál köteles
volt jelentkezni visszfuvarért vagy szabad kapacitás esetén
pótfuvarért. Ez a rendszer nagyon jól mûködött, jóval 90%
feletti kihasználtságot eredményezett abban a korban, amikor nagyon alacsony színvonalú volt a telefonszolgáltatás.
Ilyen eredményességet a nyugati cégek sem tudtak elérni,
már csak azért sem, mert senki sem üzemeltetett a mienket
megközelítõ nagyságú jármûflottát. E rendszerben még arra
is tudtunk figyelni, hogy a megrendelõk olyan jármûvet kapjanak, amilyet kértek, vagyis ne menjen nyitott kocsi, ha nekik fedettre van szükségük. Ilyen „rugalmasságra” a kapacitáshiánnyal küzdõ vasút akkoriban nem mindig volt képes.
Felismertük a kommunikáció fontosságát az üzemszervezésben, így kiemelt figyelmet szenteltem annak, hogy legalább
a fuvarszervezõ irodák között legyen (URH rádiós) közvetlen kapcsolat.
– Elérkeztük a legendás Volán Tröszt idõszakához. Hogy
alakult ki ez a cég?
– A háború után az autóbusz-közlekedtetést a nemzeti
vállalatként önállósított egykori MÁV-részleg, a MÁVAUT
végezte, míg a TEFU-ba az árufuvarozó és szállítmányozó
cégeket és azok eszközeit integrálták. A két céget 1953-ban
vonták össze az AKÖV-ökbe, amelyekbe késõbb még a taxisokat is beleintegrálták. A sorszámmal jelölt AKÖV vállalatokat a Tapolcai Kálmán vezette Autóközlekedési Tröszt
fogta össze – ami a korábbi minisztériumi igazgatóság utódszervezetének volt tekinthetõ. Itt váltam a szakmai körök
elõtt országosan ismertté, ugyanis „keresztapa nélkül” kineveztek a tröszt forgalmi és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesének. Már ebben a munkakörben voltam, amikor felmerült a névváltoztatás lehetõsége. Azt javasoltam, legyen
Volán az új elnevezése, hiszen dolgozóink túlnyomó többsége a volán mögött ül. Kezdetben nem volt átütõ sikere az ötletnek a vezetõtársak körében, azt mondták: ez idegen név,
de végül ez lett a befutó. Az 1970-es években felmerült,
hogy a számok helyett nevei legyenek az egyes megyei vállalatoknak. Ekkor alakultak ki a Volán busztársaságok elnevezéseiben máig ható cégnevek – ám a statisztikai számokat
ezután is alkalmaztuk a belsõ dokumentációban. A Volán
Tröszthöz végül 19 megye 21 vállalata tartozott, e cégek tevékenységének koordinálását végezte a központ, üzemi, mûszaki, jogi és gazdasági kérdésekben. Egy megyében szinte
minden esetben csak egy Volán társaság szolgáltatott, a társaságok nem versenyeztek egymással.
– Hogyan mûködött ez a hatalmas társaság, és mi volt
benne az eddigiekhez képest az új elem?
– A ’60-as évek elején „cégszervezési” feladataim is voltak: az akkor létrehozott megyei AKÖV vállalatok mûködési rendjét és felépítését az AKÖV Tröszt vezérigazgatóságán
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dolgoztuk ki. És ha mindezek a munkák nem lettek volna
elegek, a Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója is voltam ekkoriban ipari szakon, és tagja voltam a minisztérium
Közlekedéspolitikai Bizottságának. A Volán Trösztnél a termelés és értékesítés egyaránt jelen volt. A Volán kiszolgálta
a belföldi személy- és árufuvarozási igényeket, és nemzetközi útvonalai is voltak. Nem volt monopolhelyzetünk a közúti
árufuvarozásban, mivel sok üzemnek volt saját kocsiparkja.
Csupán a jármûpark 15%-a volt a miénk, mégis mi vittük el
a volumen 60%-át – többek között a már említett menetirányítási rendszernek hála! A személyszállítás területén az volt
a cél, hogy valamennyi települést bevonjunk a közszolgáltatásba. A MÁVAUT hálózatát vettük át és ezt fejlesztettük évtizedeken át a gyakorlatilag teljesnek mondható lefedettség
eléréséig. Ezekben az években a közúti árufuvarozás nyereségébõl évente ezer új jármûvet tudtunk vásárolni, így önfenntartó volt a cég. A fejlesztések másik forrása az amortizáció volt: csupán 70%-ot hagytunk helyben felhasználni, a
többi 30%-ot országos érdekek szerint használtunk fel, például a nagyobb városok helyi buszközlekedésének bázisát
teremtettük meg belõle. Kezdetben még villamos üzemek is
tartoztak hozzánk, például Pécsett és Szombathelyen, ám
ezek az elavult, kis kapacitású jármûvek az egyvágányú pályákon életképtelennek bizonyultak és fejlesztésük helyett
olcsóbbnak tûnt az autóbusszal való kiváltásuk.
Amikor 1984-ben eljöttem a Volántól, 16 ezer teherautóból és 8000 buszból állt a jármûparkunk, miközben 96 ezer
embert foglalkoztattunk. Ha belegondolok, hogy milyen és
mennyi eszközt „örököltünk” meg az elõdvállalatoktól, jól
látható, mekkora volt a fejlõdés. Hatalmas értéket hoztunk
létre. Persze az utasok és az ügyfelek elégedettségére végig
odafigyeltem. Minden hónapban volt egy trösztszintû vezetõi értekezlet, ahova minden vállalat vezetõje eljött. Ez egy
nagyon hasznos és informatív fórumnak bizonyult. Egyszer
panasz jött Ózdról, hogy nem megfelelõ a munkásszállítás.
A következõ értekezletet Ózdon tartottuk, az acélmûvek bejárásával egybekötve. Mindenki láthatta, milyen nehéz munkát végeznek az acélipari munkások, ezután azt mondtam:
nem megengedhetõ, hogy a dolgozók szállítása rossz minõségû legyen. Ha továbbra is gond lesz – mondtam –, egy év
prémiumot vonok meg az érintett vezetõtõl, az újabb panasznál pedig felmentem. Ezután már nem jött újabb panasz a
munkásszállításra.
– Miért voltak nemzetközi fuvarjai a Volánnak? Arra ott
volt a Hungarocamion…
– A Hungarocamion a Trösztrõl lett leválasztva egy minisztériumi döntés következtében. A céget még mi szerveztük meg, sõt az elnevezését is az én javaslatomra fogadták el.
A dr. Mezei Gábor vezette társasággal ennek ellenére jó
volt a kapcsolatunk, ám kiderült, nem képesek minden relációt a szükséges kapacitásokkal lefedni. A minisztérium
Nemzetközi Fõosztályának vezetõje behívott egyszer és elpanaszolta, hogy a 18 ezer darabos éves osztrák fuvarozási
engedélyt nem tudjuk kihasználni, mivel a Hungarocamion
fõként távolabbi, jobban jövedelmezõ célországra koncentrál. Ekkoriban a volán trösztös kocsik csak a KGST-országokba járhattak, ám a kihasználatlan kvóta miatt visszakaptuk a magyar-osztrák forgalmak lehetõségét. Tárgyalásaim
az osztrák megbízókkal sikeresek voltak, maradéktalanul ki
tudtuk használni az éves kontingenst – az osztrák fuvarosok
rovására, õk akkortól csak 2000 engedélyt tudtak lehívni a
18 ezres magyar keretükbõl. E sikernek is köszönhetõ, hogy
ezután már svájci és olasz fuvarokat is vállalhattunk. Egy
másik büszkeségem a Budapest és Moszkva közötti közúti
darabáru-fuvarozás volt. Ezt vasúti tarifával végeztük, ám
árukárok (dézsmálás) nélkül, a vasúténál rövidebb menetidõvel.
– A magyar közlekedésügyet máig meghatározza (és
megosztja) az 1968-as Közlekedési Koncepció. Ön hol és hogyan élte meg ezt a stratégiát?
– Az 1968-as mechanizmus/reformbizottság közúti közlekedési részének elnöke voltam. Egyetértettem az ott megfogalmazott célokkal, az irányított piacgazdaság híve voltam
és vagyok a mai napig. A gazdaságirányítás szakszerû koordinálásának igénye újra és újra elõjön, legutóbb épp a világválság kapcsán. Csak így lehet kiküszöbölni a kilengéseket,
egyenletes fejlõdést biztosító kiszámítható pályára állítva
például a közlekedési ágazatot. A koncepcióra visszatérve: a
vasúttal amúgy is szoros volt a kapcsolatunk, hiszen a teherautók sok helyen vittek árut a vasútállomásokra, vagy onnan
a rendeltetési helyre. A vasúti-közúti átrakás volumene évrõl
évre nõtt, többek között a koncepcióban is lefektetett „körzetesítések miatt” (több, kisforgalmú árukezelési pontot feladott a vasút, a nagyobbakra hordva rá közúton az árut), miáltal nõtt a vasúti szállítás hatékonysága, és rövidült a szállítási idõ, nemzetgazdasági szinten jelentõs megtakarításokat
értünk el. A MÁV vezetõivel személy szerint is gyakran találkoztam, olykor felkértek minket, hogy vegyünk részt
olyan szállításokban, amelyekhez a vasút épp nem rendelkezett megfelelõ kapacitással. Így több száz vagonnyi exportárut vittünk az egyik télen közúton Záhonyba, hogy az export célkitûzéseket teljesíteni lehessen. Persze volt „ütközésünk” is a vasutasokkal. Erre is mesélnék egy, a korra jellemzõ példát: dr. Csanádi György professzor, aki teljes szívével vasutas volt, miniszter korában évente egyszer berendelt magához minden közlekedési vállalatvezetõt személyes
beszélgetésre. Egyik alkalommal számon kérte rajtam, hogy
miért végez a Volán darabáru-szállítást Budapest és Pécs kö-

zött, ráadásul szállítmányozói módra. Nem volt a szállítmányozás híve, azt nyugati huncutságnak, értéknövelõ kapitalista tevékenységnek tartotta. Nem mondtam ellent, de a
szolgáltatást megtartottuk, csak átneveztük „minõsített fuvarozássá”. A darabáru-szállítás végül annyira felfutott, hogy
bármely két belföldi település között három nap alatt háztól
házig szállítottuk az árut, a vasút korábban csak állomástól
állomásig eljuttatást vállalt, és azt sem ilyen gyorsan. Ehhez
átvettük a MÁV-tól az embereket, a raktárakat és az eszközöket is. Tízlábas konténerekben végeztük a szállítást, csaknem 6000 konténerrel rendelkeztünk. A konténerek szállításában a vasút is részt vett, az ország minden szegletében voltak terminálok, ahonnan teherautók vitték házhoz a konténereket, Pest megyébe pedig kizárólag közúton vittük õket. E
szolgáltatásnak köszönhetõen sok kurrens, fedett teherkocsi
szabadult fel a vasútnál exportáruk fuvarozására.
– A KTE-nek társelnöke (1969–1984), illetve fõtitkára
volt (1984–1994) hosszú idõn át. E tevékenységérõl is szólna pár szót?
– A KTE társelnökeként azt képviseltem, hogy az egyesület alkosson olyan hidat az elmélet és a gyakorlat között,
ami nem egyirányú: valódi szakmai vitákat követõen szülessenek meg az iránymutatások, elvi állásfoglalások. A számos sikeres konferenciánk és javaslatunk közül egyet emelnék ki. Az 1970-es évek elején javasoltam, hogy a KTE keretei között tartsunk egy vitát a közlekedéspolitikáról (ebbe
300 szakembert vontunk be), majd folytattuk a konzultációt
a marketing a közlekedésben címmel. Ezt sokan támadták,
mondván nincs szükség marketingre, a közlekedést anélkül
is ismeri és használja mindenki. Pedig ha sokba kerül vagy
rossz minõségû az általunk nyújtott szolgáltatás, akkor a fuvaroztatók elpártolnak. Ezt akkor még nem fogta fel mindenki. Az volt a tapasztalatom, hogy azok a vezetõk, akik
nem foglalkoztak az egyes cégek „termelési” részével, vagyis magával az alaptevékenységgel, azok a szakmai vezetõket

sem tudták hatékonyan, szakszerûen irányítani, és ez a termelékeny munkát akadályozta.
– A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE)
ügyvezetõ elnöke volt. E szerepkörben mi volt emlékezetes?
– Amikor 1966-ban az egyesület ügyvezetõ elnöke lettem (Skonda Ödön volt a fõtitkár ekkoriban), még nem a
szakmai érdekvédelem volt az egyesület fõ profilja, hanem a
devizaszerzés és a devizakímélés. Ezt például úgy értük el,
hogy támogattuk a nemzetközi közúti szállítást nyugatra,
aminek fuvardíja devizában volt elszámolva. A térségben mi
lettünk elõször az IRU tagjai, mi gyõztük meg a többi
KGST-államot, hogy érdemes csatlakozni ehhez az ENSZ
égisze alatt mûködõ szervezethez.
– Hogyan lett a BKV vezérigazgatója?
– Úgy hallottam, hogy majdnem MÁV-vezérigazgató lettem 1984-ben, és nem a BKV vezetõje, sõt ekkor ment nyugdíjba Mezei a Hungarocamiontól, ahol szintén felmerült a
nevem. Dr. Békesi László a fõváros nagyhatalmú vezetõje
meghívott magához és elmondta, hogy tizenegy jelölt és önjelölt van a posztra, én lennék a tizenkettedik, de elsõ a sorban, mert õk engem szeretnének. Mint mondották,
utastisztelõ és az alaptevékenységhez értõ közgazdász szakember vagyok. Én szívesen maradtam volna a Volánnál, ahol
egy új struktúra, a Volán Központ indult el éppen, amelyet a
vezetésem alatt alakítottak ki – megbízott vezérigazgató voltam ott akkor. Nem éreztem volna fairnek, ha egy ilyen folyamat közepén hagyom el a céget, de beláttam, hogy a

BKV-s kinevezésem fontosabb, mint a volános munkám
folytatása. Így 34 év után munkahelyet váltottam.
– Milyen volt a BKV-nál dolgozni akkoriban?
– Nagyon szerettem a BKV-nál dolgozni, nagy kihívás
volt, ráadásul ablakot nyitott a világra. A Nemzetközi Közforgalmú Közlekedési Szövetségi (UITP) tagságunk révén
lehetõségem volt számos nagyváros tömegközlekedési megoldásával megismerkedni, amiybõl sokat hasznosítani tudtunk Budapesten, sõt a világ is tudott tanulni tõlünk. Az
UITP-ben végzett bizottsági és alelnöki munkám elismerésének is tekinthetõ, hogy a kétévente megrendezésre kerülõ
kongresszust 1989-ben Budapesten tartották. Nyugati példák alapján jelentek meg a jármûveink oldalán a reklámok,
épültek reklám oldalfalú fedett váróhelységek a hirdetõk
pénzén, de az is újdonság volt, hogy a 8-10 percnél ritkábban járó járatok menetrendjét tételesen meghirdettük – addig
csak az elsõ és utolsó indulás, valamint a követési idõköz
szélsõértékei voltak feltüntetve. Amikor a BKV-hoz kerültem, anyagilag kevéssé volt elismerve a vezetõi gárda, ezen
sikerült változtatni. Akkoriban 4,5 millió utas (felszállás)
volt munkanapokon a társaság jármûveire. Folyamatosan
mértük az egyes viszonylatok kihasználtságát, ahol 80% feletti érték adódott, oda személyesen is elmentem tájékozódni, mi okozza a nagy arányt, és hogyan lehetne enyhíteni a
zsúfoltságot. Arra biztattam a kollégáimat, hogy merjenek
kiállni a szakmai álláspontjukkal a nyilvános fórumok felé,
azaz tájékoztassák az utasokat, médiát, a hazai és nemzetközi fórumokat azokról a kérdésekrõl, amelyekben kompetensek és képben vannak. Ha nincsenek a tények birtokában,
irányítsák a kérdezõt ahhoz, aki képes lehet válaszolni a feltett kérdésre, ha nem találnak ilyet, akkor küldjék a kérdezõt
hozzám.
– Akkoriban is érkeztek „megkeresések” a fõvárostól?
– A Fõvárosi Tanács elnöke évente egyszer fogadott hivatalos találkozón az irodájában, az elnökhelyettesnek negyedévente tartottunk (telefonos) beszámolót. Derzsi András
volt akkoriban a közlekedési fõigazgató a tanácsnál, bizalmi
viszony volt köztünk, hagytak dolgozni. Sosem volt problémám a politikával, nem féltem nyilatkozni, ha kérdeztek. A
politikai vezetés vagy a média olykor jelzett hibákat, ezeket
mindig megvizsgáltam. Ha megígértem, hogy intézkedni fogok, akkor az meg is történt. Ez sajnos akkoriban sem volt
általánosan jellemzõ mentalitás. Nagyokat mondani sokan
tudtak, de konkrét ígéreteket tenni és azokat betartani nagyon kevesen. Amikor egy-egy cégvezetõ jött hozzám tárgyalni, egy idõ után már a járásából, köszönésébõl, testtartásából el tudtam dönteni, hogy erõs, dönteni képes vagy
gyenge, döntésképtelen vezetõvel állok szemben. Nem féltem a dolgozóktól sem, a BKV vezetõjeként is ki mertem
állni a buszvezetõk elé, és elmondani nekik, miként képzelem én a közforgalmú tömegközlekedési gépkocsivezetõk
munkáját. Például elvártam, hogy télen ne nyissák ki a végállomáson várakozás közben az összes ajtót, hogy ne hûljön
ki teljesen a busz, vigyázzanak az utasok kényelmére és
egészségére. Igaz, nemcsak elvárásaim voltak feléjük, de
pluszpénzt is adtam nekik. Bevezettük az üzemanyag-prémiumot, a fogyasztásmérõk felszerelését követõen. Nem volt
könnyû elérni, hogy az üzemanyag-megtakarításból (ami dologi kiadás) prémium (személyi költség) legyen kifizethetõ,
noha ennek köszönhetõen hetek alatt megszûnt a norma feletti fogyasztás.
– Hogyan értékeli a BKV-nál töltött éveket?
– A BKV volt az utolsó „igazi” munkahelyem, innen
mentem nyugdíjba több mint 45, a közlekedésben aktívan eltöltött év után. A BKV élén nyolc évet töltöttem el, ebbõl hét
évben élüzem voltunk. Európai szintû mutatókkal rendelkeztünk, 7-8 év volt csupán az autóbuszok átlagéletkora, fõdarabos nagyjavításokkal javítottuk az üzemkészséget, a jármûvek mûszaki biztonságát – amikor nem telt új beszerzésre, új Tátra villamosokat helyeztünk üzembe, sõt a GanzMÁVAG-gal együtt kísérletet tettünk a magyar metrógyártás
megalapozására, de sajnos ez nem sikerült, ellenben sikerült
saját erõbõl újjáépítenünk a Budavári Siklót, ami máig a vár
egyik jelképe.
– Akkoriban kezdett felfutni az egyéni közlekedés. Ez nem
jelentett problémát?
– A személygépkocsik utaselszívó hatása nem jelentett
gondot a BKV-nál akkoriban, mivel az összköltségeink
20%-át fizették csak az utasok, a többi 80%-ot közvetve
vagy közvetlenül az államtól kaptuk. Ma 55%-ot szednek be
az utasoktól Budapesten, vidéken 60% feletti ez a mutató, ez
nagyon magas arány, Nyugaton a 30-50% a cél. A Bokroscsomag egyik hibája volt, hogy elvonta a városi közforgalmú közlekedés állami támogatását, állandó adósságspirálba
taszítva ezzel a városi közlekedést végzõ társaságokat.
– Hogyan értékeli a pályafutását? Minek köszönhetõ páratlan sikeressége?
– Sikereimet annak köszönhetem, hogy a közlekedésben
minden területen volt olyan csapat, amelyik képes voltak jó
munkát végezni, lehetett rá támaszkodni. Másrészt mindig
azzal foglalkoztam, amit szerettem és érdekelt, nem féltem
döntéseket hozni a szakterületemen. A döntéseknek mindig
számon kértem a végrehajtását, ellenõriztem azok eredményeit. Mindezek ellenére haragosom, ellenségem soha nem
volt. Persze az is nagyon fontos, hogy biztosított volt a jó
családi háttér: a családot összetartó közgazdász-technikus
feleségem, két lányunk, öt unokánk és ma már négy dédunokánk.
Andó Gergely

