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Tisztelt Olvasó!
Ismét egy új év küszöbéhez érkez-
tünk. Mint minden alkalommal 
most is próbálunk új reményekkel 
átlépni a következő esztendőbe. 
Még egy utolsó pillantást vetve a 
2016-ra megállapíthatjuk: jóból és 
rosszból egyaránt jutott.
Mérlegre téve az elmúlt hat évet 
2016-ról már elmondhatjuk, hogy 
végre hozott már magával egy kis-
mértékű béremelést, ugyanakkor 
szomorúan kell megállapítanunk, 

hogy az elmúlt években a vasúti jövedelmek több 
mint 12%-kal csökkentek a Nemzetgazdasági át-
laghoz képest. A politikai propaganda ma már úgy 
kiabál a béremelések után, mintha az elmúlt hat év 
során nem ő lett volna a gátja a tisztességes bér-
emeléseknek. A politikusok lassan már azt a látsza-
tott keltik, hogy mérhetetlen adakozásuknak talán 
csak a szakszervezetek lettek volna az elutasítói. 
Hiába hazugság mindez, sajnos több emberre hatást 
gyakorol. A média bekebelezése, az ellenzéki hír-
források elhallgattatása segít a valóság köntösébe 
bújtatni a hamisságot. De a tény, ettől még tény 
marad: az elmúlt hat évben a vasút eredménye mí-
nusz 12%. 
Változás kell. Haladéktalanul. 2017-nek ebben kell 
sorsfordítónak bizonyulnia.  A vasút ugyanis már 
olyan fokú létszámhiánnyal küzd (a végrehajtó szol-
gálat terén), hogy az már veszélyezteti a napi fel-
adatok végrehajtását. A mozdonyvezetői hívatásra 
ez ma még nem igaz, de érezhető, hogy a bérek és 

a foglalkoztatás miatt sokat veszített vonzerejéből 
a mi szakmánk is. A minimálbér és a szakmai bér-
minimum emelése elkerülhetetlen volt, (évek óta az 
lett volna), de azok mértékének emelését a bérmi-
nimumok feletti munkavállalóknak is biztosítani 
kell! 2017-nek változást kell hoznia a bérek mellett, 
a vezénylések terén is, mert új utakat keresnek az 
emberek. Soha nem volt ennyi panasz az embereket 
kizsigerelő vezénylésekre, mint manapság. Évtize-
dekkel ezelőtt majdnem kétszer ennyi kolléga ve-
zénylését látta el fele annyi ember, mint napjaink-
ban, miközben emberségesebben történtek a 
munkaidő-beosztások. Pedig többen, több vonatot, 
több túlórával továbbítottunk el. 
Végezetül engedjétek meg, hogy egy kis kulisszatit-
kot osszak meg veletek. Nagy erővel – mondhatni 
gőzerővel – dolgozunk azon, hogy jövőre megújult 
külsővel és tartalommal lépjünk olvasóközönségünk 
elé. Fő célunkon természetesen az újítások nem 
változtatnak, továbbra is elsődleges szempontunk 
a hiteles szakmai tájékoztatás. 
Ugyanakkor szeretnénk nagyobb teret biztosítani 
kollégáinknak is a szereplésre: szerkesszük együtt 
a lapot az új évben. Várjuk szerkesztőségünkbe fo-
tóitokat, írásaitokat, amelyek a mozdonyvezetői 
hivatás mindennapjait tükrözik vissza, hogy ezzel 
is még színesebbé és változatosabbá tegyük a Moz-
donyvezetők Lapját.  
Egyelőre azonban most koncentrál-
junk az ünnepekre. Kollégáimnak, 
olvasóinknak és családjaiknak jó 
egészséget, boldogságot, sikereket és 
boldog új évet kívánok! 
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Az ALE soros őszi ülését az olaszországi Salernoban 
rendezte a FAST-Mobilitás szakszervezet.

Pénteken reggel 9 órakor kezdődött az ülés. Elnöki üdvözlet után 
az ALE ülés résztvevői egyperces
néma felállással emlékeztek a júliusban elhunyt ULBD(bolgár) 
elnökre , aki több mint 12 évig volt
a szakszervezet elnöke.
A megemlékezés után a napirendi pontok elfogadása követ-
kezett.
• a madridi ülés jegyzőkönyvének ismertetése és elfogadása
•  az ALE vezetőségének az utolsó ülés óta végzett munkája
• tájékoztató az EU-s projektekben való részvételről
• CESI kongresszus
• ismételt tárgyalások az ETF-el
• helyzetértékelés a szerb és a bel-

ga szakszervezeteknél
• a jövő tavaszi varsói ülés ponto-

sítása
• pénztárosi beszámoló
• a Dán DJF szakszervezet felvételi 

kérelmének jóváhagyása
• tagszervezeti beszámolók
• egyebek

Az ALE vezetőségének beszámolója 
a tavaly szeptemberi ülés óta végzett 
munkájáról.
Az elnökség csak egyszer ülésezett és 
a következő témákat tárgyalta:
Az EU-s projektek,- ezekben az ALE 
közreműködik, mint társszervezet, 
ami egy nagyon jelentős előrelépés, 
mert teljesen letisztázódtak az alaki 
követelmények és a projektekben való 
részvétel,
így a korábbi viták, amik az ALÉ-n 
belül voltak (a projektben részt nem 
vevő országok erős kritikával illették 
a részvevőket) - letisztultak. Az ALE 
titkársága minden ország részére július 7-én elküldte a jelenleg 
induló három projektre vonatkozó részvételi lapokat, így minden 
tagszervezet a számára legérdekesebbre jelentkezett.
CESI kongresszus. Ez év decemberében kerül sor Brüsszelben a 
CESI kongresszusára, és mivel az ALE CESI tag, már megkapta a 
két küldöttre a meghívót. Az elmúlt négy évben az ALE és a CESI
közt nagyon jó együttműködés alakult ki ,melynek köszönhető-
en technikai és logisztikai támogatást kapunk olyan ügyekben is 
mint a már említett EU-s projekt .
Találkozó az ETF-el .
Júniusban az ETF helyettes főtitkára -Sabina Trier - egy levelet 
küldött az ALE elnökének, melyben javasolt egy esetleges talál-
kozást, hogy megvitassák a kétoldalú együttműködés lehető-
ségét az ETF és az ALE között. A találkozóra július 20-án került 
sor Brüsszelben. A 2013 július 29-i utolsó találkozóhoz képest, 
meglepő barátságos volt a légkör. Ismét kiderült: felül kell vizs-
gálni a mozdonyvezetők kiképzését, hogy megfeleljenek a magas 
elvárásoknak az EU-s irányelvek szerint. De van még egy jelen-
tős nézeteltérés, amit tisztázni kell: mégpedig az ALE szerepe a 
szociális párbeszédben. E témában új tárgyalásokra kerül sor ok-
tóber 11-én. A tárgyalások másnapján okt. 12-én részt vehetünk 
az ETF-hez tartozó mozdonyvezető szakszervezetek tanácsadó 
ülésén.
A következő ALE elnökségi ülés a tervek szerint Varsóban lesz 
2017 május 25-28-án.Az ülés helyszíne és végső dátuma még 

pontosításra kerül.
A SACT (Belga) szakszervezetet levélben kértük, hogy tájékoz-
tassák az ALE-t az aktuális helyzetükről (az elnök hosszantartó 
betegsége, ideiglenes ügyvivő stb.), de a mai napig válasz nem 
érkezett. Az NSMS (Szerb) szakszervezet közölte, hogy nem tud 
részt venni az ülésen, mert ugyanebben az időben tartják a helyi 
választásokat.
Pénztárosi beszámolóban elhangzott, az ALE jelenlegi pénz-
ügyi helyzete stabil, sőt a 2018-as kongresszusra már tartalék 
is rendelkezésre áll. A DJF (Dán) mozdonyvezető szakszervezet 
felvételi kérelméről döntött az ALE. Írásban előzetesen minden 
tagszervezet javasolta a felvételt, így az ülésen szavazással meg-
erősítésre került a kérelem. A szavazásról a Dán szervezetet írás-

ban értesítik, így a tavaszi varsói ülésen megtörténik a felvétel.

Tagszervezeti beszámolók:
Minden tagszervezetnek az elnökségi ülés előtt három héttel, 
írásban kell benyújtania a két ülés közötti időszakban végzett 
munkáról szóló beszámolót. Ezek a beszámolók megérkeztek 
az ALE madridi központjába. Az írásokhoz szóbeli kiegészítések 
hangzottak el.

VSLF (Svájc)
Megnyílt a Gotthard alagút. 2016.június 1-jén nyílt meg a világ leg-
mélyebben és leghosszabban futó alagútja. A két alagút egyen-
ként 57,1 km hosszúságban húzódik az Alpok alatt.  A projekt 
költsége 12 200 000 000 svájci frank (mitegy1.1miliárd €) A svájci 
nép népszavazáson döntött az alagút megépítéséről. Az avató 
ünnepségen Matteo Renzi olasz miniszterelnök, Angela Merkel 
német szövetségi kancellár, Franciois Hollande francia elnök és 
Johann Scheider Amman svájci elnök vett részt. A By Rail Fit 
SBB-AG program létszámleépítést tervez 2020-ig. A 33 000 dol-
gozóból 1400 embert küldenek el. Azok az alkalmazottak, akik 
már legalább 4 éve az SBB-nél dolgoznak, részükre a kollektív 
szerződés szerint külső munkát keresnek. Ebben a létszámban 
benne van a természetes lemorzsolódás, de így is nagy a leépítés. 
A mozdonyszemélyzetet nem érinti a leépítés, mivel jelenleg is 
kevés a mozdonyvezető. Jelenleg is folyik a felvétel és a kiképzés 

ALE elnökségi ülés 2016.10.06-09.
Salerno (Olaszország)
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is. A leépítés főleg az adminisztratív munkaköröket érinti. Több 
sajtóértesülés hangzott el, hogy néhány éven belül vezető nél-
küli vonatok fognak közlekedni. A VSLF nagyon óvatosan kezeli 
ezeket az értesüléseket, mert még semmilyen elképzelés nincs 
arról, hogy milyen paraméterekkel teszik lehetővé az ilyen forgal-
mat. Ez még a jövő zenéje. A második legnagyobb vasúti társaság 
Svájc-ban a BLS-AG.  Itt folynak az új kollektív szerződésről és 
bérrendszerről a tárgyalásokra mozdonyvezetők a VLSF tagjai, 
így a tárgyalásokon jelen vagyunk.

FS-SR (Szlovák)
Az elmúlt elnökségi ülés óta munkánk az volt, hogy más szak-
szervezetekkel együtt munkacsoportot hozzunk létre. A munka 
célja az volt: a vasút hozzon létre egy új fizetési rendszert, amely 
érvényes a ZSSK-Cargo-ra is. A munkacsoport elvégezte a mun-
kát, letette a javaslatát és most várjuk a munkaadó véleményét. 
Az FS-SR kezdeményezte a munkaügyi jogszabályok változta-
tását a mozdonyvezetőknél, mégpedig a munkavédelem, mun-
kaidő, pihenődő tekintetében. A cél, hogy növeljük a biztonságot 
a pályán. A javasolt változások: minden Szlovákiában közlekedő 
vonat mozdonyvezetőjére egyaránt kötelezően érvényes legyen 
a munkaidő, a pihenőidő! És ezt tartsák nyilván természetesen 
a nem állami társaságoknál is. Így ki lehetne szűrni a munkaidőt 
és pihenőidőt be nem tartó cégeket. Ebbe beletartozik az is, ha a 
mozdonyvezető más társaságnál is dolgozik. A munkaadóknak is 
kötelességük jelenteni a náluk dolgozó mozdonyvezetők óra tel-
jesítményét. Követelmény hogy minden munkáltató központi nyil-
vántartásba jelentse az adatokat  Kell a megfelelő szabályozás 
arra is, hogy azok a munkaadók is fizessenek a mozdonyvezetők 
vizsgáztatására, orvosi vizsgára, oktatásra, amelyek eddig csak 
a kész mozdonyvezetőket foglalkoztatták. Arányosan vegyék ki 
részüket a költségekből.

  
ULBD (Bolgár)
A Bolgár államvasutak adóssága 400 mill. leva (200 mill€). Az 
állam bejelentette segítségét, támogatását, új motorvonatok vá-
sárlására. A teherszállítás ugyanazon a szinten van, mint tavaly, 
előrelépés nem történt. Jövője nem tisztázott. Hiány van moz-
donyvezetőből, nincs jelentkező. Az ULBD tagsága változatlan, a 
kollektív szerződés októberig érvényes.

FS-CR (Cseh)
Az utóbbi időben több tárgyalásunk volt a parlamentben a poli-
tikusokkal. A legnagyobb szakszervezeti tömörülés a CMKOS, 
változtatni akart a törvényen. Azt szerették volna elérni, ha a 
szakszervezetek nem tudnak megegyezni valamilyen kérdésben, 
akkor automatikusan a legnagyobb szakszervezet javaslata le-
gyen a mérvadó. Természetesen ez részünkről elfogadhatatlan.
Július elején voltak problémák egy magáncég - a JHMO (területi 
kisvasút) területén. A cég nem fizette a béreket, és mivel itt is van-
nak tagjaink, tárgyalásokat kezdeményeztünk a tulajdonosokkal. 
A megbeszélések sikerrel zárultak, visszamenőleges hatállyal 
mindenki megkapta a bért.
A mozdonyvezetők között kiosztásra kerültek kísérleti jelleggel 
a táblagépek, teszt jelleggel. Ha a tapasztalatok kedvezőek, még 
ebben az évben véglegesítik a használatukat.

Az elnökségi ülés este 19.30-kor ért véget. Elnök 
úr megköszönte az egész napi munkát, a hoz-
zászólásokat, a FAST-MOBILITÁS szakszervezet 
rendezését és a Varsói viszontlátással búcsúzott 
a résztvevő tagszervezetektől.

Róka György
nemzetközi 

referens
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2010. évben a Mozdonyvezetők Szakszervezete úgy döntött, hogy azon tagjai részére, 
akik kiemelkedően sokat tettek a mozdonyvezetőkért, emlékérmet alapít. Az első három 
plakett 2010. évben a MOSZ húszéves évfordulóján kerültek kiosztásra. 2016. évben a tes-
tületek döntése alapján Bánrévi Károly dombóvári és Viczián Mihály békéscsabai nyugdíjas 
kollégáink részesültek az elismerésben. Az ünnepélyes átadásra 2016. október 16-án ke-
rült sor a MOSZ Küldöttközgyűlésén.
Gratulálunk!

Bánrévi Károly méltatása
Családi indíttatás hatására lett mozdonyvezető, Édesapja pél-
dáját követték mindketten testvérével, amikor ezt a hivatást vá-
lasztották. Mezőcsáton született 1957-ben, a szakközépiskolai 
érettségivel egyben dízelmotor-szerelő bizonyítványt szerzett. 
A vasút szolgálatába 1976. június 22-én állt, rögtön mozdonyve-
zető-gyakornoknak vették fel Miskolcon, s másfél éves kiképzés 
után már villamosmozdony-vezető lett. A tanfolyamon jött rá, ha 
az embernek van akarata, ha meg akar valamit tanulni, azt meg 
is lehet tanulni. A tanulás azonban nem ért véget a sikeres moz-
donyvezetői vizsgával, később letette a technikusi minősítést és 
megszerezte a hivatásos közúti gépjárművezetői jogosítványt is. 
1979-ben került Dombóvárra.
 Megszerette az itteni légkört és a kollégákat. Ez egy jó kollektí-
va volt már akkor is, segítőkészek voltak és befogadóak. Sokat 
számított neki ez a hozzáállás, de föl is néztek rá, mert abban az 
időben csak neki volt villanymozdony vezetői vizsgája. A munka-
helyi kapcsolatokból számos barátság alakult ki. Jó és összetartó 
közösséget alkottak.
Mozdonyvezetői hitvallása szerint: 
„A mozdonyvezető a menybéli magasság, Ő az az ember, akinek 
képesnek kell lennie a nap 24 órájának minden egyes percében, 
munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezni szolgálatba. Ha-
talmas kötöttséget jelent ez, s aki ezt tartósan képes csinálni, az 
nem egy mindennapi ember.”

A MOSZ megalakulása előtt is a közösség vélemény formáló, a 
mindennapokban példamutató magatartása miatt a mozdonyve-
zetők példaképévé vált.
1985-ben az akkori szakmai vezetés országos mozdonyvezető 
versenyt hirdetett, melyre a fűtőházak a legjobbnak ítélt kollégá-
kat nevezték. Így történhetett, hogy a megmérettetésen két Bánr-
évi is szerepelt. Karcsinak a testvérével is versenyeznie kellett. Az 
eredmény egy fantasztikus második hely, amely megerősítette 
hitét, hogy alkalmas a szakma magas szintű gyakorlására.
Oktató mozdonyvezetőként számos kadét képzésében vállalt 
szerepet, nemcsak a szakmai ismeretek elsajátításában, hanem 

Mozdonyvezetőkért Emlékérem 2016. 



Mozdonyvezetők Szakszervezete  2016. november-december 7

A
 m

ozdonyvezetőkért 
G

yászolunk

Viczián Mihály
Született a Békés megyei Csorvás városában 1952.03.08-án. Is-
kolai tanulmányait, a szeghalmi Péter András Gimnáziumban 
folytatta ahol a mezőgazdasági gépszerelői szakma mellett 
1970.06.16-án sikeres érettségi vizsgát tett. Tanulmányai befejez-
tével 1970.09.10-én, mint mozdonyvezető gyakornok lépett a MÁV 
szolgálatába. Dízelmozdony-vezetői képesítését 1972.07.13-án, 
Szombathelyen, villamosmozdony-vezető képesítését 1976.09.16-
án, Miskolcon szerezte. Munkaviszonya alatt mindvégig, egé-
szen a 2006.03.30. nyugdíjazásáig mozdonyvezetőként dolgozott. 
Kezdetektől a MOSZ tagja, aktívan részt vett a szervezet műkö-
désében és már 1990-től a békéscsabai tagcsoport helyi ügyvi-
vőjeként tevékenykedett. A későbbiekben, két cikluson keresztül 
1994-től - 2002-ig a békéscsabai tagcsoport Kongresszusi Kül-
dötteként funkcionált. A 2002-es választáson sajnos már nem 
indult, de továbbra is aktívan részt vett a MOSZ életében, mivel 
2002-től - 2006-ig a sportbizottság tagja volt. Nyugdíjazása után 
sem tudott a szervezettől elszakadni így 2006.03.30-tól a békés-
csabai nyugdíjas tagcsoport vezetőségi tagjaként számíthat rá 

minden kolléga.

a mozdonyvezetői szolidaritás, a kollégák iránti tisztelet fontos-
ságát is átadta a rábízott gyakornokoknak. Egykori tanítványa 
visszaemlékezése szerint a könnyű kapcsolatteremtés, a hivatás 
iránti alázat, szigorú szakmai elvárás jellemezte. Egyetlen szol-
gálat sem múlhatott el a mozdonyon szándékosan okozott hiba 
elhárítása nélkül. A felügyelet alatti utazás utolsó szolgálatában 
az volt az elvárása, hogy a vizsga előtt álló kadét a mozdonnyal 
önállóan tudjon megindulni.
Az akkori Vasutasok Szakszervezete mozdonyvezetői tagozatá-
nak képviselői felismerték a közösség iránti elkötelezettségét, 

önzetlen tenni akarását, felkérték a tagozat munkájában való 
részvételre. Ténykedése során nyilvánvalóvá vált számára a 
mozdonyvezetői érdekek markáns, önálló képviseletének igénye. 
Aktívan részt vett a kiválás előkészítésében, megvalósulásában.
A MOSZ alapító tagja. A dombóvári tagcsoport létrejötte az Ö el-
hivatott, akadályt nem ismerő munkájának is köszönhető.1994-ig 
a tagcsoport küldöttjeként tevékenykedett. Nyugállományba vo-
nulását követően a dombóvári nyugdíjas tagcsoport tagja, aktív 
szerepet vállal annak működtetésében, a mozdonyvezetői közös-
ség mindennapjai és gondjai ma is gondolatai előterében állnak.

Mély fájdalommal tudatjuk akik ismerték és 

szerették hogy kollégánk 

Lang József 
rövid ideig tartó súlyos betegség után58 

éves korában elhunyt. 

Gyászolják a celldömölki és a szombathelyi 

terület mozdonyvezetői, kollégái. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Megrendülten tudatjuk, hogy 

Puskás Miklós 
munkatársunk 

2016.11.28-án a Nyúl mh-nél bekövetkezett 
tragikus balesetben, szolgálatteljesítés 

közben elhunyt. Puskás Miklós 
mozdonyvezetőt a Floyd Zrt. saját 

halottjának tekinti. Temetéséről később 
adunk tájékoztatást.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
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A nyugdíjba vonult kiskunhalasi vontatási utazók körében igény me-
rült fel arra vonatkozóan, hogy szervezett egységben találkozhassa-
nak. Ebben voltak segítségünkre a MOSZ kiskunhalasi tagcsoportjá-
nak vezetői. 2007. május elején „Meghívó”- kat küldtek ki május 18.-i 
összejövetelre, és 41 fő nyugdíjas kolléga megjelenésével megalakult 
a Nyugdíjas Mozdonyvezetők Kiskunhalasi tagcsoportja, az ország-
ban másodikként.
Ezen a napon nagy volt a nyüzsgés, egymás szavába vágva jött a sok 
régi emlék felelevenítése, a többi kollégánk felöl az érdeklődés. A 
szemekben ott csillogott az a régi érzés, ami ezt a szakmai csapatot 
régen is összekötötte, a gőzös időszakban, majd a dízel és villanyvon-
tatás korában. Komoly feladatok közé tartozott ezen a napon a Műkö-
dési szabályzat kialakítása, a vezetők megválasztása, tagdíjak ösz-
szegének meghatározása és rögzítése.  Döntés született, hogy évente 
két alkalommal találkozunk, hogy újabb kollégákat megkeresünk, 
valamint, 3 fős vezetői testület választunk. Rögzítettük, hogy minden 
találkozásunkkor a tagcsoporton vezetőség beszámolót tart.  Sajnos, 
azóta már hagyománnyá vált, de akkor megemlékeztünk azokról, 
akik már nem lehettek közöttünk. Ekkor indítottuk el,  hogy állandó 
napirendként szerepel a MOSZ és munkáltató helyi vezetőjének tájé-
koztatása a napi aktualitásokról. Első, emlékezetes találkozásunk zá-
rásaként a kiskunhalasi mozdonyvezetőktől meghívást kaptunk egy 
finom ebédre. A következő találkozásaink, már ezek jegyében zajlott 
le. Ezen jól sikerült kezdés után létszámunk 51 főre nőtt, megjelenni 
csak azon tagjaink nem tudtak, akik betegek, kórházi kezelésre vár-
nak, vagy, már azon túl vannak. De, aki csak tud, eljön minden egyes 
ajkalommal, ha fizikailag gyengén is, de a szíve segít abban, hogy ismét 
találkozzunk. Legidősebb tagunk 88 éves, ő még mindig biciklivel jön 
az összejöveteleinkre. A hagyományosan megtartott MOSZ helyi ve-
zetőinek tájékoztatása mindig nagyon tartalmas és változatos, sokan 
csak ámulnak a legújabb technika, számítógéprendszer adta lehető-
ségek bevezetésén. Kár, hogy van sajnos több negatívum is, melyeket 
érzékelünk mi is. Minden esetben megajándékoznak naptárral, vagy 
egyéb csecsebecsékkel. Ezeknek - a találkozásunk mellett - örülünk, 
de a lényeg, hogy nem feledkeztek meg rólunk! A jó Kiskunhalas kör-
nyéki finom nedűk kóstolása sem maradhat el - természetesen mód-
jával -, s felelevenednek a régi események. Azonban, a változás nem 
csak az ősz hajszálakban mérhető, hanem a beszélgetések témáiban 
is. Ez annyit jelent, hogy míg régen sokat beszéltünk a hölgyekről (is), 

ma már arról esik a legtöbb szó, hogy ki hány gyógyszert szed, hol fáj, 
melyik doki a jobb. Minden esetben közös fotózás történik a vontatá-
si területen, mozdonyokon. A legutóbbi fotón jelképesen volt jelen a 
gőzös időszakot jellemző vízdaru, a V43 sorozatú villanymozdony, és 
az M28 sorozatú dízel „Zsuzsi”. Színes képek készülnek és a követke-
ző összejövetelünk alakalmával kiosztásra kerülnek. Befejezéskép-
pen a finom ebéd elfogyasztása következik, fehér megterített asztal 
mellett, de volt vasutasnapi ünnepségen saját pörkölt főzés is. Végül, 
mindig eldöntjük a következő összejövetel dátumát, s reménykedünk, 
hogy akkor még nagyobb számban jelenünk meg, s nem kell egy per-
ces néma felállással kezdenünk a rendezvényt, mert valaki megint itt 
hagyott bennünket. Sajnos, az elmúlt években már nem tudtuk ezt a 
szomorú „napirendet” egyszer sem elhagyni! Nyugodjanak békében!
 Jövőnkre nézve azt látjuk, kormányunk nyugdíjazási politikája azt 
eredményezte, hogy 2010. év után már nem emelkedett tagságunk 
létszáma, de kitartása és rendíthetetlen összetartása megmaradt. 
Összejövetelink hivatalos beszámolói utáni, fehér asztali ebédünket 
már saját főzésünk váltotta fel. Tettük ezt azért, mert 2017.05. 18.-án 
megérjük 10 éves évfordulónkat, és a befolyt tagdíjból szeretnénk egy 
„kiruccanást” tenni bérelt busszal, egy közeli csárdához. Szponzorra 
eddig még nem tudtunk szert tenni, de reméljük, hogy egyszer ez is 
megadatik. Ezért, területileg felosztottuk a „fehér asztali” rendelé-
sünket, ami jelenleg új formában működik is. Nemrég a kiskunhalasi 
horgásztagok főztek halászlét, utána a Kecel-Kiskőrös térsége tagok 
megoldották a jó pörkölt főzését, legutóbb pedig a kelebiai tagok ör-
vendeztették meg tagjainkat bőséges és finom töltött káposztával.
 Azt is el kell mondani, hogy van olyan tagunk, aki(k) önzetlenül, hoz-
zájárulnak a saját területükön megtermelt alapanyagok felhasználá-
sával, pl.: savanyúságok, és érlelt pálinka, valamint borral.
Nyugdíj előtt álló kollégáinkkal való beszélgetések alapján úgy ér-
zékeljük, hogy már nem ilyen a mai (aktív) társaság, mintha nem 
működne valami. Ez pedig nem az összetartást, a kollegiális, baráti, 
szakmai összetartozást jelképezi. Szedjétek össze magatokat fiatal 
kollégák, ne engedjétek ezt a nagyszerű kis szakmai csoportot szétz-
ilálni! 
Köszönjük, hogy megjelenhettünk lapotokban (nekünk ilyenünk sem 
volt, sajnos!), minden kedves kollégának és családjának Békés Kará-
csonyt, Boldog Új Évet Kívánunk! 

Kiskunhalas, 2016. november 25.

„… fizikailag gyengén is, de a szíve segít abban, 
hogy ismét találkozzunk”/Egy nyugdíjas tagcsoport élete/
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A
 szív segít...

 Ez a fotó is a Nyugdíjas Mozdonyvezetők Kiskunhalasi tagcsoportjáról készült, sőt, azt 
is láthatjuk, hogy ugyanaz a kép, amit már bemutattunk.
  Azonban, szomorú aktualitás is rögzítésre került ezen az oldalon, a jövőre 10. évfor-
dulójukat ünneplő csapatról. Akiknek az arca nem látható, azok már nincsenek közöt-
tünk. Megdöbbentő! Csak 9 év telt el! Én ott voltam a megalakulásuknál, végigkísértem 
az azóta eltelt időszakot, s azt is tudom, hogy az első két évben nem volt az a szomorú, 
napirendi pont, amikor némán állnak 1 percig, s a távolba merengve idézik fel annak az 
arcát, aki fél éve még ott állt közöttük. Ha így nézzük, akkor csak 7 év (- 16 fő!)! Tessék, 
már én is csak számokban beszélek – annyira belém verték -, pedig emberekről van 
szó. 
 Hány fekete pont lenne még a képen, ha mindenki megéli a nyugdíjas kort, s beállha-
tott volna ebbe a csapatba, de ők ide sem jutottak már el? + 4! Már megint a számok.
 Mi lenne, ha Őket is a nagyszerű IVU segítségével vezényelték volna? Pedig, nekik még 
CSAK olyan vezénylőjük volt, aki nem kódszámnak nézte a mozdonyvezetőt, látta az 
arcok mögött a beteg szülőt, házastársat, sápadt gyereket, születést, halált, figyelembe 
vette a lakhelyet, hogy csak gyalog jár. Sőt, még azt is tudta, mely típuson lehet a leg-
többet kihozni az emberből, azonnal tudta (telefon, mobil nélkül), hogy egy betegség 
esetén kivel lehet pótolni a hiányzó embert és nem sértődött meg, ha valaki azt mond-
ta, „most tényleg nem alkalmas”. Ugye milyen sokrétű munka volt, s még nem is emlí-
tettem mindent? A felsoroltak CSAK az agyukban volt elmentve, semmilyen program 
nem figyelmeztette őket, ha mellényúltak .
 A képen látható az a mozdonyfelvigyázó is, akinél huszonegy-néhány éven keresztül 
jelentkeztem. Ő mindig csak megkért, soha nem emelte fel a hangját, nem üvöltötte 
fenyegetőzve, hogy akkor ELRENDELEM, de számomra szent és sérthetetlen volt ez a 
csendes rendelkezés. Miért? Tiszteltem? Igen! És ment a vasút! Még jobban is?
 Milyen érdekes! Mennyi minden eszembe jutott egy képről, néhány arcról, s még 
mennyi mindent nem mondtam el. Lehet, hogy a számok bűvöletében élő, színes 
grafikonokat tologatóknak - akik már el is hiszik, hogy ez a jövő -, néha (csak néha) ki 
kellene kukkantani a monitor mögül, még akkor is, ha ez nem elvárás „felülről”! 
 Már hallom a hangokat: ez akkor volt, ma már más világot élünk, de ért hozzá stb. 
Azoktól nehéz ezt elfogadni, akik azt mondják, „nem engedi a gép”. Tudom, hogy van-
nak helyek, ahol rendben mennek a dolgok, még úgyis, hogy be-
tartják a szabályokat. Nem is nekik írtam (tisztelet a kivételnek), 
hanem azoknak a jó szakembereknek, akik kimagasló tudásukat 
a rossz szándék szolgálatába állítják, s próbálják magyarázni iga-
zukat görcsösen, fröcsögve, az embereket szidva. 
 Egy dolgunk maradt. Békés Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új Évet 
Kívánni minden nyugdíjas Kollégának és Családjának! 

Viorál Endre, Kurfis Imre, 
Koszorús Zoltán, Hegyi József, 
Agócs József, Friebert István, 
Nagy Attila, Hercegh Imre, 
Magyar Lajos, Kiss Ferenc, 
Varga István, Nánai Antal, 
Szabó Gábor Pál, Gál László, 
Szalma László, Cserjés Sán-
dor, Kószó József, Fodor Ká-
roly, Komlós Tibor, Kolozsvári 
Ferenc, Kiss II János, Nemes 
Sándor, Horváth Ferenc, 
Kuti János, Gyenizse Antal, 
Baranyi Antal, Szűcs László, 
Ocskó János, Kiss János, 
Hegyi Balázs, Mikó Péter Pál, 
Csernák László, Király Jenő, 
Selymesi Sándor, Jagodics 
István, Kovács Imre, P. Nagy 
József, Vlasits József, Frank 
Vince, Vági Kálmán, Papp 
László, Pető László, Szabados 
Károly, Babós Zoltán, Kasziba 
Kálmán, Kiss Sándor, Sejben 
István,
Gyökér József, Szabadi 
Ferenc, Lapoczka Pál, Ács 
János, Nyilas József.

Gusztos Károly



10

Tá
bl

as
ul

i Táblasuli
II. rész: Ablakok

Az első részben bejelentkeztünk a Windows-ba. Mi is a Windows? 
A gép operációs rendszere. Mi az operációs rendszer? Az ope-
rációs rendszer tart kapcsolatot a számítógép és a felhasználó 
(számítógépet kezelő ember) között, összehangolja a számítógép 
részegységeinek (hardver elemeinek /angolul: hardware/) műkö-
dését. Mik ezek a részegységek? A számítógép több elemből épül 
fel, akár egy mozdony, ezen elemek együttműködése szükséges a 
feladatok elvégzéséhez, pont úgy, ahogy egy mozdonynál. Néhány 
alkatrész, a teljesség igénye nélkül: processzor, memória, háttér-
tár, videokártya, GPS, 3G modem, SIM kártya olvasó.
Tehát, minden megmozdulásunkat az operációs rendszer értelme-
zi. Ha végrehajtható ténykedést érzékel, akkor cselekszik a kiadott 
parancsainknak megfelelően! A számítógép pontosan azt csinál-
ja, amit mondunk neki! Azaz, ha valami balul sül el, akkor először 
gondoljuk végig milyen műveletsort végeztünk a probléma kiala-
kulása előtt! 
Bejelentkezés után, ha még nem állítottunk be mást, először 
ez piramisos kép (1. ábra), szakszóval háttérkép, jelenik meg:

1. Ábra: Kezdeti Windows kép
Nézzük meg mi van az Asztalon! Az asztalt szó szerint kell érteni, 
mert bejelentkezés után a Windows Asztala jelenik meg, kis ké-
pekkel megtűzdelve. Egy kis kép hivatalos neve: ikon. Tehát fenti 
képen az Asztal tele van ikonokkal. Az ikonok programokat indí-
tanak, vagy dokumentumokat nyitnak meg. Kinézetükkel, felira-
tukkal utalnak az indítandó programra, dokumentumra. Hogyan 
működik az ikon? Kétszer rá kell koppintani (egérrel: kattintani), kb. 
1,5-2 másodpercen belül (2. ábra). Próbáljuk ki!

2. Ábra: Koppintsunk kétszer az ikonra!
Rövid idő után megnyílik egy ablak, amely kétfélekép-
pen nézhet ki! Lehet teljes méretű (3. ábra), és lehet 
normál méretű (4. ábra). Azt hogy épp milyen méretben 
jelenik meg az ablak, azt az határozza meg milyen méretben került 
becsukásra legutóbb! Persze, ez sem teljesen igaz; tapasztaljuk 
majd!

4. Ábra: Teljes méretű ablak

3. Ábra: Normál méretű ablak

Nézzük meg a kétféle ablak jobb felső sarkát! Három vezérlő gomb 
foglal egymás mellett helyet. Látható, a szélső vezérlő gombok 
megegyeznek, a középső gombok pedig eltérnek!

Mit vezérelnek a gombok? Lássuk!
 : Az ablak bezárása (becsukása). A gomb kezelése bezárja 

a megnyitott dokumentumot, vagy leállítja a futó programot. Akkor 
használjuk, ha az ablakra már nincs szükség.

: A teljes méretű ablakot normál méretű ablakra váltja. Az 
ablak mérete az előző normál méretű ablak nagyságát veszi fel. 
Akkor használjuk, ha az ablak eltakar valamit.

   : A normál méretű ablakot teljes méretű ablakra váltja. Akkor 
használjuk, ha az ablaktartalom teljes méretben jobban értelmez-
hető, mint normál méretben.

  : Az ablak kis méretű lesz, eltűnik az Asztalról, de nem záródik 
be. A képernyő alsó sávjában (Tálcán) látható a program, vagy doku-
mentum ikonja. Az ikonra egyet koppintva az ablak újra kinyílik az 
Asztalra. Akkor használjuk, ha az ablakra rövidesen szükségünk lesz.

Az ablakok oldalán és alján gördítősávok helyezkedhetnek el, ame-
lyek az ablakban található, ablakkeretnél nagyobb tartalmat, az ab-
laknyílás elé gördítik, húzzák. A domború, más színű rész mozga-
tásával együtt mozog az ablak tartalma.
A kis nyilakra koppintva egy picit mozdul az ablaktartalom. A pici 
nyilak és a domború (más színű) rész közé koppintva majd egy ab-
laknyílásnyit gördül az ablaktartalom.
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5. Ábra: A normál méretű ablak méretezése
Az ablaknak van teljes képernyős változata is. Ekkor a képernyő 
alsó részén lévő sávot is eltakarja az ablak, és előfordulhat, hogy 
a fent említett vezérlők sem jelennek meg! Ilyen például az MVA 
(mozdonyvezető asszisztens).
A normál méretű ablak méretezhető.
Ujjunkkal meg kell célozni az ablak keretét, ha jó helyen van az ujjunk 
a keretet lehet húzni (5. ábra). Nem egyszerű dolog, egérrel könnyebb; 
az egér akkor van megfelelő pozícióban, ha megje-lenik egy kétirá-
nyú nyilacska – ezt a pontot sem könnyű megtalálni elsőre.

6. Ábra: Az ablak mozgatása

7. Ábra: Az ablak mozgatás után
Most csukjuk le a Tálcára ablakunkat! Koppintsunk a kis méret ve-
zérlőre! Az ablak eltűnik, de az ikon ott marad a Tálcán (8. ábra)!

8. Ábra: A Tálcára lecsukott ablak ikonja jelzi, hogy az még aktív
Most koppintsunk kétszer táblagépünk dokumentációját megnyi-
tó ikonra: Már nyílik is a tartalmat megjelenítő ablak, amely 
vagy teljes méretű (9. ábra), vagy normál méretű (10. ábra).

9. Ábra: Ismét egy teljes méretű ablak

10. Ábra: És a normál méret

11. Ábra: Hoppá! Két ablak a képernyőn!
 Már nyílik is az előbb lecsukott ablak!
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12. Ábra: Az aktív ablak kerül előtérbe, kerete színes

Váltsunk ablakot! Kattintsunk a Adobe Reader ikonjára (12. ábra)!
A váltás teljes méretű ablakoknál is ugyan így működik, a különb-
ség annyi, hogy ott csak az aktív ablak látszik. Akkor is tálcán lévő 
ikonok használatával váltogathatunk az ablakok között. Ilyen mó-
don, több ablak is lehet nyitva, nem csak kettő!
A kemény edzés végén, levezetésként, állítsuk át a háttérképet! 
Zárjuk be az ablakokat: !

13. Ábra: A négyzet megjelenéséig tartsuk ujjunkat a képer-
nyőn!

14. Ábra: A képernyő menü

Ha nem hibáztunk megjelenik a Személyre szabás beállításainak 
ablaka. Tudjuk, két eset lehetséges!
Ha normál méretű beállítási ablak jelenik meg (15. ábra), nyissuk 
teljes méretűre (16. ábra)!

15. Ábra: Normál méretű beállítási ablak

16. Ábra: Teljes méretű beállítási ablak

Válasszunk ki egy szimpatikus háttérképet és koppintsunk rá! Én a 
páfrányosat választottam. A művelet lezárásaként koppintsunk a 
Módosítások mentése gombra – a jobb alsó ablakrészen található. 
A gomb kezelése után visszatér a Személyre szabás beállításainak 
ablaka (18. ábra).
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Az ablakban található keret Saját témák szekciójában lesz egy 
Nem mentett téma feliratú ikon. Mentsük el! 

Koppintsunk az ikonra, erre megjelenik alatta egy áttetsző négyzet 
– esetünkben kék színű. Ha valamiért más színű, ne ijedjünk meg: 
nincs jelentősége a színnek.
A műveletet kijelölésnek hívják.

Ha az asztalon egyet koppintunk egy ikonra a körülötte lévő kis 
terület hasonló módon változik. A kijelölés jelzi, hogy a következő 
műveletet a kijelölt elemre fog vonatkozni.
Tehát kijelöljük a Nem mentett téma ikont! Koppintsunk a Téma 
mentése feliratra – a kijelölés alsó szélének vonalában a keret jobb 
oldalának közelében található.

19. Ábra: A téma Saját névvel lesz mentve

20. Ábra: Szakszóval, a beviteli mezőbe beírható téma kívánt 
neve

A mentéshez koppintsunk a Mentés gombra!
Láthatjuk, hogy az ikon felirata az általunk megadott névre vált (21. 
ábra).

A mentés nem feltétlenül szükséges, de így teljes a dolog – ne vé-
gezzünk félmunkát!
Zárjuk be a beállítási ablakot! Munkánk eredménye rögtön látszik 
(22. ábra).

22. Ábra: Az új háttérkép

Az eddigi tudással felvértezve, már el tudjuk indítani az MVA-t! Va-
lamint tudjuk kezelni a program weblap szekciójában előhívható 
ablakokat. A szükséges felbontás beállításokat legközelebb végez-
zük el! Ha felkészültünk, koppintsunk kettőt a program ikonjára!

Folytatjuk!

Veres Győző

Táblasuli
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A MÁV-START Zrt. 2016. IX. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IX. havi 
zárólét-
szám (fő)

IX. havi átlaglét-
szám (fő)

IX. havi “mí-
nusz” órák

IX. havi betegség 
órák

IX. havi be-
teg-szabadság 
órák

IX. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

IX. havi 
szabadság 
órák

IX. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

IX. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

IX. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 2 743,80 1 644,47 1 099,33 409,69 210 212,33 -34,07 1 214,32 757,08 3 473,33 215,68 421,83 1 350,78

VSZ Bp-Nyugati 1 800,09 987,57 812,52 102,72 163 164,00 -0,05 1 783,24 727,09 4 561,10 18,83 724,96 229,86

VSZ Szolnok 2 060,00 578,89 1 481,11 2 620,86 196 196,00 -0,78 527,39 479,52 4 025,17 84,00 311,00 512,86

VSZ Székesfehérvár 980,33 613,18 367,15 404,89 150 149,17 -1,94 258,00 291,43 3 055,80 86,00 283,00 226,84

VSZ Hatvan 1 411,24 595,76 815,48 39,62 655,57 118 117,27 -10,28 704,72 451,14 2 171,22 16,00 184,00 270,00

VSZ Győr 1 438,69 687,61 751,08 22,50 657,42 160 159,63 -10,98 497,18 424,80 2 864,00 56,00 286,00 1 021,67

TSZVI Budapest összesen 10 434,15 5 107,48 5 326,67 22,50 39,62 4 851,15 997 998,40 -58,10 4 984,85 3 131,06 0,00 20 150,62 476,51 2 210,79 3 612,01

VSZ Debrecen 1 840,97 931,17 909,80 16,43 103,71 213 211,90 -17,54 491,50 578,54 176,00 5 133,82 94,80 496,87 648,74

VSZ Nyíregyháza 1 520,76 556,19 964,57 247,72 143 144,87 -16,35 814,34 548,00 176,00 3 633,15 46,00 200,00 240,00

VSZ Záhony 742,33 498,76 243,57 43,99 99,44 93 93,00 -11,68 255,52 2 160,17 78,00 102,00

TSZVI Debrecen összesen 4 104,06 1 986,12 2 117,94 0,00 60,42 450,87 449 449,77 -45,57 1 305,84 1 382,06 352,00 10 927,14 218,80 696,87 990,74

VSZ Miskolc 1 575,05 831,89 743,16 93,36 682,00 259 257,83 -114,69 1 526,59 1 504,05 4 989,86 138,31 1 533,46 1 106,43

TSZVI Miskolc összesen 1 575,05 831,89 743,16 93,36 0,00 682,00 259 257,83 -114,69 1 526,59 1 504,05 0,00 4 989,86 138,31 1 533,46 1 106,43

VSZ Pécs 836,05 375,49 460,56 99 99,00 -3,50 209,31 61,66 176,00 1 557,86 8,00 744,00 60,78

VSZ Dombóvár 1 553,43 861,14 692,29 182,00 583,27 181 181,47 -16,02 1 139,15 411,66 176,00 3 603,32 130,56 8,50 7,40

VSZ Nagykanizsa 1 012,04 642,42 369,62 7,52 49,05 97 97,13 -17,48 353,28 450,02 2 062,07 813,00

TSZVI Pécs összesen 3 401,52 1 879,05 1 522,47 189,52 0,00 632,32 377 377,60 -37,00 1 701,74 923,34 352,00 7 223,25 138,56 1 565,50 68,18

VSZ Szeged 3 017,65 1 673,77 1 343,88 217,88 120 119,83 -35,42 909,24 425,77 2 857,47 45,78 338,00 18,00

VSZ Békéscsaba 1 440,82 634,34 806,48 367,18 130 130,00 -15,24 207,65 577,83 2 568,06 136,00 1 023,70 100,00

VSZ Szentes 1 276,55 547,43 729,12 134,12 68 69,10 638,52 141,27 1 008,99 26,72 318,00

VSZ Kiskunhalas 1 208,28 658,71 549,57 67,60 69 69,00 -25,80 422,66 265,06 1 760,00 178,55 162,00 32,53

TSZVI Szeged összesen 6 943,30 3 514,25 3 429,05 0,00 0,00 786,78 387 387,93 -76,46 2 178,07 1 409,93 0,00 8 194,52 387,05 1 841,70 150,53

VSZ Szombathely 400,16 184,02 216,14 110,58 61,87 59 58,80 -33,36 144,22 322,72 1 264,43 16,00 26,96 210,47

VSZ Celldömölk 1 125,50 765,26 360,24 12,60 561,05 143 143,00 -71,25 243,15 456,83 3 250,70 96,00 952,98 340,61

VSZ Tapolca 962,20 526,86 435,34 136,00 4,07 268,30 113 114,57 -14,57 285,76 487,44 2 598,40 32,00 475,00 332,90

TSZVI Szombathely összesen 2 487,86 1 476,14 1 011,72 136,00 127,25 891,22 315 316,37 -119,18 673,13 1 266,99 0,00 7 113,53 144,00 1 454,94 883,98

MÁV-START Zrt. összesen 28 945,94 14 794,93 14 151,01 441,38 227,29 8 294,34 2 784 2 787,90 -451,00 12 370,22 9 617,43 704,00 58 598,92 1 503,23 9 303,26 6 811,87

A MÁV-START Zrt. 2016. I-IX. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IX. havi 
zárólét-
szám (fő)

I-IX. havi kumulált 
átlaglétszám (fő)

I-IX. havi “mí-
nusz” órák

I-IX. havi beteg-
ség órák

I-IX. havi be-
teg-szabadság 
órák

I-IX. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

I-IX. havi 
szabadság 
órák

I-IX. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

I-IX. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

I-IX. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 39 989,28 25 641,93 14 347,35 214,25 0,00 2 258,81 210 216,71 -433,98 5 678,09 4 766,88 0,00 40 030,74 1 664,00 9 427,51 6 729,54

VSZ Bp-Nyugati 29 699,73 17 728,87 11 970,86 120,00 0,00 1 168,92 163 168,62 -13,02 8 918,08 7 687,88 0,00 29 973,68 99,47 7 223,71 1 717,28

VSZ Szolnok 30 527,49 15 924,80 14 602,69 0,00 0,00 17 716,82 196 197,04 -4,70 3 505,09 4 973,91 0,00 37 637,63 619,08 7 076,55 7 103,74

VSZ Székesfehérvár 16 664,60 12 923,86 3 740,74 0,00 0,00 2 681,22 150 150,62 -25,36 1 675,09 2 649,99 600,00 25 853,66 680,40 5 518,00 2 305,60

VSZ Hatvan 14 696,05 8 833,80 5 862,25 11,27 322,24 4 886,33 118 118,52 -70,11 3 763,88 3 835,96 0,00 22 064,43 130,38 4 514,00 620,03

VSZ Győr 17 707,16 13 670,45 4 036,71 22,50 69,82 4 489,89 160 159,87 -15,00 7 493,29 3 814,48 0,00 30 261,02 408,00 5 683,47 3 374,91

TSZVI Budapest összesen 149 284,31 94 723,71 54 560,60 368,02 392,06 33 201,99 997 1 011,38 -562,17 31 033,52 27 729,10 600,00 185 821,16 3 601,33 39 443,24 21 851,10

VSZ Debrecen 26 059,93 18 199,38 7 860,55 42,77 432,64 2 801,68 213 213,05 -45,01 2 881,28 4 869,01 1 536,00 40 528,62 758,13 7 727,87 3 920,34

VSZ Nyíregyháza 18 221,17 11 068,30 7 152,87 370,89 11,74 2 104,04 143 144,85 -72,87 3 135,84 4 839,22 1 536,00 27 120,05 353,63 5 414,77 1 007,38

VSZ Záhony 9 790,82 7 617,39 2 173,43 0,00 526,71 1 167,58 93 92,72 -38,46 1 168,19 2 221,28 0,00 17 495,88 618,33 3 403,78 1 255,38

TSZVI Debrecen összesen 54 071,92 36 885,07 17 186,85 413,66 971,09 6 073,30 449 450,63 -156,34 7 185,31 11 929,51 3 072,00 85 144,55 1 730,09 16 546,42 6 183,10

VSZ Miskolc 24 584,12 14 526,31 10 057,81 94,15 9,22 1 883,80 259 258,09 -500,69 10 860,02 10 157,57 0,00 51 166,97 950,04 9 682,19 2 416,81

TSZVI Miskolc összesen 24 584,12 14 526,31 10 057,81 94,15 9,22 1 883,80 259 258,09 -500,69 10 860,02 10 157,57 0,00 51 166,97 950,04 9 682,19 2 416,81

VSZ Pécs 9 605,13 5 734,09 3 871,04 87,68 10,53 390,55 99 100,71 -35,71 1 063,98 2 235,80 2 640,00 18 930,89 113,19 4 250,00 1 465,20

VSZ Dombóvár 14 925,87 11 210,03 3 715,84 742,00 0,00 4 224,03 181 182,68 -19,92 4 442,89 5 132,41 2 232,00 35 467,87 935,36 6 598,45 3 382,43

VSZ Nagykanizsa 10 099,74 7 432,95 2 666,79 31,52 0,00 586,33 97 97,95 -19,61 3 118,44 3 772,87 0,00 18 448,52 14,44 5 166,83 686,49

TSZVI Pécs összesen 34 630,74 24 377,07 10 253,67 861,20 10,53 5 200,91 377 381,33 -75,24 8 625,31 11 141,08 4 872,00 72 847,28 1 062,99 16 015,28 5 534,12

VSZ Szeged 17 636,25 12 836,31 4 799,94 40,70 61,10 2 602,61 120 122,89 -167,14 3 665,25 3 042,11 0,00 21 556,34 143,25 4 808,51 1 748,75

VSZ Békéscsaba 14 888,32 10 835,36 4 052,96 0,00 0,00 2 230,75 130 129,11 -67,10 992,79 3 028,01 0,00 23 662,95 634,91 4 726,47 2 963,20

VSZ Szentes 11 993,95 8 166,22 3 827,73 0,00 6,00 1 200,38 68 72,37 -34,03 2 863,78 1 654,33 0,00 13 268,59 224,53 2 739,02 277,00

VSZ Kiskunhalas 12 546,89 9 506,32 3 040,57 22,58 42,71 1 895,49 69 68,73 -67,06 1 508,92 1 959,01 0,00 12 590,33 1 446,27 2 997,66 4 576,29

TSZVI Szeged összesen 57 065,41 41 344,21 15 721,20 63,28 109,81 7 929,23 387 393,10 -335,33 9 030,74 9 683,46 0,00 71 078,21 2 448,96 15 271,66 9 565,24

VSZ Szombathely 4 064,61 2 980,91 1 083,70 0,00 1 836,08 1 079,78 59 59,19 -149,18 1 501,59 1 769,17 0,00 11 130,33 168,30 2 248,29 2 755,80

VSZ Celldömölk 10 503,95 8 728,28 1 775,67 0,00 494,38 2 750,94 143 144,18 -283,58 1 007,79 3 726,29 0,00 27 325,75 559,02 5 840,23 2 457,04

VSZ Tapolca 9 318,34 6 490,61 2 827,73 297,21 263,44 2 000,64 113 113,15 -71,74 4 329,94 3 422,45 0,00 21 431,08 198,37 4 530,30 1 299,14

TSZVI Szombathely összesen 23 886,90 18 199,80 5 687,10 297,21 2 593,90 5 831,36 315 316,51 -504,50 6 839,32 8 917,91 0,00 59 887,16 925,69 12 618,82 6 511,98

MÁV-START Zrt. összesen 343 523,40 230 056,17 113 467,23 2 097,52 4 086,61 60 120,59 2 784 2 811,04 -2 134,27 73 574,22 79 558,63 8 544,00 525 945,33 10 719,10 109 577,61 52 062,35
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A MÁV-START Zrt. 2016. IX. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IX. havi 
zárólét-
szám (fő)

IX. havi átlaglét-
szám (fő)

IX. havi “mí-
nusz” órák

IX. havi betegség 
órák

IX. havi be-
teg-szabadság 
órák

IX. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

IX. havi 
szabadság 
órák

IX. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

IX. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

IX. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 2 743,80 1 644,47 1 099,33 409,69 210 212,33 -34,07 1 214,32 757,08 3 473,33 215,68 421,83 1 350,78

VSZ Bp-Nyugati 1 800,09 987,57 812,52 102,72 163 164,00 -0,05 1 783,24 727,09 4 561,10 18,83 724,96 229,86

VSZ Szolnok 2 060,00 578,89 1 481,11 2 620,86 196 196,00 -0,78 527,39 479,52 4 025,17 84,00 311,00 512,86

VSZ Székesfehérvár 980,33 613,18 367,15 404,89 150 149,17 -1,94 258,00 291,43 3 055,80 86,00 283,00 226,84

VSZ Hatvan 1 411,24 595,76 815,48 39,62 655,57 118 117,27 -10,28 704,72 451,14 2 171,22 16,00 184,00 270,00

VSZ Győr 1 438,69 687,61 751,08 22,50 657,42 160 159,63 -10,98 497,18 424,80 2 864,00 56,00 286,00 1 021,67

TSZVI Budapest összesen 10 434,15 5 107,48 5 326,67 22,50 39,62 4 851,15 997 998,40 -58,10 4 984,85 3 131,06 0,00 20 150,62 476,51 2 210,79 3 612,01

VSZ Debrecen 1 840,97 931,17 909,80 16,43 103,71 213 211,90 -17,54 491,50 578,54 176,00 5 133,82 94,80 496,87 648,74

VSZ Nyíregyháza 1 520,76 556,19 964,57 247,72 143 144,87 -16,35 814,34 548,00 176,00 3 633,15 46,00 200,00 240,00

VSZ Záhony 742,33 498,76 243,57 43,99 99,44 93 93,00 -11,68 255,52 2 160,17 78,00 102,00

TSZVI Debrecen összesen 4 104,06 1 986,12 2 117,94 0,00 60,42 450,87 449 449,77 -45,57 1 305,84 1 382,06 352,00 10 927,14 218,80 696,87 990,74

VSZ Miskolc 1 575,05 831,89 743,16 93,36 682,00 259 257,83 -114,69 1 526,59 1 504,05 4 989,86 138,31 1 533,46 1 106,43

TSZVI Miskolc összesen 1 575,05 831,89 743,16 93,36 0,00 682,00 259 257,83 -114,69 1 526,59 1 504,05 0,00 4 989,86 138,31 1 533,46 1 106,43

VSZ Pécs 836,05 375,49 460,56 99 99,00 -3,50 209,31 61,66 176,00 1 557,86 8,00 744,00 60,78

VSZ Dombóvár 1 553,43 861,14 692,29 182,00 583,27 181 181,47 -16,02 1 139,15 411,66 176,00 3 603,32 130,56 8,50 7,40

VSZ Nagykanizsa 1 012,04 642,42 369,62 7,52 49,05 97 97,13 -17,48 353,28 450,02 2 062,07 813,00

TSZVI Pécs összesen 3 401,52 1 879,05 1 522,47 189,52 0,00 632,32 377 377,60 -37,00 1 701,74 923,34 352,00 7 223,25 138,56 1 565,50 68,18

VSZ Szeged 3 017,65 1 673,77 1 343,88 217,88 120 119,83 -35,42 909,24 425,77 2 857,47 45,78 338,00 18,00

VSZ Békéscsaba 1 440,82 634,34 806,48 367,18 130 130,00 -15,24 207,65 577,83 2 568,06 136,00 1 023,70 100,00

VSZ Szentes 1 276,55 547,43 729,12 134,12 68 69,10 638,52 141,27 1 008,99 26,72 318,00

VSZ Kiskunhalas 1 208,28 658,71 549,57 67,60 69 69,00 -25,80 422,66 265,06 1 760,00 178,55 162,00 32,53

TSZVI Szeged összesen 6 943,30 3 514,25 3 429,05 0,00 0,00 786,78 387 387,93 -76,46 2 178,07 1 409,93 0,00 8 194,52 387,05 1 841,70 150,53

VSZ Szombathely 400,16 184,02 216,14 110,58 61,87 59 58,80 -33,36 144,22 322,72 1 264,43 16,00 26,96 210,47

VSZ Celldömölk 1 125,50 765,26 360,24 12,60 561,05 143 143,00 -71,25 243,15 456,83 3 250,70 96,00 952,98 340,61

VSZ Tapolca 962,20 526,86 435,34 136,00 4,07 268,30 113 114,57 -14,57 285,76 487,44 2 598,40 32,00 475,00 332,90

TSZVI Szombathely összesen 2 487,86 1 476,14 1 011,72 136,00 127,25 891,22 315 316,37 -119,18 673,13 1 266,99 0,00 7 113,53 144,00 1 454,94 883,98

MÁV-START Zrt. összesen 28 945,94 14 794,93 14 151,01 441,38 227,29 8 294,34 2 784 2 787,90 -451,00 12 370,22 9 617,43 704,00 58 598,92 1 503,23 9 303,26 6 811,87

A MÁV-START Zrt. 2016. I-IX. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IX. havi 
zárólét-
szám (fő)

I-IX. havi kumulált 
átlaglétszám (fő)

I-IX. havi “mí-
nusz” órák

I-IX. havi beteg-
ség órák

I-IX. havi be-
teg-szabadság 
órák

I-IX. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

I-IX. havi 
szabadság 
órák

I-IX. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

I-IX. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

I-IX. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 39 989,28 25 641,93 14 347,35 214,25 0,00 2 258,81 210 216,71 -433,98 5 678,09 4 766,88 0,00 40 030,74 1 664,00 9 427,51 6 729,54

VSZ Bp-Nyugati 29 699,73 17 728,87 11 970,86 120,00 0,00 1 168,92 163 168,62 -13,02 8 918,08 7 687,88 0,00 29 973,68 99,47 7 223,71 1 717,28

VSZ Szolnok 30 527,49 15 924,80 14 602,69 0,00 0,00 17 716,82 196 197,04 -4,70 3 505,09 4 973,91 0,00 37 637,63 619,08 7 076,55 7 103,74

VSZ Székesfehérvár 16 664,60 12 923,86 3 740,74 0,00 0,00 2 681,22 150 150,62 -25,36 1 675,09 2 649,99 600,00 25 853,66 680,40 5 518,00 2 305,60

VSZ Hatvan 14 696,05 8 833,80 5 862,25 11,27 322,24 4 886,33 118 118,52 -70,11 3 763,88 3 835,96 0,00 22 064,43 130,38 4 514,00 620,03

VSZ Győr 17 707,16 13 670,45 4 036,71 22,50 69,82 4 489,89 160 159,87 -15,00 7 493,29 3 814,48 0,00 30 261,02 408,00 5 683,47 3 374,91

TSZVI Budapest összesen 149 284,31 94 723,71 54 560,60 368,02 392,06 33 201,99 997 1 011,38 -562,17 31 033,52 27 729,10 600,00 185 821,16 3 601,33 39 443,24 21 851,10

VSZ Debrecen 26 059,93 18 199,38 7 860,55 42,77 432,64 2 801,68 213 213,05 -45,01 2 881,28 4 869,01 1 536,00 40 528,62 758,13 7 727,87 3 920,34

VSZ Nyíregyháza 18 221,17 11 068,30 7 152,87 370,89 11,74 2 104,04 143 144,85 -72,87 3 135,84 4 839,22 1 536,00 27 120,05 353,63 5 414,77 1 007,38

VSZ Záhony 9 790,82 7 617,39 2 173,43 0,00 526,71 1 167,58 93 92,72 -38,46 1 168,19 2 221,28 0,00 17 495,88 618,33 3 403,78 1 255,38

TSZVI Debrecen összesen 54 071,92 36 885,07 17 186,85 413,66 971,09 6 073,30 449 450,63 -156,34 7 185,31 11 929,51 3 072,00 85 144,55 1 730,09 16 546,42 6 183,10

VSZ Miskolc 24 584,12 14 526,31 10 057,81 94,15 9,22 1 883,80 259 258,09 -500,69 10 860,02 10 157,57 0,00 51 166,97 950,04 9 682,19 2 416,81

TSZVI Miskolc összesen 24 584,12 14 526,31 10 057,81 94,15 9,22 1 883,80 259 258,09 -500,69 10 860,02 10 157,57 0,00 51 166,97 950,04 9 682,19 2 416,81

VSZ Pécs 9 605,13 5 734,09 3 871,04 87,68 10,53 390,55 99 100,71 -35,71 1 063,98 2 235,80 2 640,00 18 930,89 113,19 4 250,00 1 465,20

VSZ Dombóvár 14 925,87 11 210,03 3 715,84 742,00 0,00 4 224,03 181 182,68 -19,92 4 442,89 5 132,41 2 232,00 35 467,87 935,36 6 598,45 3 382,43

VSZ Nagykanizsa 10 099,74 7 432,95 2 666,79 31,52 0,00 586,33 97 97,95 -19,61 3 118,44 3 772,87 0,00 18 448,52 14,44 5 166,83 686,49

TSZVI Pécs összesen 34 630,74 24 377,07 10 253,67 861,20 10,53 5 200,91 377 381,33 -75,24 8 625,31 11 141,08 4 872,00 72 847,28 1 062,99 16 015,28 5 534,12

VSZ Szeged 17 636,25 12 836,31 4 799,94 40,70 61,10 2 602,61 120 122,89 -167,14 3 665,25 3 042,11 0,00 21 556,34 143,25 4 808,51 1 748,75

VSZ Békéscsaba 14 888,32 10 835,36 4 052,96 0,00 0,00 2 230,75 130 129,11 -67,10 992,79 3 028,01 0,00 23 662,95 634,91 4 726,47 2 963,20

VSZ Szentes 11 993,95 8 166,22 3 827,73 0,00 6,00 1 200,38 68 72,37 -34,03 2 863,78 1 654,33 0,00 13 268,59 224,53 2 739,02 277,00

VSZ Kiskunhalas 12 546,89 9 506,32 3 040,57 22,58 42,71 1 895,49 69 68,73 -67,06 1 508,92 1 959,01 0,00 12 590,33 1 446,27 2 997,66 4 576,29

TSZVI Szeged összesen 57 065,41 41 344,21 15 721,20 63,28 109,81 7 929,23 387 393,10 -335,33 9 030,74 9 683,46 0,00 71 078,21 2 448,96 15 271,66 9 565,24

VSZ Szombathely 4 064,61 2 980,91 1 083,70 0,00 1 836,08 1 079,78 59 59,19 -149,18 1 501,59 1 769,17 0,00 11 130,33 168,30 2 248,29 2 755,80

VSZ Celldömölk 10 503,95 8 728,28 1 775,67 0,00 494,38 2 750,94 143 144,18 -283,58 1 007,79 3 726,29 0,00 27 325,75 559,02 5 840,23 2 457,04

VSZ Tapolca 9 318,34 6 490,61 2 827,73 297,21 263,44 2 000,64 113 113,15 -71,74 4 329,94 3 422,45 0,00 21 431,08 198,37 4 530,30 1 299,14

TSZVI Szombathely összesen 23 886,90 18 199,80 5 687,10 297,21 2 593,90 5 831,36 315 316,51 -504,50 6 839,32 8 917,91 0,00 59 887,16 925,69 12 618,82 6 511,98

MÁV-START Zrt. összesen 343 523,40 230 056,17 113 467,23 2 097,52 4 086,61 60 120,59 2 784 2 811,04 -2 134,27 73 574,22 79 558,63 8 544,00 525 945,33 10 719,10 109 577,61 52 062,35
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A MÁV-START Zrt. 2016. X. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai                
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

X. havi zá-
rólétszám 
(fő)

X. havi átlaglét-
szám (fő)

X. havi "mí-
nusz" órák

X. havi betegség 
órák

X. havi be-
teg-szabadság 
órák

X. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

X. havi sza-
badság órák

X. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

X. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

X. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 4 954,14 3 654,33 1 299,81 420,92 204 204,94 -116,61 1 230,85 596,86 2 060,40 178,22 1 791,36 909,91

VSZ Bp-Nyugati 2 148,09 1 570,46 577,63 109,82 164 163,94 -0,39 1 177,68 474,46 2 861,51 8,00 1 336,83 82,20

VSZ Szolnok 3697 1 554,18 2 142,82 1 759,22 196 196,42 -0,63 326,25 455,44 2 376,95 83,65 1 566,00 244,17

VSZ Székesfehérvár 2287,57 1 766,93 520,64 237,01 149 149,77 171,16 415,46 2 249,48 72,00 1 276,00 211,50

VSZ Hatvan 1736,76 1 136,16 600,60 35,23 607,06 117 116,71 -1,41 309,36 458,94 1 490,07 16,00 926,00 16,00

VSZ Győr 2690,32 1 935,75 754,57 486,45 159 158,87 792,21 420,49 1 840,00 48,00 1 293,00 409,83

TSZVI Budapest összesen 17 513,88 11 617,81 5 896,07 0,00 35,23 3 620,48 989 990,65 -119,04 4 007,51 2 821,65 0,00 12 878,41 405,87 8 189,19 1 873,61

VSZ Debrecen 3601,55 2 239,09 1 362,46 5,83 6,36 93,57 211 211,84 -5,86 741,02 532,32 168,00 3 586,09 78,80 877,00 122,25

VSZ Nyíregyháza 2340,32 1 322,99 1 017,33 179,03 146 144,45 -7,58 894,02 407,33 168,00 2 077,22 37,31 1 046,00

VSZ Záhony 1683,85 1 433,87 249,98 26,08 201,26 92 92,00 301,50 1 051,53 88,00 736,00

TSZVI Debrecen összesen 7 625,72 4 995,95 2 629,77 5,83 32,44 473,86 449 448,29 -13,44 1 936,54 939,65 336,00 6 714,84 204,11 2 659,00 122,25

VSZ Miskolc 1227,44 863,42 364,02 877,34 257 257,16 -142,65 1 774,46 1 194,07 3 812,51 202,95 60,00 268,23

TSZVI Miskolc összesen 1 227,44 863,42 364,02 0,00 0,00 877,34 257 257,16 -142,65 1 774,46 1 194,07 0,00 3 812,51 202,95 60,00 268,23

VSZ Pécs 1387,4 704,62 682,78 94,84 99 99,00 119,16 154,32 168,00 1 471,49 22,35 126,00 171,76

VSZ Dombóvár 3818,75 2 867,27 951,48 211,80 778,57 180 180,58 834,81 428,30 168,00 2 604,10 119,98 1 488,00 16,00

VSZ Nagykanizsa 930,99 796,63 134,36 178,62 97 96,94 -1,02 346,17 273,66 1 745,89 102,00

TSZVI Pécs összesen 6 137,14 4 368,52 1 768,62 211,80 0,00 1 052,03 376 376,52 -1,02 1 300,14 856,28 336,00 5 821,48 142,33 1 716,00 187,76

VSZ Szeged 3456,65 3 031,95 424,70 8,00 5,25 337,73 120 120,61 990,63 216,67 2 295,50 32,64 912,00 58,75

VSZ Békéscsaba 2411,15 1 705,54 705,61 552,12 130 129,65 -3,14 164,50 282,86 2 531,93 92,00 27,00 148,33

VSZ Szentes 2179,79 1 360,39 819,40 178,46 68 68,00 -2,96 518,85 234,66 1 039,97 30,00 336,00 16,00

VSZ Kiskunhalas 1485,21 1 317,40 167,81 53,38 68 68,81 325,77 97,41 1 359,35 153,02 594,00 2,75

TSZVI Szeged összesen 9 532,80 7 415,28 2 117,52 8,00 5,25 1 121,69 386 387,06 -6,10 1 999,75 831,60 0,00 7 226,75 307,66 1 869,00 225,83

VSZ Szombathely 803,26 609,25 194,01 38,83 30,99 59 59,00 124,86 159,23 1 121,02 24,00 487,00 109,51

VSZ Celldömölk 1997,17 1 509,73 487,44 568,11 141 142,35 585,97 426,50 2 461,18 64,00 289,00 261,08

VSZ Tapolca 876,94 651,49 225,45 7,77 242,86 113 113,00 -0,74 248,38 212,49 2 068,15 16,00 576,90 245,14

TSZVI Szombathely összesen 3 677,37 2 770,47 906,90 0,00 46,60 841,96 313 314,35 -0,74 959,21 798,22 0,00 5 650,35 104,00 1 352,90 615,73

MÁV-START Zrt. összesen 45 714,35 32 031,45 13 682,90 225,63 119,52 7 987,36 2 770 2 774,03 -282,99 11 977,61 7 441,47 672,00 42 104,34 1 366,92 15 846,09 3 293,41

A MÁV-START Zrt. 2016. I-X. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

X. havi zá-
rólétszám 
(fő)

I-X. havi kumulált 
átlaglétszám (fő)

I-X. havi "mí-
nusz" órák

I-X. havi betegség 
órák

I-X. havi be-
teg-szabadság 
órák

I-X. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

I-X. havi 
szabadság 
órák

I-X. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

I-X. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

I-X. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 44 943,42 29 296,26 15 647,16 214,25 0,00 2 679,73 204 215,54 -550,59 6 908,94 5 363,74 0,00 42 091,14 1 842,22 11 218,87 7 639,45

VSZ Bp-Nyugati 31 847,82 19 299,33 12 548,49 120,00 0,00 1 278,74 164 168,15 -13,41 10 095,76 8 162,34 0,00 32 835,19 107,47 8 560,54 1 799,48

VSZ Szolnok 34 224,49 17 478,98 16 745,51 0,00 0,00 19 476,04 196 196,98 -5,33 3 831,34 5 429,35 0,00 40 014,58 702,73 8 642,55 7 347,91

VSZ Székesfehérvár 18 952,17 14 690,79 4 261,38 0,00 0,00 2 918,23 149 150,54 -25,36 1 846,25 3 065,45 600,00 28 103,14 752,40 6 794,00 2 517,10

VSZ Hatvan 16 432,81 9 969,96 6 462,85 11,27 357,47 5 493,39 117 118,34 -71,52 4 073,24 4 294,90 0,00 23 554,50 146,38 5 440,00 636,03

VSZ Győr 20 397,48 15 606,20 4 791,28 22,50 69,82 4 976,34 159 159,77 -15,00 8 285,50 4 234,97 0,00 32 101,02 456,00 6 976,47 3 784,74

TSZVI Budapest összesen 166 798,19 106 341,52 60 456,67 368,02 427,29 36 822,47 989 1 009,30 -681,21 35 041,03 30 550,75 600,00 198 699,57 4 007,20 47 632,43 23 724,71

VSZ Debrecen 29 661,48 20 438,47 9 223,01 48,60 439,00 2 895,25 211 212,93 -50,87 3 622,30 5 401,33 1 704,00 44 114,71 836,93 8 604,87 4 042,59

VSZ Nyíregyháza 20 561,49 12 391,29 8 170,20 370,89 11,74 2 283,07 146 144,81 -80,45 4 029,86 5 246,55 1 704,00 29 197,27 390,94 6 460,77 1 007,38

VSZ Záhony 11 474,67 9 051,26 2 423,41 0,00 552,79 1 368,84 92 92,65 -38,46 1 469,69 2 221,28 0,00 18 547,41 706,33 4 139,78 1 255,38

TSZVI Debrecen összesen 61 697,64 41 881,02 19 816,62 419,49 1 003,53 6 547,16 449 450,39 -169,78 9 121,85 12 869,16 3 408,00 91 859,39 1 934,20 19 205,42 6 305,35

VSZ Miskolc 25 811,56 15 389,73 10 421,83 94,15 9,22 2 761,14 257 257,99 -643,34 12 634,48 11 351,64 0,00 54 979,48 1 152,99 9 742,19 2 685,04

TSZVI Miskolc összesen 25 811,56 15 389,73 10 421,83 94,15 9,22 2 761,14 257 257,99 -643,34 12 634,48 11 351,64 0,00 54 979,48 1 152,99 9 742,19 2 685,04

VSZ Pécs 10 992,53 6 438,71 4 553,82 87,68 10,53 485,39 99 100,54 -35,71 1 183,14 2 390,12 2 808,00 20 402,38 135,54 4 376,00 1 636,96

VSZ Dombóvár 18 744,62 14 077,30 4 667,32 953,80 0,00 5 002,60 180 182,47 -19,92 5 277,70 5 560,71 2 400,00 38 071,97 1 055,34 8 086,45 3 398,43

VSZ Nagykanizsa 11 030,73 8 229,58 2 801,15 31,52 0,00 764,95 97 97,85 -20,63 3 464,61 4 046,53 0,00 20 194,41 14,44 5 268,83 686,49

TSZVI Pécs összesen 40 767,88 28 745,59 12 022,29 1 073,00 10,53 6 252,94 376 380,85 -76,26 9 925,45 11 997,36 5 208,00 78 668,76 1 205,32 17 731,28 5 721,88

VSZ Szeged 21 092,90 15 868,26 5 224,64 48,70 66,35 2 940,34 120 122,66 -167,14 4 655,88 3 258,78 0,00 23 851,84 175,89 5 720,51 1 807,50

VSZ Békéscsaba 17 299,47 12 540,90 4 758,57 0,00 0,00 2 782,87 130 129,16 -70,24 1 157,29 3 310,87 0,00 26 194,88 726,91 4 753,47 3 111,53

VSZ Szentes 14 173,74 9 526,61 4 647,13 0,00 6,00 1 378,84 68 71,94 -36,99 3 382,63 1 888,99 0,00 14 308,56 254,53 3 075,02 293,00

VSZ Kiskunhalas 14 032,10 10 823,72 3 208,38 22,58 42,71 1 948,87 68 68,74 -67,06 1 834,69 2 056,42 0,00 13 949,68 1 599,29 3 591,66 4 579,04

TSZVI Szeged összesen 66 598,21 48 759,49 17 838,72 71,28 115,06 9 050,92 386 392,50 -341,43 11 030,49 10 515,06 0,00 78 304,96 2 756,62 17 140,66 9 791,07

VSZ Szombathely 4 867,87 3 590,16 1 277,71 0,00 1 874,91 1 110,77 59 59,17 -149,18 1 626,45 1 928,40 0,00 12 251,35 192,30 2 735,29 2 865,31

VSZ Celldömölk 12 501,12 10 238,01 2 263,11 0,00 494,38 3 319,05 141 143,99 -283,58 1 593,76 4 152,79 0,00 29 786,93 623,02 6 129,23 2 718,12

VSZ Tapolca 10 195,28 7 142,10 3 053,18 297,21 271,21 2 243,50 113 113,13 -72,48 4 578,32 3 634,94 0,00 23 499,23 214,37 5 107,20 1 544,28

TSZVI Szombathely összesen 27 564,27 20 970,27 6 594,00 297,21 2 640,50 6 673,32 313 316,30 -505,24 7 798,53 9 716,13 0,00 65 537,51 1 029,69 13 971,72 7 127,71

MÁV-START Zrt. összesen 389 237,75 262 087,62 127 150,13 2 323,15 4 206,13 68 107,95 2 770 2 807,34 -2 417,26 85 551,83 87 000,10 9 216,00 568 049,67 12 086,02 125 423,70 55 355,76
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A MÁV-START Zrt. 2016. X. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai                
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

X. havi zá-
rólétszám 
(fő)

X. havi átlaglét-
szám (fő)

X. havi "mí-
nusz" órák

X. havi betegség 
órák

X. havi be-
teg-szabadság 
órák

X. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

X. havi sza-
badság órák

X. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

X. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

X. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 4 954,14 3 654,33 1 299,81 420,92 204 204,94 -116,61 1 230,85 596,86 2 060,40 178,22 1 791,36 909,91

VSZ Bp-Nyugati 2 148,09 1 570,46 577,63 109,82 164 163,94 -0,39 1 177,68 474,46 2 861,51 8,00 1 336,83 82,20

VSZ Szolnok 3697 1 554,18 2 142,82 1 759,22 196 196,42 -0,63 326,25 455,44 2 376,95 83,65 1 566,00 244,17

VSZ Székesfehérvár 2287,57 1 766,93 520,64 237,01 149 149,77 171,16 415,46 2 249,48 72,00 1 276,00 211,50

VSZ Hatvan 1736,76 1 136,16 600,60 35,23 607,06 117 116,71 -1,41 309,36 458,94 1 490,07 16,00 926,00 16,00

VSZ Győr 2690,32 1 935,75 754,57 486,45 159 158,87 792,21 420,49 1 840,00 48,00 1 293,00 409,83

TSZVI Budapest összesen 17 513,88 11 617,81 5 896,07 0,00 35,23 3 620,48 989 990,65 -119,04 4 007,51 2 821,65 0,00 12 878,41 405,87 8 189,19 1 873,61

VSZ Debrecen 3601,55 2 239,09 1 362,46 5,83 6,36 93,57 211 211,84 -5,86 741,02 532,32 168,00 3 586,09 78,80 877,00 122,25

VSZ Nyíregyháza 2340,32 1 322,99 1 017,33 179,03 146 144,45 -7,58 894,02 407,33 168,00 2 077,22 37,31 1 046,00

VSZ Záhony 1683,85 1 433,87 249,98 26,08 201,26 92 92,00 301,50 1 051,53 88,00 736,00

TSZVI Debrecen összesen 7 625,72 4 995,95 2 629,77 5,83 32,44 473,86 449 448,29 -13,44 1 936,54 939,65 336,00 6 714,84 204,11 2 659,00 122,25

VSZ Miskolc 1227,44 863,42 364,02 877,34 257 257,16 -142,65 1 774,46 1 194,07 3 812,51 202,95 60,00 268,23

TSZVI Miskolc összesen 1 227,44 863,42 364,02 0,00 0,00 877,34 257 257,16 -142,65 1 774,46 1 194,07 0,00 3 812,51 202,95 60,00 268,23

VSZ Pécs 1387,4 704,62 682,78 94,84 99 99,00 119,16 154,32 168,00 1 471,49 22,35 126,00 171,76

VSZ Dombóvár 3818,75 2 867,27 951,48 211,80 778,57 180 180,58 834,81 428,30 168,00 2 604,10 119,98 1 488,00 16,00

VSZ Nagykanizsa 930,99 796,63 134,36 178,62 97 96,94 -1,02 346,17 273,66 1 745,89 102,00

TSZVI Pécs összesen 6 137,14 4 368,52 1 768,62 211,80 0,00 1 052,03 376 376,52 -1,02 1 300,14 856,28 336,00 5 821,48 142,33 1 716,00 187,76

VSZ Szeged 3456,65 3 031,95 424,70 8,00 5,25 337,73 120 120,61 990,63 216,67 2 295,50 32,64 912,00 58,75

VSZ Békéscsaba 2411,15 1 705,54 705,61 552,12 130 129,65 -3,14 164,50 282,86 2 531,93 92,00 27,00 148,33

VSZ Szentes 2179,79 1 360,39 819,40 178,46 68 68,00 -2,96 518,85 234,66 1 039,97 30,00 336,00 16,00

VSZ Kiskunhalas 1485,21 1 317,40 167,81 53,38 68 68,81 325,77 97,41 1 359,35 153,02 594,00 2,75

TSZVI Szeged összesen 9 532,80 7 415,28 2 117,52 8,00 5,25 1 121,69 386 387,06 -6,10 1 999,75 831,60 0,00 7 226,75 307,66 1 869,00 225,83

VSZ Szombathely 803,26 609,25 194,01 38,83 30,99 59 59,00 124,86 159,23 1 121,02 24,00 487,00 109,51

VSZ Celldömölk 1997,17 1 509,73 487,44 568,11 141 142,35 585,97 426,50 2 461,18 64,00 289,00 261,08

VSZ Tapolca 876,94 651,49 225,45 7,77 242,86 113 113,00 -0,74 248,38 212,49 2 068,15 16,00 576,90 245,14

TSZVI Szombathely összesen 3 677,37 2 770,47 906,90 0,00 46,60 841,96 313 314,35 -0,74 959,21 798,22 0,00 5 650,35 104,00 1 352,90 615,73

MÁV-START Zrt. összesen 45 714,35 32 031,45 13 682,90 225,63 119,52 7 987,36 2 770 2 774,03 -282,99 11 977,61 7 441,47 672,00 42 104,34 1 366,92 15 846,09 3 293,41

A MÁV-START Zrt. 2016. I-X. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
Telephely Rendkívüli munka-

végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

X. havi zá-
rólétszám 
(fő)

I-X. havi kumulált 
átlaglétszám (fő)

I-X. havi "mí-
nusz" órák

I-X. havi betegség 
órák

I-X. havi be-
teg-szabadság 
órák

I-X. havi fizetés 
nélküli szabad-
ság órák

I-X. havi 
szabadság 
órák

I-X. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

I-X. havi oktatás-kép-
zés órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

I-X. havi oktatás-kép-
zés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 44 943,42 29 296,26 15 647,16 214,25 0,00 2 679,73 204 215,54 -550,59 6 908,94 5 363,74 0,00 42 091,14 1 842,22 11 218,87 7 639,45

VSZ Bp-Nyugati 31 847,82 19 299,33 12 548,49 120,00 0,00 1 278,74 164 168,15 -13,41 10 095,76 8 162,34 0,00 32 835,19 107,47 8 560,54 1 799,48

VSZ Szolnok 34 224,49 17 478,98 16 745,51 0,00 0,00 19 476,04 196 196,98 -5,33 3 831,34 5 429,35 0,00 40 014,58 702,73 8 642,55 7 347,91

VSZ Székesfehérvár 18 952,17 14 690,79 4 261,38 0,00 0,00 2 918,23 149 150,54 -25,36 1 846,25 3 065,45 600,00 28 103,14 752,40 6 794,00 2 517,10

VSZ Hatvan 16 432,81 9 969,96 6 462,85 11,27 357,47 5 493,39 117 118,34 -71,52 4 073,24 4 294,90 0,00 23 554,50 146,38 5 440,00 636,03

VSZ Győr 20 397,48 15 606,20 4 791,28 22,50 69,82 4 976,34 159 159,77 -15,00 8 285,50 4 234,97 0,00 32 101,02 456,00 6 976,47 3 784,74

TSZVI Budapest összesen 166 798,19 106 341,52 60 456,67 368,02 427,29 36 822,47 989 1 009,30 -681,21 35 041,03 30 550,75 600,00 198 699,57 4 007,20 47 632,43 23 724,71

VSZ Debrecen 29 661,48 20 438,47 9 223,01 48,60 439,00 2 895,25 211 212,93 -50,87 3 622,30 5 401,33 1 704,00 44 114,71 836,93 8 604,87 4 042,59

VSZ Nyíregyháza 20 561,49 12 391,29 8 170,20 370,89 11,74 2 283,07 146 144,81 -80,45 4 029,86 5 246,55 1 704,00 29 197,27 390,94 6 460,77 1 007,38

VSZ Záhony 11 474,67 9 051,26 2 423,41 0,00 552,79 1 368,84 92 92,65 -38,46 1 469,69 2 221,28 0,00 18 547,41 706,33 4 139,78 1 255,38

TSZVI Debrecen összesen 61 697,64 41 881,02 19 816,62 419,49 1 003,53 6 547,16 449 450,39 -169,78 9 121,85 12 869,16 3 408,00 91 859,39 1 934,20 19 205,42 6 305,35

VSZ Miskolc 25 811,56 15 389,73 10 421,83 94,15 9,22 2 761,14 257 257,99 -643,34 12 634,48 11 351,64 0,00 54 979,48 1 152,99 9 742,19 2 685,04

TSZVI Miskolc összesen 25 811,56 15 389,73 10 421,83 94,15 9,22 2 761,14 257 257,99 -643,34 12 634,48 11 351,64 0,00 54 979,48 1 152,99 9 742,19 2 685,04

VSZ Pécs 10 992,53 6 438,71 4 553,82 87,68 10,53 485,39 99 100,54 -35,71 1 183,14 2 390,12 2 808,00 20 402,38 135,54 4 376,00 1 636,96

VSZ Dombóvár 18 744,62 14 077,30 4 667,32 953,80 0,00 5 002,60 180 182,47 -19,92 5 277,70 5 560,71 2 400,00 38 071,97 1 055,34 8 086,45 3 398,43

VSZ Nagykanizsa 11 030,73 8 229,58 2 801,15 31,52 0,00 764,95 97 97,85 -20,63 3 464,61 4 046,53 0,00 20 194,41 14,44 5 268,83 686,49

TSZVI Pécs összesen 40 767,88 28 745,59 12 022,29 1 073,00 10,53 6 252,94 376 380,85 -76,26 9 925,45 11 997,36 5 208,00 78 668,76 1 205,32 17 731,28 5 721,88

VSZ Szeged 21 092,90 15 868,26 5 224,64 48,70 66,35 2 940,34 120 122,66 -167,14 4 655,88 3 258,78 0,00 23 851,84 175,89 5 720,51 1 807,50

VSZ Békéscsaba 17 299,47 12 540,90 4 758,57 0,00 0,00 2 782,87 130 129,16 -70,24 1 157,29 3 310,87 0,00 26 194,88 726,91 4 753,47 3 111,53

VSZ Szentes 14 173,74 9 526,61 4 647,13 0,00 6,00 1 378,84 68 71,94 -36,99 3 382,63 1 888,99 0,00 14 308,56 254,53 3 075,02 293,00

VSZ Kiskunhalas 14 032,10 10 823,72 3 208,38 22,58 42,71 1 948,87 68 68,74 -67,06 1 834,69 2 056,42 0,00 13 949,68 1 599,29 3 591,66 4 579,04

TSZVI Szeged összesen 66 598,21 48 759,49 17 838,72 71,28 115,06 9 050,92 386 392,50 -341,43 11 030,49 10 515,06 0,00 78 304,96 2 756,62 17 140,66 9 791,07

VSZ Szombathely 4 867,87 3 590,16 1 277,71 0,00 1 874,91 1 110,77 59 59,17 -149,18 1 626,45 1 928,40 0,00 12 251,35 192,30 2 735,29 2 865,31

VSZ Celldömölk 12 501,12 10 238,01 2 263,11 0,00 494,38 3 319,05 141 143,99 -283,58 1 593,76 4 152,79 0,00 29 786,93 623,02 6 129,23 2 718,12

VSZ Tapolca 10 195,28 7 142,10 3 053,18 297,21 271,21 2 243,50 113 113,13 -72,48 4 578,32 3 634,94 0,00 23 499,23 214,37 5 107,20 1 544,28

TSZVI Szombathely összesen 27 564,27 20 970,27 6 594,00 297,21 2 640,50 6 673,32 313 316,30 -505,24 7 798,53 9 716,13 0,00 65 537,51 1 029,69 13 971,72 7 127,71

MÁV-START Zrt. összesen 389 237,75 262 087,62 127 150,13 2 323,15 4 206,13 68 107,95 2 770 2 807,34 -2 417,26 85 551,83 87 000,10 9 216,00 568 049,67 12 086,02 125 423,70 55 355,76
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„Mert, azért csak az az igazi, 
ha egy gőzös füstöl!”

 Az Európai Mozdonyvezetők Napja alkalmából 
szervezett kiállítás kapcsán jutott tudomásomra, 
hogy Jenovai Károly, műhelyből nyugdíjba vonult 
kollégánknak sok csodálatos tárgy van a birtoká-
ban, amit fel tudnánk használni, hogy bemutas-
suk. Elmentem hozzájuk segítségért, s udvarias 
elutasítás helyett annyi szakma iránti szeretet, 
lelkesedést láttam az ereklyék mellett, hogy már 
akkor eldöntöttem, erről írni kell, erről hallani kell 
másnak is. 2017. január 31.-én lesz 12 éve, hogy 
nyugdíjba vonult, de, azóta sem tudott elszakadni 
kedvenc járművétől, „A” gőzmozdonytól. Nem véletlen, hogy be-
mutatni is ezt szerette volna, s méltán lett rendezvényünk egyik 
fő eleme.
 Többször voltam Karcsi bácsiéknál, beszélgettünk, de voltak olya-
nok a mondandójában, hogy inkább megkértem írja le, mert ennyi 
adatot, számomra ismeretlen fogalmat lehetetlenség volt megje-
gyezni, de kihagyni is vétek lett volna, csak így adja vissza hűen, 
egy elmúlt kor hangulatát. Amikor átadta a füzetet, s feleségem 
„elektronizálta” a kézzel írt (nyolc oldalnyi) gondolatokat, még úgy 
láttam, hogy rövidíteni kell. De, amikor el kezdtem olvasni, rájöt-
tem, hogy ezeket a szófordulatokat, akkori szóhasználatokat, kife-
jezéseket csak úgy lehet átadni, ahogy leírta Jenovai Károly.

Hogy megtudjuk, miről is beszélünk, be tudná mutatni ezt a 
csodálatos szerkezetet?
 Ez a gőzös 1:16 arányban van kicsinyítve, nagyon ügyeltem, hogy 
ahol lehet, pontosan betartsam a méreteket. A mozgásához szük-
séges alkatrészek mozgathatóak (kiegyenlítőhimbák, függvasak, 
gőzszabályzó karja, kétfelé nyíló kazánajtó), a kevésbé fontosak 
(feszmérők, kémcsapok) jelen pillanatban csak imitációk, de 
ahogy halad az idő, még ezek is működővé válhatnak. Csak né-

hány érdekesség: A gőzkúpba van elhelyezve a szelepes gőzsza-
bályzó, melyet a Brotan előfej fedelén lévő karral lehet nyitni, zárni. 
1B1 tengelyelrendezésű, elől 1 futó, majd 2 kapcsolt, s végül 1 futó 
kerékpárral rendelkezik. Az első és hátsó futók, Adams-Webb 
rendszerű ívbeálló szerkezettel készültek, az ezekhez kapcsolódó 
hordrugókat, órarugókból készítettem. 

Hogyan fogott hozzá a „kis” 275 megépítéséhez?
Addig spekuláltam, gondolkodtam, idősebb munkatársaktól kér-
deztem, hogy csinált-e valaki már itt gőzöst? Május 1.-i felvonulá-
son (1957) láttam gőzmozdonyt egy transzparensen, de az csak 
egy furnérlemezből kivágott, lefestett tábla volt. Na, akkor majd én 
csinálok egyet, s a mondást tett követte! A fűtőháznál akkor, 2 db 
275-ös sorozatú, 068-164 pályaszámú gépek voltak és nekiálltam 
munka után mérni és rajzolni a főbb méreteket, mivel dokumentá-
ció, csak a bennfenteseknek volt a fiók aljában. Elkezdődött a nagy 
munka: Keret, tengely, tengelyágyak, kerekek, rugók, kötvasak, 
keretmerevítők, összekötők, gőzhengerek, dugattyúk, tolattyúk, 
hajtómű, vezérmű, kazán, gőzszabályzó, közlekedéscső, beömlő 
csövek. Lassan készült, de biztosan, mindent nekem kellett elké-
szíteni.  A „nagy” gépek sok jó tulajdonságát átmásoltam a „kis” 
275-re. (zárt hajtórúd-fej, központi záras füstszekrényajtó stb…) 
1972-ben, úgy össze tudtam hozni a gőzöst, hogy a kazánt kerék-

pár pumpával felpumpáltam és szabályzó rányitá-
sával elindult. Ez, egy nagy lökést adott a további 
folytatáshoz, mert a mozdonykészítés nagyon ap-
rólékos, időt és figyelmességet igénylő munka és 
még ide tartozik a pontosság is. Előfordult, hogy 
egy alkatrész nem úgy sikerült, ahogy én szeret-
tem volna, nem volt toldozás-foldozás, újat csinál-
tam helyette. A legnagyobb gondot a vezérmű ki-
alakítás elkészítéséből adódott, de, mint látni lehet, 
sikerrel járt az összeállítás.

Miközben mesél, lehet érezni, hogy mindene 
volt a vasút. Beszélne magáról, s arról, hogyan 
alakult vasúti pályája

  1944. 10.29-én Kisszállás - Jánosteleken születtem.  1950-1958-ig 
Kisszállás - Tormatanyai általános iskolába jártam. Már ebben az 
időben nagyon érdekeltek a gépek, ugyanis Édesapámnak gépész 
beosztása volt az uradalomnál. Sokat mesélt a gőzgépekről, ami-
ket abban az időben szántásra, cséplésre használtak. 1958-59-es 
tanévben nem mehettem el ipari tanulónak, mert kilakoltattak 
bennünket (jóakarók miatt), s szüleimnek házat kellett építeniük 
saját erőből és annál segítkeztem. Ilyen idők voltak akkor. Szaba-
didőmben, pedig az „Ezermester”- ből (újság címe) csináltam egy 
kismozdonyt. 1959 júniusában elmentünk Édesanyámmal tanulá-
si lehetőséget keresni Kiskunhalasra. Ők nagyon szerették volna, 
ha gimnáziumba megyek, de „én meg szakmát akarok tanulni” - 
mondtam! Lett volna bádogos, motorszerelő szakma, de az nem 
„smakkolt”, ezért, amikor egy ismerős fűtő mondta, hogy a vasút-
nál vesznek fel tanulót, elmentünk a fűtőházhoz érdeklődni. Fel is 
vettek, csak az volt a gond, hogy engem villanyszerelőnek, tanu-
lótársamat meg mozdonylakatosnak, pedig az én akartam lenni. 
Akkor, fiatal tanulóként még nem mertünk szólni, de a vége táján 
kérésünkre megcseréltek bennünket, s én mehettem Szolnokra a 
MÜM 605. Ipari tanuló intézetbe 1959. 09. 01-én. Nagyon jó tanárok 
voltak. Első tanműhelyi napokban az oktatóval való beszélgetés 
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során, mondtam neki, hogy csináltam egy kismoz-
donyt. Hazaküldött érte, meg kellett mutatni. Azon 
mindenki el volt ámulva, hogy már mit tudok csi-
nálni. Jó tanuló voltam, van még most is megőrzött 
„Munkanapló” amiben látszik, hogy a negyedéves 
vizsgamunkák ötösek voltak, az év végi záróün-
nepségen szorgalmas munkáért könyvjutalmat 
kaptam. Szolnoki MÜM605 után következett a kis-
kunhalasi MÜM618-as intézet 2 év. Itt is jó tanárok 
és oktatók voltak, a mozdony szakmába a fűtőház 
dolgozói és reszortosai vittek bele. „Mozdonyokat megismerni 
tetőtől-talpig” ez volt a jelszó. Iskolában pedig el kellett határoz-
ni, hogy szakmunkásvizsgára mi lesz a vizsgamunka. Mi Szőke 
Imrével egy négytengelyes tartálykocsit „tákoltunk”- csináltunk. A 
festését egy tanuló végezte el, és 618-asba bevittük a szakmun-
kásvizsgára. Csak az osztályfőnök nem akarta elhinni, hogy ezt 
mi csináltuk, az akkori igazgató mondta ki a végszót, hogy ezt 
igenis mi készítettük. Aztán be kellett vonulni katonának 1965. 11. 
28-án Bajára Vaskúti laktanyába, de amint letelt, mentem haza a 
gőzösökhöz. 1967. 03. 28-án. (1965.05.19. megérkezett a fűtőházhoz 
az első 424-052; majd 424-046, 06.07-én; 424-007, 09.06-án; 424-
093, 11.21-én; 424-258, 11.24-én; 424-243, 1967.11.08-án; 424-210, 
12.28-án; 424-109, 1968.05.13-án; 424-033, 199.05.19-én; 424-143, 
1968.02.09-én; 424-012, 1970.07.11-én).
 1968.05.11-én megnősültem, 1969.02.10-én született Károly fiunk, 
1977.10.26-án Szilvia lányunk. 1972-ben Szegeden, dízeles tanfo-
lyamot elvégeztem jó eredménnyel, de továbbra is a gőzösök áll-
tak a szívemhez legközelebb. 
 Az idő múlásával a fűtőháznál is változtak a dolgok. A csoportve-
zető nyugdíjazása után, engem neveztek ki, itt sok beadott újítá-
som volt, s ezekért „Kiváló újító” ezüst fokozatot kaptam 1987-ben.  
A 900-as vonal villamosításával, Bp.- Keleti fűtőházban villa-
mos-mozdonylakatos tanfolyamot kellett végezni.  A 90-es évek 
vége felé érződött, hogy sokan vannak a műhelyben, többeket 
átirányítottak kocsi lakatosnak, volt, aki máshová keresett helyet. 
Szinte, már üresen kongott a mindig nyüzsgő műhely, ahova, ha 
valaki becsöppent, irigyelte a hangulatot, a sok jó öreg „szakit”, 
akik mindent megoldottak. Én megpróbáltam a végsőkig kihúz-
ni. Sikerült! 2005.01.31-én nyugdíjba vonultam, s a ”nagy családot” 
otthagytam, és most kis családi körben unokákkal vagyok körbe-
véve. Közben ráérő időmben folytatom a kis gőzösön a munkákat, 
s megdobban a szívem, ha a házunkhoz közeli állomáson elhalad 
egy vonat.

Számomra ez a mozdony teljesen késznek tűnik, de felesé-
gétől hallottam, a mai napig építgeti. Mikor kezdte, hogyan 
fejlődött, mikor lesz kész?
 Alkatrészek készítése, tervezése, méretezése, összeszerelés, fel-
szerelés. Most már úgymond csinosítgatási munkák vannak, va-
lamint az előbb említett imitációs elemek életre keltése, de mindig 
találok valamit, amivel még élet hűbbé tehetem.  Hogy mikor lesz 
kész? Ezt feleségem is szokta kérdezni – főleg, ha a ház körül lát 
valami számomra nem fontos munkát -, ilyenkor azt válaszolom, 
hogy „MAJD”. Erre csak legyint, s ott hagy. Egyébként most ter-
vezem, hogy megpróbálom egy vasúti pályán mozgatni, mivel a 
futóműve alkalmas erre, sőt még az ívben való beállásra is. Most 
rokonaim, ismerőseim (akik látták már a kis 275 – öst), mind a 
függönyöket figyelik, ha valahol járnak, mert régen voltak alumí-
nium síneken futó görgős karnisok. Ott érdeklődnek, hogy mikor 
szeretnék lecserélni, mert kellene belőle a sín.(nevet) Ha valaki 
tud ilyenről, az legyen szíves értesítsen! Ma már csak műanyagból 

lehet kapni ilyen profilokat, az pedig nem biztos, 
hogy elbírja a mozdonyt és a tartály kocsit. Ha 
egy rövid pályán ki tudom próbálni a mozgásokat, 
akár egy nagyobb szakaszt is fel lehetne építeni, 
s érdekesebbé lehet tenni egy ilyen kiállítást, ahol 
most is voltunk.

Tud hasonló kis mozdonyról az országban, mi-
ben egyedi ez a szerkezet?
 Hallottam már többről, amit építettek, de azt, 

hogy milyen elven működnek, hogyan mozgatják őket, mennyire 
követik az eredeti alkatrészek építését, azt nem tudom. Szerintem, 
az enyém abban egyedi, hogy ha begyújtanék a kazánjába, feltöl-
teném vízzel el tudnám indítani, mint egy igazi gőzmozdonyt. Mert, 
azért csak az az igazi, ha egy gőzös füstöl! Ilyenkor azonban min-
den használat után szinte teljesen szét kellene szednem, s kitaka-
rítani koromtól. Ezért működtetem úgy, hogy a gőz helyett levegőt 
juttatok rendszerbe kompresszor segítségével.

Volt már máshol is kiállítva mozdonya?
Nem, ez volt az első, idáig csak unokáim nézegették, sőt, el is in-
dítottam nekik sín nélkül a járdán. Ezek kivételes alkalmak, csak 
az Ő kedvükért csinálom ezt meg, levesznek a lábamról mindig. 
Ezért örültem nagyon, amikor megkerestek ezzel az ötlettel, kí-
váncsi voltam nagyon a fogadtatásra.

Milyen érzés volt központi helyen látni alkotását?
 2016.09.16-án a MOSZ kérésére kiállításon voltam a gőzössel és a 
tartálykocsival. Felemelő érzés volt, mikor sokan megcsodálták a 
régi, de mégis új szerkezetet. Örültem, hogy feleségem minden-
ben segített, hogy jól sikerüljön ez a nap. És jól sikerült, örültünk 
neki!!! Jó volt látni a „kis gépet” így, ahogy van. 50 évvel ezelőtt nem 
gondoltam, hogy ilyen lesz, és ha egészségem engedi, még sok-
sok apró dolgot kell csinálnom hozzá.

Mi jutott eszébe, amikor hallotta a látogatók reakcióit?
  A gyerekek csodájára jártak, mindenki sípolni akart, az erre az 
alkalomra készített szerkezettel (Szergej éberségi síp). Nevettek, 
kiáltoztak, mégis, egy felnőtt megjegyzése ütötte meg a fülem. 
Ami már szlogenné vált: „Azt megértem, hogy villanymotor, de mi 
hajtja?” – hoz hasonló kérdést tett fel. Nem értettem mire gondol, 
mire beugrott, hogy az asztal alá elrejtett kompresszor hangját 
nem tudta hová tenni, azt hitte, az a mozdony hangja (Jót nevet). 
Erre nem is gondoltunk, okulva ebből, biztos, hogy legközelebb 
messzebb helyezzük el azt a fránya légsűrítőt. Mert remélem, 
hogy lesz még legközelebb! Amikor Önöknél jártam, rengeteg 
vasúti ereklyét, terepasztalt láttam, szinte egy önálló bemutatót 
is össze lehetne állítani. Melyek és miért a legfontosabbak Karcsi 
bácsi számára?
Van egy terepasztalom, ami ugyancsak évekig épült, unokáim 
kedvéért a mai napig beindítom, szaladnak a mozdonyok, kezeljük 
a fordító korongot. Ez úgy be van építve, hogy nem lehet szállítani. 
A garázsban vannak a gőzös rendszámtáblák, mindegyikhez van 
emlékem, kedves történetem. A falon képek, a 
szekrényben régi újságok, naplók, jelenléti ívek, 
mozdony könyvek – a már említett -, Munkanap-
ló, felsorolni is nehéz őket, de amikor előveszem 
valamelyiket, minden beugrik, mintha csak a 
múlt héten történt volna. Másoknak ezek érték-
telen papírok, nekem az életem dokumentumai.

Gusztos Károly
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November 4-én tartotta szokásos őszi, vacsorával egybekötött 
találkozóját a békéscsabai nyugdíjas tagcsoport. Az idei évben is 
bebizonyosodott, hogy nagy az érdeklődés az ilyen rendezvények-
re, hiszen az eddig nyugdíjba vonult békéscsabai mozdonyveze-
tők 80%-a megjelent ráadásul a társaság nagy része feleségével, 
párjával együtt vett részt az eseményen. Sajnos voltak, akik be-
tegségük miatt nem tudtak részt venni az eseményen, remélem 
a tavaszi találkozóra már ők is el tudnak jönni. A legutóbbi talál-
kozó óta a nyugdíjas tagcsoportunk létszáma is csökkent, mivel 
sajnálatos körülmények között Mihalik János kollégánk elhunyt. 
Természetesen a mostani találkozó is az elhunyt kollégáról való 
megemlékezéssel kezdődött, ezután a kollégák hosszas beszél-
getések során vitatták meg az aktuális eseményeket, vagy régi 
történeteket felelevenítve nosztalgiáztak. Magam részéről kívá-
nok mindenkinek jó egészséget és remélem, a tavaszi találkozón 
újra látjuk egymást.
Gyomaendrődön, november 7-8-án tartottuk a szegedi terület 
tagcsoportjainak találkozóját. Az értekezleten a terület szakszer-
vezeti tisztségviselői mel-
lett meghívott vendégként 
részt vett a MOSZ elnöke 
és két alelnöke valamint a 
KÜT és a KMVB elnökei is. 
Az első napon Kiss László 
elnök úr és Apavári József 
alelnök úr a második napon 
dr. Dancsa Attila alelnök úr 
képviselték a MOSZ felső 
vezetését. Természetesen 
a legfőbb témát a jövő évi 
béremelés, béremelési 
igény megbeszélése szol-
gáltatta. Ez bizony nem egy 
egyszerű téma, hiszen az 
idei évben eljutottunk odá-
ig, hogy a kormány nem 
egyszer - jelentős béreme-
lés szükségességét pro-
pagálva - pár éven belül 
megvalósuló 40 %-os bér-

emelés lehetőségét emlegeti. A 
baj már csak annyi, hogy a vál-
lalatok vezetői és főleg a köztu-
lajdonban lévő vállalatoké, mint 
a MÁV és MÁV Start, hallgatnak 
és még egyelőre nem is tárgyal-
nak a béremelésről. Információ 
is inkább csak arról szivárog ki, 
hogy a 2017-es üzleti tervet 0% 
béremeléssel tervezték meg, ez 
a hír viszont nem igazán kedvez 
az előttünk álló bértárgyalások 
sikerességének.  Időközben 
elfogadták a minimálbér 2017-
ben 15%-os, 2018-an 8%-os 
valamint a garantált bérmini-
mum 2017-en 25%-os 2018-an 
12%-os emelését is, ez azonban 
nem jelent a kollégáink körében 
automatikus béremelést, hiszen 
ezt a minimális szintet a bérünk 
minden bizonnyal meghalad-

ja. Véleményünk szerint a cég vezetése nem kerülheti el a min-
den munkakörben megvalósuló béremelést, mivel ha az egyes 
munkakörök bérezései közötti különbség csökken, akkor egyre 
nehezebbé válik a kialakult munkaerőhiány megszüntetése. Le-
het, hogy most még nem probléma mozdonyvezető gyakornokot 
felvenni, de amennyiben a bérek nem fogják tükrözni a munka-
körök közötti felelősségek, munkavégzési körülmények közötti 
különbségeket, akkor ebben a munkakörben is egyre nagyobb 
munkaerőhiány fog kialakulni, főleg ha figyelembe vesszük, hogy 
a közeljövőben hányan tudnak és fognak elmenni nyugdíjba. A 
hírek egyébként már arról szólnak, hogy a mozdonyvezetőkéhez 
képest csökkentett bérezésű FLIRT motorvonat-vezetői képzésre 
egyre kevesebb a jelentkező, főleg a munkakör betöltésére al-
kalmas jelentkezők száma csökken. Nagy valószínűséggel ez a 
csökkentett bérezésüknek köszönhető.  A másik téma a munka-
egészségügyi alkalmasságát elvesztő kollégák ügye. Nem elég, 
hogy a nyugdíjkorhatár megemelkedett 65 évre, még a korked-
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Debrecen-Kelet
Szeptember 29-én tartotta a TSZVI a soron következő HÉT ülé-
sét, ahol a Kollektív Szerződésben leírtaknak megfelelően a Moz-
donyvezetők Szakszervezetét 4 fővel képviseltük. Az igazgató 
úr általános tájékoztatása után tagcsoportonként felvetettük a 
problémákat. Ezek magukba foglalták a laktanyák és pihenő-
helységek állapotát, az egészségügyileg alkalmatlanná vált moz-
donyvezetők foglalkoztatási lehetőségeit, továbbá azt is szóba 
hoztuk, hogy nem elég az ágyneműhuzatok cseréje, hanem a 
komplett ágyneműt (paplan, párna) is le kellene cserélni, hiszen 
ezek régóta használatba vannak, ezáltal nem megfelelő higiéniás 
körülményeket teremtenek az ott megpihenőknek. Érdeklődtünk 
a túlórahelyzetről telephelyi illetve tagcsoporti bontásban. Meg-
tudtuk, hogy a túlóratervet mozdonyvezetők tekintetében már 
túlléptük, de az év elején beiskolázott 16 fő mozdonyvezető-gya-
kornok enyhíteni fog a létszámhelyzetünkön a tanfolyam elvég-
zése után. Az ülés idejének zömét a jegyvizsgálói bértábla illetve 
a napi munkaidő mértéke gerjesztett vita töltötte ki. A következő 
HÉT ülés az ütemezésnek megfelelően december 15-én 10.00 
órakor lesz megtartva.
Üzemi Tanács ülés volt október 20-án és november 24-én. A be-
érkezett fizetési előleg kérelmeket maradéktalanul teljesítette az 
Üzemi Tanács, illetve a szociális és temetési segély kérelmeket a 
hatályos segélyezési utasításnak megfelelően ítélte meg a tes-
tület. Azt tudni kell, hogy 2016. januárjától az eddigi gyakorlattól 
eltérően a temetési segélyeket nem a Központi Üzemi Tanács ítéli 
meg, hanem helyi szinten, a helyi ÜT-k döntenek róla. Az év ele-
jén egy kicsit tartva a nagy felelősségtől és az ismert segélyezé-

si kérelmek számától, úgy döntött az Üzemi Tanács, hogy saját 
segélyezési keretrendszert állít fel, amiben megvan határozva 
egy-egy segélyezi formához hozzáítélhető segélyezési összeg. A 
temetési segélyt a Kollektív Szerződés értelmében max. 55ezer 
forint összegben tudja odaítélni a testület. Az Üzemi Tanács ülés 
keretében tájékoztatást kaptunk a túlóra és létszámhelyzetről 
is. A zárólétszám a terv alatt alakul. A szabadságok a terveknek 
megfelelően kerültek kiadásra. A tervezett túlóra keretet a jegy-
vizsgálók 14ezer órával, a pénztárosok 8ezer órával, a mozdony-
vezetők pedig 3ezer órával lépték túl. A következő Üzemi Tanács 
ülés december 12-én lesz. 
A tabletekkel kapcsolatosan elmondható, hogy nagyon sok gép 
belső akkumulátora ment tönkre, felpúposodott, így azok javítás-
ra szorulnak. Pályáztatás útján választják ki a megfelelő hátizsá-
kot, amelyeket a mozdonyvezetők nem a pontkeretük terhére, 
hanem a szolgálati feladatok ellátásához biztosított Tábla PC tar-
tozékaként kapják meg. 
Területünkön is megkezdték az új farmerruházat kiosztását és 
megállapítható, hogy jelentős problémák vannak a méretezés-
sel. Többnyire nagyobbak és bővebbek, mint 
a mintakollekcióban próbált darabok. Van arra 
lehetőség, hogy a méretproblémákat jelezni és 
rendezni lehet a kiszolgáló szertárak felé. 
A Debrecen-Kelet terület mozdonyvezetői 
nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog, fizetéssel megemelt új évet kívánok 
Mindenkinek! Gyüre Ferenc

vezmény intézménye is megszűnt. Mindez azt jelenti, hogy egyre 
több kolléga néz majd szembe azzal a gonddal, hogy nyugdíja-
zása előtt már nem lesz alkalmas egészségügyi szempontból a 
mozdonyvezetői foglalkozásra. Mivel a többség szinte az egész 
életében mozdonyvezetőként dolgozott, ezért az újrakezdés szin-
te lehetetlen. Mindezért működtetni kellene, kell egy gondoskodó 
rendszert, ami az egészségügyi alkalmasságát elvesztő kollé-
gáknak megfelelő védelmet és se-
gítséget nyújt. Ebben a kérdésben 
azóta kollektív munkaügyi jogvitát 
is kezdeményezett a MOSZ, más 
egyéb problémával egyetemben, 
remélhetőleg nem eredménytele-
nül. Továbbá a két nap alatt egyéb, 
a  KSz-t vagy foglalkoztatást érin-
tő problémákat is megtárgyaltak a 
tisztelt egybegyűltek.
A MOSZ Cargo tagcsoportja vál-
lalta fel, hogy megrendezi a MOSZ 
kupa „C” csoportjának őszi for-
dulóját. A kiírásnak megfelelően 
5 csapat küzdött egymással a 
Soroksári út melletti fedett pályá-
kon. Szerencsére a mérkőzéseket 
sikerült sérülés nélkül lejátszani. 
A részeredményeknek köszönhe-
tően Mezőhegyes csapata kissé 
elhúzva a mezőnytől, birtokolja az 

első helyet, második a MOSZ Cargo, harmadik 
Kiskunhalas, negyedik Békéscsaba és ötödik 
Szentes csapata. Természetesen soron követke-
ző, tavasszal megrendezésre kerülő körben ez a 
sorrend megváltozhat, hiszen a labda kerek, így 
bármi lehet. 
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Debrecen
Lassan itt az évvége, de természetesen még nagyon sok munka 
vár ránk szakszervezeti vonalon, hisz épphogy megkezdődtek 
az ilyenkor szokásos tárgyalások a Munkáltatóval, bérről, KSZ-
ről, munkakörülményekről, és több folyamatban lévő ügyről. Itt 
helyben sem unatkozunk, mert mindig van valami, ami munkával 
lát el bennünket, amiről egyeztetnünk, konzultálnunk kell. Ebben 
az évben sem állt meg a mozdonyvezetői fogyás, lemorzsolódás 
területünkön. Volt aki önszántából választotta a távozást, és ment 
a magánvasutakhoz, és volt akinek muszáj volt mennie. Az okok 
közt megtalálható az orvosi alkalmatlanság, a szénhidrogén tu-
lajdon jogvita, és meglepő módon, az alkohol. Ez utóbbi ebben 
az évben már háromszor fordult elő. Érthetetlen számomra a je-
lentkezéskor fújt 0,4 vagy 0,7. Ha valaki érzi, hogy necces volt az 
éjszaka, akkor miért nem jelent beteget? Biztos, hogy nem örül-
ne neki senki, de legalább megmaradna a munkahelye. Habár a 
megrendelés csökkent, a túlórák mégis növekedtek, nyilván a 
létszámcsökkenés okán is. Mint megtudtuk az utolsó HÉT ülésen 
az Igazgató Úrtól, ez terv szinten van még, igazából a forgalmi 
utazók, és legjobban a pénztári dolgozók szálltak el túlóra terén. 
A jövő év viszont, már lehet, hogy nem alakul ilyen kedvezően, 
hisz több mint 40 mozdonyvezető előtt nyílik meg a lehetőség, 
az előre hozott nyugdíjba vonulása terén, és alig van érdeklődő a 
továbbfoglalkoztatásra, és sajna van néhány kolléga aki a 29-es 
orvosi alkalmassággal küzd, ellenben a kadétok még nem végez-
tek a tanfolyamokon. Mindenesetre az SZK és a Humán készül a 
nyugdíjazással kapcsolatos adminisztratív feladatokra.

Október végén újra találkozott Nyugdíjas Tagcsoportunk. A korai 
vacsorával egybekötött összejövetelen több mint 70 fő vett részt. 
A baráti beszélgetések, anekdotázások, erőteljes nótaszó mellett 
késő éjszakáig tartott, ahol természetesen, a régi hagyományok-
nak megfelelve a zsuga is előkerült. De hát én is szeretnék ilyen 
idősen, ilyen friss elmével, ilyen rafináltan játszani, pedig Ők még 
kombinatorikát sem tanultak annak idején. 

November 17-én csütörtökön került megrendezésre, az immár 
hosszú múltra tekintő, hagyományos Debrecen területi bowling 
versenyünk. Amikor az első versenyeket rendeztük, nem gondol-
ta senki, hogy ennyire sikeres, és közkedvelt lesz a program. A cél 
az volt, hogy a focin, és a horgászaton kivűl, valami újjal ismer-
tessük meg a résztvevő, vállalkozó kedvű kollégákat. Így jutott a 
választás a tekére és a bowlingra. A résztvevők többsége akkor 
szinte nem is hallott ezekről a játékokról, annak ellenére, hogy 
mindkét válfaja a golyóval való gurításnak szép hosszú múltjára 
tekinthet vissza. Rövid idő alatt sikeres lett a rendezvénysoroza-
tunk, mindig új és újabb érdeklődők jöttek a rendezvényre, amin 
új barátságok köttettek, és régi ismerősök találkoznak. A környé-

künkön már minden tagcsoport képviseltette magát, de talán a 
szolnoki kollégák körében volt a legnagyobb az érdeklődés. Kö-
szönhető ez annak, hogy az ottani kis csipet-csapatot Kara Anti 
fogta össze, és többször visszahívták a debreceni szervezőket, 
egy szolnoki visszavágóra. Sajnos az év elején kaptuk a hírt, hogy 
Anti barátunk súlyosan megbetegedett, és a későn diagnosztizált 
kórt már nem tudta legyőzni. Szeptemberben volt a temetése. Mi 

szervezők, egyeztetve a Szolnokiakkal úgy döntöttünk, hogy Anti 
tiszteletére és emlékére, alapítunk egy vándor kupát – A Kara 
Tóni Vándorkupát-, amit az egyéni győztes kap meg, és amennyi-
ben ezt valaki háromszor megnyeri, akkor végleg megtarthatja. 
Tettük ezt azért is, mert Anti alkatával ellentétben profin gurított, 
és többek között, 2012-ben egyéni bajnok volt, akkor a Chili Café-
ban rendezett versenyünkön. Nem véletlen, hogy rengeteg arany-
köpés született tőle, amit azóta is felemlegetünk és használunk ( 
Pl.: „Majd az öreg profi megmutatja!”, Ezt rólam nevezték el” vagy 
„Majd a megjelenő Kazettámról ellesheted!”). A megnyitón rész-
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letesen ismertettük a szabályokat, a tavalyi rendezvényünk jól 
bevált helyszínén, a Stationban. Három fős csapatok nevezhettek, 
és mindenki két sorozatot gurított, aminek az összeredményei 
alapján alakult ki a csapatverseny eredménye. Ezután az egyé-
ni verseny következett, aminek döntőjébe a csapatversenyben 
gurított egyéni eredmények alapján lehetett bekerülni a legjobb 
nyolcnak, és az itt gurított sorozattal együtt összesítve alakult ki a 
végeredmény az egyéniben. 

Csapatban: 
Első:   Antal János, Hoffer Mihály, Vincze Elek
Második:  Kiss András, Lakatos László, Szabó Kálmán
Harmadik:  Sipos András, Földesi József, Nemes Zsolt
Negyedik: Barabás Péter, Nagy Krisztián, Gazsó Attila
Ötödik:  Kolláth Béla, Cséki István, Keserű Zsolt

Egyéniben:  
Első :   Vincze Elek   521 pont
Második:  Hoffer Mihály  507 pont  
Harmadik:  Földesi József  507 pont
Negyedik: Antal József  485 pont
Ötödik:  Kiss András  462 pont
Hatodik:  Szabó Kálmán  451 pont
Hetedik:  Földesi Tamás  408 pont
Nyolcadik: Tőkés László  383 pont

Az ünnepélyes eredmény hirdetésen, a Mozdonyvezetők Szak-
szervezetének Elnökétől, Kiss Lászlótól vehették át a díjazottak a 
trófeákat. Az első helyen végző csapat, immár másodjára vehette 
át a Csapat Vándor Kupát, illetve az egyéni trófea mellé, átadásra 
került, a frissen alapított Kara Tóni Egyéni Emlék Vándor Kupa 
is, amit Vincze Elek nyert el. Ezek után a már megszokott ünne-
pi ebéd következett korlátlan étel és némileg korlátozott italfo-
gyasztás mellett. És természetesen jövőre, kb. ilyenkor, veletek 
és még több újonccal, ugyanitt!!! Ezúton is KÖSZÖNJÜK a részt-
vevőknek, nevezőknek, a Station „vendéglátóipariegység” és 
Bowling terem dolgozóinak türelmét, megértését és segítségét a 
verseny lebonyolításában.

A december hónap épp hogy elkezdődött, és mint azt az előszó-
ban említettem a tárgyalások java még hátra van. Megkezdett 
Kollektív munkaügyi vita, bértárgyalás, KSZ egyeztetés, és habár 
a médiákban mást se hallani, mint hogy „dübörög a gazdaság, a 
fő sodrásban vagyunk, Európai béreket teremtünk”, a valóság a 
jelenlegi állapot szerint 0, azaz nulla % bérajánlás, szűkülő ka-
fetéria juttatások, beszűkülő, KSZ ajánlatok. Hát igen! Nem tűnik 
kecsegtető kezdetnek, de mindig a végeredmény a lényeg, és az 
már látszik, hogy ez átcsúszik a jövő év elejére.

Addig is,  Minden Kedves Olvasónak, Munkatár-
snak, Kollégának és Családtagjainak Kívánunk 
Nagyon Szép Békés Karácsonyt, és Boldog Új 
Évet !!!

Nemes Zsolt
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XII. Szlovák-Magyar mozdonyvezető 
találkozó, Miskolc
A MOSZ Miskolci Tagcsoportjának gyakorlatilag megala-
kulása óta kapcsolat van a Szlovákiai Mozdonyvezetők 
Kassai Tagcsoportjával. (Federacija Strojvodcov, Zak-
ladna Organizacia, Košice) Ennek a kapcsolatnak a ré-
szeként évente többször találkozunk, legutóbb október 
07-08.-án jártak Miskolcon a kassai kollégák. Az első 
nap a délelőttjén egy megbeszélést tartottunk, aminek 
a témája a minket kölcsönösen foglalkoztató kérdések 
voltak. A nyolcfős kassai delegációnak három magyarul 
is beszélő tagja volt, közülük az egyik, egy mozdonyve-
zető hölgy. (Vele egy interjú is készült, a beszámoló után 
olvasható.)

Rövid üdvözlés, kávézás után megkezdtük a megbeszélést.
Megkérdeztük, hogy náluk milyen a mozdonyvezető képzés. Mi-
lyen hosszú a tanfolyam, milyen kompetenciákkal rendelkezik a 
tanfolyamot befejező személy (Van-e külön személyvonatos, te-
hervonatos mozdonyvezető képzés?) Van-e a két rendszer között 
átjárás? Ki képez?
Kérdésünkre elmondták a szlovákiai kollégák, hogy náluk a for-
galmi részt állami cég (Oktatási és pszichológiai intézmény(?)) 
végzi, a műszaki részt a képzendő kolléga vasútvállalata.
Az oktatás, oktatási központokban, bentlakásos formában törté-
nik, fél év az elméleti (forgalmi) képzés. Először a forgalmi kép-
zésen esik túl a gyakornok, ezt követi egy vizsga, ami ha nem si-
kerül még kétszer javíthat a jelölt. Ha viszont ekkor sem sikerül, 
elbocsájtják, és ki kell fizetnie a kurzust. Ha a forgalmi részt sike-
resen abszolválja a jelölt, akkor kezdődik a műszaki rész, először 
a dízel, utána a villamos mozdonyokat tanulják. Ha itt nem sikerül, 
pl. a dízel-részből levizsgáznia, akkor megy tovább a kurzussal a 
gyakornok a villamos mozdonyok tárgykörre, és ennek folyamán 
ismét megpróbálhat levizsgázni a hiányzó modulból. Ebben az 
esetben is kétszer lehet még próbálkoznia. Ha a második pótvizs-
ga is sikertelen, akkor újra kel kezdenie a műszaki modult.
A gyakornokok fizetése a bértáblázat szerint történik, a kezdő 
mozdonyvezető bérével egyezik. Ez kb. 670Eurot tesz ki, de a 
gyakornoki idő alatt nem kapnak semmilyen más pótlékot. (pl. 
műszakpótlékot, vagy az ünnepi munkavégzésért járó plusz dí-
jazást).

A műszaki rész oktatását követően 260 órás vezetési gyakorlati 
képzés következik, amit egy gyakornoknak egy adott mozdony-
vezetőnél kell elvégeznie! Az oktató mozdonyvezető alapbérének 
8%-át kapja a képzésért, képzési pótlékként.
Az egész folyamat kb. egy évet vesz igénybe. Az oktatás folyamán 
együtt tanulják a dízel és a villamos mozdonyokat, de a képzés-
re küldő munkáltató eldöntheti, miből vizsgázik a gyakornoka, 
ugyanis a vizsga csak az egyik vontatási nemből lehetséges! Azt, 
hogy a másik vontatási nemből is vizsgát tegyen, a foglalkoztató 
vasútvállalat dönti el, szükségeinek megfelelően.
A tehervonatos vizsgát illetve a személyvonatos vizsgát tett moz-
donyvezető átmehet a másik szegmensbe munkát vállalni, egy 
különbözeti vizsga letétele után. A Cargo-s kollégák minden moz-
donyra típusismeretet szereznek, és ez akár 20 fajta jármű is le-
het! Érdekesség, hogy náluk instruktori rendszer működik, ez azt 
jelenti, hogy egy kb. 30 fős mozdonyvezető csoportnak van egy 
instruktora, akivel megbeszélheti a vitás forgalmi helyzeteket. Az 
instruktor pótolja a gépészeti vonalellenőrt, és egyfajta felelőség-
gel is tartozik azért, hogy az általa felügyelt mozdonyvezetők a 
munkájukat jól végezzék. Ha hibázik a mozdonyvezető, az akár az 
instruktorra anyagilag is kihathat. Néhány mondatban összefog-
laltuk, hogy nálunk a képzés jelenleg milyen rendszerben folyik, 
valamint kitértünk arra is, hogy megjelent a motorvonat-vezető 
képzés is. A Kassai kollégák érdeklődtek a balesetvizsgálat lefoly-
tatásáról, és elmondták, hogy náluk ez milyen mederben folyik. 
Meglepődve hallottuk, hogy a hatóság a helyszínen vizsgálódik, 
és akár egy rendőr a helyszínen is bírságolhat egy mozdonyveze-
tőt! A balesetvizsgáló dönti el, hogy a mozdonyvezető jogosítvá-
nyát bevonják-e vagy sem! A mozdonyvezető által okozott kárért 
a mozdonyvezető négyhavi bruttó béréig kötelezhető kártérítés-
re. Egy megállóhelyen az „A” betű meghaladása is járhat komoly 
következménnyel, pl. soron kívüli vizsga, hátrányos jogkövetkez-
mény a munkáltatótó részéről, és persze egy anyagi (50Eurós) 
büntetés. Gázolásokkal kapcsolatban a következőket tudtuk meg: 
A Cargo-s kolléga amennyiben gázol, akkor azonnal le kell válta-
ni, és igényelhet egy kéthetes rekondicionáló szabadságot. (Nívós 
gyógyüdülőben, a mi egészségmegőrző programunkhoz hason-
lót.) Személyszállító vasútnál gázolás esetén dönthet a mozdony-
vezető: Leváltót kér, vagy továbbhalad a vonatával. Ezt követően 

egy hetet otthon maradhat, kipihenheti a traumát, 
és ezt az egy hetet a munkáltatója fizeti.

Megkérdeztük van-e egészségügyi okokból kor-
látozásokkal utazó mozdonyvezető Szlovákiában? 
Ha van, milyen a bérezése?
A szlovák kollégák elmondták, hogy náluk nincs 
korlátozásokkal utazó mozdonyvezető, valaki 
vagy alkalmas, vagy nem alkalmas. Azonban ha 
nem alkalmas egy mozdonyvezető, akkor mű-
ködik a vállalati gondoskodási rendszer. Ez azt 
jelenti, hogy a személyszállításban dolgozó moz-
donyvezető amennyiben 10 évet legalább utazott 
és elérte a 45 éves kort, akkor fel KELL ajánlani 
más munkakört, amit be tud tölteni. Jövedelmét ki 
kell egészíteni a mozdonyvezető átlagnak megfe-
lelően.
A Cargo-nál dolgozó mozdonyvezető életkortól 
függetlenül élvezheti ezt a gondoskodást, ameny-
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zetközi kapcsolatoknyiben legalább 20 évet mozdonyvezetőként dolgozott.
Mi elmondtuk, hogy nálunk rosszabb a helyzet (nem KELL fel-
ajánlani más munkakört, csak ha ép van ilyen, és a kiegészítés 
is drasztikusan lecsökkent). Az eljárást a Kollektív Szerződésünk 
szabályozza.

Kassai kollégák érdeklődtek a magyar mozdonyvezetők magán-
vasutaknál történő másodállásszerű munkavállalásának lehető-
ségéről.
Elmondtuk, hogy a személyszállító vasútnál erre nincs lehető-
ség. Ezen meg is lepődtek, de amit kissé nehezen értettek – mert 
valóban logikátlannak tűnik – az, hogy a RCH-s mozdonyvezetők 
más magán-vasútitársaságnál ugyanakkor vállalhatnak munkát.
Náluk ez pontosan fordítva van, Szlovákiában a Cargo-s moz-
donyvezető nem vállalhat magán-vasúttársaságnál – vagyis a 
konkurenciánál – munkát. A személyszállító vasútnál ez nem esik 
korlátozás alá, sőt a munkáltató nem foglalkozik azzal, hogy mit 
csinál a mozdonyvezetője azt követően, hogy kilépett a szolgá-
latból. (Nem nyilatkoztatja a más munkavégzésre irányuló jogvi-
szony meglétéről, és a pihenőidejének meglétéről.)
Nyugdíjas foglalkoztatás lehetséges náluk is, de aki nyugdíjas 
lesz, az szinte csak és kizárólag magán-vasúttársaságnál helyez-
kedik el. Odakint nem sújtja őket a nyugdíj megvonása és más 
hasonló intézkedés.

Érdekes a munkaközi szünet kérdése. Érdeklődtünk, hol, mikor, 
hogyan kell kiadni az MKSZ-t Mennyi az időtartama, és mi törté-
nik, ha a munkaközi szünet elmarad. Milyen feltételeket kell biz-
tosítani a kiadása során.
Elmondták a kollégák, hogy náluk 11 óra szolgálatig 30 perc a 
munkaközi szünet, 11 óra munkavégzés után újabb 15 perc mun-
kaközi szünetet kell biztosítani. Az MKSZ a munkaidő része.
Az MKSZ-hez különösebb feltételeket nem kell biztosítani, az a 
mozdonyon is kiadható. A jelek szerint nem szokott a kiadása 
sem elmaradni…
Mi ismertettük, hogy sajnos nálunk nem része a munkaidőnek az 
MKSZ, valószínűleg ezért is fordítunk nagyobb figyelmet a szabá-
lyozására és szabályos kiadására.
Ami érdekességként felmerült még az a várakozási idő, vagyis 
amit ez náluk jelent, és ahogyan ezt náluk alkalmazzák.
Amennyiben mozdony nélkül várakozik a szlovák kolléga (pl. 
egy fordulóállomáson, a visszafelé tartó vonatára) 60 percnél 

hosszabb időt, akkor az nem a munkaidő része, és 
óránként 2,60euróval díjazzák. Értelemszerűen ezt 
eleve úgy is tervezik a munkaidő-beosztásba, hogy 
a havai kötelező óra feletti idő legyen. Természetesen 
amennyiben vonatkésés vagy más ok miatt lerövidül 
a várakozás 60 perc alá, akkor az egész várakozási 
idő munkaidő lesz és a túlóradíjazás szabályai sze-
rint fizetik. Ennek a fajta készenlétnek a felső határa 
300 óra/év.
Az általunk ismert laktanyai elhelyezést nem alkal-
mazzák Szlovákiában.
A túlóra felső határa 400óra/év. (Ne felejtsük el, a 
kötelező óra 5 óra 8 perc minden napra, így pl. egy 
30 napos hónapban a kötelező óra 152,4 óra és ebben 
benne van az MKSZ is!) Így könnyebb – úgymond van 
idő - túlórázni. Annyi idő ledolgozásával, amennyi 
nálunk a kötelező óra, plusz a munkahelyen töltött 
MKSZ-ek, a kassai kolléga máris teljesítette ~ 30 óra 
túlórát, havonta!

Szolgálatmódosítás a személyszállításnál nem ismert fogalom! A 
mozdonyvezető létszám 88%-a egész évre megkapja a beosztá-
sát és attól csak betegség, szabadság esetén térnek el. Munkál-
tató a fordákat leírja egy menetrendi időszakra, és az onnantól 
kezdve szent. A mozdonyvezetők 12% viszont amolyan közbevál-
tó és ők azok, akik helyettesítik a beteg, vagy szabadságon lévő 
kollégákat. Nekik értelemszerűen nincs éves előrevezénylésük 
sem.

A szakszervezeti díj 9,70Euro és ez magában foglalja a baleset-
biztosítást is. Ez közel van az 1%-os mértékhez, és ebből az ösz-
szegből 2Eurót utalnak át a központ működtetésére. Karácsonyi 
csomagot nem adnak, de aki 24-én dolgozik, az kap a szakszer-
vezettől étkezési jegyet.
Pontosan szabályozott segélyezési rendszert működtetnek a 
kassai kollégák. Pl. gyermek születése és nyugdíjazás esetén 
50-50Euró segélyt, rekreációs programban való részvétel esetén 
40 Euró zsebpénzt, 50. születésnapra 100Euró, 60. születésnapra 
újabb 100Euró segélyt kap a kolléga. Mozdonyvezető halála ese-
tén 370Euró összegben kap segítséget a család.

A beosztások során, de pl. a segélyezésük során is fontos szerepe 
van a szenioritásnak.

Szlovákiában a nyugdíjkorhatár jelenleg 62 év, de emelést rebe-
sgetnek… A korkedvezmény intézménye nem volt a szomszéd 
országban. Elmondtuk, hogy sajnos ez már nálunk is a múlté…
A szlovák kollégák nyugdíjba menetelkor végkielégítésben ré-
szesülnek, ami meglehetősen komoly összeg – átlagban közel 1 
millió forint - a ledolgozott éveknek megfelelően. (kb. 80Euro/év.)

A beszélgetést követően körülnéztünk a fűtőházban, majd az 
ebéd után kisvonattal kizakatoltunk Lillafüredre. Ott egy rövid sé-
tát tettünk és utaztunk az újonnan épült felvonóval – ami a sem-
miből a semmibe vitt minket… Néztek is a szlovák kollégák, akik 
ettől komolyabb lanovkákhoz vannak szokva.

A program második napján a kassai kollégák 
a Miskolci Tagcsoport által szervezett ópusz-
taszeri kiránduláson vettek részt magyar moz-
donyvezetőkkel.

Tóth Ferenc Attila



26

N
em

ze
tk

öz
i k

ap
cs

ol
at

ok
Interjú Zdenka Čajnáková-val, Szlovákia 
egyetlen(?) női mozdonyvezetőjével.

Miközben a buszunk a Miskolci Tagcsoport által szervezett ki-
ránduláson Ópusztaszerre zötyögött, megragadtam az alkalmat, 
hogy egy rövid interjút készítsek Zdenkával, a Pelsőcön (Pleṡivec) 
élő, és Kassán (Koṡice) dolgozó mozdonyvezető hölggyel. Zden-
kát egy éve ismertem meg, akkor is a kassai delegáció tagjaként 
járt nálunk. Az interjúra már akkor gondoltam, hiszen a téma ak-
kor még aktuálisabb volt, de érdekes ma is.
Figyelem! Zdenka nem amolyan reklám női motorvonat-vezető, ő 
igazi mozdonyvezető!

Attila: Adódik a kérdés: Hogyan lesz egy csinos, vagány fel-
vidéki lányból mozdonyvezető?
Zdenka: Apukám cseh származású, ő is mozdonyvezető volt. Az 
egykori Csehszlovákia idejében, Szlovákia ezen részén töltötte a 
katonaidejét. Anyukám felvidéki magyar lány volt, tehát így is-
merkedtek meg a szüleim. Megismerkedtek, aztán házasság lett 
a kapcsolatból és megszülettem én. Fiú gyerek nem volt a csa-
ládban, egy nővérem van. Amúgy gyermekkoromban szerettem 
barkácsolni, autókkal játszottam, sőt kisvasutat is kaptam aján-
dékba – amit apu inkább magának vett, mint az apák általában 
– de szívesen játszottam vele. Sose voltam az a babázós gyerek.

Attila: Értem én, de ettől még nem lesz az ember lánya 
mozdonyvezető…
Zdenka: Én sem akartam, ez csak úgy jött… Villamosipari is-
kolába jártam. A suli elvégzése után, a szomszéd település Gö-
mörhorka (Gemerska Hôrka) cellulózgyárába jelentkeztem. Nem 
vettek fel, mert lány vagyok… Ezt szinte véletlenül elmondtam a 
pelsőci fűtőház személyzetisének. Ő javasolta, menjek hozzájuk 
dolgozni.

Attila: Mint?
Zdenka: Mint mozdonyvezető! De az akkori Csehszlovákiában 
egy nő nem lehetett mozdonyvezető. Két évig a műhelyben vol-
tam, aztán hirtelen egy tanfolyam következett, és dízel, villamos 
mozdonyvezető képesítést szereztem.

Attila: Apukád hogyan fogadta?
Zdenka: Letolt! Jó kis cirkusz volt a jelentkezésemből otthon. De 
amikor az apu ivott egy kicsit, bevallotta, hogy örül ennek… Saj-
nos apu már nem él.

Attila: Jó ideje mozdonyt vezetsz, 37 év van mögötted. Ho-
gyan fogadtak a többiek?
Zdenka: Naaa… (Ezt amolyan jó felvidékiesen mondta…) Jól, jól 
fogadtak. Persze, ha Zsolnán (Žilina) meglátott egy kolléga - aki 
nem ismert - hogy szállok fel a gépre váltani, megkérdezte, ki 
vagyok és minek is jöttem. Mikor mondtam, hogy én váltom őt, és 
viszem a vonatot (a prágai gyorsot) Kassáig, fogta a fejét – de ez 
persze vicc volt… Állítom, jól vették a fiúk, hogy egy nő mozdonyt 
vezet. Nem volt ebből probléma.
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Attila: Volt valamilyen könnyítés számodra? Hiszen nő vagy, 
családanya vagy…
Zdenka: Nem, semmi könnyebbség nem volt. De nem is kellett, 
nem is fogadtam volna el. Ez így normális, csinálom azt a munkát, 
amit a többiek. (Megjegyzem a kirándulás estéjén Zdenka későn 
ért Kassára, már nem ment haza, Kassán a pihenőhelyiségben 
aludt, mert másnap 08.05-kor szolgáltba állt. Egy gyorsvonatot 
továbbított Zsolnáig.)

Attila: Hol dolgoztál eddig? A Pelsőci fűtőház nagy, komolyabb, 
dízeles fűtőház volt, de hirtelen négy vonal is eszembe jut, amin 
én még utaztam. Azokat a pelsőciek szolgálták ki, viszont be-
zárták. (Ma már nem megy vonat Dobsinára, Nagyszabosra (Sl-
avoṡovce) Jászóra (Jasov) és Murányba (Muraň) sem. Ma csak a 
Kassa - Rozsnyó (Rožňava) - Feled (Jesenské) fővonal üzemel.
Zdenka: A pelsőci fűtőházban dolgoztam 32 évig, öt éve pedig 
Kassán dolgozom. Míg Pelsőcön dolgoztam 131 sorozatú mo-
torkocsival jártam Murányba, Dobsinára, Nagyszalobosra. Ez 
motoros, kis fapados jármű volt, egy léghűtéses 12 hengeres 

Tátra- motorral. Aztán Bz motoron jártam, azt követték a 
dízel 750-es (Búvár) mozdony különböző sorozatai. Jelenleg 
Gorillával járok a legtöbbet ez a nálatok is közlekedő 350-es 
sorozatú villamosmozdony, de azzal megyek, ami ép „jön”.

Attila: A címben van egy kérdőjel, mert nem vagyunk 
biztosak, hogy te vagy az egyetlen női mozdonyvezető 
Szlovákiában…
Zdenka: Tudomásom szerint egyedül vagyok, de hal-
lottam egy kolléganőről, aki viszonylag későn kezdett utazni, 
így lehet, már nyugállományba vonult.
Attila: Milyen a munkád? Milyen fordába jársz?
Zdenka: Tudod, nálunk a fordulókat kidolgozzák egy 
évre. És a beosztás során a szenioritás elve működik, azaz 
a legidősebb mozdonyvezető választ elsőnek: hová, melyik 

fordulóba szeretne járni.
Én egy húsznapos fordulóba járok. Választásomnál nyilvánvaló 
szempont volt, hogy mihez tudok bejárni a lakóhelyemről.

Attila: Milyen kapcsolatod van, volt a szakszervezettel? Hi-
szen most is egy delegáció tagjaként vagy itt.
Zdenka: Pelsőcön tagcsoportvezetőként tevékenykedtem… 
Rengeteg programot szerveztünk, versenyek, vasutasnapok, ki-
rándulások. Jó, összejáró közösség volt. Ma már nincs meg ez 
a közösség, egyrészt alig vagyunk már a nagy fűtőházból, más-
részt mindenki rohan…

Attila: Én úgy gondolom, jót tenne nekünk is, ha időnként se-
gítené a munkánkat egy-egy nő, akik inkább integráló semmint 
konfliktust generáló személyiségek… Gázolásod volt?
Zdenka: Szerencsére csak egyszer, egy autót gázoltam.

Attila: Rekreációs programban te is részt veszel? (Ez húsz év 
szolgálat után, minden mozdonyvezetőnek jár - sőt kötelező (!) 
kétévente. 
Zdenka: Hogyne, megyek én is a fiúkkal! Együtt züllünk… (mond-
ja nevetve.)
Zdenkának a férje ma már 
nyugdíjas, ő a pelsőci fűtő-
házban dolgozott. Van egy 
fiuk, aki 30 éves. Családi ház-
ban laknak Pelsőcön.
Zdenka is arra panaszkodik, 
amire mi: kevés a szabadi-
deje, a bejárás, a ritka köz-
lekedés sok időt elrabol tőle. 
Szabadidejében kerékpározik 
a kollégákkal, barátnőivel 
síelni jár, és a legújabb hobbi-
jának hódol: egy Suzuki Intru-
der 800-as motorja van, azzal 
motorozik…

Attila: Remélem 
lesz hó nálatok és 
egy szép hétvégén 
együtt síelhetünk! 
Köszönöm az in-
terjút!
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és A napokban a YouTube internetes videómegosztó por-
tálon kerestem valami filmet. E keresgélés közben vé-
letlenül ráakadtam egy fayrossi álnéven tevékenykedő 
fickó által megosztott, az 1998 nyarán Nagymaros-Szob 
állomások között bekövetkezett utoléréses balesetet is-
mertető oktatófilmre. Magát a filmet már láttam koráb-
ban, az önmagában nem keltette fel az érdeklődésemet, 
de az alatta olvasható hozzászólások oly mértékben 
felbosszantottak, hogy kiváltották belőlem az írás kény-
szerét.  
Legelsősorban idéznék azokból a kommentárokból, amelyek ki-
verték nálam a biztosítékot. Ubul861 például a következő sorokat 
írta: „Én azt nem értem, hogy miért áll érdekében a személyzet-
nek figyelmen kívül hagyni a szabályokat, miért áll érdekében a 
mozdonyvezetőnek kikapcsolni a jelzőt. Milyen előnye származik 
neki ebből?”
fayrossi: „Csak hogy tudd, az az ember saját magának köszön-
hette a halálát, mivel azért van a vonatbefolyásoló, hogy működ-
jön, nem azért, hogy holmi menetrendért több száz! életet veszé-
lyeztessen! Igenis akkor tartsa be a 15 km/ó-t de ne okozza több 
ember halálát, és kurvanagy anyagi károkat!”
Egy horvatics álnevű hozzászóló az Utasításból idéz, de sajnos 
nem a baleset idején érvényben lévőből, hanem a 2008-ban élet-
be léptetett F2-ből.
Akadt olyan is, aki kijelentette, hogy nem a mozdonyvezetőt, ha-
nem a mozdonyt sajnálja.
fayrossi: „Én szegény szilit sajnálom, nem a halott Mv-t.”
(A hozzászólásokat szó szerint idéztem, a stilisztikai és helyesírá-
si hibáikat nem korrigáltam.)
Nos, ezen sorok elolvasása után döntöttem úgy, hogy „tollat 
ragadok” és én is megfogalmazom a saját véleményem. Hátha 
érdekel valakit, hátha a „kommentelők” némelyikéhez is eljut a 
Mozdonyvezetők Lapja. Azzal kezdem, hogy ismertetek két meg-
történt eseményt, amelyek fényében talán árnyaltabban ítéljük 
meg a mozdonyvezető úgymond utasításellenes magatartását. 
(Csak zárójelben jegyzem meg, ki tudja, hány hasonló eset mo-
tiválhatta még a mozdonyvezetői társadalom egy részét, hogy 
hibásan értelmezze az utasításunk e cikkben tárgyalt pontját?)
Íme az első, amely néhány hónappal vagy talán egy egész eszten-
dővel (a pontos dátumra sajnos nem emlékszem) a nagymarosi 
baleset előtt játszódott le. Szereplői nem kitalált személyek, azok 
ma is élő emberek, ezért az egyikük nevének csak a kezdőbetűjét 
fogom leírni. (Nomina sunt odiosa, mondták egykoron a rómaiak, 
ami magyarul nagyjából annyit jelent, hogy „a nevek gyűlölete-
sek”.)
Egy alkalommal az EC 24-es számú, Liszt Ferenc névre keresztelt 
vonaton teljesítettem szolgálatot, mint mozdonyvezető. A mozdo-
nyom az 1014. 015-ös masina volt. Keletiben indulás előtt kaptam 
egy Írásbeli rendelkezést, amelyen a következő szöveg volt ol-
vasható: „Almásfüzítő-felső és Komárom között a térközbiztosító 
berendezés használhatatlan, ezért a vonat állomástávolságban 
közlekedik. A VJV a gépen köteles figyelőszolgálatot ellátni.”  
Almásfüzítő-felső állomás kijárati jelzőjén egy sárga fény vilá-
gított, tehát a vonatra engedélyezett sebességgel haladtam el 
mellette. A következő jelző (fehér árbocú önműködő térközjelző) 
vörös fénnyel adott jelzést. Utasítás szerint 15 km/ó sebességgel, 
megállás nélkül elhaladtam mellette, majd ezzel a tempóval ha-
ladtam tovább a következő térközjelzőig, mivel a vezetőállás-jel-
zőn megmaradt a vörös jelzés. (Tömör, kör alakú jel.) A vezetőál-
lás-jelzőn látható kép azt is jelentette és jelenti mind a mai napig, 

hogy a pályából a mozdonyra nem érkezik jel, tehát az utána kö-
vetkező önműködő térközjelzőnél – ha az vörös - két percet várni 
kell és csak azután folytatható a cammogás. Így haladtam egé-
szen Komáromig. Több, mint húsz perc késést szedtem össze e 
nem túl hosszú szakaszon, amiből Hegyeshalomig sikerült ugyan 
néhány percet lefaragnom, de még így is jó negyedórás késéssel 
érkeztem meg. A forgalmi szolgálattevő rádión szólt, hogy mi-
után az osztrák kolléga leváltott, menjek be a forgalmi irodába, 
mert Cs. úr az igazgatóságról telefonhoz vár. Amikor felvettem 
a telefont, Cs. úr illedelmesen bemutatkozott és megkérdezte, 
hogy milyen tartalmú Írásbeli rendelkezést kaptam a Keletiben? 
Én egyszerűen felolvastam neki a példányomra gépelt szöveget.  
Ezután a következő párbeszéd zajlott le közöttünk. Régen volt 
ugyan, mégis élénken emlékszem rá.
  -  Ezek szerint értesítették önt az állomástávú közlekedésről? - 
kérdezte Cs. úr.
  -  Igen, - válaszoltam.
  -  Akkor miért nem aszerint közlekedett?
  -  Aszerint közlekedtem.
  -  Úgy? Ha állomástávolságban továbbította a vonatát, amiről 
értesítették, akkor miért ment olyan lassan, miért szedett össze 
annyi késést?
  -  Azért, mert vörösek voltak a térközjelzők.
  -  Mit foglalkozott maga a térközjelzőkkel, ha egyszer nem térkö-
zi rendszer szerint továbbította a vonatát?
  - Azért, mert senkii nem hatalmazott fel arra, hogy hagyjam 
figyelmen kívül a fehér árbocú jelzők jelzéseit. De ha akartam 
volna sem tudtam volna gyorsabban haladni, mert a vonatbefo-
lyásoló rendszer ezt nem tette lehetővé.
  - Miért nem iktatta ki?
  - Mert nem volt jogom hozzá.
  - Tudja mit, Móricz úr? Én személyesen fogok erről Turjánsz-
ky úrral – akkoriban ő volt főnököm - beszélni és megkérem rá, 
hogy magát a jövőben még a közelébe se engedje ilyen frekven-
tált vonatoknak.
   - Tegye azt! - feleltem és ezzel véget ért a beszélgetésünk.
Este megírtam az eseménykönvi jelentésem az ügyről, majd 
másnap személyesen is felkerestem a főnökömet és elmeséltem 
neki az esetet. Ő – miután konzultált Bozor György reszortossal – 

Egy baleset utóélete
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nekem adott igazat. Ezzel számomra az ügy befejeződött.
A második esetről hónapokkal később, hallomásból értesül-
tem, amelyet egy oktatás alkalmával az oktatótisztünk ismerte-
tett velünk. Valahol Kelet-Magyarországon egy kollégát írásban 
arról értesítettek, hogy IC vonatával X és Y állomások között a 
térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt állomás-
távolságban közlekedik. A kolléga – hasonlóan, mint én néhány 
hónappal korábban az EC 24-essel - figyelembe vette az önmű-
ködő térközjelzők továbbhaladást tiltó jelzési képeit, így vonata 
tetemes késést szedett össze. A munkáltatója emiatt eljárást in-
dított ellene. Ő azonban nem hagyta magát, fellebbezett, minden 
követ megmozgatott, hogy igazát bizonyítsa. Végül született egy 
állásfoglalás, amely természetesen a mozdonyvezető érvelését 
fogadta el és hagyta jóvá.
Most persze megkérdezhetik, miért írtam le e szomorú és sajná-
latos történeteket? Nos azért, mert ezekből látható, hogy meny-
nyire eltérően voltak értelmezhetőek az ide vonatkozó szabályok. 
Egy magas rangú vasúti vezető, valamint egy munkáltatói jogkör-
gyakorló is – aki mellett ott vannak a reszortosok, aki bátran tá-
maszkodhat oktatótisztjének szakmai véleményére – félreértette 
az utasításunk ide vonatkozó szövegét. És miért? Mert ha valaki 
pusztán logikai úton közelítette meg ezt, az azóta már lomtárba 
hajított szabályt, könnyen hamis következtetésekre juthatott.  
Mindjárt itt az első megmagyarázhatatlan probléma. Vajon a sza-
bály megalkotói milyen megfontolás alapján írták elő a mozdony-
vezető írásban történő értesítését az állomástávolságú követési 
rend bevezetéséről ilyen esetben, ha ugyanúgy kellett a vonatát 
továbbítania, mintha az értesítés meg sem történt volna?  A köz-
lekedés során ugyanúgy muszáj volt figyelembe vennie az önmű-
ködő térközjelzők jelzési képeit, ugyanúgy 15 km/ó sebességgel 
kellett elhaladnia a vörös mellett, mintha nem kapott volna ér-
tesítést. Azáltal azonban, hogy a jármű vezetőjének tudomására 
hozták a követési rend megváltoztatását, egyfajta hamis bizton-
ságérzetet adtak neki, mivel az joggal gondolhatta, hogy semmi-
féle vasúti jármű nem tartózkodhat előtte az állomásközben. Az 
önműködő térközjelzők jelzési parancsa ezáltal úgymond leérté-
kelődött a szemében, mondván, azok ilyen esetben csak meddő 
hivatásukat teljesítik, valódi, biztonságot érdemben befolyáso-
ló szerepük nincs. Nem róhatjuk fel, ha abban a hitben ringatta 
magát az állomástávolságú közlekedésről értesített masiniszta, 

hogy visszajelentés vétele után hatalmazták fel az indításra.  
(Sokan és sokszor hivatkoztak arra, hogy a vörös térközjelző je-
lenthet síntörést is, ezért kell mellette mindenkor tizenöttel men-
ni. Nos, a térközjelző feladatai között nem szerepel a sínszálak 
folytonosságának ellenőrzése, tehát ezt a gondolatot felejtsük 
el! Ha és amennyiben a síntörés érzékelése és jelzése is a jelző 
feladatai közé tartozna, senki nem merné arról értesíteni a moz-
donyvezetőt, hogy az önműködő térközjelzők jelzéseit köteles 
figyelmen kívül hagyni! Pedig, mint tudjuk, a ma érvényben lévő 
rendelkezés szerint - amely a térközbiztosító berendezés hasz-
nálhatatlansága esetén követendő eljárást szabályozza - ez a ki-
tétel is szerepel az Írásbeli rendelkezésen.)
De térjünk vissza a nagymarosi esethez! Ott a mozdonyvezetőt 
arról értesítették, hogy a térközbiztosító berendezés használ-
hatatlan – most ne firtassuk, hogy jogos volt-e áttérni az állo-
másközi közlekedésre vagy sem, hiszen ez a mi szempontunk-
ból lényegtelen – tehát biztos lehetett benne, hogy Szob bejárati 
jeltőjéig a pálya szabad. Amikor a harmadik térközjelzőhöz ért, 
amely vöröset mutatott, nyilván azt gondolta magában: „Vajon 
miért kaptam az értesítést? Ha most tizenöttel ballagok tovább, 
akkor ugyanúgy járok el, mintha nem kaptam volna rendelke-
zést. A vonatot jól elverem, amiért nyilván felelősségre vonnak. 
Bizonyosan nincsen előttem vonat.  A térközbiztosító berendezés 
használhatatlan, tehát rossz, akkor nyilván az előttem lévő jelző is 
rossz, és hamisan ad foglalt jelet (pontosabban semmi jelet sem 
ad), hiszen nem működőképes. Ha pedig rosszul vagy egyálta-
lán nem működik, akkor miért ne hatástalanítsam a vonatbefo-
lyásoló berendezést, amely egy hibásan üzemelő jelzőtől kapja 
a megtévesztő információt? Amúgy pedig miért is értesítettek a 
követési rend megváltoztatásáról? Gondolom azért, hogy ne kell-
jen tizenöttel cammognom, hogy ne verjem el jobban a vonatot. 
A cammogást pedig csak úgy tudom elkerülni, ha a vonatbefo-
lyásoló berendezést hatástalanítom.” És megtette. Vesztére. Ez a 
mozdulat – amely egy teljesen logikusan felépített gondolati lán-
colat után realizálódott – az életébe került.
Azóta már többször módosították az ide vonatkozó szabályokat. 
A most érvényben lévő rendelkezések úgy tűnik, teljesen egyér-
telműek, betarthatóak és biztonságosnak. Ezt abból is látom, 
hogy az interaktív oktatások számára készítettem a szimulátorra 
egy saját programot, amely a térközbiztosító rendszer meghibá-
sodása esetén, az állomástávolságú közlekedésre való áttérést 
gyakoroltatja az oktatáson résztvevő mozdonyvezetőkkel. Eddig 
mindenki jól értelmezte a szabályokat és valamennyien hibátla-
nul oldották meg a feladatot.   
No, de száz szónak is egy a vége, felteszem tehát kérdést: ki az, aki 
ezek után is meggyőződéssel meri állítani, hogy a Zebegénynél 
bekövetkezett baleset pusztán mozdonyvezető lelkén szárad? Én 
nem, az biztos. Nem ismertem azt az embert, nem tudom, hogy 
van-e családja, felesége, gyermekei. Ha van, akkor nekik nagyon 
rossz ez a helyzet, nem lehet túl lélekemelő, amikor egy sötét 
alak azt írja, hogy a mozdonyt sajnálja nem pedig annak vezető-
jét. Azt hiszem, ennyi idő elteltével ideje volna rehabilitálni, ideje 
lenne végre kimondani, hogy a Dunakanyarban 1998. augusztus 
29-én bekövetkezett katasztrófa egy logikátlan, 
rosszul megfogalmazott, kellően át nem gondolt 
szabály következménye. Mindenkinek jobb len-
ne. Elsősorban nekünk, masinisztáknak, mert 
egy igaztalanul megvádolt és elítélt halott kollé-
ga emléke megtisztulna a ráfröcskölt szennytől.

Móricz Zsigmond
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Török Kupa 2016.
Még mindig furcsa, megszokhatatlan érzés olyan emberről beszélni, akinek a mai napig közöttünk kellene 
lennie, nem emlékezni rá. Pedig, sajnos, már negyedik alkalommal emlékeztek 2016. november 05.-én - Má-
riás András szervezésében - a kiskunhalasi mozdonyvezetők, a tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégájukra, 
TÖRÖK JÁNOSRA.
 Könyörtelen tények: 2012. október 27.-én (két nappal születésnapja előtt), a V43-1058 psz. gép (A mai napig összerándul mindenki 
gyomra, amikor ez a mozdony feltűnik területünkön.) mozdonyvonatként közlekedett Subotica – Kelebia állomások között 27902-1 
vonatszámban, amikor az állomás bejárati jelzőjéhez közeledve – az önköltségben mellette utazó kocsivizsgáló kolléga elmondása 
szerint – Jani előrebukott a kontrollerre, s meghalt. 19:10 – kor dobbant utoljára szív, amely a mindennél fontosabb CSALÁD mellett, a 
fociért dobogott 54 éven át.
 Ezért, idén is megrendezték kollégái, barátai a kispályás labdarúgó tornát, melyet volt csapattársukról Török kupának neveztek el. 
Hagyományosan az a három csapat vett részt rajta, akik személyesen is ismerték Janit. A kiskunhalasi MOSZ csapat mellett, a kiskun-
halasi Jegyvizsgálók és a Rail Cargo Hungaria mozdonyvezetőinek focistái vettek részt a rendezvényen, s mint mindig, Jani szeretett 
családjai is ott volt.

Eredmények (amik itt soha nem számítanak): Helyezések:

MOSZ –  Jegyvizsgálók  4 : 1  I.  MOSZ Kiskunhalas
MOSZ –  RCH 2  1  II.  Jegyvizsgálók Kiskunhalas
RCH –  Jegyvizsgálók  2 : 5  III.  Rail Cargo Hungaria

Ma már nem sírtunk annyit, mert az idő gyógyítja a sebeket, de hegek ott maradtak örökre. A kép már kicsit homályos, de emléked 
örökre bennünk él!

Gusztos Károly

Foto: Pintér Tibor 
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MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.
KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS 
1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. • Postacím: 1940 Budapest
Telefon (1) 511-8465 • Fax: (1) 511-5963
Webcím: www.mav-start.hu
2016. október 17-18-án tartotta kihelyezett ülését, a MÁV-START 
Zrt. Központi Üzemi Tanácsa (KÜT), a szolnoki járműjavító telep-
helyén. A járműjavító tárgyalójában 17-én, tartott ülésen, a Mun-
káltató részéről, Miterli Edit humánerőforrás igazgató asszony, és 
Grunda Miklós a Szolnoki Járműjavító igazgatója vett részt. Meg-
hívást kapott, Halasi Zoltán úr, a VDSZSZ elnöke, a MÁV START 
Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, és Fridrich Imre úr, a VSZ 
START szakmai képviselet vezetője, aki szintén, a MÁV-START Zrt. 
Felügyelő Bizottságának Tagja. 
Az elsőnapirendi pontban Grunda Miklós a járműjavító igazgatója, 
egy szakmai prezentáción keresztül, bemutatta az általa vezetett 
szervezet felépítését, működését. Utána beszélt a MÁV-START 
Zrt. járműstratégiájáról, majd válaszolt a feltett kérdésekre.
A második napirendi pont, a nemzetközi jegyértékesítési helyzet, 
a jegykiadás gépesítése, melyet a Munkáltató kérésére, novem-

berben tűz napirendre a Központi Üzemi Tanács.
A harmadik napirendi pontban a Felügyelő Bizottság tagjai tartot-
tak tájékoztatót.
A felügyelő Bizottság tagjainak, néhány feltett kérdésre – a tör-
vényben megfogalmazott korlátok miatt – nem volt lehetősége 
válaszolni.
A negyedik napirendi pontban, a KÜT tagjai hosszú vitát folytattak 
a jegyvizsgálói táska tartalmára vonatkozó munkáltatói utasítás 
tervezetről. A vita nyomán döntés született arról, hogy a KÜT kon-
zultációt kezdeményez a tervezettel kapcsolatban.
Az ötödik napirendi pont, a jóléti és szociális ügyek, melynek ke-
retében, a szociális segély utasítás módosítására tett javaslatot a 
testület. A javaslat arra vonatkozik, hogy a IV. negyedévi korlát, - 
ami azt takarja, hogy az Üzemi Tanácsok, és a Jogkörgyakorlók a 
IV. negyedévi segélykeretet, november 30-ig használják fel, mert, 
ha ez nem történik meg a KÜT a Humánerőforrás igazgatóval 
együtt dönt a maradvány felhasználásról – kerüljön ki az utasí-
tásból. E helyett a határidő, december 15. legyen, és a fel nem 
használt összeg a következő évi segélykeretet gyarapítsa, amit 
az első negyedévben fel kelljen használni. A Munkáltató az elő-
terjesztést további tárgyalásra javasolta. 18-án a KÜT látogatást 
tett a Járműjavító területén, melynek keretében részletes tájé-

koztatást kapott a jelenleg folyó karbantartási munkákról, és az 
új személykocsi gyártás előkészületeiről.
További tájékoztatásként: A jegyvizsgáló táska tartalmáról foly-
tatott konzultáción elfogadásra került, az a későbbi munkáltatói 
javaslat, mely tartalmazza milyen anyagokat kell állandóan a 
táskában tartani. Az egyéb dolgokat, amiket szolgálatban esetleg 
használniuk kell (nyomtatványok) ha akarják, tárolhatják a moz-
dony, motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében. Az erről szóló 
munkáltatói értesítést, parancskönyvben kapják meg az érintet-
tek. A segélyekkel kapcsolatban az a döntés született, hogy az 
utasítással összhangban, a Munkáltató és a KÜT, a jogkörgya-
korlók, és az Üzemi Tanácsok hatáskörébe hagyja, december 15-
ig, a szociális segélyek odaítélésének lehetőségét. A maradvány 
összeg felhasználásáról, a KÜT december 20-i ülésén határoz-
nak a felek. A KÜT, novemberi ülésén három témakörben kért, 
és kapott tájékoztatást. Az első a munkakörülmények javításá-
ra, a biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörnyezet 
kialakítására tett intézkedések 2016. évi alakulásáról, és a 2017. 
évi tervekről szólt. A témáról, Kovács Péter vasútbiztonsági ko-
ordinátor beszélt. Elmondta többek között, hogy a műszaki támo-
gatás a Központi Munkavédelmi Bizottsággal egyeztetve történt. 
A munkáltató az épületekre százmillió forintot költött 2016-ban, 
ami a vizesblokkok, személypénztárak, kocsivizsgáló helyiségek, 
laktanyaszobák felújítását eredményezte. Hozzátette, a Munkál-
tató a 2017. évben is ugyanebben az összegben gondolkodik, 
hasonló elképzelésekkel. A járművekkel kapcsolatban kifejtette, 
40db villamos járműre, és 2db Bz-motorkocsira felszerelték a klí-
maberendezést, és hogy év végére üzembe helyezik, valamennyi 
FLIRT motorvonatot. A jövő évi járműfelújításban szerepel 40db 
Bz motorkocsi klímaberendezésének felszerelése is.
A második téma a nemzetközi menetjegyértékesítési helyzet, 
valamint a jegykiadás gépesítésének tervei és azok hatása a 
pénztárkezelői munkakörökre. Erről, Kazai Kata személyszál-
lítási szolgáltatásértékesítési vezető, és Varga Gyula JÉ projekt 
szakértő tájékoztatta a testületet. Kiemelve, hogy van tennivaló a 
nemzetközi területen, és hogy a jegykiadás gépesítése, nem fel-
tétlen jelent létszámcsökkenést a pénztárosok körében.
A harmadik téma a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak szolgá-
lati lakáskérelmének helyzete, melyről, Kissné Szelezsán Ma-
rianna humánerőforrás gazdálkodás vezető tájékoztatta a Ta-
nácsot. Vezető Asszony elmondta, szolgálati lakások a MÁV Zrt. 
tulajdonában vannak, az ott működő lakáskiutalási bizottság ez 
évben háromszor ülésezett és 
MÁV-START Zrt. munkavállaló, 
sajnos csak egy estben kapott 
szolgálati lakást. Tájékoztatott 
továbbá arról, hogy a jövő évben 
megváltozik a lakás kiutalási 
rendszer, és átalakul a MÁV Zrt. 
ingatlangazdálkodása is.

A jóléti és szociális ügyek napi-
rendi pont keretében négy kollé-
ga kapott rend-
kívüli segélyt.

2016. novem-
ber 28.

Hírlevél

Bordás Imre
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Az előző számban már említésre került a 375 583-as pályaszámú 
gőzmozdony, ami Kiskunhalason a vasútállomás előtti téren van 
elhelyezve. Akkor, a munkálatok még javában folytak, ezét most 
tudunk beszámolni róla, hogyan haladtunk. 
 A tervezett határidő - ami október 10-e volt-, sajnos eltolódott 
október 30-ra, mert a csiszoláskor sok helyen előkerültek újabb 
korrodált helyek, amiket javítanunk kellett. Ezután kezdhettük el 

a mozdony alapozását, ami akaratunktól függetlenül újra a köz-
beszédbe emelte a mi kis munkadarabunkat. Az alapozó színe 
szürke volt, és amikor teljes egészében le lett fújva a mozdony, 
akkor annyira kitűnt a környezetből, hogy sokan megkérdezték, 
hogy „Ennek ilyen lesz a színe?”.
 Érdekes „szürke foltja” lett így a térnek és ez szín olyanná tette, 

mintha egy hadimozdony lenne. Pár nap elteltével megkezdhettük 
az eredeti szín fújását és a szürkét felváltotta a jó kormos feke-
te. A vezetőállás újra lett padlózva, a széntartály tetejét beleme-
zeltük, hogy az esős időben minél kevesebb helyen kapjon vizet, 
valamint vízelvezetést is biztosítottuk. A munkálatok ideje alatt 
sokan fényképezték és nézegették a gőzös megújulását, nagyon 
sok elismerő szavakat kaptunk, ami nagyon jól esett a csapatnak. 
 A festés után a munkálatok legkényesebb fázisához, a cicomá-
záshoz érkezett, ami sok fejfájást okozott nekünk, de mindig jól 
kijöttünk belőle. Október 30-ra sikerült teljesen elkészülnünk vele 
és november 5-én délelőtt 11 órakor a kiskunhalasi önkormány-
zattal közösen szervezett kis átadó ünnepségen vehettünk részt, 
ahol a mozdony történetéről, az egyesület munkájáról és további 
kilátásokról lehetett hallani. 
 A munkálatokban 12 fő vett részt és összesen 167 munkaóra alatt 
készült el a mozdony. A csapat vegyes felállású volt, mert voltak 
benne diákok, aktív dolgozók és nyugdíjas kollégák is, akik nélkül 
ez nem valósulhatott volna meg. A felújításra összesen 250 eFt 
lett fordítva, amiből az önkormányzat 200 ezer Ft-tal támogatott 
bennünket és a fennmaradó 50 eFt pedig az egyesület kasszájá-
ból lett finanszírozva. A fekete festéket, a halasi Sárga festékbolt 
ajánlotta fel, mely 50 liter volt, amiből 35 liter került a mozdonyra.  
 Munkánk elismeréséül, Kiskunhalas város polgármestere Fülöp 
Róbert adott át nekünk egy oklevelet köszönetként. 
 Jövőre a környezetét szeretnénk rendbe tenni és egy kis parkot 
szeretnénk kialakítani, aminek az előkészületei már folyamatban 
vannak. Aki Kiskunhalasra érkezik vonattal, azt az állomás előtt 
egy szép és megújult gőzmozdony fogadja és köszönti, mely re-
méljük sokáig ilyen pompában fog díszelegni. 
 Visszatekintve erre az időszakra, egy nagyon jó közösség ko-
vácsolódott össze rengeteg élménnyel és tapasztalattal. A jövő 
évben szeretnénk majd egy kiállítást is rendezni a mozdony meg-
újulásáról készült képsorozattal és egyéb vasúti témájú fotóink-
kal.  Közösségünkbe szívesen látunk bárkit, aki a vasút szerel-
mese és szívesen támogatná személyével, vagy egyéb módon az 
egyesületet, mely egész évben aktív programokkal teszi színe-
sebbé a közösség életét. 
Elérhetőség: Sándor Krisztián 30/243-0340, HYPERLINK "ma-
ilto:sandor.krisztian@t-online.hu"sandor.krisztian@t-online.hu 
vagy a Kandó Kálmán Vasútbarátok Egyesülete facebookos ol-
dalán üzenetben.

Sándor Krisztián

kiskunhalasi mozdonyvezető

Foto: Hidasi István

Megújult gőzös Kiskunhalason II.
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Tájékoztató
Tájékoztató a Vasutas Egészség- és 

Önsegélyező Pénztár 
2016. november 28-i Küldöttközgyűléséről

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2016. november 28-ra hívta össze a 
Pénztár ezévi harmadik küldöttközgyűlését, melynek legfontosabb napirendje a Pénztár tisztségvise-

lőinek megválasztása volt.

A Küldöttközgyűlésen Dr. Magos György, aki 1997. óta ellátta a Pénztár Igazgatótanácsának elnöki fel-
adatait, tájékoztatást adott a Pénztár 2016. évi tevékenységéről és a leköszönő Igazgatótanács nevé-

ben megköszönte a küldöttek bizalmát.
Dr. Tallósy Imre, aki 2001. óta vezette az Ellenőrző Bizottság munkáját, röviden ismertette a 2016. év-

ben elvégzett legfontosabb ellenőrzéseket és kiemelte a Pénztár tagok érdekeit szolgáló, eredményes 
működését.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése öt éves időszakra választotta meg a 
Pénztár tisztségviselőit.

A kilenc fős Igazgatótanácsba négy, a tisztséget a korábbi öt éves ciklusban is ellátó igazgatótanácsi 
tag újraválasztására és öt új tag megválasztására került sor.

Az öt fős Ellenőrző Bizottságba három új tagot választottak a küldöttek és két személy megbízatását 
megerősítették.

A Küldöttközgyűlés által megválasztott tisztségviselők:
Az Igazgatótanács tagjai:

Apavári József,
Bánhidi-Nagy Attila (az Igazgatótanács elnöke),

Bodnár József,
Bors Huba,

Dr. Jármi Hilda,
Horváth Gabriella,
Dr. Pásztélyi Zsolt,

Szepessy Zsuzsanna,
Dr. Vígh Péter.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Bádonfainé Szikszai Erzsébet (az Ellenőrző Bizottság elnöke),

Horváthné Czindery Zsuzsanna,
Dr. Kaliczka Nándor,

Kiss László,
Veréb Olga.

2016. november 28.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
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Különleges thai piac, amin keresztül megy a vasút

Thaiföld fantasztikus természeti szépségein túl, sok mindenről 
híres még, köztük hatalmas piacairól is, ahol szinte minden kap-
ható mi szem-szájnak ingere. Az extrém kínálat mellett időnként 
extrém helyeken is piacozhatunk. A maeklongi piac 37 mérföldre 
délre található Bangkoktól, Samut Songkhram tartományban, 
Thaiföldön. A piacot egy vasúti sín szeli ketté, melyen naponta 
többször is elhalad a menetrend szerinti járat. A piac pontosan 
úgy néz ki, mint bármely másik szabadtéri piac Ázsiában.
Megtalálható itt minden, gyümölcsök, zöldségek frissen fogott 
tengeri finomságok, fűszernövények és persze a helyi ételek is. 
A kofák az árujukat könnyen mozgatható vászonnal védik. A vá-
sárlók egy vasúti vonalon járhatják be a piacot. Hirtelen amikor 
a vonatsípját meghallani, a piac átalakul, mindent elpakolnak a 
vonat útjából és szabad utat engednek a mozdonynak az árusok. 

Annyira szűk a hely a standok között, hogy a vonat 15 m/h-val 
halad keresztül a piacon. Amint a vonat elmegy, az árukat visz-
szarendezik a helyükre. A vonatok naponta 7-szer haladnak ke-
resztül a piacon.

( forrás: Érdekes világ.hu )

Különleges, vízen áthaladó közúti és vasúti útvonalak
• Union Pacific móló egy 32 km hosszú töltés a Nagy-sós ta-

von. Az 1950-es években épült.
• Hindenburg gát egy 11 km hosszú töltés, ami  a Sylt szigetet 

köti össze Németországgal, a dán határ közelében. 1927 jú-
nius 1-én adták át, kizárólag a vasút számára.

• Amador Causeway egy hat kilométeres autópálya a Pana-
ma-csatornán Panamában. ( forrás: Érdekes világ.hu )

• Németország új „zéró-kibocsátású” vonata naponta akár 
800 kilométert is megtesz

• A világ első „hydrail” vonata napi akár 800 kilométert is ké-
pes megtenni, méghozzá 140 kilométer/órás sebességgel. 
Mindennek tetejében csupán gőzt bocsát ki a működése so-
rán.

(foto: Alstom )

Németországban a tervek szerint hamarosan bemutatják a vi-
lág első, nulla kibocsátású vonatát, amely hidrogén és oxigén 
segítségével működik majd. A Coradia iLint nevű vonat azért is 
igen környezetbarát, mert csupán gőzt bocsát ki a levegőbe – az 
ország további 4 ezer dízelvonatával szemben. (Természetesen 
a dízelvonatokat elsősorban az olyan szakaszokon vetik be, ahol 
nincsen kiépítve elektromos vezetékrendszer, így feltehetőleg 
a hidrogénhajtású vonatok is ilyen vasútszakaszokon jelennek 
majd meg elsőként.) Alsó-Szászország német tartomány máris 
14 ilyen vonatot rendelt a francia Alstom nevű vállalattól, és fel-
tehetőleg az ország további részein is viszontláthatjuk a hidro-
génhajtású vonatokat, amennyiben sikeres lesz azok bevezetése 
– írta a Die Welt.

Bartha Géza

Alapítványunk kuratóriuma 2016. október 28-án tartotta 
ülését, amin részt vett a kuratórium négy tagja. Az ülés so-
rán viszonylag nagyszámú, összesen 19 kérelemmel foglal-
koztunk.

Elutasításra egy kérelem sem került, és egy kérelemhez sem 
kellett kiegészítést kérnünk, viszont volt egy kérelem a korábbi 
időszakról, amihez megérkezett a kért kiegészítés.
Sajnálatos módon ismét elhunyt két kollégánk, valamint egy kol-
légánk gyermeke, így a családok részére 125 000Ft – 125 000Ft, ill. 
50 000Ft segélyt utaltunk át.
Egy mozdonyvezető daganatos betegségben szenved, felépülé-
séhez, rehabilitációjához, 50 000 Ft-al járultunk hozzá.
Öt kollégánkat öröm érte, gyermekeik születtek, és az ezért meg-
növekedett kiadásaikhoz segítségként összesen 125 000 Ft-ot 
utalt át az alapítványunk. Hét kollégánkon azért segítettünk, mert 
gyermekének gyógykezeléséhez így járultunk hozzá, illetve olyan 
rossz szociális helyzetbe kerültek – többnyire hosszabb betegség 
következményeként - hogy segítségünk nélkül nem tudták volna 

anyagi gondjaikat, megélhetésüket megoldani. A hét segítségre 
szorulón összesen 200 000Ft-al segítettünk.
Három tagcsoport pedig azért fordult hozzánk, mert az alapít-
vány céljaival azonos célok érdekében kulturális és sport tevé-
kenységet szerveznek. Ennek elősegítése érdekében 93 000 Ft 
támogatást nyújtott az alapítványunk.
Az összes kérelmet 768 000 Ft-al támogatta az alapítványunk.
Az alapítvány segély/támogatás kérő lapja letölthető a MOSZ 
honlapjáról http://mosz.co.hu/page/53/html/tamogatas.html 
kérjük, ezt használják!
A kuratórium a következő ülését várhatóan december közepén 
tartja, erről pontosabban tájékoztatjuk az érdeklődőket a MOSZ 
honlapján.
h t t p : //m o s z . c o . h u /p a g e/4 8/ h t m l /M oz-
d o n y v e z e t % C 5 %91k- a - b i z t o n s % C 3 % A -
1g o s -% C 3 % A9 s - e g% C 3 % A9 s z s % C 3 % A-
9ges-%C3%A9let%C3%A9rt.html

Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Alapítványi hírek

Tóth Ferenc Attila
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Új rovatok januártól

Nem szeretném előre ellőni az összes puskaport, de 2017. janu-
ártól több új és megújuló rovattal szeretnénk még vonzóbbá tenni 
lapunkat. Az egyik ilyen, hogy tagjaink számára lehetőséget biz-
tosítunk rövid hirdetések megjelentetésére is. Két dolognak kell 
megfelelni: tagnak kell lenni és a hirdetés szövegének el kell fér-
nie 250 karakterben.

Keres-kínál, csere-bere
A hirdetést az oszvald.fruzsina@mosz.co.hu címre lehet elküldeni 
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Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leóna
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
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Timót
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Tihamér, Annamária 
Ottó 
Kornél, Soma
Ulrik 
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Amália
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Izabella, Dalma 
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Albin
Lujza 
Kornélia 
Kázmér
Adorján, Adrián 
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán 
Franciska, Fanni 
Ildikó
Szilárd 
Gergely 
Krisztián, Ajtony
Matild 
Kristóf 
Henrietta 
Gertrúd, Patrik 
Sándor, Ede 
József, Bánk 
Klaudia
Benedek 
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Egyed, Egon 
Rebeka, Dorina 
Hilda 
Rozália
Viktor, Lőrinc 
Zakariás 
Regina 
Mária, Adrienn 
Ádám 
Nikolett, Hunor 
Teodóra
Mária
Kornél 
Szeréna, Roxána 
Enikő, Melitta 
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Zsófia
Diána
Vilhe, lmina
Friderika 
Máté, Mirella 
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Fülöp, Jakab
Zsigmond
Timea, Irma 
Mónika, Flórián 
György,i Adrián 
Ivett ,Frida 
Gizella 
Mihály
Gergely 
Ármin, Pálma 
Ferenc 
Pongrác 
Szervác, Imola 
Bonifác 
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond 
Paszkál 
Alexandra, Erik 
Ivó, Milán 
Bernát, Felicia 
Konstantin 
Júlia Rita
Dezső 
Eszter, Eliza 
Orbán 
Fülöp, Evelin 
Hella 
Emil, Csanád 
Magdolna
Janka, Zsanett 
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Marianna 
Achilles 
Győző 
Károly 
Imre 
Lénárd
Rezső 
Zsombor
Tivadar 
Réka 
Márton 
Jónás, Renátó 
Szilvia
Aliz
Albert Lipót 
Ödön
Hortenzia, Gergő 
Jenő 
Erzsébet
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Köszönet Kollégáinknak!

...és mindenkinek aki csak segítette a 
kiadványok megjelenését!

Balogh Sándor, Bálint István , Benke Zoltán,  Dani 
Benjámin, Dani Szabolcs, Hetesi József, Katona Zoltán, 
Molnár Péter, Orvos Pál, Prohászka Csaba, Rizsavi 
Tamás, Sándor János, Vaszil Barnabás

Legyen Tiéd a hónap fotója
Néhány éve lapunkat a Kollégák és vasútbarátok fotói teszik 
vonzóbbá. Laczai Lajos a valamikori ötletgazda vetette fel, hogy 
lapunk egyik üde színfoltja lenne, ha munkánk tárgyát, magát a 
mozdonyt bemutatnánk posztereken keresztül. A visszajelzések 
alapján ma már ezek a fotók díszelegnek garázsok, műhelyek fa-
lain is. Tény, hogy teljes egészében nem szorították ki a falakról 
a telt idomokkal rendelkező feketéket, szőkéket, barnákat, de a 
fotók minősége okán, a kedvenc mozdonysorozatok helyet köve-
teltek a falakon. 

2017. évben is helye lesz a szép mozdonyos képeknek lapunkban. 
Annyiban változtatnánk az eddigi kiválasztás rendjén, hogy meg-
hirdetjük a „Hónap fotója” címet. 
Kérjük kedves fotós barátainkat, hogy akik szeretnék fotójukat 
viszont látni a Mozdonyvezetők Lapjában, illetve a MOSZ egyéb 
kiadványain, azok nevük, címűk, szolgálati helyük megjelölésé-
vel a következő címre juttassák el fotóikat: fotomosz@gmail.com. 
Havonta legfeljebb 5 fotóval lehet pályázni, melyek felbontásának 
meg kell felelni a nyomdai előállításnak is.
A rovat januártól indul, lehet exponálni és küldeni.

2016. kicsit másképpen
Az egyik napirendi pont a 2017-es bérkövetelés megfogalmazása 
volt. Nem voltunk könnyű helyzetben, ugyanis a kormányzat és a 
MÁV vezetése is igen magasra tette a lécet. Nekünk arra kellett 
vigyáznunk, hogy nehogy kevesebbet kérjünk, mint amit adni kí-
vánnak. A kormányzat ugyanis 10-15 %-os ajánlást helyezett ki-
látásba, a cégvezetés pedig három év viszonylatába 30 %-ot kér a 
tulajdonostól. Erre hátulról egy hang:
Lehet, azért kell sztrájkolnunk, hogy ne adjanak olyan sokat…

Egy halk beszédű küldött társam úgy kezdte a mondanivalóját, 
hogy:
Az az alapvető probléma…
Mire Elnök Urunk azonnal a szavába vágott.
Az alapvető probléma az, hogy nem is hallom, hogy mit mondasz!

A FLIRT Motorvonat Vezető képzés ismételten felborzolta a kedé-
lyeket. Lassan végeznek és jönnek ki a friss kollégák. Nem tudni, 
hogy hol és hogyan akarják Őket foglalkoztatni. Ami komoly ha-
tással lehet, lesz a jelenlegi mozdonyvezető állomány foglalkoz-
tatására. Valaki szépen összefoglalta a lényeget. Mondandója úgy 
sikerült, mintha ezek az aggályok először fogalmazódtak volna 

meg. Alelnök Urunk meg is jegyezte.
Jó reggelt kívánok, felébredtünk Csipkerózsika álmunkból?
Hátulról ismét egy hang:
Csépke Rózsika álmunkból…
A kijövő FLIRT Motorvonat Vezető kollégák kapcsán az egyik kül-
dött társam el kezdte sorolni, hogy mely telephelyeket nem ve-
szélyeztetik a frissen végzett kollégák. A felsorolásban szerepelt 
Hódmezővásárhely, mire középről egy küldött azonnal közbevá-
gott:
Hódmezővásárhelyre Te ne vegyél mérget! 

Területi értekezleten egyik nem épp szűkszavúságáról híres kol-
légánk (miután megadta magának a szót) így kezdte mondandó-
ját:
„Egy dologról szeretnénk röviden beszélni, s nem akarok vitát 
gerjeszteni a résztvevők között…”
Ekkor megszólalt valaki a sorokból: „Akkor köszönjük is a hoz-
zászólásod, ülj le!”
(Más gyűléseken is alkalmazhatnánk ezt a módszert!)

BUÉK 2017

A szép képekért


