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Az idei év sok újdonsá-
got tartogat a MÁV-Start 
háza táján. A tavalyi év 
vége felé már szembe-
sülhettünk azzal, hogy 
a bizonyos munkakörök 
átalakítása terén igen 
elszánt a munkáltató. A 
mozdonyfelvigyázó és 
külsős felvigyázói mun-
kakörök átnevezése, he-

lyenként megszüntetése, más tartalommal való feltöltése 
terén a munkáltató eltökéltnek tűnik, bár szakmai vélemé-
nyem szerint nem igazán látszik, hogy e változásoktól job-
ban menne majd a mozdonyvezetők foglalkoztatása. Sőt 
ha őszinte akarok lenni, akkor a mozdonyvezetők aktív 
közreműködése nélkül nagyon nagy bajok lesznek. Erre 
bizonyíték volt az is, hogy az eddigi változatlan feltételek 
mellett is maradtak már el vonatokra való vezénylések 
szép számmal. Csak ezzel kapcsolatban nagy a csend. 
Bizonyára oka van, hogy miért. A munkakörök átalakítá-
sa mellett a cég vezetése nagy reményeket fűz a tabletek 
végleges bevezetéséhez, s úgy gondolja, hogy majd min-
denki otthonában vizslatja a napjainkra lassan elavulttá 
vált csodát, s irányítgatja magát. Jelentkezik majd jelzőnél, 
vágánynál, úton, útfélen ahová csak a csodás szolgálatle-
írása sodorja. Azzal, hogy ezt a munkáltató így gondolja, 
azt is kifejezi, hogy ezáltal megszűnnek a „sétáló idők”. E 
kifejezés használatakor szokta elborítani agyamat a szürke 
köd! Hogyan nevezhető sétának, amikor a hátán egy 15 kg 
hátizsákkal, szakadó hóban, esőben, fagyban járhatatlan 
utakon, nyári kánikulában, a zúzott kövön keresztül küzdi 
magát előre lépésről lépésre a mozdonyvezető?

E gondolat margójára: A séta fogalma az értelmező szó-
tár szerint a következő: Főnév.” Egészséges időtöltés, le-
vegőzés vagy meg nem erőltető testmozgás végett tett 
rendes, nyugodt, lassú ütemű járás, gyaloglás; sétálás. 

Délutáni, egészségügyi, esti séta; hosszú, lassú, rövid 
séta…”

Ebbe a főnévbe, nincs helye annak a „zarándoklásnak” 
melyeket nap, mint nap végeznek a mozdonyvezetők állo-
másokon, pályaudvarokon, a BKK járművein stb. Eseten-
ként egy napon belül oda és vissza, mert hát a szolgálat-
leírás már csak ilyen. Szolgálatonként a két, három, négy 
járművön való keringéskor már azt sem tudja az ember, 
hogy hol van. A vágányok közötti vágtákat, melyeket néha 
a mozdonyvezetők kerítésen történő átmászásokkal, buj-
kálásokkal próbálnak lerövidíteni, hogy lehet összehason-
lítani azzal a fogalommal, hogy séta? És a csodás szolgá-
latleírásnak köszönhetően ezekkel a vágtákkal töltött idők 
közé még be is préselik a munkaközi szünetet. Kívánom, 
akik ezt kitalálják, vegyenek részt ebben „az egészséges 
időtöltésben” melyeket a mozdonyvezetőknek barkácsol-
nak. Mi fér még bele a szolgálatvezénylésekbe, mert már 
tudjuk, hogy 25 perces fordulóidőbe pl. a munkaközi szü-
net. Bizonyos irodaházakban ennyi csak az étkező előtti 
sorbaállásra kell, majd a kényelmes ebéd utáni kávézás-
sal együtt ennek többszörösét szokták azok eltölteni, akik 
ilyen nagyszerű fordákat csinálnak a mozdonyvezetőknek. 
Vélhetően sok dolgot át kellene még gondolni azelőtt, 
hogy bizonyos technikai eszközök javítják-e, vagy rontják 
a mozdonyvezetők kihasználtságát. A munkáltató által várt 
normaidő csökkentés feltételei ma még nem adottak, sőt 
azok megemelése lenne indokolt. A mozdonyvezető nem 
az a premizált munkakör, akitől el lehet várni, hogy szol-
gálatát már otthon szervezze meg saját szabadidejében. 
Frissítsen, vezényeljen, vegyen tudo-
másul stb.

Egy kényelmes séta alatt érdemes 
lenne ezen elgondolkodni. Persze nem 
a zúzott kövön, ahogy ez tőlünk várják! 
Hisz Isten ments, hogy kényelmetlenül 
érezzék magukat az urak! 
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Első kézből

Dr. Katona László régi vasúti szakember, 
aki 2017. június 1-jétől a második legna-
gyobb magyarországi áruszállító vasútvál-
lalat, az MMV Magyar Magánvasút Zrt. 
vezérigazgatója lett. Ennek apropóján be-
szélgettünk, a régebbi ismeretség okán 
tegező formában.

Milyen előélet után kerültél ebbe a székbe?
1988-ban jöttem a vasúthoz, és 2006-ig különféle forgalmi  

üzemirányítási munkakörben tevékenykedtem. Voltam forgalmi 
szolgálattevő, forgalmi vonalirányító, előbb területi, végül hálózati 
főüzemirányító. 2007-től 2011-ig a MÁV Üzemirányító Központját 
vezettem, majd 2013-ig a MÁV Zrt. Forgalmi Főosztályán dolgoztam 
üzemirányítási osztályvezetőként. Következett négy év a Rail Car-
go Hungaria üzemviteli logisztikai vezetői székében, majd egy rövid 
kitérő a CRW vasúttársaságnál.

Miért döntöttél a váltás mellett, mi vonzott az 
MMV-hez?
2017. tavaszán a CRW vasúttársaság vezérigazgatója voltam, 

még próbaidőmet töltöttem, de éreztem, hogy ez nem az, amire 
számítottam. Ekkor kerestek meg az MMV tulajdonosai, elmondták, 
hogy náluk gond van, nem úgy fut a szekér, ahogy az elmúlt idő-
szakban megszokták, és elhívtak ide vezetőnek. Az MMV egy nagy 
név a piacon, így rövid gondolkodás után igent mondtam.

Érkezésed előtt az MMV – finoman szólva – 
nem éppen a legsikeresebb időszakát élte át. 
Mit találtál itt?
A tulajdonosok két területen kértek minél előbbi változást, még-

hozzá a minőség és az eredményesség területén. Az eredmény 
– több okból is – elmaradt a várakozástól. Elkezdtük ezeket az 

okokat felszámolni, illetve a jövőre tekintettel egy olyan működési 
modellt kialakítani, ami már elősegítheti az eredményes tevékeny-
séget. A minőség javítására is sürgős intézkedések voltak indokol-
tak. Gyakran tűzoltás történt csak, tervezés vagy nem volt, vagy 
következetlenül történt. Az volt az első érzésem, hogy kialakult egy 
jól működő cég, kisebb mennyiséggel. Ahogy a feladatmennyisé-
gek elkezdtek növekedni, nem alakult át hozzá a gondolkodás és 
a működés. Ami remekül működtette a napi hét-nyolc vonatot, az 
a logika nem működött már napi huszonhárom-huszonöt vonatnál, 
a tervező-szervező kollégák nem érezték meg, hogy is kéne ezt 
máshogy csinálni. Emiatt a munkavállalókban és az ügyfelekben 
is kialakult egy bizonytalanság, amit sürgősen orvosolni kell. Az 
ügyfelek bizalmát minél előbb vissza kell szerezni és a munkavál-
lalókat sem szabad bizonytalanságban hagyni.

Milyen közeli terveid vannak az új pozíciódban, 
mit látsz feltétlenül megváltoztatandónak?
Éppen ezt a bizonytalanságot megszüntetni. Az ügyfelek eseté-

ben úgy érzem, nyár végére kezdtük visszanyerni a renoménkat, 
bizonyítjuk immár, hogy ez egy jó cég. Vannak persze hibák, mert 
eszköz- és személykapacitásainknak közel 100 %-án pörgünk.

Ami nagy csalódás volt, az a munkahelyi légkör. Botladozó, de 
jól prosperáló, jó légkörű társaságot képzeltem el, és meglepett, 
hogy nem ezt találtam. Szeretnék ezen sokat javítani. A hagyomá-
nyos karácsonyi partin és a létező focikupán túl több új programot 
is megvalósítunk, elképzeléseim szerint lesz MMV vasutasnap, és 
több egyéb ötletterv is alakulóban van.

Az eredménnyel kapcsolatban van mit csinálni, veszteséges volt 
az első félév. Ennek volt egy belső oka, de volt külső oka is, még-
pedig az időjárás: a hideg tél nem engedte a kőszállításokat elin-
dulni. 2017-ben a további eredmény romlást első lépésben meg 
kellett állítani, be kellett vezetni egy költség- és eredményérzékeny 
eszközgazdálkodást. A munkavállalók foglalkoztatását is oly módon 
kell végezni, hogy az eredmény alakulását is támogassa, de a 
dolgozóknak is elfogadható legyen, megfelelő munkahelyi légkört 
és nyugalmat garantáljon. Ami azonban elengedhetetlenül fontos, 
hogy 2018-at már megfelelő tervezés után a gondosan kidolgozott 

Beszélgetés az MMV Zrt. vezérigazgatójával
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terveknek megfelelően kell elkezdeni. Készülünk a feladatokra, a 
költséget ésszerűen tervezzük rá, ebben pedig a belső igényeket 
is figyelembe kell venni. Át kell nézni a béreket, a munkáltatási 
feltételeket. A havi számfejtésnél is több elemet is kifizetünk majd 
még a munkaidőkeret vége előtt. A műszakpótlék vonatkozásában 
ezt már meg is léptük. Erről tárgyalunk a nemrég megalakult MOSZ 
tagcsoporttal és az Üzemi Tanáccsal is. Tavasszal Üzemi Tanács 
választás lesz a társaságnál, ennek előkészületeit is megkezdjük.

Hogyan néznek ki a 2018-as előrejelzések? 
Van-e, lesz-e elég megrendelés?
Nagyon komoly volumenű, folyamatos megrendeléseink vannak, 

és nemcsak a kő-kavics szállításban. Megrendeléseink meghosz-
szabbodtak a rézvonatban, a román műtrágyában, gabonában, 
persze mindig van, ami elbukik, de helyette újabb jön. A piacon, 
ha akarunk, most tudunk új fuvarokat szerezni. Persze ezt befolyá-
solják a vágányzárak, a Kelenföld – Érd az nagy falat lesz, erre úgy 
kell fölkészülni, hogy jól jöjjünk ki belőle. Célom a saját munkavál-
lalók foglalkoztatása, jobban örülnék, ha itt túlóráznának, minthogy 
másodállásba menjenek el. Minden hónapban szeretném kidol-
goztatni a dolgozókkal legalább a kötelező órát, az eddigi – mun-
kaidőkereten belüli – akár plusz-mínusz hatvan órás kilengéseket 
nem engedem. A mozdonyvezetőknél az év elején vonal- és  
típusismereti tanfolyamokat, a kocsivizsgálóknál vonatfelvevői, to-
latásvezetőknél scvp képzést tervezünk. Fontos a minél több saját 
ember, a minél több saját eszköz.

A bekövetkezett piacvesztések – mint pl. a 
királyegyházai cementgyár kiszolgálása –
túlélhetőek?
A cementgyár az utóbbi időben nekünk már veszteséget termelt. 

Nem ők faroltak ki, hanem közösen döntöttünk a befejezésről. 
Amivel mi rentábilissá tehettük volna magunknak az üzletet, azt a 
Lafarge nem fogadta el. Így a búcsú egy jó üzleti döntés volt. De 
az új fuvarlehetőségek közül a legtöbb hasznot hozókat vállaljuk el 
és igyekszünk jó minőségben teljesíteni. Dolgozunk immár Rail 
Cargo Group-os forgalmakban is Gyékényes felé, Hodos felé. Az 
RCC és az RCL mellett persze ott van stabil partnerként pl. a VTG, 
a Ferest is.

Sok szolgáltatást vesztek igénybe a 
MÁV-START Zrt-től. Velük milyen most a kapcsolat?
Úgy érzem, most kifejezetten jó. Sok mozdonyt bérlünk tőlük 

személyzettel, a 034-es Gigantot ismét adják személyzet nélkül is, 
2018-ra pedig egy Traxx bérléséről tárgyalunk, ami akár még Auszt-
riában is dolgozhat majd MMV Austria személyzettel. A kocsivizs-
gálati és mozdonyjavítási szolgáltatásokat is biztosítják számunkra 
ezentúl is.

A mozdonybérlésről adunk egy ütemezést, hogy melyik időszak-
ban hány mozdony kell nekünk, ők ezt igyekeznek majd teljesíteni. 
2017 második félévében volt, hogy kilenc villamos mozdonyt is 
kaptunk tőlük, ebből nyolcat személyzettel együtt. Díjat viszont a 
START is emelni fog, ezzel számolnunk kell.
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Ha már a pénznél tartunk: alakul a 2018-as üzleti terv? 
Igen. Eredmény szempontjából bizakodóak vagyunk, persze 

bármikor történhet meglepetés. A 2017-es tízmilliárd forint bevételt 
szeretnénk legalább húsz százalékkal megemelni. Ez a cél, ehhez 
persze eszköz és humánerőforrás kell. Ha elmennek a mozdony-
vezetők, bajban leszünk.

A bevétel mellé pedig hozzátennénk egy komoly eredményt is a 
költségek kordában tartásával.

Milyen mozdonyok várhatóak?
A saját géppark bővítése sajnos jelenleg nem realitás, így bérelt 

gépekben gondolkodunk 2018-ban is. Talán eggyel több lesz a 
230 sorozatú cseh laminátka, több dízelre is szükségünk lesz a 
répához, a gabonákhoz, a kavicshoz, meg persze az érdi vágány-
zár miatti kerülőzésekhez. A pontos típusokat még nem tudom.

Hogyan fogadtad a Mozdonyvezetők Szakszerveze-
te helyi tagcsoportjának megalakulását? A megszokott 
értelemben vett „magánvasutak” közül az MMV az első, 
ahol ez megalakult.

Én nem gondolom, hogy a szakszervezettől meg kellene ijedni, 
az egy jó dolog. Tudunk beszélgetni egymással. Az érdekképvise-
let a munkáltatónak is jó, mert szervezetten kapja az üzenetet. Nem 
nekem kell összecsiszolni a kis érdekeket, hanem megteszi ezt a 
szakszervezet, utána pedig az így kialakított szempontok figyelem-
be vételével tudunk megállapodni – persze a lehetőségek határain 
belül. Jó üzenet, ha a munkavállaló nem elmegy, hanem szervez-
kedik; vannak igényei, de maradni szeretne, és ehhez kialakítja a 
saját érdekvédelmét.

Megfogalmazódott-e már a tárgyalások során az 
a gondolat, hogy kollektív szerződést kössenek 
a felek?
Van ilyen gondolat, de ez még nagyon az elején van. Meg kell 

nézni az előnyeit, hátrányait, kötöttségeit munkavállalóra, munkál-
tatóra. Még csak a gondolkodás szintjén vagyunk. A kollektív szer-
ződésből a munkáltatónak is lehet előnye, nem csak a munkavál-
lalónak, nem véletlenül hívják kollektív szerződésnek.

Mi az, ami idecsábíthat dolgozni mozdonyvezetőt, 
kocsivizsgálót? Miért jó itt dolgozni, jobb-e, 
mint máshol?

Aki olyan helyen szeretne dolgozni, ahol lehet dolgoz-
ni, ahol ezt hagyják, és mellette létbiztonságot is szeret-
ne, arra egy tökéletes hely az MMV. Olyan foglalkoztatást 
biztosítunk, ami egyrészt a szabályoknak megfelel, más-
részt megpróbáljuk az embereket is figyelembe venni. 
Nem vagyunk már túl kicsik, annak a kockázataival, de 
nem vagyunk még túl nagyok, annak a merevségével. 
Ilyen szempontból az MMV ideális hely.

Közvetlen viszonyra törekszem a kollégákkal, hozzám 
be lehet jönni, elmondani a problémákat, erre már több 
példa is volt az elmúlt időben. Nem mondom, hogy min-
dig ráérek, mert sok egyéb teendő is van, meg van csa-
ládom is, aki követel azért időnként részt belőlem, de 
mindennel foglalkozunk, minden e-mailre válaszolok. Egy 
jó szellemű csapat lehetünk, kellően kicsi és kellően nagy. 
Itt lehet teljesíteni, lehet kitörni és lehet megnyugodni is. 

Be fogjuk tartani a munkáltatás szabályait, nem akarom túlhajszol-
ni az embereket, figyelni fogok a munkafeltételek meglétére, a mű-
szaki állapot megfelelő szinten tartására.

Viszont mindenképp szeretném, hogy minél több feladatot saját 
munkavállalóval végezzünk el. Aki akar túlórázni, azt engedjük, 
inkább, mint hogy idegen szolgáltatást vegyünk igénybe. Ha vala-
ki többet akar dolgozni, dolgozzon többet a szabályok betartásával, 
emberi körülmények között, és keressen is többet.

A cégnél havi elővezénylés van, kiszámítható és stabil foglalkoz-
tatás, a tizenötödikéig leadott pihenőigények figyelembe vételével 
huszonharmadikáig ki van küldve a vezénylés a mozdonyvezetők-
nek és a többi végrehajtó dolgozónak. A mozdonyvezetőknél alap 
a négyes túr és a beosztott gép. Januártól úgy szervezzük a for-
galmat, hogy egy-egy mozdony meghatározott szakaszokra lesz 
beosztva, a vonatok Ferencvárosban, Szolnokon gépcseréznek, 
így a beosztott gép – reményeink szerint – jóval közelebb lesz a 
személyzet lakóhelyéhez, mint eddig.

Változhat-e a vasúti viszonylatban egyedülállóan
magas hat havi munkaidőkeret?
Gondolkodunk a csökkentésen, olyannyira gondolkodunk, hogy 

már számolunk, és a szakszervezettel is egyeztetünk róla. Ha si-
kerül az a tervünk, hogy a kötelezőt minden hónapban kidolgoz-
tatjuk, akkor értelmét is veszti a több hónapos munkaidőkeret.

Mit üzennél még a dolgozóknak ezen a fórumon 
keresztül?
Azt kérem, hogy legyenek türelemmel, nem január 1-től tudjuk 

majd a nagy változásokat bevezetni, hanem úgy március magas-
ságában, de szeretnénk a munkáltatási feltételekben mindenképp 
egy nagyot előrelépni. Az eddigi kitartást megköszönöm, kívánom, 
hogy maradjon tovább is erejük. Úgy vélem, az MMV jövőre egy 
komoly név lesz. Ez az elmúlt időszakban kicsit megkopott, célom 
ezt visszaállítani. Jó úton haladunk, árbevételt tekintve szoros ver-
senyben a második-harmadik helyen, árutonnában meg még job-
ban.

Kívánom, hogy sikerüljön elérni a kitűzött célokat a 
munkavállalók és a tulajdonosok megelégedésére! 
Köszönöm a beszélgetést és sok munkasikert kívánok 
az új munkakörödben!

Én is köszönöm.
Záhonyi Zsolt
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Megállapodás (2018. évi bérintézkedés)
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Területi hírek

A 2017-es októberi kelle-
mes napsütésben remek 
kiránduláson vettek részt a 
Miskolci tagcsoport tagjai. 
Buszunk reggel indult a Ti-
szai pu.-ról és Pelsőcön át 
a szép Szlavosi-völgybe ka-
nyarodott. Hosszú kaptató 
után fel is ért majd 800 m 
magasra a Martonházai 
Aragonitbarlanghoz. A kü-
lönleges girbe-gurba csep-
kövek különleges látványt 
nyújtottak, mintha élőlények 
vagy növények kövületei let-
tek volna. A kevésbé ismert, 
de annál szebb barlang lá-
togatása után elbuszoztunk 
Betlérre, ahol az Andrássyak gyönyörű kas-
télyát tekintettük meg. A szép napot egy 
Rozsnyói ebéd és városismertető séta zár-
ta. A 60 személyes buszt teljesen megtöl-
tötték a kollégák, a Miskolci tagcsoport ilyen 
jellegű rendezvényei nagy népszerűségnek 
örvendenek.

A Felvidék mindig elbűvöli az arra járót, minden kis szegletében 
egy szép természeti látnivaló, egy pompás kastély, vagy büszke 

vár található. Horgászversenyt is rendeztek még októberben a 
miskolciak, a jól bevált helyszínem a Lázbérci-tavon. Rekordlétszá-
mú pecás jött ki a tóra, bár a zsinóráztatás nem hozott most kima-
gasló eredményt. Jó hangulatban telt a nap és ízlett a résztvevők-
nek a gulyás is. Köszönet a szervezőknek és a segítőknek.

Ugyancsak októberi esemény még, de messze nem ilyen jó han-
gulatú a felvigyázó kollégák újabb vegzálása.

Szinte tényként kezelik a felvigyázók a munkaköri struktúra át-
alakítását, és a vezényletbe történő átköltöztetésüket.

Szép ígéretek vannak „minden jobb lesz” szlogent többször hal-
lottuk. És eljött az október 16. amikor a nappalos szolgálatban lévő 

felvigyázó egyedül teljesített szolgálatot, a szokásos két 
fő helyett. Nagy létszámú a Miskolci terület, közel 250 fő. 
Egymást követik a fel és a lejelentkezések. Több gyakor-
nok is elkezdte az utazását „keresi” a megfelelő mozdony-
vezetőjét.

Nem csak jelentkezésből van sok, hanem a rengeteg 
egyéb telefonhívásokból, pl. reggel lediktálja a felvigyázó, 
annak az öt (!) mozdonynak az adatait, amelyiken a szol-
gálatát teljesíti a nap folyamán a mozdonyvezető. Aztán 
az egész felborul és egymást követik a felvigyázó-moz-
donyvezető-irányító közti telefonálgatások. Ráadásul ez 
teljesen kiszámíthatatlan, így a munkaközi szünetük sem 
biztosított. (Eddig az MKSZ idején helyettesítette az egyik 
felvigyázó a másikat.) Ezt a lépést a munkáltató ebben a 
feszült várakozással teli időszakban lépte meg. Teljesen 
hiteltelenné vált a munkáltató a felvigyázó kollégák sze-

Miskolc
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mében! Nem látták el őket megfelelő utasítás-
sal, nem módosították a munkaköri leírásukat.

Véleményem és véleményük szerint nem 
csak a bennragadt szabadságok miatt volt 
erre a lépésre szükség, hanem a túlóra lefa-
ragása miatt is. Mert nem igaz, hogy nem lehet 
szabadságot is kiadni valamint túlórát is elren-
delni egy olyan hónapban, mint a 31 napos 
december, amikor is 152 óra volt a kötelező 
óra! Aztán az elhíresült munkakör struktúra 
projekt (MSP) miatt jött az újabb feketeleves. 
A munkaidő-beosztás készítők átkerültek ál-
landó nappalos munkarendbe, és a felvigyázó 
kapott egy újabb feladatot: a betegpótlás ak-
kor, amikor nincs munkaidő-beosztás készítő. 
Tényleg minden jobb lett! A feladatok halmo-
zódtak, a létszám a felére csökkent… Huhh, 
de jó ez! Ez már maga a Kánaán!

Nem sok pozitív jelét érzékeljük annak, hogy a vezénylés helyben 
készül. Na, jó, kevesebb a rövidebb szolgálat, viszont rengeteg a 
gépcsere, mozdony ki-be hozatal. Nem a mozdonyvezető követi a 
mozdonyfordulót, hanem a szerelvény a mozdony és a személy-
zeti forduló teljesen eltér egymástól. A hajnali jelentkezések számai 
nem csökkentek, sőt érthetetlen módon csak azért kell hajnali 
02.39-kor jelentkezni, hogy kijárassanak egy BDV szerelvényt, hogy 
aztán azt kitakarítsák a 04.50-es indulás előtt. Jó, mi? Az igazga-
tó úr szerint találjunk ki jobbat, ja de az ne legyen hatékonytalanabb, 
ne kerüljön a munkáltatás többe. Viszont az igaz, hogy éjszaka 
nem járnak a személyvonatok, és ha át akarjuk hidalni a hajnali 
kezdéseket és a késő éjszakai végzéseket, akkor az bizony vagy 
nagyon-nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható ilyen 
feltételek mellett. Igen, egy új forduló, egy emberségesebb fordu-
ló kialakítása vélhetően gazdaságtalanabb lesz.

A napokban meglátogattam a háziorvosom, aki jelezte, próbál-
jak meg tenni valamit a vércukor emelkedése ellen, pl. rendszeres 
életmóddal, és a stressz csökkentésével. Hogyne próbálnám meg. 
Szólok, hogy nem megyek 02.39-re dolgozni…

Miskolc focicsapata az őszi selejtezőn jól szerepelt, és az első 
helyről várja a folytatást a középdöntőben. Gratula a fiúknak!

November elején a szerencsiek jó hangulatú bált rendeztek, 
decemberben pedig a Miskolci Tagcsoport szervezésében került 
sor a Luca-napi bortúrára. Ezúttal nem Miskolcon fedeztünk fel 
egy pincét, hanem egy nagyon jól megközelíthető helyen, Tokajban 
a Szerelmi pincesoron. (Ha valaki a tokaji állomáson kinéz a vona-
tablakból, akkor ezt a pincesort látja a felvételi épülettel szemben, 
a hegyaljában.) Rendkívül kellemes pincében kóstolgattuk a toka-
ji borokat. Kis előadást hallhattunk a családi vállalkozásról, a bo-
rokról a borkészítésről. és próbára tettük az ízlelőbimbóinkat is a 
száraz és az édes borok birodalmában. 

Területünkön valamennyi tagcsoport karácsonyi ajándékkal ked-
veskedett a tagjainak.

Novemberben tartottuk meg a Miskolci tagcsoportnál a nyugdí-
jas búcsúztatót is. Egy kis vacsora keretében köszöntünk el az év 
folyamán nyugdíjba vonult kollégáinktól, barátainktól. Boldog békés 
pihentető nyugdíjas éveket kívánunk nekik!

Az új menetrend bevezetésével fel-
borult a Hidasnémeti vonalon az ed-
digi menetrend, és ennek okát abban 
látjuk, hogy az utazószemélyzet mun-
kaidejének csökkentése miatt, más-
képp – hamarább - fordulnak a vona-
tok Hidasnémetiből. 

Nem tudom, az ezzel foglalkozók 
hallottak-e már olyanról, hogy a sze-
mélyvonatok közlekedtetése során 
alapvetően az utasok igényeit kellene 
kiszolgálni…

Jó duma, hogy javult a hidasi vona-
tok Budapesti csatlakozása. Mi, akik 
szinte ismerjük az utasokat, tudjuk, 
hogy onnan az utasok a miskolci isko-
lákba és egyszerű munkahelyekre 
járnak. Jó csatlakozást biztosítunk 10 
főnek, 200-nak pedig elrontjuk a mun-
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kába, iskolába járását. A hidasi vonal az utolsó olyan vonal, ahon-
nan a népek zöme még mindig vonattal jár. Ha ezt is leromboljuk, 
és a rossz menetrenddel teret engedünk a közúti közlekedésnek, 
akkor a miskolci terület minden részén jellemző – és elegendő – lesz 
a két kocsiból álló vonat…

A helyben készült fordulóknak több baja is van. Az egyik, hogy 
alapjuk az a végtelenül brutális forduló, amit még a nemzeti tizenegy 
gyártott (az alkotás szót nem használ-
nám…). Ehhez alapvetően nem nyúl a for-
dulókészítő szakember, mert valószínűleg 
nem tudna helyettük gazdaságosabbat 
készíteni. Viszont egy-egy még optimáli-
sabb fordulás (értsd: hatékonyságnövelés) 
érdekében szemrebbenés nélkül lecsíp a 
munkaközi szünet végén a járműhöz szük-
séges visszajutási időből. Így történik ez a 
legembertelenebb fordulóban is, az Ms4130 
szolgálatban is. Szolgálatkezdés 02.54-kor, 
vonat-előkészítés, majd egy másik szerel-
vényért vissza a fűtőházba, azzal fel Hidas-
németibe, aztán MKSZ 25’ kiadása 06.06-
tól 06.31-ig 

Holott a mozdonyvezető MKSZ-e nem 

munkaidő! Tehát nem lehetne akkora fékpróbát, vonatra járást, stb. 
tervezni. Mi több a mozdonyvezető az MKSZ idejére eltávozhat a 
járművéről, és az eltávozásra valamint a visszaérkezéshez időt is 
kell biztosítani számára. Hát ez itt még véletlenül sincs meg. Tehát 
a munkáltató szabályt szeg, tudatosan törvényt sért!

MKSZ után indulás az IC 187-el 06.33-kor Budapestig, három 
órán keresztül vezetve. Ez szerintem balesetveszélyes! Közel kilenc 
órán keresztül folyamatosan dolgozni, hajnaltól… Ugyanez a kol-
léga továbbítja vissza Budapestről az IC 504 vonatot, 12.30-tól 
14.30-ig. Nyilván 14.29-kor is még friss, 100%-os lesz a mozdony-
vezető, hát persze. Mintha ez csak elhatározás kérdése lenne.

Megírjuk időnként ezeket a problémákat, tehát együttműködőek 
vagyunk, és esetenként megértőek is. De meddig? Most ismét 
jeleztünk néhány ilyen problémát, és elvárjuk a kijavításukat, ha 
pedig ez nem történik meg, kénytelenek leszünk a megfelelő ha-
tósághoz fordulni.

Unjuk, hogy folyamatosan, havonta újabb és újabb ilyen esetek 
generálódnak. Ma azért mert vágányzári menetrend van, holnap 
pedig azért, mert épp véget ért a vágányzári menetrend, stb. Ele-
günk van!

Ugyancsak normaidő hiányával szembesülünk egy-egy esetben 
pl. BDV-k lezárásakor.

Visszatérő probléma a JBI és Miskolc Tiszai állomás között köz-
lekedő két mozdony ki- be- járatása. Meg kell küzdeni azért, hogy 
a menethez tolatásvezető legyen megrendelve. Miért? Miért nem 
egyértelmű ez?

Sajnos a szlovák kollégákkal most ősszel nem tudtunk találkozót 
szervezni. Ennek oka a náluk zajló viharos események. (Rendkívü-
li kongresszusról hallottunk, elnökváltási tervek voltak.

Nagy létszámú a miskolci mozdonyvezető-gyakornok gárda ezért 
próbálunk rájuk figyelni, segíteni őket. Megkerestük eddig is a tan-
folyamon lévőket és tájékoztatjuk őket a MOSZ tevékenységéről. 
Örömmel tapasztalajuk a csatlakozási szándékukat, és bízunk 
benne, hogy lesznek köztük olyan agilis, lendületes 
fiatal emberek is, akik később szakszervezeti mun-
kát is hajlandóak lesznek vállalni.

Tóth Ferenc 
Attila



2018. január 15

Szakmai

A történet kezdődött kb. az MFB felszere-
lésének idejében.

Történt ugyanis, hogy e nemes szerkezet kijelzőjét a rajta lévő 
adatokkal egyetemben előszeretettel fényképezték, és ami ebből 
következik, hogy illetéktelen helyeken meg is jelentették.  Az ajtó 
átláthatósága miatt ez nem okozott különösebb problémát. De a 
kollégák egyre többször panaszkodtak – jogosan –, hogy szinte 
eltűnt a személyes aurájuk is, sőt időnként zaklatási szintre emel-
kedett a „ kíváncsiskodók „ ténykedése.

Ekkor kértem segítséget az Elnök Úrtól, aki össze is hozott egy 

találkozót a Trakció akkori illetékesei-
vel. A kérés egyszerű volt:  fóliázzák 
le az üvegajtót. Volt is ígéret, nem is 
egy,de három….

Aztán türelmes emberként is rá kel-
lett jönnöm, hogy ennyire lassan azért 
mégsem őrölhetnek azok a malmok.  
Telt – múlt az idő és 2016 őszén ismét 
kértem Elnök Úr segítségét. Mit ád a 
sors, ismételten megjelent a már ko-
rábban ismert illetékes. Ez volt de-
cember végén. Ismét ígéret, meg a 
kérés jogosságának elismerése.  Cso-
dával határos módon 2017 január 4-én 
közösen kiválasztottuk a kb. tucat 
fóliából azt az egyet, ami az érvényes 
előírások szerint megfelel erre a célra.

Gondoltam, innen már sima az ügy. 
Igen gondolatban. Aztán sokáig nem 
történt semmi. Gondolom azért, mert 
ennek a fóliának a forgalmazója az 
Üvegpalota mellett volt; tehát messze.

Ismét segítség kérése.  És láss cso-
dát!!! 2017.09.09-én kaptam az érte-
sítést, hogy jött ki fóliázott jármű Ist-
vántelekről!!

A kollégák határozott örömmel fo-
gadták, hiszen ahogyan fogalmaztak; 
még a komfortérzetet is pozitívan be-
folyásolja a fólia megléte.

Hát ez igazán remek. Mondhatnák, 
nagyszerű! Örömködhetnénk is e 
nagyszerű teljesítmény eredménye-
ként. Könnyen kiszámolható, hogy 
mennyi idő telt el az akarat és a kivi-
telezés között.

De tényleg csak azért, hogy még 
véletlenül se essen feledésbe, hogy 
hol is dolgozunk: még a mai napig is 
van 3-4 jármű, amire valamiért csak 

nem akar felragadni az a fránya fólia. Gondolom sokkal fontosabb 
dolgok is lettek hirtelen. Vagy a fólia fogyott el? Vagy a lendület?

Nem kértünk lehetetlent és telhetetlenek sem voltunk. De azért 
kívánom, hogy hasonló gyorsasággal javuljon meg az irodában a 
világítás, fűtés, szellőzés stb. Kb. 6 év alatt.

Köszönet illet mindenkit, aki segített bármilyen módon is. Termé-
szetesen azokat is, akik nem igen segítettek. De hát; fehér em-
ber……..

Bartha Géza

Isten malmai, meg az őrlés, avagy egy több éves 
projekt rövid története



A MÁV-START Zrt. 2017. XII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai  

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

XII. havi 
zárólétszám (fő)

XII. havi 
átlaglétszám (fő)

XII. havi 
"mínusz" 
órák

XII. havi 
betegség órák

XII. havi beteg-
szabadság órák

XII. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

XII. havi 
szabadság órák

XII. havi szakszerv. 
kikérő órák

XII. havi oktatás-képzés 
órák - időszakos oktatás, 
vizsg.

XII. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 6 163,13 5 277,18 885,95 84,70 0,00 344,80 210 212,16 -0,01 1 569,33 175,39 80,00 5 167,09 254,03 255,17 22,00

VSZ Bp-Nyugati 2 667,80 2 138,21 529,59 0,00 0,00 184,15 164 163,87 -9,07 403,62 299,24 0,00 4 639,54 35,70 295,68 76,00

VSZ Szolnok 4 769,29 3 080,99 1 688,30 0,00 0,00 591,96 194 194,84 -9,86 310,35 293,66 0,00 5 602,02 72,00 34,24 145,79

VSZ Székesfehérvár 2 361,19 1 932,81 428,38 0,00 0,00 100,44 130 130,06 -1,07 336,00 263,54 0,00 2 351,95 104,00 21,33 70,00

VSZ Hatvan 3 160,74 2 368,94 791,80 0,00 0,00 91,26 109 109,29 0,00 827,06 293,92 0,00 2 412,80 16,00 64,33 163,50

VSZ Győr 3 858,95 3 253,84 605,11 0,00 0,00 110,65 147 147,45 0,00 655,90 460,05 0,00 3 474,42 56,00 39,00 56,00

TSZVI Budapest összesen 22 981,10 18 051,97 4 929,13 84,70 0,00 1 423,26 954 957,68 -20,01 4 102,26 1 785,80 80,00 23 647,82 537,73 709,75 533,29

VSZ Debrecen 5 973,52 4 089,34 1 884,18 0,00 0,00 546,40 199 199,71 0,00 402,89 175,53 152,00 3 938,90 85,13 182,60 200,33

VSZ Nyíregyháza 4 259,34 3 450,80 808,54 0,00 0,00 282,36 140 139,71 0,00 156,78 388,80 304,00 3 112,89 63,60 24,49 112,00

VSZ Záhony 3 169,24 2 038,92 1 130,32 152,00 11,97 285,81 87 87,00 0,00 381,26 149,04 0,00 1 912,27 78,00 0,00 136,00

TSZVI Debrecen összesen 13 402,10 9 579,06 3 823,04 152,00 11,97 1 114,57 426 426,42 0,00 940,93 713,37 456,00 8 964,06 226,73 207,09 448,33

VSZ Miskolc 5 939,40 4 774,79 1 164,61 0,00 0,00 59,88 250 250,13 -9,89 1 777,09 578,46 0,00 4 553,48 211,55 89,98 177,81

TSZVI Miskolc összesen 5 939,40 4 774,79 1 164,61 0,00 0,00 59,88 250 250,13 -9,89 1 777,09 578,46 0,00 4 553,48 211,55 89,98 177,81

VSZ Pécs 1 729,62 1 500,09 229,53 0,00 0,00 234,78 93 93,00 0,00 37,93 226,03 152,00 1 553,37 19,92 9,33 130,00

VSZ Dombóvár 3 985,86 3 354,68 631,18 0,00 0,00 32,10 169 170,52 -1,45 582,37 444,74 0,00 3 059,17 86,02 2,00 24,00

VSZ Nagykanizsa 2 058,23 1 728,07 330,16 0,00 0,00 51,74 91 90,74 0,00 532,81 70,28 0,00 1 802,64 0,00 27,99 11,58

TSZVI Pécs összesen 7 773,71 6 582,84 1 190,87 0,00 0,00 318,62 353 354,26 -1,45 1 153,11 741,05 152,00 6 415,18 105,94 39,32 165,58

VSZ Szeged 4 224,36 3 730,43 493,93 0,00 0,00 214,88 126 126,00 -2,42 664,17 0,00 0,00 3 350,85 54,89 151,40 1 173,09

VSZ Békéscsaba 3 942,02 3 068,54 873,48 88,00 0,00 194,60 128 128,84 -1,81 171,37 110,17 0,00 3 293,37 89,87 8,00 636,11

VSZ Szentes 2 269,03 1 970,85 298,18 35,16 0,00 163,02 67 67,52 0,00 300,63 113,46 0,00 1 255,85 26,73 77,33 393,75

VSZ Kiskunhalas 2 833,42 2 498,80 334,62 0,00 0,00 142,42 79 78,42 -13,14 102,07 148,50 0,00 1 469,32 146,67 226,62 432,66

TSZVI Szeged összesen 13 268,83 11 268,62 2 000,21 123,16 0,00 714,92 400 400,77 -17,37 1 238,24 372,13 0,00 9 369,39 318,16 463,35 2 635,61

VSZ Szombathely 1 493,95 1 222,17 271,78 0,00 29,13 48,86 55 55,39 0,00 227,02 203,66 0,00 941,16 16,00 129,00 0,00

VSZ Celldömölk 2 769,08 2 452,71 316,37 0,00 18,47 329,62 129 130,16 0,00 205,64 489,11 0,00 2 672,89 144,00 155,66 10,58

VSZ Tapolca 2 371,15 2 327,46 43,69 0,00 0,00 164,79 103 103,00 0,00 7,77 112,61 0,00 1 712,34 16,00 102,00 16,00

TSZVI Szombathely összesen 6 634,18 6 002,34 631,84 0,00 47,60 543,27 287 288,55 0,00 440,43 805,38 0,00 5 326,39 176,00 386,66 26,58

MÁV-START Zrt. összesen 69 999,32 56 259,62 13 739,70 359,86 59,57 4 174,52 2 670 2 677,81 -48,72 9 652,06 4 996,19 688,00 58 276,32 1 576,11 1 896,15 3 987,20

A MÁV-START Zrt. 2017. I-XII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 60 257,62 38 966,09 21 291,53 124,70 0,00 5 787,89 210 224,06 -32,53 12 474,54 8 267,64 80,00 51 857,54 2 367,14 10 000,69 14 128,00

VSZ Bp-Nyugati 36 459,86 21 133,92 15 325,94 1 267,56 0,00 4 869,29 164 169,79 -278,06 10 663,64 8 167,99 0,00 38 109,22 210,31 7 368,56 16 016,80

VSZ Szolnok 51 571,16 23 893,23 27 677,93 1 783,77 0,00 20 790,99 194 195,64 -17,07 3 780,01 5 823,08 0,00 47 539,46 799,93 5 842,23 13 270,87

VSZ Székesfehérvár 21 299,14 17 042,15 4 256,99 343,64 0,00 3 313,86 130 137,24 -33,71 3 935,36 4 144,72 0,00 32 705,83 845,25 4 059,40 2 412,18

VSZ Hatvan 23 331,77 15 351,96 7 979,81 272,01 109,47 2 629,54 109 114,44 -13,04 7 622,59 5 148,56 0,00 28 064,42 176,75 3 501,45 1 820,06

VSZ Győr 33 094,21 24 452,91 8 641,30 1 904,00 0,00 5 819,36 147 152,38 -35,23 8 137,66 5 143,01 0,00 36 298,17 664,00 4 863,81 5 325,98

TSZVI Budapest összesen 226 013,76 140 840,26 85 173,50 5 695,68 109,47 43 210,93 954 993,56 -409,64 46 613,80 36 695,00 80,00 234 574,64 5 063,38 35 636,14 52 973,89

VSZ Debrecen 44 461,68 27 880,33 16 581,35 62,08 119,09 3 522,74 199 206,26 -220,05 3 044,96 6 927,54 2 240,00 49 040,59 1 101,22 6 492,29 5 194,32

VSZ Nyíregyháza 32 987,00 21 631,36 11 355,64 804,00 0,00 3 628,12 140 140,08 -19,44 6 090,72 6 559,69 4 016,00 33 815,46 497,96 4 574,78 1 601,35

VSZ Záhony 21 846,94 14 224,29 7 622,65 1 429,29 391,74 1 661,17 87 88,99 -6,87 1 732,47 2 914,51 0,00 21 202,38 841,25 2 539,95 1 239,98

TSZVI Debrecen összesen 99 295,62 63 735,98 35 559,64 2 295,37 510,83 8 812,03 426 435,32 -246,36 10 868,15 16 401,74 6 256,00 104 058,43 2 440,43 13 607,02 8 035,65

VSZ Miskolc 48 421,56 29 029,43 19 392,13 714,72 0,00 2 768,36 250 249,73 -149,82 25 816,38 12 638,11 0,00 62 979,47 1 299,83 7 146,05 10 049,91

TSZVI Miskolc összesen 48 421,56 29 029,43 19 392,13 714,72 0,00 2 768,36 250 249,73 -149,82 25 816,38 12 638,11 0,00 62 979,47 1 299,83 7 146,05 10 049,91

VSZ Pécs 14 791,53 9 223,31 5 568,22 0,00 0,00 2 023,42 93 97,09 -59,86 958,16 2 952,41 2 008,00 23 740,73 258,39 3 425,05 1 408,94

VSZ Dombóvár 30 451,25 21 401,78 9 049,47 0,00 41,61 5 857,06 169 174,69 -78,04 8 848,00 7 532,29 1 112,00 43 004,30 1 203,50 5 471,93 3 164,99

VSZ Nagykanizsa 12 405,58 8 789,82 3 615,76 11,54 40,59 2 458,20 91 92,73 -180,00 4 660,48 3 921,56 0,00 22 954,63 0,00 4 640,16 1 510,74

TSZVI Pécs összesen 57 648,36 39 414,91 18 233,45 11,54 82,20 10 338,68 353 364,51 -317,90 14 466,64 14 406,26 3 120,00 89 699,66 1 461,89 13 537,14 6 084,67

VSZ Szeged 24 951,42 18 292,80 6 658,62 41,26 5,42 3 507,96 126 118,36 -161,20 2 995,01 3 781,85 0,00 28 799,73 298,51 4 650,08 5 181,86

VSZ Békéscsaba 26 975,84 19 466,98 7 508,86 88,00 0,00 4 752,67 128 128,32 -33,78 2 763,58 2 985,60 0,00 29 675,48 904,45 4 603,49 6 024,12

VSZ Szentes 18 066,72 12 514,57 5 552,15 70,81 0,00 2 405,39 67 63,33 -27,38 1 700,55 1 810,75 0,00 15 294,38 229,80 2 633,24 789,75

VSZ Kiskunhalas 14 269,56 10 156,61 4 112,95 23,75 23,00 1 345,11 79 74,00 -136,79 1 575,80 2 866,15 0,00 16 209,02 1 718,29 3 154,35 2 093,77

TSZVI Szeged összesen 84 263,54 60 430,96 23 832,58 223,82 28,42 12 011,13 400 384,02 -359,15 9 034,94 11 444,35 0,00 89 978,61 3 151,05 15 041,16 14 089,50

VSZ Szombathely 6 521,07 5 129,95 1 391,12 22,01 805,75 459,25 55 57,73 -60,70 1 698,66 1 981,73 0,00 13 977,94 216,45 2 292,88 998,20

VSZ Celldömölk 15 789,97 12 154,50 3 635,47 12,00 255,52 4 334,87 129 135,68 -187,58 5 180,40 5 076,84 0,00 33 310,94 832,84 5 088,24 1 485,22

VSZ Tapolca 14 331,32 11 170,65 3 160,67 34,87 102,89 3 200,60 103 107,53 -126,38 3 523,31 3 273,15 0,00 26 292,01 224,62 4 560,19 843,23

TSZVI Szombathely összesen 36 642,36 28 455,10 8 187,26 68,88 1 164,16 7 994,72 287 300,94 -374,66 10 402,37 10 331,72 0,00 73 580,89 1 273,91 11 941,31 3 326,65

MÁV-START Zrt. összesen 552 285,20 361 906,64 190 378,56 9 010,01 1 895,08 85 135,85 2 670 2 728,08 -1 857,53 117 202,28 101 917,18 9 456,00 654 871,70 14 690,49 96 908,82 94 560,27



A MÁV-START Zrt. 2017. XII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai  

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

XII. havi 
zárólétszám (fő)

XII. havi 
átlaglétszám (fő)

XII. havi 
"mínusz" 
órák

XII. havi 
betegség órák

XII. havi beteg-
szabadság órák

XII. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

XII. havi 
szabadság órák

XII. havi szakszerv. 
kikérő órák

XII. havi oktatás-képzés 
órák - időszakos oktatás, 
vizsg.

XII. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 6 163,13 5 277,18 885,95 84,70 0,00 344,80 210 212,16 -0,01 1 569,33 175,39 80,00 5 167,09 254,03 255,17 22,00

VSZ Bp-Nyugati 2 667,80 2 138,21 529,59 0,00 0,00 184,15 164 163,87 -9,07 403,62 299,24 0,00 4 639,54 35,70 295,68 76,00

VSZ Szolnok 4 769,29 3 080,99 1 688,30 0,00 0,00 591,96 194 194,84 -9,86 310,35 293,66 0,00 5 602,02 72,00 34,24 145,79

VSZ Székesfehérvár 2 361,19 1 932,81 428,38 0,00 0,00 100,44 130 130,06 -1,07 336,00 263,54 0,00 2 351,95 104,00 21,33 70,00

VSZ Hatvan 3 160,74 2 368,94 791,80 0,00 0,00 91,26 109 109,29 0,00 827,06 293,92 0,00 2 412,80 16,00 64,33 163,50

VSZ Győr 3 858,95 3 253,84 605,11 0,00 0,00 110,65 147 147,45 0,00 655,90 460,05 0,00 3 474,42 56,00 39,00 56,00

TSZVI Budapest összesen 22 981,10 18 051,97 4 929,13 84,70 0,00 1 423,26 954 957,68 -20,01 4 102,26 1 785,80 80,00 23 647,82 537,73 709,75 533,29

VSZ Debrecen 5 973,52 4 089,34 1 884,18 0,00 0,00 546,40 199 199,71 0,00 402,89 175,53 152,00 3 938,90 85,13 182,60 200,33

VSZ Nyíregyháza 4 259,34 3 450,80 808,54 0,00 0,00 282,36 140 139,71 0,00 156,78 388,80 304,00 3 112,89 63,60 24,49 112,00

VSZ Záhony 3 169,24 2 038,92 1 130,32 152,00 11,97 285,81 87 87,00 0,00 381,26 149,04 0,00 1 912,27 78,00 0,00 136,00

TSZVI Debrecen összesen 13 402,10 9 579,06 3 823,04 152,00 11,97 1 114,57 426 426,42 0,00 940,93 713,37 456,00 8 964,06 226,73 207,09 448,33

VSZ Miskolc 5 939,40 4 774,79 1 164,61 0,00 0,00 59,88 250 250,13 -9,89 1 777,09 578,46 0,00 4 553,48 211,55 89,98 177,81

TSZVI Miskolc összesen 5 939,40 4 774,79 1 164,61 0,00 0,00 59,88 250 250,13 -9,89 1 777,09 578,46 0,00 4 553,48 211,55 89,98 177,81

VSZ Pécs 1 729,62 1 500,09 229,53 0,00 0,00 234,78 93 93,00 0,00 37,93 226,03 152,00 1 553,37 19,92 9,33 130,00

VSZ Dombóvár 3 985,86 3 354,68 631,18 0,00 0,00 32,10 169 170,52 -1,45 582,37 444,74 0,00 3 059,17 86,02 2,00 24,00

VSZ Nagykanizsa 2 058,23 1 728,07 330,16 0,00 0,00 51,74 91 90,74 0,00 532,81 70,28 0,00 1 802,64 0,00 27,99 11,58

TSZVI Pécs összesen 7 773,71 6 582,84 1 190,87 0,00 0,00 318,62 353 354,26 -1,45 1 153,11 741,05 152,00 6 415,18 105,94 39,32 165,58

VSZ Szeged 4 224,36 3 730,43 493,93 0,00 0,00 214,88 126 126,00 -2,42 664,17 0,00 0,00 3 350,85 54,89 151,40 1 173,09

VSZ Békéscsaba 3 942,02 3 068,54 873,48 88,00 0,00 194,60 128 128,84 -1,81 171,37 110,17 0,00 3 293,37 89,87 8,00 636,11

VSZ Szentes 2 269,03 1 970,85 298,18 35,16 0,00 163,02 67 67,52 0,00 300,63 113,46 0,00 1 255,85 26,73 77,33 393,75

VSZ Kiskunhalas 2 833,42 2 498,80 334,62 0,00 0,00 142,42 79 78,42 -13,14 102,07 148,50 0,00 1 469,32 146,67 226,62 432,66

TSZVI Szeged összesen 13 268,83 11 268,62 2 000,21 123,16 0,00 714,92 400 400,77 -17,37 1 238,24 372,13 0,00 9 369,39 318,16 463,35 2 635,61

VSZ Szombathely 1 493,95 1 222,17 271,78 0,00 29,13 48,86 55 55,39 0,00 227,02 203,66 0,00 941,16 16,00 129,00 0,00

VSZ Celldömölk 2 769,08 2 452,71 316,37 0,00 18,47 329,62 129 130,16 0,00 205,64 489,11 0,00 2 672,89 144,00 155,66 10,58

VSZ Tapolca 2 371,15 2 327,46 43,69 0,00 0,00 164,79 103 103,00 0,00 7,77 112,61 0,00 1 712,34 16,00 102,00 16,00

TSZVI Szombathely összesen 6 634,18 6 002,34 631,84 0,00 47,60 543,27 287 288,55 0,00 440,43 805,38 0,00 5 326,39 176,00 386,66 26,58

MÁV-START Zrt. összesen 69 999,32 56 259,62 13 739,70 359,86 59,57 4 174,52 2 670 2 677,81 -48,72 9 652,06 4 996,19 688,00 58 276,32 1 576,11 1 896,15 3 987,20

A MÁV-START Zrt. 2017. I-XII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 60 257,62 38 966,09 21 291,53 124,70 0,00 5 787,89 210 224,06 -32,53 12 474,54 8 267,64 80,00 51 857,54 2 367,14 10 000,69 14 128,00

VSZ Bp-Nyugati 36 459,86 21 133,92 15 325,94 1 267,56 0,00 4 869,29 164 169,79 -278,06 10 663,64 8 167,99 0,00 38 109,22 210,31 7 368,56 16 016,80

VSZ Szolnok 51 571,16 23 893,23 27 677,93 1 783,77 0,00 20 790,99 194 195,64 -17,07 3 780,01 5 823,08 0,00 47 539,46 799,93 5 842,23 13 270,87

VSZ Székesfehérvár 21 299,14 17 042,15 4 256,99 343,64 0,00 3 313,86 130 137,24 -33,71 3 935,36 4 144,72 0,00 32 705,83 845,25 4 059,40 2 412,18

VSZ Hatvan 23 331,77 15 351,96 7 979,81 272,01 109,47 2 629,54 109 114,44 -13,04 7 622,59 5 148,56 0,00 28 064,42 176,75 3 501,45 1 820,06

VSZ Győr 33 094,21 24 452,91 8 641,30 1 904,00 0,00 5 819,36 147 152,38 -35,23 8 137,66 5 143,01 0,00 36 298,17 664,00 4 863,81 5 325,98

TSZVI Budapest összesen 226 013,76 140 840,26 85 173,50 5 695,68 109,47 43 210,93 954 993,56 -409,64 46 613,80 36 695,00 80,00 234 574,64 5 063,38 35 636,14 52 973,89

VSZ Debrecen 44 461,68 27 880,33 16 581,35 62,08 119,09 3 522,74 199 206,26 -220,05 3 044,96 6 927,54 2 240,00 49 040,59 1 101,22 6 492,29 5 194,32

VSZ Nyíregyháza 32 987,00 21 631,36 11 355,64 804,00 0,00 3 628,12 140 140,08 -19,44 6 090,72 6 559,69 4 016,00 33 815,46 497,96 4 574,78 1 601,35

VSZ Záhony 21 846,94 14 224,29 7 622,65 1 429,29 391,74 1 661,17 87 88,99 -6,87 1 732,47 2 914,51 0,00 21 202,38 841,25 2 539,95 1 239,98

TSZVI Debrecen összesen 99 295,62 63 735,98 35 559,64 2 295,37 510,83 8 812,03 426 435,32 -246,36 10 868,15 16 401,74 6 256,00 104 058,43 2 440,43 13 607,02 8 035,65

VSZ Miskolc 48 421,56 29 029,43 19 392,13 714,72 0,00 2 768,36 250 249,73 -149,82 25 816,38 12 638,11 0,00 62 979,47 1 299,83 7 146,05 10 049,91

TSZVI Miskolc összesen 48 421,56 29 029,43 19 392,13 714,72 0,00 2 768,36 250 249,73 -149,82 25 816,38 12 638,11 0,00 62 979,47 1 299,83 7 146,05 10 049,91

VSZ Pécs 14 791,53 9 223,31 5 568,22 0,00 0,00 2 023,42 93 97,09 -59,86 958,16 2 952,41 2 008,00 23 740,73 258,39 3 425,05 1 408,94

VSZ Dombóvár 30 451,25 21 401,78 9 049,47 0,00 41,61 5 857,06 169 174,69 -78,04 8 848,00 7 532,29 1 112,00 43 004,30 1 203,50 5 471,93 3 164,99

VSZ Nagykanizsa 12 405,58 8 789,82 3 615,76 11,54 40,59 2 458,20 91 92,73 -180,00 4 660,48 3 921,56 0,00 22 954,63 0,00 4 640,16 1 510,74

TSZVI Pécs összesen 57 648,36 39 414,91 18 233,45 11,54 82,20 10 338,68 353 364,51 -317,90 14 466,64 14 406,26 3 120,00 89 699,66 1 461,89 13 537,14 6 084,67

VSZ Szeged 24 951,42 18 292,80 6 658,62 41,26 5,42 3 507,96 126 118,36 -161,20 2 995,01 3 781,85 0,00 28 799,73 298,51 4 650,08 5 181,86

VSZ Békéscsaba 26 975,84 19 466,98 7 508,86 88,00 0,00 4 752,67 128 128,32 -33,78 2 763,58 2 985,60 0,00 29 675,48 904,45 4 603,49 6 024,12

VSZ Szentes 18 066,72 12 514,57 5 552,15 70,81 0,00 2 405,39 67 63,33 -27,38 1 700,55 1 810,75 0,00 15 294,38 229,80 2 633,24 789,75

VSZ Kiskunhalas 14 269,56 10 156,61 4 112,95 23,75 23,00 1 345,11 79 74,00 -136,79 1 575,80 2 866,15 0,00 16 209,02 1 718,29 3 154,35 2 093,77

TSZVI Szeged összesen 84 263,54 60 430,96 23 832,58 223,82 28,42 12 011,13 400 384,02 -359,15 9 034,94 11 444,35 0,00 89 978,61 3 151,05 15 041,16 14 089,50

VSZ Szombathely 6 521,07 5 129,95 1 391,12 22,01 805,75 459,25 55 57,73 -60,70 1 698,66 1 981,73 0,00 13 977,94 216,45 2 292,88 998,20

VSZ Celldömölk 15 789,97 12 154,50 3 635,47 12,00 255,52 4 334,87 129 135,68 -187,58 5 180,40 5 076,84 0,00 33 310,94 832,84 5 088,24 1 485,22

VSZ Tapolca 14 331,32 11 170,65 3 160,67 34,87 102,89 3 200,60 103 107,53 -126,38 3 523,31 3 273,15 0,00 26 292,01 224,62 4 560,19 843,23

TSZVI Szombathely összesen 36 642,36 28 455,10 8 187,26 68,88 1 164,16 7 994,72 287 300,94 -374,66 10 402,37 10 331,72 0,00 73 580,89 1 273,91 11 941,31 3 326,65

MÁV-START Zrt. összesen 552 285,20 361 906,64 190 378,56 9 010,01 1 895,08 85 135,85 2 670 2 728,08 -1 857,53 117 202,28 101 917,18 9 456,00 654 871,70 14 690,49 96 908,82 94 560,27
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NOHAB találkozó

Újra elérkezett a nagy nap, 2017 december 30.  A Tapolcai Nohab 
ünnep. Nagy sikerrel rendezték meg ismét a Nohab fogathajtást im-
máron két útvonalon.  Kettő vonat indult útnak 4-4 Nohab vontatásá-
val az egyik Vulkán, a másik Panoráma gyors néven. A vonatok Bu-
dapest-Kelenföld állomásról egyszerre indultak el a Tapolcai célállomás 
felé. A Vulkán Háros, a Panoráma Albertfalva felé vette az útirányt.  
Tárnoktól egymást követve  haladtak Székesfehérvárig ahonnan ismét 
egyszerre indultak el a vonatok, és Szabadbattyánig a két vonat egy-
más mellett haladt.  Ezt követően a Vulkán az északi parton, a  Pano-
ráma gyors, a déli parton igyekezett, hogy Tapolcára a két vonat egy-
szerre tudjon bejárni, mely mint később kiderült, tökéletesen sikerült 
is. Négyeskét a nyár végén, az ősz elején, a GySEV szakemberei újra 
fényezték.  13.00 órakor elkezdődött az újraavatási ünnepség, amit 
hatalmas érdeklődés kísért.  Az ünnepség keretében felavattak egy 
nagyon szép emléktáblát, melyen a felújítást támogató szervezetek,és 
magánszemélyek nevei olvashatók.  Az ünnepség után, lehetőség nyílt 
a Nohab mozdonyok megtekintésére, az állomás rakodó vágányán. 
A helyi oktatási központban Nohab mozdony modellek terepasztalon 
való működését és képeslap kiállítást lehetett megtekinteni. Az ün-
nepség alkalmából, a Lokomotiv kocsmában, kapható volt az erre az 
alkalomra palackozott bor, négyeskét ábrázoló motívumokkal.

A különvonatok 16.47-kor indultak vissza Budapestre.  Annyi kü-
lönbséggel, hogy most a Vulkán nevű vonat ment a déli parton, a 
Panoráma pedig az északi parton.

Sándor János

Nohabok Tapolcán
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Kedves Tagok!
A NetPlusz internet adatforgalma ha elfogy, belassul, ez a típusú internet már nem köthető, de van, aki még 

ezt használja. A táblázat alján lévő internet Belföld-Külföld néven fut, ezek sem köthetők már. Ha ezek adatfor-
galma elfogy, az internet megáll. A legalsó táblázatban látható az új internet, akinek nincs internete vagy váltani 
szeretne, már csak ezeket tudja megkötni. A 20%-al csökkentett táblázat vonatkozik a MOSZ flottahasználókra.

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre:
Oszvald Fruzsina +36 30 639 0910

Alapszolgáltatások díjazása A díjcsomag B díjcsomag

 Nettó Bruttó Nettó Bruttó 

Havi alapdíj SIM/hó 1500 Ft 1905 Ft 8000 Ft 10160 Ft

Telemátrix csomag havidíj 400 Ft 508 Ft 0 Ft

Belföldi lebeszélhetőség 100 perc korlátlan

30 db ingyen SMS hálózaton belül 30 db -

Belföldi mobilinternet 50 MB 1 GB

Flottán belüli percdíj 0 Ft 0 Ft

Hálózaton belüli és vezetékes percdíj 8 Ft 10 Ft 0 Ft

Belföldi más mobil irányú percdíj 12 Ft 15 Ft 0 Ft

Hangposta percdíj 8 Ft 10 Ft 0 Ft

SMS belföldi alapdíjas irányba 16 Ft 20 Ft 0 Ft

Kapcsolási díj 0 Ft 0 Ft

Számlázási egység mp 1 mp 1 mp

     

Belföldi internet csomagok (bővítés) Adatforg. Max.letölt. seb. Nettó Bruttó

NetPlusz S 200 MB 10 MB/s 543 Ft 640 Ft

NetPlusz M 500 MB 10 MB/s 937 Ft 1105 Ft

NetPlusz L 1 GB 150 MB/s 1252 Ft 1477 Ft

NetPlusz XL 3 GB 150 MB/s 2039 Ft 2406 Ft

NetPlusz XXL 5 GB 150 MB/s 2590 Ft 3056 Ft

     

Travel&Surf (külföldi CSAK internet) Adatforg. Bruttó

24 óra/1 nap 50 MB 1003 Ft

72 óra/3 nap

168 óra/1 hét

200 MB

1 GB

2527 Ft

6337 Ft

Belföld-Külföld  400 MB   800 Ft 

2017 május 1-től csak az új fajta  1 GB  1600 Ft 

internet köthető!  4 GB  3200 Ft 

 10 GB  5200 Ft 

 30 GB  8000 Ft

Net szolgáltatások

Publikus díjak 20 % kedvezménnyel csökkentett díjak

Nettó
Bruttó

Nettó

Bruttó

2017. dec. 2018. januártól 2017. dec. 2018. januártól

Net 500 MB 943,22 Ft 1 113 Ft 990 Ft 754,58 Ft 890,40 Ft 792,00 Ft

Net 2 GB 1 990,68 Ft 2 349 Ft 2 090 Ft 1 592,54 Ft 1 879,20 Ft 1 672 Ft

Net 6 GB 3 800 Ft 4 484 Ft 3 990 Ft 3 040 Ft 3 587,20 Ft 3 192 Ft

Net 15 GB 6 086,44 Ft 7 182 Ft 6 390 Ft 4 869,15 Ft 5 745,60 Ft 5 112 Ft

Net Korlátlan 
8 474,58 Ft 10 000 Ft 8 898 Ft 8 474,58 Ft 10000 Ft 8 898 Ft

(publikus díj, nincs további kedvezmény!)

Oszvald Fruzsina
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Utánpótlás

Megkerestünk olyan leendő mozdonyve-
zetőket, FLIRT motorvonat vezetőket, akik 
jelenleg még tanfolyamon vannak. Vélet-
lenszerűen választottuk ki őket, s ugyan-
azokat a kérdéseket tettük fel nekik, vála-
szaikat havonta olvashatjátok. Kíváncsiak 
voltunk válaszaikra, mennyire esnek egybe, 
vagy különböznek egymástól. Felmérésnek 
nem nevezhető ez a sorozat, „CSAK” meg 
akarjuk ismerni leendő kollégáinkat, s talán 
az is kiderül számunkra, hogy a mai fiatalok 
miért választják ezt a szakmát maguknak. 
Választ kaphatunk arra, mi az elképzelésük 
a mi munkánkról, esetleges elvárásaikra is 
fény derülhet. Ha ezeket tudjuk, akár tanul-
hatunk is belőle (MOSZ is!), beilleszkedé-
sük is egyszerűbb lehet mindenki számára..

Mutatkozz be kérlek! Honnan érkez-
tél? 

Mikor születtél, hol laksz, hová jársz 
tanfolyamra?

Sziasztok! Kardos Dávid vagyok, 1996-ban 
születtem Baján, gyermekkorom óta Kelebián 
élek. A májusban kezdődött szegedi mozdony-
vezető tanfolyamra járok és így átmenetileg 
Szegeden élek a barátnőmmel. A tanfolyam 
elvégzése után Kiskunhalason fogok majd dol-
gozni.

Mi alapján döntötted el, hogy moz-
donyvezető 

(FLIRT motorvonat vezető) leszel?
Őszintén bevallom, én nem tudom elmondani azt, mint sokan 

mások, hogy nekem ez egy gyermekkori álom volt, mert igazából 
nem volt az. Édesapám mindig is nagyon szerette a vasutat és 
próbált engem is ebbe az irányba terelni, az elején sajnos nem túl 
sok sikerrel. Nem azt mondom, hogy nem érdekelt és nem szeret-
tem a vasutat, csak valahogy mégsem voltam annyira a szerelme-
se. Ez a tanulmányaimból is látszik, hiszen megpróbálkoztam az 
egyetemmel. Egy rövid ideig tanultam építőmérnöknek, viszont ott 
szembesültem vele, hogy nem az én világom az építészet. Ezt 
követően kezdtem el a CAD-CAM Informatikus szakmát tanulni, 
viszont már közben is gondolkodtam rajta, hogy jelentkeznem 
kellene tanfolyamra, amint lesz lehetőség, mert a szakmám tanu-
lása közben sem éreztem, hogy tudnám ezt egész életemen át 
csinálni. Amikor belelátásom lett édesapám révén a mozdonyve-
zetésbe, mondhatni nagyon megtetszett az egész légkör, az egész 
munka. Mindig is egy elismert munkahelyen, egy elismert szakmá-

ban szerettem volna dolgozni, így amikor jött a lehetőség éltem is 
vele. Természetesen amióta elkezdődött a tanfolyam, és ahogyan 
haladunk a modulokkal, illetve már nem sok választ el attól, hogy 
kikerüljek a padból és elkezdhessem a felügyelet alatti vezetési 
időmet, egyre jobban szeretem, amit tanulok, amit majd nap mint 
nap, csinálni fogok. Mondhatni, engem is magával ragadott a vas-
út.

Hogyan jutott tudomásodra, hogy van felvétel 
ebbe a munkakörbe?
Amikor eldöntöttem, hogy tényleg ezt szeretném csinálni, elkezd-

tem böngészni a MÁV állásajánlatokat, folyamatosan figyeltem 
lesz-e tanfolyam. Azonban a koromból adódóan – fiatalon kezdem 
a vasutat – mondhatni korlátozva voltam, hogy mikor jelentkezhe-
tek, hiszen a 20. életév betöltése alapfeltétel a hatósági vizsgák 
miatt. Így az érettségi és a kis egyetemi kitérőm után szereztem 
egy CAD-CAM Informatikus szakmát, miközben elindult az előző 
szegedi tanfolyam 2016-ban, amiről lemaradtam. Ezt követően 
vártam egy újabb lehetőségre. Februárban, mikor felkerült a MÁV 
toborzás oldalára az álláshirdetés, édesapám azonnal hívott, hogy 
van lehetőség, én pedig azonnal jelentkeztem. 

 A felvételi vizsgán rólad alkottak vé-
leményt - 

mivel túl vagy rajta -, most mi lennénk 
kíváncsiak arra, hogyan élted meg az 

első 
találkozásod a MÁV-START Zrt-vel?
 A felvételi elbeszélgetésre a második írásbe-

li forduló után került sor. Az írásbelin már forga-
lommal kapcsolatos feladatok is voltak a mű-
szaki kérdéseken kívül. Kaptunk egy kiollózott 
anyagot a teszt írása előtt pár nappal, amit el 
kellett sajátítani, majd pedig alkalmazni. Nagyon 
izgultam a teszt megírása után, hiszen a szak-
mánk egyik legfontosabb részét képezi a forga-

lom. Mikor rám került a sor az elbeszélgetéssel, szerintem már 
akkor a megengedettnél magasabb volt a pulzusom. Leültem, 
bemutatkoztunk és elmondták hogyan sikerültek a tesztjeim. Sze-
rencsére azok megfeleltek, így már kicsit nyugodtabb voltam. Majd 
jött az elbeszélgetés része, megkérdezték miért szeretnék moz-
donyvezető lenni, és elmondták, hogy mik az elvárások a tanfolya-
mon és, hogy mivel is jár ez a szakma. Összességében nagyon 
nyugodt volt a légkör és kellemes hangulatban telt el a beszélgetés. 
Nagyon pozitívan éltem meg az első találkozást, és miután kijöttem 
nagyon bíztam benne, hogy sikerült jó benyomást keltenem és ők 
is ugyanezt gondolják rólam.

 Mit tudsz a mozdonyvezetőkről, munkájukról? 
Szerinted – ezek alapján -, Te milyen 
járművezető leszel?
Édesapámon keresztül tudom, hogy ez nem az egyszerű mun-

kák közé tartozik. Nagyon sok lemondással jár, mivel nemcsak 
hétköznap kell reggel 8 órától délutánig dolgozni, hanem éjszaka, 
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hétvégén, ünnepnapokon is menni kell. Ez a munka rengeteg oda-
figyelést, tanulást és önképzést igényel. Itt nap mint nap, óriási 
felelősség zúdul a mozdonyvezetők nyakába, amikor jelentkeznek 
szolgálatra, és nemcsak az anyagi felelősségre gondolok. Ők fe-
lelősek minden egyes ember életéért, akik úgy döntenek, hogy 
aznap vonattal fognak utazni. Arra a kérdésre, hogy milyen moz-
donyvezető leszek, sajnos nem tudok válaszolni, hiszen még nagyon 
sok minden választ el tőle. Azt azonban el tudom mondani, hogy 
milyen szeretnék lenni. Biztos vagyok benne, hogy a vizsgák után 
is, amikor csak tudom ismételni fogom a megtanult dolgokat, illet-
ve a vezetési gyakorlat alatt is igyekszem majd ellesni a szakma 
csínját-bínját az idősebb mozdonyvezetőktől. Így, amikor eljön az 
idő és már én is önállóan fogok szolgálatot teljesíteni, akkor helyt 
tudjak állni. Illetve már az is megfordult a fejemben, hogy idővel 
majd oktató mozdonyvezető szeretnék lenni. Viszont biztos vagyok 
benne, hogy ehhez nem lesz elég az műszaki dolgok és a forgalom 
folyamatos ismétlése, hanem jó pár évet kell majd tanulnom még 
a tanfolyam után is, hogy én is olyan mozdonyvezető legyek, akitől 
majd lehet tanulni.

Találkoztál-e már azzal a mozdonyvezetővel, 
akit el tudnál képzelni szakmai példaképedként?
Úgy gondolom, hogy minden nap találkozom vele, mert példa-

képemnek az édesapámat tartom. Számomra követendő, ahogyan 
ő elvégezte a mozdonyvezető tanfolyamot, illetve a vasút iránti 
szeretete is. Ahogyan az első modul vizsgája felé haladtunk, kitűz-
tem azt a célt magam elé, hogy én is úgy szeretném (ahogy ő), ha 
minden vizsgám elsőre sikerülne és azóta is ezt próbálom elérni, 
eddig szerencsére sikerrel. A tanfolyam elvégzése után majd én is 
olyan szakmai tudással és elhivatottsággal szeretném végezni a 
munkámat, ahogyan ő is teszi. Hiszen ahogyan szokták mondani: 

„Ha szereted a munkád, akkor sohasem kell dolgoznod”.

Mit hallottál a MOSZ-ról? Kapcsolatba kerültél 
már velük?
Mielőtt jelentkeztem a tanfolyamra nem sokat tudtam a Moz-

donyvezetők Szakszervezetéről, csak egy-két hírben olvastam 
róluk. Miután elkezdődött a tanfolyam azonnal felkerestek minket 
a képviselőik, s elmondták mi is ez a szervezet, mivel foglalkoznak, 
mivel jár, ha valaki tag. Számomra azonnal szimpatikusak voltak 
és már akkor el is döntöttem, hogy mindenképpen tagjuk leszek, 
amire pár hónappal a felkeresésünk után sor is került. Úgy gondo-
lom, hogy nagyon jó dolog, ha van egy szervezet az ember mögött, 
akik nem csak az érdekeimet képviselik, hanem folyamatosan tá-
jékoztatnak is a munkahelyemmel kapcsolatban történt változá-
sokról.

Hogyan képzelsz el egy hajnali 01:19 órás 
jelentkezéshez való ébredést?
A tanfolyamunk modulokból épül fel és a modulok közti szüne-

tekben orientációs utazásokon kell részt vennünk. Ez lényegében 
azt jelenti, hogy beosztanak minket mozdonyvezetők mellé és 
nekünk is végig kell csinálni velük az adott szolgálatokat. Ilyen kez-
désem még nem volt, viszont az éjszakába már volt alkalmam 
belekóstolni. Hozzá kell majd szoknom, viszont úgy 
érzem, hogy nem lesz velük probléma. Abban biz-
tos vagyok, hogy leginkább a korai kezdések fog-
nak majd érzékenyen érinteni az első pár alkalom-
mal. 

 Köszönöm a beszélgetést!

Gusztos Károly

ZÁRFÉK
Nem régen a Debrecen-Nagykereki vasútvonalon, Debrecen 

állomáson átadtak egy további bejárati- és kijárati jelzőt. Éber-
nek kell lennünk, mert ha ez így folytatódik, a nevezett vasút-
vonalat előbb vagy utóbb debreceni állomásismerettel is ki 
lehet szolgálni!

A 2017. 12. 13-i küldöttet Apavári József, két „napirend előt-
ti” bejelentéssel nyitotta meg.

 - Megkérek minden küldöttet, hogy nézze meg a cipője 
talpát! Ugyanis valaki, kutya által hátrahagyott aknába 
lépett és szépen behozta az épületbe. 

 - Rövid mozgolódás és nevetgélés után az elkövető fel-
fedte kilétét és elkezdett kifelé bicegni a teremből. Kis-
sé hangosabb nevetgélés közepette egyesek gratuláltak 
a szerencséjéhez.

 - Kellene egy jó asztalos szakember - folytatta az Alelnök 
Úr – aki megjavítja a bejárati ajtót, ugyanis valami miatt 
kicsapódott és javításra szorul.

 - Éppen most ment ki a teremből - hangzott több felől.
 - Akkor valaki menjen utána, de vissza ne hívja!

Biztossá vált a 150-es vonal felújítása! Ezt a kijelentést arra 
alapozzuk, hogy a projekt első lépéseként az utasok elriasz-
tása indulhatott meg, ugyanis a menetrendváltás óta Kelebia 
– Budapest viszonylatban a vonatok menettartama 3 óra 18 

perc lett átlagban. Így, kevesebb lesz az utas, s ha megindul 
az átépítés, kevesebb lesz a gond is velük,

 
 Egyik kollégám a napokban kifejtette, hogy mennyire nem 

ért egyet azzal, hogy tableten kell tanulnia. 
 Én is így vagyok vele, mert szerintem sokkal egyszerűbb a 

könyvben visszalapozni, megkeresni a hivatkozásokat, mint a 
billentyűzetet, a képernyőt nyomkodva megtenni ezt. Ezért nem 
vagyok a civil e-könyvek híve sem, meg azért sem, mert egy 
új könyv illata hozzátartozik az olvasáshoz. Talán egy előnye 
van a tableten való olvasásnak, amikor olyan a világítás némely 
mozdony vezetőfülkéjében, hogy az, csak a szem tönkretéte-
lére alkalmas.

 Visszatérve kollégánkhoz - akiről tudni kell, hogy nem a 
hétköznapi problémafelvetéseiről híres -, ezért megkérdeztem, 
miért mondja ezt? Válasz: Tegnap este hanyatt fekve tanultam, 
a tablettet magam előtt tartva, a fejem fölött. Természetesen 
elaludtam, s arra riadtam, hogy ez a kis könnyű szerkezet kop-
pan a fejemen, majd a földön. Szóljál a többieknek, hogy ezen 
ilyen veszélyes a tanulás! Ha betörik a fejem, vagy ráesik a 
lábam ujjára, az munkahelyi balesetnek minősül-e, mert ez a 
munkavégzéssel összefüggésben következett be?

Szegedi Zoltán
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Ha szereted a munkád

1985 nyarán, Fonyódon nyaraltunk talán MÁV vállalati üdülőben, 
én 10 éves voltam és csodálattal néztem a nagyon hangos piros 
mozdonyokat, amint viszik a 10-12 kocsis vonatokat.

Volt a turcsi orrú (Nohab) és a nagyon hangos Csörgő, de már 
akkor a Csörgő volt a kedvenc.

2000-ben vagyunk, Pécs mozdonyvezető tanfolyam és a kedvenc 
mozdonyon tanítják, ahogy az oktató mondta a „masina”

Az igazsághoz tartozik, hogy villanyból pedig a hagyományos 
Szili mindegy, hogy huzatos, zajos, ugrál, stb. akkor is az a villany-
mozdony!

Szóval a Csörgőre visszatérve 2016 novemberében Pécsről Zág-
rábba Adventi különvonatot indított a MÁV START. Vezénylésem 
átnézése közben nagyon megörültem, hogy ezt a vonatot kaptam, 
aki vitt már sok-sok kocsis vonatot tudja, mire gondolok, igen a 
„régi öregek meg, pláne amikor mindennapos volt a 10-12 kocsis 
vonat. Sajnos most már rítka.

Gyékényesig kellett vinni a 7 intercity kocsit tele utassal, amit a 
2142-es (becenevén Ferrari) szépen teljesített. 220A volt a fűtőáram, 
de a mozdony bírta a terhelést.

Idén már pár nap alatt elfogytak a jegyek a vonatra, több kocsit 
nem volt tanácsos ráakasztani, ezért másnap még egy vonatot 
indítottak.

Első nap vihettem a vonatot a gép most is a 2142-es volt, haj-
nalban már díszítettem a mozdonyt ezüstfenyő ágakkal, szalon-
cukrokkal.

Fújt a szél, havas eső esett, de nem számít semmi, a vonat 
menetrend szerint közlekedett Gyékényesre.

Menet közben volt kis hóesés is nagyon szép volt a táj, nagyon 
jó volt vezetni szépen duruzsolt a motor, mivel a 60-as vonalon 
ritka az ilyen szerelvény nagyon sok helyen fotózták a vonatot.

Sikerült pár képet elkérnem, így megmaradhat sokáig szép em-
léknek a szolgálat.

Számomra ez megint egy olyan „munka” volt, amit minden nap 
csinálnék, na de, hogy ezért fizetnek is?

Hetesi József

„Ha szereted a munkád, soha többé nem kell 
dolgoznod”
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Túraterv

Tisztelt MOSZ tagok!
Megjelent az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) 2018 évi önköltséges túrater-
ve, melyre tisztelettel várunk minden tagot és érdeklődőt.
2. Úton fesztivál 0 Ft
jan.20 #az út a cél #utazásról másképpen #TELJESEN Ingyenes #álmaink vs. önmagunk #vetítések #tanácsok profiktól Előadások: 
Kuba, szivar, rum, napfény és zene | Marokkó Szahara, élményeink | Mit együnk, hogy jól legyünk? |  Miért épp Brazília? Favelák, dzsun-
gelek, tengerpartok (nőként egyedül?) | 10 év, négy kontinens: Trembácz Éva Zsuzsanna író élőben Kínából 

Szemlőhegyi barlangtúra szezonnyitó természetjáró túra 
0 Ft!!!
ápr. 07| #első barlangászásunk #más #bárki megcsinálja #tetsze-
ni fog #Buzáskarcsi a veterán
Thaiföld – Malajzia - Szingapúr az év expedíciója 269eFt+139 
Eurótól+transzferek
ápr. 27 | 9+1 szálláséj. #Ázsia Express #Bangkok & streetfood #Híd 
a Kway folyón #Similan & Phi_Phi álomszigetek #Kuala Lumpur & 
piac #Cameron & teaültevény #Penang & dzsungeltúra
Kuba a karibi álomvilág az év extrém túrája 265eFt+199 
Eurótól+busz
máj. 18 | 7 szálláséj. #2018 év #NONPLUSULTRA, #tenger <=> 
óceánnyi élmény, #rum #szivar #Csodaszép Habana-Vinales-Ci-
enfuegos – Trinidad – Varadero - Habana túra #Hemingway/Che/
Castro nyomában
Alföldi bicajozás bicikli túra szállás:~3000Ft/éjtől
máj. 19 | 5 v. 2 szálláséj. #Szokásos(nál hosszabb) bicajozás #út-
közben csatlakozással #leválással #díjazással
„TATATÓ” természetjáró túra 0 Ft!!!
jún. 09 | #Örömséta #Öregtó #kicsiknek nagyoknak #találkozás 
barátokkal
Szicíliai szigetjárás csillagtúra 19eFt+99Eurótól
jún. 21 | 4 szálláséj. #Csontváry_Taormina #Catania #Siracusa #Etna 
#Róma
Szicílai tengerpart Letojanni relax 18eFt+139Eurótól
jún. 21 | 7 szálláséj. #1 hét lazulás #dél-olasz életérzés #pihenés 
#vinorosso #Letojanni

Szicília + Málta az év strapatúrája 49e Ft+159Eurótól 
jún. 21 | 6 szálláséj. #2018 leghosszabb túrája, #tengernyi látniva-
lóval #Rómától Vallettáig #dél
Róma - Velence Classic strapatúra 14eFt
jún. 21 | #Gondolaváros, #Lagúnák #strandolás #gyerekkel külföld-
re
Itália körút classic vonattal strapatúra 15eFt+75Eurótól
jún. 21 |3 szálláséj. #Róma-Velence-Catania-Etna #Görög Szicilía 
#jó ár-érték arány
Szicília szigetjárás & Relax LIGHT túra 89eFt+159Eurótól+-
csomagdíj
jún. 23 | 7 szálláséj. #Repülővel Etnaföldére #görög kultúra #Taor-
mina #Catania #Siracusa #pihenéssel #kényelmesebb
MÁLTA az év túrája 89eFt+130Eurótól+csomagdíj
jún. 25 | 5 szálláséj. #Máltai lovagok #Velünk élő történelem #Go-
zo-Mdina-Comino-Valetta #Azúrtenger #Délen
Szlovén hegyek, Bled túra 5900Ft
aug. 17 | #Júlia Alpok #bledi krémes #a legszebb Szlovénia #Or-
miki #premier
Postojnai cseppkőbarlang természetjáró túra 5900Ft
aug. 17 | #Barlangi kisvonatozás #Visszamegyünk #külföldön #va-
sutasoknak
Horvát tengerpart Pula eco relax 6eFt+89Eurótól
aug. 17 | 3 szálláséj. #Hosszúhétvége #Adria-wellness #nyárbú-
csúztató #iskola előtt #közvetlenül a parton #Colosseum
BLED + Sasfészek az Alpokban magashegyi túra 6800Ft
aug. 17 | #Bled #Szlovéniából Ausztriába #Kémek a sasfészekben 
#különleges helyek #filmek nyomába

FIGYELEM A 2018. 02.15-IG JELENTKEZŐK 5% KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK.

Telefonos fogadóórák: K, Szo,V: 9-15h, Cs:15-16 h-ig:
1./ 06+27-51 vasútin vagy 06 1/516-2751 vezetékes számon,
2./ 06 30/386-6106 mobilon, SMS -ben is,
További információk:
3./ E-mail: mailto:info@evvk.hu
4./ K http://www.evvk.hu/ honlapunkon
5./ facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag
Nem teljes körű a tájékoztatás. A feltételekről, a tagságról kérje írásos tájékoztatónkat! 
A túraterv közzétételét a Mozdonyvezetők Szakszervezete támogatta.


