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Így is összefoglalható a MÁV-START teljesítményösztönző rendszer bevezetésével 
kapcsolatos munkaanyag azon része, amely az egyes munkakörökre vonatkozó feltételek 
meghatározására szolgál, pedig a program hatása akár jelentős is lehet(ne) a Munkáltató 
céljainak elérésében és a munkavállalók motiválásában. A rendszer bevezetésének 
szándéka világos és támogatandó. Javuljon a szolgáltatás minősége, emelkedjen a vonattal 
utazók száma, kevesebb panasz legyen az utasok részéről. Ehhez olyan érdekeltségi 
rendszert kell(ene) kialakítani, amelyet ismernek és elfogadnak a dolgozók, amelyben 
a célok eléréséért munkakörüknél fogva legtöbbet tenni tudó munkavállalók valóban 

hozzájárulhatnak a minőség javításához. A tervezet ebből a szempontból és a mozdonyvezetőkre vonatkozóan biztosan 
nem ilyen. Azt is mondhatnám, hogy kidobott pénz, ha így marad és a munkáltató nem fogadja el a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete javaslatait. Olyan feltételeket teremteni, amelynek alakulásában kisebb a hatása a pontos és utasításszerű 
munkavégzésnek, mint bármi más egyéb körülménynek, nem éppen a siker záloga. A szolgálatképtelenségek számának 
alakulása általánosságban nem alkalmas annak meghatározására, hogy mérje a mozdonyvezetők teljesítményét. Inkább 
mutatja egy vasútvállalat járműparkjának általános műszaki színvonalát, mozdonybeszerzési stratégiáját, karbantartási 
hátterét, de erősen függ az infrastruktúra állapotától és egy rendkívüli esemény, baleset is befolyásolhatja. Mégis milyen 
azonosulást vár el a társaság célkitűzéseivel kapcsolatban a menedzsment a mozdonyvezetőktől, ha attól tesz függővé egy 
kifizetést, amire alig van ráhatása? A Mozdonyvezetők Lapja beszámol a teljesítményösztönző rendszer bevezetésének 
előkészületeiről és a MOSZ részletes javaslatairól is. Bízunk abban, hogy az idei próbaidőszakot követően, a tapasztalatok 
birtokában, az érdekképviseletekkel való egyeztetés után, olyan motivációs rendszer kerül bevezetésre, amely nemcsak a 
szolgáltatási színvonalat, hanem a munkavállalói elkötelezettséget és elégedettséget is növeli. Mert kimagasló teljesítmény 
kimagasló elkötelezettségből származik. 

Az ősz beköszöntével és a közelítő téllel együtt a járvány is visszatért közénk és hatása előteljesebb mint tavasszal 
megtapasztaltuk. Ma már nem egy fantommal kell megküzdenünk, hanem nagyon is itt van közöttünk. Egyre több 
kollégánkról, munkatársunkról tudni, hallani, hogy próbára tette a korona- vírus, sajnos már vasutas áldozatai is vannak 
a járványnak. Nem lehetünk eléggé óvatosak, a kór láthatatlan módon terjed és fertőz, veszélyeztetve mindannyiunk 
egészségét. Tartsuk be az egészségvédelmi szabályokat, vigyázzunk magunkra és egymásra! Most nehezebb idők 
jönnek, ebben biztos vagyok. Elhúzódó járvány és lassú kilábalás lesz, amely próbára teszi az emberi kapcsolatokat, 
a szakszervezetek együttműködését és vélhetően megnehezülnek az érdekegyeztetési 
mechanizmusok. Ezekben a rendkívüli időkben még inkább egymás segítésére, összefogásra 
és türelemre van szükség. Számítunk rád, számíthatsz ránk!

Fotó:Tilai Norbert
Kattanj a honlapunkra! 

http://mosz.co.hu 
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Szeptember 5-én egész napos program várta a Vasúttör-
téneti Parkban, a Mozdonyvezetők Országos Találkozó-
jára érkezett vendégeket. Az esemény első felében ker-

ti vasutazás, hajtányozás és vezetett parklátogatás volt 
műsoron, közben a Band of Streets emlékezetes produkciója 
szórakoztatta a megjelenteket. 

Délután az Orient csarnokban folytatódtak a programok, 
ekkor már ünnepélyes keretek között. Barsi Balázs elnök ün-
nepi beszédében emlékezett meg a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete megalapításáról és köszöntötte az alapítókat, majd 
felidézte a MOSZ megalakulásának előzményeit és legfontosabb 
pillanatait. 

Az elnöki köszöntő után került sor a „Mozdonyvezetőkért” 
emlékérem átadására. A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
az egyéni teljesítmények elismeréseként 2010-ben hozta lét-
re „A Mozdonyvezetőkért” emlékérmet. Az emlékérem azok-
nak adományozható, akik a mozdonyvezetőkért, a Mozdony-
vezetők Szakszervezetéért, a szakszervezeti mozgalomért, 

a vasúti közlekedésben dolgozók érdekeiért, a vasúti közle-
kedés társadalmi elismertségéért kiemelkedő munkát vé-
geztek, hozzájárultak a szakszervezeti tevékenység megis-
mertetéséhez, a MOSZ hírnevének emeléséhez, gyarapították 
a Mozdonyvezetők Szakszervezete értékeit, kimagasló, helyi 
munkát végeztek.

Ebben az évben Horváth György szombathelyi, Sturm Ferenc 
hegyeshalmi és Bánrévi László miskolci mozdonyvezető ve-
hette át az elismerést. 

A megható pillanatok után a hajtányverseny díjátadására 
került sor, a gyorsaságin az MMV és a GySEV azonos idővel 
végzett az első helyen.

Az ünnepséget Polyák Lilla koncertje tette még emlékeze-
tesebbé és maradandóbbá. A közönség együtt énekelte az 
előadóművésszel a népszerű dalokat, majd a vacsora után 
táncmulatság zárta a Mozdonyvezetők Országos Találkozóját.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Mozdonyvezetők Országos 
Találkozóján ünnepelte 

30. születésnapját 
a MOSZ Különleges rendezvényen a Mozdonyvezetők 

Országos Találkozóján, és különleges 
helyszínen a Vasúttörténeti Parkban 
emlékezett meg és tisztelgett az alapítók tettei 
előtt a Mozdonyvezetők Szakszervezete. 

Az ünnepségen került sor a 
„Mozdonyvezetőkért” emlékérem átadására, 
amelyet Horváth György szombathelyi, 
Sturm Ferenc hegyeshalmi és Bánrévi László 
miskolci mozdonyvezető vehetett át.

MOT 2020
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!
Az ember csak akkor érhet el sikereket, ha szilárdan 

hisz is benne. 1990. augusztus 23-án Budapesten a 
Benczúr utcában 74 bátor, céltudatos és tettrekész 
mozdonyvezető, akik tele voltak hittel, elhatározták, 
hogy saját kezükbe veszik sorsuk alakítását, érdeke-
ik képviseletét és megalakították a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetét. Ennek 30 éve. Most egy különleges 
rendezvényen, a Mozdonyvezetők Országos Találko-
zóján, és különleges helyszínen a Vasúttörténeti Park-
ban emlékezünk meg a MOSZ alapításáról és tisztel-
günk az alapítók tettei előtt. Nagy megtiszteltetés, 
hogy ebből az alkalomból köszönthetem Önöket!

A születésnap fontos dátum, hiszen arra emlék-
szünk, azt ünnepeljük. A harminc évvel ezelőtti tör-
ténések azonban nem voltak előzmény nélküliek, 
hosszú út és jelentős események előzték meg. 

A 80-as évek közepétől egyre nagyobb igény mu-
tatkozott a társadalomban az átalakulásra, az addigi 
rendszer lebontására és a változások iránti akarat 
elérte a szakszervezeteket is. Ennek első jeleként 
1988-ban a tudomány területén megalakult az első 
önálló érdekvédelmi szervezet. Ne felejtsük, akkor 
még olyan idők jártak, amikor a pártközpontból meg-
mondták, milyen igényei lehetnek a dolgozóknak. 

„A múltat nem mi írtuk, a jövő a miénk és 
az utánunk következő korosztályé lehet!”

Barsi Balázs 
elnök ünnepi beszéde 
a MOSZ megalakulásának 
30. évfordulója alkalmából.
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XXXXXXX MOSZ SZÜLETÉSNAP

A vasutasok körében is érezhető volt 
az elégedetlenség, közülük is a mozdony-
vezetők voltak azok, akik már akkor 
határozottan megfogalmazták sérelme-
iket a fizetésekkel, a munkakörülmé-
nyekkel és a munkabiztonsági állapo-
tokkal kapcsolatban. 1989, augusztus 
26-án egy utoléréses balesetben, szolgá-
latteljesítés közben elhunyt Göbölös 
Ferenc székesfehérvári mozdonyvezető 
kollégánk. Halála megdöbbentette a moz-
donyvezető társadalmat, felerősödtek 
azok a hangok, amelyek megfelelő mun-
kakörülményeket és emberséges mun-
káltatást követeltek. A szerencsétlenséget 
követően a székesfehérvári mozdonyve-
zetők nyílt levélben fogalmazták meg 
elvárásaikat, amelyhez rövid idő alatt 
országosan 1500 kolléga csatlakozott. 

A mozdonyvezetők között talán ekkor 
fogalmazódott meg első alkalommal, 
hogy saját kezünkbe véve ügyeink kép-
viseletét, hatékonyabban tudjuk megfo-
galmazni és érvényesíteni érdekeinket. 
A gondolatot, tettek követték.

 A Vasutasok Szakszervezetén belül 
októberben megalakult a Mozdonyveze-

tői Tagozat saját választott vezetőkkel és 
erőteljesen megfogalmazott követelések-
kel, amely végül mozdonyvezető sztrájk-
hoz, törvényes munkabeszüntetéshez 
vezetett. Az önálló cselekvés és egységes 
fellépés megmutatta a mozdonyvezetői 
szerveződés életképességét, erejét. Ettől 
kezdve a változások egy irányba hatot-
tak, a mozdonyvezetői, független, szak-
mai szakszervezet létrehozása elrendel-
tetett. A vasutas szakszervezeten belül 
nem volt többé bizalma és reménye a 
mozdonyvezetőknek arra, hogy hatékony 
érdekvédelmet kapjanak. A mozdonyve-
zetők meghatározó többsége igent mon-
dott az önállóságra és függetlenségre, 
megalakult a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete. 

Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégek!
Az, hogy most itt vagyunk és közösen 

ünnepelhetünk, bizonysága annak, hogy 
akik 30 évvel ezelőtt a cselekvést válasz-
tották és elindultak egy ismeretlen úton, 
jó döntést hoztak. Eltökéltek voltak, hit-
tek abban, hogy a magyar mozdonyve-
zetők közössége csak együtt képes nagy 
dolgokra, jogaink és érdekeink kiharco-

lására, képviseletére. Az alapítók akkor 
olyan szakmai egységbe, egyedülálló 
érdekszövetségbe forrasztották a moz-
donyvezetők közösségét, amelynek szi-
lárdsága, stabilitása, alapértékrendje 
kiállta az idők próbáját. A célok változat-
lanok, mit sem változtak a 30 év alatt: a 
vontatási utazók hatékony érdekvédel-
me, hivatásunk értékének megfelelő 
bérezés és a foglalkoztatás feltételeinek 
javítása. Szakszervezetünk működési 
normáit az önálló, független és demok-
ratikus működés, valamint a más mun-
kavállalók iránti szolidaritás szabja meg. 

Felemelő érzés számomra, hogy a 
Mozdonyvezetők Szakszervezete elnö-
keként köszönthetem a megjelent alapí-
tókat és közösen adózunk azok emléke 
előtt, akik már nem lehetnek közöttünk. 
Elismerés illeti mindazokat, akik része-
sei ennek a 3 évtizednek, akik a  
MOSZ alapítása előtt és azt követően 
dolgoztak és dolgoznak a mozdonyveze-
tők közösségéért, a sikeres működésért.  
Legnagyobb köszönet a tagoké, akik bi-
zalma, elkötelezettsége teremti meg a 
Mozdonyvezető Szakszervezete alapjait 

 és működésének feltételeit. Az, hogy 
szakszervezetünk a vasutas és országos 
érdekvédelemben is nevet szerzett ma-
gának, ahhoz valamennyi vezetőnk, 
tisztségviselőnk, tagunk, munkatársunk 
hozzátette a magáét.

A harminc év alatt voltak sikereink, de 
komoly megpróbáltatásaink is. Büszkék 
vagyunk az elért eredményekre, a ne-
hézségekből, zökkenőkből pedig le kell 
vonnunk a tanulságokat.

Kiemelkedő eredménynek tartom, 
hogy azoknál a vasútvállalatoknál, ahol 
a Mozdonyvezetők Szakszervezete kép-
viselettel rendelkezik, foglalkoztatásbiz-
tonság van. Nem kevésbé fontos érték a 
Kollektív Szerződés nyújtotta védelem 
és a MOSZ tevékenységének elvitatha-
tatlan érdeme a mozdonyvezetői jövedel-
mek folyamatos emelkedése is.

 Ezek nem adományok, nem az égből 
pottyantak elénk, hanem folyamatos és 
aktív szakszervezetpolitika, felkészült 
tisztségviselők és egységes tagság áll 
mögötte. 

Kemény küzdelmek, érdekviták árán 
eddig megvédtük közös értékeinket, de 
folyamatosan készen kell állnunk, nem 
szabad fáradnunk és nem lehetünk meg-
elégedettek sem. Ha nem is mindenkor 
és mindenben tudtunk megfelelni tagja-

ink jogos és magasszintű elvárásainak, 
soha nem tértünk el az alapításkor meg-
fogalmazottaktól. Ez sikeres és stabil 
működésünk garanciája.

Semmi sem állandó, csak a változás 
maga ez jelen korunk egyik nagy igaz-
sága, pedig a gondolat egy ókori görög 
filozófustól való. Ahelyett azonban, hogy 
tovább idézném a múltat, engedjék meg, 
hogy egy kicsit a jelennel és a jövővel is 
foglalkozzak. 

Az alapítás óta a gazdasági, jogi, vasúti 
környezet átalakult és folyamatos válto-
zásban van. A Mozdonyvezetők Szak-
szervezete a kezdeti államvasúti szak-
szervezetből mára országos szakmai 
szakszervezetté vált. Ezt hozta a vasút 
piacosítása, erre kell reagálnunk és tag-
jaink hatékony védelme érdekében meg-
oldásokat találnunk. Szervezettségünk 
okán jogosultak vagyunk a vasúti alága-
zatban kollektív szerződés megkötésére, 
és jelenleg 39 magyarországi vasútvál-
lalatnál vannak tagjaink. Úgy gondolom 
ez annak a kifejeződése, hogy érdemes 
ehhez a közösséghez, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetéhez tartozni. 

A jelenlegi jogi helyzet nem segíti a 
szakszervezetek működését és jelentősen 
megnehezíti, már-már ellehetetleníti a 
nyomásgyakorlás törvényes alkalmazá-

sát. Ehhez kell most alkalmazkodni, erőt 
gyűjteni és építkezni. Egy szakszervezet 
eredményes működését nem a harcos-
ságán, hanem a tagok javára megvalósult 
eredményeken lehet és kell lemérni. Meg 
kell tanulnunk megbecsülni a tárgyalá-
sok során elért eredményeket. 

A változó világban nekünk is készen 
kell állnunk a változásra úgy, hogy tag-
jaink érdekei és a MOSZ alapértékei 
jelentsék az állandóságot. Ez komoly 
kihívás és jelentős próbatétel elé állítja 
a szervezetet. Hiszem és tudom azon-
ban, hogy a Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete alkalmas a megújulásra, mert ez 
a biztosítéka további eredményes mű-
ködésünknek. Az előttünk álló úton 
nyitottságra és a változások felismeré-
sének a képességére, képzett és elhiva-
tott tisztségviselőkre, valamint tagjaink 
támogatására és türelmére is szükség 
lesz. A múltat nem mi írtuk, a jövő a 
miénk és az utánunk következő korosz-
tályé lehet!

Végezetül mindannyiunk számára azt 
kívánom, hogy méltóak legyünk alapító-
ink örökségéhez, meg tudjunk felelni a 
jövő kihívásainak és tagságunk elvárá-
sainak. Ehhez jó egészséget, kitartást és 
együttműködést kívánok közösségünk-
nek és Boldog Születésnapot a Mozdony-
vezetők Szakszervezetének!
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MOZDONYVEZETŐKÉRT

Ebben az évben a Mozdonyvezetők Országos Találko-
zója teremtett ünnepi alkalmat a díjazottak köszönté-
sére, az elismerések átadására, amelyet Bánrévi Lász-

ló, Horváth György és Sturm Ferenc vehetett át. 

Bánrévi László mozdonyvezető 1961. január 06.-án szü-
letett Mezőcsáton. A budapesti Mechwarth András szakkö-
zépiskola elvégzése után 1979. június 02.-án lépett a MÁV 
szolgálatába Miskolcon, mint mozdonyvezető gyakornok. 1981. 
április 16.-án villamosmozdony-vezetői képesítést szerzett 
Budapesten majd még ugyanebben az évben vasútgépész 
technikus végzettséget is szerzett. Villamos mozdonyvezető-
ként dolgozott 1983-ig, ekkor sorkatonai szolgálatra vonult 
be.1985-ben leszerelt és ez az év egybeesik a szakszervezeti 
tagságának kezdetével. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének 
pedig 1990 óta tagja. A dízelmozdony-vezetői szakvizsgát 
szintén Budapesten 1990. december 29.-én tette le. Kedvenc 
mozdonysorozata a V43-as mozdony, melynek minden rész-
letét alaposan ismeri. Kimagasló szakmai tudással rendelke-
zik, a 80-as évek végén országos szakmai verseny díjazottja-

Jók között a 
legjobbak – a 
mozdonyvezetőkért.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete az egyéni teljesítmények elismeréseként 
2010-ben hozta létre a „Mozdonyvezetőkért” emlékérmet. Az emlékérem 
azoknak adományozható, akik a mozdonyvezetőkért, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetéért, a szakszervezeti mozgalomért, a vasúti közlekedésben 
dolgozók érdekeiért, a vasúti közlekedés társadalmi elismertségéért kiemelkedő 
munkát végeztek, hozzájárultak a szakszervezeti tevékenység megismertetéséhez, 
a MOSZ hírnevének emeléséhez, gyarapították a Mozdonyvezetők Szakszervezete 
értékeit, kimagasló, helyi munkát végeztek. 

ként is elismerték felkészültségét. Miskolcon él feleségével, 
egy gyermeke van, idén vált jogosulttá, hogy nyugállományba 
vonuljon. Elhivatottságát, elméleti és gyakorlati tudását a fia-
tal mozdonyvezetők oktatásában. kiképzésében is hasznosí-
totta. Közvetlenségével, könnyed stílusával és jó előadókész-
ségével gyakornokok tucatjait segítette elindulni a pályán, át 
tudta adni nekik a szakmai csínját-bínját, és akik nála tanul-
ták a szakmát, biztos tudásra tehettek szert. Túl azon, hogy 
kiváló szakember, emberi tulajdonságaival is kiérdemelte a 
fiatalok bizalmát és az idősebbek tiszteletét. Nem úgy tekin-
tenek rá a fiatalabb kollégák, mint valami nagy öregre, hanem 
mint egy barátra, egy fiatal emberre. Ha menet közben vala-
milyen műszaki problémánk adódott, bátran fordulhatott 
hozzá mindenki egy kis telefonos segítségért, Ő mindig meg-
találta a megoldást. A gyakornokokkal való foglalkozás során 
mindig igyekezett a MOSZ felé terelni a fiatalokat, többnyire 
tőle hallhatták először, hogy van a mozdonyvezetőknek szak-
szervezete, melynek érdemes a tagjai közé tartozni. Lacitól, 
egy kiválóságtól, ez sokkal hitelesebben hangzott, mint egy 
ismeretlen „szakszervezetistől”. Bánrévi László neve fogalom 
szakmai körökben. Igazi közösségi ember, jelen van a miskol-
ci tagcsoport életében, aktív résztvevője programjainknak. 
Több esetben segítette MOSZ delegáltként Választási Bizott-
ságok munkáját.

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE TÖBB ÉV-
TIZEDES, A MOZDONYVEZETŐK KÉPZÉSÉBEN, OKTA-
TÁSÁBAN VÉGZETT KIMAGASLÓ MUNKÁJÁÉRT,  
A MOSZ ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TAGSZERVEZETŐI TE-
VÉKENYSÉGÉÉRT, ÉLETÚTJA ELISMERÉSEKÉNT  
A „MOZDONYVEZETŐKÉRT” EMLÉKÉRMET ADOMÁ-
NYOZTA BÁNRÉVI LÁSZLÓ MOZDONYVEZETŐNEK.

Horváth György mozdonyvezető 1960. 10.31-én született 
Mezőtúron. Gyerekkori álmát megvalósítva, már a pályavá-
lasztás is a vonatok, a vasút világához kötötte, tanulmányait 
vasútgépészeti szakközépiskolában kezdte. Bátyja sugallatá-
ra a tanulást folytatva mozdonyvezetői végzettséget szerzett. 
Pályafutása gyakorlatilag majdnem végig a dízelmozdonyok 
vezetőállásán zajlott, ezek maradtak számára mindig a legtöbb 
kihívást, de egyben legtöbb élményt adó „vasak”.

Munkavégzésével, kiállásával, határozott véleményével ko-
rán kivívta kollégái elismerését. Már pályája elején megta-
pasztalva a mozdonyvezetők közösségformáló és összetartó 
erejét, a helyi csoport aktív tagjává vált. A kollégák felismerve 
szervezőkészségét, elhivatottságát, felkérték, hogy a szerve-

ződő Mozdonyvezetők Szakszervezetének tisztségviselője 
legyen. Évtizedeken keresztül vállalt tisztségeket a Mozdony-
vezetők Szakszervezetében, helyi feladatain túl, ellátva a te-
rület érdekvédelmi tevékenységét tagja volt az Ügyvivő Bizott-
ságnak, több cikluson át a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak, 
majd az Ellenőrző Bizottságnak. Szintén kollégái bizalmából 
vállalt több tisztséget, mind a helyi Üzemi Tanácsnak, mint a 
Központi Üzemi tanácsnak volt mindenki által elismert részt-
vevője Bizottságnak. 

Tevékenységét minősíti, hogy kollégái újra és újra bizalmat 
szavaztak neki, ezért gyakorlatilag nyugdíjba vonulásáig végig 
aktív közösségi életet folytatott, folytat. A tagcsoport életében 
szervezőkészségével kitűnve aktív résztvevő a mai napig.  
A rendszeres kirándulások, a tagok közösséggé formálásában 
szerepet játszó sportrendezvények a mai napig az Ő szorgos 
részvételével szerveződnek, nyugdíjasként is a még aktív kol-
légák életének napi résztvevője, részese maradt.

Egész élete, pályafutása a mozdonyvezetés, a mozdonyve-
zető kollégák bizalmából az érdekképviselet, a szakszerveze-
ti munka jegyében telt. Mind helyi, mint az országos képvise-
letben tevékenységével bizonyította rátermettségét, 
hozzáértését. Felkészült, őszinte, a véleményét felvállaló, a 
becsületes vitát tisztelő kolléga és tisztségviselő, aki valameny-
nyi tisztségében, feladatában ember tudott maradni.

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE EGY KÖZEL 
40 ÉVES, KIHÍVÁSOKBAN BŐVELKEDŐ, ÁLDOZATOS, 
VÉGIG A MOZDONYVEZETŐK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT 
PÁLYAFUTÁS MÉLTÓ ELISMERÉSEKÉNT, A HELYI ÉS 
AZ ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELEMBEN VÉGZETT ELHI-
VATOTT TEVÉKENYSÉGET MEGKÖSZÖNVE A „MOZ-
DONYVEZETŐKÉRT” EMLÉKÉRMET ADOMÁNYOZTA 
HORVÁTH GYÖRGY MOZDONYVEZETŐNEK

MOZDONYVEZETŐKÉRT
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MOZDONYVEZETŐKÉRT RÖVID HÍREK

Sturm Ferenc mozdonyvezető 1961. március 22-én szüle-
tett Mosonmagyaróváron. MÁV szolgálatát 1979. június 20-án 
mozdonyvezető-gyakornokként kezdte. 1981. április 16-án 
szerzett villamos-mozdonyvezetői képesítést Budapesten, majd 
1988. augusztus 18-án dízel szakvizsgát tett Debrecenben. 
Folyamatosan képezte magát, 1984-ben vasútgépész techni-
kusi, majd 1987-ben felsőfokú mozdony-szolgálat technikusi 
végzettséget szerzett.

1990-től a MOSZ megalakulása óta tagja a szakszerveze-
tünknek 1994-től 24 éven keresztül volt a hegyeshalmi tag-
csoport vezető ügyvivője, képviselve a közösség érdekeit, in-
tézve ügyes-bajos dolgait. Ezenkívül arra is figyelt, hogy 
építse, erősítse a kollégák összetartozását, kirándulások és 
rendezvények szervezésének 
terhét is magára vállalta.

A Budapest Nyugat terület 
munkájából tevékenyen vette 
ki a részét, tudásával, tapasz-
talatával segítve a többiek 
munkáját. A Vasutas Nyugdíj-
pénztár küldöttjeként részt vett 
a pénztár munkájában, kezdet-
ben a tagok toborzásában. 
Szakszervezeti tisztsége mel-
lett sok éven át volt tagja a 
győri üzemi tanácsnak, amely-
ben szintén a mozdonyvezető-
kért dolgozott.

Családja mellett vállalt nagyon sok 
feladatot a munkatársak érdekében is. 
Feri személyisége a mozdonyvezetők 
Szakszervezetén belül végzett munkán 
túl alkalmas volt, hogy kialakítson egy 
jó közösséget a kollégák között. Abban, 
hogy a hegyeshalmi mozdonyvezetők egy 
összetartó társasággá váltak, sok szaba-
didős programot is együtt végeznek, 
egymásért is kiállnak, nagyon nagy sze-
repe van az Ő munkájának. Ez a közös-
ség minta lehet mindenki számára, és 
ebben Ferencnek elévülhetetlen érdemei 
vannak.  

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZER-
VEZETE EGY ÉLETÚT ELISMERÉ-

SEKÉNT, TÖBB ÉVTIZEDES, ODAADÓ SZAKSZERVE-
ZETI MUNK ÁJÁT, A KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSÉBEN, 
ÖSSZETARTOZÁSÁBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT 
MEGKÖSZÖNVE A „MOZDONYVEZETŐKÉRT” EMLÉ-
KÉRMET ADOMÁNYOZTA STURM FERENC MOZDONY-
VEZETŐNEK. 

Az emlékérmet Barsi Balázs elnök, Apavári József ügyve-
zető alelnök és Dr. Záhonyi Zsolt ügyvezető alelnök adta át.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Mozdonyvezetők Szakszervezete konzultá-
ciót kezdeményezett a MÁV-START-nál az Al-
kotmánybíróságnak a napi- és heti pihenőidők 
kiadására vonatkozó 12/2020. (VI.22.) AB hatá-
rozatában foglaltakra tekintettel. A döntés kö-
vetkeztében kedvezően változhat a mozdony-
vezetők és más utazó munkavállalók 
munkaidő-beosztása, valamint visszamenőle-
ges anyagi követelések is lehetségessé válhat-
nak. A Mozdonyvezetők Szakszervezete ebben 
az ügyben is – mint más vitás esetekben – meg-
állapodás útján kívánja rendezni a felmerülő 
problémákat. A Mozdonyvezetők Szakszerve-
zete és a MÁV-START Zrt. között folyamatos az 
utazószolgálatot ellátó munkavállalók vezény-
lésének vonatkozásában felmerülő teendők 
egyeztetése a munkáltató és a munkavállalók 
számára is megfelelő kompromisszum kidolgo-
zása érdekében. Mozdonyvezetők Szakszervezete

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI TAGCSOPORTOKNÁL 
TÖRTÉNT SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

Train-Hungary tagcsoport
A tagcsoportnál Varga Péter ügyvivő lemon-

dása és távozása miatt, időközi választást kel-
lett tartani. A megválasztott ügyvivő Szóráth 
Tibor lett.

Bátaszék tagcsoport
Molnár Sándor tagcsoportvezető nyugdíjba 

vonulása miatt lemondott, helyére új tagcso-
portvezetőt választottak az ügyvivők, Gyimóthy 
László személyében.

Az ügyvivő testületből ezután Szabó Károly 
szintén lemondott. A tagcsoportnál időközi vá-
lasztás került megtartásra november 4-5-én. A 
hiányzó helyekre a választás eredményeként 
tagcsoporti ügyvivőként Csobot Péter és Hor-
váth András került.

Szeged tagcsoport
Onozó Ferenc ügyvivő nyugdíjba vonulásával 

egyidőben Noel Sándor tagcsoportvezető is 
lemondott tisztségéről. A tagcsoport vezető 

Az év vége közeledtével eljött az idő, hogy azok 
a tagok és családtagok, akinek külön fizetett Union 
baleset-betegség-életbiztosításuk (is) van (600,- 
800,- 1600,- Ft-os), és váltani szeretnének olcsóbb 
vagy drágább csomagba, megtegyék az erre vo-
natkozó módosító nyilatkozatot.

A Módosító adatlapokat 2020.12.13-ig várjuk a 
MOSZ központi postacímére: 1145 Bp. Bácskai u. 
11. Az ez után érkező kéréseket csak a következő 
decemberben tudjuk feldolgozni, ezért kérünk min-
denkit, hogy időben gondolja végig, mit szeretne!

https://mosz.co.hu/images/a1412/Modosi-
to%20adatlap.pdf

Akinek még nincs élő biztosítása, az bármikor 
beléphet, nem csak decemberben. Ez a kikötés 
kizárólag a módosításra vonatkozik.

nélkül maradt, egyetlen ügyvivő; Lőkös Csaba maradt 
tisztségben. A tagcsoportnál időközi választás volt 
november 11-12-13-án. A választás érvényes és ered-
ményes. Tagcsoporti ügyvivőként Füle Zsolt és Ördög 
Gábor került megválasztásra, így Lőkös Csaba eddigi 
ügyvivő mellett ők alkotják a tagcsoport ügyvivői tes-
tületét. Az ügyvivők maguk közül Lőkös Csabát vá-
lasztották a szegedi tagcsoport vezetőjének.

Zalaegerszeg tagcsoport
Farkas Tibor ügyvivő lemondott tisztségéről. A megü-

resedett helyre időközi választás írt ki a helyi válasz-
tási bizottság december 14-re. A választás és annak 
koordinálása folyamatban van.

Mosz Országos Választási Bizottság
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MÁV-START HÍREKMÁV-START HÍREK

Egyszeri kifizetés 
a Startnál 2.0 és nő 
a járműkarbantartók 
alapbére

A felek még a 2020. évi bérmegállapodásban kötelezett-
séget vállaltak a szükséges bérintézkedések megho-
zatalára a járműkarbantartói munkakörökben a ren-

delkezésünkre álló források erejéig. Ennek megfelelően 
többszöri egyeztetések eredményeként megvalósul a jármű-
karbantartói bérsávok emelése, visszamenőleges, augusztus 
1-i hatállyal. 20 év alatti elismert MÁV munkaviszony esetén 
2,28%, a 20 év vagy afeletti MÁV munkaviszony esetén  
3,2% alapbéremelés kerül bevezetésre. A megállapodás mel-
lett sor került a telepi vasúti járművezetők bérének rendezé-
sére is. Esetükben a „12 MMK START Járműkarbantartói” 
bértáblának megfelelő alapbérek lettek meghatározva 
2020.08.01-től. Jelenleg 12-en vannak ebben a munkakörben, 
10 munkavállaló volt érintett 14.800 Ft-tól 48.000 Ft-ig átlag 
37.240 Ft-tal emelkedtek így az alapbéreik, a másik két mun-
kavállaló (Szolnok VJJ és Istvántelek) már most is nagyobb 
alapbérrel rendelkezik, nekik nem történt emelés.

A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási igazgatóságain szak-
munkás és betanított munkás munkakörökben foglalkoztatott 
munkavállalók munkaköri alaptevékenységen felüli, további 
szakképesítést igénylő, a ténylegesen ellátott, további speciá-
lis szakképesítéshez, vizsgához kötött feladatok ellátásának 
ösztönzésére, a Társaság ösztöntő rendszert működtet. Az 
utasításban meghatározott összegek azonban már nem alkal-
masak a valódi ösztönzésre, azok 2018. év óta változatlanok, 
így az egyes képzettségekhez tartozó pótlék mértékek 20%-os 
emelése is megvalósul.

A nyári intézkedéscsomaghoz kapcsolódóan néhány to-
vábbi (jellemzően az egyszeri kifizetésben érintett munka-
körökre ráépülő, vagy feladataiban hasonló) munkakör 
vonatkozásában az alábbi munkakörökben történt egysze-
ri kifizetés:

• gépészeti vonalellenőrök, munkaidő-beosztáskészítők, 
mozdonyfelvigyázók 100.000 Ft

• személyszállítási ügyeletes, vizsgáló főkalauz, pénztá-
rellenőrök 100.000 Ft

• személyzetirányítók 80.000 Ft
• fedélzeti jegyellenőrök 60.000 Ft
• tisztítási átvevők, anyag- és eszközgazdálkodási 

szakelőadó, előadók 60.000 Ft

A Szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-he-
lyettesi szervezetet érintően további 43 fő részesült a többlet-
teljesítménye miatt 100 000Ft mértékű ösztönzőben.

Az általánosan szokásos munkaköri feladataik mellett meg-
határozott külső járműmosó és kegyeleti mosási tevékenysé-
get végző, járműmosó-műhelytakarító munkaköröket betöltő 
munkavállalók részére külön díjazás kifizetése 2013. év óta 
változatlan volt, ennek értéke 3000 Ft/fő/alkalom. A plusz 
feladat az érintett munkavállalók egyéni munkaköri leírásban 
kerül rögzítésre. A Társaság a kegyeleti mosásért járó külön 
díjazás emelését 2020. október 1. napjától 6.000/fő/alkalom 
mértékre módosítja és elsősorban a 2020. 1-8 hónapokban 
kegyeleti mosást vállaló munkavállalóknak a feladataik ellen-
tételezéseként egyszeri 80.000 Ft-os kifizetést hajt végre.

 Valamennyi egyszeri juttatás kifizetésére egy összegben, a 
szeptember havi munkabérrel egyidejűleg, 2020. október hó-
napban került sor.

A budapesti szolgálati helyeken való munkavégzés fentart-
hatósága érdekében új bérpótlék került bevezetését az elővá-
rosi (hivatalos menetrendben „E” jelöléssel rendelkező) vo-
natokon szolgálatot teljesítő vonatkísérők részére 2020. évben. 
A bevezetett bérpótlékot minden olyan jegyvizsgáló munka-
körben lévő munkavállaló megkapja, aki elővárosi vonatot 
továbbít, összege 500 Ft/”E” vonat. Az intézkedés kibővítésre 
kerül a fedélzeti jegyellenőr munkakörrel 2020.07.01-től, oly 
módon, hogy a fedélzeti jegyellenőrök minden második telje-
sített elővárosi vonat után kapják az 500 Ft összegű pótlékot. 
(500 Ft/ 2 db „E” vonat).

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A MÁV-START-nál az egyszeri kifizetésekkel kapcsolatos további egyeztetések 
lezárultak, a MOSZ kezdeményezte munkakörök közül a gépészeti 
vonalellenőrök, mozdonyfelvigyázók, munkaidőbeosztás-készítők részére 
100.000 Ft juttatás valósult meg, a személyzetirányítók 80.000 Ft kifizetést 
kaptak. Az érdekképviseletek és a Munkáltató tárgyalásainak eredményeként  
a járműkarbantartók alapbérének rendezésére is sor került.
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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Tudomásunkra jutott, hogy a mozdonyszemélyzet személyzetfordulóinak tervezése, kialakítása során a szolgálatoknak 
a jövőben (már novembertől) olyan feltételnek kell megfelelniük, hogy 05:00 és 09:00 óra közötti időszakban lehetőség 
szerint ne történjen fel-illetve lejelentkezés!

A tervezet megvalósulása esetén várhatóan megnövekszik a mozdonyvezetők korai 05:00 előtti fel- és lejelentkezése, 
valamint késő éjszakai fel- és lejelentkezése, amely azon túl, hogy az utazási költségtérítések mértékének növekedését 
vetítik előre, egyértelműen elégedetlenséget és értetlenséget váltanak ki az utazószemélyzet körében és nem látjuk annak 
szakmai indokoltságát sem.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete és a MÁV-START Zrt. évek óta közösen keresi azokat a lehetőségeket, megoldásokat a 
mozdonyvezetők vezénylésében, amely az egyenletes terhelést, az igazságosabb, kevesebb szubjektív elemet tartalmazó 
munkaidőbeosztást biztosítja a személyzet számára, ennek kifejezésére pilot projektet is működtetünk.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Kérjük a Munkáltató tájékoztatását, igazak-e az 05:00 és 09:00 közötti fel- és lejelentkezések számának csökkentéséről 
(megszüntetéséről) szóló értesüléseink, tervezi-e a MÁV-START Zrt. a vontatási utazószemélyzet szolgálatainak eddi-
giektől eltérő elvek mentén történő kialakítását. Kérjük szíves tájékoztatását, milyen okok vezetnek az intézkedések bev-
ezetésére? A tervezett változások a társaság valamennyi területi igazgatóságára vonatkoznak-e, hatással lesznek-e a moz-
donyvezetők nagy többségére? 

Várjuk szíves tájékoztatását

Budapest, 2020. 10. 01.

Üdvözlettel: 

Barsi Balázs s.k
elnök

MÁV-START HÍREKMÁV-START HÍREK

 
 
 
 
 
 

  
 
Kerékgyártó József      
vezérigazgató 
MÁV-START Zrt. 
1087 Budapest, 
Könyves K. krt. 54-60.     Tárgy: tájékoztatás kérése 
 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Tudomásunkra jutott, hogy a mozdonyszemélyzet személyzetfordulóinak tervezése, kialakítása során 
a szolgálatoknak a jövőben (már novembertől) olyan feltételnek kell megfelelniük, hogy 05:00 és 09:00 
óra közötti időszakban lehetőség szerint ne történjen fel-illetve lejelentkezés! 
 
A tervezet megvalósulása esetén várhatóan megnövekszik a mozdonyvezetők korai 05:00 előtti fel- és 
lejelentkezése, valamint késő éjszakai fel- és lejelentkezése, amely azon túl, hogy az utazási 
költségtérítések mértékének növekedését vetítik előre, egyértelműen elégedetlenséget és 
értetlenséget váltanak ki az utazószemélyzet körében és nem látjuk annak szakmai indokoltságát sem. 
 
A Mozdonyvezetők Szakszervezete és a MÁV-START Zrt. évek óta közösen keresi azokat a 
lehetőségeket, megoldásokat a mozdonyvezetők vezénylésében, amely az egyenletes terhelést, az 
igazságosabb, kevesebb szubjektív elemet tartalmazó munkaidőbeosztást biztosítja a személyzet 
számára, ennek kifejezésére pilot projektet is működtetünk. 
 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Kérjük a Munkáltató tájékoztatását, igazak-e az 05:00 és 09:00 közötti fel- és lejelentkezések számának 
csökkentéséről (megszüntetéséről) szóló értesüléseink, tervezi-e a MÁV-START Zrt. a vontatási 
utazószemélyzet szolgálatainak eddigiektől eltérő elvek mentén történő kialakítását. Kérjük szíves 
tájékoztatását, milyen okok vezetnek az intézkedések bevezetésére? A tervezett változások a társaság 
valamennyi területi igazgatóságára vonatkoznak-e, hatással lesznek-e a mozdonyvezetők nagy 
többségére?  
 
 
Várjuk szíves tájékoztatását 
 
 
Budapest, 2020. 10. 01. 
 
                                                         Üdvözlettel:   
 
                                                                                                                     Barsi Balázs s.k 
                                                                                                                            elnök 
 

MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE 
 

1145  Budapest Bácskai utca 11. 
Tel./fax: 220-3822, 221-2230 

e-mail: mosz@mosz.co.hu 

JELENTKEZÉSEK A BUDAPESTI ELŐVÁROSBAN
A MOSZ konzultációt kezdeményezett a témában. A Munkáltató el-

mondása szerint a budapesti fejpályaudvarok jelentkezési helyein, Déli, 
Északi és Keleti elővárosi szolgálataira vonatkozik első körben az intéz-
kedés. Ennek lényege, hogy a szolgálatok tervezése során 5 és 10 óra 
közötti személyes váltásokat a lehető legkisebb számra csökkentik, 
amelynek következménye a feljelentkezések idejének módosulása is.  
A reggeli feljelentkezések 5-6 óráról 10 órára tevődnek át, a 18 óra kö-
rüli jelentkezések is inkább 22 óra körüli időpontra kerülnek. Ez első 
körben 10-15 szolgálatot érint(ett), de azon szolgálatok száma legalább  
100, amelyek hamarosan, a jövő év elejére átdolgozásra kerülhetnek. 
Hosszabb távon Szolnok és Kecskemét (142. vonal miatt) is érintett lehet. 

Kérdésünkre a munkáltató elzárkózott attól, hogy a készenléti szolgá-
latok bevezetésével, növelésével túlbiztosítsák a reggeli és délutáni csú-
csidőben a budapesti elővárosban a mozdonyvezetői létszámot, inkább 
kiveszik abból az időből a váltásokat, jelentkezéseket.

Mosz
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MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 
1087 Budapest, könyves Kálmán krt.54-60. ■  Postacím: 1940 Budapest 
Telefon (1) 511-5038  ■  Fax: (1) 511-1001 ■  Webcím: www.mav-start.hu  

 
 

 
Tárgy: Munkáltatói tájékoztatás 
teljesítmény ösztönzőről  
 
 

Központi Üzemi Tanács  
 
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 
Vasutasok Szakszervezete 
Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás Egyesület 
Mozdonyvezetők Szakszervezete 
Gépészek Szakszervezete 
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete  
Vasutasok Független Szakszervezetei Szövetsége 
 
Budapest 

 
 
Tisztelt Érdekképviseleti Vezetők! 
 
A Munkáltató által bevezetni tervezett teljesítményösztönző rendszerrel kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom Önöket. 
 
A 8731/2020/MAV 2020. évi bérintézkedésekről szóló csoport szintű megállapodásban a MÁV 
Zrt. vállalta, hogy a kiemelkedő munkavállalói teljesítmények elismerésére 
teljesítményösztönző rendszert vezet be a vasúti versenyképesség növelésének érdekében. 
 
A vasúti közlekedés, mint alapvető közszolgáltatás biztosítása jelentős feladat társaságunk és a 
cégcsoport számára. E szolgáltatás minél magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében 
fontos versenyképességünk növelése, a vasútvállalat külső megjelenésének, a szolgáltatást 
igénybe vevők megítélésének javítása. Ennek érdekében szükséges, hogy a munkavállalókat 
érdekeltté tegyük a szolgáltatási minőség javításában, az utasok elégedettségének növelésében. 
A teljesítményösztönzés célja a vasúti szolgáltatások minél magasabb színvonalon való 
működtetése, az egyén ehhez való hozzájárulásának ösztönzése és elismerése, a teljesítmény 
mérése. 
 
Az alábbiakban megjelölt öt munkaköri csoport esetén a többletkifizetés feltétele két 
célkitűzés egyidejű teljesítése. Az ösztönző kifizetés célja a folyamatos munkavállalói 
rendelkezésre állás biztosítása – ennek érdekében valamennyi munkaköri csoport esetében az 
1. feltétel, hogy a munkavállaló munkahelyi rendelkezésre állása az adott időszakban a 
vezényelt munkaidő legalább 90%-át elérje (rendes szabadsággal együtt). 
 
A vállalat méretéből fakadóan fokozatosan, először a Vasúti járműjavítónál (a 6-17MMK 
közötti munkakörökben, ha a produktivitási hatékonyság legalább 92%-ot eléri) és a 
Járműkonstrukció mérnöki csapatánál tervezi a Munkáltató (a munkakörhöz kapcsolódó 
egyéni célok meghatározása alapján), a szemléletformálással egybekötött teljesítményösztönző 

 
 

 2 

rendszert PILOT jelleggel, 2020. november, december hónapokra vonatkozóan, 60 000 Ft/fő 
összeggel, a munkáltatói jogkörgyakorlók célkitűzései és értékelései alapján.  
 
A teljesítményösztönzőt a megjelölt két területen 2021. év január 01-től 120 000,-Ft/fő/év 
mértékkel, éves értékelés alapján tervezi a PILOT időszak eredményeinek figyelembevétel 
bevezetni a Munkáltató.  
 
Ezen felül – 60 000Ft/fő összeggel – 2020. november 01-től további 3 munkaköri csoportban, 
előre definiált, a teljesítmény növelésére és magasszintű teljesítmény elérésére motiváló, 
munkakörcsoportonként azonos szempontrendszer szerinti, közös célok kerülnének kitűzésre, 
melyek a 2020 év november/decemberi tapasztalatainak kiértékelése, elemzése után 2021. évtől 
bevezetésre kerül, évi 2 alkalommal történő értékelés és kifizetés végrehajtásával.  
 
Esetükben a 2. feltétel:  
 Járműszereléssel összefüggő munkakörök (kivéve VJJ): telephelyenként az adott 

időszakban ténylegesen kiadott járműmennyiség a tervhez képet elérje a 90 %-ot. 
 Mozdonyvezető, FLIRT-motorvonatvezető, motorvonat vezető munkakörök (kivéve 

gyakornokok): kifizetésben részesülnek azon munkavállalók, akik adott időszakban 
legalább egy menetrend szerinti személyszállítási vonatot továbbítanak, és akiknek az 
adott időszakban nem volt szolgálatképtelenséggel érintett vonata, illetve – amennyiben 
mégis, - akkor az adott időszakon belül a munkavállaló által leközlekedtetett többi vonat 
esetében, a Munkáltató nyilvántartása szerinti menetrendszerűség nem csökken 85 % 
alá.  

 Jegyvizsgáló munkakörcsoport és fedélzeti jegyellenőrök: A telephelyen állományban 
lévő munkavállalók által, adott időszakban teljesített bevétel azzal, hogy az egy 
szolgálatra jutó fajlagos bevétel szerint kialakult sorrendben a legtöbb árbevételt 
teljesített munkavállalóknak legfeljebb 80%-a részesül a kifizetésben,  

 
Az ösztönző 2020. évi tervezett mértéke 60.000 Ft/fő, ami összességében 7 750 főt érint.  
 
A tervezett teljesítményösztönző rendszerrel kapcsolatban esetleges véleményüket, 
észrevételeiket várja a Munkáltató.  
 
 
Budapest, 2020. október 27. 
 
 
 

 dr. Tura Szvetlána  
Humánerőforrás Igazgató 

 

Tura 
Szvetlána

Digitálisan aláírta:  Tura 
Szvetlána 
Dátum: 2020.10.28 
14:04:12 +01'00'
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A teljesítményösztönző egy-egy kiválasztott mun-
kakörre vonatkozóan már november-december 
hónapban elindul kísérletképpen. Majd ennek 

fogadtatását, tapasztalatait, eredményeit értékelve (akár 
más munkaköröket bevonva vagy a kezdeti munkakö-
röket kivonva) 2021-ben tervezi szélesíteni. 

AMIT A TÖR-RŐL TUDNI LEHET ÉS AZ 
ÉRDEKKÉPVISELETEKNEK SZÓLÓ 
TÁJÉKOZTATÓBAN RÉSZLETESEN NEM 
SZEREPEL:
• A 90%-os rendelkezésre állásba minden vezényelt 
szolgálat és egyéb kötelezettség, így az oktatás, időszakos 

vizsga, orvosi alkalmassági stb. beletartozik, valamint a rendes szabadság. A szakszerve-
zeti és egyéb kikérő nem számít rendelkezésre állásnak.

• 2020-ban egyszeri 60.000 Ft/fő kifizetésre lehet jogosult a mozdonyvezető, ennek kifizeté-
se a januári bérrel februárban lesz várható

• A 2020-as év végi két hónapra bevezetett intézkedés tapasztalatait értékelve 2021-ben két 
alkalommal történne kifizetés alkalmanként 60.000-60.000 Ft értékben.

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE VÉLEMÉNYEZTE A MUNKÁLTATÓ 
ÁLTAL ÁTKÜLDÖTT TERVEZETET:

A MÁV-csoport 8731/2020 sz. bérmegállapodásban a teljesítményösztönző rendszer bevezetése 
körében rögzítésre került, hogy a Munkáltató és az Érdekképviseletek közösen kialakítják  

Teljesítményösztönző 
rendszer bevezetésétől várja 
a MÁV-START a szolgáltatási 
színvonal emelkedését
A vasúti közlekedés, mint alapvető közszolgáltatás biztosítása jelentős feladat 
a MÁV-START számára. E szolgáltatás minél magasabb színvonalon történő 
biztosítása érdekében fontos a versenyképesség növelése, a vasútvállalat külső 
megjelenésének, a szolgáltatást igénybe vevők megítélésének javítása. Ezen célok 
elérése érdekében a társaság szükségesnek tartja teljesítményösztönző rendszer 
bevezetését, először Pilot rendszerben - így foglalható össze az a levél, amelyet a 
MÁV-START küldött az érdekképviseleteknek.

a teljesítménymérés alapjait és ezt követően kerül sor a telje-
sítményösztönző rendszer bevezetésére. A teljesítménymérés 
alapelveinek közös meghatározása, a teljesítményösztönző 
rendszer kifizetési feltételeinek meghatározása a Mozdony-
vezetők Szakszervezete szerint nem történt meg, így nincs 
arra lehetőség sem, hogy a tervezett rendszer bevezetése a 
megállapodásban foglaltak szerint valósuljon meg és valóban 
szolgálja a vasúti szolgáltatások minél magasabb színvonalon 
történő működtetését, az ahhoz való munkavállalói hozzájá-
rulás ösztönzését és anyagi elismerését.

 Mivel az alapelvek meghatározásában, a feltételrendszer 
kidolgozásában a Mozdonyvezetők Szakszervezete eddig nem 
vett részt, így általánosságban nem, csak a mozdonyvezetők, 
Flirt motorvonat-vezetők és motorvonatvezetőkre és a 2020. 
november-decemberi időszakra vonatkozóan észrevételeink 
a következők:

• A kifizetés feltételeként kerül(ne) meghatározásra a 
személyszállító vonat közlekedtetése, kizárva ebből a 
körből a közszolgáltatási feladatok ellátásában fontos 
szerepet játszó szerelvényvonatok leközlekedtetését és 
a szerelvények beállítását, vonatok összeállítását, tola-
tását végző tartalék -és kiszolgáló tevékenységét végző 
mozdonyvezetőket. Ezzel a MOSZ nem ért egyet, java-
soljuk valamennyi, a közfeladatok zavartalan közleke-
désének fenntartásában közreműködő vasúti járműve-
zetőre kiterjeszteni a kifizetés lehetőségét.

• A kifizetés feltételként a szolgálatképtelenség általános 
meghatározásával a MOSZ nem ért egyet. A szolgálat-
képtelenség bekövetkezése számos okból lehetséges, a 
jármű műszaki állapota, az infrastruktúra (főleg a fel-
sővezetéki rendszer) állapota, karbantartottsága befo-
lyásolja és történhet mozdonyvezető tapasztalatlansá-
gából, a jármű kezelési ismereteinek nem megfelelő 
módon történő alkalmazásából is. A MÁV-START Zrt. 
járműállománya rendkívül változatos képet mutat akár 
kora, műszaki állapota, felszereltsége, üzemkészségi 
mutatói tekintetében is, és akkor még az „idegen” gépek 
eltérő műszaki helyzetéről nem is esett szó. Ezeken 
teljesítenek szolgálatot a mozdonyvezetők, Flirt motor-
vonat-vezetők és a szolgálatképtelenségek számát te-
kintve igen nagy szórás van az egyes járműtípusok 
vonatkozásában. A korszerű járműveken nincs, nem 
jellemző a szolgálatképtelenség, míg egyes mozdonytí-
pusokra igen. A Munkáltató nem egyenlő feltételek elé 
állítja a pl. kizárólag Flirt és Kiss motorvonatokon szol-
gálatot teljesítőket a 430. sor. járműtípuscsaládon dol-

gozó mozdonyvezetőkkel és nem ugyanakkora az esély 
a szolgálatképtelenségre az ÖBB (osztrák) és a CFR 
(román) mozdonyokon sem.  A Mozdonyvezetők Szak-
szervezetének javaslata az, hogy szolgálatképtelenségek 
feltételként csak akkor kerüljenek meghatározásra, ha 
azok a járművezető kezelési hibájából, nem megfelelő 
mozdonyszolgálati tevékenységéből, nem utasításszerű 
munkavégzéséből következtek be.

• A menetrendszerűség befolyásolására a mozdonysze-
mélyzetnek elméletileg nincs lehetősége, hacsak az 
utasításszerű munkavégzés nem az. Ezért a MOSZ ja-
vaslata az, hogy a menetrendszerűségi korlát csak ak-
kor kerüljön vizsgálat alá, ha az a mozdonyvezetőnek 
felróható okból csökken 85% alá.

 
Értesüléseink szerint november-decemberre vonatkozóan 

az Érdekképviseleteknek átadott tájékoztató alapján elindul 
a teljesítményösztönző rendszer bevezetése, aztán a két hónap 
lefutása után jövő év elején a szakszervezetek bevonásával 
megtörténik az értékelése.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete bízik abban, hogy a 2021-
re tervezett teljesítményösztönző rendszer alapjainak össze-
állítása, bevezetése a 8731/2020 Megállapodásban rögzített 
elvek mentén, az Érdekképviseletek bevonásával és a Felek 
közötti Megállapodással történik majd.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Bruttó 350.000 Ft év végi kifizetés 
nettó értéke 232.700 Ft

Bruttó 181.000 Ft (nettó 
120.365 Ft) év végi kifizetés + SZÉP kár-
tyára 172.000 Ft (nettó 172.000 Ft) utalás 
összes nettó értéke 292.365 Ft

A választásról nyilatkozni kell abban 
az esetben, ha nem az egyösszegű 
350.000 Ft kifizetést szeretne a munka-
vállaló. A nyilatkozattétel online történik 
majd, ami nem csak a MÁV hálózatába 
kapcsolt, hanem bármilyen internetel-

éréssel rendelkező számítógépen vagy 
mobiltelefonon keresztül megtehető lesz, 
emellett igény esetén a Humán ügyfél-
szolgálati irodák is segítséget nyújtanak. 
A nyilatkozathoz szükséges egyedi azo-
nosító kódot és az azzal kapcsolatos tá-
jékoztatót a bérfizetési jegyzékkel küldi 
a Munkáltató.

A munkavállaló választásáról elektro-
nikus úton, várhatóan 2020. november 
13. és 2020. november 30. között nyilat-
kozhat majd. Ha a munkavállaló 2020. 

november 30. napjáig nem nyilatkozik, 
akkor a Munkáltató azt úgy tekinti, hogy 
a választása kizárólag pénzjuttatás for-
májában történő kifizetésre vonatkozik.

Az év végi egyösszegű juttatás ilyen 
módon történő kifizetése, a választási 
lehetőség, kizárólag erre az évre vonat-
kozik, nem érinti a Kollektív Szerződés 
év végi kifizetést rögzítő pontjának mó-
dosítását.

Mosz

Választási lehetőség 
a MÁV-csoportnál az év végi 
kifizetés módjáról.
Készpénz vagy készpénz és SZÉP kártya. Mint ismeretes a Kormány ez év 
december 31-ig eltörölte a SZÉP kártya juttatások utáni szociális hozzájárulási 
adó megfizetését. A Munkáltató lehetőséget kíván adni arra, hogy a munkavállaló 
választása alapján az év végi egyösszegű bruttó 350.000 Ft pénzbeli juttatás 
helyett bruttó 181.000 Ft pénzbeli juttatás és 172.000 Ft SZÉP Kártya vendéglátás 
juttatás formájában történjen a munkavállalói lojalitást elismerő év végi kifizetés, 
mert annak nettó értéke magasabb.

Az ülés első napirendjeként a MÁV 
Zrt. vezetője tájékoztatta a szak-
szervezeteket a Volánbusz integ-

rációjával kapcsolatban. Az állami szek-
tor legnagyobb cége jött létre, amely 800 
millió utast szállít évenként, feladatait 
56.000 munkavállalóval látja el. A tulaj-
donos elvárása a MÁV-csoport felé az, 
hogy hatékonyabb és olcsóbb közösségi 
közlekedést kell működtetni, az ehhez 
szükséges műszaki fejlesztéseket, a jár-
műpark megújítását biztosítják. A tár-
saságoknak fel kell készülnie a piacnyi-
tásra, tarifaközösséget, egységes, 
egymásra támaszkodó menetrendet kell 
létrehozni és a szolgáltatói szemléletet 
is tovább kell erősíteni.

Homolya Róbert elmondta, a verseny-

képesség növeléséért még sokat kell 
tenni, a feladatok közül kiemelte a vasúti 
képzéssel, oktatással kapcsolatos teen-
dőket és ebben kérte a szakszervezetek 
együttműködését. Az érdekképviseletek 
kérdésre kijelentette, a vasúti és autóbu-
szos közlekedés párhuzamosságának 
csökkentése rövidtávon (1-3 év) nem 
várható, közép-és hosszútávon azonban 
igen, amelynek a foglalkoztatásra nézve 
is lesz hatása.

Pafféri Zoltán a Volánbusz Zrt. el-
nök-vezérigazgatója is hangsúlyozta az 
együttműködés fontosságát, mint el-
mondta nem a MÁV-nak és a Volánbusz-
nak kell egymással versenyeznie, hanem 
a közösségi közlekedésnek az egyéni 
közlekedéssel. Az érdekképviseletek ki-

jelentették, érdekeltek az integráció si-
kerességében, a közösségi közlekedés 
megújításában. Javaslatként a szakszer-
vezetek részéről elhangzott egy csoport-
szintű KSZ megalkotása, foglalkoztatási 
megállapodás megkötésének igénye és 
saját műszaki kocsivizsgálati szolgálat 
létrehozása.

A tanácskozás második részében  
Homolya Róbert beszámolt a vállaltcso-
port járvány elleni intézkedésekről, an-
nak részleteiről. Kiemelte, hogy eddig 
4,6 milliárdba került a védekezés, jelen-
leg a védőeszközökkel való ellátás folya-
matos. A járvány második szakaszában 
94 aktív fertőzött, 10 kórházban ápolt 
van és elhunyt 2 vasutas dolgozó.

Mosz

A Volánbusz Zrt. integrációja óta először ülésezett a csoportszintű Érdekegyeztető 
Tanács, a Munkáltatók és a képviselettel rendelkező Szakszervezetek részvételével 
október 28-án. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató kiemelte, a vállalatcsoport 
előtt álló feladatok megoldásában számít az érdekképviseletek együttműködésére. 

Vasúti Érdekegyeztető 
Tanács ülés, már a 
Volánbusz részvételével

MÁV-CSOPORT HÍREK MÁV-CSOPORT HÍREK
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Október 20-a, 
Szolgálatteljesítés közben 
elhunytak emléknapja. 

A magyar vasút születése óta több mint hatvan vontatási dolgozó hunyt el 
munkavégzés közben. Szlávik István mozdonyvezető kollégánk tíz éve bekövetezett 
tragikus balesetének napját, október 20-át akkor, a Mozdonyvezetők Szakszervezete 
a Mozdonyvezetők Gyásznapjának, a Szolgálatteljesítés közben elhunytak 
emléknapjának nyilvánította és egy központi emlékhelyet hozott létre. A MOSZ székház 
falán elhelyezett emléktábla szerepe kettős. Emlékeztet az elhunyt családapákra, 
kollégákra, valamint figyelmeztet a vasúti közlekedés kockázataira, a mozdonyvezetői 
hivatás veszélyeire. A Mozdonyvezetők Szakszervezete Küldöttközgyűlésének tagjai 
októberi ülésükön emlékeztek meg a szolgálat közben elhunytakról, koszorút helyeztek 
el és gyertyát gyújtottak tiszteletükre.

„A mozdonyvezetői munka másra át 
nem hárítható, közvetlen felelősséggel 
járó hivatás, embert próbáló, a magá-
néletet a vasúti szolgálatnak alávető, 
fegyelmezett és pontos munkavégzést 
követelő tevékenység. Mozdonyvezető-
ként utasok százaiért felelünk, a fuva-
roztatók által feladott rakomány bizton-
ságos célba juttatása múlik rajtunk. 
Amikor szolgálatba jelentkezünk tisztá-
ban vagyunk a hivatásunk gyakorlásából 
fakadó felelősséggel.

Hiába azonban az utasításokkal sza-
bályozott vasúti közlekedés, a figyelmes 
és koncentrált munkavégzés a mozdony 
vezetőállásán, vonattovábbítás közben 
nem tudhatjuk, mi vár ránk a szolgálat-
ban, mit tartogat nekünk a sors. A vasút 
veszélyes üzem, a balesetek kialakulá-
sához elég egy pillanat. Hivatásunk gya-
korlása kockázatokkal jár, életünk nem-
csak rajtunk múlik. Elég csak azokra a 
hírekre utalni, amelyek az útátjárós 
balesetekről, a jól működő fénysorompó 
tilos jelzése ellenére sínekre hajtó autók-
ról szólnak szinte nap mint nap. Sokszor 

csak a szerencsében bízhatunk…
Tíz éve 2010 október 20-án egy szép 

őszi napon kaptuk a tragikus hírt, hogy 
Délegyháza és Kiskunlacháza között 
baleset történt, egy tehervonat sóder-
szállító autóval ütközött és a mozdony-
vezető súlyos sérüléseket szenvedett. 
Hamarosan rossz hírek érkeztek, meg-
tudtuk, hogy kollégánk a vezetőállásba 
szorulva, a fékezőszelep karját szorítva, 
a szörnyű ütközésben életét vesztette. 
Szlávik István értelmetlen halála meg-
rendítette a mozdonyvezetők közösségét. 
A Mozdonyvezetők Szakszervezete akkor 
úgy határozott, hogy minden évben, meg-
emlékezik a szolgálatteljesítés közben 
elhunytakról és október 20-át a Moz-
donyvezetők Gyásznapjává nyilvánítja.

Ilyenkor halottainkra emlékezünk, 
azokra, akik szolgálatteljesítés közben 
vesztették életüket, akik még az utolsó 
pillanatban is azt tartották szem előtt, 
hogy a tragédiát valahogy megakadályoz-
zák. A magyar vasút születése óta több 
mint hatvan kollégánk hunyt el munka-
végzés közben. A Fekete Mozdony itt van 

közöttünk, időnként megáll, hogy valakit 
magával vigyen.

A Mozdonyvezetők Gyásznapja tiszte-
letadás elhunyt kollégáink emléke előtt, 
és alkalom arra is, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a munkánkból adódó veszélyek-
re. A Magyarországon tapasztalható 
közlekedési morál, a megnövekedett 
motorizáció, a türelmetlenségből, figyel-
metlenségből bekövetkező útátjárós 
balesetek aggasztó mértéke miatt a moz-
donyvezetői munkavégzés biztonsága 
nem javul, a pszichés terhelés viszont 
egyre nagyobb. A döntéshozóknak ten-
niük kell azért, hogy a közúti-vasúti ke-
resztezések biztonsági szintje növeked-
jen, a balesetek száma csökkenjen, a 
vasúton utazók és a mozdonyvezetők 
biztonsága javuljon!

Minden alkalommal, amikor szolgá-
latba jelentkezünk, álljunk meg egy pil-
lanatra, és emlékezzünk azokra, akik 
szolgálatteljesítés közben vesztették 
életüket! Ők a mi hőseink, nyugodjanak 
békében!”

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Februári megbeszélésünkön fő témája az 1%-os kam-
pányra készülés és a beérkezett kérelmek elbírálása 
volt.

A hozzánk forduló tíz kérelmezőnek összesen 370 000 Ft 
segítséget nyújtott az alapítvány.

Az áprilisi ülésünk már a járványhelyzethez alkalmazkod-
va valósult meg. A tárgyalandó anyagokat elektronikus for-
mában kapták meg a kuratórium tagjai és skype kapcsolat 
segítségével tárgyaltuk meg azokat.

Így fogadtuk el az alapítvány 2019 évi költségvetési beszá-
molóját. Erről annyit érdemes elmondani, hogy az óvatosan 
tervezett bevételi oldal jobban alakult. Az 1 %-os felajánlás 
több lett a tervezetnél 6,6%-kal – összesen 3 944 305 Ft. Ado-
mányból és alapítói támogatásból is több érkezett be.

Ugyanakkor a kiadásaink csökkentek. Picit szerényebben 
alakult a bankköltség, nem költöttünk nyomdára, reklámra 
és reprezentációra. Csökkent a költségtérítésre fordított összeg 
is, valamint a könyvelési díjak is évek óta változatlan szinten 
alakultak.

A tervezettnél kicsit kevesebb támogatást fizettünk ki, és ez 
alapvetően a hozzánk fordulók számának csökkenése miatt 
történt így. (Az egy főre jutó kifizetések növekedtek.)

A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a 2019 évi költ-
ségvetési beszámolót.

Ezt követően tárgyaltuk a 2020 évi költségvetés tervezet.

A 2020 évi költségvetéstervezetben a bevételek és a kiadá-
sok az eddigi tapasztalatok alapján lettek tervezve, valamint 
nagyon óvatosan terveztük az adó 1%-ból származó bevéte-
lünket. Utóbbinak az volt az oka, hogy a járványhelyzetben a 
rendelkező nyilatkozatos-borítékos kampányra nem volt le-
hetőség. Így arra próbáltuk a kollégákat rábírni, hogy létesít-
senek ügyfélkapus kapcsolatot, használják azt, és elektronikus 
úton rendelkezzenek az adójuk 1 (+1) %-ról. Nem tudhattuk, 
mennyire nyitott erre a mozdonyvezető társadalom és a szim-
patizánsaink – ez irányú szokásaikat nem ismertük.

Kiadási oldal tervezése is az eddigi tapasztalatok, illetve 
ismert tények alapján történt. A támogatásra szánt összeg a 
tavalyi 3 000 000 Ft-tal szemben, az idén 3 500 000 Ft-tal 
terveztük.

A kuratórium tagjai, a 2020 évi költségvetéstervezetet is 
egyhangúlag fogadták el.

Korábban megkaptuk az alapítványunk könyvelőjétől a 
szervezetünk egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, ered-
ménykimutatását, és közhasznúsági mellékletét. A beszámo-
lókat a kuratórium egyhangúlag elfogadta, és a közhasznúsá-
gi mellékletet az alapító honlapján közzétettük.

Eredménykimutatással kapcsolatban annyit érdemes el-
mondani, hogy jelentős az „eredményünk,” azaz, lényegesen 
több volt a bevételünk, mint a kiadásunk. Így a gazdálkodásunk 
hosszabb távon biztosított és még inkább rendelkezésünkre 
áll egy olyan összeg, ami egy váratlan helyzetben tartalékot 
jelenthet. Ugyanakkor nem célunk az anyagiak felhalmozása, 
sokkal inkább célunk az anyagi erőforrások a megfelelő cél, 
azaz a segítség érdekében történő felhasználása.

Fontos, hogy erőforrás ellátottság és társadalmi támogatott-
ság mutatóink szerint akár közhasznú is lehetne az alapítvá-
nyunk. 

Döntöttünk a hozzánk forduló 5 kolléga kérelmének ügyében. 
Részükre összesen 320 000Ft támogatást nyújtottunk.

Alapítványi hírek
Alapítványunk kuratóriuma 
2020. februárjában, áprilisában, 
júniusában, augusztusában 
ülésezett. Az üléseink során 
határozatképesek voltunk, tehát 
a kuratórium öt tagjából legalább 
négyen jelen voltak. 
Az üléseinkre meghívót kapott az 
Alapító és a Felügyelő Bizottság 
is. Üléseink időpontját az Alapító 
honlapján meghirdettük.

Az alapító 2020. július 15. Közgyűlésén az 
alapítvány kuratóriumának 2019 évi beszámo-
lóját a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A júniusi az augusztusi ülésünkön a felada-
taink abból álltak, hogy a hozzánk forduló kol-
légák kérelmét elbíráltuk. Augusztusi ülésünkön 
döntöttünk arról is, hogy a banki levelezés he-
lyett áttérünk a tisztán elektronikus ügyinté-
zésre, és csak havi egy kivonatot kérünk, azt is 
elektronikus formában. Ezzel tovább csökkent-
hetjük a bankköltségeinket. (Házipénztárt sem 
működtetünk, bankkártyát sem használunk.)

Júniusban 2 hozzánk forduló részére nyújtot-
tunk segítséget összesen 150 000 Ft értékben.

Augusztusban pedig 8 kolléga, illetve szerve-
zet fordult az alapítványhoz. Az ülés folyamán 
összesen 545 000Ft-t juttatunk el a kérelme-
zőknek.

Szerencsére az év folyamán a jogszabályi 
környezet nem változott, ebből a szempontból 
nem „jöttek szembe” különösebb kihívások. 
Egyedüli új helyzetet a pandémiás időszak je-
lentett és a hírek szerint fog még jelenteni.

Szeptember utolsó napjaiban érkezett meg a 
NAV értesítése, miszerint az alapítványunk a 
2019 évi adó 1%-nak felajánlásából 4 298 195 
Ft-ban részesül. Az összeg nagysága rácáfol a 
tavaszi tervezéskor jelenlévő pesszimista vára-
kozásainkra, messze a várt összeg felett alakult.

A kuratórium nevében köszönöm minden 
felajánlónak, a felajánlást elősegítő barátunk-
nak, kollégánknak, szimpatizánsunknak azt a 
segítséget, melyet adójuk 1%-nak hozzánk jut-
tatása érdekében tettek!

Kérjük a tagcsoportoknál a tisztségviselőket, 
kutassák fel a nehéz helyzetben lévő kollégáin-
kat és segítsék kérelmüket a kuratóriumhoz 
eljuttatni!

Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Előzetesen 51 csapat nevezett a nagy hagyományokkal bíró 
MOSZ Horgászversenyre, amelyet ezúttal a békéscsabai tag-
csoport rendezett, végül 49 együttes jelent meg a sorsoláson, 

így Fortuna döntését követően közel 150 tagunk foglalta el horgászál-
lását. Ezt megelőzően Szóth Tibor a rendező tagcsoport nevében 
köszöntötte a résztvevőket, segítőket és érdeklődőket. Az üdvözlő 
szavak után Kuti Sándor és Fekete Pál a Matróz Sporthorgász Egye-
sület képviseletében ismertette a horgászvíz létrehozásának törté-
nelmét. 

A horgászhelyek elfoglalása után kezdetét vette a verseny és 
minden, ami a horgászattal összefügg. Az hamar kiderült, hogy 
tagjaink halak nélkül is kiválóan érzik magukat és jó hangulat 
alakult ki a szép környezetben elhelyezkedő tó mentén. A szeren-
csésebbeknek hal is jutott, szép példányok, nemes halak is horog-
ra akadtak, az összesített fogás 235 kg lett, míg a legnagyobb hal 
15,16 kg-os példány volt.

A tizenöt órától másnap reggel kilenc óráig tartó verseny végül a 
püspökladányiak sikerét hozta, másodikként soproniak, harmadik-
ként kiskunhalasiak végeztek. A legnagyobb halat Gyenizse Antal 
szákolta. Az eredményhirdetésen a díjakat Barsi Balázs elnök adta 
át. Mindenki nyertesként utazhatott haza, hiszen a környezet, a kö-
rülmények, a szervezés, a rendezők figyelmessége, a résztvevők 
hangulata és hozzáállása is méltó volt a hagyományokhoz.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

MOSZ 
Horgászverseny 
Békéscsabán
49 csapat részvételével került megrendezésre a MOSZ 
Horgászverseny Békéscsabán a Csaba-tónál. Szép 
idő, jó hangulat, kiváló csapatok és remek szervezés 
jellemezte a rendezvényt. Köszönet ezért mindenkinek! 
Első helyezett Püspökladány II. csapata, második Sopron 
II., harmadik Kiskunhalas lett. A legnagyobb halat 
Gyenizse Antal szákolta! Gratulálunk a díjazottaknak, 
valamennyi résztvevőnek és a rendező MOSZ Békéscsabai 
tagcsoportnak!
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Aztán a nyár enyhülést hozott e téren, 
így új időpontra, szeptember 16-17.-re 
gyülekezőt tudtunk fújni a pecásoknak. 
Jelentkeztek is szépen, hamar kiderült, 
rekord nevezéssel számolhatunk, de a 
tó méretének köszönhetően ez nem oko-
zott gondot. Az irodánkban hegyekben 
álltak a szakértelemmel összeállított, 
győzteseknek járó ajándékok, a siker 
jelvényei, a kupák. Szeptember 15-én 
kijelöltük a horgászhelyeket, az első és 
utolsó állások között közel két kilométert 
lehetett sétálni. 16-án aztán gyülekeztek 
a népek, a regisztráció és az ebéd után 
megkezdődött a megnyitó. Szóth Tibor 
üdvözlője után a téglagyár volt bánya-
mérnöke egy fotósorozattal erősített 
rövid előadást tartott a tórendszer kiala-
kulásáról, majd Fortuna szórta kegyeit 
a horgászhelyek sorsolása alatt. Nagy 
előnye a tónak, hogy körbe lehet autózni, 
így mindenki oda tudott állni autójával 
a kisorsolt horgászhelyhez, kiiktatva egy 
csomó cipekedést. 15:00-kor egy rend-

szeresített volt légvédelmi sziréna jelt 
adott a verseny kezdetére. A vacsorát, 
reggelit hideg kaja csomaggal oldottuk 
meg, de sok helyen rotyogott, sült a csa-
patok saját finomsága is. Két csapatban 
mérlegeltünk, többször is körbejártuk a 
horgászhelyeket, ha nagy hal miatt volt 
riadó, még egy kis kocogás is bele fért. 
Másnap reggel 9:00-ig volt meghirdetve 
a verseny, részünkről szerencsére prob-
lémamentesen telt az idő, egy csapat 
tagot megkértünk, fényszórójának beál-
lítására, mert vakította a túl partiakat, 
az egyik helyi csapattal búcsút intettünk 
egy győztes esélyes amúrnak, ami a part 
közelében unta meg a fárasztást, kiegye-
nesítve kollégánk gagyi horgát, lejelent-
kezés nélkül távozott. A reggeli órákban 
az egyik partszakaszon beindultak a 
keszegfélék, több csapat ekkor fogta a 
teljes mérlegelni valóját. Aztán 9.00-kor 
felbőgött a sziréna, az utolsó mérlegelé-
sen kiderült, mennyi az annyi. Míg a 
horgászok összepakolták a felszerelésü-

ket, kialakult a végeredmény is. Püspök-
ladány II. csapata 42,1 kilóval nyerte a 
versenyt, második Sopron II. csapata 19,7 
kilóval, harmadik Kiskunhalas I. 18,3 
kilóval. A legnagyobb halat Gyenizse 
Antal fogta, 15,6 kilós pontyot zsákmá-
nyolt. Miután a résztvevők összegyűltek, 
Barsi Balázs, a MOSZ elnöke néhány 
mondatban megosztotta gondolatait a 
kollégákkal, majd felkérésünkre kiosz-
totta a jól megérdemelt díjakat a győzte-
seknek. A még hátralevő ebédhez Szóth 
Tibor területi ügyvivő kívánt jó étvágyat, 
a hazaútra jó utat, majd mindenkinek jó 
pihenést.

A szervező tagcsoport nevében köszö-
nöm minden kollégánknak a részvételt, 
remélem jól érezték magukat, hisz az 
egész erről szólt. Köszönetet érdemel 
Papp-Tóth László csabai mozdonyveze-
tő, aki odatette magát a szervezésben 
rendesen, valamint a tagcsoport vezeté-
sének minden tagja.

Czerovszki Zoltán
Békéscsaba tagcsoport vezető

Házigazdaként 
a Csaba-tónál
A 2020-as Országos Horgászversenyünkről szeretnék néhány gondolatot közzétenni. 
Papp-Tóth László mozdonyvezető kollégánk tele energiával javasolta a rendezés jogát 
megszerző pályázat benyújtását a központ felé, melyet előzetes egyeztetések után a 
tagcsoport meg is tett. Adott volt Békéscsaba határában egy tórendszer, ebből a Csaba-
tavat működtető Matróz Sporthorgász Egyesületben sok-sok éve ténykedő Kovács Lajos 
(Bádogos) mozdonyszerelő kollégánk, aki simítgatta a vezetéssel történő egyeztetéseket, 
az egyesület részéről segítette az egész verseny lebonyolítását. A pályázat a küldöttgyűlés 
elé került, a rendezés jogát a tagcsoport megkapta. Az adott időpontra az előző évi 
versenyek létszámát figyelembe véve vállalkozót kerestünk az étkezések lebonyolítására, 
első helyen a továbbra is energia dús Laci ismerőse, Szudár Attila pizzéria tulajdonos, 
gasztroszervező mellett döntöttünk, utólag kiderült, helyesen. Ahogy kezdtek összeállni 
a dolgok, mindennapjainkat egyre jobban irányítása alá vonta az átok vírus, sorba 
léptek életbe a korlátozások, így kénytelenek voltunk lefújni a versenyt.
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TERÜLETI HÍREK TERÜLETI HÍREK 

Füzesabony lehetne a béke kis szi-
gete, hiszen közel a csodálatos 
Eger, háttérben a Bükk – de nem 

az. Tavaly szeptember óta a „parko-
ló-ügy” borzolja a kedélyeket. A jelenle-
gi személyzetirányító épülete körüli 
kerítéssel határolt területről van szó. 
Történt, hogy állítólag a szolgálatváltó 
gépkocsi (mely a forgalmi személyzetet 
viszi fel Visontára) nem tudott kiállni az 
ott parkoló autóktól. A parkoló autók a 
hajnalban munkába járó utazószemély-
zet autói voltak. (Állítólag ez egy kamu 
indok volt, valójában a sofőr elaludt, csak 
később ezzel védekezett. Az igazság ma 
már kideríthetetlen…)

Ezért a csomópont főnöke megtiltotta 
a személyzetirányító épület udvarán a 
parkolást.

Több fórumon (ÜT, HÉT) kértük az 
igazgató urat lépjen fel a tiltás ellen. Az 
igazgató úr minden diplomáciai ügyes-
ségét bevetette – de eredménytelenül. 
Sőt, ő csalódott talán a legjobban. Ugyan-
is fél év kérés, beszélgetés, intézkedés 
után a személyzetirányító udvarán, el-
készült a PARK! Sajnos az „OLÓ” lema-
radt. Egy helyre kis parkot alkottak, vi-
rágokkal, kövekkel meg amivel kell. Így 
hát a csomópont nagyhatalmú ura meg-
mutatta, ki a király Füzesabonyban! 
Pedig javaslatot is tettünk, hol, hogyan 
lehetne kialakítani 3-4 autó számára 
helyet. Ezek után marad a sötét utca, 
ahol ugye mások is parkolnak (a tiltó 
tábla ellenére is) hely nincs vagy alig van, 
és marad a kockázata annak, hogy az 
éjszaka esetleg kiszerelik az autó alól a 
kereket…

A többször több éve ígért és mindig 
halasztódó füzesabonyi felújítás egy kis 
része megkezdődött. Igaz, vontatottan 
halad, de legalább a földszinti mosdó 
megújul, tán megszűnik a csatornaszag 
és nem fog minden héten eldugulni. Az 
emeleti „hodály” átalakítása viszont még 
mindig várat magára.

És még mindig Füzesabony, bár a tör-
ténet elszenvedői miskolci kollégák. Mi-
ről van szó? Az egyik embertelen szol-
gálatról. A kolléga 14:10-kor kezd, 
elvonatozik egy 431 sorozatú mozdonnyal 
Sátoraljaújhelybe, majd onnan Füzesa-
bonyba. Laktanyázni kezd 20:30-kor, 
majd felkel 02:27-kor! 03:30-kor elindul 

egy BDV-vel Hatvanba, onnan vissza 
Egerbe, majd Füzesabonyba. Leváltják, 
majd ő vált le egy másik kollégát és egy 
szuper Bz-vel beszáguld Miskolcra, ahol 
végez is 08:01-kor.

Ki lehet az a pihentagyú, aki el tudja 
képzelni, hogy a mozdonyvezető 20:30-
kor becsukja a szemét és alszik, majd 
persze pihenten ébred 02:27-kor? Ez 
embertelen és balesetveszélyes. Persze 
az ember az egy gép ugye? IVU szerint 
alszik és kel… Ezt a brutális szolgálatot 
meg kell szüntetni.

Miskolc Tiszain is zajlanak az építési 
munkák. A vonatkísérő laktanya átépí-
tése kb. három éve kezdődött. Ez az át-
építés is tipikusan magyaros módon 
zajlott, zajlik. A tervek elkészültek, aztán 
jött egy újabb tervező, a régi terv rossz-
nak minősült, új tervek készültek, majd 

Miskolc
Június elején végre fellélegezhettünk, enyhült a járvány (dehát ezt a tévében 
is bemondták, hogy a járvány június 16-án véget fog érni…) szorítása, ismét 
fellélegezhettünk.

vállalkozót váltottak (?) aztán a követke-
ző vállalkozónak a vasút nem fizetett, ők 
pedig ezért egy héten csak két napot 
dolgoztak, a munka akkor haladt, ha 
valami pénzt kaptak. A legújabb baki a 
közelmúltban történt: a kissé ittas bur-
koló kissé hullámosan rakta le a járóla-
pot. ezt vissza kellett bontania a vállal-
kozónak. Nem is tudja az ember sírjon 
vagy nevessen ezen a „felújításon”. Per-
sze a jegyvizsgáló kollégákat időben 
összezsúfolták egy öltözőbe a felújítás 
idejére. A felújítás, átépítés célja az is, 
hogy a mozdonyfelvigyázó is kiköltözte-
tésre kerül a Tiszaira. Aggályos számun-
ka, hogy hogyan lehet 300-450 főt ösz-
szezsúfolni abban az épületben, még ha 
ők nem is egyidőben jelentkeznek.

Megkezdődött az un. Y-híd átépítése 
is Miskolcon. A kijáró őrhely fölött hidat 
elbontják, majd újraépítik A bontás és 
építés idejére kiszigetelték a felsőveze-
téki rendszert, megváltoztatták a kijárás 
rendjét is. Ez eddig jól működött. Ezután 
elkezdik a harmadik híd (az E vágány 
fölött) építését is.

Minket annyiban érint a történet, hogy 
a közlekedési útvonalakat módosítania 
kellene az Üzemi Rendben. Ez többszö-
ri kérésünkre sem történt még meg. 
Pedig a probléma változó formában, két 
éven keresztül fenn fog állni. Az átépítés 
idején várható, a befejezését követően 
pedig biztosra vehető, hogy a parkolási 
lehetőség meg fog szűnni az V. őrhely 
mögött grundon. Így a Tiszaira kiköltö-

zött mozdonyvezetők sem és a jelenleg 
ott jelentkező jegyvizsgálók számára sem 
lesz egyetlen parkolóhely sem. Az autóval 
történő munkába járás számunkra nem 
úri huncutság, hanem szükséges rossz, 
hiszen hajnalban még nincs, éjszaka 
pedig már nincs közösségi közlekedés.

Miskolci felvigyázók ügyében is el kel-
lett járnunk, mert a munkáltató nem 
hajlandó felügyeleti pótlékot fizetni a 
betanítást, képzést végző felvigyázónak. 
Kíváncsian várjuk egy felvigyázó kéré-
sére érkező választ, ami reményeink 
szerint pozitív lesz, ezáltal elkerülhető 
egy újabb jogeset.

ÉS HOGY VIDÁMABB 
ESEMÉNYEKRŐL IS ÍRJAK.

A Miskolci Tagcsoport augusztus 01-én 
megrendezte a szokásos Miskolci Moz-
donyvezetők Napját, a tiszaújvárosi 
strandon. A jó időben közel 100 kolléga 
és családtagja látogatott ki az igényes 
strandra.

Szeptember 05-én egy unikális ren-
dezvényt szervezett a tagcsoport. Az 

egykori betonelemgyár egyik hatalmas 
csarnokába gokartoztunk. Tizenkét – 
nagy örömre zömében fiatal – kolléga 
jött el. Volt gyakorlókőr, időmérés és a 
végén a kialakult sorrendben rajtkoc-
kákról indulva csapattuk a köröket. Volt 
még benzingőz, gumicsikorgás, jó han-
gulat. A három fiatal versenyző megmu-

tatta, hogy nem csak a féktuskót tudja 
hatásosan égetni, hanem a gumit is. 
Dobogón állva, óriási pezsgők helyett 
stílszerűen, Vivien vizet spricceltek a 
többi versenyzőre.

A szerencsi kollégák is megtartották 
szeptember elején Szerencs-Ondon az 
Árpád-hegyi horgásztónál, „szokásos” 
háromnapos bulijukat. Több mint 20 fő 
vett részt a rendezvényen, mely elsősor-
ban nem a horgászatról szólt, ezt meg-
hagyták inkább lehetőségnek. A halak 
méretét és életkorát figyelembe véve úgy 
döntöttek, hogy visszamennek értük jö-
vőre, így élve hagyták őket, visszaenged-
ték őket a vízbe... Előnyben részesítették 
a kommunikációt és egymás megisme-
rését, valamint a finom ételek és italok 
elfogyasztását.

 A rendezvény közepén majdnem igény 
merült fel a szerencsi nyugdíjas nótakör 
megalakítására. Összességében egy si-
keres háromnapos rendezvény volt és 
nagyon örülünk, hogy volt igény a be-
szélgetésre, a barátkozásra.

Tóth Ferenc Attila
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Megkezdődött a szakemberek 
elvándorlása a magánvasutak 
térhódításával, a jobb lét és 

bánásmód fényében. Aztán hozzánk 
előbb jött Ilona asszony, aki megzaboláz-
ta azt a bizonyos száguldó járművet, 
majd őt is leváltották. Sokan pesszimis-
tán fogadták az újabb vezetői beosztá-
sokban bekövetkezett változásokat (én 
még a mai napig nem értem mondjuk, 
hogy miért van szükség helyettesekre? 
Egy vezető vagy képes betölteni a pozí-
cióját, vagy nem. Helyettünk se végzi el 
más a munkát, vagy vállalja a tetteinkért 
a felelősséget.) Azt láthatjuk, hogy jelen-
legi felső vezetésünk arra törekszik, hogy 
a végrehajtó munkavállalók életszínvo-
nala, ezáltal munkakedve jelentősen 
javuljon. A legutóbbi intézkedéscsomag 
is ezt bizonyítja.

Ennek ellenére 
idén sem marad-
hatott el az a cso-
dás parancskönyv, 
amiben felhívják a 
figyelmünket a 
lankadó figyel-
münkre. Emlékez-
tem, hogy nem is 
olyan régen volt 
már egy ilyen, így 
felkutat tam és 
egész pontosan 
huszonöt hónappal 
korábban már 

megjelent egy hasonló gondolatmenet. 
Megkérdezném azért a rendelkezés ké-
szítőjétől, hogy a körülményekkel vajon 
tisztában van-e? Az egyik, hogy nyáron 
általában meleg van – a vágányok közt 
nagyjából húsz fokkal több, mint a lég-
kondicionált irodákban. Éjszaka pedig 
sokszor nem süllyed húsz fok alá sem. A 
második körülmény, hogy nyáron keve-
sebben szoktunk lenni, mert a mozdony-
vezetők is nyáron szeretnek nyaralni. 
Sok esetben a családjukkal. Így a szol-
gálatba állítható létszámot vezénylőink 
kénytelenek a végletekig zsúfolt kottával 
megkínálni, amiben a lakáson töltött 
pihenőidő épphogy biztosítva van. (A 
pályakezdő járművezetők figyelmébe: a 
munkáltatót nem érdekli, hogy a szolgá-
lat végeztével hogyan jutsz haza, kizáró-
lag a hazatérésedhez és a következő 

szolgálat előtt szükséges normaidőt kell 
figyelembe vennie – a lakáson töltött 
pihenőidő mellett! Miután hazaérsz kö-
teles vagy lekapcsolni az agyad, és min-
den körülmények közt regenerálódni.)

Egy különös eset történt meg szeptem-
ber végén. Normál esetben nem foglal-
koznék vele, de hát belekevertek, ráadá-
sul a pár nappal későbbi oktatásról 
– legnagyobb bánatomra - ki-ki kellett 
járkálnom, hogy a különböző szintekről 
érkező hívásokat fogadjam és magyaráz-
kodjam, így megemlékezem róla – más 
nem okulásul. Történt ugyanis, hogy Déli 
pályaudvar nyolcadik vágányán várakoz-
tam. Mellettem egy fél órával korábban 
közlekedő másik jármű készült fel az 
indulásra. Érkeztek sorra a szolgálatot 
ellátó munkavállalók, valamint egy lát-
hatósági mellényt viselő motoros fickó 
egyetlen szürke dobozzal. Messziről meg 
lehet ismerni az Országos Vérellátó Szol-
gálat futárjait. Bekopogott a szomszéd-
hoz, aki rövid időn belül elzavarta, 
mondván ezekben a kétségbeejtő, gond-
terhes időkben nem vállalja be, hogy 
akárki akármit rásózzon. Azonban van 
egy utasításunk, ami szerint a szolgála-
tunkat ellátjuk. Ez - rövidebb nevén - az 
E1-es, ami ugyan megtiltja a kisáruk 
szállítását, azonban van egy 6-os számú 
függelék, ami pont ezekről a szürke do-
bozokról szól és azt minden körülmé-
nyek között köteles vagy elvinni! (Azért 
vagyok ennyire penge ebből az utasítás-

Meglepetések
Néhány évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy valaha ez a Cég ilyen 
bőkezű lesz velünk. Talán az ezredforduló táján indult el a szekerünk a lejtőn és 
a legtöbben arról beszéltek, hogy ennél már nem lehet lejjebb. Aztán nagyjaink 
bebizonyították, hogy de. 

ból, mert ez nekem mindig kéznél van 
– ez az egérpadom otthon.)

Mindenki ismeri Töhötömöt, az Órás-
mestert. Nem ez a foglalkozása, ez a 
beceneve, ami még tanfolyamon ragadt 
rá. Együtt végzett K. Balambérral, csak 
amíg az egyikük pedáns, szabálykövető, 
a szeszesdi fűtőház megbecsült tagja, 
addig az Órásmester az ellentéte: tre-
hány, az utasításokat csak hírből ismerő, 
hanyag járművezető. Az oktatásokon, 
továbbképzéseken a homlokát az asztal-
lapjára fektetett kezén nyugtatva szunyó-
kál. A jegyvizsgálók sem szeretnek vele 
utazni, mert üti-vágja a gépet. Két állást 
ismer: a kipp, meg a kopp. Aztán amikor 
valami gondja támad, akkor a legkisebb 
hibával is szolgálatképtelenséget jelent. 
Az évek során felvágott már néhány vál-
tót, elhaladt pár vörös jelző mellett, meg-
szegett néhány pontot az utasításból, 
rendszeresen elkésik a munkahelyéről, 
stb. Balhéinak se szeri, se száma. (Ugye, 
hogy ismerős Töhötöm?) Jelenleg azon-
ban azért nem válik meg tőle a Cég, mert 
a létszám már így is a kritikushoz van 
közelebb, nem a kielégítőhöz. A legutób-
bi Lapban láttam, hogy a győri létszám 
(amibe beletartozik Tatabánya, Komá-
rom, Győr és Hegyeshalom) mindössze 
112 fő! Miután levizsgáztunk, a parancs-

könyv névso-
rában valahol 
a százhuszon-
ötödik körül 
írtam alá… De 
Töhötöm pél-
dájával nem 
azért akartam 
előhozakodni, 
mert követen-
d ő  p é l d a . 
Előbb, vagy 
utóbb a kútra 
járó korsó eltö-
rik. És egy sa-

ját történet a végére: felhívott a kisve-
zénylő, hogy lenne egy ÖBB futópróba, 
amire vinni kellene a kocsikat Keletiből 
Hegyeshalomig. Elvállaltam, hiszen a 
mozdonyos szolgálatok felidézik bennem 
azt a „romantikus” hangú és jellegzetes 
szagú életérzést, amiért a Céghez jöttem. 
Feljelentkezéskor kiderült, hogy Gigantot 
kell lovagolni. Eltelt pár év azóta, hogy 
hosszúderekú jószággal igazítottam sze-
relvényt, de ezt az információt elhallgat-
tam a felvigyázó előtt – nem mintha 
foglalkozott volna vele, legfeljebb nevet-
ve annyit mond: ha gondod van, hívd fel 
a Galambászt. (A becenév viselője adta 
akkor este a győri Start előkészítőt). Az 
éjszakás irányító 
mindenre odafi-
gyelt: a kocsi akkor 
érkezett Kelenföld-
re, mikor én, a szá-
momra kijelölt gép 
a fűtőház előtt elő-
készítve várt – ösz-
szekapcsolva egy 
Taurusszal, amit 
magammal kellett 
vinnem. Fejben 
számolni kezdtem, 
hány éve is van tí-
pusom rá ,  de 

ahogy a fejemben lévő winchester kated-
rál dolgozni kezdett, egyszer sem merült 
fel a gép elvontatása. Se úgy, hogy csi-
náltam volna, se úgy, hogy emlékeznék 
rá teljes bizonyossággal, hogyan is kell 
azt megvalósítani tökéletesen. Anno 
mesterem azt mondta: kérdezni nem 
szégyen. Úgyhogy hallgatva a jó szóra 
előkerestem a Galambász számát és ta-
nácsot kértem tőle. Viszont, ha valami 
ostoba mutatványt végzek, és menet 
közben megállok valahol keresztben, 
vagy úgy húzom el a jószágot, hogy a 
rugóerő-tároló fék bennmarad, akkor 
bizony megkockáztatom a szőnyegszélét 
és a bércsökkentést. Így viszont hibátla-
nul közlekedtem le. Ezért mondom min-
den kadétnak, ha mellém osztják (de)
motivációs utazásra: ha valamit nem 
tudsz, kérdezz! (Akit esetleg a teljes szto-
ri érdekel, az látogasson el a kupicablog.
blogspot.com oldalamra, ahol sok más 
történettel is találkozhat.)

Az utóbbi hónapok alapján jó útra in-
dult a Cég – néhány kivétellel. Bízom 
benne, hogy ez az akarat megmarad, a 
döccenőket sikeresen átvészeljük, ahogy 
a vezetésünk is és akkor talán ismét jó 
szájízzel jönnek majd a munkavállalók 
szolgálatba. Ránk férne már!

Dankó Balázs
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Mai történetünk kezdetén Olasz-
országból indulunk haza. 
Amint az köztudott, a husza-

dik század hajnalán Kandó és munka-
társai ott vetették be először tudásukat 
és hatalmas munkabírásukat a nagyvas-
úti villamosítás gyakorlati megvalósítása 
érdekében. Az első nagy háború kitöré-
se után egy évvel Olaszország az ellen-
ségeinkhez csatlakozott, így a magyar 
mérnököknek el kellett hagyniuk Itália 
területét. A kötelező katonai szolgálatot 
Kandó sem úszhatta meg, de szerencsé-
re nem frontszolgálatra vezényelték, 
hanem népfelkelő hadnagyi rangban a 
hadügyminisztériumban szénügyi refe-
rensnek nevezték ki. (A teljesség kedvé-
ért el kell mondanom, hogy 1917-ben a 
Ganz Danubius kérésére felmentették a 
katonai szolgálat alól és rábízták a gyár 
vezetését.) Szénügyi referensként szem-
besült először azzal a ténnyel, hogy a 
vasút hihetetlenül sok jó minőségű sze-
net éget el mozdonyai kazánjában, rá-

adásul elképesztően rossz 
hatásfokkal. Ekkor fogalma-
zódott meg benne a gondolat, 
hogy hazánk vasútvonalain a 
gőzmozdonyokat gazdaságo-
san kihasználható villamos 
mozdonyokkal kellene felvál-
tani. A háború lezárását kö-
vető békediktátum csak erő-
sítette elhatározását, hiszen 
a nyersanyagainkat biztosító 
bányáinkat, erdeinket egy-
szerűen elrabolták tőlünk, 
azok jelentős többsége ellen-
séges országok birtokába 
került. Kandó a vasúti villamosítások 
eddigi tapasztalatait számba véve arra 
a következtetésre jutott, hogy egy teljesen 
új rendszer kidolgozására van szükség. 
Olyan szisztéma bevezetésén gondolko-
zott, amelyben az energia létrehozása, 
elosztása és szállítása a legoptimálisab-
ban valósítható meg, a mozdonyok pedig 
a lehetőségekhez mérten a legjobb ha-

tásfokkal dolgoznak. Meglepő, de már 
1916 decemberében szabadalmaztatta az 
alapelveiben kidolgozott szinkron üzemű 
fázisváltóját, amely a későbbi Kan-
dó-mozdonyok meghatározó villamos 
berendezésévé vált. Amint arról már 
írtam, Kandó idegenkedett a kommutá-
toros motoroktól, ő az elnyűhetetlen, 
alacsony karbantartás igényű aszinkron 

A kék csoda
Negyedik rész

Amikor belekezdtem a legújabb fejezet megírásába az jutott eszembe, hogy – 
hasonlóan a vasúti jelzőkről közzétett tanulmányomhoz – talán szerencsésebb 
lett volna azt a címet adni sorozatomnak: Hosszú és rögös út a kék csodáig. 
Sajnos késő bánat, eb gondolat, most már marad az eredeti cím. Természetesen 
előrejelzésemhez híven ebben az epizódban hazai vizekre evezünk, bár a téma 
tárgyalása kapcsán muszáj lesz egy kicsit Ausztriába is elkalandoznunk. 
Írásomban a helyszűke miatt nem törekedhetek a teljességre, ezért csak nagy 
vonalakban mutathatom be e számomra különösen kedvelt és érdekes területét 
a nagyvasúti villamosításnak. Ha valakinek esetleg sikerülne felkeltenem az 
érdeklődését és behatóbban szeretne foglalkozni Kandó munkásságával, bőséges 
irodalom áll a rendelkezésére.

motorokat favorizálta, még akkor is, ha 
ezen gépek karakterisztikája nem éppen 
ideális a nagy és nehéz vonatok megin-
dítására. E hátrányukat azonban a sok-
sok előnyös tulajdonságuk szépen ellen-
súlyozza. Ne felejtsük, e motorok 
fordulatszám-tartók, képesek a villamos 
fékezésre, miközben energiát táplálnak 
vissza a hálózatba, és nem utolsó szem-
pontból rendkívül strapabírók. Ahhoz 
azonban, hogy három-, vagy többfázisú 
motorokkal hajthassa meg a mozdonyát 
egy szál felsővezeték alatt, magában a 
vontatójárműben kellett az egy fázist 
több fázisúvá alakítani. Nos, hogy tovább 
tudjunk lépni témakörünkben, először 
meg kell ismerkednünk magával a fázis-
váltóval, amely egy nagyon bonyolult, 
többfunkciós forgógép. Természetesen 
Kandó folyamatosan fejlesztette, tökéle-
tesítette találmányát, azonban az egy-
szerűség kedvéért csak az utolsó válto-
zatát mutatom be részletesebben, 
mégpedig azt, amelyik a V40-es és a V 
60-as gépekben látta el feladatát hosszú 
időn keresztül..

A fázisváltó állórésze egyfázisú primer 
és háromfázisú szekunder tekercseléssel 
rendelkezett és egyben transzformátor-

ként is szolgált, ugyanis a felsővezeték 
16 kV-os feszültségét körülbelül 1000 
V-ra redukálta a vontatómotor számára. 
Azért nem pontosítottam az 1000 V-os 
értéket, mert ahogyan azt látni fogjuk, 
ez a szám a terhelés függvényében vál-
tozott. A fázisváltó másik feladata – 
amint azt a neve is mutatja – a vontató-
motor táplálásához létrehozni a 
többfázisú feszültséget.

A Dessau-Bitterfeld vasút mozdonyait 
bemutató cikkemben már megemlítet-
tem, hogy abban az időben a mozdonyok 
leginkább rudazatos hajtással épültek. 
A V40 és a V60 mozdonyok kerekeit is 
rudazat hozta forgásba. A nagy átmérő-
jű meghajtó motor igen alacsony fordu-

latszámmal üzemelt, emiatt aztán sok 
pólus beépítése vált szükségessé. A 
forgó- és állórész közötti légrés szerke-
zeti okokból bizonyos határon túl már 
nem csökkenthető, a megfelelő műkö-
déshez nagy gerjesztőáram alkalmazá-
sa szükségeltetik, emiatt a motor telje-
sítménytényezője rossz. Ráadásul kis 
terheléseknél a hatásfoka is kedvezőtlen, 
túlterhelhetősége pedig csekély. Kandó 
e súlyos hátrányokon úgy segített, hogy 
a vontatómotor táplálására nem állandó 
értékű, hanem a terhelés függvényében 
változó kapocsfeszültséget alkalmazott. 
Bebizonyította ugyanis, hogy egy 
aszinkron motor terheléstől függetlenül 

állandó, éspedig a legjobb hatásfokkal 
akkor dolgozik, ha kapocsfeszültsége a 
terhelés négyzetgyökével arányos. A fe-
szültség terheléstől függő módosítását 
Kandó mozdonyain az úgynevezett watt-
relé végezte automatikusan.

Ha a kapocsfeszültséget a fent leírtak 
alapján változtatjuk, akkor a fázisténye-
ző is állandó marad függetlenül a terhe-
léstől. Ez az érték azonban nagyon rosz-
sz, az így létrejövő induktív meddő 
teljesítménnyel a hálózatot nem szabad 
terhelni. Tehát ki kellett találni egy olyan 
megoldást, amely ezt az induktív meddő 
teljesítményt a vontatómotor áramköré-
re korlátozza. Kandó a megoldást a fá-
zisváltó szabályzott gerjesztésű szinkron 
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gépként való kialakításában találta meg. 
E szabályzás során – a részletek ismer-
tetésétől itt eltekintek – a gerjesztőgép 
szabályzó ellenállásának értéke teljesen 
automatikusan úgy változott, hogy fázis-
késés esetén a gerjesztést erősítette, 
fázis-előresietéskor pedig gyengítette. E 
módszerrel lehetővé vált, hogy mozdonya 
mindenkor megközelítőleg egységnyi 
fázistényezővel dolgozzék, nem terhelve 
tehát a hálózatot induktív meddővel. 
Emiatt aztán nem kellett komoly feszült-
ségesésekkel számolni, tehát a villamo-
sítás során elegendőnek bizonyult a 16 
kV-os betáplálás. (Amerikában a Norfo-
lk-Western vasút részére már 1916-ban 
építettek fázisosztós mozdonyt, de ez a 
gép külön transzformátorral rendelkezett 
és a fázisváltója rövidre zárt forgórészű, 
egyfázisú aszinkron motorként műkö-
dött. A katasztrofálisan rossz fázisténye-
zővel üzemelő mozdony nem tudott 
karriert befutni. Később a Pennsylvania 
vasút is szerzett be magának fázisosztós 
villanymozdonyokat, úgyszintén transz-
formátorral és külön fázisváltóval. E 
fázisváltók már szinkrongépként üze-
meltek. Az itt forgalomba állított villamos 
vontatójárművek Európában a beépített 
gépek nagy súlya miatt nem tudtak vol-

na közlekedni, de az USA egyes vonala-
in már akkoriban is 25-35 tonna volt a 
megengedett tengelyterhelés.)

Összefoglalva: a fázisváltó egyfázisú 
szinkronmotorként és többfázisú szink-
rongenerátorként funkcionált, miközben 
ellátta a transzformátor szerepét is. Az 
állórészében helyezték el az egyfázisú 
primer és a három fázisú szekunder te-
kercselést és azon hűtő és szigetelő kö-
zegként olajat alkalmaztak. A forgórész 
számára kialakított üregtől az olajteret 
papírbakelit henger választotta el. (1. 

ábra.) A forgórész érdekes módon víz-
hűtéses (erre még később kitérek) kiala-
kítással készült. A gép annyira bonyolult 
volt, hogy gyártását az eredetileg ezzel 
megbízott angol Metropolitan Vickers 
nem vállalta, de a GANZ kiváló munká-
sai képesek voltak megbirkózni a feladat-
tal. Ekkor jelentette ki a Vickers vezér-
igazgatója, hogy könnyű dolga van 
Kandónak, hiszen nem egyszerű mun-
kások, hanem a munka művészei dol-
goznak a gyárában.

Most, hogy egy kissé közelebbről is 
megismerkedtünk a fázisváltós – később 
a fázis- és periódusváltós – mozdonyok 
legfontosabb gépezetével, térjünk vissza 
a tízes évek végére, a húszas évek elejé-
re! A MÁV annak érdekében, hogy az 
ipari periódusú rendszer kipróbáltassék, 
tervbe vette a Kelenföld-Pusztaszabolcs 
vonal villamosítását öt mozdony üzem-
beállítása mellett. Felmerült még a Ke-
lenföld-Bicske szakasz is. Sajnos azon-
b a n  a  t é r d r e  k é n y s z e r í t e t t 
Magyarországon a pénz fogyott, egyre 
csak fogyott, emiatt azután az az elkép-
zelés született, hogy inkább az esztergo-
mi vonalat jelölik ki a kísérletek lefoly-
tatására. E lehetőséget aztán gyorsan el 

is vetették a vonal gyenge felépítménye 
miatt. Mire a tényleges megvalósításra 
került a sor, már csak a Nyugati pu – 
Dunakeszi Alag közötti rövid szakasz 
felsővezeték alá helyezésére és egy pró-
bamozdony gyártására futotta az anyagi 
erőforrásokból.

Az első próbamozdony 1923. augusztus 
6-án készült el. (2. ábra.) Istvántelken 
létesítettek számára mozdonyszínt, ide 
vontatták át a Ganz Danubius kocsigyá-
rából. 1923. október 31-én futott végig 
először önerőből a világ első egyfázisú, 
ipari periódusú, fázisváltós mozdonya a 
Nyugati és Dunakeszi között kifeszített 
felsővezeték alatt. A villamos energiát az 
istvántelki erőmű szolgáltatta, amely 
12,6 kV, 42 Hz feszültséget biztosított a 
mozdony üzemeltetéséhez. A Phöbus Rt 
1924 decemberében áttért az 50 Hz-es 
energia szolgáltatására, ezzel párhuza-
mosan Istvántelek is 50 Hz-cel látta el a 
próbapálya felsővezetékét. Újdonságnak 
számított a kísérleti mozdonyon Kandó 
azon szabadalma is, amely a kerekek 
rugózását biztosító – később a köztudat-
ba Kandó háromszögként tudatosult – 
rudazatos hajtást tette lehetővé. E meg-

hajtási mód először az olaszországi E 
552-001-es masinán került a gyakorlat-
ban kipróbálásra. (A 3. ábrán az eredeti 
szabadalmi rajz látható.)

Az első próbamozdony üzemeltetése 
során igazolódott Kandó elgondolásának 
helyessége, de a gépezet újszerűsége, a 
tapasztalatok teljes hiánya azzal járt, 
hogy sűrűn fordultak elő különböző mű-
szaki nehézmények és ezekből fakadóan 
hosszabb-rövidebb kényszerű leállások. 
A legnagyobb gondot a fázisváltó túlme-
legedésből adódó gyakori meghibásodás 
okozta. Ezért Kandó és munkatársai 
elhatározták, hogy a próbák során meg-
szerzett tapasztalatokat figyelembe véve 
építik át az egész mozdonyt. A leglénye-
gesebb és egyben a legérdekesebb válto-
zás a fázisváltó forgórészének léghűté-
sűről vízhűtésesre történő átalakítása 
volt. (Az első vízhűtéses forgórész az 
osztrák fázisváltós mozdonyban került 
kipróbálásra, de erről majd később me-
sélek.) Ezzel egy csapásra megszűntek 
a melegedésből adódó problémák. Az 
átszerkesztés előtt a mozdonynál komoly 
problémát jelentett még a kétpólusú fá-
zisváltó magas – 50 Hz táplálás esetén 

3000 1/p – fordulatszáma. (Kedvezőtlen 
giroszkopikus hatás, a csapágyak túlter-
helése, rezgések stb.) Ezért aztán az 
átalakított masinánál a fázisváltót négy 
pólusúra tervezték, ezzel egy újabb prob-
lémát iktatva ki a rendszerből. A rend-
kívül bonyolult felépítésű kettős vonta-
t ó m o t o r o k a t  e g y s z e r ű b b , 
pólusátkapcsolásra alkalmas motorokra 
cserélték, elhagyva ezzel az idők során 
megszokottá vált kaszkád kapcsolásos 
sebességszabályzást. Az áramszedők is 
megváltoztak. Üzeme során az új próba-
mozdony már szépen teljesített, megfelelt 
az elvárásoknak, így aztán Kandó a vele 
szerzett tapasztalatok alapján fogott bele 
a V40-es és a V60-as mozdonyok terve-
zésébe. (A 4. ábrán az átépített mozdony 
látható, az ötödiken pedig annak veze-
tőállása.)

De ne szaladjunk ennyire előre az idő-
ben, hiszen 1920 végén történt valami, 
amit később maga Kandó is szívesen 
elfelejtett volna. Kandót ugyanis meglá-
togatta a florisdorfi mozdonygyár igaz-
gatója, Demmer úr. Demmer nem volt 
elektrotechnikailag képzett ember, el-
lenben nagyon megtetszett neki a fázis-

SZAKMAI KITEKINTÉSSZAKMAI KITEKINTÉS



2020. szeptember-október 2020. szeptember-október40 41

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

váltós mozdony. A villamosítás alatt lévő 
Arlberg vasútra szeretett volna beállíta-
ni ilyen gépeket, talán azért, mert a hegyi 
pályákon hasznosnak és biztonságosnak 
tartotta a mozdony sebességtartó tulaj-
donságát. 

A probléma azonban, amelyet ő, mint 
laikus nem vett észre az az volt, hogy 
Ausztriában – amint arról már korábban 
meséltem – 15 kV 16 2/3 Hz-cel villamo-
sítottak, ezért itt nem volt semmi keres-
nivalója a fázisváltós mozdonynak, amely 
kifejezetten az 50 Hz-es táplálásra lett 
kitalálva. Azonkívül, hogy felesleges volt, 
még a működtetése is nehézségekbe üt-
között, hiszen az alacsony frekvenciájú 
áram indukciós hatása kisebb, miközben 
Kandó villamos átalakítójának kifejezet-
ten az indukciós folyamatok biztosították 
a működés feltételeit. Ezen érvek alapján 
Kandó gyorsan és határozottan elutasí-
totta Demmer kérését. 

Az osztrák vezérigazgató azonban 
rendkívül makacs lévén nem mondott le 
tervéről. Olyan érvekkel jött, hogy a tönk-
retett és Európától teljesen elszigetelt 
Magyarország pénzügyi-gazdasági ne-
hézségei miatt soha nem tudja majd a 
gyakorlatban megvalósítani zseniális 
találmányát, nem láthatja közforgalom-
ban a mozdonyait, senki nem tud majd 
róla, a világ nem ismerheti meg, elfelej-
tik, stb. A Ganz Danubiusnak e szűkös 
időben jól jött volna a megrendelés, ma-
gyarul mindenki rá akarta venni a zse-
niális feltalálót, hogy fogadja el az osztrák 
ajánlatot. Valójában, ha belegondolunk, 
sok igazság lapult meg Demmer rábe-
szélő mondatai között, de a tervének csak 
akkor lett volna létjogosultsága, ha 
Ausztria is ipari periódussal villamosít-
ja vonalait. Sajnos a nagy nyomás hatá-
sára Kandó belement ebbe a kalandba, 
és amint azt előre látta, a vége teljes 

kudarc lett. Már a tervezés során meg-
mutatkoztak az áthidalhatatlan nehéz-
ségek. A villamos gépeket, ezen belül a 
fázisváltót az alacsony periódus miatt a 
megszokottnál jóval nagyobbra, magya-
rul nehezebbre kellett készíteni. (Az 
egyszerűen elkészíthető járműszerkeze-
ti egységek gyártását a florisdorfi Wiener 
Lokomotiv Fabrik végezte.) A 14,5 tonna 
tengelyterhelésű pályán nem volt egy-
szerű feladat a jármű tömegére és a vo-
nóerejére vonatkozó, szerződésben vál-
lalt kötelezettségnek megfelelni, 
valójában ezt nem is sikerült maradék-
talanul teljesíteni. A megrendelést köve-
tően 1921 januárjában indult meg a ter-
vezési munka a Ganz Danubius Gyárban. 
Két mozdonyt terveztek, egy tehervona-
ti és egy gyorsvonati gépet. (A 6. ábrán 
a gyorsvonati mozdony látható)

Amikor a járművek elkészültek, meg-
kezdődtek az évekig tartó próbák. Ko-
moly gondot jelentett az elvártnál kisebb 
vonóerő és teljesítmény, valamint a fá-
zisváltó állórészének légszigetelése. Ez 
utóbbi okozta a kísérlet vesztét is, mert 
egy alkalommal az Arlberg alagút nedves 
levegője zárlatot okozott a fázisváltó ál-
lórészében, emiatt a mozdony tönkre-
ment. Ezzel a mozzanattal zárult a Kan-
dó által már az elején kudarcosnak ítélt 
kisperiódusú próbálkozás. Időközben az 
ÖBB is belátta, hogy az ő villamosítási 
rendszerük alkalmatlan fázisváltós moz-
donyok működtetésére. Azért Mandorff 
Béla még megjelentetett egy tanulmányt 
„Az Arlberg mozdonyok rekonstrukciója” 
címmel, de ez már mit sem változtatott 
a kialakult helyzeten. Most persze szo-
morkodhatnánk, hogy mennyi munka 
ment veszendőbe, de ez így nem teljesen 
igaz, ugyanis az ÖBB mozdonyokon al-
kalmazták például először a fázisváltó 
forgórészén a vízhűtést, vagy a meghaj-
tó motorok pólusátkapcsolással történő 

sebességszabályzását. Ezeket az értékes 
tapasztalatokat aztán felhasználták az 
istvántelki próbamozdony átépítésénél. 
Miközben Ausztriában a két ÖBB moz-
dony csúfosan leszerepelt, aközben az 
itthoni fázisváltós társuk az alagi pályán 
mindennemű nehézség nélkül vígan rót-
ta köreit. Az átszerkesztett gépezet olyan 
kiválóra sikeredett, hogy ennek hatásá-
ra a MÁV eldöntötte a hihetetlen költsé-
gekkel járó villamosítási munka meg-
kezdését a hegyeshalmi fővonalon. 

A mozdonyok tervezését természete-
sen legelsősorban Kandóra bízták. Ő a 
megszokott stábjával látott hozzá a fela-
dat végrehajtásához. A pólusátkapcsolá-
sok megkönnyítése végett szakított az 
eddigi kétmotoros hajtással, egyetlen 
nagy átmérőjű motort épített be a véd-
házba. Azért, hogy csökkenthesse a csú-
szógyűrűk számát, megfordította a von-
tatómotor elrendezését. A forgórész lett 
a primer oldal, az állórészre pedig a 
szekunder tekercselés került. Annak 
érdekében, hogy a saját szabadalmaként 
bejegyzett Kandó háromszöggel oldhas-
sa meg a mereven rögzített motor és a 
rugózott kerekek okozta problémát, a 
meghajtó motor mellé egy vakforgattyús 
tengelyt is tervezett.

A hegyeshalmi vonalon 1932 nyarán 
futott először Kandó-mozdony. Akkor 
még ugyan csak Komáromig, hiszen a 
teljes vonal átadására még egy kicsit 
várni kellett. Sajnos Kandó Kálmán nem 
érhette meg élete fő művének megvaló-
sulását, mert 1931. január 13-án elhunyt. 
Nevére azonban még sokáig emlékezni 
fognak úgy idehaza, mint külföldön.

Sorozatom következő részében terve-
im szerint már valóban eljutunk a Szili-
ig, azaz a kék csodáig. 

Móricz Zsigmond

Június 6-tól a járványhelyzet miatt visszaesett utasforgalomra hivatkozva 34 vasútvonalon csökkentette vagy szüne-
teltette közlekedő vonatainak számát a MÁV-START. A vasúti közlekedést felváltó, azt kiegészítő autóbuszos szolgál-
tatás megnövekedett utazási időt, átszállással járó kellemetlenséget, csatlakozásmulasztást jelentett az utasoknak és 

veszélyeztette vasutas munkahelyek biztonságát. Az intézkedés elleni széleskörű tiltakozás hatására augusztus  
1-től 10 vasútvonalon visszaállították a menetrendet. Most a járvány terjedése miatt újabb 10 vasútvonalon helyreállt a 
vonatközlekedés október 1-től.

Tíz mellékvonalon 
október 1-től 
visszaállt a 
vonatközlekedés

SZAKMAI KITEKINTÉS

- 16 Csorna–Hegyeshalom,
- 35 Siófok–Tab,
- 85 Vámosgyörk–Gyöngyös,
- 111 Záhony–Mátészalka,
- 116 Nyíregyháza–Vásárosnamény,

- 127 Gyoma–Szeghalom,
- 128 Püspökladány–Szeghalom–Kötegyán,
- 130 Szentes–Hódmezővásárhely,
- 146 Kunszentmárton–Lakitelek–Kiskunfélegyháza,
- 147 Orosháza–Szentes–Kiskunfélegyháza.

OKTÓBER ELSEJÉTŐL A KÖVETKEZŐ TÍZ VONALON INDULT ÚJRA A VONATKÖZLEKEDÉS:



2020. szeptember-október 2020. szeptember-október42 43

RCH HÍREK

Az RCH 
tolatómozdonyai élesben is 
jól vizsgáznak
Az RCH mozdonyparkjához az ÖBB-PR közreműködésével három újabb 2068-
as tolatójármű érkezett, amelyekkel együtt összesen már öt ilyen sorozatú 
mozdony felett rendelkezik a társaság. Kettő a Rail Cargo Terminal - BILK-en 
végez szolgálatot, három pedig októbertől – a korábban sikeresen teljesített, az 
engedélyezéssel és a mozdonyvezetői kompetenciák megszerzésével összefüggő 
utakat követően – négy rendelkezési területen vesz át a MÁV-tól CSOKI-t, 
azaz csomópont-kiszolgálást a tehervonatok továbbításában. Ezzel az utóbbi 
őrségváltással már Budaörsön, Hároson, Rákoson és Vácon is saját kapacitással 
biztosítja az RCH a gördülékeny kiszolgálást.

A vontatási kapacitás folyamatos 
erősítése mellett ezúttal a tola-
tási tevékenység bővítésében 

érkeztünk mérföldkőhöz” – hangsú-
lyozta Feldmann-Siklósi Szilvia, a Von-
tatás szervezet vezetője. Kotiers Román 
CFO rámutatott: kiváló stratégiai lé-
pésnek bizonyult, hogy az RCH – az 
eszközpark fejlesztése mellett – a kép-
zések eredményeként megnövekedett 
mozdonyvezetői kapacitást részben a 
tolatási tevékenység bővítésére fordí-
totta Ferencvárosban és annak körze-
tében. Az ÖBB-PR vontatójárművek 
jelenlegi hiánya is alátámasztja a dön-
tés helyességét.

Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy szeptembertől három újabb Tau-

rus csatlakozott a társaság mozdonyparkjához, amelyből kettőt kifejezetten a ho-
dosi-forgalmak közlekedtetésére delegált a vállalat, októberben pedig további két 
mozdonnyal bővül a Taurus-flotta. Ezáltal tovább erősödik az RCH önálló vonta-
tási képessége – amely 70% fölé nő –, és ennek köszönhetően javul a szolgáltatás-
nyújtás pontossága, gyorsasága és költséghatékonysága.

A Siemens Mobility 1293 sorozatú, a szakmában  
Vectronként ismert, 56 vasúti vontató járművének ma-
gyarországi közlekedéséhez szükséges vizsgálatokat 

az RCH szervezte és bonyolította le. A rendkívül összetett el-
lenőrzést az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a MÁV 
Zrt, és a Siemens Mobility Kft. szakemberei, valamint további 
mintegy féltucat technológiai közreműködő cég összefogásával, 
zökkenőmentes együttműködésével rekordidő, 13 hónap alatt 
sikerült elvégezni. Az RCH munkatársai mintegy 5000 kilo-
métert tettek meg a tesztfutások alkalmával, és folyamatosan 
koordinálták a résztvevő szakmai szervezetek munkáját.

A csúcstechnológiát képviselő mozdonyok alkalmasak arra, 
hogy Európában egyedülállóként 20 ország vasúthálózatán 
közlekedjenek. Ennek a képességnek is köszönhető, hogy a 
kontinensen eddig több mint 850 Vectron teljesít szolgálatot. 
Vontatási tulajdonságai saját kategóriájában páratlanok: a kö-
zel 300 kN indító vonóerő lehetővé teszi, hogy összetett dom-
borzati viszonyok pályaszakaszain is akár 2200 tonnás vona-
tokat továbbítsanak. Intelligens megoldásai közül kiemelkedik 
automatikus nyomatékelosztási képessége, amellyel a vonóerőt 
a tengelyek között az adott tapadási viszonyokhoz igazítva fej-
ti ki. 

A jármű kialakítása biztosítja, hogy az ETCS üzemmód mel-
lett, annak teljes európai vasúthálózaton történő elterjedéséig 
az egyes országok nemzeti, B osztályú rendszereivel is közle-
kedjen.

Mosz/RCH

Ötvenhat Vectron 
kapott magyarországi hatósági 
üzembehelyezési engedélyt

A 1293 sorozatú mozdonyok üzembehelyezési folyamatát az ÖBB felkérésére 
az RCH szakemberei bonyolították le. Az utolsó hatósági vizsgálatokat, fék- 
és futáspróbákat, továbbá ETCS meneteket követően lezárultak az eddigi, 
mozdonyokkal kapcsolatos legnagyobb volumenű magyarországi hatósági 
üzembehelyezési eljárások. Ezzel az 56 mozdonnyal már több mint 200 Vectron 
közlekedhet a magyarországi vonalhálózaton.

RCH HÍREK
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Az egyedülálló technológiájú mozdony átadási ün-
nepségéhez a járványra való tekintettel videókon-
ferencia keretében kapcsolódott Kotiers Román, 

az RCH Igazgatóságának tagja, aki ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: „Büszke vagyok arra, hogy az ágazatban a 
Rail Cargo Hungaria használja majd először a környezet-
barát és rendkívül gazdaságosan üzemeltethető mozdo-
nyokat, amelyek hatékonyabban és rugalmasabban lesznek 
bevethetőek, mint a jelenleg működő legmodernebb meg-
oldások”. Az ünnepélyes keretek között bemutatott négy-
tengelyes vontatójármű névleges teljesítménye 5600 kW, 
tömege közel 90 tonna, az elinduláskor 300 kN-t ad le, és 
akár 120 km/órás sebességgel vontathat majd szerelvé-
nyeket. A technológia előnyei akkor mutatkoznak meg 
igazán, amikor a vonat felsővezetékkel nem rendelkező 

szakaszon továbbít kocsikat. Ilyenkor a mozdony az energiát a Last Mile Power Package akkumulátoraiból nyeri, 
amely megoldásra például az iparvágányok jelentős részénél is szükség van.

 Az új mozdony a hibrid technológiának köszönhetően alkalmas lesz kiszolgálás elvégzésére felsővezetékkel nem 
rendelkező pályaszakaszokon, ipar-, vagy rakodóvágányokon. Ezekre a feladatokra eddig külön dízel mozdonyt 
kellett diszponálni, ez azonban az új technológia alkalmazásával felesleges lesz, és ezáltal elkerülhető a gázolaj 
elégetésével járó jelentős környezetszennyezés

A Rail Cargo Hungaria a mozdonyokkal Magyarországon kívül várhatóan Horvátországban, Szerbiában, Romá-
niában, Észak-Macedóniában, Görögországban, valamint Bulgáriában lát majd el vontatási feladatokat. A tolató-
mozdony a tervek szerint az év végén készül el.

Mosz/RCH

Magyarországon a fuvarozási 
teljesítmény 2,7 millió áruton-
nát tett ki, holdingszinten ez a 

mutató több mint négymillió árutonna.  
A nettó árbevétel 5 milliárdról közel 8 
milliárd forintra nőtt 2019-ben.

Az idén azonban a koronavírus-járvány 
változást hozott. A kezdete óta Európában 
a vasúti árufuvarozás súlyos vesztesége-
ket szenvedett el, Magyarországon is  
 15-20 százalékkal maradt el a fuvarozott 
áru mennyisége az előző év hasonló idő-
szakáétól. Ezen belül még kedvezőtleneb-
bé vált a helyzet a hagyományos áruféleségek (autóipar, vegyipar) piacán, mert a 
válság ezeknek a kibocsátását érinti a leginkább, a CER csoport pedig éppen ebben 
a fuvarozási szegmensben a legaktívabb. A CER idei kilátásai alapvetően partnerei 
eredményességétől függenek, a társaság profit-előrejelzést sem tudott adni erre az 
évre, ám hangsúlyozta, hogy ügyfelet nem veszített.

Az idei terveket érintő kérdésre válaszolva a CER csoport nagyszabású fejlesztés-
ről számolt be. Fontos esemény volt, hogy a CER Hungary a tavalyi horvátországi 
piacra lépés után az idén megszerezte az ausztriai engedélyt is, és megteheti első 
önálló lépéseit Nyugat-Európa felé, ausztriai fuvarjait a válság ellenére is el szeret-
né indítani még az idén.

Mosz/vg.hu

Kigördült a gyárból
az RCH első hibrid mozdonya

Nyugat-Európa
felé terjeszkedik a CER

Szeptember 9-én – felsővezeték használata nélkül, akkumulátorral – gördült 
le Kínában a gyártósorról a CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC 
ZELC) vállalat által a Rail Cargo Hungaria számára gyártott első hibrid 
vontatómozdony. A szerződés értelmében a világ legnagyobb vasúti járműgyártó 
társaság leányvállalata, a CRRC ZELC a Rail Cargo Hungaria által megadott 
paraméterek szerint fejleszti ki az árufuvarozási tevékenységet kiszolgáló 
villany-hibrid üzemű, nulla emissziós tolató- és nagyteljesítményű mozdonyokat. 
Az új járművekkel az RCH úttörő lépést tesz Európában a vasúti árufuvarozás 
jövőjének fenntartható biztosítása érdekében.

A magyar tulajdonú CER vasúti árufuvarozó csoportnak tavaly sikerült 
meglovagolnia a konjunktúra által generált fuvarozásiigény-növekedést, és 
eddigi legjobb évét zárta – írja a Világgazdaság. Sikeresen bővítette az ügyfélkörét 
is, főként a szlovákiai és a csehországi piacon. Fontos múlt évi esemény volt, 
hogy a CER Hungary Zrt. megszerezte a kibővített vasútbiztonsági tanúsítványt 
Horvátországra, és egy újabb ország vasúthálózatán továbbíthat saját jogon 
szerelvényt.

MAGÁNVASÚTRCH HÍREK
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Vitézy Dávid úgy vélekedett: a Kelen-
föld és Ferencváros közötti pályán zajló 
teherforgalom 40 százaléka helyi érdekű, 
azaz olyan árut szállít, amit Budapestre 
küldtek, így a teherforgalom fenntartá-
sára mindenképpen szükség van. Hoz-
zátette, hogy a déli összekötő vasúti hidat 
is magába foglaló vasútvonal kiemelt 
fontosságú a nemzetközi forgalom szem-
pontjából, hiszen három európai közle-
kedési folyosó is itt halad át a keleti és a 
nyugati országrész, valamint Közép-Eu-
rópa belseje, illetve Kelet-Európa és a 
Balkán között.

A V0 megépítésére akkor kerülhet sor 
Vitézy szerint, ha a Budapest–Belgrád 
vasút megépülése, illetve az EU környe-
zetvédelmi ajánlásainak hatására a most 
jósolt mértéknél, vagyis 40 százalékos 

emelkedésnél jobban nő a vasúti árufor-
galom. A V0 Budapestet délről elkerülő 
vasútvonal megvalósíthatósági tanulmá-
nya már 2012-ben elkészült. A vonal a 
tervek szerint 113 kilométer hosszú, két-
vágányú, villamosított, két Duna-hidat 
is tartalmazó, nyílt vágányon óránként 
160 kilométeres sebességet lehetővé tevő, 
csak teherszállításra szánt vasúti folyosó, 
amely a Szárliget–Martonvásár–Ercsi–
Kiskunlacháza–Dabas útvonalon halad-
na és érné el Kecskemét térségét.

A Déli körvasút beruházás kapcsán 
azért merült fel a V0 létesítése, mert ci-
vil szervezetek azt javasolták, hogy a 
tehervonatokat másutt, a városi lakóö-
vezetektől távol lenne célszerű vezetni. 
Vitézy Dávid szerint most sem a teher-

forgalom akadályozza az elővárosi vona-
tok gyakoribb indítását, hanem a pálya-
kapacitás szűkössége. Emiatt kell a XI. 
kerület lakótelepei szomszédságában, 
parkosított területen bővíteni a vasútvo-
nalat.

Korábban a Magyar Nemzet kérdésé-
re Kovács Imre, a Rail Cargo Group 
igazgatósági tagja támogatta a V0-s meg-
építését. Mint mondta, a vasúti pályahá-
lózat Budapest-központúsága miatt a 
záhonyi és a déli határok felől érkező, 
jelentős növekedés előtt álló forgalom 
számára éppen Budapest jelenti a szűk 
keresztmetszetet. Minthogy a tehervo-
natok most Budapest belső területei¬re 
érkeznek, szükséges a V0 projekt újra-
gondolása.

Mosz/magyarnemzet.hu

Véglegesen lekerül 
a napirendről a 
V0 megépítése?
A következő időszakban mintegy 40 százalékos forgalomnövekedés várható a vasúti 
árufuvarozásban, ez pedig nem indokolja, hogy megépüljön a korábban tervezett, 
a fővárost elkerülő tehervasúti félgyűrű – mondta a Budapest Fejlesztési Központ 
vezérigazgatója Vitézy Dávid egy, a déli körvasútról rendezett fórumon. 



2020. szeptember-október48

XXXXXXX

A MOSZ tagság 
előnyei 

 φ az érdekek megfelelő képviselete

 φ szolidaritás, kollegialitás

 φ munkajogi védelem

 φ büntetőjogi védelem 

 φ felelősségbiztosítási védelem

 φ balesetbiztosítási védelem

 φ élet-, betegség- és balesetbiztosítás családtagoknak is 

köthető

 φ utasbiztosítás

 φ Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért 

Alapítvány

 φ kedvezményes mobilflotta

 φ sport-, szabadidős- és kulturális rendezvények

 φ nemzetközi kapcsolatok

 φ Mozdonyvezetők Lapja

 φ MOSZ kiadványok

 φ MOSZ ajándéktárgyak

 φ MOSZ tagkártyával járó kedvezmények (fejlesztés alatt)

LÉPJ BE HOZZÁNK! 
JÁR NEKED! 
www.mosz.co.hu


