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Emlékezzünk csak vissza kicsit, milyen nehezen született meg egy négy százalékos 
emelést jelentő minimálbéres megállapodás az idei évre, ami aztán a tulajdonosi időhúzás 
miatt a vállalati szintű béremelésekre is hatással volt.  A vasutas szakszervezetek 
meg a nyár közepén szépen belesétáltak a csapdába és aláírtak egy olyan középtávú 
megállapodást, amelynek a gazdaság főbb mutatóihoz, várható alakulásához semmi 
kapcsolódása nincs. Most, hogy a politikának más lett az érdeke, hipp-hopp megvan 
egy húsz százalékot hozó, jövő évre vonatkozó minimálbéralku. Két év alatt közel 

25%-os minimálbéremelésre jut 15%-os vasutas alapbéremelés. Mi ez, ha nem a vasutasok munkájának jelentős 
leértékelődése? Az a felzárkózási folyamat, amely a legutóbbi középtávú megállapodás eredményeként sikeresnek 
bizonyult, most lenullázódott. Szó szerint. 

Ha az infláció alakulását vizsgáljuk, a bérmegállapodás akkor sem állja ki a próbát, jelenleg hat százalékkal ér kevesebbet 
a keresetünk. A Mozdonyvezetők Szakszervezete a minimálbér drasztikus emelésének béraránytorzító hatása és 
jövedelmünk folyamatos leértékelődése miatt úgy határozott, hogy kezdeményezi a középtávú bérmegállapodás 
újratárgyalását és ha a MOSZ döntéshozó testületeitől erre felhatalmazást kap, kész minden törvényes eszközt 
felhasználni a vasutas munkavállalók, mozdony-és motorvonatvezetők reálbérpozíciójának javítására. Lapzártakor 
túl vagyunk két egyeztetésen…

Elmúlt a nyár, ami mindig nagyobb igénybevételt jelent mozdonyvezetőnek és vontatójárműnek egyaránt. A mozdony 
és motorvonatvezetők helytállása idén is példaértékű volt, a mozdonyok, motorvonatok műszaki állapota azonban 
nemhogy javult volna, inkább romlott. Járatkimaradások, vonatkésések jellemzik a mindennapokat, dízel oldalon 
különösen kritikus a helyzet, igazi kihívás minden egyes szolgálat. Nemcsak a menetrendszerű vonattovábbítást, 
hanem a mozdonyvezetők munkakörülményeit meghatározó műszaki hiányosságok is jellemzőek. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy kollégáink bevonásával felmérést készítünk a vezetőálláson tapasztalt körülményekről, állapotokról. 
A vizsgálat eredményeit most értékeljük, hamarosan kiállítjuk a bizonyítványt. A tények makacs dolgok.
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MÁV-CSOPORT HÍREKMÁV-CSOPORT HÍREK

A MÁV Zrt. és néhány képviselettel rendelkező szak-
szervezet 2021. június 25.-én, 22458/2021/MÁV. szá-
mon – a MÁV Zrt. konszolidációs körébe bevont gaz-

dasági társaságokra is érvényes hatállyal – megállapodást írt 
alá a 2021-2023. évi jövedelempolitikai intézkedésekről. Ebben 
a megállapodásban az aláíró felek megegyeztek a három év 
vonatkozásában, az éves bérfejlesztések mértékéről is.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a megállapodást nem írta 
alá, az abban foglalt lényeges – a vasutas munkavállalók jöve-
delmét meghatározó – intézkedésekkel nem értett egyet. Szak-
szervezetünk érvei és indokai akkor a következők voltak:

•  a megállapodásban foglalt bérfejlesztési mérték – az 
akkor ismert vagy prognosztizált nemzetgazdasági mu-
tatók alapján – nem biztosította a vasutas munkavállalók, 
mozdony- és motorvonat vezetők reálkeresetének még a 
szinten tartását sem,

• a munkáltató nem vállalt egyértelmű garanciát a 2020. 
évben és az azt megelőző időszakban alkalmazott telje-
sítményösztönző rendszerek további működtetésére,

• a MÁV Zrt. a tárgyalásokon kialakult egyezségből, amely 

Kezdeményeztük 
a vasutasok bérmegállapodásának 
újratárgyalását
A Mozdonyvezetők Szakszervezete Homolya Róbert elnök-vezérigazgatónak 
írt levelében azonnali hatállyal tárgyalásokat kezdeményezett a vasutas 
munkavállalóknak, mozdony- és motorvonat vezetőknek a 22458/2021/MÁV. 
számú megállapodáson túli alapbérfejlesztéséről, továbbá, a munkáltatói 
közterhek csökkenéséből felszabaduló források bérfejlesztésre történő 
felhasználásáról, a 2021. évi bérmegtakarítás felhasználásáról, a 2021-2023. 
évi teljesítményösztönzési rendszerekről. A minimálbér 20 %-os és a garantált 
bérminimum közel azonos mértékű emelése, valamint az ezen intézkedések 
által generált további bérfejlesztési igények, az infláció prognosztizáltnál jóval 
magasabb és várhatóan tartós szintje, a GDP kiemelkedő növekedése teszi 
indolkolttá a hivatkozott megállapodás újratárgyalását.

a jogszabályi változásból (munkáltatói közterhek csök-
kenése) eredő esetleges megtakarítások további bér-
fejlesztésre történő kizárólagos felhasználásának 
biztosításáról szólt – vélhetően tulajdonosi utasításra 
– visszalépett, 

• a munkáltató felpuhította azt a rendelkezést, amely a 
megállapodás módosítására vonatkozó kötelezettséget 
írt volna elő abban az esetben, ha a reáljövedelmek 
alakulására releváns nemzetgazdasági folyamatok 
(infláció, GDP növekedés, stb.) a megállapodás aláírá-
sakor ismertektől eltérően alakulnak

A Mozdonyvezetők Szakszervezete vezetői és vezető tes-
tületei áttekintették a magyar nemzetgazdaság jelenlegi és 
prognosztizált működési mutatóit, megismerték a kormány 
álláspontját a minimálbér és a garantált bérminimum nö-
veléséről valamint ezzel párhuzamosan a munkáltatói köz-
terhek csökkentéséről. A minimálbér 20 %-os. és a garantált 
bérminimum közel azonos mértékű emelése, valamint az 
ezen intézkedések által generált további bérfejlesztési igé-
nyek, az infláció prognosztizáltnál jóval magasabb és vár-
hatóan tartós szintje, (5,5-6%) a GDP kiemelkedő növeke-
dése, egyenként is indokolttá teszi a hivatkozott 

megállapodás újratárgyalását, de leginkább egy új vagy 
módosított bérmegállapodás – immár teljes körű – megkö-
tését.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a fenti tények alapján 
azonnali hatállyal tárgyalásokat kezdeményez a vasutas 
munkavállalóknak, mozdony- és motorvonat vezetőknek a 
22458/2021/MÁV. számú megállapodáson túli:

• alapbérfejlesztéséről,
• a munkáltatói közterhek csökkenéséből felszabaduló 

források bérfejlesztésre történő felhasználásáról,
• a 2021. évi bérmegtakarítás felhasználásáról,
• a 2021-2023. évi teljesítményösztönzési rendszerekről.

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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MOZDONYVEZETŐK NAPJAMÁV-START HÍREK

Tisztában 
vagyunk munkánk 
felelősségével 
és büszkénk vagyunk arra, hogy 
megfelelünk ennek. 

Örökzöld téma 
az e-learning tananyagra fordított 
idő biztosítása és elszámolása

Szeptember 19-én ünnepelte 
a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete a 
Mozdonyvezetők Napját 
az Európa Hajón. 
A rendezvény nagy 
érdeklődés mellett, 
különleges környezetben 
folyt, hajókirándulás 
közben zajlottak a 
programok. A MOSZ 
országos rendezvényén 
Barsi Balázs elnök 
köszöntötte a résztvevőket, 
majd beszédében a 
mozdonyvezető 
hivatásról szólt.

Sem az érintett kollégák, sem a 
Mozdonyvezetők Szakszerve-
zete számára nem világos, mi-

lyen elvek mentén történik jelenleg az 
elektronikus tananyag elsajátítására 
fordítandó idő biztosítása, bizonylato-
lása, elszámolása és erről a mozdony-
személyzet értesítése.

Még július végén kértük a MÁV-
START HR igazgatójának intézkedését 
és tájékoztatását, hogy az e-learning 
tananyag elvégzésére kötelezett utazó 
munkavállalók számára egységes, nyo-
mon követhető módon történjen az 
értesítés, valamint ellenőrizhető mó-
don történjen meg a ráfordított idő 
elszámolása, megjelölése, tudva azt, 
hogy a problémát csak egy Kollektív 
Szerződésbe foglalt megállapodás old-
hatja meg.
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MOZDONYVEZETŐK NAPJAMOZDONYVEZETŐK NAPJA

A Mozdonyvezetők Szakszervezete elnökeként üdvözlöm 
Önöket. Jó látni, hogy ilyen nagy számban megjelentek a 
Mozdonyvezetők Napja elnevezésű rendezvényünkön. Úgy 
gondolom, ez azt mutatja, hogy minden nehézség ellenére is 
jó érzés ma mozdonyvezetőnek, motorvonatvezetőnek lenni 
és a Mozdonyvezetők Szakszervezete közösségéhez tartozni, 
tekintet nélkül arra, ki milyen munkakörben és melyik vas-
úttársaságnál végzi munkáját, gyakorolja hivatását.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete javaslatára 1995 óta 
szeptember közepén ünnepeljük a Mozdonyvezetők Napját 
Európa számos országában. Ez a nap, ez az alkalom lehető-
séget teremt arra, hogy a közvélemény és az utazóközönség 
figyelmét felhívjuk a mozdonyvezetéssel járó kihívásokra, 
kockázatokra és megmutassuk munkánk szebbik oldalát is.

Embert próbáló, a magánéletet a vasúti szolgálatnak alá-
vető, fegyelmezett és pontos munkavégzést követelő tevé-
kenység a miénk, mozdonyvezetőké. A mozdonyvezetői 
munka, a vasúti járművezetés másra át nem hárítható, köz-
vetlen felelősséggel járó hivatás, amely tiszteletet és megbe-
csülést vívott ki magának a vasúti közlekedésben és a tár-
sadalomban egyaránt. Munkánk presztízse társadalmi és 
anyagi megbecsülése azonban sokat változott az elmúlt 
évtizedekben. Köszönet illeti a családtagok, hozzátartozók 
türelmét és támogatását, amellyel a mozdonyvezetők embert 
próbáló és a magánéletet a vasúti szolgálatnak alávető hiva-
tását segítik.

Most már nyugodtan lefekszem, mert magyar masiniszta 
kezében van a szabályozó.” Tudják, ki mondta ezt a monda-
tot?  Ferenc József, amikor vonattal Magyarországra utazott 
és az udvari vonat átjött a Lajtán. Akkor még a mozdonyve-
zetői munka egy életformát jelentett, magasfokú elismert-
séggel és ahhoz méltó anyagi megbecsüléssel. A mozdony-
vezető egyedüli keresőként abban az időben még el tudta 
tartani a családját. 

Az azóta eltelt idők során szédítő sebességgel változott a 
világ, a társadalmi és technikai fejlődés, a vasúti közleke-
désnek a gazdaság működésére gyakorolt hatása miatt egy-
re nagyobb kihívásokkal és kockázatokkal kell szembenéz-
nünk. Napjainkban szigorú egészségi alkalmassági 
követelményeknek megfelelve, áttekinthetetlen és értelmez-
hetetlen utasításrendszerben, rendszertelen munkaidőbe-
osztás és állandó stresszhelyzet mellett, fokozódó pszichés 
terhelés közepette kell helytállnunk. 

A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődése és a romló 
közlekedési morál eredményeként a veszélyhelyzet a köz-
úti-vasúti keresztezésekben állandó. A magyar vasúttársa-
ságok gépparkja pedig leginkább egy időutazás a múltba, az 
elfogadható munkakörnyezet kevesek kiváltsága ma még. 
Arról nem is beszélve, hogy próbálnánk most, egy fizetésből 
megteremteni családunk anyagi biztonságát. 

A megnövekedett követelményekkel fordított arányban 
csökkent a mozdonyvezetői munka társadalmi és anyagi 
elismertsége.  A korkedvezmény megszüntetése már ma is 
érezteti hatását, a képzési rendszer átalakítása, a kiképzési 
idő lerövidítése a rendkívüli események növekedését hozta 
magával. Szinte állandó a munkavégzési kötelezettség és 
rendelkezésre állás, és nincs ez másként Európában sem. 
Komoly létszámhiánnyal küzdenek a vasúttársaságok és ez 

annak a következménye, hogy sem a társadalom, sem a mun-
káltatók nem becsülik meg eléggé a mozdonyvezetők tudását, 
elkötelezettségét.

Pedig hivatástudatunk, szakmai felkészültségünk, fegyel-
mezett és pontos munkavégzésünk biztosítéka a fejlődésnek, 
mobilitásnak, a közlekedésbiztonság fenntartásának, a bal-
esetek, rendkívüli események megelőzésének. 

A munkánkkal járó megpróbáltatások, a megnövekedett 
követelményrendszer és terhelés közepette is ott van mind-
annyiunkban az az érzés, amely a mozdony vezetőállásán 
tart minket és nem ereszt. Az a semmihez sem hasonlítható 
érzés, amikor uraljuk a gépet, egy mozdulattal mozgásba 
hozzuk vagy megállítjuk a vonatot. Tudjuk, hogy mögöttünk 
utasok százai, a fuvaroztatók által feladott rakomány, amely-
nek értéke csak milliárdokban mérhető. Emberek élete, áruk 
biztonságos célba juttatása múlik azon, hogyan végezzük 
munkánkat. Tisztában vagyunk a felelőséggel és büszkénk 
vagyunk arra, hogy megfelelünk ennek. 

A haladás töretlen, a változás állandó és egyre gyorsuló. A 
2021-es évet a vasutak európai évének nyilvánították és az 
előttünk álló évtizedre ez a fenntartható és biztonságos vas-
úti közlekedés erősítésére ad lehetőséget. Figyelnünk kell 
azonban arra, hogy ebben a programban a vasutas munka-

vállalók, a mozdonyvezetők érdekei ne sérüljenek, ne esz-
közként, gépként, hanem értékes munkaerőként tekintsenek 
ránk. Nem szabad hagynunk, hogy szabadidőnk terhére még 
több munkára kötelezzenek bennünket, hogy monoton mun-
kavégzést hozó rendszerben kelljen dolgoznunk. Nem en-
gedhetjük meg, hogy olyan helyzetet teremtsenek a vasút-
társaságok, amikor a biztonsági követelmények nem 
teljesülnek. 

Ahhoz, hogy a jövőbeni kihívásokkal szembe tudjunk néz-
ni erőre és egységre van szükségünk. Egyenként semmi 
esélyünk arra, hogy a mozdonyvezetői munkával megfelelő 
egzisztenciát, európai munkakörülményeket, elfogadható 
munkaidőbeosztást teremtsünk. Erre csak összefogással, 
kemény munkával, pozitív hozzáállással van esélyünk. Ha 
ezt nem tesszük meg, akkor végleg elveszíthetjük azt a tisz-
teletet, amely Ferenc József idejében még természetes volt. 

Azért jöttünk ma itt össze, hogy közösen ünnepeljük, 
megéljük azt, hogy mozdonyvezetők, motorvonatvezetők 
vagyunk. Ehhez az ünnepi alkalomhoz kívánok jó kedvet, 
kellemes szórakozást mindenkinek.

Mozdonyvezető kollégáimnak balesetmentes szolgálatokat 
és azt kívánom, hogy a szolgálatokban eltöltött idő elrepüljön, 
mert az azt jelentette, hasznos és érdemes volt.
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MOZDONYVEZETŐKÉRTMOZDONYVEZETŐKÉRT

A Mozdonyvezetők Szakszerve-
zete az egyéni teljesítmények 
elismeréseként 2010-ben ala-

pította a „Mozdonyvezetőkért” emlékér-
met, az elismerés egyik formáját. Az 
emlékérem azoknak adományozható, 
akik a mozdonyvezetőkért, a Mozdony-
vezetők Szakszervezetéért, a szakszer-
vezeti mozgalomért, a vasúti közleke-
désben dolgozók érdekeiért, a vasúti 
közlekedés társadalmi elismertségéért 
kiemelkedő munkát végeztek, hozzájá-
rultak a szakszervezeti tevékenység 
megismertetéséhez, a MOSZ hírnevének 
emeléséhez, gyarapították a Mozdony-

vezetők Szakszervezete értékeit, kima-
gasló, helyi munkát végeztek. 

2021-BEN NÉGY ELISMERÉST 
ADOMÁNYOZOTT A 
MOZDONYVEZETŐK 
SZAKSZERVEZETE, A DÍJAK 
ÁTADÁSÁRA A 
MOZDONYVEZETŐK NAPJA 
RENDEZVÉNYEN KERÜLT SOR. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
a vasutas munkavállalók munkakö-
rülményeinek javítása érdekében tett 
áldozatos munkájáért, a helyi és az 
országos munkavédelemben végzett 

elhivatott tevékenységéért, a „Moz-
donyvezetőkért” emlékérmet adomá-
nyozta posztumusz, Hornok Béla At-
tila mozdonyvezetőnek.

Hornok Béla Attila 1966. május 12-én 
született Gyomán. Szakmai képesítését 
Szegeden a Bebrits Lajos szakközépis-
kolában szerezte, elektronikai techni-
kus lett, majd 18 évesen már a MÁV 
nagy családjához tartozott, mint moz-
donyvezető-gyakornok. Gyermekkori 
álmát megvalósítva 1986-ban szerzett 
villamos mozdonyvezetői képesítést, 
1991-ben a dízel mozdonyvezetői vizs-
gáit is sikeresen teljesítette. Hamar 

Mozdonyvezetőkért
Egy közösség összetartozását nemcsak közös érdekeik, együtt megélt élményeik, 
rendezvényeik, jelképeik jelenítik meg. A közösségnek meg kell köszönnie, el kell 
ismernie a közösségért végzett kiemelkedő munkát, az önzetlen segítséget, azt az 
életutat, amely példaként szolgál mindannyiunk számára.

kitűnt kollégái közül műszaki érzékével 
és tenni akarásával.

1990-től tagja a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének, a békéscsabai tag-
csoport megbecsült és elismert tagja, a 
közösség helyi ügyvivője, kongresszusi 
küldötte volt. Hosszabb időre feladatot 
vállalt a helyi Üzemi Tanácsban is, de 
végül a munkavédelem területére spe-
cializálódott, ahol haláláig magas szin-
tű munkát végzett. Helyi, és országos 
szinten is a munkakörülmények javítá-
sáért, a munkavédelmi szabályok be-
tartásáért, az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet megteremtéséért dol-
gozott. Évtizedekig aktív tagja a szege-
di munkavédelmi bizottságnak, amely-
nek elnöki posztját is betöltötte. 
Mindemellett évekig tevékenykedett a 
Mozdonyvezetők Szakszervezetének 
Munkavédelmi referenseként, állandó 
meghívottként részt vett a Mozdonyve-
zetők Szakszervezete Ügyvivő Bizott-
ságának munkájában.

2008-tól volt elnöke a MÁV Trakció 
Központi Munkavédelmi Bizottságának, 
majd 2014-től haláláig ugyanezt a tiszt-
séget látta el a MÁV-START Zrt-nél. 
Feladatát mindig lelkiismeretesen, fel-
készülten és a vasutas hivatást szem 

előtt tartva látta el. Ismerte, tudta és 
alkalmazta a munkavállalókat védő 
jogszabályi rendelkezéseket, kérlelhe-
tetlen eltökéltséggel képviselte a vasutas 
munkavállalók érdekeit. A Központi 
Munkavédelmi Bizottság elnökeként is 
igazi csapatember, mindig a közösség 
érdekeit helyezte előtérbe, számára a 
munkavállalókat megillető egészséget 
és biztonságos munkavégzést nem ve-
szélyeztető munkakörnyezet megterem-
tése volt a legfontosabb. Bélának a vas-
út volt a mindene!

Fáradhatatlanul dolgozott, járta az 
országot, feltárta, dokumentálta a prob-
lémás területeket és tervezte a megol-
dásokat, a sors azonban közbeszólt. 
Hornok Béla Attila mozdonyvezető kol-
légánk, a MÁV-START Zrt. Központi 
Munkavédelmi Bizottságának elnöke 
2021. március 9-én életének 55. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A díjat az elhunyt családja vette át.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
életútja elismeréseként, a vasútegész-
ségügyben végzett példamutató tevé-
kenységéért, a gyógyító munkában és 
alkalmassági vizsgálatokon tapasztalt 
áldozatos és alapos munkájáért, a 
mozdonyvezetőket ért kockázatok fel-

méréséért a „Mozdonyvezetőkért” 
emlékérmet adományozta posztu-
musz, Dr. Kopjár Gábor főorvosnak.

Dr. Kopjár Gábor 1948-ban született 
Pécsett. A Nagy Lajos Gimnáziumban 
érettségizett, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen diplomázott általános or-
vosként, majd közegészségtan-járvány-
tan, üzemorvostan és háziorvostan 
szakvizsgát tett. Nyolc évet töltött az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálatnál, hat évig Pécs város üze-
morvosa volt. 1988-tól a Vasútegészség-
ügy orvosa (11 évet már nyugdíjasként 
végezte háziorvosi, foglalkozás-egész-
ségügyi feladatait). 

48 évig gyakorolta orvosi hivatását, 
ebből 33 esztendőt a vasútegészségügy-
nél töltött. Korábban foglalkozás-egész-
ségügyi igazgatóként 70 üzemorvos 
munkáját irányította az országban. 
Ekkor került közvetlenebb kapcsolatba 
a Mozdonyvezetők Szakszervezetével is 
és ennek egyik eredménye volt a moz-
donyvezetőket ért pszichoszociális koc-
kázatok pontosabb feltérképezése és 
szakszerű rehabilitációjának elősegíté-
se, valamint a rendszertelen munkavég-
zésünk során a szervezetünket ért ha-
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tásoknak a 24 órás monitorozásának 
létrehozása a pécsi területünk önkén-
teseinek segítségével. Szaktudását, ta-
pasztalatait és tekintélyét is latba vetve 
elérte, hogy a vasúti közlekedés bizton-
ságával összefüggő munkaköröket  
betöltő munkavállalókkal szemben  
támasztott egészségügyi követelmé-
nyekről és az egészségügyi vizsgálat 
rendjéről szóló Kormányrendelet mó-
dosítása kedvező hatással legyen az 
érintett mozdonyvezető társainkra és a 
ma már népbetegségnek számító kezelt 
cukorbetegség miatt ne veszítsék el al-
kalmasságukat a mozdonyszolgálat 
ellátásra.

Vasúti praxisában közel 1200 dolgozó 
tartozott hozzá. A vasútegészségügy 
változásait nyomon követve az elmúlt 
13 évben egy jegyzetet készítettek kol-
legáival, melyben a pályaalkalmassági 
vizsgálatokhoz nyújtanak naprakész 
segítséget. A háziorvosi praxisában pe-
dig 1700 emberről gondoskodott mun-
katársaival.

Vasúti ténykedései előtt Közegészség- 
és járványtannal foglalkozott az 
ÁNTSZ-nél, majd üzemorvosként dol-
gozott a Pécsett a Vendéglátó Vállalat-

nál, a Sörgyárban, a Hőerőműnél, meg 
ahol kellett a városban.

Magánéletében már gyermekkora óta 
fontos szerepet játszik a zene.  
14 éves korában a szülei vásároltak egy 
zongorát, Vadas Gábor zongora- és or-
gonaművésztől pedig igen sokat tanult 
a hangszerről, az orgonáról és a zene-
elméletből. Zenei pályája egyetemista 
korában fordult komolyabbra, kottát 
lapozott, regisztrált a neves orgonamű-
vészeknek. 1967-től tagja lett a Pécsi 
Kamarakórusnak, 1981-től pedig az 
„állandó orgonakísérőjük” volt. Módja 
volt önálló templomi koncerteken is 
orgonálni, majd együtt muzsikált fele-
ségével és lányunkkal, akikkel a zene-
irodalom legszebb duettjeit adták elő 
közönségük örömére.  Huszonhárom 
évig tagja a Muzsikáló Egészségügyiek 
csapatának, koncertjeinkkel az egész 
országot bejárták.

Dr. Kopjár Gábor főorvos vasútegész-
ségügyben eltöltött évtizedei alatt nagy 
figyelmet fordított az egészséges élet-
mód fontosságának hangsúlyozására, 
a mozdonyvezetői hivatás gyakorlása 
miatt kialakult életmód kockázatainak 
elemzésére és a rizikófaktorok csök-

kentésének szükségességére. Áldozatos, 
kitartó és professzionális szakmai hoz-
záállással végezte munkáját, látta el a 
hozzá forduló vasutasokat, mozdony-
vezetőket. 

 
Orvosi hivatását egészségi okból 

kénytelen volt feladni, a „Mozdonyve-
zetőkért” emlékéremre jelölés időtar-
tama alatt, 2021. június 2-án elhunyt.

Kopjár Gábor hozzátartozójának egy 
későbbi időpontban adjuk át a díjat!

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
egy életút elismeréseként, több évti-
zedes, odaadó közösségi munkájáért, 
a mozdonyvezetők összetartozása ér-
dekében végzett tevékenységéért a 
„Mozdonyvezetőkért” emlékérmet 
adományozta Czigány Imre mozdony-
vezetőnek.  

Díjazottunk 1954. március elsején 
született Jászfelsőszentgyörgyön. A ma-
gyar vasút szolgálatába 1972-ben lépett, 
majd Budapesten szerzett villamos 
mozdonyvezetői képesítést 1975-ben. 
Tíz év mozdonyszolgálat után 1985-ben 
dízel szakvizsgát is tett. 

Mozdonyvezetőként végig a szolnoki 
fűtőház létszámába tartozott. A Moz-
donyvezető Szakszervezetnek alapító 
tagja. A MOSZ 1990. évi megalakulásá-
tól 2002-ig a szolnoki tagcsoport ügy-
vivőjeként és kongresszusi küldötteként 
dolgozott, azt követően a közösség kép-
viseletének póttagja lett. A mozdony-
vezetők ügyeinek képviselete, a MOSZ 
tisztsége mellett jutott energiája és 
ideje valamennyi szolnoki vasutas 
ügyes-bajos dolgainak intézésére is, a 
helyi Üzemi Tanács tagság ellátásával.

Szavára, tanácsaira mindenki odafi-
gyelt, javaslatai aranyat értek. Ahogy a 
több évtizedes szakszervezeti munka 

során a kollégákért, úgy az igazáért és 
az igazságért mindig kiállt, még akkor 
is, ha ebből nem származott előnye.

Tisztségei ellátása közben is fárad-
hatatlanul szervezte a mozdonyvezetői 
életet, fontosnak tartotta, hogy a szol-
noki közösség ne csak a munkavégzés-
kor hanem szabadidejében is együtt 
legyen, közösen mozduljon. 

Szakmai tudása, hivatásának szere-
tete, példamutató közösségi munkája 
mai napig iránymutatást jelent a helyi 
mozdonyvezetők számára. Tanácsai 
teszik könnyebbé a fiatal mozdonyve-
zető kollégák számára a vasúti szolgá-
lat, a mozdonyvezetői hivatás megis-
merését, a mozdonyvezetői munkával 
járó kihívások leküzdését.

Nyugdíjazását követően aktivitása 
továbbra is megmaradt, a közösség ösz-
szetartásában, a programok szervezé-
sében ma is kimagasló munkát végez. 

Nélküle nincs kirándu-
lás, bál, egyéb rendez-
vény, a szolnoki nyug-
d í j a s  t a g c s o p o r t 
motorja.

A Mozdonyvezetők 
Szakszervezete több 
évtizedes, a mozdony-
vezetők oktatásban, 
képzésében, támoga-
tásában végzett kima-

gasló, önzetlen munkájáért, életútja 
elismeréseként a „Mozdonyvezető-
kért” emlékérmet adományozta Se-
bestyén Ferenc oktatónak.

Sebestyén Ferenc kollégánk 1956. 03. 
01-én született Egyházashetyén. Édes-
apja révén - aki pályamunkás volt - ha-
mar megismerkedett a vasút világával, 
már kisgyermekként megcsapta a moz-
dony füstje. Már akkor tudta, hogy be-
lőle gépész lesz. Szorgalma és kiváló 
műszaki érzéke korán megmutatkozott, 
1974-ben a szakmai tárgyakból dicsé-
retes eredménnyel érettségi vizsgát tett 
majd a celldömölki fűtőházban kezdte 
vasúti pályafutását a műhelyben dol-
gozva.

1976-ban tett gőzmozdonyvezetői 
vizsgát, 1980-ban dízel, 1992-ben villa-
mos mozdonyvezetői képesítést szer-
zett. A mozdonyvezetői vizsgák mellett 
elvégezte a tisztképzőt, oktató-főmoz-
donyvezetőnek is jelentkezett, de egy 
sikeres pályázat után mégis inkább 
gépészeti vonalellenőrként dolgozott.

Miután munkaköre megszűnt 1998-
tól Szombathelyen diszpécser és pár-
huzamosan a szombathelyi terület 
oktatója lett. Nyugdíjba vonulását kö-
vetően, 2009-től megbízott oktatóként 
a mai napig aktívan tevékenykedik. 

Minden betöltött munkakörében tu-
dása legjavát nyújtva, nagy szorgalom-
mal, magasfokú szakmai hozzáértéssel, 
becsülettel dolgozott. Mozdonyvezető-
ként, vonalellenőrként és oktatóként 
egyaránt, a szakma szeretete, kollégái, 
munkatársai, tanítványai iránti nagy-
fokú tisztelet és empátia jellemezte és 
jellemzi.  Az „öreg motorosok”, az „el-
sőtelesek”, a gyakornokok, minden ta-
nácsot vagy segítséget igénylő, a nap 
huszonnégy órájában számíthattak és 
számíthatnak rá. A mozdonyvezető kép-
ző tanfolyamok alatt, számos fiatalt 
nevelt, tanított az órákon és azokon 
kívül, szabadidejében, nem ritkán hét-
végeken is, minden lehetségest és lehe-
tetlent elkövetve az eredményes vizsgák 
érdekében. 

A MOSZ helyi rendezvényein, a moz-
donyvezetők és kadétok köreiben min-
dig és mindenkor szeretettel hívott és 
fogadott vendég. Gyakran kiáll a Moz-
donyvezetők Szakszervezete által kép-
viselt értékekért, az összefogás fontos-
ságáért, segít a leendő új tagok 
agitálásában.  Az évek múlásával egyre 
gyarapodó kollégái, ismerősei, volt ta-
nítványai, az ország bármelyik szegle-
tébe sodorta is őket az élet, hálás szív-
vel, jó érzéssel gondolnak vissza a vele 
töltött időre. A több évtizede tartó szak-
mai profizmusa, kitartása, önzetlen 
segíteni akarása, a mozdonyvezetők 
iránt való elkötelezettsége miatt, Sebes-
tyén Ferencet már jó ideje, a közel s 
távol élő és dolgozó mozdonyvezetők, 
nagy tisztelettel, a csupa nagybetűvel 
írandó „SEBIFERI” bácsi-ként ismerik, 
tisztelik és beszélnek róla.   

Gratulálunk az elismerésekhez és 
köszönjük a mozdonyvezetők közös-
ségéért végzett tevékenységet!

Mozdonyvezetők Szakszervezete
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Szolgálatteljesítés 
közben elhunyt 
kollégáinkra emlékeztünk.
Október 20. a Mozdonyvezetők Gyásznapja, kollégáinkra emlékeztünk, akik 
életüket áldozták vállalt hivatásunkért! Ők a mi hőseink, nyugodjanak békében!

közúti jármű, tapasztaljuk a felgyorsult idő, a növek-
vő motorizáció és romló közlekedési morál okozta 
veszélyeket. Amikor értesülünk egy-egy balesetről, 
óhatatlanul arra gondolunk, akár velünk is megtör-
ténhetett volna. Hiába figyelmes és koncentrált a 
munkavégzésünk, sokszor csak egy véletlenen mú-
lik a tragédia elkerülése. A vasúti közlekedés veszé-
lyes üzem, tisztában vagyunk azzal, hogy életünk 
nemcsak rajtunk múlik, a mozdonyvezetői munka 
akár életünkbe is kerülhet. A sors nem mindig 
kegyes hozzánk, időnként elragad közülünk vala-
kit. Családapát, barátot, kollégát.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2010-ben 
úgy határozott, hogy minden évben megemlékezik 
a szolgálatteljesítés közben elhunytakról és ok-
tóber 20.-át a Mozdonyvezetők Gyásznapjává 
nyilvánítja. Akkor Szlávik István mozdonyveze-
tő kollégánk tehervonattal közlekedve egy só-
derszállító autóval ütközött és beszorult a veze-
tőállásra. Keze még akkor is a fékezőszelepen 
volt, nem az életét mentette, hanem megpróbál-
ta elkerülni a tragédiát, de a kegyetlen sors köz-
beszólt. Mozdonyvezető kollégánk tragikus 
halála megrendítette közösségünket. A magyar-
országi vasúti közlekedés megszületése óta a 
Fekete Mozdony itt van közöttünk és nem tudjuk 
legközelebb kit szólít a vezetőállásra.

A Mozdonyvezetők Gyásznapja tiszteletadás 
elhunyt kollégáink emléke előtt és alkalom arra 
is, hogy felhívjuk a figyelmet a hivatásunkból 
adódó veszélyekre. Aggasztó a vasúti útátjárók-
ban bekövetkezett balesetek nagy száma, a moz-
donyvezetői munkavégzés megnövekedett koc-
kázata, a mozdonyvezetők pszichés terhelésének 
növekedése.  Nekünk ebben a helyzetben, ilyen 
körülmények között, kezünket a fékezőszelepen 
tartva, az utasok biztonságáért és áruk célba 
juttatásáért felelve kell helytállnunk.

Elvárjuk a szakpolitikusoktól, döntéshozóktól, hogy cselekedjenek 
a mozdonyvezetők, az utasok biztonságának növelése és az útátjá-
rókban bekövetkezett tragédiák csökkentése érdekében. Azért, hogy 
a Mozdonyvezetők Gyásznapján újabb áldozatok emléke előtt ne 
kelljen fejet hajtanunk.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Gyermekkori álmunkat megvalósítva mozdonyvezetők 
lettünk. Ma már egyedül teljesítünk szolgálatot a 
vezetőálláson, élvezzük a sebességet, egy mozdulat-

tal irdatlan tömeget indítunk el és állítunk meg. Büszkék va-
gyunk hivatásunkra és tisztában vagyunk munkánk felelős-
ségével. Vonattovábbitás, tolatás közben utasok százaiért, 
milliárdos értékű áruk biztonságos célba juttatásáért felelünk.

Tudjuk azonban, hogy a mozdonyvezetői hivatás kockáza-
tokkal is jár, állandó útitársunk lett a stressz. Mindennapos 
hír az útátjáróban bekövetkezett baleset, a vonattal ütközött 
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Alapítványunk az év folyamán eddig februárban, 
áprilisban, júniusban, szeptember első napjaiban 
ülésezett, valamint tartottunk egy rendkívüli ülést 

is – az eset súlyossága miatt és a gyors segítség érdekében 
– július hónapban is.

Általános tapasztalat, hogy lényegesen csökkentek a hoz-
zánk érkező kérelmek. Gyakorlatilag megszűntek az apró, 
kisebb betegállományok okán beadott és korábban szokásos, 
néha vitatható indokokat tartalmazó megkeresések. Jellem-
zővé vált, hogy akik hozzánk fordulnak komoly indokokkal 
teszik azt.

A februári ülés során hat kolléga kérelmét tárgyaltuk, raj-
tuk összesen 600 000 Ft-tal segítettünk.

Az áprilisi ülésre öt kolléga megkeresése érkezett be, őket 
pedig összesen 625 000 Ft-tal támogattuk.

Mindkét ülésünk a járványhelyzethez alkalmazkodva, 
skype kapcsolat útján valósult meg.

Így fogadtuk el az áprilisi ülésünkön az alapítvány  
2020 évi költségvetési beszámolóját. Ebben az évben is job-
ban alakult a bevételi oldal, az 1 %-os felajánlás több lett, 
összesen 4 298 195 Ft szemben a tervezett 3 700 000 Ft-tal, 
valamint adományokból is több érkezett be.

Ugyanakkor a működési kiadásaink csökkentek. Picit sze-
rényebben alakult a bankköltség, nem költöttünk nyomdára, 
reklámra. Csökkent a költségtérítésre fordított összeg is, 

valamint a könyvelési díjak is évek óta változatlan szinten 
vannak.

A tervezettnél kevesebb támogatást fizettünk ki, és ez 
alapvetően a hozzánk fordulók számának csökkenése miatt 
történt így.

A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a 2020 évi 
költségvetési beszámolót.

A 2021 évi költségvetéstervezetben a bevételek és a kiadá-
sok az eddigi tapasztalatok alapján lettek tervezve, valamint 
ismét óvatosan terveztük az adó 1%-ból származó bevéte-
lünket.

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

A kuratórium tagjai, a 2021 évi költségvetéstervezetet is 
egyhangúlag fogadták el.

Korábban megkaptuk az alapítványunk könyvelőjétől a 
szervezetünk egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, ered-
ménykimutatását, és közhasznúsági mellékletét. A beszá-
molókat a kuratórium egyhangúlag elfogadta, és a közhasz-
núsági 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 gazdálkodá-
sunk hosszabb távon biztosított és még inkább rendelkezé-

Alapítványi Hírek
A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány a 2021 év 
folyamán is az alapító okiratban leírt célok érdekében végezte a tevékenységét.
Számítottunk arra, hogy a világjárvány is hatással lesz a működésünkre, de 
szerencsére a vártnál kevesebb olyan esettel találkoztunk, amikor kifejezetten 
a COVID-járvány miatt elhunyt, megbetegedett kollégán vagy hozzátartozóin 
kellett segítenünk.

sünkre 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 felhasz-
nálása.

A júniusi ülésünket már személyesen tartottuk meg az 
alapítvány székhelyén.

Mindösszesen négy kérelmező segítéséről döntöttünk,  
280 000 Ft-támogatást utaltunk részükre, míg a júliusi rend-
kívüli ülésen egy kérelmező ügyét tárgyaltuk, rajta  
125 000 Ft-tal tudtunk segíteni.

Augusztusra tervezett ülésünk átcsúszott szeptember el-
sejére, amelyen szintén négy hozzánk forduló ügyében dön-
töttünk. Az ülés során a négy kolléga részére összesen 300 
000 Ft támogatás folyósításáról döntöttünk.

Szeptember megérkezett az adóhivatal értesítése, mely 
örömteli volt. A kollégák, és szimpatizánsaink 4 565 718 Ft 
adórészről döntöttek úgy, hogy alapítványunk számára utal-
tatják át. Köszönet és hála ezért!

Az összeg szép, de ezt mindösszesen a korábbi éveknek 
megfelelő számú adózótól, kb. 600 főtől kaptuk. Kérjük a 
kollégákat – főleg azokat, akik eddig egyetlen civil szervezet 
számára sem rendelkeztek – gondoljanak az alapítványunk-
ra, amikor eljön a rendelkezések leadásának időszaka!

Várjuk a nehéz élethelyzetbe kerül kollégák megkeresését. 
Várjuk azok megkeresését is, akiket súlyosan érintett a kö-
zelmúlt járványhelyzete. Alapítványunk megfelelő források-
kal rendelkezi ahhoz, hogy hatásos segítséget tudjon nyúj-
tani!

Tóth Ferenc Attila

a kuratórium elnöke
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rendezvény szervezői, de a szakszervezett is hozzájárult a 
maga erőforrásaival a sikeres lebonyolításához. A reggeli 
órákban gyülekeztek a szakácsok, szakácssegédek, indult a 
főzés. Közben a helyszínen, felállításra kerültek a sátrak, és 
a padok, asztalok.12 óra körül már szép számú érdeklődő 
jelent meg a lekerített területen. Az ebéd előtt jött a hivata-
los rész.    Katona Sándor igazgató úr, és a MOSZ debreceni 
tagcsoporti vezetése Nemes Zsolt, Kiss András, Lakatos 
László, Kovács Gyula, illetve a megjelent Kollégák, barátok, 
ismerősök is elbúcsúztatták a nyugdíjba vonult kollégákat, 
és átadták részükre az ajándékaikat. Ezután indult a kötet-
len rész. A kondérokat sokan vették körül, de mindenkinek 
jutott a finom ebédből. A szakácsok kitettek magukért. Szólt 
a zene és beindult a régi időkre való emlékezés, jöttek a 
történetek. Amikor felcsendült az Ismerős arcok együttes 
slágere: a Nélküled című szám, mindenki úgy érezhette, hogy 
egy kicsit rólunk is szól a zene: „Hogy elmeséljem, milyen 
jó, hogy itt vagyunk! S mint a régi jó barátok egyet mondunk 
s egyet gondolunk!”

Jó volt látni az ismerős arcokat. A foglalkozás elérte célját. 
Köszönet érte mindenkinek, aki bármilyen formában részt 
vállalt a megvalósításból.

Nyugdíjasaink névsora  2020 év: Alföldi Tibor, 
Antal Tibor, Bádogos János, Barakony István, Juhász Imre, 
Kádár Sándor, Orbázi Gyula, Papp László, Pálmai Miklós, 
Sajtos Sándor, Sipos Imre, Sógor János, Szamosközi Zsolt, 
Tóth György    2021 év: Hajdú Sándor, 
Hatházi Sándor, Guti Gábor, Kerekes Albert, Pelei Tibor

Hosszú, boldog, nyugdíjas éveket kívánunk!  
   A másik területi programunk a horgászverseny 

volt. Májusban szoktuk megrendezni, de sajnos a járvány 
miatt el kellet halasztanunk, ráadásul a régi megszokott 
helyünk sem tudott minket fogadni. Hosszas keresgélés után 
Kótaj mellet találtunk egy kis gyöngyszemet, Verba tanya 
nevű, szuperül kiépített, minden célt kielégítő horgásztavat. 
Első látásra elnyerte a tetszésünket. Szeptember 23.-án 10 
órára megérkezett a 23 mindenre elszánt és mindennel fel-
szerelt pecás! Kezdetét vette a 24 órás horgászverseny. A 
versenyzők mindenféle finomság bedobálása után várták a 
halakat! Nagyon hamar meg lett az eredménye az „etetésnek”. 
Számunkra is eljött a dél, és a házigazdánk finom babgu-
lyással kínált minket. Ennek hatására vagy a légnyomás 
miatt rendesen beindultak a halak. Nem kímélték a mérle-
gelőket, akiknek egyik parttól a másikig kellet szaladgálni, 
alig győzték mérni a horogra akadt szebbnél szebb halakat.  
A kapási kedv éjszaka se hagyott alább, senki nem volt álmos, 

se a halak se a versenyzők. Szépen teltek a fogási eredmények 
szinte mindenkinél. Az éjszaka egy kicsit viharosabbra si-
keredett az időjárás részéről, de mindenki állta a szelet! 
Másnap reggel a felkelő nappal megérkezett, egy aranyhal 
is, mindenki csodájára járt és természetesen elmormoltunk 
három kívánságot és visszaengedtük a tóba. A verseny végén 
jött az összegzés, alig hittünk a szemünknek, de persze tud-
tuk, hogy ez, az aranyhalnak is köszönhető! A 23 versenyző 
összesen 569 kg halat fogott! Több mint szép eredmény!

1. Polgár Csaba: 96.91 kg
2. Tőkés László: 91.55 kg
3. Kulin Ádám: 63.9 kg
4. Vadász László: 53.95 kg
5. Varga Sándor: 36.2 kg 
Legnagyobb hal: Polgár Csaba 12.4 kg
Magam részéről azt kívánom, hogy mindig ilyen szép fo-

gással kápráztasson el a természet! Köszönet a vendéglá-
tónknak a Verba tanyának és mindenkinek, aki részt vett a 
rendezvényünkön! 

Kiss András, Nemes Zsolt

A nyár, mint álltalában ismét forró volt, és rövid. A július-
ra és az augusztusra is jellemző volt, hogy aki szeretet volna 
elmenni szabadságra, az szinte korlátozás nélkül megtehet-
te, hála a vezénylőknek, cserébe viszont a többiekkel próbál-
ták megoldani a felmerült fedezetlen szolgálatokat, ami 
természetesen jelentett némi túlórát, tudtuk meg a szeptem-
beri HÉT ülésen az Igazgató Úrtól. Mivel a Debreceni Igaz-
gatóságról köztudott, hogy alig rendelkezik korszerű vonta-
tó állománnyal, ezért a rendkívüli hőség káros hatásai 
fokozottabban jelentkezik területünkön, a szolgálatok közben, 
hisz még azokon a gépeken is elviselhetetlen a hőhatás, ame-
lyiken van Klíma, ugyanis a többségük az utólag beépített 
légkondicionálónak csúfolt szerkezettel rendelkezik, amik 
sajnos alulméretezettek, és ha működnek is valami csoda 
folytán, akkor sem lehet élvezni jótékony hatását. A másik 
fájó rés a pajzson, a hűtők állapota, és tisztasága, takarítat-
lansága. Hiába minden erőfeszítésünknek, a tisztítási uta-
sítást képtelenek vagyunk betartatni a JBI-vel. A Bz. motor-
kocsikon a hűtők helyett alkalmazott hűtőládák 
alkalmazása, pedig csak egy vicc, csak éppen nevetni nem 
tudunk rajta. Külön kérdést intéztünk az Igazgató Úrhoz az 
e-learning tananyagok elszámolása kapcsán. Eddig terüle-
tünk példa értékűen elől járt az utasítás szerinti díjazás el-
számolásában, de az Ország többi részéből ismét furcsa el-

gondolásokat hallunk ennek kapcsán. Katona Sándor 
Igazgató Úr megnyugtatott minket, hogy ahogy eddig is, az 
igazgatóságban megfelelően el lesz számolva az oktatás ezen 
fajtája. Nyugodtan végezzük el a beiskolázott e-learning tan-
anyagokat, és akár utólag is el lesz számolva, valamelyik 
rövidebb szolgálat után, vagy az Oktatási naphoz kapcsolva, 
a szolgálati idő meghosszabbításával. 

A tagcsoporti rendezvényeink ebben az évben nem igazán 
valósultak meg, igaz, nagyon tervezni sem mertünk. Ezért 
is örültünk a szeptemberi Kánaánnak, a rendezvények terén, 
és amire lehetett rögtön rászerveztünk. Meg is lett az ered-
ménye. Nyugdíjas Buli, Mozdonyvezetők Napja, Területi 
horgász verseny, MOSZ foci. A következő sorokban Kiss 
András ad tájékoztatást egyes rendezvényeinkről.

Az első összejövetelünk, amely csak tagcsoporti szintű volt, 
a szeptember 3.-i nyugdíjas buli és búcsúztató volt. A tavaly 
ilyenkor tervezett nyugdíjas találka sajnos elmaradt a pan-
démiás szabályok miatt. Az idei is nagyon sokáig a levegőben 
lógott, de végül mindenki rábólintott így kezdődhetett a meg-
valósítás. A debreceni telephelyről 19 mozdonyvezető kollé-
ga ment el, az elmúlt időszakban nyugdíjba. Ők voltak a 

Debrecen 
TERÜLETI HÍREK TERÜLETI HÍREK
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TERÜLETI HÍREK TERÜLETI HÍREK

Ózd valamikor fontos állomás volt. Emlékszem a nyolcva-
nas évek végére, mikor még a vas és acél országa voltunk 
(sic) öt Szergej vitte a melegrakományt Ózdra, éjjel-nappal. 
Ma már Bz-k bonyolítják a gyér személyforgalmat.

Nos, Ózd állomáson a meglévő Stratos pihenő elég szűkös 
a két vonatkísérőnek és a két mozdonyvezetőnek. Kértük az 
igazgató urat, valamint javasoltunk is egy megfelelő helyi-
séget az állomásépületben pihenő kialakítására.

Ígéret van, megkezdik a festést és bútorozást, így a jövőben 
az ott tartózkodó mozdonyvezető kulturált módon tud vára-
kozni, pihenni.

A járvány harmadik hulláma véget ért a nyár elején, lazul-
tak az előírások, mindenki ment amerre szeretett volna, vagy 

amerre lehetett, tudott.
A tavasszal és a nyáron elmaradt programokat próbálja a 

Miskolci Tagcsoport pótolni.
Szeptember közepén elbúcsúztattuk a közelmúltban nyug-

díjba vonult kollégákat A jó hangulatú délutánon több mint 
húszan vettek részt. Átadtuk a központi és a tagcsoporti 
ajándékokat is.

Október elején busszal mentünk Jósvafőre. A túra során 
végig gyalogoltunk a Baradla-barlangban a Vörös-tótól a 
jósvafői tengerszem kijáratig, az erdőn keresztül pedig visz-
sza. Így láttuk a karsztfelszínt és a karsztvidék föld alatti 
csodálatos világát. Tájjellegű, nagyon finom ebédet ettünk 
Jósvafőn, majd megnéztük a világ legnagyobb könyvét Szín-
petriben. Október 06-án horgászversenyt rendeztünk a Láz-
bérci tavon több mint húsz fő részvételével. A szomorkás idő 
ellenére remek hangulatú volt a verseny, bár a mérlegelés 
során nem nagyon lendült ki a mérleg nyelve… A hónapban 
lesz egy ütős, fiatalos programunk is egy gokartozás. A moz-
donyvezetők gyásznapján pedig megemlékezünk a 25 évvel 
ezelőtt, vasúti balesetben elhunyt kollégánkról, Orosz Fe-
rencről. Megkoszorúzzuk a Hernádszurdoki vasúti megál-
lóhelyen, 5 évvel ezelőtt felavatott emléktábláját is.

Tóth Ferenc Attila

OROSZ FERENCRE EMLÉKEZTÜNK

Csekély érdeklődés kísérte a Mozdonyvezetők Gyásznapján tartott megemlékezésünket Hernádszurdok vasúti 
megállóhelyen.

Orosz Ferenc kollégánk 1996 június 05.-én, délelőtt 9.33-kor a 312 sz. Kassára tartó Rákóci nemzetközi gyorsvonat 
továbbítása során egy lett kamionnal ütközött. A kollégánk a baleset során azonnal elhunyt.

Temetése a közeli Hidasnémetiben, volt, ahol szülei is éltek.
Akkor mi is még fiatal mozdonyvezetők voltunk. Sorfalat álltunk a hidasnémeti temetőben, Ferike utolsó útja mentén.

Huszonöt év telt el azóta, egy új generáció érett felnőtté, többek közt volt kollégánk gyermekei is.

Orosz Ferike azért volt mindannyiunk számára Ferike, mert mindannyian kedveltük, szerettük. Kedves, barátságos, 
szelíd személyiség volt, egyszerűen nem lehetett vele rosszban lenni. Művelt, hivatásában elismert, érdeklődő, kulturált 

ember volt. Egy olyan személyiség távozott a mozdonyvezetői karból, akinek feladata lett volna még, aki taníthatott 
volna minket, akire felnézhettünk volna. Akire azt mondhattuk volna, hogy ilyen egy igazi mozdonyvezető, ilyen egy 

szakmáját, hivatását szerető ember - hangzott el a megemlékező beszédben is.

Orosz Ferikét nem feledjük, emlékét megőrizzük.

Az utánunk jövő mozdonyvezető generáció egyik képviselője, Bakos Balázs helyezte el mozdonyvezető közösségünk 
koszorúját az emléktáblán.

Lezajlott a Tiszaira való kiköltözésünk és bátran írhatom 
azt is, túl vagyunk a próbaidőszakon.

Jó.
A tapasztalatok kedvezők. A világ változik és nem dől ösz-

sze attól, hogy a munkáltató egy munkát másképp szervez. 
Persze, a hely lehetne tágasabb, de egy időben csekély számú 
utazó tartózkodik a valamikori vezényleten. Ide – a Tiszaihoz 
való közelsége okán – gyakrabban bejárunk. Azt is mond-
hatom, gyakrabban találkozunk az új jelentkezési helyen, 
mint a korábbi felvigyázóban.

Na, persze nem feledjük: A szakmánk mégis csak gépész 
szakma. Sajnos a jelenlegi járműpark nem egy modern 10 
vágányos hiper-szuper, tárolón kialakított bázison parkol – 
parkoló üzemmódban – hanem a sz…l szennyezett 10 vágá-
nyos, gazos roncsjárművekkel teleszórt tárolón vár ránk, 
hogy életet leheljünk beléjük. Én tényleg bízok abban, hogy 
a jövő olyan lesz, hogy a tárolón tisztaság lesz, javítóbázis 
lesz és modern, járművek várják a mozdonyvezetőt, aztán 
pedig az utasokat is.

Visszatérve a kitelepített felvigyázóra (személyzetirányí-
tóra):

Az épületből a munkáltató megpróbálta kihozni a legtöb-
bet. Normális a hely, korszerű a bútorzat, van étkező, kony-
ha, ételmelegítési lehetőség, több vízautomata, tévé, jó a 
pihenő. Az emeleti öltözőben új szekrények vannak – bár ez 
kissé zsúfolt – és megtörtént a festés is. Ami viszont hiá-
nyosság:

A vizesblokk is megérdemelt volna egy felújítást. Három 
zuhanyzó működik, a vizes rész kissé lepukkant.

Az épület be van szorítva egy kis területre, egyik oldalról 
vágányok, másik oldalról a TS Hungária telepe határolja. 

Szükség lenne egy kicsit nagyobb térre és egy parkolóra.
Az un. Y híd átépítése után a valamikori MÁV-telep helyét 

a város rendezni fogja. Több terv is napvilágot látott már, 
hogy ott egy intermodális pont lesz. Ez vagy lesz, vagy nem 
lesz, de az biztos, hogy az építési területeken, grundokon 
való ingyenes parkolás meg fog szűnni. Ez óriási probléma. 
Ma, minden háztartásban van autó, és azt használják is. 
Használjuk is, mert arra kényszerülünk, hiszen autóval mun-
kába járni nem úri huncutság, hanem kényszer. Ugyan mivel 
közlekedjümk hajnal kettőkor?

Ehhez viszont szükséges lenne jó pár parkolóhelyre. Több-
ször kértük az igazgató urat, lobbizzon a városnál, hogy a 
megújult területen legyen biztosított a MÁV parkolási enge-
déllyel rendelkezők számára parkolóhely. Vérmes reménye-
ket ehhez nem fűzünk, tudjuk a város aranyáron méri a 
parkolóhelyeket.

Ugyanakkor: a P+R parkoló gyakran tele van, azt meg nem 
engedheti meg magának a kolléga, hogy 15-20 percet körö-
zzön egy szabad helyre vadászva. Mert akkor nem fog a 
vonat időben elindulni…

E-learning ügyben sikerült elérni azt, hogy több felszólalás 
és egy határozottabb levél megírása után az igazgató úr is 
elhatározza azt, hogy a mozdonyvezetőknek, e-learning for-
májában lezajlott képzését elismerje.

Október hónapban minden érintett mozdonyvezető szá-
mára be lett tervezve 6 óra e-learning képzés. Ráadásul úgy, 
hogy a képzés megjelent az IVU-ban és kiolvasható az is 
belőle, melyik időtartamot milyen képzésre számolták el. Így 
transzparens az elszámolás, korrekt a dolog.

Ez egy jó dolog, egy siker és a köszönet a munkáltatónak 
is, hogy megértette kérésünk lényeget.

Miskolc 
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GYSEV HÍREK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZAKSZERVEZETEK:
• Mozdonyvezetők Szakszervezete
• Vasutasok Szakszervezete
• Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás
• Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete
egyeztetésen vettek részt. Ennek a találkozónak a legfőbb indoka, hogy Vincze Róbert elnök úr (GYDSZSZ), szeretett 

volna a megállapodást aláíró és együttműködő szakszervezetek közé tartozni, így az ötödik szakszervezetet is bevontuk 
volna a közös munkába.  A találkozóhoz hozzá tartozik, hogy a több szervezetnél is új vezetők kerültek megválasztásra, 
így azt gondoltuk, hogy a múltbéli sérelmeket és ellentéteket hátra hagyva, egy új, lendületes csapatot tudunk összeková-
csolni. Szerettük volna együtt, közös erővel képviselni a tagjaink érdekeit a munkáltatónál. Ezért:

• Nagy Dániel (MOSZ),
• Hadrik Csaba (VSz),
• Derdák Jánosné (VDSZSZ),
• Kisfaludy László (PVDSZ)
egyeztetésre hívtuk Vincze Róbert (GYDSZSZ) elnök urat. Előzetesen voltak már megbeszélések a lehetséges együttmű-

ködésről és úgy véltük, hogy 2021 október 21.-én elérkezett az idő a megállapodás aláírására. 
A tárgyalás előtt pár perccel azonban érkezett egy email Vincze Róbert részéről, melyben konkrétan 3 sorban leírja, hogy 

a GYDSZSZ nem kíván együttműködni a többi szakszervezettel. 

Nem kívánnak a tagjaink, tagjaik, azaz a Ti érdekeiteket közösen képviselni. 
Nem kívánnak közös célokat elérni. 
Nem kívánnak egy új és erős csapat része lenni. 
Nem kívánnak jobb bér megállapodásokat kötni a munkáltatóval.
Nem kívánnak jobb munkakörülményeket teremteni.
Be kell látnunk, hogy a jövőben együtt, nem csak a munkáltatóval kell megvívnunk a harcot, a jobb bérek, a jobb mun-

kakörülmények elérése miatt. De ezután még keményebben fogunk dolgozni együtt Veletek, Értetek! 

Tisztelt tagok!

Együtt, Veletek, Értetek
Fo
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SZOLGÁLATI ANEKDOTÁK

A cím senkit ne tévesszen meg, nem a kedvenc éte-
lem receptjét kívánom megosztani. Eredeti tervem 
szerint úgy álltak volna az olvasó előtt a soraim, 

ahogy azt az utcán, szolgálatban váltáskor, vagy egy kellemes 
sörözés közben mondanám el. Azonban – számtalan jel-
lemhibám közt – hajlamos vagyok egy gyakori, jellemző 
magyar kötőszó használatára, ami „B” betűvel kezdődik. 
Mint tudjuk, azok között, aki együtt élnek és léteznek ezzel, 
négy féle csoportba oszthatóak: az egyik mondat elején, a 
másik mondat végén, a harmadik mondat közepén hasz-
nálja, a negyedik pedig is-is. Emiatt arra gondoltam, hogy 
mielőtt alpárivá tenném írásomat, inkább kicserélem egy 

másik szóra. Így esett a választás a „csirkepaprikásra” – csak hogy valami íz is kerüljön végre a száraz mondaniva-
lómba. Végül ezt az ötletet elvetettem, mert még a végén – magamat ismerve – ismét túlzásokba esnék és csirkelá-
bakon szaladna el velem a történet, de mivel a cím már megvolt, ezért maradt csirkepaprikás.

Augusztusban kikapcsolódás céljából egy hétre néhány baráttal leutaztunk a magyar tenger partjára. Tíz éve nem 
voltam nyaralni, szóval talán rám fért már. Valójában nagyon is: két napba (és tálca sörbe) telt, mire tudtam nyolc 
órát egyhuzamban aludni. Előtte kétszáz órákat jártam szolgálatba havonta. Felajánlásból, persze. Nem hajtom a 
pénzt (bár a forintot egyre nehezebb, hiszen mire az ember a siratófalhoz ér a telefon pittyenése után, annyit rom-
lik az értéke, hogy örülhet a család, ha nem isszuk el), csak szimplán annyira kevesen lettünk a vonalon, hogy eleve 
úgy számolnak: majd behívjuk „P” térítéssel a munkavállalókat, mert közel húsz ember munkája kiadatlan marad. 
Aki anno nem vette fel, mikor keresték a pluszokkal, annak most sírhat a szája, mert a 150 órát se éri el az éves 
túlóráinak száma, tőlem meg legutóbb már azt kérdezte előbb a kisvezénylő, hogy aláírtam-e „a kétszázas papírt”? 
Alá hát. (Van egy gyerekkori álmom: egy bizonyos márkájú motor. Az évek során a külcsín persze még jobban kör-
vonalazódott, szinte minden apró részletre kitérően, így ezt szeretném megvalósítani a túlórákkal megtermelt ösz-
szegből).

A kikapcsolódásom annyira jól sikerült, hogy minden mérgem, ami a hónapok során felgyülemlett, minden olyan, 
amikről itt írni szoktam teljesen kiürült az agyamból, a szervezetemből. (Ez a megoldás lehet nem ártana azoknak 
a szakértő zseniknek, akik az utóbbi időben a „jobbnál jobb” ötleteikkel bombázzák (szét) a munkavállalókat, a 
munkakedvünket: amint kitalálnak valami fergetegesen jónak ígérkezőt, menjenek el egy hétre pihenni valahová 
– mondjuk olyan helyre, ahova csak eljutni lehet, de vissza nem – és utána, ha kitisztult a fejük, akkor vegyék elő 
újra és esetleg szellőztessék meg a csirkepaprikást). Már-már kezdtem aggódni, hogy teljesen kiégtem, a jövőben 
semmit nem fogok tudni írni - hiszen itt legalább senki nem vág a szavamba, hogy elfelejtsem, honnan indultam ki. 
Bezzeg a fent említett szakembergárdánál nincs ilyen frusztráció… Továbbra sem értjük, hogy miért kell erőltetni 

Csirkepaprikás 
nokedlivel
Itt van az ősz, itt van újra. S nem 
csak, mint kedvenc évszakom, hanem 
megannyi kellemes emlékekkel teli. 
Többek között immáron harmadik éve, 
hogy eme újság hasábjain jelennek 
meg – az eredetileg – a blogomba 
szánt írásaim, a Szolgálati anekdoták. 
(Akit továbbra is zavar ezen jelenség, 
panaszaival keresse fel gyógyszerészét, 
kezelőorvosát, vagy a szerkesztőséget)!
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az 1-es vonalon az ETCS L1-et, pláne belföldi személyvona-
toknál? Addig megy majd a bohóckodás, amíg olyan mértékű 
késést és utaspanaszt nem generálunk, hogy már csak csuk-
lyával a fejünkön merjünk közéjük menni, vagy amíg össze 
nem törünk valamit? Még a járművekért nem volna kár, mert 
az pótolható, de az utasaink élete? Vagy a vonatkísérő kol-
légáké? Vagy azon lelkes, dülledő mellkasú ifjú titánoké, 
akiket nulla kilométer önálló szolgálat után felültetnek egy-
egy 160-as személyvonatra és még azt se tudja egyik-másik, 
hogy mit, merre? Utazott velem pár, vizsga előtt álló remény-
ség, amolyan (de)motiváló utazáson (hozzám csak ezért 
kerülhetnek), mivel még nem látták az EVM160-at üzem 
közben. Fiatalok voltak, lelkesek, letegeztek, mintha ezer 
éve őriznénk együtt a disznót, majd bekártyázgattak. Mikor 
közölték, hogy hamarosan belépnek a nagybetűs életbe, gon-
doltam egy merészet: kicsit visszább vagdossuk azokat a 
vélhetően indokolatlanul megugrott magabiztosság-rügyeket, 
s talán nem is oly könnyedén válaszolnak néhány egyszerű, 
mindennapos kérdésre. A Déliből nem jutottunk ki, mikor 
kettő már elvérzett! Azt nagyobb problémának tekintem, 
hogy egyáltalán idáig eljuthattak! Nem azon kollégák bűne, 
akik mellé be vannak osztva: azt láthatták, hogy nem olyan 
a tudás, mint amilyennek lennie kellene. Jelezhetik ugyan, 
hogy a nebuló képességei még az elégséges szintet sem érik 
el, de ki foglalkozik vele? Senki! Ha a vizsgán átmegy (már-
pedig átrugdossák, mert kevés az ember), akkor pipa, ha 
nem: nekifut újra és újra és újra. Aláíratunk vele egy öt évre 
szóló szerződést, azalatt majdcsak visszatermeli a beléfek-

tetett pénzt (és bizalmat). Talán azalatt megtanul mindent, 
belerázódik és csak nem tör össze semmit. Ha meg mégis, 
akkor majd elviszi a balhét, és ha nem közfeltűnést keltő az 
esete, akkor elsikáljuk, legrosszabb esetben részkártérítés 
jogcímén csökkentjük az alapbérét és írásbeli figyelmeztetést 
kap. De nem rázódik bele: ugyan olyan marad, csak esetleg 
hanyagabb, mert eljut a tudatáig, hogy ezt így meg lehet úsz-
ni. Akkor minek akarjon jobb lenni? Gyakorlatilag a Cég 
maga neveli ki a Töhötöm-féléket és asszisztál a viselkedé-
sükhöz. Ez a vasút valódi liberalizációja (és a) csirkepaprikás!

A nyaralásom alatt mindössze két alkalommal találkoztam 
vonattal (nem alakultak ki elvonási tüneteim, annyit mond-
hatok) és valamit nem tudtam megérteni: mi a koncepció 
abban, hogy a 200 Km/h sebességre alkalmas poggyászko-
csi a Szili után csapva zötyög a Balaton körül, míg a 160-as 
vonalon közlekedő IC-kbe belökik a Vmax: 120-ast? Dögöljek 
meg, ha értem a koncepciót! Igaz, azt se értettem, amikor a 
„szakember” javaslatot tett a Talentek hármas szinkron 
üzemben történő felhasználására Z30-asként. Vele ellentét-
ben az utazószemélyzet tudja, hogy a 425 sorozatú villamos 
motorvonat (olyan, mint a Desiro) két dologra nem alkalmas: 
a szinkron- és a tartósüzemre! Nagyjából két nap alatt ez be 
is bizonyosodott. Ezután jött az újabb zseniális ötlet: orosz-
lányi ingában nem kell szinkron, így majd beforgatjuk, hét-
végén is ottmaradhat. Ott is maradt. Amikor mentem rá 
ebédeltetni a tatabányai munkavállalót, már ezer sebből 
vérzett, pedig néhány napja adta ki a csodálatos, egekig ma-
gasztalt Istvántelki Főműhely! Igazán eljuthatna már legalább 

egy valamire való, becsületes felsővezetőhöz a valós infor-
máció, hogy mégis milyen kókány munkák mennek ott, és 
ideje lenne már rendet tenni!

Visszatérve kicsit a vezényléshez (nem azért, mert a kar-
bantartás szánalmas szintre csúszásáról nem lenne mit 
mondani): csak bevezették (ismét) a négyes túrt – és nem a 
folyót négy ágon. A zuhanyhíradó szerint rendeztek egy kong-
resszust, ahol tájékoztatták a vezénylőket az új rend beve-
zetéséről. A szeszesdi munkaidő-beosztáskésztő – tőle szo-
katlan módon – szót kérve magasra emelte kezét és 
tájékoztatta az illetékeseket, hogy ő nagyon szívesen leraj-
zolja a meglévő létszámnak a négyes túrt, de akkor legyenek 
szívesek a fennmaradó húsz ember munkájára embert ta-
lálni. A górék ekkor szembesültek a ténnyel, hogy ilyen hiá-
nyosságok vannak. Olvastam a tájékoztatót az „új” rendszer 
bevezetéséről: ahhoz, hogy a kötelező óraszám levezényel-
hető legyen sűrítő szolgálatokra van szükség. Vagyis nem 
megoldható a négyes túr (és nem lesz rá módja annak, aki 
ebben a rendben kapja a havi kottáját, hogy kénye-kedve 
szerint igényelje meg a számára legoptimálisabb időpontra 
a pihenőnapjait), de ettől függetlenül így fogjuk hívni. A má-
sik csoportot meg közbeváltósnak. Mi lesz a különbség a két 
vezénylés között? Ahogy néztem a novemberi beomat: sem-
mi. Jövök egy hétig minden nap, aztán egy nap pihenő, majd 
megint jövök egy hétig. Nesze neked négyes túr! Át is kértem 
magam közbeváltósnak, így legalább van sanszom a fellépé-
sekre és egyéb találkozóimra szabadidőt könyörögni. Ha meg 
nem jön össze, még mindig van egy fehérköpenyes vezénylő, 
aki megoldja…

Négy évvel ezelőtt nagy csinnadrattával, több oldalas saj-
tóközlemények közepette hirdették Tatabánya állomás – 
időszerű – felújítását. Látványtervek, beruházási (és sik-
kasztási) költségvetés került napvilágra sokak legnagyobb 
örömére, hiszen minden idők legvisszataszítóbb állomásai 
között nyilvántartott létesítmény nagyjából a megépítése óta 
problémákkal és hiányosságokkal küzd. Az új tervek mind-
ezt hivatottak lettek volna orvosolni. Ehhez képest minden 
előzetes bejelentés nélkül, egyik napról a másikra nekiálltak 
Bicske vasútállomásának (ahol a nem túl távoli bányákból 
kavicsot rakodnak) és megállóhelyének átépítésének. Az 
utóbbinál (jelenleg Bicske-alsó mh néven szerepel) jelenleg 
a peron burkolatának munkálatai zajlanak. A papíron há-
romszáz méteres felületet sikerült úgy két részre osztani, 
hogy érdekes módon két Flirt csak úgy helyezhető el, ha 
valamelyik része lelóg. (Az mondjuk érdekelne, hogy a más-
fél éve részben elbontott, két vágány közti szalagkorlátot 

mikor szándékozzák visszaszerelni). Az állomási projekt a 
végponti oldal bejárati jelzőinél elhelyezkedő felüljáró felújí-
tásával kezdődött, amit egykor a fel nem épült erőmű miatt 
emeltek. A kivitelező a V-Híd Zrt. Az állomás további mun-
kálataiban szerepel egy P+R parkoló kialakítása, új buszpá-
lyaudvar és gyalogos aluljáró bővítése (egyes zuhanyhírek 
szerint a felvételi épület is új külcsínt kap). A kivitelező (nem 
meglepő módon) a V-Híd Zrt. Senkinek nem lehet ismeretlen, 
hogy a Déli összekötő vasúti híd, valamint Kelenföld-Ferenc-
város állomások közti munkálatokban érdekes módon szin-
tén a V-Híd vesz részt. Október elején az egyik portálon 
láttam egy képet, amin szerepelt a 069-es Szergej, mögötte 
egy frissen, a Baltikumból beszerzett M62 és egy szintén 
kék-fehérre mázolt Dacia. Alig pár nappal később Almás de 
Füzitőn ácsorgott az egykor szebb napokat látott és általam 
is jó néhány alkalommal meghajtott 1310-es V43-as. Valami 
furcsa volt rajta, de csak hosszas fürkészés után jöttem rá, 
hogy a megszokott MÁV-Start felirat helyett H-VHID felirat 
díszelgett az orrán. Újabb napok teltek el, mikor kaptam az 
infót, hogy az utolsó gumirugó nélküli győri Szili, az 1338-as 
is ennél a cégnél kötött ki – azóta láttam az új köntösében… 
Felmerült bennem a kérdés, hogy mégis hogyan fordulhat 
mindez elő? A cég hat-hét évvel ezelőtt még nem is létezett, 
most pedig milliárdos állami beruházásokat húznak be, rá-
adásul munkáltatónk eddigi stratégiája nem tette lehetővé, 
hogy magánvasutaknak adjon el eszközparkot. Aztán kicsit 
kutakodtam a világhálón és minden világossá vált…

Bezzeg a Stadler márkaszervizesnek kellett magyaráznom 
egy ideig, hogy hol jelentkezett a kifújás. Oroszlányból tar-
tottam a Délibe a 059-es Flirt-tel, mikor a tatabányai fázisnál 
megjelent a 2. hajtott forgóváz légrugó hiba. Előírásnak meg-
felelően hívtam az illetékeseket – már amikor volt térerő – és 
kellő helyen és időben megvizsgáltam a jelenséget. A balol-
dali légrugó mellett, a forgóvázon két külön átmérőjű fémcső 
fut. A vékonyabbikról a rögzítési/csatlakozási pontnál leug-
rott a gumitömlő. Gondoltam egy merészet és visszadugtam 
a helyére és láss csodát, a légrugó visszaállt a helyére. Mon-
dom a szerelőnek, hogy mi történt, ő meg nem akarta elhin-
ni, hogy azt a csövet ilyen könnyen visszahelyeztem a helyé-
re. Pedig sikerült és még a kifújás is megszűnt. Erre ő 
intézkedett, hogy ez így ebben a formában ne forduljon visz-
sza a győri oldalba, úgyhogy néhány perces késést sikerült 
generálni. Bár a fordulásokra szánt 11 perc sem elegendő 
minden esetben. Bezzeg egy jó csirkepaprikás nokedlivel!

Dankó Balázs
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Kilenc együttes sorakozott fel a megnyitón, ahol Barsi Balázs 
elnök köszöntötte a csapatokat. A sorsolást követően három 
csoportban indult a versengés. A csoportmeccsek után alakult 

ki a legjobb hat mezőnye, az egyes csoportok két-két legeredményesebb 
együttese részvételével.

A csoportmeccsek során nagyarányú győzelmek is születtek, a lelkese-
dés csak rövid időre tudta ellensúlyozni a fiatalságot és gyorsaságot. A 
selejtezők befejezése után két csoportban folytatódott a küzdelem. Itt már 
kiegyensúlyozottabb meccsek voltak, sokszor szikrázó, de végig sport-
szerű keretek között. A tavalyi döntő két résztvevője a záhonyi és keletis 
csapat itt még elkerülte egymást. Záhony-Debrecen csapata jó játékkal, 
uralva a játékot menetelt a döntőbe, a másik csoportban Keleti és Mező-
hegyes fordulatos és rendkívül izgalmas mérkőzése csak hetes rúgások-
kal dőlt el a budapestiek javára, így megismétlődött a tavalyi döntő páro-

sítása. Ebben az évben is Záhony-Debrecen és Bp.Keleti együttese harcolt a MOSZ Kupáért.
A döntő magas színvonalú, sportszerű mérkőzést hozott, Záhony-Debrecen esélyt sem adott a 

Keletinek a győzelemre. A záhonyiak egész torna alatt látott szervezett játéka a döntőben is jel-
lemző volt, ellenfele nem tudott még gólveszélyes helyzetet sem kialakítani. Záhony-Debrecen 3 
gólt szerezve végül biztosan győzött és visszavágott a tavalyi vereségért.

A harmadik helyért folyó meccsen sok gól született, változatos küzdelemben felváltva forogtak 
veszélyben a kapuk, végül a pontosabb játékot nyújtó Mezőhegyes-Csaba Cargo léphetett fel a 
dobogó harmadik fokára. Negyedik helyezett lett Kiskunhalas.

A meccseket követően ebéd majd a díjátadó következett, az elismeréseket Barsi Balázs MOSZ 
elnök és Csapkó Béla a MOSZ Sportbizottság elnöke adta át. Valamennyi csapat díjazásban része-
sült, ezenkívül a legjobb kapus, játékos és a gólkirály is átvehette az elismerést.

A végig jó hangulatú kétnapos rendezvényhez az időjárás is kegyes volt, az eső elkerülte Tisza-
ligetet. A díjátadás után a csapatok még értékelték az összecsapásokat, a játékosok beszélgetésé-
vel zárult az esemény.

Gratulálunk valamennyi résztvevő csapatnak, játékosnak, külön is jár a gratuláció a kupagyőz-
tesnek és a díjazott játékosoknak. Köszönet illeti a szervező MOSZ Szolnok Tagcsoportot és a 
közreműködőket, játékvezetőket.

Méltó kezekbe 
került a serleg, 
Záhony-Debrecen csapata nyerte 
a MOSZ Kupát

Záhony-Debrecen együttese 
nyerte a 2021.évi MOSZ Kupát 

a Szolnok Tiszaligetben 
megrendezett döntőben, ahol 

kilenc csapat versengett a 
trófeáért. Legjobb kapusnak 

Szegi Gábor (Bp.Keleti), legjobb 
játékosnak Kovács Gábor 

(Mezőhegyes-Csaba Cargo) 
bizonyult, gólkirály Soós Tibor 

(Záhony-Debrecen) lett 7 góllal.

Döntő: Záhony-Debrecen - Keleti 3:0
3. helyért: Mezőhegyes-Csaba Cargo - Kiskunhalas 5:2
A MOSZ Kupa 2021. évi végeredménye
1.Záhony-Debrecen
2.Keleti
3.Mezőhegyes-Csaba Cargo
4.Kiskunhalas
5.Szolnok II
6.Püspökladány
7-9. Déli, Pápa-Celldömölk, Ferencváros

Legjobb kapus:           Szegi Gábor (Bp.Keleti)
Legjobb játékos:         Kovács Gábor (Mezőhegyes-Csaba Cargo)
Gólkirály:                    Soós Tibor (Záhony-Debrecen) 7 góllal
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TUDJUK, HÁNY ÓRATUDJUK, HÁNY ÓRA

A MÁV-START Zrt. 2020. I-VIII. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-be-
osztástól elté-
rő foglalkozta-
tás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés 
(óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

VIII. havi 
zárólétszám 
(fő)

I-VIII. havi 
kumulált átlag-
létszám (fő)

I-VIII. havi 
"mínusz" 
órák

I-VIII. havi 
betegség órák

I-VIII. havi 
beteg-sza-
badság órák

I-VIII. havi 
fizetés 
nélküli 
szabadság 
órák

I-VIII. havi 
szabadság 
órák

I-VIII. havi 
szakszerv. 
kikérő órák

I-VIII. havi 
oktatás-képzés 
órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

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

VSZ Bp-Ferencváros 6 900,87 3 485,01 3 415,86 1 496,82 0,00 558,56 52 53,82 -261,52 2 798,67 1 456,47 1 224,00 6 457,60 0,00 1 480,97 967,98

VSZ Bp-Nyugati 7 844,53 3 905,89 3 938,64 964,02 0,00 763,15 62 60,28 -407,44 2 343,46 1 960,03 1 336,00 9 363,69 0,00 4 709,89 0,00

VSZ Szolnok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VSZ Székesfehérvár 1 730,67 1 012,20 718,47 0,00 0,00 23,55 15 13,25 0,00 101,43 483,13 1 312,00 1 415,61 0,00 388,29 288,75

VSZ Hatvan 645,06 469,54 175,52 413,33 0,00 162,79 7 8,98 -66,56 567,54 458,94 0,00 1 309,40 0,00 922,41 411,53

VSZ Győr 987,48 784,51 202,97 11,82 0,00 217,91 6 8,42 -8,17 325,39 97,17 0,00 1 035,62 0,00 732,49 116,00

TSZVI Budapest összesen 18 108,61 9 657,15 8 451,46 2 885,99 0,00 1 725,96 142 144,74 -743,69 6 136,49 4 455,74 3 872,00 19 581,92 0,00 8 234,05 1 784,26

Az adatok nem tartalmazzák a motorvonat-vezetői munkakört!

A MÁV-START Zrt. 2021. I-VIII. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-
beosztástól 
eltérő 
foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés 
(óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

VIII. havi 
zárólétszám 
(fő)

I-VIII. havi 
kumulált 
átlaglétszám 
(fő)

I-VIII. havi 
"mínusz" 
órák

I-VIII. havi 
betegség órák

I-VIII. havi 
beteg-
szabadság 
órák

I-VIII. havi 
fizetés 
nélküli 
szabadság 
órák

I-VIII. havi 
szabadság 
órák

I-VIII. havi 
szakszerv. kikérő 
órák

I-VIII. havi 
oktatás-képzés 
órák - időszakos 
oktatás, vizsg.

I-VIII. havi 
oktatás-
képzés órák 
- egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 23 844,87 12 371,86 11 473,01 3 221,94 0,00 7 800,08 164 167,87 -966,28 5 264,44 4 212,78 0,00 22 895,51 1 586,71 9 669,69 2 766,40

VSZ Bp-Nyugati 20 742,20 9 310,11 11 432,09 1 419,54 0,00 2 999,79 145 144,93 -490,25 8 766,07 6 785,22 0,00 21 167,82 24,00 13 074,37 208,00

VSZ Szolnok 25 747,09 13 547,26 12 199,83 1 076,83 0,00 6 983,71 160 166,51 -74,14 5 326,09 3 909,02 0,00 25 942,34 256,00 6 866,82 2 527,55

VSZ Székesfehérvár 14 124,86 8 645,81 5 479,05 395,32 0,00 1 467,46 98 101,86 -1,86 1 916,77 1 654,82 0,00 12 891,51 254,00 3 760,91 1 393,32

VSZ Hatvan 16 357,87 11 035,30 5 322,57 1 475,39 0,00 2 167,18 110 110,03 -130,51 3 941,30 3 153,58 0,00 16 445,03 8,00 4 256,77 1 827,82

VSZ Győr 16 849,99 12 689,17 4 160,82 120,88 0,00 1 397,53 112 110,53 -11,28 3 663,47 1 650,67 0,00 16 722,41 115,37 4 039,21 716,75

TSZVI Budapest összesen 117 666,88 67 599,51 50 067,37 7 709,90 0,00 22 815,75 789 801,73 -1 674,32 28 878,14 21 366,09 0,00 116 064,62 2 244,08 41 667,77 9 439,84

VSZ Debrecen 26 962,14 13 975,12 12 987,02 329,70 24,28 1 386,59 189 189,55 -336,64 3 199,70 4 734,87 0,00 27 316,36 390,00 8 694,53 1 477,75

VSZ Nyíregyháza 19 223,94 10 426,35 8 797,59 303,41 0,00 1 323,53 132 131,15 -67,54 2 940,52 5 527,04 0,00 19 195,17 92,01 7 729,51 3 416,01

VSZ Záhony 9 269,04 5 177,56 4 091,48 928,92 102,43 1 045,62 82 82,11 -62,09 703,98 2 403,30 0,00 12 035,44 264,00 8 749,67 2 958,77

TSZVI Debrecen összesen 55 455,12 29 579,03 25 876,09 1 562,03 126,71 3 755,74 403 402,80 -466,27 6 844,20 12 665,21 0,00 58 546,97 746,01 25 173,71 7 852,53

VSZ Miskolc 36 589,84 22 289,84 14 300,00 0,00 0,00 316,47 218 226,59 -68,84 10 152,97 8 213,91 0,00 32 368,16 225,98 2 315,81 762,49

TSZVI Miskolc összesen 36 589,84 22 289,84 14 300,00 0,00 0,00 316,47 218 226,59 -68,84 10 152,97 8 213,91 0,00 32 368,16 225,98 2 315,81 762,49

VSZ Pécs 11 218,30 7 549,10 3 669,20 245,77 0,00 544,25 91 87,18 -97,09 988,64 1 501,43 173,85 14 398,73 41,22 2 786,22 2 198,63

VSZ Dombóvár 18 193,73 10 523,01 7 670,72 147,48 0,00 976,94 140 137,74 -707,81 4 620,51 4 037,46 132,00 22 282,27 246,64 4 537,39 2 465,67

VSZ Nagykanizsa 10 418,54 5 338,25 5 080,29 483,90 0,00 431,99 89 85,67 -152,45 4 098,18 1 728,19 0,00 14 558,92 0,00 4 524,95 225,43

TSZVI Pécs összesen 39 830,57 23 410,36 16 420,21 877,15 0,00 1 953,18 320 310,59 -957,35 9 707,33 7 267,08 305,85 51 239,92 287,86 11 848,56 4 889,73

VSZ Szeged 15 392,79 10 852,76 4 540,03 500,58 36,73 2 158,84 130 132,75 -344,12 4 418,92 2 434,80 0,00 19 566,38 58,85 7 869,02 7 357,39

VSZ Békéscsaba 17 997,44 9 085,25 8 912,19 53,11 0,00 325,46 128 125,93 -11,09 3 610,60 2 773,93 0,00 17 327,12 314,34 5 784,00 265,19

VSZ Szentes 8 857,92 5 525,60 3 332,32 0,00 0,00 240,93 69 66,45 -33,92 1 406,31 1 282,64 0,00 11 249,93 120,58 1 366,39 136,00

VSZ Kiskunhalas 9 940,28 6 323,75 3 616,53 2,96 0,00 633,64 66 65,89 -56,78 2 115,76 2 284,84 0,00 9 066,90 46,15 2 230,19 372,00

TSZVI Szeged összesen 52 188,43 31 787,36 20 401,07 556,65 36,73 3 358,87 393 391,02 -445,91 11 551,59 8 776,21 0,00 57 210,33 539,92 17 249,60 8 130,58

VSZ Szombathely 6 343,25 4 002,35 2 340,90 337,50 2,18 457,63 49 49,68 -32,79 1 301,89 1 175,04 0,00 6 924,52 123,03 732,30 772,92

VSZ Celldömölk 14 203,85 9 505,00 4 698,85 1 748,72 0,00 1 080,91 112 113,47 -63,99 2 978,33 2 687,54 80,00 16 563,51 350,37 3 458,35 1 767,55

VSZ Tapolca 11 240,18 7 288,98 3 951,20 2 344,33 12,78 628,98 95 99,19 -328,26 3 886,53 1 900,47 0,00 14 295,89 48,97 2 707,96 884,82

TSZVI Szombathely összesen 31 787,28 20 796,33 10 990,95 4 430,55 14,96 2 167,52 256 262,34 -425,04 8 166,75 5 763,05 80,00 37 783,92 522,37 6 898,61 3 425,29

MÁV-START Zrt. összesen 333 518,12 195 462,43 138 055,69 15 136,28 178,40 34 367,53 2 379 2 395,07 -4 037,73 75 300,98 64 051,55 385,85 353 213,92 4 566,22 105 154,06 34 500,46

Az adatok tartalmazzák a motorvonat-vezetői munkakört!
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ÉLETÜNKBŐL - FOTÓPÁLYÁZATÉLETÜNKBŐL - FOTÓPÁLYÁZAT

Mozdonyvezetők 
az objektív mögött
Az RCH, a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a HUNGRAIL Magyar 
Vasúti Egyesület közös programja, a Vasút Európai Éve fotópályázat, amely 
mozdonyvezetők számára íródott, lezárult. A pályázat nagy érdeklődés mellett 
zajlott, a zsűri döntése alapján a díjazottak az RCH székházban a kiíró szervezetek 
képviselőitől átvették az elismerést. 

Egyedi látásmódot, különböző technikákat alkalmazó kollégákat ismert meg a zsűri, a vasút szeretete és a moz-
donyvezetői hivatásból eredő elkötelezettség valamennyi fotón megjelent.

A Rail Cargo Hungaria, a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület közös 
fotópályázatának, a Vasút Európai Éve Fotópályázatnak díjazottjai:

• 1. helyezett: Zsiga Pál
• 2. helyezett: Szabó Bence
• 3. helyezett: Szalados István
A pályázatot kiíró szervezetek különdíjakat is osztottak.
Különdíjak: 
• RCH: Krassen Panev
• MOSZ: Bozsó Csilla és Fehér Ádám
• HUNGRAIL: Paha Bálint és Horváth Tamás

Fotó: Fehér Ádám

Fotó:Horváth Tamás

Fotó:Szabó Bence

Fotó: Szalados István

Fotó:Bozsó Csilla

Fotó:Krassen Panev

Fotó:Paha Bálint

Fotók:Vörös Attila

Fotó:Zsiga Pál
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AZ INGAVONATI KÖZLEKEDÉS KEZDETEI A MÁV 
HÁLÓZATÁN
Az első kísérletek 1962-ben kezdődtek. A próbákhoz egy 
idegen eredetű kocsit alakítottak át vezérlőkocsivá. Bárdos 
Imre barátom jóvoltából a következő adatokat tudtam meg 
erről az első kocsiról. Idézek a hozzám írt leveléből. „Az 
említett idegen eredetű kocsi – amiből az ősvezérlőt kiala-
kították – rejtélye Lánczos Péter és Lovász György által 
beazonosításra került pár éve. Breslauban épült 1939-ben a 
DR 145340 pályaszámú motorkocsi mellékkocsijaként. Va-
lószínűleg a háború alatt keveredett hozzánk. 1950 áprilisá-
ban a MÁV Caxu (az „u „ felső indexben van, ez jelölte az 
idegen eredetű kocsikat) 5907, 1959-től pedig Baxu 3907 
sorozatszám alatt tartotta állagában. Ez utóbbi számot ré-
gebben egy másik kocsi viselhette, mert Lovász György ada-
tai szerint már futott MÁV tulajdonú jármű korábban ezen 

a számon. Az 1962-től ősvezérlőként vitézkedő kocsit nagy 
valószínűséggel 1972-ben alakították üzemi kocsivá 30 55 
117 1279-9 számon, majd a 109125/1985 sz. jegyzőkönyvben 
foglaltak szerint selejtezték. Mucsi Barna valahonnan egy 
képet is talált a már üzemi kocsivá vedlett járműről.” (1. ábra.)

A kék csoda
Kilencedik rész

Az előző részben foglalkoztam egy kicsit a Szili vezérlőkocsis üzemével, ráadásul 
annak egy hivatalosan el nem fogadott változatát mutattam be. Amint azt 
megszokhatták tőlem, szeretek elmerülni a múlt eseményeinek tengerében, ezért 
most hiánypótlásként a toltvonati (inga) közlekedés kialakulását próbálom meg 
röviden vázolni. Természetesen az itt megfogalmazott gondolatok csak a MÁV 
hálózatára érvényesek. E témával kapcsolatban egyszer régen, talán 2013-ban 
vagy 2014-ben megjelent lapunk hasábjain egy részletes cikkem, ezért csak 
röviden összefoglalva, a lényeget vetem papírra.

Amint azt bizonyára észrevették, a legutóbbi írásomból kimaradt a korábban 
beígért „hibásan kigondolt biztonsági berendezés” bemutatása, ezért mai 
elbeszélésem második témaköre ezt a mulasztásomat is pótolni igyekszik. Tehát 
egy olyan – szerencsére mára a feledés homályába merült – szelepet mutatok be, 
amely annak idején több kárt okozott, mint hasznot. Hála Istennek, nem sokáig 
borzolta a kedélyeket, mert viszonylag hamar eltüntették e kártékony eszközt a 
mozdonyokról. De menjünk sorjában és kezdjük az ingákkal!

Az „ősvezérlőn” a nagyméretű szélvédő üvegek elé bizton-
sági okokból rácsokat erősítettek. (2. ábra.) A vezetőálláson 

helyezték el a vonat irányításához feltétlenül szükséges be-
rendezéseket, a folytatólagos fékezőszelepet, a feszmérőket, 
a sebességmérőt, a jelzőlámpákat és a kapcsolókat. A kocsi-
ra ezeken kívül fel kellett még szerelni a fékezőszelep mű-
ködtetéséhez szükséges légtartályokat, és természetesen e 
légtartályok feltöltéséhez az egész vonaton muszáj volt vé-
gigvezetni egy, a mozdony főlégtartályával azonos nyomású 
töltővezetéket. Nem hiányozhattak az utasításban előírt hang- 
és fényjelzést biztosító berendezések, ablaktörlők és pára-
mentesítők sem. A vezérlőkocsi vezetőállásán szolgálatot 
végző mozdonyvezető és a mozdonyon dolgozó segédkezelő 
villamos csengőn adott jelekkel kommunikált egymással, de 
kezdetben telefonos összeköttetés is rendelkezésükre állt. 
Gondoskodni kellett továbbá arról, hogy a nem használt fé-
kezőszelep mindig lezárt állapotban legyen és a fékberende-
zés működtetése közben a mozdony ne fejthessen ki tolóerőt. 
Ez utóbbit úgy oldották meg, hogy a mozdonyokat ellátták 
egy gőzszabályzót lezáró szerkezettel, amely lényegében egy 
fékhengerből és egy kormányszelepből állt. A fékhenger du-
gattyújának rúdja közvetlenül vagy rudazat segítségével a 
szabályzó emeltyűjéhez csatlakozott. A hozzátartozó kor-
mányszelepet a fék fővezetékének nyomása működtette. 
Abban az esetben, ha a vezérlőkocsin szolgálatot végző moz-
donyvezető nyitott szabályzó mellett hajtott végre fékezést, 
a kormányszelep sűrített levegővel töltötte fel a dugattyút, 
és az zárt állásba nyomta a vele mechanikai kapcsolatban 
lévő szabályzót. Egészen pontosan nem zárta le teljesen, 
hogy a hirtelen lezárás ne okozza a lángok visszavágását, 
különösen akkor, ha a tüzelőajtó nyitott állapotban volt. A 
szakemberek semmit nem bíztak a véletlenre, tehát azt a 
lehetőséget is számításba vették, hogy esetleg nyitott sza-

bályzó mellett történik a vonat fékezése. Ezért előírták, hogy 
hátul működő mozdonnyal közlekedő szerelvény fékszáza-
lékát tízzel meg kell növelni. (Idős masiniszták elbeszélése 
szerint a gőzszabályzót lezáró szerkezetet a mozdonyveze-
tők nem szívelték, azt rendre kiiktatták.)
 
A kísérleti meneteket a Vasúti Tudományos Kutató Intézet 
(VATUKI) végezte két forgóvázas szerkocsival rendelkező 
424-es és 328-as sorozatú gépekkel, valamint egy 324-es 
mozdonnyal, amelynek az eredeti, háromtengelyes szerko-
csiját egy 327-es lokomotív forgóvázas szerkocsijára cserél-
ték. A vonatot nyolc darab, Bah típusú személyvagonból és 
egy vezetőállással rendelkező kocsiból állították össze. A 
mérések alapján a 424-es mozdonyok egyenes állásban 
negyven, fordított állásban harmincöt kilométer per óra 
sebességgel, a 324-es és a 328-as mozdonyok pedig fordított 
állásban legfeljebb harminc kilométer per óra sebességgel 
tolhatták szerelvényeiket, ha kitérő irányba álló váltókon 
haladtak. A próbamenetek során szerzett tapasztalatok alap-
ján a már menetrend szerint közlekedő gőzüzemű ingasze-
relvények megengedett sebességét max. 70 kilométer per 
órában határozták meg. Azért persze nem volt ennyire egy-
szerű a dolog. Valójában a 90 km/ó vagy annál nagyobb 
sebességre engedélyezett pályaszakaszokon volt csak meg-
engedve a 70-es tempó, ha a mozdony szerkocsijával a vonat 
felé fordulva tolta a szerelvényt. 90 és 60 km/ó közötti se-
bességre engedélyezett szakaszokon 60, a 60 km/óránál 
kisebb sebességre engedélyezett vonalakon pedig a pályára 
engedélyezett sebesség volt a mértékadó. A 328-as sorozatú 
gépek a rendszeres irányváltós forgalomban már nem kap-
tak szerepet. A mozdonyokat ingavonatok esetében, üzem-
szerűen mindig a szerkocsis végükkel kapcsolták a szerel-
vényhez. Ha a vezérlőkocsi haladt a vonat élén, az ütközőt 
(eleinte mindkettőt, később csak az egyiket) fehérre festett 
lemezzel kellett letakarni. (3. ábra)

SZAKMAI KITEKINTÉS SZAKMAI KITEKINTÉS
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Az első ingavonatok 1962. szeptember 17-én Bp. Nyugati és 
Monor, illetve Bp. Nyugati és Albertirsa között közlekedtek. 
A sikeres próbamenetek után a Dunakeszi Járműjavító meg-
kezdte a Bah sorozatjelű személykocsik átalakításával az új 
vezérlőkocsik építését, Bat 4300–4310, majd Bat 5950–5960 
sorozatjellel. 1965-ben egy újítás nyomán elkészült az első 
öt darab poggyászteres vezérlőkocsi. Az 1963/64. évi menet-
rendben már hét, 424-es sorozatú gőzmozdony által továb-
bított irányváltós szerelvény közlekedett rendszeresen a Bp. 
Nyugati–Szob, a Bp. Nyugati–Lajosmizse és a Bp. Nyugati–
Cegléd viszonylatban. Füzesabony és Eger között forgóvázas 
szerkocsival rendelkező 324-es mozdonyok továbbították a 
legfeljebb 24 tengelyes (hat kocsiból álló) ingavonatokat. 
1964-től Budapest Keleti pu. és Nagykáta között is megje-
lentek a vezérlőkocsis szerelvények és leváltották az addig 
húsz darab kéttengelyes kocsiból összeállított vonatokat, 
ezzel több, mint negyed órával csökkentve a menetidőt. Ak-
koriban még szigorú szabálynak számított, hogy a budapes-
ti fejállomásokra az „ingák” mindig tolva kellett, hogy ér-
kezzenek. Ez kettő előnnyel is járt. Először, a gőzösök nem 
füstöltek a fedett csarnokban, másodszor, a mozdonyok 
vonatról való esetleges lejárása a szerelvény kitolása nélkül 
is megtörténhetett.

1963-ban a MÁV Északi és a Dunakeszi Járműjavító közös 
munkában elkészítette a V41 és V42-es sorozatú villamos-
mozdonyok (elvileg) közvetlen vezérlésére alkalmas vezér-
lőkocsiját. Ezzel a lépéssel és a villamosított vonalak hosz-
szának növekedésével megkezdődött az alig egy éve 
üzemelő gőzmozdonyos ingaszerelvények fővonalakról tör-
ténő lassú kiszorítása. A gőzmozdonyos ingák csökkenése 
következtében feleslegessé vált közvetett üzemű vezérlőko-
csikat nem selejtezték, hanem az M40-es sorozatú gépek 
toltvonati közlekedéséhez használták fel őket. Aztán a V43-
as mozdonnyal is megkezdődtek az ingavonati kísérletek. A 
próbák lebonyolításához a MÁV szakemberei a  V43, 1136-os 

gépet választották ki, amelyhez megépült a még ma is for-
galomban lévő 300-as sorozatú vezérlőkocsi. A szilis ingák 
a hetvenes évek elején mutatkoztak be a budapesti előváro-
si forgalomban. (4. ábra.) Az 1156 és az afölötti pályaszámmal 
forgalomba helyezett Szilik már mind alkalmasak voltak az 
ingavonati közlekedésre. A kezdeti időszak nehézségei után 
e vonatok kiválóan beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 
A magam részéről nagyon szerettem ezekkel a Bhv-s inga-
szerelvényekkel járni. A kocsik többnyire remekül és kiszá-
míthatóan fékeztek, a vezérlőkocsi csendje és nyugodt futá-
sa pedig szanatóriumnak számított a zajos, a pályán néha 
vadul táncoló kék csoda után. (5. ábra.) Aztán valamikor a 
kilencvenes években megjelentek a kétezres (papagájnak 
csúfolt) masinák a hozzájuk tartozó 400-as vezérlőkocsikkal. 
Eleinte, csak mint külső szemlélő figyelhettem az elővárosi 
forgalom „csíkos” ingáit, majd a kétezres évek közepe táján 
megszereztem rájuk a típusismeretet. Nem kellett volna! Az 
első és talán legnagyobb gondom abból adódott, hogy rend-
kívül felületes képzést kaptunk, ráadásul ritkán, havonta 
legfeljebb egyszer-kétszer jártam velük, ebből adódóan nem 
tudott kialakulni megfelelő rutinom. Így sokszor nem ismer-
tem fel a jelentkező hibák okait, nehezen tudtam azokat 
elhárítani. Sok gondom adódott az ajtóvezérléssel. Bosszan-
tott, hogy a vezérlőkocsin a kapcsolók éppen fordítva mű-
ködtek, mint a mozdonyon. A későbbi szállítású vezérlóko-
csik furcsa fékezőszelepét sem voltam képes megszokni. 
Mindezen kellemetlenségekhez társult a szerelvény fékrend-
szerének kiszámíthatatlansága. Nagyon nehezen tudtam 
vele a hagyományos Bhv szerelvényekkel megszokott szép 
és pontos megállásokat prezentálni. Amíg csak utasként 
vettem őket igénybe, örökösen azon morfondíroztam, hogy 
e vonatokat továbbító vezérek miért nem képesek szépen 
fékezni? Aztán rájöttem, hogy nem a masinisztákban kere-
sendő a hiba.

VENDÉGEM VOLT AZ RTL TELEVÍZIÓ
Egy alkalommal a felvigyázó, amikor lejelentkeztem a szol-
gálatból, borítékot nyújtott át nekem. A vezérigazgatóságról 
küldték, és az állt benne, hogy a következő szolgálatomban 
a soproni IC vonattal elkísérnek az RTL TV munkatársai, 
akik filmezhetnek és kérdéseket tehetnek fel nekem, ehhez 
megkapták az engedélyt. A mozdony a 138-as – az egyik 
kedvenc gépem – Gigant lesz. Aztán másnap felhívott a te-
levízió munkatársa – talán a Jakubcsek –  és közölte velem, 
hogy valami előre nem látott probléma miatt nem az erede-
tileg tervezett, hanem a másnapi szolgálatomban lesznek a 

vendégeim. Amikor megnéztem a vezénylésben, hogy mi lesz 
a következő napi bevetésem, majd’ hanyatt vetettem magam. 
Egy csíkos ingás mendei kanyar. Először arra gondoltam, 
hogy beteget jelentek, de aztán felülkerekedett bennem a 
makacs akarat. Holnap nem fog megszívatni az utált csíkos 
inga! Én leszek az erősebb, én leszek az ügyesebb. Nem így 
lett. Győzött e borzalmas vonat akarata. Amikor Ecserhez 
közeledtem, már nagyon korán elkezdtem fékezni, mert az 
operatőr éppen a fékezés folyamatát rögzítette. A vonat ele-
inte, kb. 70 km/ó-ig intenzíven lassult. Már éppen oldani 
akartam, amikor éreztem, hogy a sebesség nem csökken 
már az elvárható módon, a peron vége pedig rohamosan 
közeledik. Fokoztam, majd tovább fokoztam a fővezeték ürí-
tését, de a sebességmérő mutatója csak nem akart lejjebb 
menni. Végül gyorsfékezéssel sikerült éppen a peron végén 
megállnom, úgy, hogy a megállás pillanatában a fővezetékben 
légköri nyomás uralkodott. A TV munkatársai – laikusok 
lévén  – nem vették észre a blamát, de én majdnem elsüly-
lyedtem szégyenemben. Mi lesz, ha egy kolléga esetleg meg-
nézi a felvételt? Mit egy, sok kolléga. Többé nem nézhetek a 
szemükbe. Nos a szolgálat végén megkértem az operatőrt, 
hogy az ecseri megállásomat szíveskedjék törölni! Nem ér-
tette miért, de megígérte. Este, amikor otthon megnéztem a 
műsort láttam, hogy tartotta a szavát. Hatalmas kő esett le 
a szívemről. Nos, ennyit a csíkos ingáról. A 3000-es „cirmos” 
Szilikhez már nem volt szerencsém. Talán jobb is. Így azok-
ról sem jót, sem rosszat nem tudok írni. Ezzel az ingavona-
tokkal foglalkozó soraimat le is zárom.  

A GÉPLAPOSÍTÓ BERENDEZÉS
Mielőtt ebbe a történetembe belevágnék el kell mondanom, 
hogy az én időmben a mozdony kerekeinek megcsúsztatása, 
meglaposítása igen nagy szégyennek számított. Ha egy kol-
léga elkövette a fent említett vétséget, az jobban tette, ha 
elbujdosott, mert ha nem, akkor kénytelen volt elviselni a 

többiek verbális kegyetlenkedését. Mi mozdonyvezetők – bár 
szerintem ez más területen is így van – időnként rendkívül 
kíméletlenek tudunk lenni hibázó társukkal szemben. Nos, 
ezek előrebocsájtásával kezdem mesémet.

AZ ELVESZETT 1160-AS MOZDONY
Történt, hogy egy ragyogó októberi délután, midőn az őszi 
levelek színkavalkádja kápráztatta el a szemet, az aranyló 
napsütésben munkába indultam. A Déli pályaudvarról kel-
lett Dunaújvárosba továbbítanom a 4014-es számú személy-
vonatot, vissza pedig a párját, a 4011-est. A színes falevelek 
gyönyörű látványt nyújtanak ugyan, de a vasúti pályára 

hullva roppant veszedelmesek lehetnek, hiszen könnyen 
megcsúszhat rajtuk a járművek kereke. Csúszó kerekekkel 
pedig a fékutat már nem lehet szabályozni, az öntörvényűen 
nyúlik, hosszabbodik, ráadásul a kerékpárok futófelülete 
meglaposodik. Ennek tudatában mi, mozdonyvezetők gyak-
ran aggodalommal figyeljük azt, ami az emberek többsége 
számára egyszerűen csak szép.
De térjünk vissza a 4014-eshez! Szerettem ezt a szolgálatot, 
nem volt túl megerőltető, így a mozdonyra, annak csinosítá-
sára is jutott elegendő idő. Fradiból meglehetősen korán, 
még a hivatalos jelentkezési idő előtt – a BKV szolgáltatását 
igénybe véve – elindultam a budai pályaudvar felé. Azért 
siettem, hogy indulás előtt alaposan át tudjam nézni a gépe-
met – amely természetesen az 1160-as sorozatszámot visel-
te – és egy kicsit ápolhassam, még mielőtt nekivágnék a 
dunaújvárosi menetnek. Imádtam csillogó-villogó masinával 
rájárni a szerelvényre, kifejezetten jó érzéssel töltött el, ha 
néhány utas odajött és megcsodálta.

Amikor a tárolóba kigyalogoltam, nem találtam a megszokott 
helyén a mozdonyt. A kulcsai sem voltak leadva az őrhelyen, 
ezért felhívtam a mozdonyirányítót és tőle próbáltam meg-
tudakolni, hogy hová tűnt a paripám. Akkor tudtam meg, 
hogy a hegyeshalmi vonalon, Budaörs előtt leszakadt a fel-
sővezeték, emiatt a vonatok sokat késtek, tehát nem volt 
tartható sem a szerelvény-, sem a gépforduló. Az én mozdo-
nyomat egy keletis kolléga vitte el, nekem pedig az ő gépével 
kell a vonataimat továbbítanom. Azt hiszem, felesleges meg-
említenem, hogy nem voltam túl boldog. De boldogtalanság 
ide, szomorúság oda, a V43, 13xx (a pontos számára már nem 
emlékszem) pályaszámú, szinte még a gyár festékszagát 
árasztó új mozdonnyal voltam kénytelen beérni. A jármű 
úgy tisztasági, mint műszaki szempontból kifogástalannak 
tűnt, ezért a kezdeti rossz hangulatom szépen lassan oldód-
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ni kezdett. Indulás után azt tapasztaltam, hogy csendesen 
futnak alattam a kerekek, huzat sem zavarta a komfortér-
zetemet, így aztán jókedvűen, vidáman közeledtem a fordu-
lóállomás felé. Iváncsa kezdőpont felőli oldalán a bejárati 
jelző egy sárga fénnyel adott szabad jelzést. Sajnos tapasz-
talatból tudtam, hogy ilyenkor a jelző és a váltók közötti 
útátjárón rendszeresen megjelenik a vezetőállás-jelzőn – 
akkoriban vezetőállás ismétlőjelzőnek hívtuk – a vörös fény, 
amelynek következtében megtörténik a leoldás, magyarul a 
kényszerfékezés.

EGY (TALÁN) SZABÁLYTALAN, DE HASZNOS TRÜKK
Ezen a ponton ismét meg kell állítanom elbeszélésem folya-
mát, mert valamit el kell magyaráznom. Amint az elején már 
említettem, egykoron szégyennek számított a kerekek meg-
laposítása. A kényszerfékezés azonban a magas pályaszámú, 
Dü24 nyomásmódosítóval és ALE 10-es oldószeleppel ellátott 
Sziliken elvileg megakadályozta, hogy a mozdonyvezető old-
ja a féket, ezért aztán üzemszerűen, egészen a megállásig 
maximális levegőnyomás uralkodott a fékhengerekben, ami 
könnyen kerékcsúszáshoz vezetett. De bennünket, magyar 
masinisztákat nem olyan fából faragtak, hogy ne találjunk 
megoldást az ilyen és hasonló kritikus helyzetekre. Tehát 
adva van a probléma, mégpedig az, hogy az ALE 10-es oldó-

szeleppel csak az üzemi fék oldható. Ha vészfékezés vagy 
más okból kiváltott automatikus fékezés okán ürül a főve-
zeték, akkor annak nyomása 3,6 bar alá csökken. Ilyen ala-
csony, vagy ennél alacsonyabb nyomás esetén (tehát egy 
kényszerfékezés bekövetkeztekor) a fékhengerekből a leve-
gőt már nem lehet az oldópedállal elengedni. Ezért mi azt 
a módszert alkalmaztuk, hogy leoldás vagy vészfékezés 
esetén a fékezőszelep karját „töltő-oldó” állásba nyomtuk, 
ezáltal a fővezeték nyomását időlegesen annyira meg tudtuk 
emelni, hogy az oldás végrehajthatóvá váljék. Ilyenkor azon-
ban rohamosan szökni kezdett a főlégtartályból a levegő, 
ami azért volt rossz, mert a V43-as gépeken leoldás esetén 
a főmegszakító is kikapcsolt, tehát állt a légsűrítő és szüne-
telt levegő utántáplálása. Mi azonban felkészült gépészek 
voltunk, tudtuk, hogy a 861-es (éberségi és vonatbefolyáso-
ló) nem a főmegszakító ki tekercsét táplálja, nem is a tartó 
tekercsének áramkörét szakítja, hanem a 102/1-es ellenál-
láson át azt söntöli. ( 6. ábra.) Így, ha a főmegszakító kap-
csolóját a rugója ellenében folyamatosan be állásban tartot-
tuk, akkor a 102/1 ellenállás megkerülésével – Kirchoff 
törvénye értelmében – feszültség alatt tudtuk tartani a 
tartótekercset, miáltal a főmegszakító bekapcsolva maradt, 
tehát a kompresszor működött.

A NAGY CSÚSZÁS
Vonatommal Iváncsa állomáshoz közeledtem, amikor meg-
szakítottam történetem fonalát, tehát most ott folytatom. 
Amikor elhaladtam a sárga fénnyel világító bejárati jelző 
mellett – ahogyan azt előre tudtam – az útátjárón kiesett a 
sárga jel, aminek következményeképpen kigyulladt a vörös 
fény és bekövetkezett a kényszerfékezés. Én rutinosan rá-
léptem az oldópedálra, a D2.es karját „töltö-oldóba” nyomtam, 
majd megdöbbentem. Megdöbbentem, mert olyant láttam, 
amit még soha azelőtt. Abban a pillanatban, amikor a féke-
zőszelep karját a rugója ellenében előrelöktem, a legfelső 
feszmérőn a piros mutató – ez jelezte a főlégtartályban ural-
kodó nyomást – nullára esett vissza, miközben a fővezeték-
ben is megmaradt a légköri nyomás. (Azért írom le ennyire 
részletesen, mert egyre több olyan kolléga dolgozik mozdony- 
vagy motorvonatvezetőként, aki egyáltalán nem ismeri a V43.
as gépeket.) A fékhengerekben azonban a 3,8 bar makacsol 
tartotta magát. A következő pillanatban a sebességmérő 
mutatója is alapállásba zuhant, tehát csúsztunk. Semmit 
sem tudtam tenni. Borzasztó élmény, amikor az ember eny-
nyire tehetetlen. Megállás után az éberségi pedáljának le-
nyomásával megszüntettem a leoldást, aminek következtében 

ismét mutatott, mégpedig folyamatosan emelkedő nyomást 
úgy a főlégtartály, mint a fővezeték feszmérője. Bekapcsoltam, 
feloldottam és elindultam. A mozdony sajnos oly mértékben 
meglaposodott, hogy menet közben nem egyszerűen kopogott, 
hanem zuhogott. Majdnem elsírtam magam. Hogy’ fogom 
én ezt megmagyarázni az este engem váltó kollégának? Rá-
adásul úgy, hogy magam sem tudom, mi történt, mi okozta 
a fékrendszer szokatlan működését, mit csináltam rosszul? 
Szorongva vártam a váltás pillanatát. Miközben jártam be 
a Délibe, messziről lehetett hallani, hogy döngetik a pályát 
a lapos kerekek. Amikor a leváltóm felszállt, csak annyit 
kérdezett:
 – Na mi van? Neked is leoldott?
 – Igen – feleltem, de valamiért nem tudtam oldani.
 – Ne csodáld! Néhány új gépünkre olyan szelepet szereltek 
fel, amely leoldás esetén minden utántáplálási lehetőséget 
meggátol. Ezért láthattad, hogy nullára csökkent a főlégtar-
tály nyomása, mert amint a csőrendszerből a levegő távozott 
– utántáplálás nem lévén – a műszernek nem volt mit mu-
tatnia. Sajnos ez a gép emiatt egyszer már megjárta a keré-
kesztergát. Lassan elfogy az abroncs, mert most ismét esz-
tergálni kell, hiszen így nem közlekedhet.

A soron következő havi oktatáson a fékoktatónk már ismer-
tette velünk a köznyelvben később csak géplaposító beren-
dezésnek elnevezett szerkezet működését. Azért találták ki 
e „zseniális” eszközt, hogy korlátozzák a mozdonyvezetők 
cselekvési szabadságát, magyarul, senki ne avatkozhassék 
be, ha a gép azt mondja: megállj! Egyre több mozdonyra 
került fel e borzalmas szelep, majd miután a laposodásból 
adódó károk már az eget ostromolták, valamennyit leszerel-
ték. Talán jobb, ha elfelejtjük az egészet!  

Azért itt meg kell jegyezzem, hogy a számítástechnika töké-
letesedésével egyre inkább megszűnni látszik a mozdony-
vezetők tudásába, felkészültségébe, valamint a helyes dön-
tésébe vetett hit. A korszerű vontatójárműveken szinte 
mindent komputerek által vezérelt biztonsági rendszerek 
felügyelnek, a masiniszta azok döntéseit nem bírálhatja fel-
ül. Szerencsére az én időmben még másképpen mentek a 
dolgok. A vonatok biztonságát, a gépek hibátlan üzemét a 
mozdonyvezető józan esze, felkészültsége, kreativitása és 
fegyelme garantálta. Ezért is szerettem annyira a szakmán-
kat.

Móricz Zsigmond

A MOSZ a vontatási utazószemélyzet bevonásával felmé-
rést készített a mozdonyok, motorvonatok vezetőállásán 
tapasztalt állapotokról.  Akciónk célja a mozdonyvezetői 
munkakörülmények vizsgálata, egy olyan valós állapot 
feltárása, mely napjainkban hűen jellemzi a hazai vasúti 
járművezetők munkavégzési körülményeit. Hivatásunk 
gyakorlása számos egészségügyi kockázattal jár, ezek 
hatása az évek során különféle betegségeket, vagy tartós 
egészségromlást idézhet elő. Vizsgálatunk a MÁV-START 
és a GYSEV járműveinek állapotára vonatkozott. 
Örvendetes, hogy számos kollégánk aktívan részt vett a 
monitorizálásban, többszáz visszajelzést és szöveges ki-
egészítést kaptunk. Ezek feldolgozása folyamatban van, 
a részletes beszámolót a Mozdonyvezetők Lapja követke-
ző számában jelentetjük meg. A felmérőlapok eredmé-
nyeit – biztosítva a névtelenséget¬ – most összesítjük, 
annak tanulságait nyilvánosságra hozzuk, és ezek alapján 
a munkáltatónál kezdeményezni fogjuk a hiányosságok 
felszámolását, a munkakörülmények javítását.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tegyél érte, 
itt és most! 
Felmérést készítettünk 
a mozdonyvezetői 
munkavégzési 
körülményekről.
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(1145 Budapest, Bácskai u. 11)
https://mosz.co.hu/148-Ingyenes_balesetbiztositas.html

A biztosítással kapcsolatban tájékoztatást ad:
Hegedűs Gizella  •   biztositas@mosz.co.hu  •   Tel: 30/177-7660

A MOSZ ingyenes balesetbiztosítása 
tagdíjat fizető tagok részére.

A biztosítás a nap 24 órájára és a világ összes országába érvényes.

KOCKÁZÁTOK BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
Temetési költségtérítés (betegségi vagy baleseti halál esetén): 100.000.-
Baleseti halál esetén további: 500.000.-
Közlekedési baleseti halál esetén további: 300.000.-
Baleseti maradandó egészségkárosodás arányos térítés

11 - 51 %

51 - 100 %

300.000.-

1.000.000.-
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás 

(31-100%) között további arányos térítés:

300.000.-

Baleseti műtéti térítés

I. csoport 

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

80.000.-

60.000.-

40.000.-

20.000.-

8.000.-
Baleseti kórházi napi térítés 1-50 napig: 2.000.-
Égés baleseti okból arányosan maximum: 200.000.-
Csonttörés, csontrepedés - fix összeg: 20.000.-
Baleseti keresőképtelenség folyamatos 28 nap után egyszeri:

(a biztosítási események száma nem korlátozott)

20.000,-

Betegségi keresőképtelenség esetén 

• folyamatos 15 nap után: 
• 30 nap után további egyszeri térítés: 

(évente legfeljebb egy alkalommal)

20.000,-

20.000.-

Kedves Tagok!
Az év vége közeledtével eljött az idő, hogy azok a tagok és családtagok, akinek külön fizetett

Union biztosításuk (is) van (600,- 800,- 1600,- Ft-os), és váltani szeretnének olcsóbb vagy
drágább csomagba, megtegyék az erre vonatkozó módosító nyilatkozatot.

A Módosító adatlapokat 2021.12.17-ig várjuk a MOSZ központi postacímére: 1580 Bp. Pf.145
Az ez után érkező kéréseket csak a következő decemberben tudjuk feldolgozni, ezért kérek

mindenkit, hogy időben gondolja végig, mit szeretne!

https://mosz.co.hu/images/a146/Modosito_adatlap.pdf

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

Hegedűs Gizella (Tel: 30/177-7660, e-mail: hegedus.gizi@mosz.co.hu)
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MOSZ - Union Csoportos- Élet- Betegség- 
és Balesetbiztosítás 

MOSZ tagok és családtagjaik részére
A biztosítás a nap 24 órájára és a világ összes országába érvényes.

Bárki beléphet, aki:

• MOSZ tag vagy családtag 
o Tagoknak az ingyenes balesetbiztosítás mellé is érdemes kötni!
o Nyugdíjba vonulás után sem szűnik meg, csak ha külön kéri. 

• 18 év feletti életkorú
o A biztosító egységesen 75 éves korig vállalja a kockázatot minden szolgáltatásra. DE! 70 év felett a 

biztosítási összegek megfeleződnek!
• lakossági folyószámlával rendelkezik, és engedélyezi róla a csoportos beszedést.

o A biztosítás fenntartása érdekében folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges.
o Mindenkinek magának kell figyelni, hogy hónap 10. napján le tudtuk-e emelni a díjakat. Ha nem 

történik meg, szólni kell a MOSZ központnak, mert amennyiben a lehívás 3 alkalommal is sikertelen 
(pl. be nem jelentett bankváltás, fedezethiány miatt), a biztosító kockázatvállalása megszűnik. 

o A bankszámlaszám változást nem elég a banknak bejelenteni, a MOSZ központnak is haladéktalanul 
jelezni kell!

A biztosító a szerződésbe újonnan belépőkre a nyilvántartásba vételt követő naptól számítva a következő várakozási 
időt köti ki:

• Betegségek 1 hónap

• Kritikus betegségek 2 hónap

• Haláleset azonnal indul

• Baleset azonnal indul

A kifizetett összeget saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító adó- és járulékmentesen. A belépés és kárrendezés 
egyszerűen, a MOSZ központon keresztül történik. Biztosítási csoportok közötti átlépés (kisebb vagy nagyobb összegbe), 
kizárólag decemberben, a következő biztosítási évtől lehetséges!
Kárbejelentés: A honlapról le kell tölteni az igénylőlapot, és az összes orvosi papírral együtt postán be kell küldeni a 
MOSZ központba. (1145 Budapest, Bácskai u. 11)

Bővebb felvilágosítás 

honlapunkon:  https://mosz.co.hu/146-Elet-Baleset-Betegbiztositas.html 
Hegedűs Gizella  •   biztositas@mosz.co.hu  •   Tel: 30/177-7660

Szolgáltatások  

„A” 
csomag 

600 Ft/hó

„B” 
csomag 

800 Ft/hó

„B+extra” 
csomag 

1600 Ft/hó

Balesetből eredő káresemények

Baleseti halál 500.000.- 1.000.000.- 2.000.000.-

Baleseti rokkantság 100%-ig arányosan

50%-ot meghaladó rokkantság esetén további egyszeri 
térítés

1.000.000.-

500.000.-

1.500.000.-

500.000.-

3.000.000.-

1.000.000.-

Baleseti kórházi napi térítés 1-50 napig 2.000,- 2.000,- 4.000,-

Csonttörés, csontrepedés fix egyszeri térítés 20.000,- 20.000,- 50.000,-

Baleseti műtét, arányos térítés 100%-ig 200.000,- 200.000,- 400.000,-

Égés, arányos térítés 100%-ig 200.000,- 400.000,- 600.000,-

Baleseti múlékony sérülés  
(28 napon túli BALESETI táppénz)

20.000,- 20.000,- 50.000,-

Betegségből eredő káresemények

Betegségi kórházi napi térítés max. 50 napig naponta

(amennyiben a kórházi tartózkodás legalább 3 napig tartott)

3.000,- 3.500,- 7.000,-

Betegségi műtét, arányos térítés 100%-ig 300.000,- 400.000,- 800.000,-

Teljes és végleges munkaképtelenség (79% felett) 100.000,- 100.000,-  100.000,-

Kritikus betegségek: (szívinfartktus, rákos megbetegedés,  
agyi érkatasztrófa - stroke, by-pass, szervátültetés, veseelégte-
lenség)

100.000,- 100.000,- 200.000,- 

Betegségből vagy, természetes okból bekövetkezett halál 600.000.- 1.000.000.- 2.000.000.- 
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A Tagkártya bemutatása és a tag azonosítása minden helyszínen kötelező 

 

 

MOSZ flotta ügyintézéshez „Tagsági igazolás” 
helyett ügyintézéshez elég felmutatni az aktuális 
évre érvényesített tagkártyát. 

 

Szilvásváradi Kalandpark és 
Kalanderdő 

Cím: 3348 Szilvásvárad, Szalajkavölgyi út 
E-mail: info@kalanderdo.hu  
Web: https://kalanderdo.hu  

10% kedvezmény a kalandpark 
szolgáltatásaiból  

 
 

 
 

Wundergaff Horgászcikk áruházak 
Cím:  

• 5000 Szolnok, Ady Endre út 30.  
(Koszorú út sarok) 

• 4035 Debrecen Kürtös utca 8. 
10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből  

 
 

 

Túrfishing – Horgászcikk áruház 
Cím: 5400 Mezőtúr, Földvári u. 15 (Piactér)  
Web: http://turfishing.hu/   

10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből 

 

Contact Autó – Autósbolt 
Cím: 7634 Pécs, Bolgár köz 4. 
Web: http://contactauto.hu/   

10% a gyári, 40% az utángyártott 
alkatrészek árából 

 
 

 

Prime Optika 
Cím: 1138 Budapest, Berettyó u. 2-8 
E-mail: info@primeoptika.hu  
Web: https://primeoptika.hu/   

30% kedvezmény komplett szemüveg 
készítése esetén MOSZ Tagoknak és 
családtagoknak  
„Ismerjük a mozdonyvezetők speciális 
szemüvegigényeit” 

 

Páva Papír – Papírbolt 
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 3 
Web:https://www.facebook.com/Páva-

Papír-116175740295489  

10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből 

Kedvezmények MOSZ tagkártyához –  
A Tagkártya bemutatása és a tag azonosítása minden helyszínen kötelező 

 
 

 
 

Tiszaliget Apartman Hotel Szolnok  
Cím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 34. 
E-mail: info@tiszaligetapartman.hu  
Web: www.tiszaligetapartman.hu  
Szállásfoglalás kizárólag e-mailben vagy 
honlapon lehetséges a Tagkártya szám 
megadásával! 

10% kedvezmény 
Service 4 You - Szálloda és Wellness lánc 
A következő szállodákban 15% kedvezmény online 
foglalás esetén, ami „Különleges ajánlatok”-ra, 
Ünnepi és Tematikus csomagokra nem vonatkozik.  
 
Foglalás 
• a szállodák e-mail címén vagy online foglalási 
rendszerén (ld. a szállodáknál) 
• a http://.service4you.hu  online foglalási 
rendszerén lehetséges a promóciós kód megadásával. 

 
Promóciós kód: Kérd a MOSZ központtól a 30/177-7660 vagy a 30/825-5887 számon 
 

Tisza Balneum Hotel**** 
Cím: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 
27. 
E-mail: reservation@balneum.hu  
Web: http://www.balneum.hu  

 

Hotel Yacht**** Wellness 
Cím: 8600 Siófok, Vitorlás u. 14. 
E-mail: info@hotel-yacht.hu  
Web: www.hotel-yacht.hu 

 

Hotel Móló*** Siófok 
(szezonális) 

Cím: 8600 Siófok, Vitorlás u. 16. 
E-mail: info@hotelmolo.hu  
Web: www.hotelmolo.hu  
 

Nostra Hotel*** Siófok (szezonális) 
Cím: 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 51. 
E-mail: info@nostrahotelsiofok.hu  
Web: www.nostrahotelsiofok.hu  

My Lake Hotel 
Cím: 8621 Zamárdi, Gáspár A. u. 23. 
E-mail: 

reservation@mylakehotel.hu  
Web: www.mylakehotel.hu  
 

Hotel Forrás*** Zalakaros 
Cím: 8749 Zalakaros, Termál u. 6. 
E-mail: info@hotelforraszalakaros.hu 
Web: www.hotelforraszalakaros.hu 

Hotel Aquarell**** Cegléd 
Cím: 2700 Cegléd, Fürdő út 24. 
E-mail: staff@aquarellhotel.hu  
Web: www.aquarellhotel.hu 

Cserkeszem Panzió 
Cím: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 16. 

Pilvax Hotel**** Kalocsa 
Cím: 6300 Kalocsa, Szent I. király út 21. 
E-mail: info@pilvaxhotel.hu  
Web: www.pilvaxhotel.hu  
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Kedvezmények MOSZ tagkártyához –  
A Tagkártya bemutatása és a tag azonosítása minden helyszínen kötelező 

     

 

Kedvezmények MOSZ tagkártyához –  
A Tagkártya bemutatása és a tag azonosítása minden helyszínen kötelező 
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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 

 φ

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


