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Minden út egyetlen lépéssel kezdődik. Örök igazság, 
amelynek valóságtartalmát teljes mértékben átérzem 
szakszervezetünk történetére, életére, mindennapjaira 
vonatkozóan is.  A tény, hogy most együtt itt vagyunk, 
azt jelenti, hogy akkor, annak idején volt létjogosult-
sága az első lépésnek. Épp úgy, ahogy az azóta eltelt 
25 évnek is.  Az élet, az idő visszaigazolta, szükséges, 
kell, hogy közösen, vállvetve fogjunk össze és harcol-
junk jogainkért, kiálljunk a mozdonyvezetők érdekei-
ért. 
Hitünk szerint tettünk! Akkor is, azóta is. 
Ahogy itt körbenézek, jó érzés tölt el. A rendkívül im-
pozáns, európai-, sőt világviszonylatban is méltán 
elismert Operettszínház falai között eleveníthetjük fel 
a szakszervezetünk mögött álló negyed század törté-
néseit, tanulságait. Kiváló, nagyszerű emberekkel 
ünnepelhetünk most együtt.
Kedves Kollégáim, barátaim! 
Hiszem, hogy vannak mérföldkövek, amelyekhez ha 
elértünk, el kell időzni kicsit, és igen, meg kell ünne-
pelni! Hiszen az ünnep az, amely segít a szürke hét-
köznapok egyhangúságából kitörni, segít feltöltődni. 
Kell ugyanis az új lendület, hogy tovább tudjunk ha-
ladni hivatásunk rögös útjain. 
A mögöttünk álló évekre, eredményekre visszatekint-
ve úgy gondolom, szakszervezetünk méltó arra, hogy 
rangjához illően ünnepeljük! Az ünnepnek pedig elen-
gedhetetlen része a visszaemlékezés. 
Forgassuk vissza kissé az idő kerekét, mindez hogyan 
is kezdődött? 1990-et írtunk. 74 mozdonyvezető közös 
akarata valósággá érett. Augusztus 23-án az akkori 
mozdonyvezetői elvárásoknak megfelelően fényre bá-
báskodtuk a Mozdonyvezetők Szakszervezetét. 
Ezzel egy olyan, önálló szakmai egységet teremtettünk, 
amely a hatályos törvények keretei között volt hivatott 
biztosítani a mozdonyvezetők mindenkori érdekeinek 
érvényesülését. Bizton állíthatom, olyan szakmai szak-
szervezetet hoztunk létre, amely a mai napig is egye-
dülálló! Sőt, túlzás nélkül mondhatom, hogy a hazai, 

megtépázott tekintélyű, beszűkített mozgásterű szak-
szervezetek között példaértékűnek bizonyul, amely 
azóta is kiállja az idő próbáját. 
 Leírhatatlan érzés számomra, hogy itt lehetek és te-
kintetem találkozhat azon kollégáim tekintetével, akik-
kel annak idején közösen járultunk hozzá a megala-
kuláshoz. Sajnos, többen nem lehetnek már itt az 
alapítók közül, de a mai napig is meghatódva gondo-
lunk rájuk és tisztelettel adózunk emlékük előtt. 
Az elmúlt 25 év önmagáért beszél… 300 hónap! 9125 
nap! 210 millió lélegzetvétel, 986 millió szívdobbanás. 
Ez idő alatt szakszervezetünk a felnőtt korba lépett. 
Jó tudni, hogy a kezdeti lépésektől kísérhettük az úton. 
A sikerek szárnyakat, a nehézségek és harcok a szár-
nyakba erőt adtak. Mi pedig gondos, jó szülőként pró-
báltuk egyengetni az útját. 
Büszkék voltunk, vagyunk arra, hogy amíg az elmúlt 
két és fél évtizedben egyötödére csökkent a vasutasság 
létszáma, addig a mozdonyvezetők esetében létszám-
leépítés nem történt. 
Ez nem magától hullott az ölünkbe! 
Elődeink és napjaink katonáinak kőkemény, kitartó, 
fáradságot nem ismerő munkája áll mögötte. Kiemel-
kedőnek tartom, hogy minden más vasúti munkakörtől 
eltérően a vontatási utazóké az egyetlen munkaköri 
csoport, amely a szubjektívizmust kizárva, előre meg-
határozott paraméterek alapján kapja jövedelmét egy 
tarifatáblán keresztül. Nem véletlen, hogy ezt a jól 
bevált gyakorlatot támadások érték korábban. Tudjá-
tok, tudjuk, ezt sikeresen hárítottuk, megvédtük érde-
keink szerint.  További elvitathatatlan érdemünk, hogy 
küzdelmes harcok árán ugyan, de elértük: a mozdony-
vezetői jövedelmek sokszorosára emelkedtek szakszer-
vezetünk megalakulása óta. 
A sikereken fellelkesülhetünk, elégedettek lehetünk, 
de figyelem, meg nem elégedhetünk. Természetesen 
nem csak sikereink voltak szép számmal, akadtak döc-
cenők, nehézségek is, de mi azonban soha nem csüg-
gedtünk, a legnehezebb pillanatokban hittünk a leg-

Szerkesztői jegyzet…

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!

Szakszervezetünk 2015. augusztus 
29-én az Operettszínházban ünnepelte 
megalakulásának 25. évfordulóját. Az ott 
elhangzott beszédekről és méltatásokról 
tájékoztatjuk a tisztelt Olvasót!
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A korábbi krízishelyzetek mindegyikét sikerrel tudtuk 
kezelni a minden alkalommal jogszerűnek minősített 
munkabeszüntetés eszközével. Az erőszakkal megvál-
toztatott jogszabályi környezet kihúzta a gyékényt a 
szakaszervezetek nyomásgyakorló eszközeinek tárhá-
zából, ezzel jelentős csorbát volt kénytelen elszenved-
ni a hazai érdekvédelem. Mi azonban minden maradék 
eszközünkkel arra törekszünk, hogy maximálisan ki-
használjuk a jogszabályok által kínált mozgásteret. 
Az erőből megszüntetett korkedvezményes nyugdíj-
rendszer okán, lehet, hogy erre hamarosan sort is kell 
kerítenünk. Korán sem annyira elégedettek a munka-
vállalók, mint ahogy azt a vasút vezetése a kormány-
zati média sikerpropagandája hangoztatja.
A MOSZ továbbra is rendületlenül számít tagjainak 
támogató együttműködésére, elkötelezett és felelős 
munkájára.  Nem ígérhetek – még itt az ünnepélyes 
hangulattól ittas légkörben sem – könnyű utat, konflik-
tusmentes jövőt. De hitem és meggyőződésem szerint 
közösen minden cél elérhető. 
A munka zajában bizonyára lesznek – mint ahogy ed-
dig is voltak élesebb pengeváltások – keményebb ösz-
szeszólalkozások. Úgy gondolom ez így van rendjén, 
mindaddig, amíg a közös cél vezérel mindannyiunkat, 
mindaddig, amíg a MOSZ érdekit tartjuk maradékta-

lanul szem előtt. 
Hangsúlyozom, a vita, a nézeteltérés fontos mozgató-
rugó, az ügyeket, folyamatokat előbbre tudja vinni, de 
létfontosságúnak tartom azonban, hogy ezeket kultu-
ráltan, egymás személyének tiszteletben tartásával 
tegyük. A szakszervezeti célokért folytatott küzdelem-
ben nincs helye személyeskedésnek, ártó szándéknak, 
a szakszervezeti érdekekkel szembemenő önös érde-
keknek. A Mozdonyvezetők Szakszervezete MI magunk 
vagyunk, Te, Ő, MI! Kivétel nélkül valamennyien! 
Végezetül engedjétek meg, hogy felidézzem Arany Já-
nos véleményem szerint ide illő szavait.
„Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, 
az erős megállja, és tudod az erő micsoda? Akarat, 
mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat!”  
Ezekkel a zárógondolatokkal mintegy útravaló gyanánt 
kívánok jó egészséget, kitartást a következő évek, év-
tizedek munkájához. 
A feladatok azonban egyelőre 
most várják a sorukat, ragadjuk 
meg a ritka pillanatot és ünne-
peljünk! 
Boldog születésnapot Mozdony-
vezetők Szakszervezete!
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Jubileum
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2015. augusztus 29-én megünnepeltük fennállásunk 25. évfordulóját az Operettszínházban, mely nagy sikert aratott. Az alapítók je-
lentős többsége elfogadta meghívásunkat, kevesen nem tudtak jönni. Eme jeles eseményen adtuk át az emlékplaketteket is. Három 
kitüntetett került kiválasztásra. Bak Ignác, Polgár József és Kiss Zoltán. Őket felkértük a színpadra, ahol átvehették az oklevelet és az 
emlékérmet. 
Az előadás is fantasztikusra sikeredett. Egy operett egyveleg válogatást láthattunk, Janza Kata, Kékkovács Mara, Peller Károly, Szeré-
nyi László és Bardóczy Attila előadásában. Bardóczy művész úr nem utolsó sorban elfogadta a műsorvezetői szerepet is. Az egyveleg 
előadásba teljes mértékben bevonták a közönséget, együtt énekeltünk a színészekkel, több ismert régi dalt, többek között a Neotontól 
a Holnap hajnalig című számot, Hajmási Péter és Pál se maradhatott ki a repertoárból, sőt a Rongyos élet is elhangzott. 
Az előadást követően a szűnni nem akaró taps közepette sikerült megköszönni a Vasutas Zeneiskolának és a művészeknek a fergete-
ges műsort. A dalok után a kulináris élvezetek jöttek a színház előterében. A résztvevők óriási élménnyel és teli hassal búcsúzhattak 
el a patinás színháztól.

Bardóczy Attila köszöntötte a közönséget:

„Tisztelet Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink!
Kérem, engedjék meg, hogy magam és az Operettszínház teljes társulatának nevében szere-
tettel köszöntsem Önöket ezen az ünnepélyes napon, amikor a Mozdonyvezetők Szakszervezte 
fennállásának 25. éve előtt tiszteleg. Bardóczy Attila vagyok, színész. Az Operettszínház színmű-
vészeként az a megtiszteltetés ért, hogy én kalauzolhatom Önöket végig az ünnepség óráin. Itt 
ragadnám meg az alkalmat, hogy hangsúlyozzam, öröm számunkra, hogy helyszínt, sőt, talán 
mondhatom, hogy otthont nyújthatunk az eseménynek. Reményeink szerint hamarosan kezdődő 
díszelőadásunkkal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy e nap még emlékezetesebb, maradandóbb 
legyen.  Bár az előadás kicsit még várat magára, annyit azért már most elárulhatok, hogy az ope-
rett és musical irodalom legcsodálatosabb gyöngyszemiből válogattunk. 
Hamarosan felgördül a függöny és kezdetét veszi az előadás. Fogadják jó szívvel és sok szeretet-
tel jelképes csokrunkat, amelyet hangjegyekből és dallamokból fontunk. Engedjék át magukat, a 
felhőtlen kikapcsolódásnak és hagyják, hogy hasson a színház varázsa. Örömteli, szép perceket, 
nagyon jó szórakozást kívánok!”

Az elnöki köszöntőt követően a kitüntetések átadására került sor. Jubileumi esemény egyik fénypontja, a kitüntetések átadása követ-
kezett. A MOSZ működése óta se szeri se száma azoknak, akik méltóak voltak, vagy lehettek volna a kitüntetésre, de mint tudjuk, a 
nagyszerűek között is vannak még nagyszerűbbek. Idén a MOSZ testületei három kollégát részesítenek a Mozdonyvezetőkért Emlé-
kérem kitüntetésében.  
Bardóczy úr felkérte Apavári József alelnök urat, hogy fáradjon fel a színpadra és Elnök úrral együtt adják át a Mozdonyvezetőkért 
Emlékérmeket. Bardóczy Attila színpadra szólította először Kiss Zoltánt, majd Bak Ignácot, és végül, de nem utolsó sorban Polgár 
Józsefet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
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Bak Ignác

Bak Ignác 1955-benszületett Pécsett, édesanyja szakács, édes-
apja mozdonyvezető volt. Már nagyon korán „megcsapta a moz-
donyfüst”, így a vasutat meglátni és megszeretni egy volt számá-
ra.  2009-ben vonult nyugállományba.
 Ignác nem egy ülök és várom a csodát típus. Az akkori ifjúsági 
szervezetben tisztségviselő volt, majd a Munkaügyi Döntőbizott-
ságban elnökhelyettes a Pécsi Vontatási Főnökség Üzemi Taná-
csának tagja, majd elnöke lett. A MOSZ-nak nem alapító tagja, de 
igyekezett hamar belépni soraink közé. Egyetlen pártnak sem volt 
és máig sem tagja. Jó kommunikációjának, könnyű beilleszkedő 
képességének köszönhetően hamar szót értett munkatársaival, 
feletteseivel, kamatoztatta ezt a képességét a mozdonyvezetői 
társadalom érdekében. Egy előre hozott választás során munka-
társai bizalmat szavaztak Neki, így a MOSZ ügyvivője lett, mely 
tisztséget hét évig töltött be.
1994-ben felmerült a pécsi mozdonyvezetők körében, hogy meg 
kéne változtatni azt a szokást, hogy szükséghelyzetbe került kol-
légák megsegítésére, esetleg temetésére „kitesszük” a dobozt, 
aztán annyi gyűlik, amennyi gyűlik. Volt, akit nagyon szerettek a 
munkatársak, volt, akit jobban, de sehogyan sem volt azonos a 
zsebek kiforgatása. Felmerült az igény egy alapítvány létreho-
zására. A vezető ügyvivő Serfőző Zoltán megkereste Ignácot és 
kérte, hogy folytassa az elkezdett munkát. Folytatta, mi több újra 
kezdte. 
Az alapítvány létrehozása nem kis gondot jelentett. Kilincselés 
házról házra, ajtóról ajtóra, de megérte a fáradságot. 1995. május 
24-én a Baranya Megyei Cégbíróság bejegyezte a „Mozdonyve-
zetők Egymásért” alapítványt, pécsi székhellyel. A kezdőtőkét, 
50.000 Ft-ot a MOSZ Pécsi tagcsoportja finanszírozta, természe-
tesen a központ jóváhagyásával. Az Alapító Okiratban Bak Ignác, 
mint a Kuratórium elnöke szerepelt. Aztán jöttek a dolgos hétköz-

napok. A MOSZ központ, látva a pécsi alapítvány sikeres működé-
sét, egy központi alapítvány életre hívása mellett döntött, mely-
nek létrehozását Ignác tanácsaival, tapasztalataival segítette. 

Alapítványi munkáján felül számtalan kirándulást szervezett 
tagcsoportjának, valamint Ignác kapcsolatai révén, egy nagyon 
sikeres Mozdonyvezetők Országos Találkozót rendeztünk 2007-
ben, melynek szervezésében is oroszlánrészt vállalt. A mai na-
pig is tartja a kapcsolatot a pécsi tagcsoporttal, mindig szívesen 
látott vendég rendezvényeinken, körülötte az élet még most is  
felpezsdül.

Kiss Zoltán

Kiss Zoltán 1957. júl.20-án született Nagykanizsán. Az általános 
iskola után 1975-ben érettségizett a nagykanizsai Olajipari Szak-
középiskolában. Ezután nyugdíjazásáig első és egyben egyetlen 
munkahelye, a vasút volt.
A mindkét vasutas szülőtől megszokott vasútszeretettel és a 
gépipari képesítéssel jelentkezett mozdonyvezető gyakornoknak.
Futball tehetsége miatt a gyakornoki ideje alatt a MÁV Nagykani-
zsai TE NB II. –es futballcsapatának tagja volt. Az 1977-ben meg-
szerzett mozdonyvezetői képesítés után a mozdonyvezetői mun-
ka már nem engedte az akkoriban úgymond profinak számító NB. 
II.-es csapatban tovább játszani. 
1980 után a sorkatonai szolgálatból leszerelést követően került 
kapcsolatba a szakszervezeti élettel. 1984-ben, Nagykanizsáról 
elsőként elvégezte a villamos mozdonyvezető tanfolyamot.
Az addig végzett szakszervezeti munkájáért és jó kommuniká-
ciós és szervező képessége miatt 1988-ban a VSZ-ben főbizalmi 
helyettesnek választották meg. 
Ugyan alapító tagja nem volt a MOSZ-nak, azonban a helyi tag-
csoport létrehozásában meghatározó szerepe volt. Amerre csak 
járt, agitálta és gyűjtötte a kollégák MOSZ-ba való átlépési nyilat-
kozatait.
Munkájának köszönhetően az akkori utazói létszám 90%-a lépett 
át az újonnan megalakult szakszervezetbe. 
Ilyen támogatottság mellett utazott az alapítókkal Pécsre, és je-
lentették be az akkori VSZ elnöknek, hogy a nagykanizsai Vonta-
tási Főnökség utazói kilépnek a VSZ-ből.
Ezután a tagcsoport megalakulásától,1990-től 2009 végéig, nyug-
díjazásáig, egy ciklus kivételével tagcsoportvezető volt. 
Ezen idő alatt mindig a mozdonyvezetők érdekében, a közössé-
gért tevékenykedett, nagyon sokszor a magánéletét félretéve. 

Mindig hangoztatta a MOSZ és a mozdonyvezetők összetartozá-
sának fontosságát.
Nyugdíjazásától a mai napig a tagcsoport pénztárosa, így tapasz-
talatával, hozzáértésével azóta is segíti a Tagcsoport munkáját.

Jubileum



8

Polgár József

Polgár József 1945.03.02.-án született Budapesten és fiatal korá-
ban vájárnak, bánya ácsnak tanult. Tanulmányai után 
szakmájában dolgozott, majd 1963. március 6-án jött 
a MÁV-hoz. 1974-ig a vasút széles területét bejárta, az 
összes szakosító vizsgát letette, és ezalatt a könyvelő, 
tervező, statisztikus képesítést is megszerezte. A vonta-
táshoz ezután került, 1975-ben diesel, 1982-ben villany 
mozdonyvezetői vizsgát tett. 1996. szeptemberi nyugdí-
jazásáig, főleg a villanyvontatásban vett részt. 
Közvetlen stílusa, messzemenő igazságérzete, és 
széleskörű tájékozottsága révén nagyon népszerű volt 
munkatársai körében, mind az öregebb, mind a fiata-
labb dolgozókkal megtalálta a közös hangot.
Vezette az akkori VSZ ifjúsági tagozatát, majd benne 
volt a helyi vezetőségben, 1988-1989 között SzB titkár 
volt, amiről lemondott, és szervezte a mozdonyvezetők 
különválását a Mozdonyvezetői tagozatba 1990-ig terje-
dő időszakban. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének 
alapító tagja. A megalakulástól Küldött, és a Debreceni 
tagcsoport pénztárosa 1994-ig, majd nyugdíjazásáig a 
tagcsoport vezetője. A MOSZ őskorában több bizottság 
munkájában részt vett, elsősorban gazdasági téren, a 

PEB elődjének is tagja volt. Nyugdíjazása után sem vonult visz-
sza teljesen, megszervezte a Debreceni tagcsoport Nyugdíjas 
tagozatát. Ha egészsége engedi, a mai napig aktívan segíti a he-

lyi vezetőség munkáját, rész 
vállalt a MOT vagy a közelmúlt 
demonstrációinak szervezésé-
ben.
 Habár a Területnek volt több 
Területi vezetője, voltak nála 
hosszabb időt eltöltött tagcso-
porti vezetők, mégis egyöntetű 
volt a vélemény, hogyha a Te-
rületen valaki megérdemelné 
ezt a kitüntetést, akkor erre Ő a 
legalkalmasabb személy.
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A német RTL igazgatóságának döntése alapján újraforgatják az 
eredetileg ‘60-as években készült Winnetou-filmeket. A munkála-
tok Horvátországban már gőzerővel zajlanak. A produkciós iroda 
megbízásából a filmben felbukkanó gőzmozdonyt és muzeális 
személykocsikat a Rail Cargo Hungaria – a Rail Cargo Logistics - 
Hungaria együttműködésével, – illetve a Rail Cargo Carrier 
zökkenőmentesen jutatta el rendeltetési helyére. 

A szerelvényt Magyarországon az RCH, Horvátországban 
és Szlovéniában az RCC továbbította különmenetben. A 
folyamat előkészítése nagy odafigyelést igényelt, hisz a 
muzeális jelleg és a gőzmozdony technikai sajátosságai 
speciális követelményeket támasztottak a továbbítás so-
rán. Ezek közé tartozott többek között, hogy 50 kilométe-
renként 10 percre meg kellett állni, mert a szakemberek-
nek – akik kísérő személyzetként a gőzmozdonnyal és a 
muzeális személykocsikkal együtt utaztak – be kellett 
olajozniuk a mozdony forgó, illetve csúszó alkatrészeit, 
ezzel elősegítve a felhevülés elkerülését. A továbbítást 
külön nehezítette, hogy az Isztria-félsziget csak Szlovénia 
felől közelíthető meg vasúton, ezért is volt szükség a Rail 
Cargo Carrier mindkét országban közlekedtethető moz-
donyára. Szintén nehezítő tényező volt, hogy a produkciós 

iroda többször módosította a szerelvény érkezésének dátumát, 
időpontját. A fuvarfeladat teljesítése a megbízó igénye szerint si-
keresen teljesült. A következő lépés a szerelvény hazajuttatása 
lesz, amely szeptember második felében esedékes.

Karbantartási benchmark: a Rail Cargo Austria és a Rail Cargo 
Hungaria közösen térképezte fel és hasonlította össze mozdony-
flottáik karbantartási rendszereit, illetve vizsgálta azok hatékony-
ságát. 

A teljesítménymérés (benchmark) célja az volt, hogy az ECM (En-
tity in Charge of Maintenance) tanúsítvány birtokosaként, azaz 
Karbantartásért Felelős Szervezetként az ÖBB TS-sel, illetve az 
RCA-val együtt újabb lépéseket tegyünk a csoport-szintű karban-
tartási folyamatok fejlesztéséért. 

A felmérés keretében összevetettük az RCA, illetve az RCH moz-
donyflottáinak karbantartási gyakorlatát. A vizsgálat kiterjedt 
többek között a karbantartásba bevont szerződéses partnerekre, 
a járműjavítókra, a javítási standardra, a műhelyek rendelkezésre 
állására, valamint az ezekkel összefüggő díjazásra, költségekre. 
Megvizsgáltuk a mozdonyok üzem-
készségének, rendelkezésre állásának 
mértékét is. A benchmark kimutatta, 
az RCH mozdonyflottájának rendelke-
zésre állása kiemelten magas, a 96%-
ot is meghaladja. A figyelemreméltó 
teljesítményt alapul véve a vállalatcso-
port vizsgálja annak a lehetőségét, 
hogy a csoport szintű rendelkezésre 
állás javítása érdekében a Rail Cargo 
Carrier 15 mozdonyának karbantar-
tása is Magyarországon történjen az 
RCH koordinációja mellett.

A további hatékonyságnövelést segítő 
tervek között szerepel a karbantartási 
szerződéses rendszer egyszerűsítése, 
a költségek további csökkentése, a 

tervezési időszakok egységesítése vállalatcsoporton belül, közös 
mutatószám-rendszer kialakítása, valamint egységes informati-
ka használata a műhelyekben és tervezésben, karbantartás-irá-
nyításban.

RCH: kiemelkedő rendelkezésre állás 
A tények hátterében 
• kisebb mozdonyflotta és rugalmas szervezet 
• folyamatos flottakövetés és tájékoztatás 
• intenzív felügyelet 
• a műszaki szakemberek jelenléte a műhelyekben
• jó kapcsolatok a MÁV-val és az ÖBB TS-sel
• közvetlen kapcsolat a vontatási reszortos és a moz donyve-

zetők között

Winnetou filmforgatás a 
Rail Cargo Hungaria közreműködésével  

RCH mozdonyflotta: kiemelkedő 
üzemkészség és rendelkezésre állás 
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Hívójelzés a bejáraton
A június hónap számomra az RCH mozdonyvezetőinek 
ineraktív oktatásának jegyében telt el. Mint mindig, 
most is felmerültek olyan problémák,  amelyekkel ér-
demes egy kicsit bővebben is foglalkozni, nemcsak az 
oktatás keretein belül, hanem lapunk hasábjain is. 

A Mozdonyvezetők Lapja 2013. áprilisi számában „Miért és ho-
gyan” címmel, a hívójelzés körüli rendelkezésekkel foglalkoztam, 
egészen pontosan a kijárati Hívójelzés esetén alkalmazandó sza-
bályokkal és a Hívójelzés feloldása jelzéssel. Mostani cikkemben 
azt szeretném körbejárni, hogy mi a teendő, ha egy szolgálati 
helyre (állomásra) hívójelzéssel jár be egy vonat. 

Az a tény, hogy ismét e témát vettem elő, annak köszönhető,  hogy 
a „HÍVÓJELZÉS” mellett való közlekedés az egyike a legkevésbé 
tisztán értelmezhető szabályoknak. Nagyon sok félreértéssel, 
rossz beidegződéssel találkoztam. Természetesen mindez nem 
véletlen, nem a mozdonyvezetőkben van a hiba, hiszen 
sokszor, inkább csak következtetni lehet a követendő magatar-
tásra, más esetekben viszont – elsősorban a kijárati jelzők Hí-
vójelzése esetében - hihetetlen aprólékossággal magyarázza az 
Utasítás, hogy miképpen közlekedjünk. 

A jobb megértés kedvéért szokásomhoz híven, ismét időutazás-
ra csábítom olvasóimat. Ebben az időutazásban gyakorlatilag a 
2013-as cikkemben megfogalmazott gondolataimat ismétlem 
meg, hiszen az akkori írásomat sokan talán nem olvasták, vagy, 
ha olvasták is, azóta rég elfelejtették. Tehát most merüljünk el egy 
kicsit a múlt óceánjában, mielőtt belekezdenénk a jelen problé-
máinak boncolgatásába!

Valamikor régen a vasúton, ha egy jelző meghibásodott, arról 
minden esetben értesíteni kellett a vonatok személyzetét és kézi 
jelzés vagy élőszavas értesítés alkalmazása mellett lehetett az 
adott jelző mellett elhaladni.
   A fényjelzők terjedésével azonban felmerült az igény, hogy a 
jelző kezelőjének ne kelljen kigyalogolnia a bejárati jelző előtt 
ácsorgó vonathoz, hanem egy külön, a biztosító berendezéstől 
függetlenül működtethető kiegészítő jelzési képpel lehessen a 
szolgálati helyre azt bejáratni. Természetesen éppen azért, mert 
a jelzési képet a biztosító berendezéstől függetlenül, bármilyen 
helyzetben ki lehetett vezérelni, behaladáskor a vonat sebességét 
úgy kellett szabályozni, hogy az, veszély észlelése esetén bizton-
ságosan megállítható legyen.
   Az első hívójelzéssel kiegészített jelzők fény bejárati jelzők vol-
tak és az 1954. április hó 10-től érvénybe léptetett „C” melléklet 
az F1-es jelzési utasításhoz címmel ellátott füzetben találkozha-

tott velük a vonat és a mozdonysze-
mélyzet. Ekkor még az úgynevezett 
irányjelzési rendszer volt érvény-
ben, villogó fényeket nem alkalmaz-
tak. A hívójelzés a főlap alatt, kiegé-
szítő jelzésként egy nyugodt fehér 
fénnyel világított, a főlapon látható 
vörös fénnyel együtt. A jelzési képet 
a korabeli utasítás következőképpen 
definiálta: „Hívójelzés. A  jelző hasz-
nálhatatlan. A vonat behaladhat, de 
csak olyan sebességgel (legfeljebb 
15 km/ó), hogy bármely pillanatban 
meg tudjon állni.”    
   Az 1966. november 1-jén bevezetni 
tervezett, de csak 1967. július elsején 
életbe léptetett Forgalmi és Jelzési 
Utasítás szakított az addigi irányjel-
zési rendszerrel és egy teljesen új, úgynevezett sebességjelzé-
si rendszerre állt át. Megjelentek a jelzőkön a villogó fények és 
ekkortól kezdték használni a jelzők árbocának ma is érvényes 
színezését.
   A hívójelzés jelzési képe is megváltozott. A főlapon világító vörös 
fény alatt most már nem nyugodt, hanem villogó fehér fénnyel 
engedélyezte a jelző mellett való elhaladást. Alkalmazási területe 
is bővült. Az 1967-es Jelzési Utasítás 73. pontjának „A” bekezdé-
se így fogalmazott: „Alak és fény bejárati, kijárati és fedezőjelzőn 
alkalmazható Hívójelzés (villogó holdfehér fény a továbbhaladást 
megtiltó jelzés alatt), amely csökkentett, legfeljebb 15 km/ó se-
bességgel továbbhaladást engedélyez.”     
   Később, egy módosítással (ha jól emlékszem az ötös számú-
val), az alakjelzők hívójelzéssel való kiegészítésének lehetőségét 
törölték az utasításból. (Mint már említettem ezt a rövid kis időu-
tazást a 2013-as cikkemből emeltem át ide.)

Most pedig térjünk vissza a mába. Beszéljük meg, hogy mit te-
gyen a mozdonyvezető, ha a bejárati jelző továbbhaladást tiltó 
jelzési képe alatt a kiegészítő lapon megpillantja a villogó fehér 
fényt és nincsen jól működő vonatbefolyásolás!    Először is la-
pozzuk fel a Forgalmi Utasítást és figyelmesen tanulmányozzuk 
a 15.19 fejezetet. Nos, ebből mindjárt kiderül, hogy hívójelzés 
esetén külön értesítés nélkül is elhaladhatunk a használhatatlan 
vagy egyéb okból nem kezelt bejárati jelző mellett. Nagyon ér-
dekes azonban a 15.19.1.2. szakasz tartalma, mert azt írja, hogy: 
„A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt jelző után 
következő váltókon csak olyan sebességgel közlekedhet, hogy a 
vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani. A továbbha-
ladás sebessége a legjobb látási viszonyok mellett sem lehet 15 

km/ó-nál nagyobb.” Ebből a néhány sorból pedig az 
következhetne, hogyha, teszem azt, valaki gépme-
netben halad el egy állomási bejárati jelző mellett, 
amely használhatatlan és ezért Hívójelzést vezéreltek 
ki rá, akkor, abban a pillanatban, amikor a mozdony 
elhagyta a váltókörzetet, az adott vágányra engedé-
lyezett sebességre gyorsíthatja fel a járművét, hiszen, 
mint a 15.19. 1.2. számmal jelölt bekezdés írja, a csök-
kentett sebesség csak a váltókon való közlekedésre 
vonatkozik. De aki így cselekszik, az furcsa módon 
mégis  szabálytalanul jár el, még akkor is, ha ez nem 
olvasható ki közvetlenül az utasításaink soraiból. Az 
összefüggésekből azonban igen. Miért? Vegyük sor-
ba!

Olvassuk el az F2-es Utasítás 3.7, azon belül a 3.7.3. 
pontját! Abból kiderül, hogy állomási fénysorompó 
használhatatlansága esetén „Nem kell a vonatsze-
mélyzetet értesíteni, ha; … a Kezelési Szabályzatban 
előírtak szerint a villogó fehér fényjelzés megszün-
tethető (a fénysorompó sötétre kapcsolható) és a vo-
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nat Hívójelzéssel bejáratható.” Tehát 
könnyen előfordulhat, hogy bejárati 
Hívójelzés után  használhatatlan fény-
sorompó kerül az utunkba, miután 
a váltókörzetet elhagytuk. A helyes 
eljárás az, ha a megállás helyéig (a 
megállás helye az Utasítás 15.18.5. 
pontjában van pontosan rögzítve) al-
kalmazzuk a csökkentett, legfeljebb 
15 km/ó sebességet. Ha megállás 
után a mozdonyvezető (jelzőkezelés-
sel, vonatindító jelzőeszközzel, vagy 
jelzőkezeléssel és vonatindító jelző-
eszközzel) felhatalmazást kap a vonat 
megindítására, akkor (ha egyéb kor-
látozás nincs) már az adott vágányra 
engedélyezett sebességgel folytat-
hatja az útját, feltéve, hogy az utolsó 
jármű is elhagyta a bejárati jelző által 
fedezett váltókörzetet. Azt azonban 
hozzáteszem, hogy a jelenleg még ér-
vényben lévő szabály szerint a kijárati 
jelző (ha van) jelzési képének megfe-
lelő sebességre szabad csak gyorsí-
tani az induló vonatot. F1. 2.4.2.5. pont 
(Ezt a cikket 2015. augusztusának első 
napjaiban írom és még nem tudom, 
mikor fog megjelenni. Lehet, mire 
megjelenik, már a módosított Utasítás 
lesz érvényben. )

Abban az esetben, ha a vonat Hívójelzéssel jár be az állomásra, 
de menetrend szerint áthaladó lenne és a kijárati jelző szabad 
jelzési képet mutat, akkor, mivel a Hívójelzés nem ad előjelzést 
a szabad kijárati jelzőre, a vonatot (ha az állomáson van forgalmi 
szolgálattevő) vonatindító jelzőeszközzel fel kell hatalmazni az 
áthaladásra, régies kifejezéssel élve, meneszteni kell. Ha a moz-
donyvezető látja a felhatalmazást és a vonat már lejött a váltókról, 
a vonatát a vágányra engedélyezett sebességre gyorsíthatja, ha 
egyéb korlátozás nincsen érvényben. Mindez, amit fent leírtam 
akkor is érvényes, ha van jól működő vonatbefolyásolás, azzal a 
különbséggel, ha a „vörös fény” a szabad kijárati jelzési kép elle-
nére sem változik meg a vezetőállás-jelzőn, akkor a „megállás 
helyén” mindenképpen meg kell állni és a „vöröset” törölni kell! (A 
közhiedelemmel ellentétben a mozdonyvezetőnek nem kell mér-
legelnie, hogy adott vágányon hivatalosan van-e jelfeladás vagy 
nincs. A törlést végre kell hajtani!)  

Abban a furcsa helyzetben, ha a szolgálati hely (állomás) kettő 
vagy több kijárati jelzővel rendelkezik, alapesetben, ha az állomá-
son forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, az első kijárati jel-
ző mellett csak vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazás 
után szabad elhaladni, de a jelző meghaladását követően az állo-
másra Hívójelzéssel bejáró vonatokra vonatkozó rendelkezések 
az érvényesek. Tehát, ha az első kijárati jelzőn Hívójelzés látható, 
de a második kijárati jelzőn megjelenik a szabad jelzési kép és a 
vonat elhagyta az érintett váltókörzet utolsó váltóját, lehet gyor-
sítani.  (A legutolsó interaktív oktatáson ebben a kérdésben vita 
alakult ki. Megállapítható, hogy a problémát felvető mozdonyve-
zető kollégának – akinek a nevére sajnos már nem emlékszem 
-  alapvetően igaza volt, amikor a második kijárati jelző jelzési 
képének zöldre váltása után a vonatát gyorsítani kezdte.) Ha a 
második kijárati jelzőn is hívójelzés látható, akkor egészen a jel-
zőig 15 km/ó sebességgel kell haladni, majd a jelzőt is ezzel a 
csökkentett tempóval szabad meghaladni. 

Sok vitára adott és ad okot „...a vonat a jelentkező akadály előtt 
meg tudjon állni!”
kitétel. Milyen akadály lehet a vonat előtt és hol? Csak a váltókör-

zetben? Mondjuk egy helytelenül álló váltó lehet ilyen akadály? 
Tételezzük fel, hogy igen, de akkor nem világos, hogy miután  a 
mozdony áthaladt az érintett váltókon, miért kell továbbra is 
csökkentett sebességgel közlekednie a szerelvénynek egészen 
addig, amíg a vonat utolsó tengelye is el nem hagyta azt? Meny-
nyivel pontosabb volt az 1954-es megfogalmazás! Ha még visz-
szaemlékszünk a cikk elejére, ezt olvashattuk: „...hogy bármely 
pillanatban meg tudjon állni.” Tehát nem egy elképzelt akadály 
előtt, hanem bármely- például egy váltókon kisiklott kocsi - ren-
dellenesség észlelésekor. Azt hiszem, hasznos lenne pontosan 
megfogalmazni, hogy melyek azok a veszélyek, amelyekre a 
mozdonyvezetőnek fel kell készülnie akkor, amikor egy állomás-
ra hívójelzéssel jár be. Hasonlóan, mint az önműködő térköz-
jelzők esetén,  ahol a járművezető a vörös jelzés meghaladása 
után felkészül rá, hogy a térközben vonatot talál maga előtt, vagy 
(újabban) egy útjába eső fénysorompó használhatatlan. (Néhá-
nyan még ma is ide sorolják a síntörés kockázatát, de lássuk be, 
a térközjelzőknek nem feladatuk a sínek folyamatosságát elle-
nőrizni, tehát ezt az alternatívát jobb elfelejteni!) Nos, ha a bejárati 
Hívójelzés mellett való közlekedés alkalmával a mozdonyvezető 
időben felkészülhetne egy vagy több konkrétan megfogalma-
zott veszélyre, akkor nagyobb biztonsággal haladhatna be az 
állomásra, nem kellene attól tartani, hogy rosszul értelmezi az 
Utasításban leírtakat. A másik lehetőség: pontosan, minden apró 
részletre kiterjedően szabályozni kell, hogy miképpen, milyen se-
bességgel lehet a szolgálati helyre behaladni, meddig kell a csök-
kentett sebességet alkalmazni és hogyan lehet áthaladni!       

Tudom, vannak olyan mozdonyvezető kollégák, akiknek e hosszú 
eszmefuttatásommal nem mondtam semmi újat, de azt hiszem, 
ha csak néhánynak sikerült tisztábbá, érthetőbbé tennem egy 
bonyolultnak és ellentmondásosnak tűnő problémát, már meg-
érte a fáradozást. Abban a hitben zárom soraim, 
hogy hamarosan eljő az idő, amikor az Utasítá-
sunk tisztán, világosan és egyértelműen szabá-
lyozza a vonatok közlekedését, amikor nem le-
het egyes elemeiről vitázni, amikor elfelejthetjük 
a különböző állásfoglalásokat, az alapszabálytól 
eltérő Végrehajtási Utasításokat! Bár lehet, hogy 
túlzottan optimista vagyok.

Móricz Zsigmond
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A MÁV-START Zrt. 2015. VIII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

VIII. havi 
zárólétszám 
(fő)

VIII. havi 
átlaglét-
szám (fő)

VIII. havi “mínusz” 
órák

VIII. havi beteg-
ség órák

VIII. havi beteg-sza-
badság órák

VIII. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

VIII. havi szabadság 
órák

VIII. havi szak-
szerv. kikérő órák

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

VIII. havi okta-
tás-képzés órák - 
egyéb oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 5 613,41 3 546,13 2 067,28 188,66 226 225,61 -54,27 223,09 697,68 6 104,29 136,78 101,00

VSZ Bp-Nyugati 4 516,28 3 599,47 916,81 489,69 212 210,19 1 114,26 654,70 6 607,48 11,82 75,00 191,92

VSZ Szolnok 4 730,93 2 383,46 2 347,47 1 392,36 203 203,81 370,25 444,28 4 500,08 79,15 48,00 67,50

VSZ Székesfehérvár 4 157,01 3 907,31 249,70 65,35 153 153,42 383,12 247,30 3 501,11 64,00

VSZ Hatvan 2 250,85 1 409,51 841,34 10,27 6,00 487,43 121 121,45 -3,72 555,74 241,43 2 492,69 16,00 703,00

VSZ Győr 4 008,74 3 167,29 841,45 4,00 120,07 167 167,00 128,00 240,74 3 899,30 56,00 24,00 68,00

TSZVK Budapest összesen 25 277,22 18 013,17 7 264,05 10,27 10,00 2 743,56 1 082 1 081,48 -57,99 2 774,46 2 526,13 0,00 27 104,95 363,75 951,00 327,42

VSZ Debrecen 3 728,20 2 447,10 1 281,10 11,90 32,08 86,69 216 216,90 -11,11 401,41 373,10 160,00 5 888,00 62,80 12,38

VSZ Nyíregyháza 2 475,32 1 501,88 973,44 54,90 143 142,58 -2,85 496,96 339,34 160,00 3 166,40 41,81

VSZ Záhony 1 011,16 755,36 255,80 33,26 6,78 93 93,00 410,46 2 235,25 66,42

TSZVK Debrecen összesen 7 214,68 4 704,34 2 510,34 11,90 65,34 148,37 452 452,48 -13,96 898,37 1 122,90 320,00 11 289,65 171,03 0,00 12,38

VSZ Miskolc 5 018,56 3 502,06 1 516,50 171,69 264 263,61 -30,71 1 062,59 1 262,66 4 554,42 118,09 8,00

TSZVK Miskolc összesen 5 018,56 3 502,06 1 516,50 0,00 0,00 171,69 264 263,61 -30,71 1 062,59 1 262,66 0,00 4 554,42 118,09 8,00 0,00

VSZ Pécs 1 846,10 1 336,72 509,38 102 102,39 183,79 191,75 480,00 3 035,58 17,89

VSZ Dombóvár 3 257,10 2 689,32 567,78 593,22 182 182,00 450,54 162,18 160,00 5 301,26 96,62 36,00

VSZ Nagykanizsa 2 216,88 2 016,69 200,19 40,35 102 102,00 137,41 126,06 2 110,38 66,00

TSZVK Pécs összesen 7 320,08 6 042,73 1 277,35 0,00 0,00 633,57 386 386,39 0,00 771,74 479,99 640,00 10 447,22 114,51 66,00 36,00

VSZ Szeged 3 120,85 2 634,14 486,71 4,07 142,25 125 125,00 -0,01 250,25 309,40 3 019,36 19,48

VSZ Békéscsaba 4 290,18 3 822,65 467,53 120,00 8,67 201,25 126 126,00 -4,00 32,00 159,75 3 317,97 80,67 450,00 30,00

VSZ Szentes 2 850,00 2 222,98 627,02 48,00 14,72 87,45 75 75,16 -2,45 11,78 97,53 1 819,13 27,30 174,00

VSZ Kiskunhalas 2 331,88 1 815,75 516,13 7,21 72 72,00 -0,01 94,54 103,89 1 727,73 146,02

TSZVK Szeged összesen 12 592,91 10 495,52 2 097,39 168,00 27,46 438,16 398 398,16 -6,47 388,57 670,57 0,00 9 884,19 273,47 624,00 30,00

VSZ Szombathely 945,34 705,47 239,87 105,57 86,86 62 62,65 142,97 387,32 1 016,40 16,00

VSZ Celldömölk 2 633,40 2 358,50 274,90 30,01 82,33 147 146,97 407,16 354,52 2 908,05 64,00 6,00

VSZ Tapolca 1 588,54 1 371,61 216,93 74,30 4,68 110 110,13 752,87 234,57 2 038,93 8,00

TSZVK Szombathely összesen 5 167,28 4 435,58 731,70 0,00 209,88 173,87 319 319,74 0,00 1 303,00 976,41 0,00 5 963,38 88,00 6,00 0,00

MÁV-START Zrt. összesen 62 590,73 47 193,40 15 397,33 190,17 312,68 4 309,22 2 901 2 901,87 -109,13 7 198,73 7 038,66 960,00 69 243,81 1 128,85 1 655,00 405,80

A MÁV-START Zrt. 2015. I-VIII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

VIII. havi 
zárólétszám 
(fő)

I-VIII. havi 
kumulált 
átlaglét-
szám (fő)

I-VIII. havi “mínusz” 
órák

I-VIII. havi beteg-
ség órák

I-VIII. havi beteg-sza-
badság órák

I-VIII. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

I-VIII. havi szabad-
ság órák

I-VIII. havi szak-
szerv. kikérő órák

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

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

VSZ Bp-Ferencváros 40 726,94 25 779,88 14 947,06 4,50 0,00 2 460,24 226 221,83 -83,61 7 147,91 8 159,78 0,00 44 596,54 1 390,63 7 240,42 5 292,65

VSZ Bp-Nyugati 26 451,01 20 513,06 5 937,95 0,00 7,72 2 675,76 212 175,55 -12,91 9 100,53 8 077,48 0,00 33 090,31 117,70 4 843,10 3 922,00

VSZ Szolnok 36 132,85 18 499,20 17 633,65 0,00 124,55 14 880,94 203 206,23 95,54 2 729,54 5 505,71 0,00 41 895,17 471,41 7 325,65 6 608,74

VSZ Székesfehérvár 21 589,07 18 510,73 3 078,34 271,00 0,00 2 458,53 153 153,46 8,81 3 167,05 3 619,32 0,00 29 088,48 600,00 4 647,00 1 548,88

VSZ Hatvan 13 298,06 7 928,04 5 370,02 10,27 162,14 3 992,74 121 120,94 -21,80 4 132,04 5 132,74 0,00 24 012,72 145,02 #REF! 1 451,76

VSZ Győr 20 983,07 15 062,14 5 920,93 653,08 184,35 3 303,22 167 168,80 -95,97 1 848,07 4 738,59 0,00 30 696,94 384,00 4 348,12 2 554,95

TSZVK Budapest összesen 159 181,00 106 293,05 52 887,95 938,85 478,76 29 771,43 1 082 1 046,81 -109,94 28 125,14 35 233,62 0,00 203 380,16 3 108,76 31 473,29 21 378,98

VSZ Debrecen 17 764,56 11 430,73 6 333,83 36,25 538,83 3 022,52 216 218,28 -620,62 4 361,55 6 650,09 1 464,00 43 236,05 607,57 7 969,82 3 124,13

VSZ Nyíregyháza 11 308,68 6 745,70 4 562,98 11,25 130,00 1 757,80 143 142,58 -231,04 3 942,56 4 589,15 1 672,00 29 051,24 255,97 5 141,07 324,81

VSZ Záhony 5 513,40 4 038,65 1 474,75 3,29 885,73 725,71 93 94,14 -350,77 949,69 2 752,83 0,00 19 167,03 550,20 3 371,09 50,92

TSZVK Debrecen összesen 34 586,64 22 215,08 12 371,56 50,79 1 554,56 5 506,03 452 454,99 -1 202,43 9 253,80 13 992,07 3 136,00 91 454,32 1 413,74 16 481,98 3 499,86

VSZ Miskolc 26 365,19 15 909,39 10 455,80 381,28 14,03 2 378,85 264 272,45 -304,44 4 555,80 12 513,05 0,00 57 979,87 869,84 8 249,03 10 062,51

TSZVK Miskolc összesen 26 365,19 15 909,39 10 455,80 381,28 14,03 2 378,85 264 272,45 -304,44 4 555,80 12 513,05 0,00 57 979,87 869,84 8 249,03 10 062,51

VSZ Pécs 6 084,36 3 214,19 2 870,17 0,00 51,69 874,98 102 103,17 -1 166,95 1 745,77 2 582,98 3 630,69 19 938,82 131,91 3 029,00 1 526,72

VSZ Dombóvár 8 953,85 7 487,68 1 466,17 239,75 67,77 4 708,73 182 189,99 -4 802,20 2 558,16 6 200,88 536,50 38 760,50 803,57 6 843,50 4 255,34

VSZ Nagykanizsa 5 541,26 4 759,33 781,93 5,10 115,74 1 899,42 102 102,90 -3 926,20 454,43 2 111,30 0,00 20 827,74 11,23 3 787,83 2 783,53

TSZVK Pécs összesen 20 579,47 15 461,20 5 118,27 244,85 235,20 7 483,13 386 396,07 -9 895,35 4 758,36 10 895,16 4 167,19 79 527,06 946,71 13 660,33 8 565,59

VSZ Szeged 15 997,35 11 695,99 4 301,36 0,00 39,43 2 418,75 125 126,25 -149,35 1 652,94 3 661,84 0,00 22 931,78 137,10 2 904,04 3 407,59

VSZ Békéscsaba 16 148,82 13 878,66 2 270,16 387,46 17,00 1 592,18 126 126,68 -23,67 2 170,87 2 664,92 0,00 23 996,15 559,41 2 703,89 2 595,79

VSZ Szentes 10 907,69 8 232,76 2 674,93 60,00 71,15 1 897,20 75 77,16 -5,88 1 071,72 2 974,99 0,00 14 947,83 200,22 1 750,39 3 579,18

VSZ Kiskunhalas 9 728,56 7 163,15 2 565,41 0,00 15,77 616,99 72 74,09 -65,92 467,80 2 254,05 0,00 11 976,53 1 206,74 1 692,07 1 362,99

TSZVK Szeged összesen 52 782,42 40 970,56 11 811,86 447,46 143,35 6 525,12 398 404,19 -244,82 5 363,33 11 555,80 0,00 73 852,29 2 103,47 9 050,39 10 945,55

VSZ Szombathely 3 825,25 3 290,07 535,18 0,00 727,30 717,15 62 62,64 -252,36 870,34 1 674,87 0,00 11 300,50 137,80 1 811,50 1 474,38

VSZ Celldömölk 11 618,43 10 277,90 1 340,53 0,00 238,93 1 604,56 147 146,34 -366,04 2 846,93 5 555,23 0,00 26 796,28 472,00 3 422,70 1 379,24

VSZ Tapolca 6 975,01 6 276,97 698,04 0,00 545,72 1 883,77 110 114,18 -241,33 3 754,13 3 511,95 0,00 21 488,01 136,29 2 953,34 1 259,15

TSZVK Szombathely összesen 22 418,69 19 844,94 2 573,75 0,00 1 511,95 4 205,48 319 323,16 -859,73 7 471,40 10 742,05 0,00 59 584,79 746,09 8 187,54 4 112,77

MÁV-START Zrt. összesen 315 913,41 220 694,22 95 219,19 2 063,23 3 937,85 55 870,04 2 901 2 897,66 -12 616,71 59 527,83 94 931,75 7 303,19 565 778,49 9 188,61 87 102,56 58 565,26
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A MÁV-START Zrt. 2015. VIII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

VIII. havi 
zárólétszám 
(fő)

VIII. havi 
átlaglét-
szám (fő)

VIII. havi “mínusz” 
órák

VIII. havi beteg-
ség órák

VIII. havi beteg-sza-
badság órák

VIII. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

VIII. havi szabadság 
órák

VIII. havi szak-
szerv. kikérő órák

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

VIII. havi okta-
tás-képzés órák - 
egyéb oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 5 613,41 3 546,13 2 067,28 188,66 226 225,61 -54,27 223,09 697,68 6 104,29 136,78 101,00

VSZ Bp-Nyugati 4 516,28 3 599,47 916,81 489,69 212 210,19 1 114,26 654,70 6 607,48 11,82 75,00 191,92

VSZ Szolnok 4 730,93 2 383,46 2 347,47 1 392,36 203 203,81 370,25 444,28 4 500,08 79,15 48,00 67,50

VSZ Székesfehérvár 4 157,01 3 907,31 249,70 65,35 153 153,42 383,12 247,30 3 501,11 64,00

VSZ Hatvan 2 250,85 1 409,51 841,34 10,27 6,00 487,43 121 121,45 -3,72 555,74 241,43 2 492,69 16,00 703,00

VSZ Győr 4 008,74 3 167,29 841,45 4,00 120,07 167 167,00 128,00 240,74 3 899,30 56,00 24,00 68,00

TSZVK Budapest összesen 25 277,22 18 013,17 7 264,05 10,27 10,00 2 743,56 1 082 1 081,48 -57,99 2 774,46 2 526,13 0,00 27 104,95 363,75 951,00 327,42

VSZ Debrecen 3 728,20 2 447,10 1 281,10 11,90 32,08 86,69 216 216,90 -11,11 401,41 373,10 160,00 5 888,00 62,80 12,38

VSZ Nyíregyháza 2 475,32 1 501,88 973,44 54,90 143 142,58 -2,85 496,96 339,34 160,00 3 166,40 41,81

VSZ Záhony 1 011,16 755,36 255,80 33,26 6,78 93 93,00 410,46 2 235,25 66,42

TSZVK Debrecen összesen 7 214,68 4 704,34 2 510,34 11,90 65,34 148,37 452 452,48 -13,96 898,37 1 122,90 320,00 11 289,65 171,03 0,00 12,38

VSZ Miskolc 5 018,56 3 502,06 1 516,50 171,69 264 263,61 -30,71 1 062,59 1 262,66 4 554,42 118,09 8,00

TSZVK Miskolc összesen 5 018,56 3 502,06 1 516,50 0,00 0,00 171,69 264 263,61 -30,71 1 062,59 1 262,66 0,00 4 554,42 118,09 8,00 0,00

VSZ Pécs 1 846,10 1 336,72 509,38 102 102,39 183,79 191,75 480,00 3 035,58 17,89

VSZ Dombóvár 3 257,10 2 689,32 567,78 593,22 182 182,00 450,54 162,18 160,00 5 301,26 96,62 36,00

VSZ Nagykanizsa 2 216,88 2 016,69 200,19 40,35 102 102,00 137,41 126,06 2 110,38 66,00

TSZVK Pécs összesen 7 320,08 6 042,73 1 277,35 0,00 0,00 633,57 386 386,39 0,00 771,74 479,99 640,00 10 447,22 114,51 66,00 36,00

VSZ Szeged 3 120,85 2 634,14 486,71 4,07 142,25 125 125,00 -0,01 250,25 309,40 3 019,36 19,48

VSZ Békéscsaba 4 290,18 3 822,65 467,53 120,00 8,67 201,25 126 126,00 -4,00 32,00 159,75 3 317,97 80,67 450,00 30,00

VSZ Szentes 2 850,00 2 222,98 627,02 48,00 14,72 87,45 75 75,16 -2,45 11,78 97,53 1 819,13 27,30 174,00

VSZ Kiskunhalas 2 331,88 1 815,75 516,13 7,21 72 72,00 -0,01 94,54 103,89 1 727,73 146,02

TSZVK Szeged összesen 12 592,91 10 495,52 2 097,39 168,00 27,46 438,16 398 398,16 -6,47 388,57 670,57 0,00 9 884,19 273,47 624,00 30,00

VSZ Szombathely 945,34 705,47 239,87 105,57 86,86 62 62,65 142,97 387,32 1 016,40 16,00

VSZ Celldömölk 2 633,40 2 358,50 274,90 30,01 82,33 147 146,97 407,16 354,52 2 908,05 64,00 6,00

VSZ Tapolca 1 588,54 1 371,61 216,93 74,30 4,68 110 110,13 752,87 234,57 2 038,93 8,00

TSZVK Szombathely összesen 5 167,28 4 435,58 731,70 0,00 209,88 173,87 319 319,74 0,00 1 303,00 976,41 0,00 5 963,38 88,00 6,00 0,00

MÁV-START Zrt. összesen 62 590,73 47 193,40 15 397,33 190,17 312,68 4 309,22 2 901 2 901,87 -109,13 7 198,73 7 038,66 960,00 69 243,81 1 128,85 1 655,00 405,80

A MÁV-START Zrt. 2015. I-VIII. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól 
eltérő foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi mun-
kavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

VIII. havi 
zárólétszám 
(fő)

I-VIII. havi 
kumulált 
átlaglét-
szám (fő)

I-VIII. havi “mínusz” 
órák

I-VIII. havi beteg-
ség órák

I-VIII. havi beteg-sza-
badság órák

I-VIII. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

I-VIII. havi szabad-
ság órák

I-VIII. havi szak-
szerv. kikérő órák

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

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

VSZ Bp-Ferencváros 40 726,94 25 779,88 14 947,06 4,50 0,00 2 460,24 226 221,83 -83,61 7 147,91 8 159,78 0,00 44 596,54 1 390,63 7 240,42 5 292,65

VSZ Bp-Nyugati 26 451,01 20 513,06 5 937,95 0,00 7,72 2 675,76 212 175,55 -12,91 9 100,53 8 077,48 0,00 33 090,31 117,70 4 843,10 3 922,00

VSZ Szolnok 36 132,85 18 499,20 17 633,65 0,00 124,55 14 880,94 203 206,23 95,54 2 729,54 5 505,71 0,00 41 895,17 471,41 7 325,65 6 608,74

VSZ Székesfehérvár 21 589,07 18 510,73 3 078,34 271,00 0,00 2 458,53 153 153,46 8,81 3 167,05 3 619,32 0,00 29 088,48 600,00 4 647,00 1 548,88

VSZ Hatvan 13 298,06 7 928,04 5 370,02 10,27 162,14 3 992,74 121 120,94 -21,80 4 132,04 5 132,74 0,00 24 012,72 145,02 #REF! 1 451,76

VSZ Győr 20 983,07 15 062,14 5 920,93 653,08 184,35 3 303,22 167 168,80 -95,97 1 848,07 4 738,59 0,00 30 696,94 384,00 4 348,12 2 554,95

TSZVK Budapest összesen 159 181,00 106 293,05 52 887,95 938,85 478,76 29 771,43 1 082 1 046,81 -109,94 28 125,14 35 233,62 0,00 203 380,16 3 108,76 31 473,29 21 378,98

VSZ Debrecen 17 764,56 11 430,73 6 333,83 36,25 538,83 3 022,52 216 218,28 -620,62 4 361,55 6 650,09 1 464,00 43 236,05 607,57 7 969,82 3 124,13

VSZ Nyíregyháza 11 308,68 6 745,70 4 562,98 11,25 130,00 1 757,80 143 142,58 -231,04 3 942,56 4 589,15 1 672,00 29 051,24 255,97 5 141,07 324,81

VSZ Záhony 5 513,40 4 038,65 1 474,75 3,29 885,73 725,71 93 94,14 -350,77 949,69 2 752,83 0,00 19 167,03 550,20 3 371,09 50,92

TSZVK Debrecen összesen 34 586,64 22 215,08 12 371,56 50,79 1 554,56 5 506,03 452 454,99 -1 202,43 9 253,80 13 992,07 3 136,00 91 454,32 1 413,74 16 481,98 3 499,86

VSZ Miskolc 26 365,19 15 909,39 10 455,80 381,28 14,03 2 378,85 264 272,45 -304,44 4 555,80 12 513,05 0,00 57 979,87 869,84 8 249,03 10 062,51

TSZVK Miskolc összesen 26 365,19 15 909,39 10 455,80 381,28 14,03 2 378,85 264 272,45 -304,44 4 555,80 12 513,05 0,00 57 979,87 869,84 8 249,03 10 062,51

VSZ Pécs 6 084,36 3 214,19 2 870,17 0,00 51,69 874,98 102 103,17 -1 166,95 1 745,77 2 582,98 3 630,69 19 938,82 131,91 3 029,00 1 526,72

VSZ Dombóvár 8 953,85 7 487,68 1 466,17 239,75 67,77 4 708,73 182 189,99 -4 802,20 2 558,16 6 200,88 536,50 38 760,50 803,57 6 843,50 4 255,34

VSZ Nagykanizsa 5 541,26 4 759,33 781,93 5,10 115,74 1 899,42 102 102,90 -3 926,20 454,43 2 111,30 0,00 20 827,74 11,23 3 787,83 2 783,53

TSZVK Pécs összesen 20 579,47 15 461,20 5 118,27 244,85 235,20 7 483,13 386 396,07 -9 895,35 4 758,36 10 895,16 4 167,19 79 527,06 946,71 13 660,33 8 565,59

VSZ Szeged 15 997,35 11 695,99 4 301,36 0,00 39,43 2 418,75 125 126,25 -149,35 1 652,94 3 661,84 0,00 22 931,78 137,10 2 904,04 3 407,59

VSZ Békéscsaba 16 148,82 13 878,66 2 270,16 387,46 17,00 1 592,18 126 126,68 -23,67 2 170,87 2 664,92 0,00 23 996,15 559,41 2 703,89 2 595,79

VSZ Szentes 10 907,69 8 232,76 2 674,93 60,00 71,15 1 897,20 75 77,16 -5,88 1 071,72 2 974,99 0,00 14 947,83 200,22 1 750,39 3 579,18

VSZ Kiskunhalas 9 728,56 7 163,15 2 565,41 0,00 15,77 616,99 72 74,09 -65,92 467,80 2 254,05 0,00 11 976,53 1 206,74 1 692,07 1 362,99

TSZVK Szeged összesen 52 782,42 40 970,56 11 811,86 447,46 143,35 6 525,12 398 404,19 -244,82 5 363,33 11 555,80 0,00 73 852,29 2 103,47 9 050,39 10 945,55

VSZ Szombathely 3 825,25 3 290,07 535,18 0,00 727,30 717,15 62 62,64 -252,36 870,34 1 674,87 0,00 11 300,50 137,80 1 811,50 1 474,38

VSZ Celldömölk 11 618,43 10 277,90 1 340,53 0,00 238,93 1 604,56 147 146,34 -366,04 2 846,93 5 555,23 0,00 26 796,28 472,00 3 422,70 1 379,24

VSZ Tapolca 6 975,01 6 276,97 698,04 0,00 545,72 1 883,77 110 114,18 -241,33 3 754,13 3 511,95 0,00 21 488,01 136,29 2 953,34 1 259,15

TSZVK Szombathely összesen 22 418,69 19 844,94 2 573,75 0,00 1 511,95 4 205,48 319 323,16 -859,73 7 471,40 10 742,05 0,00 59 584,79 746,09 8 187,54 4 112,77

MÁV-START Zrt. összesen 315 913,41 220 694,22 95 219,19 2 063,23 3 937,85 55 870,04 2 901 2 897,66 -12 616,71 59 527,83 94 931,75 7 303,19 565 778,49 9 188,61 87 102,56 58 565,26
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Tüskei tó
A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2015-ös horgászversenye 
ismét a gyönyörű környezetben elterülő dombóvári Tüskei tavon 
került megrendezésre, a dombóvári tagcsoport szervezésében. 
A horgászversenyek történetében egyedülállóan, már folyama-
tában negyedszer adott otthont a szakszervezet sporteseményé-
nek a Tüskei tó. A verseny menete a korábbi évekhez hasonlóan, 
egy hosszú fordulóban volt lebonyolítva. Érkezés után szinte min-
denki már rutinosan mozgott a tavon, mert a több évi tapaszta-
lat, amit szerzett, azt már nagyon jól mutatta, hogy nem először 
jár itt. A versenyre 43 csapat adta le jelentkezését. Ez a létszám 
több mint az előző évi. Érkezéskor regisztráció következett, majd 
a jól megérdemelt ebéd. A megnyitón külön köszöntötte az or-
szág minden tájáról érkezett kollégákat Bischof Attila, az egye-
sület újonnan megválasztott elnöke és Gábor Zoltán alelnök úr. 
Ezután következett a sorsolás, horgászhelyek elfoglalása, majd 
16 órakor megkezdődött a 17 órás verseny. Mindenki nagy szak-
értelemmel, odaadással vetette bele magát a küzdelembe. Az idő 
nagyon kegyes volt a horgászainkhoz, mivel gyönyörű napsüté-
ses, kellemes időben tölthette el mindenki a dombóvári horgász-
randevút. Az esti mérlegelésnél változó eredmények születtek, ki 
több, ki kevesebb halat tudott a horgára csalni. Éjszaka egy kis 
eső frissítette fel csapatokat, ami a reggeli mérlegelésnél meg is 
látszott a fogási eredményen. A mondás igaz! Utolsókból lesznek 
az elsők azaz, volt aki 0 kilógrammal mérlegelt este, és reggel 
mindenkit maguk mögé utasítva nyerték meg a 
versenyt. Összességében a fogások kicsit alul-
maradtak az elmúlt évekhez képest, de ez a 
jókedvet nem befolyásolta. Az eredményhirde-
tés után mindenki jóízűen fogyasztotta el a már 
megszokott csülkös babgályását, közben meg-
beszélte a verseny tapasztalatait, és találgatva 
a következő MOSZ horgászverseny lehetséges 
helyszíneit.

Pintér Norbi
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Helyezés Tagcsoport Kg

1. Szombathely 39,15

2. Püspökladány 1 23,1

3. Bátaszék 1 20,73

4. Dombóvár 1 15,61

5. Püspökladány 2 14,95

6. Pécs 2 14,17

7. Szentes 3 12,42

8. Tapolca 11,71

9. Dombóvár 3 11,35

10. Nagykanizsa 10,45

11. Szolnok 3 9,89

12. Celldömölk 1 8,86

13. Kaposvár 1 8,73

14. Dombóvár 2 8,56

15. Pécs 3 8,46

16. Sopron 3 8,42

17. Sopron 4 8,15

18. Szolnok 1 7,54

19. Celldömölk 3 7,34

20. Szentes 2 7,18

21. Szentes 1 7,11

22. Cargo 2 6,85

23. Sopron 2 6,55

24. Záhony 2 6,33

25. Pécs 1 6,07

26. Pusztaszabolcs 5,54

27. Celldömölk 2 5,02

28. Kiskunhalas 4,49

29. Szolnok 2 2,85

30. Mezőhegyes 2 2,59

31. Veszprém 2,4

32. Kaposvár 2 2,01

33. Bátaszék 2 1,8

34. Sopron 1 0

35. Székesfehérvár 2 0

36. Cargo ‘ 0

37. Dombóvár 4 0

38. Mezőhegyes 1 0

39. Püspökladány 3 0

40. Székesfehérvár 1 0

41. Záhony1 0

H
orgászverseny

LEGNAGYOBB HALAT FOGTA 
VADÁSZ LÁSZLÓ: 9,67 KG-OS PONTY
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Zemplén gyöngyszeme, Pálháza 
Ezt a barátságos és hangulatos városkát tűzte céltáblájára az idén 
júliusban a debreceni tagcsoport bringás szakosztálya. Utunkat 
természetesen egy rövid vonatozással indítottuk, de csak azért, 
hogy vasutashoz hű legyen a “pihenés” kezdete. Tiszalök vasút 
állomásától indult a kalandtúra. A 2015-ös kerékpáros rendezvé-

nyünk kisebb, de annál lelkesebb létszámmal került megrende-
zésre. 15 fő vállalkozott az idei, de talán az eddigi legkeményebbre 
tervezett kerekezésre. Célunk egy rövid tiszai kompozás után a 
76 km-re található Pálháza volt a Zemplén szívében. Lehet, ez a 
táv nem tűnik soknak, de figyelembe kell vennünk, hogy a csapat 
jó része nem versenyző, hanem csak hobbista. Tokaj, Bodrogke-

reszttúr és Tolcsva érinté-

sével mene-
teltünk a Huták felé, hegyen-völgyön zakatolt a mozdonyvezetők 
rider csapata Vágáspuszta, Kishuta legyőzésével Pálháza irányá-
ba. A kellemes 33-38 C°-os hőmérséklet ellenére 16 óra magas-
ságában az utólsó versenyzőnk is befutott a stílusosan választott 
Megálló fogadóba, amely egyébként a következő három éjszakán 
az otthonunk lett. 
Nagyon hangulatos szálláshely jó konyhával, kár hogy a Start 
nem ilyen szobákban laktanyáztat bennünket. A városka köz-
pontjában elhelyezkedő panzió, mint utóbb kiderült jó választás-
nak bizonyult, mert az út túloldalán lévő sportpályán rendezték 
a falunapot, amely egy nagyon jó plusz programnak bizonyult a 
mérsékelten fáradt csapattagoknak. 
Következő nap pihenésképpen még távolabbi uticélt tűztünk ki. 
Kerékpárral Kassáig! Ha ezt beütjük egy manapság divatos útvo-
naltervező kütyübe, 40 km- t kapunk eredményül. 
Nem hangzik rosszul, igaz? Na de vissza is kell jönni....., újabb 40 
km. Na és hogy jobb legyen a hangulat, az első 18 km az kő ke-

mény hegymászás itt-ott 10%-os emelkedőkön. A hollóházi por-
celángyár tudta hová kell építkezni, ritka, embert próbáló feladat 
felkapaszkodni hozzájuk. Ha meg van, akkor lehet örülni, mert 
egy kb. 5 km után már határt léphetünk és onnan már lejt az út. 
A szlovákok mégis okosabbak voltak, mert lankásabb terepre 
építették Kassa városát. Jó tempóval vettük az akadályt és az in-
dulástól számítva kettő órás bringázás után megálltunk Kassa 
főterén, amely első látásra szerelem. Gyönyörűen felújították a 
hatalmas templomot és környezetét. Jobbra balra kapkodtuk a 
fejünket annyi volt a látni való. Kattogtak is a fényképezőgépek 
szépszerével, hiszen ezt az otthon mara-
dottaknak is látnia kell. Bármikor jársz is 
a környéken, ne hagyd ki! 
Az elfogyasztott kalóriát pótlandó, meg-
kóstoltuk a nemzeti ételnek számító szt-
rapacskát, amelyet én – és lehet ezért 
sokan megköveznek – egy tepertős tej-
fölös krumplistésztához hasonlítanék. 
Egyébként nagyon finom és tápláló étek, a 
biciklisnek meg más sem kell csak jó sok 
szénhidrát, mert mire elfogyasztottuk tu-
datosult bennünk hogy a fentebb említett 
határtól lejtő utat most visszafelé ugyanúgy 
meg kell tenni és semmivel sem lesz köny-
nyebb mint az ellenkező oldala a hegynek. 
Hát igen, a hegy az mindkét irányból nehéz 
dió. Na de lett erőnk a tésztától, jó kedvünk 
a finom staropramen sörtől – nem olyan 
sok sörtől – de egy kicsi még is jól esett a 

hőségben. Ja és isteni olasz fagyijuk 
van, mert természetesen abból is kell 
az erőnléthez egy jó adag. Az éléstárat 
tehát megraktuk és fáradhatatlan se-
regünk nekivágott a csúcstámadásnak, 
amelyet sikeresen le is küzdött....ennyi 
kajától? Még jó hogy. A visszaút sem 
volt időben sokkal hosszabb, de annál 
fárasztóbb. Remegő vádlikkal szálltunk 
le a nyeregből. Ezen a napon nem kellett altató a csapatnak.
Harmadik napunk valóban enyhébbre volt tervezve. Füzér 
és a füzéri vár meglátogatása. Nagyon szépen halad a vár 
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felújítása, október végi átadást tervez-
nek a helyiek. Természetesen nem az 
egyenes utat választottuk itt sem. Meg-
fűszereztük egy kis körtúrával a közeli 
falvakat érintve. Füzérkajatán, Pusz-
tafalun áthaladva értük el a toszkánai 
tájhoz hasonlító Füzérvárát.
Ezt a kört a vállalkozó szelleműek egy 
sátoraljaújhelyi kirohanással fejelték 
meg. Itt található a kalandpark és 

a bobpálya. Aki 
szereti a sebességet az ne hagyja ki a bobozást, az egy adrena-
linbomba.
Negyedik és egyben az utolsó napunk a hazatérés napja volt. 
Újabb kemény vállalkozás körvonalazódott. A kemény mag Deb-
recenig tervezte a kerekezést. Szegedi Zoltán vezetésével az első 

napon bejárt terepet vissza felé tették meg, majd Tiszalök-
től ráhúztak még néhány km-t. Így egy kb. 130 km-es távval 
zárták az utat. Gratulálunk nekik. A csapat kisebbik része a 
Tiszalök-Debrecen viszonylatot már vonat-
tal tette meg, így ők megelégedtek 60 km 

tekeréssel. 
A túra és mozgás kedvelőinek teljes szívvel 
ajánljuk, sok a látnivaló és jobbnál jobb utakat 
lehet tervezni a környéken. Természetesen nem 
csak bringával, de úgy sokkal hangulatosabb, ha 
csap a szél…..! Bagi Tibor
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Július- augusztus
Alapítványunk kuratóriuma 2015. augusztus 31-én ülésezett, 
amin jelen volt a kuratórium négy tagja, valamint az Ellenőrző 
Bizottság két tagja is.

Megérkezett az Alapítványunk Alapító Okiratának módosításáról 
szóló határozat a Fővárosi Törvényszékről, miszerint a változá-
sok bejegyzése iránti kérelmünket elfogadták. Ez komoly ered-
mény, mert bizony az ilyen jellegű bejegyzés iránti kérelmek igen 
nehezen mennek át a Törvényszéken. Üröm az örömben, hogy 
a határozatban elírás is történt, úgyhogy most a pontosítás van 
folyamatban.

Ismét ellenőrzött minket a NAV – kezdünk ebben a műfajban 
rutinosak lenni – Alapítványunk nevében a könyvelőnk járt el a 
NAV-nál. A hatóság a 2012 évi SZJA 1% felhasználását vizsgálta. 
(Az 1%-ot az Adózás rendjéről szóló törvény (Art) szerint használ-
tuk-e fel, milyen elveket, gyakorlatot követtünk, tartalékoltunk-e, 
stb.) A határozatot nemrég kaptuk meg, az adóhatóság megál-
lapította, hogy szervezetünk ebben a tekintetben is megfelelt a 
törvényi előírásoknak.

tEzen dolgok átbeszélése után áttértünk a beérkezett kérelmek 
elbírálására.
Négy korábbi kérelemhez érkezett kiegészítés, valamint 21 új ké-
relem is befutott, így 25 kérelem ügyében hoztunk döntést.
Öt kérelmet elutasítottunk, mert a szociális rászorultság nem volt 
megállapítható.
Sajnos ismét sűrűn szólt a lélekharang egy-egy mozdonyveze-
tőért: négy alkalommal juttattunk segítséget a mozdonyvezető 
után hátramaradt családtagoknak, és öt kollégán segítettünk, 
mert főleg betegségből eredően, rossz szociális helyzetbe kerül-
tek.
Kilenc kolléga fordult hozzánk, mert főleg a 
gyermekáldás következtében szorultak segít-
ségre, két tagcsoportnak, mozdonyvezetőkből 
álló baráti közösségnek pedig támogatást ad-
tunk, mert az alapítvány céljaival azonos célokat 
valósítottak meg.
Az ülés folyamán 1 035 000 forint sorsáról dön-
töttünk, úgy vélem komoly segítséget nyújtva a 
hozzánk fordulóknak. Tóth Ferenc Attila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2015. július 22-én, életének 

58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt 

KÜRTI ÁRON 
mozdonyfelvigyázó kollégánk. Áron 1976-tól dolgozott a MÁV és utódvállalatainál, mint 

mozdonyvezető, majd később mint mozdonyfelvigyázó. 

Szerettük és tiszteltük Őt.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

(Juhász Gyula)

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár
Igazgatótanácsának  tájékoztatója

Az Igazgatótanács 2015. szeptember 15-én tartotta soron következő ülését, ahol a fő napirendi pontok mellett az Ellenőrző Bizottság is 
tájékoztatást adott az elvégzett  ellenőrzési munkáról. 

A Nyugdíjpénztár munkájának ellenőrzése a jogszabályi rendelkezésekből adódóan több szinten folyamatosan valósul meg: mun-
kafolyamatba épített ellenőrzés, ügyvezető ellenőrzése, könyvvizsgáló és az  Ellenőrző Bizottság által végzett ellenőrzés, valamint  a 
felügyeleti szerv ellenőrzése.
A több szintű ellenőrzés alapján elmondható, hogy a Nyugdíjpénztár  gazdálkodása során mindig megtartotta a jogszabályban, alap-
szabályban és a szabályzatokban foglaltakat, emellett folyamatosan törekedett a szervezet hatékonyságának növelésére. Az elvégzett 
ellenőrzések is azt támasztják alá, hogy a  Nyugdíjpénztár maradéktalanul végrehajtotta az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés 
határozatait,  hiányosság, hiba nem került megállapításra. 

Vasutas Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Miskolci Tagcsoport
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Így néz ki a 44 milliárdos vasútvonal
Az esztergomi vasútvonal felújításánál kevés vitatottabb beru-
házás akadt mostanában. A 10-es út környékének közlekedé-
sével foglalkozó fórumokon a helyiek annyira elégedetlenek, 
hogy már-már úgy tűnhet, nem volt semmi értelme annak, hogy 
három éven át építkeztek, bontottak, kavicshegyeket mozgat-
tak, utakat aszfaltoztak a Pilis-völgyben. A beruházás bírálata 
egyetlen számpárba sűrűsödik össze: mindössze 4 perc menet-
idő-nyereség 44 milliárd forintért.  Látható, hogy nem volt mód 
sem a századfordulótól megörökölt kacskaringós vonalvezetés 
módosítására, sem a teljes kétvágányosításra, de az északi ösz-
szekötő vasúti híd és Pilisvörösvár között végig megépült a máso-
dik sínpár, és lett több új megálló. Most nem nyúltak hozzá a vonal 
pesti szakaszához Rákosrendező és a híd között, de ennek tervbe 
vett felújításától a NIF újabb értékes menetidő-nyereséget remél. 
Elmaradt az esztergomi vasútállomás rekonstrukciója is. A beru-
házó NIF Zrt-t és a MÁV-ot sok kritika érte amiatt, hogy a vonalat 
augusztus 20-án félkész állapotban adták át a forgalomnak.
valasz.hu

Vasúti rendeletcsomag készül
Miután legkésőbb ez év végéig létre kell hozni a független 
pályahálózat-működtetőt, meg kellett teremteni a függet-
lenségének a feltételeit, illetve szabályozni kell a pályaháló-
zat-működtető és a pályát használók viszonyát - erről szólnak 
a nemzeti fejlesztési miniszter rendelettervezetei, amelyek a 
kormány honlapján jelentek meg.

Az egyik rendelet a jogi, szervezeti és döntéshozatali szem-
pontból független pályahálózat-működtető függetlenségének 
feltételeit taglalja. A jogi függetlenség feltétele az, hogy a 
pályahálózat-működtető olyan önálló jogi személyiségű gaz-
dasági társaság legyen, amely független bármely vállalkozó 
vasúti társaságtól, nem végez országos vállalkozó vasúti te-
vékenységet, továbbá nem rendelkezik országos vállalkozó 
vasúti társasági működési engedéllyel.

Döntéshozatali szempontból függetlenségének biztosítéka, 
hogy irányításában sem közvetve, sem közvetlenül országos 
vállalkozó vasúti társaság nem vesz részt, a saját vezető tiszt-
ségviselője országos vállalkozó vasúti társaságban nem lehet 
vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló országos 
vállalkozó vasúti társaságban.

A független pályahálózat-működtető legkésőbb a jövő év első 
napján kezdi meg tevékenységét.
Egy másik rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hoz-
záférést szabályozza. A hozzáférést az üzemi menetrend tar-
talmazza, amelynek az érvényességi időtartama minden év 
december hónap második szombatján 24.00 órakor kezdődik, 
és a következő év december hónap második szombatján 24.00 
óráig tart. A pályahálózatot használók az éves igényeiket - a 
menetrendi évet megelőző - április második hétfőjéig nyújtják 
be a pályahálózat működtetőjének. Az éves pótlólagos igénye-
ket legkésőbb az éves üzemi menetrend hatálybalépését öt 
héttel megelőzően kell benyújtani.

Az éves üzemi menetrend minden naptári évben egyszer ké-
szül, de szükség szerint változtatható. A tervezet részletezi a 
rendkívüli igények benyújtási szabályait is.
A harmadik rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer 
kereteit szabja meg. A díjképzési rendszer elemei egyebek 

mellett: az alap- és járulékos szolgáltatás díja, amely magába 
foglalja a kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférés, illetve 
a kiszolgáló létesítményekben nyújtott szolgáltatások díját is. 
Díjképző elem még a kiegészítő és a mellékszolgáltatás díja. 
Az egyéb díjképzési elemek körébe tartozik a túlterheltségi és 
a környezetvédelmi díj is.

A díjképzési rendszer elemeinek kialakításában alapul vehető 
a kilométer-teljesítmény, a tömeg, a vonat típusa, továbbá a 
pályahálózat minősége is.

Amennyiben a pályát használók által - várhatóan - fizetendő 
hálózat-hozzáférési díjak, valamint a nyújtott állami támo-
gatás összege nem fedezi a pályahálózat-működtető összes 
- várható - indokolt költségét és ráfordítását, akkor a díjmeg-
állapító szervezet felárat számíthat fel. Ezt megelőzően azon-
ban szegmensvizsgálattal kell elemezni, hogy van-e olyan 
piaci szegmens, amely az alapszolgáltatásért, illetve a kiszol-
gáló létesítményekhez való hozzáférésért fizetendő - felárral 
növelt - hálózat-hozzáférési díjat nem képes megfizetni. Ilyen 
szegmens lehet például a személyszállítás.

Végül külön rendelet szól a vasúti teljesítményösztönző rend-
szerről. A kapacitáselosztó szervezet - a hálózati zavarok 
csökkentése és a vasúti közlekedési teljesítmények javítása 
érdekében - teljesítményösztönző rendszert határoz meg, 
amelynek alapelvei a vasúti pályahálózat egészére azonosak.
A teljesítményösztönző rendszer a késések kezelésére, va-
lamint egyéb, a vonatok közlekedtetéséhez, illetve valamely 
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó mennyiségi és mi-
nőségi paraméterekre terjedhet ki.

A teljesítményösztönző rendszerben a pályahálózat-működ-
tető és a hozzáférésre jogosult áll egymással jogviszonyban.
A teljesítményösztönző rendszer elemei lehetnek - különösen 
- a hálózati zavar okozásáért kiszabott pénzügyi hátrányok, 
valamint a terv feletti teljesítményért járó pénzügyi előnyök. 
A pénzügyi hátrány egyértelműen a pályahálózat-működtető 
vagy egy, a pályát használó által okozott hálózati zavarhoz kö-
tődik.
http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-748220
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Miskolc
A két nyári hónapban, a rekkenő hőségben nem a munkával, 
hanem inkább a nyaralás gondolatával foglalkozott mindenki. 
Persze a vasút nem állt meg, de bizony nehezen viselte a hősé-
get (sebességkorlátozások) akár csak mi, mozdonyvezetők. Ál-
talában elmondható hogy a 431 sorozatú mozdonyokba épített 
klíma méretezése rossz, egyszerűen képtelen a nagy melegben 
(hatékonyan) működni. Oldanak le az automatái, leégett motorok, 
energiaellátó egységekkel találkoztunk jó néhány mozdonynál. 
Meg 70 fokos hőséggel a vezetőfülkében. A „fejlődés” ott tart, 
hogy már találkoztam olyan TRAXX-al, amin két hete rossz volt 
a klímaberendezés. Nem értem, ha már borzalmasan drágán 
beszerelték ezeket, akkor miért nem fordítanak minimális pénzt 
a javításukra? Legalább azon a pár járművön érezhetnénk kicsit 
jobban magunkat, amire korábban pénzt áldoztak. 
Szerencsére a miskolci kollégáknak volt alkalmuk július közepén 

felüdülni, a szokásos helyen, Tiszaújvárosban a remekül kiépített 
strandon tölthettek egy egész napot a Miskolci Mozdonyvezetők 
Napja keretében. A strandra kilátogatott több mint 200 kolléga, 
családtagjaival, élvezhették a korlátlan csúszdázás örömét, a 
központi helyen lévő pizzéria étel-italkülönlegességeit. Ellátoga-
tott erre a napra két kassai kollégánk is.
Sajnos már évek óta nincs Miskolcon a MÁV által rendezett va-
sutasnap, a régió vasutasnapja Kisvárdán került megrendezésre. 
Hát, nagy vasutas-tömegek tőlünk nem utaztak a szabolcsi kis-
városba…

Az augusztus hónap ismét nagyobb terhelést rótt a mozdonyve-
zetőkre. Alacsony volt a kötelező óraszám, ismét többen mentek 
szabadságra, több feladat jellemezte a hónapot, ismét növeked-
tek a túlórák, pihenőnapi munkavégzések. Az óraszámról jut is 
eszembe: nálunk meglehetősen logikátlanul számolják ki a köte-
lező óraszámot. Vegyük a két nyári hónapot, júliust és az augusz-
tust. Mindkettő 31 napos, ám míg júliusban 23 munkanap volt, ad-
dig augusztusban csak 20. Az egyikben 184 óra, másikban 160 óra 
volt a kötelező munkaidő. Egy folyamatos üzemben – mint a vasút 
is – szerintem a naptári napnak kellene a kötelező óra alapjául 
szolgálni. És ez pl. Szlovákiában így is van. Ott napi 5 óra 8 perc a 
munkaidő a mozdonyvezetők esetében. Ezt persze minden nap-

tári napra kell érteni. Most nem azt akartam hangsúlyozni, hogy 
kevesebbet kell dolgozniuk, hanem a számítás jobb, értelmesebb 
voltát.
Megkezdődött a területünkön egy nagyobb vágányfelújítási mun-
ka, a Mezőkeresztes-Mezőnyárád – Nagyút közötti vonalszakasz 
újul meg. A munka több ütemben zajlik, már elkészült a Füzesa-
bony – Mezőkövesd szakasz a jobb vágányon. Rejtély, hogy miért 
a jobb vágánnyal kezdték, az elméletileg 120km/h-s sebességre 
volt eddig is alkalmas, míg a bal vágány csak 100km/h-ra a teher-
vonatok pedig max. 60km/h-val közlekedhettek rajta. A Mezőkö-
vesd – Kál-Kápolna szakasz pedig mindkét vágányon 120km/h-s 
sebességre alkalmas és lassújel sincs a kb. 13 km-es szakaszon. 
Sokkal gyalázatosabb pályarészek is vannak a közelünkben. Ki 
érti ezt? Persze jó, ha alaposan felújítanak egy vonalszakaszt, és 

a 80-as vonalon idestova 30 éve nem volt komoly felújítási munka.
Nem tudni, hogy a vágányzári munkának van-e ahhoz köze, hogy 
most a füzesabonyi kollégák járnak be Miskolcra dolgozni, itt je-
lentkeznek fel, majd itt is jelentkeznek le. A be és a hazautazás 
meglehetősen körülményes, időtrabló pl. Tiszafüredről, a kisebb 
mátrai településekről nem is beszélve. Erősödni látszik az a ten-
dencia, ami a szerencsi kollégák esetében történt. Nem lesz ez 
jó, mert lehet, egyik-másik mozdonyvezető esetében egy másik 
telephely, vagy társaság felé fogja billenteni a mérleg nyelvét.
Némi vidámabb dologról is számot adnék, augusztus 18-án a 
Miskolci Tagcsoport megszervezte az első horgászversenyét. A 
Lázbérci víztározó partján, meglehetősen szomorú, esős időben 
állt a rajthoz 12 horgász. Viszont többen sok halat fogtak, a han-
gulat is tökéletes volt. Az eseményről beszámol a Miskolci tag-
csoportvezető.
Ugyancsak egy kellemes eseményen vettünk 
részt, a Kassai kollégák meghívásának tet-
tünk eleget szeptember 05-én. Részt vettünk 
az általuk szervezett labdarúgó emléktornán. 
Sportszerű mérkőzések zajlottak, több szurkoló 
is elkísért minket. Sajnos a csapat lendülete a 
negyedik helyhez volt elég, de a babgulyás most 
is finom a sör pedig kellemesen hideg volt.

Tóth Ferenc Attila
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Területi hírek
Szombathely
„Családi Nap” 2015. augusztus
Mint minden évben, így most is hagyományaink szerint, rendez-
tük meg a Szombathelyi mozdonyvezetők s család tagjai részére, 
valamint a „helyi erők” számára, a három napos „Családi Nap” 
nevezetű sport s egyéb kikapcsolódási lehetőségű programun-
kat. Ezt idén augusztus tizennégytől, tizenhatodikáig tartottuk. 
Csapatunk tíz óratájban indult autóval Szombathelyről, rövid 
egy óra alatt értünk le a helyszínre, ahol már egyik rendezőnk 
az első programhoz készítette elő az alapanyagot. A nevezés 
szerint ketten indultak a „Főző” versenyen. Jó képű gulyásleves 
csapott össze több húsból készült pörkölttel. A lányok, mind az 
alapanyagok előkészítésében, mind a főzésben segítették a „sé-
feket”. Két – két és fél óra alatt elkészült az étek, ami zsűrizését 
egyértelműen a bográcsból történő fogyás adta. Így a segítőket, 
szurkolókat, s helyszínen lévőket, vendégül láttuk egytálételre. A 
délutáni program kiegészítése volt, a kortalanul hirdetett, uno s 

makaó verseny, ami estig tartott, közben az érdeklődők kipróbál-
ták a másnapi verseny helyét, s kellemeset lubickoltak a tóban. 
Az est folyamán rövid kis beszélgetés is felcsapott, a történtekről. 
Hiába akinek húsz napja volt, a következő kedvezményes évig, az 
nem megértő. Ez, hogy történt? - különböző ötletek jöttek elő, mi-
közben  www.google.hu Bob Dylan énekelte halkan a háttérben: 
a választ testvér azt elfújta a szél, a választ azt elfújta a szél”. Elő-
került ismét a vezénylés, s pihenő kérdése. A kúria döntése nagy 
igazság, igaz mi régóta a 12 óra otthon eltöltendőt tarjuk reális-
nak, így inkább az elcsúsztatott heti pihenő (ami nem lehet 42 órá-
nál kevesebb, s havi átlagban a heti 48 órának meg kell lenni, ezt 

néhol tudatosítani kell, bár nálunk ezen a téren sincs panasz). Va-
lamint , az embert próbáló sűrű – nagyon sűrű (mondjuk kánikula 
még érdekesebbé teszi) vezénylés, ami így azért meg nem érthe-
tő. Egy, egy ilyen tíz napos turnust gyakorolni kell, akkor „megér-
ti” az ember fia, mi az kidögleni. A harmincöt év feletti bérkérdés-
ben érdekeltek is becsengettek egy – két gondolattal. Nem pozitív 
vélemény jött le a dologgal kapcsolatban, és ez nem a szakszer-
vezetünket érintette. Amúgy tovább jól telt az est, éjjel majdnem 
háromig kitartottak a fiúk s a lányok. Másnap reggel hétkor, már 

pirított szalonna illata ébresztette a csapatott, közben pácolt tar-
ja is előkerült. A horgászversenyre hárman jelentkeztek, ők már 
hajnal óta lógatták, s mondhatjuk nem hiába a „damilt”. A verseny 
végén, majdnem tizenöt kiló sütni való hal, s kettő darab két kiló 
feletti ponty figyelt minket békésen. Jó volt a sült hal, bár mintha 
valaki összekeverte volna a lisztet s a sót. Apró, fehér s kicsi mind 
a kettő, de azért:  - Különböztessük meg az  ist.. ! Amúgy horgá-
szatra is volt ötlet: „Szórjunk kockázott dinnyét a vízbe, s mikor a 
halak kijönnek pisilni, csak összeszedjük őket” – érdekes cifra vá-
lasz jött rá. A délutáni melegben, forróságban alig lehetett kibírni. 
Így estére próbáltuk hagyni a labdajátékokat.  Pótlást is kellett 
tennünk, a boltos nagyot nézett, több tucat ásványvizet vettünk, 
hiába nagyon nagy meleg volt. Újvágó versenyt nem hirdettünk, 
de úgy gondolta egy kollégánk, hogy két kéz feltartásával, s ösz-
szes kinyújtott újjal, nagyon egyedi dolog kilenc sört kérni. Nem 
sikerült neki, de azért a dologba belevágott, a doki a s….be meg 
egy tetanuszt. Este ismét beszélgetés s szórakozás következett, 
jól tartottuk magunkat. Harmadnap reggel, a gyaloglás volt top-
pon. Valamint az összetartozás jele a fotózás, amit a fényképeken 
látni. Bízunk benne, hetvenes esetleg nyolcvanas számmal nem 

kell pólót csináltatnunk, bár az lenne az igazi családi nap. Het-
venéves aktív mozdonyvezető, ötvenéves fiával, s harmincéves 
unokájával együtt lenne jelen. Ja a fénykép beállításra volt még 
javaslat, de azzal nem untatom a kedves olvasót. Időközben egy 
nagyon szuper sport eredményről tudok beszámolni! Kustánsze-
gi  halvacsora fogóink átalakultak sporthorgásszá! - s ha már így 
történt elmentek az országos mozdonyvezető bajnokságra Dom-
bóvárra, ..és nem mentek hiába! 16 kilót a 2. helyezettre verve 
megnyerték a bajnokságot 40 kilogramm összteljesítménnyel!

GRATULÁLUNK A CSAPATNAK!  

Akikre büszkék lehetünk! 
JÓLSÓZÓ  OSZI BÁCSI           Sajtli József
SZUPERBOGYÓGYÁROS       Tóth Zoltán
HALSÜTÖGETŐ KIRÁLY       Sákovics Ottó

Hajrá nagy folyón inneniek!                                               
Sm tagcsoport

Horváth György
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Miskolc
Horgászverseny 

A MOSZ miskolci tagcsoportja hagyományteremtő céllal hor-
gászversenyt szervezett, a gyönyörű Lázbérci víztározón.
A borús-esős idő sem riasztotta el a 12 nevezőt. Kora reggeli ér-
kezés után 07.10-kor sorsolást tartottunk, hogy a lefoglalt part-
szakaszon, ki hol pecázzon. A versenyzők 07.30-tól 14.00-ig áz-
tathatták zsinórjaikat.
Laikusként csak ámultam és bámultam, hogy milyen komoly fel-
szerelések kerültek elő, bár sok kütyüről fogalmam sem volt mire 
szolgál. Mindenki nagyon komolyan és sportszerűen horgászott.
Közben Tóth Ferenc Attila és Kövesdi Tamás párja Mónika regge-
lit készített (zsíros kenyér hagymával) amit szervíroztak is. Rövid 
időn belül horogra akadt az első méretes ponty, Hidasi Pisti segí-
tette a partra, meg is kapta érte a jutalmát egy kis szíverősítő for-
májában. Időközben fel-felszakadozott a felhőzet, a szakácsaink 
ebédre babgulyást készítettek, és finom illatok kezdtek terjengeni 
a levegőben.
Szép számmal kerültek pikkelyesek a szákokba, de mint minden-
nek, ennek is eljött a vége. Mérlegelés és eredményhirdetés után 
elfogyasztottuk az időközben elkészült finom ebédet.
Köszönöm Mónikának és Attilának a segítséget, Lámer Gyulának 
pedig a precíz hozzáértő szervezést.

Eredmény: 
1. Csala József   15.06 kg
2. Hidasi István   14.75 kg
3. Azari Endre   3.80 kg

A legnagyobb halat Csala Józsi fogta (4.06 kg) a 
legkisebbet Demeter Feri! 

Mindenki jól érezte magát, jövőre nehéz lesz 
ettől szebb helyszínt találni! Tehát jövőre ismét 
Horgászverseny!

 Bálint ZoltánTe
rü

le
ti 

hí
re

k



Mozdonyvezetők Szakszervezete  2015. Augusztus-Szeptember 27



28

Támogasd a 
Mozdonyvezető 

Alapítványt
napi -tal!

5 érv, amiért 
adni érdemes: 

mert ezzel segíthetek a bajba jutott kollégákon

mert kerülhetek olyan élethelyzetbe, amikor 

nekem is szükségem lehet a segítségre

mert ezzel erősítem hivatásunk összefogását

mert adni jó érzés

mert adni annyit jelent, mint önzetlennek lenni

Mozdonyvezetők a mozdonyvezetőkért!

Amit tenned kell: 
elutalni a támogatásodat az alapítvány 

számlájára: 11706016–20806949 
vagy keresd fel tisztségviselődet,
aki segít eljuttatni adományodat

az alapítványhoz!

Mozdonyvezetők a biztonságos 
és egészséges életért Alapítvány

 Nyilvántartási szám: 8273
www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.php/alapitvany.html

Ez mindösszesen 

évi 1 825 Ft-ot jelent.

“Adj egy ötöst!”


