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Tavaly novemberében vett lendületet 
a 2016. évre vonatkozó bértárgyalás, 
amely február 23-án megállapodás-
sal zárult. Kérdezték tőlem, hogy 
bontottak-e pezsgőt a mozdonyveze-
tők a megállapodás aláírását köve-
tően… Értésükre kellett adnom, hogy 

arra azért nem volt okunk! A legnagyobb jóindulattal 
is csak azt mondhatom, a megállapodás nem több és 
nem kevesebb: a vállalható minimum. 
A sikeres megállapodás jelentőségét az is alátámaszt-
ja, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezetének küldött-
közgyűlése azt jelentős többséggel, csupán csak 4 el-
lenszavazat mellett és egy tartózkodással elfogadta. A 
több mint 80%-os támogatás is bizonyítja, kollégáink 
érezték, hogy a jelen környezetben, a pillanatnyi poli-
tikai és gazdasági helyzetben ettől jobb megállapodás 
nem érhető el. Az időközben lezáruló más területeken 
zajló hasonló bértárgyalások (BKV, Volánok, stb.) 
eredménye is azt mutatja, hogy a MÁV-Csoportnál 
elfogadott béralkura ha nem is büszkén de visszafogott 
elégedettséggel tekinthetünk. Tudom, hogy „soha nem 
elég”, de aki reálisan tekint Magyarország legnagyobb 
munkavállalói létszámot foglalkoztató vállalatára tud-
ja, hogy a klauzula szakszervezeti oldalról elfogadha-
tó. Az infláció alakulása, az adójogszabály kedvező 
változása azt eredményezi, hogy érezhetően több ma-
rad a pénztárcákban 2016. évben. A külső szemlélők 
véleménye szerint egy bizonytalan kimenetelű konflik-
tus után sem sikerült volna jobb eredményt magunké-
nak tudni. Ahhoz képest, hogy novemberben még fél-fél 

százalék volt a munkáltatói ajánlat, (annak is egy sze-
lete differenciáltan) nem alakult rosszul a megállapo-
dás. Fontosságát az is bizonyította, hogy a tárgyalá-
sokon képviseltette magát a minisztérium is dr. Fónagy 
János államtitkár személyében. Sokat segített személyes 
jelenléte azokban a tárgyalási pillanatokban, amikor 
a megbeszélések kissé megrekedtek. 
Itt kell, hogy szót ejtsek arról a példaértékű együttmű-
ködésről, amely jellemezte a szakszervezeti oldal bér-
tárgyalásokon mutatott konstruktivitását. A végered-
mény nem minden érintettnek bizonyult egyenrangúnak, 
ezért volt olyan szakszervezet, amely - joggal és ért-
hetően saját érdekeit szem előtt tartva - nem tudta 
elfogadni a megállapodást. Az már más kérdés, hogy 
van-e hozadéka a 23-án kialkudott szöveg elutasítá-
sának. Erre majd az idő ad választ. 

A bértárgyalások égisze alatt sikerült rendeznünk a 
35 év gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetők 
bértételének hiányzó részét és a tarifatábla felmondá-
sának tilalmát rögzítő határidő 2017. év végéig szóló 
kitolását. Akik osztoznak sorsunkban, mindennapi 
küzdelmeinkben tudják jól: nem kis sikerek ezek.
A bértárgyalások eredménye 
március 10-én kerül kézzelfog-
ható közelségbe, amikor is a 
kollégák megkapják kivívott 
járandóságaikat. Jó érzéssel 
tölt el, hogy szakszervezetünk 
az eredmények elérésének él-
harcosa lehetett.
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s 2016.02.23-án megszületett a 2016. 
évre vonatkozó bérfejlesztésről szóló 

megállapodás.
Az alapbéremelés mértékéről folytatott kollektív munkaügyi tár-
gyaláson a vasutas szakszervezetek többsége elfogadta és aláír-
ta a MÁV-csoport  ajánlatát. A vasútvállalat a rendelkezésére álló 
források terhére átlagosan 3 százalékos alapbérfejlesztést hajt 
végre január 1-jei visszamenőleges hatállyal azon munkavállalók 
körében, akiknek alapbére nem haladja meg a 350 ezer forintot. 
A MÁV-csoport az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelke-
zők számára az alapbér további 0,5%-át (így már összesen 2,5%-
át) kitevő önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést is nyújt. 
A vasúttársaság vezetősége saját hatáskörben, a tulajdonossal 
egyeztetett módon, az üzleti tervek átvizsgálását követően alakí-
totta ki az érdekképviseletekkel ismertetett bérajánlatát, amelyet 

ma a munkavállalók többségét képviselő szakszervezetek aláír-
tak.
Az alapbéremelés 2016. január 1. napjára történő visszamenőle-
ges kifizetésére a februári munkabérek átutalásával egyidejűleg 
kerül sor.
Amennyiben a cégcsoport 2016. évi gazdálkodási eredményei 
arra fedezetet biztosítanak, a vasúttársaság – tavalyhoz hason-
lóan – az év végén javaslatot tesz egyszeri kifizetésre. A MÁV Zrt. 
vezetősége emellett folytatja a tárgyalásokat az érdekképvisele-
tekkel egy középtávú együttműködési megállapodás megköté-
séről. 
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A 2016. évi bérmegállapodásban a 35 év feletti mozdonyvezetői szakmai gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetőknél a tarifatábla 
értékének 3%-os emelésén túl a további 6.200 Ft-os emelést az alábbiak szerint kell végrehajtani:
• 2016. januárban már ebbe a sávba tartozóknál a bérfejlesztési betöltő táblában kezeljük ezt az emelést is, kézzel csak az ezt kö-

vető soros lépéseket kell rendezni,
• négy egyenlő részletben (1.550 Ft) az alapbérek 100 Ft-ra kerekítve történő megállapítási szabálya miatt nem tudjuk megtenni az 

emelést, ezért az alábbi sorrend került elfogadásra: 
 φ I. negyedév: 1.600 Ft
 φ II. negyedév: 1.500 Ft
 φ III. negyedév: 1.600 Ft
 φ IV. negyedév: 1.500 Ft

• amikor valaki évközben lép a 35-ös sávba, a lépés hónapjának megfelelő negyedévi és az előző negyedévi összeget együtt kapja 
meg, így 

 φ a II. negyedév bármely hónapjában lépők 1600+1500=3100 Ft-os emelést kapnak a lépés hónapjában a 35-ös sáv szerinti 
értékre 

 φ a III. negyedév bármely hónapjában lépők 1600+1500+1600=4700 Ft-os emelést kapnának a lépés hónapjában a 35-ös sáv 
szerinti értékre 

 φ a IV. negyedév bármely hónapjában lépők 6200 Ft-os emelést kapnának a lépés hónapjában a 35-ös sáv szerinti értékre,
• az I-III. negyedévben lépőknél minden következő negyedév 1. hónapjának 1. napjától ismét emelni kell az alapbérét, az adott ne-

gyedév szerinti összeggel,
• az emelések ilyen végrehajtásával 2016. decemberben minden 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkezőnek az erre megállapított 

sávérték, 307.800 Ft lesz az alapbére (abban az esetben, ha nem áll hátrányos jogkövetkezmény végrehajtása alatt, vagy nem 
részmunkaidős)

A 35 éves szakmai gyakorlati időt elérő 
mozdonyvezetők bérfejlesztésének 
gyakorlati végrehajtásának szabályozása:

 Pokol Barna
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Területi hírek

 Pokol Barna

Pécs
Január hónapban a TSZVI igazgató megkereséssel fordult hoz-
zám a terület foglalkoztatási nehézségeinek kezelése tárgyában.
A 2015-ös év adatai alapján a „mínusz” órák száma elérte a háló-
zat egészének mértékét (ugyanakkor a rendkívüli munkavégzés 
jelentős volt). A munkáltató számításai alapján az év első felében 

teljesítményhiány, míg a nyári, őszi hónapokban túlórás foglal-
koztatás várható. A krízis kezelését vonat átcsoportosítással nem 
látja megoldhatónak a rendkívül alacsony hatékonysági mutatók 
miatt (20-25 %).

A következő megoldási lehetőségeket vázolta fel:

• Felmérést készít Budapest, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs 
munkavégzési hajlandóságról. Az eljutást a munkavégzés 
helyére és hazatérést utazási idővel díjazná (690, 610). A 
szükséges létszám kb. 5-10%.

• Típus, vonalismeret képzés, ill. felújítás.
• KSZ. HF. jelentkezési helyek módosítása az újonnan meg-

szerzett kompetenciák függvényében.
• Az éves kötelező óra felosztása nem munkanap x nyolc óra, 

hanem a várható teljesítmény eloszlása szerint történne.

Amennyiben nem lenne elegendő jelentkező a budapesti munka-
végzésre akkor meg kíván egyezni a Hf. jelentkezési helyek át-

járhatóságának bővítésében, ill. a kötelező órák módosításának 
tárgyában. 
Megállapodás hiányában kilátásba helyezte a „mínusz” órák sza-
badsággal történő pótlását ill. MT. 53. § szerinti egyoldalú kiren-
delést.(53. § (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmene-
tileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen 

vagy más munkáltatónál foglalkoztatni.
(2)34 Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári 
évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot 
vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg)
Az éves kötelező órák teljesítményhez kötött megváltoztatásához 

módosítani kellene a Ksz. 28. §-t, melyben a munkaidőkeretek 
lettek definiálva. (3. A 4. pontban, valamint a 29.§ 1. i. pontjában 
meghatározott kivétellel a társaság munkavállalóit havi munka-
időkeretben kell foglalkoztatni.)
Az Igazgató Úrral történő egyeztetés eredményeként március hó-
napban a 480-as típusismerettel rendelkező dombóvári kollégák 
az 1-es vonalra szerezhetnek vonalismeretet, április hónaptól 
pedig egy pusztaszabolcsi, ill. egy déli komplett fordulót szolgál-

hatnak ki.
A MOSZ dombóvári tagcsoportja február 12-én tartotta hagyo-
mányos farsangi bálját a gunarasi „CAMPING” étteremben. Az 
esemény túlnőtte a mozdonyvezetők érdeklődési körét, nevez-
hetnénk akár Vasutas Farsangnak is, hisz a résztvevők a társz-
szolgálatok széles körét ölelte fel.
A 19.00-kor kezdődő bál vacsorával indult, a vendégek négy fo-
gásból választhattak, majd a jó hangulathoz a talpalávalót a KA-
RAWANKA együttes szolgáltatta. Az izgatottan 
várt éjfél utáni tombola sorsoláson rengeteg 
(nagy értékű is) nyereménytárgy került kisorso-
lásra. A fődíjat egy női, ill. egy férfi karórát - a 
BÁNFAI óraszalon felajánlását - Balla Csaba pé-
csi kollégánk nyerte.
A jó hangulatot jellemezte, hogy a vendégek a 
rendezvény zárásáig önfeledten szórakoztak.

Wéber József 



10

A
la

pí
tv

án
y Alapítványi hírek 

Néhány tavalyi évre vonatkozó adattal kezdeném a be-
számolómat.
A 2015-ös év folyamán 105 kollégánk fordult hozzánk kérelem-
mel. Csökkenő tendenciát mutat a kérelmezők száma, ennek 
nyilván több oka is van. Én kiemelném azt, hogy valóban meg-
alapozott kérelmekkel keresnek meg a kollégák. A 105 kérelem-
re az alapítványunk 3 625 000Ft-ot utalt át. Elmondható, hogy ez 
komoly segítség a szakmai közösségünknek és az egyénnek is. 
Minden harmincadik kollégánkat tudtuk támogatni!
Részletes adatokkal a következő cikkben számolok be.
Alapítványunk kuratóriuma 2016. február 24.-én tartotta soros 
ülését, amin részt vett a kuratórium négy tagja. Az ülés során 
összesen, 19 kérelmet bíráltunk el.  Elutasításra egy kérelem sem 
került, viszont egy kérelemhez kiegészítést kellett kérnünk, hogy 
a kérelmező szociális helyzetéről árnyaltabb képet kapjunk. A 
többi kérelmet - szám szerint 18-at - a kuratórium összesen 595 
000 Ft-tal támogatta. Sajnálatos módon elhunyt egy kollégánk fe-
lesége, így a rászoruló család részére 50 000 Ft segélyt utaltunk.
Öt mozdonyvezető daganatos, vagy szív és érrendszeri betegség-
ben szenved, felépülésükhöz, rehabilitációjukhoz, 50 000 – 50 000 
Ft-tal járultunk hozzá. Hét kollégánk családjában gyermek szüle-
tett, részükre összesen 150 000 Ft-ot utaltunk át. Öt kollégánkon 
segítettünk, mert ők hosszabb időn keresztül betegek voltak, ill. 
olyan rossz szociális helyzetbe kerültek, hogy támogatásunk nél-
kül nem tudták anyagi gondjaikat, megélhetésüket megoldani. 
Az öt segítségre szorulón összesen 145 000 Ft-tal segítettünk.
Továbbra is kérjük a hozzánk forduló kollégákat, hogy a kérel-
men tüntessék fel az elérhetőségüket! (A leghasznosabb ebből a 
szempontból az email-cím vagy a telefonszám) Így, ha hiányos-
ságot tapasztalunk, könnyebben tudunk kiegészítést kérni, va-
lamint, a döntést követően sms üzenetet, vagy e-mail-t tudunk 
küldeni a döntés eredményéről.
Az alapítvány segély/támogatás kérő lapja letölthető a MOSZ 
honlapjáról (http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/images/stori-
es/Alapitvany/segely_alapitvany.pdf) kérjük, ezt használják! Ala-
pítványunk következő ülését április 18.-án 09.15-kor tartja.
Az adó 1%-nak a felajánlásánál is gondoljatok az alapítvá-
nyunkra! Ép az adóbevallás időszakában járunk, és a felajánlás-
hoz szolgálnék néhány jó tanáccsal.
Az önadózók a 1553 sz. nyomtatvány kitöltésekor a 1553-EGYSZA 
lap kitöltésével tudnak alapítványunk részére rendelkezni.
Adószámunk: 18174432-1-42
Mit kell tenni a kollégának, ha az adó 1%-át a Mozdonyvezetők 
a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány részére kívánja 
rendelni?  Nem kell más tenni, mint a tagcsoportoknál megta-
lálható rendelkező nyilatkozatot kitölteni (1553NY-EGYSZA vagy 
1553ADO-EGYSZA jelű forma nyomtatvány) A felső keretes rész-
be kell beírni az adóazonosító jelet, az adózó nevét, postai címét 
és elektronikus levelezési címet. A tavalyi évtől lehetőség nyílik 
arra, hogy a rendelkező magánszemély postai, illetve elektro-
nikus levelezési címét közölje a NAV a kedvezményezetti körbe 
tartozó szervezettel. Arra kérek mindenkit, hogy éljen ezzel a 
lehetőséggel.  Az alsó keretes részbe kell a kedvezményezett 
(Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapít-
vány) adószámát kell feltüntetni: 18174432-1-42. Ezt mi már rá-
nyomtattuk, ez ún. első kedvezményezetti körbe (pl. alapítvány, 
egyesület,...) tartozó támogatására szolgáló rész a nyomtatvá-
nyon. A nyilatkozat második részében lehet rendelkezni az adó 
további 1%-áról az ún. második kedvezményezetti körbe tartozó 
(pl. egyház, vallási felekezet,…) részére a technikai szám és név 
feltüntetésével. Amennyiben nem kívántok rendelkezni erről, úgy 
a második nyilatkozatra szolgáló részt hagyjátok üresen és ne vá-
lasszátok szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot 
nem töltöttétek ki. 
Mire kell figyelni, hogy érvényes legyen a nyilatkozat?
Az adóhatóság csak akkor veszi fel a kapcsolatot, ha a rendel-

kező nyilatkozata bármely okból érvénytelen. Amennyiben tehát 
a magánszemély rendelkező nyilatkozatot adott, és az adóható-
ságtól nem kapott határozatot arról, hogy a rendelkező nyilatko-
zata érvénytelen lenne, továbbá ha a kedvezményezett szerepel 
a www.nav.gov.hu honlapon közzétett tájékoztatóban, akkor a 
rendelkező nyilatkozatát az adóhatóság teljesítette.  Amennyi-
ben magánszemély a kedvezményezett részére történő összeg 
átutalásának időpontjában rendelkezik a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer használatához szükséges Ügyfélkapuval, a 
rendelkezés teljesítéséről az adóhatóság őt ugyanilyen módon 
elektronikus üzenet formájában értesíti. Erről elektronikus levél-
ben is értesítést kaptok. 

Érvénytelen a rendelkezés, ha 
- a nyilatkozat a kedvezményezett adószámát nem tartalmazza, 
illetve az nem pontos, nem olvasható, vagy; 
- a nyilatkozat a kedvezményezett technikai számát nem tartal-
mazza, illetve az nem pontos, nem olvasható és a technikai szám 
hiányában a nyilatkozaton feltüntetett elnevezés alapján az egy-
házi kedvezményezett nem azonosítható, vagy; 
- két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét nyilatkozat 
ugyanazon kedvezményezetti körbe tartozó két szervezetet jelöl 
(például: két alapítvány), vagy; 
- a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon nem szerepel 
a magánszemély adóazonosító jele, illetve az nincs lezárva, vagy; 
- a rendelkező magánszemély a munkáltatónak átadott lezárt bo-
rítékot annak ragasztási felületére átnyúlóan nem írta alá, vagy; 
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Rendelkező nyilatkozat letölthető:
http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/images/
stories/Alapitvany/moz_vez_alapitvany_1453a-
do-egysza.pdf

Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila kuratórium elnöke

Tóth Ferenc Attila
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A Rail Cargo Hungaria színeit öltötte magára a MÁV-START V63-as mozdonya  
 
 
Budapest, 2016. február 9. - A budapesti Vasúttörténeti Parkban ma ünnepélyes külsőségek között 
bemutatták a Rail Cargo Hungaria Zrt. logójával díszített V63-as mozdonyt, amely a következő egy 
évben tehervonatokat vontat Magyarország vasúti hálózatán. A MÁV-START Zrt. járművének 
különleges matricázását az állami vasúttársaság és a Rail Cargo Hungaria Zrt. trakciós 
keretszerződése tette lehetővé. A két vállalat közösen készítette el a mozdony látványtervét, tovább 
erősítve kiváló együttműködésüket. 
 
A felmatricázott, 91 55 0630 027-5 pályaszámú mozdony csaknem 30 éves. A hattengelyes, 
korszerűsített, klimatizált vontató teljesítménye 3600 kW, havonta 12 ezer kilométert tesz majd meg a 
magyarországi pályahálózaton. A gép a tervek szerint az RCH tehervonatait vontatja majd. 
A Rail Cargo Hungaria a magyar vasúti árufuvarozás mintegy 70 százalékát bonyolítja. Az évi 32-33 
millió tonna árut továbbító társaság forgalmának közel fele származik gyűjtőfuvarozásból, azaz az RCH 
akár egy-két vasúti kocsi célállomásra fuvarozását is vállalja. Az egyes kocsi forgalom ezen országos 
lefedettséggel történő biztosításával az RCH Magyarországon az egyetlen vasútvállalat, amely a hazai 
kis- és középvállalatok termékeit eljuttatja az európai piacokra, nagyon sok vállalkozás 
versenyképességét biztosítva ezzel. A most feldíszített mozdony főleg ilyen jellegű vonatokat vontat 
majd.  
 
A Rail Cargo Hungaria vonatainak dízelvontatását szinte teljes egészében a MÁV-START végzi. A 
villanyvontatás terén az RCH 25 darab saját Taurus mozdonyának 3,9 millió kilométeres teljesítménye 
mellett vontatási feladataihoz mintegy 60%-ban a MÁV-START-tól vesz igénybe villanyvontatási 
szolgáltatást. A Rail Cargo Hungaria 2015-ben mintegy 32 millió tonna árut fuvarozott. Ha ezt az 
árumennyiséget közúton fuvarozták volna, majdnem 1 millió 300 ezer kamion terhelte volna 
közútjainkat. Ha ennyi kamiont sorba állítanánk egymás után Magyarország határain, 9 és félszer 
körbeérnék az országot. 
A felmatricázott mozdony átadóünnepségén Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 
elmondta: A MÁV-START számára a teherszállítási piacon elért piaci pozíciójának megtartása, annak 
növelése stratégiai jelentőségű. Céljaink elérése érdekében 2016-ban 150 fővel növeljük a 
mozdonyvezetői létszámot és a motorvonat beszerzések által kiváltott villamos mozdonyaink egy részét 
üzembe állítjuk. A megnövelt erőforrásokkal a mennyiségi kínálat növelésén túlmenően nagyobb 
figyelmet fordítunk a szolgáltatásaink minőségének javítására is. 
 
Dr. Kovács Imre CEO, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte: a Rail Cargo 
Hungaria és a MÁV-csoport szoros szimbiózisban működik, hiszen az RCH többféle szolgáltatást vesz 
igénybe az állami vasúttársaságtól. A Rail Cargo Hungaria a tolatási és vontatási szolgáltatásokért, a 
vasúti pálya használatáért, jármű-karbantartási, ingatlanbérleti, őrzés-védelmi és humán jellegű 
szolgáltatásokért fizetett összegeken keresztül hozzájárul a MÁV és a leányvállalatai sikeres és 
hatékony működtetéséhez.   
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A domináns vasúti árufuvarozási vállalat a legnagyobb megrendelője a MÁV rendező-pályaudvari 
szolgáltatásainak, illetve Záhony-Port átrakási szolgáltatásainak. Tevékenysége révén a Rail Cargo 
Hungaria több ezer vasutas foglalkoztatását teszi lehetővé a MÁV-csoportnál.  
Nem ez az első alkalom, hogy a MÁV-START és az RCH különleges matricával díszít egy mozdonyt. 
2014. szeptember 2-án indult útjára ünnepélyes keretek között az FTC - Rail Cargo Hungaria női 
kézilabdacsapatot ábrázoló matricával ellátott mozdony a Vasúttörténeti Parkból. A különleges Taurus 
egy évig közlekedett Magyarország és Ausztria sínjein, és többnyire személyvonatokat húzott. Eljutott 
többek közt Bécsbe és hazánk nagyvárosaiba is, több millió utas előtt hirdetve az RCH sikeres 
együttműködését a zöld-fehér csapattal. A mozdony összesen 141 764 vonatkilométert tett meg, a 
rekordfutása napi 1060 kilométer volt. Különleges eseményeken is részt vett, 2015. márciusban például 
az Audi 25 ezredik irányvonatát húzta. 
 
 
További információk: 
 
Rail Cargo Hungaria Zrt. 
Marketing és kommunikáció 
E-mail: press@railcargo.com  
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Egy kis Amerika
Első rész

A közelmúltban, pontosabban 2015 
decemberében tíz napot az Egyesült 
Államokban töltöttem. Mondanom 
sem kell, hogy kitüntetett figyelemben 
részesítettem az ottani szűkebb kör-
nyezetemben, a Massachusetts állam-
beli Amherst város környékén talál-
ható vasutakat. Most erről szeretnék 
röviden írni. Aki valami tudományos 
részletességgel megfogalmazott érte-
kezést vár, az csalódni fog, mert csak 
a személyesen megtapasztalt élmé-
nyeimet, benyomásaimat mesélem el.

Elöljáróban annyit, hogy régen Massachusetts állam területén a 
mainál jóval sűrűbb hálózat működött, de az idők során a vasuta-
kat üzemeltető cégek –  a közúti áruszállítás rohamos térhódítá-
sának köszönhetően – sorra tönkrementek. A vonalak egy részét 
felszámolták, azonban, hogy valami jót is mondjak, a felszámolt 
vaspályák alépítményén helyenként gyönyörű kerékpárutakat lé-
tesítettek  a régi műtárgyak (pl a Connecticut folyón átívelő hosz-
szú, vasszerkezetű híd) felhasználásával. 

Napjainkban Massachusetts állam középső területén található 
vasutakat többnyire a Massachusetts Central Railroad (MCER) 
üzemelteti. Hálózatán tehervonatokat közlekedtet, de az ottani 
törvények értelmében köteles az AMTRAK  (az amerikai sze-
mélyszállítást lebonyolító állami társaság ) szerelvényeit is meg-
tűrni, forgalmukhoz a pályát átengedni. Ez persze nem nehezíti 
jelentősen az MCER áruszállítási tevékenységét, hiszen nem túl 
sok, a St. Albans-Springfield szakaszon például  mindössze napi 
egy vonatpár átengedéséről van szó. Springfieldből azonban 
más irányokba is indulnak járatok, többek között New Havenbe, 
ahonnan több felé biztosított a csatlakozás, de  el lehet jutni Chi-
cagoba is, onnan pedig átszállással akár Californiába, ha valaki 
az utazásnak ezt a fajtáját vá-
lasztja. Én azonban most csak 
az észak-dél irányú folyosón 
közlekedő, korábban Amherst 
városát is érintő 55-56 szá-
mú vonatpárról szeretnék írni, 
amely szombaton és vasárnap 
54-57 számra hallgat, mivel a 
hétköznapi menetrendhez ké-

pest néhány perces eltéréssel közlekedik. 

E vonatok a Vermont állambeli St Albans vá-
rost kötik össze New Yorkon keresztül Wa-
shington DC-vel. A járatok útvonala Vermont, 
Massachusetts, Connecticut, New York, New 
Jersey, Pennsylvania, Delaware és Maryland 
államok területét érinti. St Albanstól Wa-
shington DC-ig a távolság 605 mérföld, ami 
cca. a Budapest München távnak felel meg. 
A teljes menetidő 13 óra. Ez meglehetősen 
soknak tűnik, magyarul szó sincs száguldo-
zásról.  A vonatok mégis népszerűek, nagyon 
jó kihasználtsággal közlekednek. Úgy tűnik, 
hogy arrafelé az emberek igénylik a kényel-
met - ezek a járatok pedig rendkívül kényel-

mes kocsikból állnak - és nem szeretnek az autópályákon gya-
kori dugókban ücsörögni, mert mint mondják, az elvesztegetett 
idő. A vasúti kocsikban azonban tudnak dolgozni a laptopjaikon, 
olvasni, ebédelni vagy kávézni az étkezőkocsiban, nyugodtan be-
szélgetni, egyszóval élni. 

Amikor korábban ott jártam, az AMTRAK szerelvényei  még Am-
herst város érintésével közlekedtek, mégpedig úgy, hogy a délről 

érkező vonatok Springfield állomásról Palmer város felé indultak 
el, majd ott egy nyíltvonali elágazásban menetirányt váltva, a 
Connecticut folyó bal partján, Amhersten keresztül vették észak 
felé az útjukat. Számomra érdekesnek tűnt, hogy amikor a vonat 
elindult Springfieldből, egy vasutas dolgozó autóval követte a sze-
relvényt a vasúttal párhuzamosan futó úton a palmeri elágazásig, 
majd miután a vonat áthaladt az elágazás váltóján, azt Amherst 
irányába, kitérőbe átállította és megvárta amíg a  mozdonyve-
zetők elfoglalják helyüket az eddig hátul működő mozdonyon. 
(Fékpróba nem volt!) Miután mindez megtörtént, elmenesztette 
a vonatot, amelynek távozása után a váltót újból egyenes állásba 
állította, lezárta, majd kocsijával visszatért Springfieldbe.

Néhány szót Palmerről. Vala-
mikor régen a Hét Vasút Váro-
sának hívták, mert e jelentős 
vasúti gócpontba ennyi, külön-
böző társaságok által üzemel-
tetett vonal csatlakozott be. Az 
állomás 1884-ben megnyitott 
épületét a híres amerikai épí-
tész, H.H. Richardson, az állo-
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más körüli parkot pedig a new yorki Central park és a san fran-
ciscoi Golden Gate park megálmodója, William Law Olmstead 
tervezte.  A kötött pályás közlekedés visszaszorulásával azonban 
Palmer elvesztette jelentőségét, a vasúttársaságok sorra tönk-
rementek, az egykori indóházat eladták, abban ma étterem mű-
ködik.

Mostani látogatásom alkalmával  meglepődve tapasztaltam, 
hogy az amhersti megállóhelyet felszámolták, a városka határá-
ban csak tehervonatok koptatják a síneket. Érdeklődésemre meg-
tudtam, e változás hátterében az áll, hogy a Palmer és Northfield 
közötti felépítmény rendkívül lepusztult állapotban van, a vonatok 
csak lassan tudnak rajta közlekedni. Ezért, hogy csökkenteni le-
hessen a menetidőt, most a felújított pályán, a Connecticut folyó 
jobb partján közlekedtetik az AMTRAK járatait. Northamptonban 
megállóhelyet létesítettek, így azok, akik a közeli egyetemi város-
ban, Amherstben laknak, itt tudnak felszállni a vonatra. Ezzel a 
megoldással elhagyhatóvá vált a palmeri menetirányváltás is, 
ami további menetidő megtakarításhoz vezetett. Amíg a régi vo-
nalon közlekedtek az AMTRAK szerelvényei, az irányváltás miatt 
elöl-hátul dolgozott egy-egy EMD F40 sorozatú mozdony, most 
azonban csak egyetlen vonógépre van szükség, amely többnyire 
egy 2390 kW-os, 110 mph (177 km/ó) sebességre engedélyezett, 
négytengelyes, P32AC-DM sorozatú diesel-elektromos vontató-
jármű.. 

Európai szemmel nézve némely amerikai megállóhely nagyon 

furcsának tűnik. Helyenként a peron csak olyan hosszú, hogy 
nagyjából egy kocsi fér el mellette. Ilyen volt Amherstben és 
ilyen épült Northamptonban is, bár itt már magasított kialakítás-
ban, fából ácsolt esővédő tetővel. A mozdonyvezetőnek úgy kell 
megállítania vonatát, hogy az előírt kocsi legyen a peron mellet. 
Mielőtt a vonat megállna, a kalauz végigmegy a szerelvényen és 

értesíti a leszállni készülő utasokat, hogy melyik ajtónál gyüle-
kezzenek. Az ajtót csak a kalauz tudja nyitni.  

Érdemes néhány szóban a pályákról is megemlékeznünk. Ami 
a legfontosabb, hogy a megengedett tengelyterhelés sokkal 
nagyobb, mint nálunk, Európában. Például a fentebb említett 
P32AC-DM sorozatú mozdony tengelynyomása nagyjából 30 ton-
na. A sínszálak profilja és azok rögzítése is eltér a nálunk meg-
szokottól. Előszeretettel alkalmaznak hagyományos talpfákat és 
sínszögeket. Helyenként a talpfák és a leerősítésül használt sín-

szegek állapota rettenetes képet mutat, de a kavicságy általában 
tiszta, gazmentes, tömör. Sárfelverődést (vízzsákot) sem láttam 
sehol. A vonatok, a  sokszor igen nagy és hosszú vonatok pedig 
jönnek-mennek ezeken a síneken, többnyire baj nélkül.

Ennyi fért az első részbe. Lapunk következő számában a New 
York New Haven vasút egy kis szeletét mutatom majd be a téma 
iránt érdeklődő olvasóimnak.  

Móricz Zsigmond
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A felmatricázott járművön a „Ha nagy leszek, vasutas leszek!” című rajzpályázat győzteseinek művei láthatók
Budapest, 2016. január 18. – Ünnepélyesen felavatták, így hamarosan forgalomba állhat a MÁV-START azon TRAXX moz-
donya, amelyet a „Ha nagy leszek, vasutas leszek!” című gyermekrajzpályázat győztes alkotásai díszítenek. A pályázatot 
holtversenyben megnyerő 9 éves, budapesti Haidekker Zsófia, illetve 12 éves, zagyvarékasi Farkas András rajzai alapján 
készült grafikák a jármű két oldalát ékesítik. A vasúttársaság 8-12 éveseket érintő, Európában szinte egyedülálló kezde-

ményezése nagy sikert aratott.    
A 2015 őszén lebonyolított pályázatra a vártnál is többen jelentkeztek: több mint 500 gyermek küldött be – ceruzával, festékkel, tollal, 
filctollal, zsírkrétával készített – rajzot. A pályaművek vasúttal kapcsolatos élményt kellett, hogy ábrázoljanak. A többek között a MÁV 
szakembereiből és egy könyvillusztrátorból álló szakmai zsűri által legjobbnak ítélt két munka alkotója a „mozdonymatrica” mellett – 

iskolai osztályukkal közös – látogatást nyert a Magyar Vasúttörténeti Parkba.
Az újesztendőre a főnyeremény, vagyis az érintett TRAXX mozdony matricázása is elkészült. A járművet, amely hamarosan útra kel az 
országban, hétfőn délután a Magyar Vasúttörténeti Parkban avatták fel ünnepélyesen. A forgalomban az 1-es (Budapest–Hegyesha-
lom), 8-as (Győr–Sopron), 30-as (Dél-Balaton), 80-as (Budapest–Miskolc), 100-as (Budapest–Szolnok–Záhony) és 120-as (Budapest–

Szolnok–Békéscsaba) vasútvonalakon találkozhatnak vele az utasok a következő időszakban.
A MÁV-csoport gyermekrajzpályázata és a most felavatott mozdony feldíszítésének ötlete a győztes pályaművekkel európai szinten 
is új kezdeményezés. Az úgynevezett werbelokok, azaz a festés és/vagy matrica formájában reklámokat hordozó mozdonyok száma 
évről évre nő, ilyeneket például Ausztriában és Németországban is előszeretettel használnak. Arra azonban, hogy nem reklámozási 
céllal gyermekrajzok kerüljenek egy mozdonyra, a közelmúltban csak az Egyesült Királyságban akadt példa, ahol az egyik nem állami 

vasúttársaság ilyen módon díszített és helyezett forgalomba egy különleges karácsonyi vonatot.  

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Telefon: (06-1) 511-3186
E-mail: sajto@mav.hu
www.mavcsoport.hu

Felavatták a MÁV-START gyermekrajzokkal 
díszített mozdonyát
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Ábrahám Nagyi Lajos emlékére
1940 – 2015

Ábrahám Nagyi Lajos vasútigazgató a szeretett férj, édesapa, nagyapa, veze-
tőtárs, kolléga 2015. december 21 -én Budapesten, életének 75 évében csen-
desen elhunyt.  

1940. június 25-én született Szegeden. Itt végezte el – kitűnő eredménnyel – a Vasútforgal-
mi Technikumot is 1958-ban, majd forgalmi szolgálattevőként kezdte vasúti pályafutását 
1958. augusztus 1-jén. Szeged összes pályaudvarán dolgozott, majd Kecskemét, Kiste-
lek, és ismét Szeged következett. A MÁV Tisztképző elvégzése után (1965-66) rendelkező 
forgalmi szolgálattevő volt Szeged-Rendező pályaudvaron 1969 decemberéig. Szakmai 
tudását, kiváló emberi és vezetői képességeit elöljárói is hamar felismerték, ezért már 
1969-ben a MÁV Szegedi Igazgatóság központjába vezényelték menetirányítónak. Főme-
netiránytó, később az irányítók csoportvezetője, majd vonalbiztos és a Szegedi Igazgató-
ság Irányító Központjának vezetői feladataival bízták meg. Néhány küzdelmes, erőfeszíté-
sekkel teli, de sikeres év telt csak el és a kiváló kvalitásokkal rendelkező vasúti vezető már 
a Katonai Osztályt irányította, majd 1986-ban a Forgalmi Osztály vezetését kapta feladatá-

ul. Közben elvégezte a Közgazdaság-tudományi Egyetemet (levelező-esti tagozaton) és okleveles közgazdász diplomát 
szerzett. Kiemelkedő tevékenységét elismerve 1990. január 1-től igazgató – helyettesi feladatkörrel bízták meg, amely 
tisztségében 1996, június végéig tevékenykedett. Szegedről Budapestre került dolgozni: a MÁV és a Masped által 1996-
ban alapított Zöld-Lánc elnevezésű részvénytársaságot irányította
1997. február 1-től a MÁV vezetése a Budapesti Vasútigazgatóságra helyezte át. Ott előbb osztályvezető, majd igazgató 
helyettes volt, és 2001-től vasútigazgatóként dolgozott 2003. szeptember 30-ig, amikor 63 éves korában – érdemei elis-
merésével – igazgatói rangfokozatban nyugállományba vonult. A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók 
Jótékonysági egyesületénél választmányi tag volt. Az Egyesület jubileumi 
évfordulóján dísztaggá választották. Kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét, eredményes, példamutató mun-
káját több, magas szintű állami, szakmai és vállalati kitüntetéssel ismerték el. Pedagógus feleségével – Mártával – több 
mint ötven évet éltek együtt.  Férjezett két leányuk közül Csilla diplomata, Márta zongoraművész, tanári pályát választott. 
Másfél éves fiú unokája a szeme fénye volt. Vezetői és munkatársai leginkább közvetlen modoráért, mindig optimista 
magatartásáért, emberséges, humánus intézkedéseiért, igényességéért tisztelték, becsülték és szerették. Ábrahám 
Lajos kedvenc időtöltése a zenehallgatás volt: szerette, és baráti társaságban is szívesen énekelt. Egykori vezetőtársa-
ival mindig örömmel találkozott: legutóbb 2015 októberében látogatott el egykori szülővárosába, az évente szervezett 
nyugdíjas vezetői találkozó egyik alapító tagjaként. Mindig biztatója, bátorítója volt a fiataloknak, a reményüket vesztett 
vasutas kollégáknak a vasút iránti elkötelezettség tekintetében. Szószólója volt a vasút szükségszerű megújításának. 
A nagy formátumú, széles látókörű vasúti vezető emlékét szeretettel megőrizzük. 
Nyugodjon békében!

Szentes Bíró Ferenc
Szeged

Kedves Kollégák!
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett munkatársunk 

HEGYI TAMÁS ÁRPÁD 
mozdonyvezető életének 50. évében hosszú, 

türelemmel viselt betegséget követően elhunyt.
 

Hegyi Tamás Árpád 1984-ben mozdonyvezető gyakornokként kezdte vasúti 
pályafutását Zalaegerszegen, majd 1989-től mozdonyvezetőként dolgozott. Munkáját hivatásának 

tekintve, precízen, lelkiismeretesen végezte. Csendes, segítőkész, barátságos természetű ember volt, 
akit munkatársai és vezetői egyaránt tiszteltek és szerettek. A múlt év szeptemberében még együtt 
reméltük, hogy sikerült legyőznie a pusztító kórt, és más munkakörben tudja folytatni a munkáját 

közöttünk, azonban a remény sajnos nem bizonyult tartósnak. 
 

KOLLÉGÁNK, BARÁTUNK EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK, A CSALÁD GYÁSZÁBAN FÁJÓ SZÍVVEL 
OSZTOZUNK.
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