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Szerkesztői jegyzet…

Ezzel a címmel nem éleslátásomról 
akartam tanúbizonyságot adni, hogy 
felismertem: itt a nyár, amikor ezer-
rel süt a nap. Az igazi indok inkább 
az, hogy megérkezett a nyári menet-
rend, melynek legfőbb mottója talán 
az lehet, hogy „Irány a Balaton”. A 
szűkös anyagi lehetőségek bekorlá-

tozzák a gördülőállomány felhasználhatóságát, de tény, 
hogy minden lépés arra irányul, hogy a nyár ideje alatt 
a Balaton és környezete mindenhonnan elérhető legyen. 
Állítólag gyorsabban is, mint eddig. Jobb azért, ha nem 
számolunk átlagsebességet. Azért az tetten érhető, hogy 
cégünk a MÁV-Start jelentős erőket mozgatott meg 
annak érdekében, hogy a nyári utazásokat kelleme-
sebbé tegye. Legalábbis a Balaton felé. A vonatot vá-
lasztó nyaralni indulók, a Balatoni nyári eseményeket 
látogatók a vasút szebbik arcát láthatják majd, azzal 
párhuzamosan, hogy bizonyos térségek a járművek 
átcsoportosítása miatt meg az arc borostásabb felével 
kell, hogy megbarátkozzanak. Más minőségű szerel-
vények, kevesebb kocsi fogja bizonyos térségekben 
rombolni az amúgy sem túl jó megítélését a MÁV Cso-
portnak. Ebből kifolyólag vélelmezem, hogy lesznek 
olyan térségek, ahol kimondottan várni fogják a nyá-
ri menetrend végét. Abban csak reménykedni tudok, 
hogy a menetrendszerűség nem fog durva szeplőket 
ejteni a szebbik orcán.

Legyünk optimisták!  Kihasznált, pontos tiszta, kor-
szerű vonatok fogják kiszolgálni az utazni vágyókat. 
Jól működő cégnek nem kell a reklám. Vonjunk mér-
leget ősszel, s reménykedjünk abban, hogy egy jó kis 
menetrend lépett 2016. nyarán életbe.
Jó cégnek nem kell a reklám, mint ahogy írtam az 
előbb. Ezért nem értem azt a nagy toborzási hullámot, 
amely elindult a vasúti szakmák terén. Nincs elég va-
sutas? Nem jönnek ide a friss szakemberek, diplomá-
sok? Nincs elég utazói ember? Érthetetlen? Szerintem 
nem! A vasút napjainkra elvesztette valamikori varáz-
sát. A jól megbecsült vasúti munkakörök, melyek va-
laha kimagasló egzisztenciát jelentettek, napjainkra 
egy alul fizetett, borzalmas munkakörülményeket nyúj-
tó, embereket kizsigerelő, vizsgákkal agyongyötört 
képét mutatják. És nem jönnek ide az emberek? Mi 
nem érthető ebben? Nem akar valaki annyi pénzért 
éjszaka, nappal, hajnalban, karácsonykor, szilveszter-
kor dolgozni, mint amennyit más cégeknél betanított 
munkával megkeres? Pedig itt mindezért még hóna-
pokig tanulhat és vizsgázhat is.
Volt olyan időszak a honi vasúton, amikor nem, hogy 
toborozni nem kellett, hanem pro-
tekció és személyes ajánlás nélkül 
nem is tudott vasutassá válni az em-
ber. Írjam, hogy mi kell ehhez? Sze-
rintem könnyű szerrel kitalálható…
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üzemeltetés támogatás vezetőjével

Az előző lapszámunkban megjelent vezérigazgatói interjú után 
nem álltunk meg, mert továbbra is több kérdésünk volt a moz-
donyvezetőket érdeklő témákról - leginkább a tábla PC-k kap-
csán, így Rácz Imrétől, a MÁV-START üzemeltetés támogatás 
vezetőjétől kértünk interjút. Vele még a trakciós múltja során tár-
gyaltunk arról, milyen sok pénzbe kerül, hogy a vasút évről évre 
rengeteg szolgálati menetrendet, segédkönyvet, útvonalkönyvet 
ad ki, így igazán érdekeltek minket a jelenlegi gondolatai, tapasz-
talatai.

Az évekkel ezelőtti tárgyalásaink során Ön azt említette, 
hogy egy számítástechnikai rendszer bevezetése, beszerzé-
se néhány év alatt már abból is megtérül, hogy papír alapon 
nem adnak ki olyan anyagokat, amiket a fentiekben említet-
tem. Így látja még mindig?
Pontosítanám az elhangzottakat: én úgy emlékszem, azt az állás-
pontot képviseltem, hogy nem csak önmagában a nyomtatványok 
szükségtelensége révén tud megtérülni a projekt, hanem ez is 
egy jelentős részét képezi az anyagi megtakarításoknak. Számos 
olyan funkciót építettünk a tábla PC alkalmazásba, amely összes-
ségében, minden szempontot figyelembe véve eredményezi a 
projekt megtérülését. Ennek vannak közvetlenül mérhető anyagi, 
költségtakarékossági előnyei, de része a megtérülésnek a pénz-

ben csak áttételesen, közvetetten mérhető hozadék is. Így például 
mindenekelőtt a vasúti biztonság növelése, hogy a mozdonyve-
zetők a legfontosabb információkat (menetrend, útvonalkönyv, 
lassújel, stb.) egy képernyőn és nem több felületen, papírdoku-
mentumon látják, illetve hogy nem kell ezeket a papírokat cipel-
niük magukkal. Szintén nehezen számszerűsíthető a megtérülés 
elemzésekor az is, hogy a járművel, a szolgálattal kapcsolatos 
információk azonnal eljutnak minden érintett illetékesekhez, és 
hogy közvetlen kommunikációt tudunk a mozdonyvezetőkkel ki-
építeni, amely előmozdítja a hatékonyságot, növeli a munkavál-
lalói biztonságérzetet, elégedettséget. Az utastájékoztató-rend-
szerek is plusz információkhoz jutnak a rendkívüli események 
bekövetkezésekor. Több mint hét éve vártuk már a tabletek beve-
zetését, és mi a munkatársaimmal nagyon örülünk annak, hogy 
ez végre megvalósulhatott. Ahogy beszélgettem a mozdonyve-
zetőkkel, azt tapasztaltam, hogy ők is elfogadták és szívesen 
használják ezt az új rendszert. Tudtuk, hogy lesznek nehézségek, 
megoldásra váró feladatok, sőt kihívások, de el kellett kezdenünk 
a megvalósítást, és lépésről lépésre haladva be kellett már ezt 
az új rendszert vezetnünk. Tisztában voltunk vele mindannyian, 
hogy nem lesz egyszerű folyamat, de minden várakozásunkat fe-
lülmúlta a mozdonyvezetők nyitottsága és együttműködési kész-
sége, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. Tudom, hogy voltak 

„A köszönetemet szeretném kifejezni a mozdonyvezetők felé a tábla PC-k használata kapcsán tanúsított 
nyitottságukért, az oktatásokon tapasztalt fegyelmezettségükért. A bevezetés mindannyiunk közös érdeme, mert 
ez együttműködésük nélkül mindez nem sikerült volna.”
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első kézből

közöttük olyanok is, akik számára teljesen ismeretlen volt ez a 
virtuális világ, és igazán nehéz volt nekik elfogadni és használni 
ezt az új rendszert. Őszinte elismerésemet szeretném kifejezni 
feléjük. A projekt sikeres elindítása nagyban múlt rajtuk is, hiszen 
ez csapatmunka, és csak a kollégák fegyelmezettségével és elfo-
gadókészségével tudott elindulni így a mindennapokban. 

Hogy áll a projekt jelenleg és mik az aktuális nehézségek?
A mozdonyvezetőknek kiadtuk a tábla PC-ket az alkalmazá-
sokkal, a szolgálati menetrend, lassújel görgetett megjelenítés 
funkció már a kiosztás óta elérhető a dokumentumtárral együtt. 
Az oktatások is már lezajlottak. Az IVU KLIENS működik, illetve 
a mozdonyvezetők vállalati mailcímet kaptak személyre szabott 
naptárfunkcióval, ezzel gyorsítottuk és korszerűsítettük az infor-
mációáramlást. Júliustól a mozdonyvezetőknek már kezelniük 
kell a szolgálatba lépéssel és a mozdonyon kívüli tevékenységek-
kel összefüggő menürészt. A tabletről érkező adatok az EMIG-FVS 
feldolgozórendszerbe kerülnek, azonban még párhuzamosan ve-
zetni kell a papíralapú menetigazolványt is. A júliusi tapasztalatok 
birtokában várhatóan augusztustól elhagyható lesz a csökkentett 
adattartalmú (kisalakú) menetigazolvány párhuzamos vezetése. 
A funkciókat fokozatosan bővítjük, szeptembert 1-től bevezetve 
a parancskönyvi, az üzemi napló és az eseménykönyvi modult 
is. Ezen felül a dokkolók felszerelését is elkezdjük a tápellátást 
biztosítva, majd az MFB és tába PC összeköttetése is megvaló-
sul. Ezeknek a folyamatoknak az időszükséglete nagyban függ 
a beszerzési eljárások alakulásától, amelyeket a lehetőségeink 
határáig felgyorsítottuk. Az utolsó negyedévben a teljes (nagyala-
kú) menetigazolvány kiváltása szerepel a terveink között, azaz ha 
nem MFB-vel felszerelt járművön utazik a mozdonyvezető, akkor 
a tábla PC-n lehet majd minden adatot rögzíteni. Javítottuk a GPS 
elérhetőségét, hogy MFB nélkül is lássa a tábla PC a GPS jele-
ket. Ezt a verziót a nemrég telepítettük, várjuk a mozdonyvezetők 
észrevételeit. Nehézséget okozott a folyamatban, hogy a tabletek 
és a dokkolók súlya miatt ki kell cserélni az MFB-talpakat, illetve 
hogy a menetrend verzió megjelenítése elektronikusan és nyom-
tatva még nem egyezik, erről a VPE-vel folyamatosan tárgyalunk. 
De ezzel az MFB talpcserével sikerül egy régi problémát is meg-
oldani, mert dönthetőek lesznek a talpas MFB-k, így a mozdony-
vezetők be tudják állítani a megfelelő rálátási szögbe. A tábla PC 
is így együtt lesz dönthető a MFB-vel. További jó hír, hogy a te-
lefonok töltését is megoldjuk a járműfedélzeten, mert a dokkoló 
rendelkezik USB kivezetéssel is.

A dokkoló kialakítása terén több egyeztetésünk is volt, sike-
rült már a gyártást elindítani?

A dokkolókkal kapcsolatosan fontos tudni, hogy csak a table-
tek beszerzése után lehetett a tervezést elkezdeni. Folyamat-
ban van a beszerzési eljárás, amint lezárul, és kihirdetjük a 
gyártót, tájékoztatjuk a kollégákat is és a MOSZ-t is. 

Rohan az idő, lassan itt a nyár. Ön szerint tartható még a 
tabletek szeptemberi éles üzemének indítása? 
Igen, továbbra is az a tervünk, hogy szeptemberben el fog in-
dulni a tábla PC éles üzeme. Akkor még várhatóan nem lesz 
minden mozdonyon dokkoló, de a mozdonyon kívüli tevé-
kenységet el fogják tudni a kollégák végezni az eszközökkel 
és az akkumulátorokkal. Fontos, hogy egyértelművé tegyük: 
alapvetően ezért is indult el a tábla PC projekt, hogy a fel- és 
lejelentkezéseket, mozdonyon kívüli tevékenységeket elekt-
ronikusan tudjuk kezelni.

A kísérleti üzem alatt több észrevétel érkezett a tábla 
PC-k akkumulátoraival kapcsolatosan. Tervezik-e dok-
kolók esetleges csúszása miatt áramforrások biztosítá-
sát az egyes járműveken?
Elsődlegesen dokkolón keresztül tervezzük a tábla PC-k töl-
tését biztosítani. Dokkolóval nem rendelkező idegen jármű-
veken pedig a 230 V-os tápellátáson keresztül. Ezért kaptak 
a mozdonyvezetők két töltőt. Vészhelyzetek kezelésre tervez-

tük az akkumulátorokkal való üzemelést, azaz ha meghibásodik 
az előzőekben említett tápellátási lehetőség, akkor is be tudja fe-
jezni a mozdonyvezető a szolgálatát.

A gépek nagyon melegednek. Nem tartanak-e attól, hogy 
nyáron működési problémákat fog-e okozni, főleg azokon a 
járműveken, amelyeken nincs klíma, és mint tudjuk, ezek-
ből van bőven?
Ismerve a jelenlegi helyzetet, tudtuk mi is, hogy ezzel esetlegesen 
számolni kell, és többek között az is szempont volt a kiválasz-
tásnál, hogy az öt éves garanciavállalás és a gyártói támogatás 
megoldja a jelentkező problémákat.

A tárgyalásokon elhangzott egy ígérvény, miszerint esetle-
ges internetforgalmat biztosít a kollégák számára a mun-
káltató. Milyen csomagra számíthatnak a mozdonyvezetők, 
tárgyalnak-e már erről a szolgáltatóval?
Továbbra is ez a szándékunk, tehát tervezzük, hogy magánhasz-
nálatot engedélyezünk a tabletekre és az internetre is. Jelenleg ez 
is az ártárgyalások részét képezi a folyamatban lévő, beszerzési 
eljárás során. Amint meglesz az új szolgáltató, akkor erről a jut-
tatásról is részletesen tájékoztatást adunk majd. 

A tábla PC bevezetése hogy hat ki a jelenleg operatív irá-
nyítást végzőkre? Kell-e aggódni a mozdonyfelvigyázóknak 
munkahelyeikért?
A mozdonyfelvigyázói munkakörben tervezünk változásokat a 
munkafolyamatok átszervezésével, de ez nem a tábla PC pro-
jekt következménye, hanem a még a 2012-es integráció elhúzódó 
hatása. Ahogy eddig is tettük, a jövőben is mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy minden érintett kollégának személyre 
szabottan megtaláljuk a legjobb megoldást. A mozdonyfelvigyá-
zói munkakörben egyébként nagyon sokan elérik hamarosan a 
nyugdíjkorhatárt, az ő helyükre nem tervezünk pótlást.

Ha lezárul a tábla PC-k ügye, milyen technikai újítást tar-
tana fontosnak?
Tervezzük, hogy lecseréljük a mozdonyvezetői telefonokat okos-
telefonokra, amelyekre olyan csökkentett tábla PC alkalmazáso-
kat telepítünk, amelyek az üzembiztonságot tovább növelik. A cé-
lunk, hogy a mozdonyvezetők papír nélkül le tudják közlekedtetni 
a vonatokat.

Köszönjük az interjút!
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? Hírérték minden áron?
Világunk bulvárosodik. Ez egyértelmű. Már sokan nem az igazsá-
got akarják az életből, hanem a kitalációt, az olyan hamisságot, 
amely vagy szórakoztat, vagy ürügyet ad arra, hogy a valóságtól 
teljesen elrugaszkodott dolgon csámcsogjunk, sápítozzunk. Van 
rá igény. Az ilyen igényeket pedig egyre nagyobb lelkesedéssel 
szolgálják ki az úgynevezett megélhetési bértollnokok. Akiket 
már rég nem a hír szentsége, vagy a köztájékoztatás korán sem 
könnyű, áldozatos missziója éltet a pályán. Csupán az, hogy fel-
sőbb érdekeket kiszolgáljanak, kerüljön az bármibe is. Kerüljön 
akár abba is, hogy ha nincs hír, akkor csinálnak. Megtévesztenek, 
ködösítenek, sejtetnek, kitalálnak, belemagyaráznak. Itt a becsü-
let és tisztesség: vegyék, vigyék…  

Mielőtt felháborodásom konkrét tényét, minden kollégánk sem-
mibevételének iskolapéldáját tárnám az Olvasó elé, felidézném a 
MÁV-START nyilatkozattétellel kapcsolatos utasítását.
„Tisztelt Munkatársak! 
 A vasutat érintő különböző eseteket követően a sajtó képviselői 
az adott hírben szereplő, kulcspozíciót betöltő munkatársainkat is 
megkeresik a kérdéseikkel. Ám bármennyire is meg-alapozott-
nak és hitelesnek érezzük szakmailag a véleményünket, a mé-
dia által felkeresett munkavállalónak a nyilatkozattételt minden 
esetben vissza kell utasítania! 
Ismételten felhívjuk a munkavállalóink figyelmét a 22/2015. (VI. 
11. MÁV-START Ért. 20.) számú vezérigazgatói utasításra és a MÁV 
Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű 
külső kommunikáció elveiről szóló 14/2015. (IV. 24. MÁV Ért. 6.) 
EVIG sz. utasításra, amelynek pontjai egyértelműen rögzítik a 
nyilatkozattételre jogosultak körét. A MÁV-csoport munkaválla-
lói, így a MÁV-START munkavállalói is – külön engedély nélkül – 
semmilyen sajtó-orgánumnak, újságnak, rádiónak, elektronikus 
médiának nem nyilatkozhatnak. Kérjük a munkatársakat, hogy 
bármilyen hozzájuk érkezett sajtómegkeresést mielőbb küldje-
nek vagy irányítsanak a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága 
részére (e-mail-cím: sajto@mav.hu). A nyilatkozattétellel kapcso-
latos szabályok megsértése esetén a munkavállaló munkajogi 
felelősséggel tartozik. 
Együttműködésüket köszönjük! „

Így szól az elvárás MÁV módjára. Teljesen jogos és egyértelmű 
szabályokat rögzít. Azért az elmúlt időszak bizonyos tapasztalatai 
alapján azt mondanám, hogy a Tisztelt Munkatársak azt is gon-
dolják meg, hogy a MÁV (csoport) egyes újságíróival beszélnek-e 
vagy sem. Adnak-e interjút, vagy sem!  Miért is írom mindezt?

Talán a MÁV megbízásából (vagy ki tudja kiéből) a közelmúltban 
felkeresett egy „újságíró”. Azt véltem valós szakmai kérdések-
kel, a szakma iránti érdeklődéssel, odafigyeléssel, érdemi konk-
rétumokkal akar foglalkozni. Hatalmasat tévedtem. Figyelmét a 
székházunk tágabb környezete érdekelte, például egy, a szom-
szédságunkban parkoló Jaguár gépjármű. Hiába próbáltam 
utalni rá, hogy foglalkozzunk érdemi ügyekkel, amelyek valóban 
előre vihetnék az együttműködést, ő a Jaguárt ítélte súlyponti 
megállapításként. Erős utalást tett rá, hogy nyílván a miénk, a 

MOSZ tulajdonában áll. Finoman jeleztem, szám sarkában eny-
hén megbújt mosollyal, hogy ilyen járműhöz sem nekem, sem a 
szakszervezetnek, sem a tagoknak nincs köze. Gondoltam, hogy 
ez egy olyan utalás lehet, amely azt jelzi, hogy a szakszervezetek 
mai valós helyzetéből nem igazán sikerült felkészülnie a kérde-
zőnek. Csupán egy autó, amely abban a városban parkol, ahol a 
mi szákházunk áll. (Halkan jegyzem meg a Parlament, a Halász-
bástya, a Budai Vár sem a MOSZ tulajdona, holott ugyanebben a 
városban található.) Mindezek után bő egy óra állt az „újságíró” 
rendelkezésére, hogy a szakmai ügyekkel kapcsolatban tegyen 
fel kérdéseket. Miért, miért nem, nem tette!  Hetekkel később 
egy másik interjúalany szájába adva a gondolatokat utalt vissza 
ugyanerre a helyzetre, a Jaguárra és arra, hogy az a szakszerve-
zetünk tulajdonába áll.  Nem restellte utalását a hazugság köntö-
sébe bújtatni és azt állítani, hogy a nevezett jármű a MOSZ szék-
ház parkolójában volt. Vélhetően nem a látási zavarai tévesztették 
meg, hogy a kerítés az autót elválasztotta székházunktól. Lehet, 
hogy egy újságíróé volt, aki interjúra igyekezett és dicsekedni 
akart vele? Akár így is lehet, legalább annyira távol áll a tényektől, 
mint az, hogy az utcán székházunk előtt álló autó miénk, vagy egy 
kollégáé. 
A Mozdonyvezetők Lapja eddig sem és a későbbiekben sem fog 
lesüllyedni erre a színvonalra. Nem kívánunk ezek után sem a lap 
hasábjain senki vélt autójával jövedelmével, pénzével, kapcsola-
taival, vallási és nemi identitásával foglakozni. Minket továbbra is 
szakmát érintő kérdések foglalkoztatnak. Persze a kényszer bele 
sodorhat még minket is a bulvárosodásba. Ennek veszélyeire, 
akinek lehetett felhívtam az illetékes vezető figyelmét. Talán sa-
nyarú vasutunkkal, alamizsnáért foglalkoztatott, vasutasokkal, 
borzasztó munkakörülményekkel kellene inkább foglalkozni és 
azzal, hogy ezeken, hogy lehet változtatni. Miként lehetne elérni, 
hogy mindenki Jaguárral közlekedhessen, ha éppen nem vasu-
tazik? Vagy egy autó földrajzi helyzete fontosabb ezektől, mert el 
lehet vele terelni a problémákról figyelmet. Ha igen akkor csak a 
kérdések maradnak:

Miért érdeke egy újságírónak, hogy megtévessze az olvasókat?
Miért utal, sejtet valótlan dolgokat?
Miért akarja lejáratni a mozdonyvezetői hivatást?
Miért nem a MÁV szakmai ügyeire koncentrál?
Miért nem a mozdonyvezető hívatás nehézségeire kíváncsi? 
Miért nem a fejlesztéseket sürgeti?
Miért nem az egyszerű dolgozók pártján áll?
Miért nem érdekli azok napi problémái? 
Miért nem a kis embert segíti?

Folytathatnám a kérdéseket, de vélhetően a megrendelés meg-
határozta a kérdéseket. A megélhetési újságíráshoz vélhetően ez 
is elég. 

Most komolyan? Lejárató kampány minden alap és tény nélkül? 
Mi más, ha nem ez a szakmai barbarizmus? Valóban ez lenne 
most az úri divat? Ha igen, akkor én inkább ódivatú maradok! De 
ha kell a kesztyűt is fel tudjuk venni!

Avagy, amikor már az olvasó megtévesztése sem számít!
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ALE Elnökségi ülés 2016.05.20-22.
A tavaszi elnökségi ülést a Spanyol szakszervezet ren-
dezte a hozzájuk tartozó komplett egyetemnek otthont 
adó épület együttesben. A három legnagyobb vasúti 
szakszervezet tartja fent. Az egyetem bentlakásos kol-
légiummal is rendelkezik, főleg vasutas szülők gyerme-
kei tanulnak az egyetemen.
Az Elnökségi ülés 21é-én szombaton 8.30-kor kezdődött. Kö-
szöntő után az Elnök úr tájékoztatta a résztvevőket hogy a Belga, 
a Szerb, és a Svájci elnökök nem tudnak részt venni az ülésen. 
Majd a napirendi pontok elfogadása következett. Az előző elnök-
ségi ülés jegyzőkönyvét is elfogadtuk. Ezután a két ülés közötti 
időszakban végzett munkát ismertette a vezetőség. Beszámoló 
hangzott el az ERA-val és a CER-el való tárgyalásokról. A CER ré-
szére az ALE már átküldte a kölcsönös együttműködésre számot 
tartó pontokat, melyek közösek a CER törekvéseivel, (mozdony-
vezetői minősítés) de ezekre a kérdésekre válasz még nem érke-
zett. Az ERA tárgyalásokhoz az ALE segítséget kapott szövetsé-
gesétől, a CESI-től. Az ERA meghívta több munkacsoportjába az 
ALE-t, melynek első ülése idén áprilisban volt Franciaországban, 
a téma a gördülőállomány, az infrastruktúra jóváhagyása, a ne-
gyedik vasúti csomaghoz. Az ALE a tagcsoportokhoz küldte ki a 
munkacsoportban való részvétel lehetőségét és így a GDL egy, a 
PEPE (görög) kettő tagot delegált a csoportba. Ezekben a munka-
csoportokban az angol nyelvtudás kötelező. Az év elején az ALE 
titkársága levelet kapott a Dán mozdonyvezető szakszervezet-
től. A levélben a dánok jelezték az érdeklődésüket és esetleges 
csatlakozásukat az ALE-hoz. Válaszul elküldték az alapszabályt 
és a felvételi lehetőségeket. Javasolták, hogy tartsanak egy sze-
mélyes találkozót Madridban. Erre végül is április 25.-én került 
sor. A találkozó nagyon baráti légkörben és szakmai színvona-
lon zajlott. A dán szakszervezet kérni fogja felvételét az ALE-ba, 
melyre valószínűleg az őszi ülésen kerül sor. Két találkozó is lét-
rejött a FORMAC csoport vezetésével, amely az ALE részvételét 
segítené egyes EU-s projektekben. Ez az a társaság, amely talál-
kozókat szervezett az olasz, a görög, a cseh, a szlovák valamint 
a magyar tagszervezeteknek. Jelenleg három ország vesz részt 
ilyen jellegű projektben (portugál, bolgár, román). Az elnöksé-
gi ülésen egy tiltakozó jegyzék készült. A horvát szakszervezet 
SSH, tájékoztatta a résztvevőket a szakszervezet alelnökével 
történtekről. Az alelnököt elbocsájtották a munkahelyéről, mert 
egy tárgyaláson keményebb hangot merészelt megengedni a 
munkaadóval szemben. Egy következő megbeszélésen, amikor 
a vezető emlékezett az állítólagos fenyegetésre azután bocsájtot-
ták el. Az ügy a bíróságra került és még mindig nincs vége. Ezért 
az ALE tiltakozást nyújtott be a Horvát kormányhoz, az Igazság-
ügyi Minisztériumhoz és a horvát Vasutakhoz. Rámutattak, hogy 
demokráciában nem lehet embereket minden indok nélkül csak 
úgy elküldeni, azért mert egyes vezetőknek nem tetszik a kiállás 
a tagokért. Az SSH demonstrációt szervezett június 2.-ra a Zag-
rab-i főpályaudvarhoz, ahol részt vet t és beszédet mondott az 
ALE alelnöke Pietro Serbassi.

Tagszervezeti beszámolók:
  
VSLF (Svájc)
A Svájci Szövetségi Közigazgatási Bíróság tavaly decemberben 
21.-én kimondta, hogy azok a mozdonyvezetők, akiknek Svájc a 
munkahelye, azoknak Svájci béreket kell fizetni. Erre azért volt 
szükség, mert egy Svájci cég- a Crossrail, olasz mozdonyveze-
tőket bérelt 3600 Fr-ért (3245€), míg ez jellemzően a Svájci moz-
donyvezetőknél 4700 Fr (4236€). Ezt a határozatot támogatta több 
cég is, a Pers, Transfair VSLF. Ezek a bérek szabvány bérek és 
ezt a vasúti törvény előírja. Érvényesek az SBB, BLSF. SBB Car-
go, SBB Cargo International vasúti társaságokra. A fiatal moz-
donyvezető részére 6%-os munkabér emelést tudtunk elérni. Ez 
körülbelül 350 főt érintett a 3200 mozdonyvezetőt foglalkoztató 
SBB-nél. Jelenleg Svájcban 400 mozdonyvezető képzése folyik, 
mert hamarosan a vezetők gerincét alkotó korosztály nyugdíjba 

vonul. 2016 áprilisában találkozóra került sor a GDL, VVMC, VSLF 
vezetői között. A találkozás témái a mozdonyvezetők biztonsága 
a vezetőálláson, tekintettel a közelmúltban bekövetkezett balese-
tekre /Hollandia, Németország./ Témaként szerepelt még: az 
ETF-el zajló tárgyalások, valamint az ALE hatékonyabb szerepe 
Európában. A VLSF pénztárosa - aki egyben az ALE pénztárosa is 
felmentését kérte a tisztség alól. Az ALE-ban a következő kong-
resszusig (2018), még vállalja a feladatot. A tagság jelentős mér-
tékben nőtt, jelenleg 1800 tagja van. Ez a szám 2006-ban csak 
1071 volt, tehát a növekedés +67.5%.

ULBD (Bulgár)
A BDZ-nél az árufuvarozás erősen visszaesett. A bruttó kilométer 
teljesítmény 9 mill.ről 6.mill-re esett vissza. A veszteség 9 mill.le-
va=4.5mill €. A cég ismét eladó. A privatizáció ára 82 mill.leva=41.
mill€. Ha nem sikerül az eladás, akkor karcsúsítás következik, és 
1800 munkavállalót érint - köztük mozdonyvezetőket is. Jelenleg 
3200 ember dolgozik a vállalatnál. A mozdonyvezetőknél jelenleg 
a km pénz emelése meg volt, ami km-ént 0.005€ és szolgálaton-
ként 5€, ez kb. 50€-ot jelent havonta. Mozdonyvezető hiány van, 
és ezt tükrözi a sok túlóra is. Az ULBD tagságában változás nem 
történt. Tagjai vagyunk a Vasutas Unio-nak, de saját önálló dön-
téshozatallal.

FSSR (Szlovák)
A Szlovák parlamenti választások után új koalíciós kormány ala-
kult. Az új kormány közlekedési minisztériumában a z FSSR már 
két alkalommal részt vett a 2016-2020-ig tartó tervek tárgyalá-
sán. Jelen pillanatban a gondjaink közé tartozik a kollektív tár-
gyalások és szerződések véglegesítése. Szlovákiában vészesen 
kevés a mozdonyvezető. Ennek fő oka a munkakörülmények, és 
a bérek. A fiatalokat ilyen körülmények között nem érdekli a moz-
donyvezetői munka. Ebben próbálunk segíteni, mert ha nem lesz 
mozdonyvezető, nem lesz vasút sem. Az FSSR részt vett az EU 
által támogatott projektben, melynek a témája: „társadalmi pár-
beszéd és a tárgyalások a munkaadóval” nevet viselte. Tekintettel 
a projekt pozitív végrehajtására, köszönetet mondunk a ZZM (len-
gyel) kollégáknak.

FML (Román)
A szakszervezet a vasút vezetésével több tárgyalást folytatott a 
jelenlegi bérrendszer átalakításáról, mert a meglévőt még 1990-
ben hagyták jóvá és napjainkban nem éppen ideálisnak mondha-
tó. A tavalyi év végéig a következőket értük el. Az infrastruktúrá-
nál és személyszállításnál 10%, a teherszállító vállalatoknál 6% 
bérrendezésre került sor, +minden vasúti dolgozóra egységesen 
élelmiszerjegyek kerültek bevezetésre. Az FML is részt vesz egy 
új EU-us projektben, ennek nyitókonferenciájára március 9-10-.
én került sor Varsóban. A résztvevők: Románia, Bulgária, Portu-
gália.
Összességében az ALE Elnökségi Ülés most is eredményesen 
zárult, mert sok olyan közös probléma került megbeszélésre, ami 
több országban jellemző.
Az új Eu-s projectekben való részvétellel az ALE számára még 
több lehetőség nyílna – az évi két rendes elnökségi ülésen kívül – 
az információk cseréjére.

Róka György

Nemzetközi referens
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y TEÉRTED! ÉNÉRTEM? NEM ÉRTEM!

“Ennél a cégnél csak szélsőségek vannak.”
(egy KMvB emlékeztetőből – 1999.)

WINMATE: matt-e?

K...ára megy a pénz! Ezt mondta apám is, ezt mondta 
anyám is. Csak más-más hangsúllyal!

Emlékszik még rá valaki mikor került szóba először a táblagé-
pesítés gondolata? Két-három éve? Vajon milyen elgondolás ve-
tette el a magot? Az elektronikus menetrend gondolata már az 
ezredforduló előtti években felmerült egy tehetséges dombóvári 
kolléga fejében. Sajnos, támogatást nem kapott a megvalósítás-
hoz, így prototípus sem készült belőle. Tíz évvel később ismét elő-
került az ötlet modern változata, de az akkori eszközárak csak 
mobiltelefonra épülő megoldást tettek volna lehetővé, azonban 
az akkori viszonyok miatt csak az elvi alapokat rakhatták le. Bár 
a technológia évtizedes, használható szintű alkalmazása most 
jutott el a vezetőállásra. Mondhatnák: épp ideje! A kacaj azon-
ban nem lehet őszinte, ugyanis nagy fába mar a fejsze, nem lesz 
egyszerű új szokásokat megteremteni. Jó marketing kell hozzá, 
különben a portékának nem lesz értéke! Igaz, itt nincs más áru a 
polcon. Pont ez a rosszízű a dologban, nagyjaink döntései ritkán 
adnak okot a felhőtlen örömre – legfeljebb a csesztetésben szá-
míthatunk kreativitásra! Sokszor jó lenne néhány mechanizmus 
mozgatórugóit megismerni, tervekről többet tudni: egy elektro-
nikus szakmai kiadvány teret adhatna effajta információnak; ez 
segítené a tisztánlátást. 
Kétkedés fogatta pár éve a hírt: táblagépünk lesz! Hittük is, meg 
nem is. Annyi világos volt, hogy nem egy nemes gesztus készül 
a mozdonyvezetők irányába – a vadkapitalizmusnak ez nem jel-
lemzője. Nem volt osztatlan a lelkesedés, de abban mindenki 
egyetértett, hogy a szolgálat dokumentálásának egyszerűsíté-
se egy próbát megér. Nagy a falat! Rosszindulat biztosan nincs 
a történetben, de jóindulat sem, egyszerű matematika az egész: 
mindenki spórolni akar – remélem bejön a számí-
tás, különben sokba lesz a próba. Az MFB-nél sem 
minden úgy van ahogy ígérték, azaz jó a krimi, for-
dulatos a cselekmény, de még mindig nem tudjuk 
ki a gyilkos. Szóval óvatosan, mert rájövünk: k...ára 
megy a pénz! 
Mindenki várta mi fog történni: és egyszer csak 
megérkezett a táblagép! Remélem, nem egy másfél 
milliárdos kísérlet részesei vagyunk! Emlékezzünk 
újfent! Évekkel ezelőtt még az MFB volt a jövő zá-
loga, vérmes reményeket fűztek felhasználásának 
sokrétűségéhez. Néhány terv meg is valósult, az 
idő múlásával egyszerűsödött a dokumentálás, de 
a beígért forradalom elmaradt! A kezdetekben utált, 
fekete kis masina az idő múlásával kinőtte magát, 
megérett a fejlesztésre, azonban a döntéshozó, 
másként határozott. Nem tudni milyen lehetősé-
gek jöttek szóba, így az is titok: miért erre vettük az 
irányt? 
Most itt tartom a kezemben a masinkát. A számí-
tógépekkel kapcsolatos érzéseimről annyit, hogy 
1985 nyarán találkoztam először élőben számító-
géppel: szerelem volt az első látásra. Végigéltem 
a mikrogép korszakot (Commodore, HT1080Z, ZX 
Spectrum, stb.), majd 1993 őszén saját PC-m lett. A 
rajongás több mint 30 éve töretlen; ráadásul, alap-
vetően technokrata vagyok. Nem meglepő hát, ezen 
idő alatt tanultam egyet-s-mást, és tisztában lettem 
azzal, mire képes a számítógép.
Táblánkon eléggé korlátozottak a lehetőségek, de 

imádom használni! Úgy vettem észre, sokan mások is – akik 
valamennyire értenek ehhez a technológiához, próbálják a ma-
ximumot kihozni abból a kevésből amink van. Egy informatikai 
rendszerre a felhasználó jelenti a legnagyobb kockázatot, mégis 
– szerintem – a Cég kissé paranoiásan kezeli a felhasználó korlá-
tozása kérdéskört. Léteznek olyan megoldások, amelyek lehető-
vé tennék már most a biztonságos egyéni felhasználást: például 
egy előre konfigurált virtuális gépen lehetne némi szabad teret 
biztosítani. De ha nem, hát nem. Gépünk, szolgálaton kívül, ér-
demi felhasználhatóság híján, sok esetben a szekrényben lapul, 
vagy otthon a gyerekek nyomogatják. Igaz, vannak hasznos lehe-
tőségek, de nem mindenki találja meg a számítását.
Egy számítógép felhasználása rendkívül sokrétű lehet. Modern 
világunkban számtalan feladat megoldásában segítik az éle-
tünket – sokszor észrevétlenül. Gyakran ott is mikroprocesszor 
dolgozik, ahol csak egy sima elektronikus áramkört sejtünk: 
gondoljunk csak a mobiltelefonra, tévénkre, vagy a mosógép 
súly-automatikájára. Nem csak szórakoztat, tanít a számítógép, 
hanem a munkában, az alkotásban is hasznos társ. Jómagam, 
gondolataimat rögzítem vele, ezért ha íráskedvem emiatt lendü-
letet kap, akkor Elnök Úr is hasznát veheti e technológiának, ha 
közvetve is. Tehát, szűklátókörűségre utal egy túlzott korlátozás, 
de tekintve a vállalati információk értékét, ez érthető! Kíváncsi 
vagyok mi lesz a történet vége! 
Láthatjuk, egy átlagember életében is jelen van e technológia. 
Örülök a gépesítésünknek, viszont van annyi tapasztalatom e 
téren, hogy lássam: esetünkben, nem pontosan erre van szük-
ségünk! Akkor mire?
Ha azt mondanák a nagyok, hogy szolgálatban semmi másra 
nem lesz szükségünk csak a sárga mellénybe csomagolt táb-
lagépre, akkor azt mondom: rendben vagyunk, dzsessz! Igen, itt 
a Kánaán! Na, ettől még odébb vagyunk. Vajon miért jár a moz-
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donyvezetők többsége nagy táskával? Ez a táblagép ugyan kivesz 
a táskánkból egy-két dolgot, de azért marad benne cucc bőven. 
Igaz, ha nem kell papírokat fuvarozni sehonnan sehová, akkor 
kényelmesebb lesz az élet. Meg szeretném élni, hogy a vezény-
lés nem egy fuldokló csapkodásához hasonlít, hanem átgondolt, 
a közlekedés biztonságát prioritásként kezelő alkotáshoz. Ezen 
álom megvalósulásakor tovább csökken a táska, mert nem kell 
bele hami, itóka, túlélő felszerelés, tisztasági csomag, ugyanis 
mindig lesz idő friss élelmet beszerezni, és nyugodtan felfrissít-
hetjük magunkat, nemcsak sietősen – nos, ebben az esetben elég 
lehet a sárga mellénybe csomagolt tábla.
Jelenleg, szolgálatonként írunk egy menetigazolványt, kapunk 
vonatonként lassúmenet-kimutatást, szolgálati menetrendet, 
írásbelit, kitöltünk egy vagy több üzemnaplót, és gazdagodunk 
óraszalagokkal is, ne adj’ Isten, eseménylappal. Ha beindul a 
rendszer, akkor mindez a táblán elérhető lesz; a szalag kivételé-
vel. Nem kell a mozdony felvigyázónak menetigazolványt osztani, 
és leadni sem kell majd! Tulajdonképpen, pár dolog már elekt-
ronizálva van: a lassúmenet-kimutatás, és szolgálati menetrend 
elektronikusan érkezik a forgalmi irodába, csak ott kinyomtatják 
nekünk. Az írásbelit is számítógépen állítják össze, onnantól pe-
dig csak egy ugrás a Sugár, jöhet a szöveg a táblára is! Az MVA 
(mozdonyvezető asszisztens program) is bitvadász módszerrel 
informál minket, csak értelemszerűen, monitorunk a papír.
Egy érdekesség! A kinyomtatott menetrendet általában A4-es 
lapon kézbesítik, rendszerint a lap felén elfér az érdemi rész. Én 
mindig letépem a lap üres felét és elteszem: mára 4,6 cm-es stó-
szom gyűlt össze belőle! Ha minden kollégám gyűjtené, akkor a 
nálunk lévő lapokból épített torony 138 m magas lenne! Ehhez 
még hozzájön a reszortosnál lévő másik fél; adjuk össze! Az or-
szág legmagasabb épülete, a Pécsi TV-torony, 197 m magas. A 
lassúmenet-kimutatásból még ennél is több van! Ez a mennyi-
ség, legvalószínűbben, a szemétben fogja végezni, tehát épp ideje 
véget vetni a papírozásnak! Száműzzük az effajta papír alapú in-
formációt, oké, ez rendjén van! Mi van még papíroson? 
Az útvonalkönyv, a menetrendi segédkönyv is elengedhetetle-
nül szükséges a szolgálat ellátásához –  legtöbbször mégsem 
mi lapozzuk. Egy menetrendi segédkönyv, és két útvonalkönyv 
súlyra és méretben nagyobb mint a táblagépünk – mérjétek csak 

le! Az elektronikus forma előnye or-
szágjáráskor realizálódik csak igazán 
– igaz létezik más megoldás is a gyűj-
temény tárolására (pl.: a mozdonyon). 
Nem tudom kinek mi a szokása, és 
az NKH hitvallása, de egyértelműen 
megnyugtatóbb, hogy az egész vak-
vezető csomag rendelkezésre áll. 
Nem vagyok ugyanis biztos abban, 
hogy a tanúsítványt böngésző hivatal-
nok Záhonyban, nem keresi rajtunk a 
Dél-Balatoni útvonalkönyvet, ha van 
a 30-asra is vonalismeretünk. A pél-
da nem sci-fi, megtörtént egy hasonló 
eset! Tehát, előnyös az e-formátum, 
ezt megállapíthatjuk!
Az utasítások és leírások tárolása 
is egyszerűbb e-formátumban. Sőt, 
újabb előny kerül napvilágra: a könnyű 
frissíthetőség. Egy adott módosítás 
központi elvégzése után, az adathor-
dozón tárolt verziót csak le kell cserél-
ni a módosítottra és készen vagyunk. 
Ezzel sok időt takarítunk meg ma-
gunknak; ez óriási haszon!
Csupa pozitívum! Azért egy lényeges 
momentumot említsünk meg! Közis-
mert, hogy képernyőn olvasni nehe-
zebb, mint papíron. Aki gyakran hasz-
nál elektronikus dokumentumot az 

tudja ezt, és azt is, hogy meglehetősen problémás benne navigál-
ni. Szekvenciális olvasásnál nincs gond, de egy utasításban, le-
írásban hivatkozást megtekinteni, oda-vissza ugrani, vagy rajzot 
összenézni a szöveggel keserves dolog. Egy ábrázolás egészét 
áttekinteni, úgy hogy a részletek kivehetőek legyenek, kellően 
nagy képernyő híján reménytelen – tehát, táblagépünk kijelzőjé-
től ne várjunk csodát, túl nagy elvárások ne legyenek a kis géppel 
szemben! Ezzel nem hardveres gyengeségére gondolok.
Biztosan, láttatok már számítógép megjelenítőként hatalmas 
monitorokat. Ezek a monitorok nem filmnézéshez készülnek 
(nyilván ahhoz is jók), hanem több ablakos megjelenítéshez, és 
elektronikus dokumentumok megtekintéséhez, szerkesztésé-
hez. A fektetett A4-es papírlap 1:1-es megtekintéséhez legalább 
14”-os monitor kell, azaz nagyobb, mint táblánknak van. Igaz, az 
útvonalkönyv fapados ábráival nincs gond, a menetrendi segéd-
könyvbe se fog beletörni kis gépünk bicskája. Az elérhető jármű-
leírások között sincs komoly grafikát igénylő darab, így az élet 
úgy hozta, táblánkat ezen elemek megjelenítésére jó hatásfokkal 
tudjuk majd használni. Tehát, eddig nincs gond. Na jó, én csak azt 
nem értem, miért kell ehhez 400 ezer forintos gép? Oké, hogy 
ütés-, és atomvillanás álló, de biztos erre van szükség? Nem a 
kutyának fogom dobálni a Balatonba, hogy hozza vissza! A kér-
désre nem bonyolult a válasz. A tábla kiválasztásához meghatá-
roztak egy paraméter-listát. A közbeszerzési pályázatra hárman 
jelentkeztek: a Winmate volt a legolcsóbb – a költség 85%-a pedig 
Uniós forrásból van fedezve.
Nem is lenne okunk panaszra. A baj az, hogy az oly sokszor hi-
vatkozott döntéshozó, csőlátása miatt, csak múltidéző módon 
tud gondolkozni. Képtelen elvonatkoztatni a hagyományos meg-
közelítéstől így nem szabadulhatunk a múlt nyűgeitől sem. Ez a 
táblagép is ezen elv emlékműve. Mire gondolok? Meghatározták 
mit kell magunkkal hordani szolgálatba, a dokumentumok egy 
része elektronikusan is elérhető, de akkor is HORDANI KELL egy 
táblagép formájában! A sok papírhulladékra szolgálatban, a ve-
zetőálláson van szükség, nem a tárolóból a csarnokba menet, és 
nem önköltségben!
Az MFB-t jelen formájában összetett ügyviteli feladatokra hasz-
nálni merész lépés volna. A táblagép ebben biztosan jobb: egy 
multifunkciós mobil eszköz. Pedig a fedélzeti berendezés modul 
rendszerű felépítése teret ad az elképzelések megvalósításának, 
és felhasználása sosem volt ötlet híján. Azonban mindig akadtak 
fontosabb dolgok, és pénz sem volt nagyobb lélegzetű fejlesztés-
re – gondoljunk csak a színes MFB monitorra. Érdekes lenne látni 
a megvizsgált lehetőségek sorát! Miért nem éri meg a fedélzeti 
rendszer megjelenítő-, és tároló képességét fejleszteni? Ha min-
den úgy alakult volna az MFB körül, ahogy az ígéretek szóltak, 
most nem lenne táblánk. Milyen jó volna egy szem mobiltelefon-
nal szolgálatba járni, minden mást meg a gépen intézhetnénk. És 
a táska se lenne akkora.
Nagyon úgy tűnik, hogy a tábla olcsóbb fejlesztés volt, mint az 
MFB tuningolása. Pedig egy olyan eszközről beszélünk, amelyre 
10 éves karbantartási szerződésünk van. Tényleg eljárt felette az 
idő, nemsokára nem lesz több, mint egy interfész. 
Ilyen megközelítésben, lehetett volna más út is. Manapság már 
kaphatók bankkártya méretű számítógépek (Chip: ~2500 Ft, 
Raspberry: ~12000Ft), valamint tényérnyi, Windows alapú számí-
tógépek (Modecom: ~35000 Ft). A számítógépek könnyen össze-
kapcsolhatók; jelenleg is folyik egy ilyen projekt, táblagépünk és 
az MFB között. Egy ilyen miniszámítógép, az MFB, és egy ipari 
LCD egész meglepő triót alkotna! Igaz, egy ipari LCD sem olcsó, 
de táblánk árfekvése alatt van, tartósabb, és nem kellene belőle 
3500 darab. Az említett miniszámítógépen az MVA simán futna. 
Tehát, a fedélzeti rendszeren elvégezhető lenne mindaz a feladat, 
amit az MVA-n keresztül, táblagépünk végez. Lehet, hogy nem 
lenne blogunk, eMigünk, meg más nyalókánk, de vinni sem kel-
lene magunkkal valami nagyot a megjelenítéshez! Az említett 
webes alkalmazásokhoz, gépen kívüli töltelék tevékenységek 
beviteléhez, valamint a mobilitás biztosítására egy okostelefon is 
megfelelne, akárcsak adatfogadásra és információ feltöltésre – 
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például a fedélzeti megjelenítőbe, ha már nem lehet elszakadni 
a kéznél tartástól! Egy telefon pedig sokkal kisebb, mint táblács-
kánk és nem 1 kiló 46 dkg. Ha belegondolunk, a fentiekben felvá-
zolt rendszer van megvalósulófélben, csak majd mindig nekünk 
kell vinni a számítógépet és a monitort, pedig e kettős lehetne a 
mozdony állandó része is!
A helyzetnek van egy érdekes nézőpontja! A jelenlegi MFB-me-
netigazolvány páros egy kettőzött (divatos szóval: redundáns) 
rendszert alkot. Ha az MFB elromlik áttérünk a menetigazolvány 
alapú dokumentálásra. A fedélzeti rendszer-okostelefon duó is 
lehetőséget ad szükségüzemre. Ha viszont csak a tábla alapú 
ügyvitelre építünk, akkor egy meghibásodás kihúzza alólunk a 
talajt. Gondolom, nem lesz mindenhol tartalékban egy tábla. A 
hírek szerint a következő szolgálati telefonunk okostelefon lesz 
– az időpontot még nem tudni –, ez lesz a táblagépes rendszer 
vészlába. Ha mégsem így alakul, a helyzet egyetlen kézenfekvő 
menekülő útja a táskánkban lapuló menetigazolvány lesz. Fel-
merül viszont a kérdés, hogy ebben a vészhelyzetben kapunk-e a 
forgalomtól nyomtatott menetrendet és lassúmenet-kimutatást? 
Úgy tudom, igen.
És még egy fontos dolog! Táblánk egyik lényeges eleme, a mo-
biltelefonos hálózati 3G modem, már félig elavult – emiatt a gép 
hálózati funkciói számtalan helyen használhatatlanok, vagy ne-
hézségek árán használhatók. 2G-s hálózaton, GPRS kapcsolattal 
maximum 40 kbit/s a letöltési sebesség, EDGE kapcsolattal 120 
kbit/sec. Ez azt jelenti, hogy egy 10 MB-os fájl előbbi esetben ~34 
perc, utóbbi esetben ~12 perc alatt jön le – persze ezen értékek 
az elméletileg elérhető maximumok. Nálunk, Pincehelyen, április 
közepe óta elérhető a 3G hálózat, de ezen időpont előtt csak 2G 
hálózat volt: az EDGE kapcsolattal a 10 MB fájl ~20 perc alatt töl-
tődött le. Összehasonlításként: a maximum letöltési sebesség 3G 
hálózaton 2 Mbit/s (10 MB ~40 másodperc), 4G hálózaton 21 Mbit/s 
(10 MB ~4 másodperc). A szolgáltató 3G-s hálózata országosan a 
leggyengébb; például a 40-esen, néhány nagyobb település kivé-
telével, használhatatlan. Az EDGE, és GPRS hozzáférés lehető-
ségei messze elmaradnak a kor elvárásaitól: a 2G-s technológia 
WAP-olásra (Wireless Application Protocol) még megfelelt, de a 
korszerű adatátvitelt igénylő mobil internet hozzáférésre, gya-
korlatilag, nem használható. A kalauzok is ezzel a problémával 
küzdenek jegykiadógépeik esetében. A fentiek annyit jelentenek, 
hogy olyan vonatindító állomásokon, ahol a hálózati kapcsolat 
nem megfelelő nem fog letöltődni menetrend, lassúmenet-kimu-
tatás, írásbeli, evtk. Na bravó! Az információk szerint az akadály 
elhárítható – részletek nem ismertek.
Táblánk, hardver elemeit tekintve, meg tud birkózni számtalan 
feladattal. Érdekes módon, a konfiguráció legnagyobb hátránya, 
hogy egy táblagépben üzemel. Asztali gépben, négymagos pro-
cesszorral, 4GB RAM-mal szerelt architektúra, tekintve a jelen-
leg általánosan használt számítógépeket, irodai felhasználásra 
igencsak jónak mondható. Táblagépünk képességeinek azonban 
korlátot szab: a fő beviteli eszközként használt érintőképernyő és 
a felhasználói fiók korlátozottsága. Külső billentyűzettel, és egér-

rel pontosabbá, gyorsabbá válik a kezelhetőség – viszont ekkor 
a mobilitás szenved csorbát –, a felhasználói korlátozás pedig a 
megoldható feladatok körét minimalizálja (az ígéretek szerint, ez 
nem lesz mindig így). 
Összefoglalva, a kezünkbe adott technológia drága, jövőbe-
ni használhatósági-köre kérdéses, jelenleg több esetben nem 
használható (hálózati funkciók, otthoni felhasználás), ugyanak-
kor lebeg az lehetőség, hogy kizárólagosan az MVA-t lehet majd 
futtatni rajta (400 ezer forintos gép egy program miatt). Ki lehet 
fejezni mindezt egy szóval? Hülyeség? Viszont a korlátozásnak 
is van előnye: legalább nem mondhatja senki, hogy adott esetben 
mi tettük használhatatlanná a gépet, öt évnél többet így sem fog 
kibírni! Aztán jön valami más. Akkor mondhatjuk: k...ára ment a 
pénz!
Ejtsünk pár szót gépünk fő motívumáról a mozdonyvezető asz-
szisztens programról, az MVA-ról. Aki már belekóstolt a progra-
mírásba, az tudja, hogy összetett tevékenység kiváltása számí-
tógép programmal nagy körültekintést kíván! A csicsázás sem 
egyszerű dolog, de a feladat megoldásának eljárását (algoritmu-
sát) kidolgozni nem piskóta – külön szakma. A programok már 
régóta modulokból épülnek fel. Egy-egy modul konkrét probléma 
megoldásáért-, megjelenítésért-, adatbevitelért-, egyéb feladat 
elvégzéséért felelős. Ezért lehetséges, hogy a program egy-egy 
funkciója fejlődik, másik része pedig még nem működik.
Számomra érdekes az MVA koncepció számítógépes megva-
lósítása. Egy mozdonyvezetőt segítő rendszernek összetett te-
vékenység halmazt kell kezelnie – ezt nem kell magyarázni. A 
programozás kis kátéja szerint, egy problémakörhöz nem értő 
programozó, nem tud 100 százalékos megoldást adni az adott 
témában. Az elv, az MVA-n is tapasztalható! Itt a vasúton min-
denki azt, hiszi: a mozdonyvezetéshez ő ért a legjobban! A pilot 
szakasszal párhuzamosan, ötlet vadászat is futhatott volna: Hogy 
segíthetné a munkáját a tablet? – címmel. Teli tarisznyából sze-
mezgethetnének a fejlesztők, sok probléma azonnal rövidre lett 
volna zárva. Biztosan születhettek volna megfontolásra érdemes 
jó ötletek! Előrébb tartanánk!
Gondoljunk vissza az MFB előtti korszakra! Volt egy nagyalakú 
menetigazolványunk és egy csomó marhaságot kellett rávezet-
ni, szerencsére nem csak mi írogattunk a lapra, a balek klubban 
más is benne volt. Valaki számára, biztosan jelentőségteljes volt 
egy-egy tétel, de nekünk csak két adat volt kardinális: terhelés, 
és a megfékezettség – de ez is csak néhány szempontból. Kvá-
zi, statisztikai adatgyűjtést végeztettek velünk. Aztán fejlődött a 
tudomány: a terhelés elvesztette jelentőségét. Most már ott tar-
tunk, hogy öt motoros Gigant-tal lehet a Volgán felfelé vontatni a 
Titanic-ot.
Az MFB korszak sem hozott enyhülést az infó vadász-halász te-
vékenység terén. Annyi változás volt, hogy mindent nekünk kel-
lett beírni az MFB-be, azaz másnak könnyebb lett nekünk nem. 
Csökkent ugyan a toll fogyasztás, de a beirkálandó adatmennyi-
ség nem.
Jött az EVTK, így a vonatterhelés bevitelét néha megúszhatjuk, 
ugyanis a szolgáltatás minősége hagy némi kívánni valót maga 
után. Az infómánia ugyan nem csökkent, de a beviteli arányok el-
tolódtak, így a mozdonyvezetőre kisebb feladat hárul. A legutóbbi 
utasítás módosítás a terhelőre küldte a fékpróba bizonylatolását, 
ez előkészítette az elektronikus forradalmat. Jelenleg már kevés 
babér jut a menetigazolványnak. Mit kellene tudnia egy mozdony-
vezető asszisztensnek?
Az MVA készítőinek a témakörrel kapcsolatos elképzeléseit tük-
rözi a program. Sokat nem lehet hozzátenni, tessék viszont javí-
tani, csak nyomjatok jó ötleteket a tablet blogra. Nyilván, nem fel-
tétlenül Real Life Engin szintű megoldások kellenek az MVA-hoz.
Szögezzünk le valamit: számítógéppel mindent meg lehet való-
sítani! Csak a kreatív, virtuóz programozók nem a vasútnak dol-
goznak! A MÁV-nak a fuvarozás a profilja, az informatikának csak 
használója – nem árul ilyen terméket. Láthatóan, nem is értékeli 
sokra ezt a területet, ezért ennek megfelelően árazza be. Itt nincs 
szükség remekművekre, csak használható alkalmazásokra, így 
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nem költ sokat, csak amennyit muszáj.
Az MVA-ban gondot okoz a kezelhetőség, béna részek szomorít-
ják a felhasználót, a grafika tíz évvel ezelőtti, és egyelőre, a hasz-
nálhatóságért küzdenek a fejlesztők – az óra pedig nekik ketyeg. 
Tapasztalhatóan, a fejlesztőkörnyezet megoldásai vannak több-
ségben, egyedi tervezéssel nem nagyon találkozunk. A koncepció 
nem új, ha valaki látta a Cargo rendszerét, akkor rögtön felismeri 
a párhuzamokat, viszont szembeötlő az MVA előnye. A munka 
azonban folyik, az irány jó! A projekt felelőse, nem csak mozdony-
vezetői tapasztalatai, hanem sokak által kedvelt személyiségét is 
tekintve jó választás, ez garantálja a sikert. Tekintsük át mit tud 
az MVA-nk!
Tételes bemutatásra talán nincs szükség, mert többé-kevésbé, 
mindannyian ismerjük a programot – divatos szóval mondva 
alkalmazást. A taglalás helyett, a program egyes sajátosságai 
emelem ki.
Egy operációs rendszer feladata, hogy a felhasználó és a számí-
tógép hardvere között kapcsolatot tartson; szolgáltatásaitól függ, 
hogy mennyire tudjuk kihasználni az adott gép lehetőségeit. A 
hétköznapi használatban három operációs rendszer terjedt el: a 
Linux, a Microsoft Windows, és az Android. Az utóbbi mobil eszkö-
zökre optimalizált Linux alapú rendszer. Léteznek más operációs 
rendszerek is, de ezekkel, koruk (DOS, OS/2), felhasználási körük 
(UNIX), platform függőségük (MacOS) miatt otthonainkban ritkán 
találkozhatunk. A mi táblagépünkön a Windows 8.1-es verziója 
fut. A Windows több program egyidejű futtatására (multitaszk), 
ablak kezelésre optimalizált, grafikus kezelő felülettel ellátott 
operációs rendszer. Miért ilyen rendszerünk van? A kérdés meg-
válaszolását a tablet blogon olvastam: az Android túl liberális (hi-
vatkoztak itt a kalauzok telefonjára), a mi vállalati rendszerünkbe 
egy Windows alapú eszköz a legjobban illeszthető és menedzsel-
hető; biztonsági szempontból is. Számomra ez azt jelenti, hogy a 
legnagyobb biztonsági kockázat a felhasználó, tehát a felhasználó 
korlátozása nem egyértelmű kitolás. A Linuxhoz – ez magánvé-
lemény, nem a blogon olvastam – pedig csak egy-két Linux guru 
ért, akiből a vasúton csak elvétve akadhat néhány – mivel a Cé-
günknél mindenhol Windowst használnak. Nézzetek csak szét!
Az MVA-val kapcsolatban az első csalódás az volt, hogy nincs 
benne semmi interakció, és egyáltalán nem interaktív – illetve a 
legutóbbi verzió már tudja melyik vonaton ülünk. Az interakció 
kölcsönösségként fogható fel, az interaktív pedig válasz irányított 
működést jelent. Az MVA-ra egyik sem jellemző. Az hogy kilé-
pés előtt megkérdezi igen vagy nem, az annyiban interaktív, mint 
örömszerzésként felfogni a pornófilmet. A fejlesztési tervek sze-
rint, számos ponton találkozhatunk majd interaktív működéssel, 
kényelmi funkciókkal. Egyelőre, részletek nem ismertek. Szóval, 
pillanatnyilag a program információs-táblává változtatja táblán-
kat: az MVA adatokat gyűjt és adatokat jelenít meg. Interaktív asz-
szisztensként többet tud majd! Lehetséges, indításkor megszólít 
majd: Szia Győző! A mai szolgálatod 9 óra 40 perckor kezdődik. 
Előtte el kell olvasnod 2 parancskönyvet! Meg kívánod nézni a 
mai feladataidat, fordát vagy gépfordulót? Kilépéskor pedig: Jó 
pihenést! Legközelebb, 23-án 5 óra 35 percre kell jönni dolgozni! 
Értesítsem a felvigyázót, hogy vetted a vezénylést, vagy inkább te 
hívod fel a D. Balogh Nándit? Persze a csicsa még ráér!
Szerintem, hiányossága a programnak, hogy egyszerre csak egy 
dologra használható: tehát vagy menetrendet nézünk, vagy se-
gédkönyvet, vagy telefonszámot, vagy más egyebet – ide-oda kell 
lépkedni benne, ha meg akarok tudni valamit. Egy multitaszk-os, 
ablakkezelésre alkalmas operációs rendszer lényege, hogy prog-
ramablakonként más-más feladat alakulását nyomon lehessen 
követni. Például az egyik ablakban fut a GPS vezérelt menetrend, 
a másikban segédkönyvi adatot jelenítünk meg, a harmadikban 
az eMig-et lessük hogyan alakul majd a kereszt. A fejlesztőkör-
nyezet lehetőségei egyes megvalósulásokban meglehetősen 
groteszk (se igazán sírni, se igazán röhögni nem lehet) végered-
ményt hoztak létre. Kezdve a nevetséges gördítősávokkal, a fo-
gyatékos gyerekek számára készült számjegyes beviteli-négyze-
tecskéken keresztül, az érintőképernyő billentyűzete miatt eltűnő 

keresősávig. Vannak részek, amelyeket nem csiszolgatni kell, 
hanem igény szerint áttervezni: olvassátok csak a tablet blogot! 
Történt már ilyen: nagyon szép megoldás született a dokumen-
tum megjelenítő, oldalra ugró funkciójában!
Néhány modulban maga a kezelés nyakatekert: például a mozdo-
nyon kívüli tevékenység beviteléhez öt lépésben jutunk el. Maga 
a tevékenység rögzítése drámai. Egy mindennapos önköltség 
időadat bevitele majdnem gyorsabb lenne véletlenszám-generá-
torral, mert elsőre eltalálni a helyes számsort szinte lehetetlen 
–  hihetetlen. Amikor az indulóállomást akarom bevinni, vagy vé-
gig pörgetem mind a 3200-at (némelyikből több egyforma is van), 
vagy a kereső mezőt használom. Az utóbbi esetben, ha megnyílik 
a képernyő érintő billentyűzete, eltűnik a keresősáv: gépelhetek 
vakon. Na begépeltem a keresendő karaktersort, lecsukom a bil-
lentyűzetet, erre a találati listában ott van legalább három Déli. 
Na, most hol is vagyok? A menetigazolványra 10 másodperc alatt 
felírok egy önköltséget. Akkor most könnyítünk, vagy nehezí-
tünk? Az évek során megtanultunk egy csomó kódot. Egy adott 
tevékenységet be lehetne vinni direkt módon is, egy parancssor-
ban: 995, 4221, 05876, 01016, 2102, 2204 - ENTER. 20 másodperc 
az egész. De ne türelmetlenkedjünk, a hírek szerint, tesztelés 
alatt van egy kódszámos beviteli módszer is.
A dokumentumtár írásos anyagainak megjelenítése kicsit sánta, 
de használható kategóriában van. A gyökér gördítősávtól itt sem 
szabadulhatunk, annak ellenére hogy a dokumentum ujjunkkal is 
lapozható. A kérdés az, hogy a félelmetes számos beviteli-négy-
zetecskék miért nem csúsztathatók ugyanígy? Az ujjas mozga-
tás, kicsinyítés/nagyítás lehetősége kérdésessé teszi a negyven-
két – talán kevesebb – vezérlő gombocska létét. Az oldalra ugrás, 
és az álló/fekvő forgatás, visszatérés a listába gomb szerepelte-
tése nem kérdés, de a többi csak rece (dísz).
A dokumentum tár igazi kincsesbánya. Az útvonalkönyv és a me-
netrendi segédkönyv szükséges a szolgálat ellátásához, így ott 
kell lenniük a vezetőálláson. Ha sok van, jobb ha e-formátumban 
várja az ellenőrző közeget. Számunkra ennyi az egyértelmű előny. 
Ami ezután jön az csak Mackó sajtban a brummogás: az utasí-
tások, és járműleírások. Bevallom, a táblán találhatóak közül 
bele-bele olvastam már egy-kettőbe. Sokszor botlunk talányos 
dolgokba szolgálatunk során, s mire hazaérünk, megfeledkezünk 
utánanézni a dolog hátterének. Tehát első ránézésre jó elképze-
lés utasításokat hozzáférhetővé tenni a vezetőálláson, talán több 
apróságért felütjük majd! Ez jót tesz az elméleti felkészültségnek 
– elméletileg. Számomra világos, nem ez volt a tervezők célja, sőt 
semmilyen szándékot nem sejtek a cselekedet mögött; a rejtett 
képzés titkolt lehetősége biztos senkinek nem jutott eszébe. Mára 
ott tartunk, hogy az utasításokból az éves vizsgára felkészülni 
nem lehet, így szolgálatban utasítás olvasásra nem szán senki 
sem időt – na jó, van néhány utolsó mohikán.
Remélem, az MVA csak a tábla projekt egyik eleme – időközben 
használható lett az OWA (Outlook Web App) is. Bízom benne, még 
sok (pozitív) meglepetés készül! Sok infóhoz hozzá lehet férni az 
MVA által, de huszonhatodik éve űzöm az ipart és van olyan infó 
tétel, amelyre még az életben nem volt szükségem – na jó, ez 
kicsit hatásvadász kijelentés. A telefonszámok-, és a dokumen-
tumtár egy része nem számíthat érdeklődésre – ezekre nem na-
gyon van szükség. Szép dolog a bőség, de ha haszontalan valami 
egy listában, az csak bonyolítja a felhasználó életét – tény, elekt-
ronikus formában a hosszú adatsor is elfér a háttértárolón. Azért 
gondoljuk végig! Szükség van például Szentpéter telefonszámá-
ra? Egy felhasználó által válogatott lista legyen az előtérben, a 
többi bújjon meg a háttérben, mint az OWA-ban 
a névjegyalbum.
Olvassátok a tablet blogot, írjátok hozzá a vé-
leményeteket, meglátásaitokat! Ha egyszer 
hasznos társunk lesz az MVA, nélkülözhetetlen 
ügyvitelt segítő rendszerré válik! Ekkor már 
más hangsúllyal mondhatjuk ki a nevét! Hajrá!

Veres Győző
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Mozdonyvezetői alapképzést indított az RCH 

Megújult a sikeres krízisintervenciós 
program

Jól vizsgáztunk: tovább javult üzem- 
és vasútbiztonságunk 

Vállalatunk április végén hatósági vizsgával záruló moz-
donyvezetői alapképzést indított. Az oktatás célja, hogy 
hozzájáruljon a mozdonyvezetői utánpótlás biztosításához 
és megfelelően képzett, motivált kollégákat készítsen fel a 
mozdonyvezetői hivatásra. 
A két modulból (Országos pályahálózatra érvényes általános 
szakmai ismeretek, illetve Országos pályahálózaton sze-
mély és/vagy áruszállítás és tolatás modul) álló képzés 2017 
nyarán zárul. Az első modul 335 órát foglal magában, ebből 
250 óra elmélet és 85 óra gyakorlat. A második modul 240 
órájából 200 óra elmélet és 40 óra gyakorlat. Ezt követi majd 
a típus- és vonalismeret, majd a vizsgát megelőző vezetési 
gyakorlat. Az oktatást végezetül hatósági vizsga zárja. 
A képzés iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés. A pályázat-
ra több mint 300 fő jelentkezett. A kiválasztási folyamat há-
rom lépésből állt, az alapképzést végül 10 fő kezdhette meg. 
Vállalatunk részéről a képzéssel kapcsolatos feladatokat a 
HR Ösztönzés és fejlesztés munkatársa, Dobsa Imre humán-
politikai szakértő koordinálja. 

Idén megújult a 2010 óta sikeresen működő krízisintervenciós 
programunk. A korábbi évente egyszeri, egynapos oktatás he-
lyett ezentúl minden érintett munkavállalónk kétévente vehet 
részt egy kétnapos képzésen. 
A Rail Cargo Hungaria Zrt. Vasútbiztonság és védelem szervezete 
rendszeresen szervez képzést a mozdonyvezetők számára, hogy 
felkészítse őket egy esetleges vasúti balesetet, gázolást követő 
pszichés traumának a feldolgozására, amelyre évente 7–15 al-
kalommal kerül sor. A magyarországi vasúttársaságok körében 
egyedülálló program keretében nemcsak az ilyenkor szükséges 
teendőkkel ismerkedhetnek meg kollégáink, hanem felkészült 
pszichológus gondoskodik arról, hogy a lelkileg rendkívül meg-
terhelő helyzetet fel tudják dolgozni.
A programban valamennyi mozdonyvezetőnk részt vesz, közülük 
10 fő ún. mentor, akik számára külön képzést tartanak. Ők azok, 
akik közvetlen segítséget nyújtanak kollégáiknak havaria esetén. 

Az ő képzésükre továbbra is évente kerül sor. Az idén megújult 
program tavaszi turnusában már részt vett 34 mozdonyvezetőnk, 
akik a Velencei-tó partján, egy színvonalas szállodában hallgat-
hatták meg az előadásokat. Idén először egy rendőr igazságügyi 
szakértővel is bővült az előadói csapat, aki a balesetek során al-
kalmazandó lépések jogi hátteréről, és a hatósági helyszínelés 
gyakorlati tapasztalatairól tájékoztatta a résztvevőket. Október-
ben további 34 kollégánk vehet részt az oktatáson, a többiek pe-
dig jövőre, szintén tavasszal, illetve ősszel.
A visszajelzések alapján a program nagyon sikeres, valódi se-
gítséget nyújt kollégáinknak. A felkészítésnek köszönhetően az 
elmúlt években egyetlen mozdonyvezetőnk sem távozott az RCH-
tól azért, mert nem tudta feldolgozni, ha részese lett egy baleset-
nek, gázolásnak. A Vasútbiztonság és védelem szakértői folya-
matosan vizsgálják a képzés megújításának lehetőségeit, hogy 
még eredményesebbé tegyék a krízisintervenciós programot.

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Vasútbiztonság és védelem 
szervezet beszámolóját vállalatunk 2015. évi üzem- és vasút-
biztonsági helyzetéről. A kedvező eredményeket az alábbiakban 
taglaljuk.

Biztonságos munkahely és munkakörülmények 
Társaságunknál a múlt év során a korábbi évhez viszonyítva egy-
gyel kevesebb, összesen hét munkabaleset következett be. Ezek 
között halálos kimenetelű vagy súlyos nem volt, jellemzően in-
kább kisebb kéz-, boka- és térdsérülések fordultak elő, a balese-
tek elszenvedői leginkább kocsivizsgálók, operatív koordináto-
rok, áruátadók és mozdonyvezetők voltak. 
A szervezet nyári és téli védő lábbelikkel szélesítette tovább az 
egyéni védőeszközök körét. A minőségjavítás érdekében pedig 
új téli és nyári védőkesztyűket, napfény és UV-fény elleni védő-

szemüvegeket vezetett be. Tavaly az előzetes ütemezésnek meg-
felelően 14 munkavédelmi szemlét tartottak szakértő kollégáink 
hálózati szinten. Az ezek alkalmával jelzett és az RCH hatáskö-
rébe tartozó hiányosságok megszüntetéséről vállalatunk már 
gondoskodott. 

A szervezet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2015-
ben szervezett pszichológiai tréningsorozatot (krízisintervenciós 
programot) az RCH mozdonyvezetőinek, illetve azon munka-
társainknak, akik baleset esetén kijelölt mentorokként segítik a 
trauma feldolgozását. Társaságunk mozdonyvezetői tavaly há-
rom alkalommal voltak balesetek részesei, a krízisintervenciós 
programon elsajátított ismereteknek köszönhetően a rendkívüli 
eseteket szakszerűen kezelték kollégáink. 
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Tűzesetek megelőzése
Az új országos tűzvédelmi szabályzat megjelenése szükséges-
sé tette, hogy társaságunk is új szabályzatot adjon ki. Vállalatunk 
által bérelt ingatlanban egy alkalommal keletkezett tűz, szeren-
csére személyi sérülés nem történt. Két tűzeset vasúti kocsikat 
érintett. Társaságunk mindent elkövet, hogy a tűzeseteket meg-
előzze és segítse a munkavállalók testi épségének megőrzését. 

Intézkedések környeztünk védelméért 
Jelentős feladat volt a hulladékszállítási engedélyeink érvényes-
ségének meghosszabbítása. A veszélyes, illetve a nem veszélyes 
hulladékokra vonatkozóan a szállítási engedélyeket öt évre adta 
meg az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfel-
ügyelőség. 

A veszélyes áru is biztonságban volt 
Az előző évhez képest növekedett az RCH által elfuvarozott ve-
szélyes áruk volumene. A múlt év során több mint 6 millió ton-
na RID-es árut juttattunk el biztonságban rendeltetési helyére. A 
veszélyes áruk fuvarozása során bekövetkező rendkívüli esemé-
nyek száma csökkent az előző évekhez képest. Az RCH az UIC 
471-3 döntvény szerinti minőségbiztosítási rendszer (QSS) előírá-
sainak évről évre egyre jobb eredménnyel tesz eleget. 2015-ben 
az UIC veszélyes áru szakértői csoport összesített statisztikája 
alapján a hibaszázalék mindössze 1,1% volt, ami minden koráb-
binál jobb teljesítmény. 

Innovációk az árubiztonságért
Társaságunk a küldemények védelméért GPS alapú biztonsági 
berendezést és úgynevezett DNA nyomkövető rendszert alkal-
maz. Ennek köszönhetően az árudézsmálások, illetve a kocsi-
rongálások száma a múlt év során tovább csökkent. 

Kocsisérülések és károk
Az RCH fuvarozása során a vasúti járműveknél 2015-ben 227 
esetben fordult elő rendkívüli esemény, ez megegyezik az elő-
ző évben történt esetek számával. A siklások száma hárommal 
csökkent az előző évhez képest, az egyéb sérülések száma 6 
esettel emelkedett. Az RCH-t érintően 10 közlekedő vonattal tör-
tént baleset, személyi sérülés nem volt. A balesetek közül egyet-
len esetben sem volt felelősségünk a baleset bekövetkezésében.

További lépések az Integrált Irányítási (IIR) rendszer mű-
ködtetéséért 
Mindhárom részterületen (BIR, MEBIR, KIR) teljesültek a 2015-ös 
évre kitűzött célok. 
A MEBIR és a KIR a külső és belső auditokon egyaránt jól vizs-
gázott.

Eredmények az ECM területén 
Az ECM (Entity in Charge of Maintenance) Karbantartásért Fe-
lelős Szervezet területén kiemelt feladat volt a vágányok közötti 
javítási képesség kialakításának segítése, illetve az NKH erre vo-
natkozó engedélyének megszerzése. A szervezet már 2015-ben 
előkészült az idei vasútbiztonsági, illetve hatósági tanúsítási vizs-
gálatokra is, amelyek idén sikerrel zárultak, így Vasútbiztonsági 
Tanúsítványunk hatályosságát az NKH 2021. február végéig hosz-
szabbította meg. 
A múlt év eredményeivel kapcsolatban Berecz Árpád, a vasút-
biztonság és védelem vezetője hangsúlyozta, az irány jó, de fo-
lyamatosan kell dolgozni azon, hogy még jobbak legyünk. Ehhez 
pedig nélkülözhetetlen, hogy kollégáink felkészülten és körülte-
kintően végezzék munkájukat.

Az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) alappillérei: 
• Biztonságirányítási Rendszer (BIR)
• Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság 

Irányítási Rendszer (MEBIR) 
• Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) 
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A MÁV-START Zrt. 2016. IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely
Rendkívüli munka-
végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-be-
osztástól eltérő 
foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi munka-
végzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

IV. havi átlaglét-
szám (fő)

IV. havi “mínusz” 
órák

IV. havi betegség 
órák

IV. havi beteg-sza-
badság órák

IV. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

IV. havi szabadság 
órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-képzés 
órák - egyéb oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 4 462,02 3 016,41 1 445,61 134,25 201,83 216 217,13 -2,04 569,63 274,48 4 384,11 189,20 2 252,00 181,45

VSZ Bp-Nyugati 3 644,67 1 725,93 1 918,74 63,00 170 170,63 -8,42 657,76 1 211,65 1 623,40 8,00 1 587,00 34,74

VSZ Szolnok 3 451,16 1 689,64 1 761,52 1 475,31 197 197,57 -0,01 525,51 416,07 3 127,86 91,23 1 562,00 880,26

VSZ Székesfehérvár 2 024,70 1 516,36 508,34 169,75 152 151,40 -0,98 88,00 196,32 104,00 2 407,20 64,00 1 254,00 325,10

VSZ Hatvan 2 572,26 1 604,43 967,83 462,69 119 118,43 270,01 642,50 1 913,25 8,00 930,00 45,00

VSZ Győr 1 131,35 837,20 294,15 4,25 336,82 162 162,00 523,10 350,14 3 070,02 38,00 1 293,92 43,00

TSZVI Budapest összesen 17 286,16 10 389,97 6 896,19 134,25 4,25 2 709,40 1 016 1 017,17 -11,45 2 634,01 3 091,16 104,00 16 525,84 398,43 8 878,92 1 509,55

VSZ Debrecen 3 233,81 2 069,30 1 164,51 24,00 52,76 109,44 213 213,83 -8,04 125,17 1 058,71 168,00 4 679,28 78,80 590,00 479,46

VSZ Nyíregyháza 2 956,94 1 905,26 1 051,68 326,12 143 143,63 326,19 647,53 168,00 2 300,82 19,73 1 122,00 575,73

VSZ Záhony 1 487,86 1 203,65 284,21 76,57 284,42 93 93,00 212,98 398,83 1 367,30 56,00 727,50 562,86

TSZVI Debrecen összesen 7 678,61 5 178,21 2 500,40 24,00 129,33 719,98 449 450,47 -8,04 664,34 2 105,07 336,00 8 347,40 154,53 2 439,50 1 618,05

VSZ Miskolc 2 730,90 1 359,41 1 371,49 26,79 259 258,20 -33,66 823,96 1 100,93 4 764,26 91,75 1 566,00 183,22

TSZVI Miskolc összesen 2 730,90 1 359,41 1 371,49 0,00 0,00 26,79 259 258,20 -33,66 823,96 1 100,93 0,00 4 764,26 91,75 1 566,00 183,22

VSZ Pécs 833,92 623,17 210,75 105,44 101 100,13 165,84 474,36 296,00 1 646,00 18,23 12,00 1 043,17

VSZ Dombóvár 1 296,68 1 212,17 84,51 550,59 184 183,87 203,25 320,63 168,00 3 868,54 105,53 1 482,00 762,64

VSZ Nagykanizsa 694,68 510,80 183,88 84,06 98 99,03 -0,01 451,63 561,92 1 840,00 522,00 278,71

TSZVI Pécs összesen 2 825,28 2 346,14 479,14 0,00 0,00 740,09 383 383,03 -0,01 820,72 1 356,91 464,00 7 354,54 123,76 2 016,00 2 084,52

VSZ Szeged 1 887,15 1 584,11 303,04 3,58 424,07 124 124,00 -25,06 112,19 258,61 2 147,69 8,80 1 022,00 206,83

VSZ Békéscsaba 947,58 771,14 176,44 212,02 130 130,00 -6,80 176,00 199,44 2 188,22 116,61 849,80

VSZ Szentes 1 505,81 1 119,29 386,52 154,28 72 72,70 -2,13 475,62 106,53 1 359,36 21,98 366,00 48,00

VSZ Kiskunhalas 1 575,56 1 350,08 225,48 176,13 69 69,00 -6,97 34,48 142,00 1 356,21 156,28 636,00 408,00

TSZVI Szeged összesen 5 916,10 4 824,62 1 091,48 0,00 3,58 966,50 395 395,70 -40,96 798,29 706,58 0,00 7 051,48 303,67 2 024,00 1 512,63

VSZ Szombathely 592,07 354,91 237,16 147,68 112,79 60 60,00 -9,46 44,03 457,63 922,78 16,00 464,00 438,15

VSZ Celldömölk 695,44 560,50 134,94 41,43 227,45 144 144,00 -34,64 16,06 390,07 2 537,55 32,00 294,00 499,36

VSZ Tapolca 635,52 410,30 225,22 78,80 20,95 279,67 113 112,43 -24,61 578,10 215,15 2 107,93 16,00 508,00 505,24

TSZVI Szombathely 
összesen

1 923,03 1 325,71 597,32 78,80 210,06 619,91 317 316,43 -68,71 638,19 1 062,85 0,00 5 568,26 64,00 1 266,00 1 442,75

MÁV-START Zrt. összesen 38 360,08 25 424,06 12 936,02 237,05 347,22 5 782,67 2 819 2 821,00 -162,83 6 379,51 9 423,50 904,00 49 611,78 1 136,14 18 190,42 8 350,72

A MÁV-START Zrt. 2016. I-IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
 

Telephely
Rendkívüli munka-
végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-be-
osztástól eltérő 
foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi munka-
végzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

I-IV. havi kumulált 
átlaglétszám (fő)

I-IV. havi “mínusz” 
órák

I-IV. havi betegség 
órák

I-IV. havi beteg-sza-
badság órák

I-IV. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

I-IV. havi szabadság 
órák

I-IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

I-IV. havi okta-
tás-képzés órák 
- időszakos oktatás, 
vizsg.

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

VSZ Bp-Ferencváros 18 883,70 12 841,05 6 042,65 134,25 0,00 934,77 216 219,35 -188,12 2 248,43 2 089,16 0,00 15 295,22 744,46 6 121,84 3 563,87

VSZ Bp-Nyugati 15 307,48 9 199,80 6 107,68 120,00 0,00 444,70 170 171,90 -8,43 2 017,00 4 143,46 0,00 8 829,18 48,48 4 494,00 932,68

VSZ Szolnok 15 762,91 8 856,79 6 906,12 0,00 0,00 6 850,83 197 198,63 -0,84 1 479,28 2 683,98 0,00 12 276,23 249,23 4 703,55 4 769,52

VSZ Székesfehérvár 7 385,67 6 147,73 1 237,94 0,00 0,00 972,32 152 150,77 -1,29 767,40 1 210,93 600,00 9 432,60 286,00 3 631,00 1 520,16

VSZ Hatvan 7 788,76 5 256,32 2 532,44 11,27 171,68 1 618,79 119 119,61 -6,11 1 282,01 2 217,24 0,00 7 887,24 74,38 2 828,00 238,28

VSZ Győr 9 422,85 8 087,95 1 334,90 0,00 67,82 1 287,65 162 160,54 0,00 3 582,23 1 768,41 0,00 11 144,87 166,00 3 769,47 1 052,15

TSZVI Budapest összesen 74 551,37 50 389,64 24 161,73 265,52 239,50 12 109,06 1 016 1 020,80 -204,79 11 376,35 14 113,18 600,00 64 865,34 1 568,55 25 547,86 12 076,66

VSZ Debrecen 12 387,82 9 474,85 2 912,97 32,00 172,86 1 499,62 213 213,87 -12,86 1 184,76 2 500,04 664,00 13 843,05 320,80 3 653,00 2 599,43

VSZ Nyíregyháza 9 208,30 6 534,04 2 674,26 34,89 2,00 808,30 143 144,17 -2,63 674,79 2 666,08 664,00 8 943,30 180,77 3 145,00 691,89

VSZ Záhony 4 841,82 4 136,91 704,91 0,00 199,56 397,54 93 92,79 -20,71 356,98 948,91 0,00 6 133,23 254,00 2 031,50 950,95

TSZVI Debrecen összesen 26 437,94 20 145,80 6 292,14 66,89 374,42 2 705,46 449 450,83 -36,20 2 216,53 6 115,03 1 328,00 28 919,58 755,57 8 829,50 4 242,27

VSZ Miskolc 15 056,78 9 321,86 5 734,92 0,00 9,22 94,55 259 258,31 -53,75 4 847,30 4 146,80 0,00 19 899,14 374,67 5 999,73 685,47

TSZVI Miskolc összesen 15 056,78 9 321,86 5 734,92 0,00 9,22 94,55 259 258,31 -53,75 4 847,30 4 146,80 0,00 19 899,14 374,67 5 999,73 685,47

VSZ Pécs 4 605,34 2 929,97 1 675,37 87,68 0,00 169,50 101 101,11 -23,47 466,64 1 346,23 1 768,00 6 880,89 68,46 2 572,00 1 087,69

VSZ Dombóvár 6 819,84 6 211,99 607,85 0,00 0,00 1 129,84 184 183,23 -2,00 1 665,27 1 925,89 664,00 13 330,95 436,35 5 172,00 2 326,97

VSZ Nagykanizsa 4 498,71 3 760,11 738,60 24,00 0,00 231,52 98 99,08 -0,02 1 165,68 2 165,24 0,00 7 618,45 2,62 2 801,83 294,28

TSZVI Pécs összesen 15 923,89 12 902,07 3 021,82 111,68 0,00 1 530,86 383 383,42 -25,49 3 297,59 5 437,36 2 432,00 27 830,29 507,43 10 545,83 3 708,94

VSZ Szeged 7 000,04 5 732,18 1 267,86 32,70 55,85 1 275,66 124 123,94 -82,49 893,25 1 390,17 0,00 7 107,12 51,25 2 760,17 1 342,31

VSZ Békéscsaba 7 034,00 5 795,05 1 238,95 0,00 0,00 1 278,33 130 128,17 -16,67 477,36 1 603,34 0,00 8 015,06 287,91 1 840,86 1 458,67

VSZ Szentes 6 719,11 5 219,42 1 499,69 0,00 0,00 651,98 72 74,18 -4,26 999,05 1 020,77 0,00 4 580,21 101,20 1 462,17 153,00

VSZ Kiskunhalas 6 722,45 5 687,34 1 035,11 11,33 0,00 1 100,49 69 68,25 -7,68 89,00 713,27 0,00 4 350,92 634,74 1 693,00 2 535,33

TSZVI Szeged összesen 27 475,60 22 433,99 5 041,61 44,03 55,85 4 306,46 395 394,53 -111,10 2 458,66 4 727,55 0,00 24 053,31 1 075,10 7 756,20 5 489,31

VSZ Szombathely 1 758,14 1 391,55 366,59 0,00 929,30 378,14 60 59,29 -45,97 755,56 921,47 0,00 4 474,20 84,87 1 340,33 1 671,85

VSZ Celldömölk 3 606,17 3 261,33 344,84 0,00 336,86 803,09 144 144,73 -129,28 77,76 1 658,92 0,00 10 603,30 207,02 2 598,25 1 835,09

VSZ Tapolca 3 346,86 2 539,88 806,98 139,27 121,90 910,32 113 112,72 -46,46 1 890,55 1 861,46 0,00 8 382,52 90,72 2 166,08 647,24

TSZVI Szombathely 
összesen

8 711,17 7 192,76 1 518,41 139,27 1 388,06 2 091,55 317 316,74 -221,71 2 723,87 4 441,85 0,00 23 460,02 382,61 6 104,66 4 154,18

MÁV-START Zrt. összesen 168 156,75 122 386,12 45 770,63 627,39 2 067,05 22 837,94 2 819 2 824,65 -653,04 26 920,30 38 981,77 4 360,00 189 027,68 4 663,93 64 783,78 30 356,83
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M
ozdonyvezetői m

unkakörre vonatkozó adatok
A MÁV-START Zrt. 2016. IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely
Rendkívüli munka-
végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-be-
osztástól eltérő 
foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi munka-
végzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

IV. havi átlaglét-
szám (fő)

IV. havi “mínusz” 
órák

IV. havi betegség 
órák

IV. havi beteg-sza-
badság órák

IV. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

IV. havi szabadság 
órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-képzés 
órák - egyéb oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 4 462,02 3 016,41 1 445,61 134,25 201,83 216 217,13 -2,04 569,63 274,48 4 384,11 189,20 2 252,00 181,45

VSZ Bp-Nyugati 3 644,67 1 725,93 1 918,74 63,00 170 170,63 -8,42 657,76 1 211,65 1 623,40 8,00 1 587,00 34,74

VSZ Szolnok 3 451,16 1 689,64 1 761,52 1 475,31 197 197,57 -0,01 525,51 416,07 3 127,86 91,23 1 562,00 880,26

VSZ Székesfehérvár 2 024,70 1 516,36 508,34 169,75 152 151,40 -0,98 88,00 196,32 104,00 2 407,20 64,00 1 254,00 325,10

VSZ Hatvan 2 572,26 1 604,43 967,83 462,69 119 118,43 270,01 642,50 1 913,25 8,00 930,00 45,00

VSZ Győr 1 131,35 837,20 294,15 4,25 336,82 162 162,00 523,10 350,14 3 070,02 38,00 1 293,92 43,00

TSZVI Budapest összesen 17 286,16 10 389,97 6 896,19 134,25 4,25 2 709,40 1 016 1 017,17 -11,45 2 634,01 3 091,16 104,00 16 525,84 398,43 8 878,92 1 509,55

VSZ Debrecen 3 233,81 2 069,30 1 164,51 24,00 52,76 109,44 213 213,83 -8,04 125,17 1 058,71 168,00 4 679,28 78,80 590,00 479,46

VSZ Nyíregyháza 2 956,94 1 905,26 1 051,68 326,12 143 143,63 326,19 647,53 168,00 2 300,82 19,73 1 122,00 575,73

VSZ Záhony 1 487,86 1 203,65 284,21 76,57 284,42 93 93,00 212,98 398,83 1 367,30 56,00 727,50 562,86

TSZVI Debrecen összesen 7 678,61 5 178,21 2 500,40 24,00 129,33 719,98 449 450,47 -8,04 664,34 2 105,07 336,00 8 347,40 154,53 2 439,50 1 618,05

VSZ Miskolc 2 730,90 1 359,41 1 371,49 26,79 259 258,20 -33,66 823,96 1 100,93 4 764,26 91,75 1 566,00 183,22

TSZVI Miskolc összesen 2 730,90 1 359,41 1 371,49 0,00 0,00 26,79 259 258,20 -33,66 823,96 1 100,93 0,00 4 764,26 91,75 1 566,00 183,22

VSZ Pécs 833,92 623,17 210,75 105,44 101 100,13 165,84 474,36 296,00 1 646,00 18,23 12,00 1 043,17

VSZ Dombóvár 1 296,68 1 212,17 84,51 550,59 184 183,87 203,25 320,63 168,00 3 868,54 105,53 1 482,00 762,64

VSZ Nagykanizsa 694,68 510,80 183,88 84,06 98 99,03 -0,01 451,63 561,92 1 840,00 522,00 278,71

TSZVI Pécs összesen 2 825,28 2 346,14 479,14 0,00 0,00 740,09 383 383,03 -0,01 820,72 1 356,91 464,00 7 354,54 123,76 2 016,00 2 084,52

VSZ Szeged 1 887,15 1 584,11 303,04 3,58 424,07 124 124,00 -25,06 112,19 258,61 2 147,69 8,80 1 022,00 206,83

VSZ Békéscsaba 947,58 771,14 176,44 212,02 130 130,00 -6,80 176,00 199,44 2 188,22 116,61 849,80

VSZ Szentes 1 505,81 1 119,29 386,52 154,28 72 72,70 -2,13 475,62 106,53 1 359,36 21,98 366,00 48,00

VSZ Kiskunhalas 1 575,56 1 350,08 225,48 176,13 69 69,00 -6,97 34,48 142,00 1 356,21 156,28 636,00 408,00

TSZVI Szeged összesen 5 916,10 4 824,62 1 091,48 0,00 3,58 966,50 395 395,70 -40,96 798,29 706,58 0,00 7 051,48 303,67 2 024,00 1 512,63

VSZ Szombathely 592,07 354,91 237,16 147,68 112,79 60 60,00 -9,46 44,03 457,63 922,78 16,00 464,00 438,15

VSZ Celldömölk 695,44 560,50 134,94 41,43 227,45 144 144,00 -34,64 16,06 390,07 2 537,55 32,00 294,00 499,36

VSZ Tapolca 635,52 410,30 225,22 78,80 20,95 279,67 113 112,43 -24,61 578,10 215,15 2 107,93 16,00 508,00 505,24

TSZVI Szombathely 
összesen

1 923,03 1 325,71 597,32 78,80 210,06 619,91 317 316,43 -68,71 638,19 1 062,85 0,00 5 568,26 64,00 1 266,00 1 442,75

MÁV-START Zrt. összesen 38 360,08 25 424,06 12 936,02 237,05 347,22 5 782,67 2 819 2 821,00 -162,83 6 379,51 9 423,50 904,00 49 611,78 1 136,14 18 190,42 8 350,72

A MÁV-START Zrt. 2016. I-IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai
 

Telephely
Rendkívüli munka-
végzés összesen 
(óra)

Munkaidő-be-
osztástól eltérő 
foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi munka-
végzés (óra)

Állásidő 100% 
(óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés uta-
zási idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

I-IV. havi kumulált 
átlaglétszám (fő)

I-IV. havi “mínusz” 
órák

I-IV. havi betegség 
órák

I-IV. havi beteg-sza-
badság órák

I-IV. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

I-IV. havi szabadság 
órák

I-IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

I-IV. havi okta-
tás-képzés órák 
- időszakos oktatás, 
vizsg.

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

VSZ Bp-Ferencváros 18 883,70 12 841,05 6 042,65 134,25 0,00 934,77 216 219,35 -188,12 2 248,43 2 089,16 0,00 15 295,22 744,46 6 121,84 3 563,87

VSZ Bp-Nyugati 15 307,48 9 199,80 6 107,68 120,00 0,00 444,70 170 171,90 -8,43 2 017,00 4 143,46 0,00 8 829,18 48,48 4 494,00 932,68

VSZ Szolnok 15 762,91 8 856,79 6 906,12 0,00 0,00 6 850,83 197 198,63 -0,84 1 479,28 2 683,98 0,00 12 276,23 249,23 4 703,55 4 769,52

VSZ Székesfehérvár 7 385,67 6 147,73 1 237,94 0,00 0,00 972,32 152 150,77 -1,29 767,40 1 210,93 600,00 9 432,60 286,00 3 631,00 1 520,16

VSZ Hatvan 7 788,76 5 256,32 2 532,44 11,27 171,68 1 618,79 119 119,61 -6,11 1 282,01 2 217,24 0,00 7 887,24 74,38 2 828,00 238,28

VSZ Győr 9 422,85 8 087,95 1 334,90 0,00 67,82 1 287,65 162 160,54 0,00 3 582,23 1 768,41 0,00 11 144,87 166,00 3 769,47 1 052,15

TSZVI Budapest összesen 74 551,37 50 389,64 24 161,73 265,52 239,50 12 109,06 1 016 1 020,80 -204,79 11 376,35 14 113,18 600,00 64 865,34 1 568,55 25 547,86 12 076,66

VSZ Debrecen 12 387,82 9 474,85 2 912,97 32,00 172,86 1 499,62 213 213,87 -12,86 1 184,76 2 500,04 664,00 13 843,05 320,80 3 653,00 2 599,43

VSZ Nyíregyháza 9 208,30 6 534,04 2 674,26 34,89 2,00 808,30 143 144,17 -2,63 674,79 2 666,08 664,00 8 943,30 180,77 3 145,00 691,89

VSZ Záhony 4 841,82 4 136,91 704,91 0,00 199,56 397,54 93 92,79 -20,71 356,98 948,91 0,00 6 133,23 254,00 2 031,50 950,95

TSZVI Debrecen összesen 26 437,94 20 145,80 6 292,14 66,89 374,42 2 705,46 449 450,83 -36,20 2 216,53 6 115,03 1 328,00 28 919,58 755,57 8 829,50 4 242,27

VSZ Miskolc 15 056,78 9 321,86 5 734,92 0,00 9,22 94,55 259 258,31 -53,75 4 847,30 4 146,80 0,00 19 899,14 374,67 5 999,73 685,47

TSZVI Miskolc összesen 15 056,78 9 321,86 5 734,92 0,00 9,22 94,55 259 258,31 -53,75 4 847,30 4 146,80 0,00 19 899,14 374,67 5 999,73 685,47

VSZ Pécs 4 605,34 2 929,97 1 675,37 87,68 0,00 169,50 101 101,11 -23,47 466,64 1 346,23 1 768,00 6 880,89 68,46 2 572,00 1 087,69

VSZ Dombóvár 6 819,84 6 211,99 607,85 0,00 0,00 1 129,84 184 183,23 -2,00 1 665,27 1 925,89 664,00 13 330,95 436,35 5 172,00 2 326,97

VSZ Nagykanizsa 4 498,71 3 760,11 738,60 24,00 0,00 231,52 98 99,08 -0,02 1 165,68 2 165,24 0,00 7 618,45 2,62 2 801,83 294,28

TSZVI Pécs összesen 15 923,89 12 902,07 3 021,82 111,68 0,00 1 530,86 383 383,42 -25,49 3 297,59 5 437,36 2 432,00 27 830,29 507,43 10 545,83 3 708,94

VSZ Szeged 7 000,04 5 732,18 1 267,86 32,70 55,85 1 275,66 124 123,94 -82,49 893,25 1 390,17 0,00 7 107,12 51,25 2 760,17 1 342,31

VSZ Békéscsaba 7 034,00 5 795,05 1 238,95 0,00 0,00 1 278,33 130 128,17 -16,67 477,36 1 603,34 0,00 8 015,06 287,91 1 840,86 1 458,67

VSZ Szentes 6 719,11 5 219,42 1 499,69 0,00 0,00 651,98 72 74,18 -4,26 999,05 1 020,77 0,00 4 580,21 101,20 1 462,17 153,00

VSZ Kiskunhalas 6 722,45 5 687,34 1 035,11 11,33 0,00 1 100,49 69 68,25 -7,68 89,00 713,27 0,00 4 350,92 634,74 1 693,00 2 535,33

TSZVI Szeged összesen 27 475,60 22 433,99 5 041,61 44,03 55,85 4 306,46 395 394,53 -111,10 2 458,66 4 727,55 0,00 24 053,31 1 075,10 7 756,20 5 489,31

VSZ Szombathely 1 758,14 1 391,55 366,59 0,00 929,30 378,14 60 59,29 -45,97 755,56 921,47 0,00 4 474,20 84,87 1 340,33 1 671,85

VSZ Celldömölk 3 606,17 3 261,33 344,84 0,00 336,86 803,09 144 144,73 -129,28 77,76 1 658,92 0,00 10 603,30 207,02 2 598,25 1 835,09

VSZ Tapolca 3 346,86 2 539,88 806,98 139,27 121,90 910,32 113 112,72 -46,46 1 890,55 1 861,46 0,00 8 382,52 90,72 2 166,08 647,24

TSZVI Szombathely 
összesen

8 711,17 7 192,76 1 518,41 139,27 1 388,06 2 091,55 317 316,74 -221,71 2 723,87 4 441,85 0,00 23 460,02 382,61 6 104,66 4 154,18

MÁV-START Zrt. összesen 168 156,75 122 386,12 45 770,63 627,39 2 067,05 22 837,94 2 819 2 824,65 -653,04 26 920,30 38 981,77 4 360,00 189 027,68 4 663,93 64 783,78 30 356,83
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Olvasói vélemény

Kosztolányi Dez
ső: 

Mint aki a sín
ek közé esett...

És általérzi tűnő életét
,

 míg zúgva kattog
 a forró ker

ék,

 cikázva lobban so
k-sok ferd

e kép,

 és lát, ahog
y nem látott sose

 még: 

Mint aki a sín
ek közé esett...

 a végtelent,
 a távol élet

et

 búcsúztatom, mert messze mese lett,

 mint aki a sín
ek közé esett: 

Mint aki a sín
ek közé esett -

vad panoráma, rémes élvezet -

sínek között és kere
kek között,

 a bús idő robog feje
m fölött,

 és a halál 
távolba mennydörög,

 egy percre
 megfogom, ami örök,

 lepkéket, á
lmot, rémest, édeset: 

Mint aki a sín
ek közé esett.

A balos ív hosszú egyenesbe torkollott, pont a százas lassú-jel 
végénél. A vonatból kinézve, az erdő flórája beleveszett az esti 
homályba. A sötétben bokorról bokorra ugrándoztak az utastér 
kiszűrődő fényei. Ahogy a vonat kiért a fák közül, a távolban fel-
tűntek az állomás lámpái. A FLIR-t érezhetően gyorsított, hamar 
elérte a pályasebességet. Két mozdonyvezető utazott a vezetőál-
lás mögötti púpon, a nagydarab bejáró volt, a vékony önköltsé-
ges, szinte egyszerre pillantottak órájukra. Egyiküknek közele-
dett az otthon, másikuknak távolodott. A piros fehér vonat nagyon 
gyorsnak tűnt, a felsejlő táj elmosódott vonalai sebesen suhantak 
az ablak előtt. A szerelvény egy vonalba ért a város széli gyárral, a 
rutinos utazók tudták: mindjárt következik a fázishatár, a villany-
mozdonyok hála-Isten-fája. Néhányan már összepakoltak, és az 
ajtónál várták a megérkezést. A két mozdonyvezető nyugodtan 
üldögélt, tudták, a megállásig még legalább 3 perc, meg amúgy 
is korábban voltak, így kollégájuk nem fog sietni. A főmegszakító 
kikapcsolt: elérték a fázishatárt.
Ekkor egy jellegzetes koppanás hallatszott, és mintha egy pilla-
natra megtorpant volna a rohanó tömeg. A csalóka érzet azt je-
lentette: nekimentek valaminek. Ismerős kongás szaladt végig a 
jármű fém eresztékein, a gyakorlott fül ebből már tudja: húsból és 
vérből volt az a valami. Néhány év után az is bizton megjósolható 
mekkora tömeggel ütközött a vonat. Ez úgy 80 kg körüli, csak úgy 
fülre. Egy röpke másodpercig csönd van, ennyi ideig él a remény: 

csak fellökték az ismeretlent, így nem lesz vérbő a sztori.
Hamar kiderül, a koppanás nyitánya volt egy haláltáncnak. Ütő-
dések, koppanások sorozata hallatszik lentről. A vonat maga alatt 
görgeti a testet, amely a pálya és a padlólemez között pattogva 
morzsolódik, közben a bagi köveket szórja mindenfelé – olyan 
mintha jégeső záporozna alulról. Ahogy apró darabokra szakad 
a test, a részek lehullanak a sínek közé, és a rémes zenebona el-
marad a vonat mögött. Egyszerre feleszmél mindenki, és feltűnik, 
hogy fékez a vonat. Az önköltséges mozdonyvezető beszól a ve-
zetőállásra:
- Szarvas volt, vagy vaddisznó?
Bentről fojtott hangú válasz érkezik:
- Nem, ember.
Az utasok arcán döbbenet és rémület. Fültanúi voltak embertár-
suk szörnyű halálának – ritka, nem vágyott élmény. Senki nem 
így képzelte az estét. Közben a vonat megáll.
A két mozdonyvezető bemegy a vezetőállásra, szinte ösztönös 
cselekedet: a kollégának segíteni kell. Gondterhelt társuk szem-
befordulva velük ül a széken, semmi különös nem látszik. Aztán 
egyikük kinéz a szélvédőn. Az állomás stadionjai különös hátteret 
adnak a húscafatokkal teli szélvédőnek. Kétszer is megnézi mire 
hihetővé válik: az egész szélvédő tele van apró húsdarabokkal, 
olyan mint a havas eső, csak itt rózsaszínűek a csomók.
Bentről nézve, nincs odakint túlélő, csak halotti csend. Persze 

Halottnak a csók
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meg kell nézni, nem csal-e a látszat, de nehéz megmozdulni. 
Nagy levegő! Mindhárman útnak indulnak – kell ennyi bátorság. 
Kiderül öngyilkos volt az illető. Az önköltséges hátrafelé indul, 
a bejáró és a mozdonyvezető először a vonat elejét nézi meg. A 
kapcsoló készüléket fejelhette meg az illető, mert a Schaku fedél 
eltűnt, a görgőházban pedig egy agyvelő kucorog: újraéleszteni 
már nem kell. Bekötözésre is csak a saját sebek várnak. A hom-
lokfal cafatokkal teli, még a tükör hátulja is, a kapcsolókészülék 
mögötti terület szintúgy. A három ujjnyi vezetékköteg védőcsöve 
is eltörött. Ennyi elég, visszamennek a vonatba. Visszatér az ön-
költséges kolléga is: szerencsére a sötétben nem sokat látott. A 
kalauzok közben értesítik az illetékeseket. Az utasok csendben 
üldögélnek, a három mozdonyvezető is hallgat: az események 
mindenkit megráztak, túl friss az élmény az elemzéshez.
Egy óra múlva már folyik a helyszínelés. Az utasokat elvitték, a 
kalauzok és az önköltséges kolléga sincs már itt. A bejáró és a 
mozdonyvezető együtt figyeli a rendőrök munkáját. Jó hogy nin-
csenek egyedül. A mozdonyvezető is láthatóan feszült, de a bejá-
ró szokatlan megrendülést érez, pedig ő csak fültanú volt, mégis, 
valami változott benne is. Azért ketten már nem olyan rossz, el-
hangzik egy-két élc is.
Eljár az idő mire a rendőrség elvégezi a munkáját – akadt tenni-
való bőven. A helyszínt megvilágító lámpák fényében már látszik 
a tragédia volumene. Közel 300 méter hosszban kisebb-nagyobb, 
a testből leszakadt darabok hevernek a sínek között. Több helyen, 
a vonat is magán hordozza a baleset nyomait. A betonaljak és a 
zúzottkő vértől piroslik. Erre mondják a szlengben, hogy kitere-
gették a szerencsétlent.
A vonatot be kell vinni az állomásra. Furcsa érzés a foszlányokon 
átnézve vezetni, valószínű örök emlék marad. A mozdonyvezető 
elmehet haza, a bejáró kapja a feladatot: mosásra vinni a vonatot. 
Egy félre eső vágányon várja az indulást, de a kíváncsi szemek így 
is megtalálják a maszatos szerelvényt. Amikor a tárcsát kell ki-
tenni újabb izgalmas attitűd akad: fel lehet-e tenni a jelzőeszközt 
úgy, hogy nem kell belenyúlni a husiba. Különös módon a tartó 
tiszta – hála Istennek!
A mosóba az út különös, pedig a bejárót nem kísérti az elgázolt 
szelleme. Minden mozgás gyanút kelt, még a szélben hajlongó 
fa is alakot sejtet, mintha állandóan szempár villanna a pesung 
bozótjában. Csak valami állat ne jöjjön! Ilyet még gyakornok korá-
ban sem érzett: az ismerős pálya idegen és veszélyszagú. Az idő 
lassan telik, de most nem old meg semmit.
A mosónál előkerül egy kolléga. Megbámulja a vonatot, rácsodál-
kozik a görgőházban üldögélő agyvelőre – ilyet még ő sem látott. 
Rámutat a kapcsolókészülékre:
- Hányszor mondtam rakjatok rá bugyit!

A leírt történet igaz. Ha valaki ráismer, az nem a véletlen műve. 
Ilyen az élet, illetve a...
A gázolások koreográfiája és az eredménye majdnem mindig 
ugyanaz. Az átélt eseménysor katarzisa* nem tartogat sok meg-
lepetést – nem sok változat van. Egyszerű példával: a horror 
filmet van aki tudja nézni, van aki nem – a műkedvelők vannak 
kevesebben. Az a gond: itt nincs választás! Ezen tény benne van 
a tudatalattiban, ezért nem árt odafigyelni az alaphangra, nem 
letudni a dolgot: „Csak pár ősz hajszállal több!”, meg a másfajta 
„Ezért kapod a fizetést!” céges szlogennel.
Miért is alapvető feladat foglalkozni a problémakörrel? Mert, va-
gyunk ebben az országban vagy néhány ezren, akik nincsenek 
felkészítve erre! Ja, aki hülye haljon meg? Nem olvastam egyet-
len toborzóban sem a feltételek között, hogy elvárás a szétszag-
gatott, kibelezett testek szemlézése, levágott lábú, kifolyt szemű 
emberek elsősegélyezése, döglött, szétmarcangolt állatok kirán-
gatása a vonat alól, utána könyékig véresen várni a kézmosás 
lehetőségére!
A felkészülés tehát egyéni – mint általában: a Cég nem ad segít-
séget! Legalább az elsősegélynyújtásban lennénk profik! Egy hi-
vatásos járművezető elsősegélynyújtó képessége adott esetben 
kardinális lehet. A szerzett tudás és gyakorlat a baleseti helyzet 

magabiztos kezelésének valószínűségét hordozza, és a lelki fel-
készülést is elősegítheti a várható feladatok megoldási módjának 
ismerete! Ha már más tréningre nem futja, egy-egy haszontalan 
oktatás helyett – mondjuk az interaktív alternatívájaként – gya-
korlati elsősegélynyújtás felkészítésre költhetnénk!
Én elhiszem, hogy hálózati szinten kevés esetben kell a mozdony-
vezetőnek elsősegélyt nyújtania. De gondoljunk a sok baromság-
ra, amit oktatáson, és egyéb módon a nyakunkba öntenek és 
kvázi tudni kell! Ha az, állítólag adott esetben kihúz a bajból, ak-
kor az elsősegélynyújtással is ugyan ez a helyzet! Akkor? Nincs 
a vasúton olyan szitu, amelyben ne lennének eltérő vélemények. 
Bezzeg, arra van keret, hogy mindenhol legyen egy ugrásra kész 
fő okos, aki azt hiszi, hogy ő a Jani!
Na jó! Tehát, nálunk a megelőzésre nem költenek! Akkor mi van 
a gázolás utáni rehabilitációval? A gázolás utáni lelki felépülés 
támogatásának igénye legalább az ezredforduló óta van napiren-
den. Régi adósságot törlesztett a munkáltató, amikor két éve tető 
alá hozott egy megállapodást a Mozdonyvezetők Szakszerveze-
tével ebben a témakörben – üröm volt az örömben, hogy csak 
egy évre. A tavaly sikerült újrázni, de szintén csak egy esztendőre. 
Nem hosszú életűek ezek a megállapodások, mert az idei egyez-
ség is december végéig érvényes – sajnos. A megkötés dátuma 
(2016. május) pedig azt mutatja, nem könnyű dűlőre jutni a Céggel 
– ebben a kérdéskörben sem! A megállapodásoknak két lénye-
ges eleme van: a rehabilitációs szabadság, és mentor igénybevé-
tele. Az idén előirányzottak szerint:
A baleseti eseményben érintett munkavállalót (vasúti járműve-
zető) – amennyiben arra igényt tart – az eseményt követő három 
napon „rehabilitációs szabadság” jogcímen – a munkavégzési kö-
telezettsége alól felmentik.
A három nap rehabilitációs szabadság után, a támogatásra szo-
ruló munkavállaló kérheti, hogy a munkaidő-beosztás szerinti 
soron következő két szolgálatára az általa megnevezett (kivá-
lasztott) vasúti járművezető kolléga – amennyiben az érintett vál-
lalja – felügyelet alatt mentorként elkísérje.
A szövegezés láthatóan az általános tapasztalatokat tükrözi, 
ugyanis ebben a kérdéskörben pszichikai felméréseket, kutatá-
sokat nem végeztek. Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat, 
esetenkénti, pszichológiai szekciója sem ilyen irányultságú. Azaz 
marad a megélt események utóhatásainak tollbamondásán ala-
puló gyógyír keresés. De úgy tűnik valakinek ez elég!
Gázolás után gyakran attól rettegünk, hogy az eset újra meg-
történik, az ismétlődés iránti félelem nem múlik el egy hét alatt. 
Mint ahogy a részvét, vagy a bűntudat érzése sem. Ha az arcun-
kon nem is látszik, e sebek nyoma sokáig megmarad, akár azé, 
melyet kés ejtett. Van, aki könnyebben túl jut rajta, van aki ne-
hezebben. Ezért uniformizált megoldásokkal csak a cél közelébe 
érünk. Nagy álma a Cégnek a differenciálás (legalábbis bérben), 
itt a lehetőség! Pihentessünk, nézzük meg mekkora a baj, és eh-
hez mérten mentoráljuk az illetőt – ha már másról nem lehet szó.
A mai vasúti valóságban, a Cég álláspontja szerint, mozdony-
vezetőnek objektív felelőssége van az összes vak, süket, sánta, 
béna, értelmi nyomorék tettéért, még akkor is, ha olyan helyen 
mászkál, akol nem kéne. Úgy néz ki, senkivel szemben nem el-
várás, hogy figyeljen önmagára, körülnézzen mielőtt átmegy a 
síneken! Mindenkire nekünk kell vigyázni! Egy balesetnél a vizs-
gálat első pontja a mozdonyvezető felelősségének elemzése. A 
gázolásnál például kardinális tétel, hogy nem volt-e ittas a moz-
donyvezető! Nem számít, hogy az illető leszegett fejjel szaladt 
neki a vonatnak! Ne is recézzük! Ilyen környezetben elvárható, 
hogy vizsgálják azt is, nekem mi lett a bajom! Irodalakók! Tessék 
ezt komolyan venni! Mert így csaknem annyit ér, 
mint halottnak a csók!

* Katarzisnak nevezzük az olyan élményeket, 
amelyek az embert életének teljes vagy részle-
ges megváltoztatására vagy erőteljes megerő-
sítésére sarkallják, nemcsak értelmileg, hanem 
mindig érzelmileg is.

Veres Győző
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Borbás József 
mozdonyvezetőtől. 

54 éves korában, váratlanul elhunyt. 
Szombathelyi Mozdonyvezetők.
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A békéscsabai nyugdíjas mozdonyvezetők május 12-én gyűltek 
össze a szokásos tavaszi találkozójukra. Hosszú évek után válto-
zott a helyszín, mivel most nem a fűtőházi, hanem az állomási ok-
tatóban volt az összejövetel, de ez egy csöppet sem befolyásolta a 
részvételt. A csordultig megtelt helységben jó volt újra látni a sok 
ismerős arcot. A találkozót, mint mindig most is az elhunyt kollé-
gákról való megemlékezéssel kezdtük, majd rövid tájékoztatást 
hallhattak az aktuális helyzetről. Természetesen nem maradha-
tott el a lassan hagyományosnak mondható csoportkép elkészí-
tése sem, amihez remek háttérként szolgált az állomás előtt ki-
állított gőzmozdony. Ezek után a kollégák hosszas eszmecserébe 
kezdtek egymással, hiszen jó néhányan csak ilyen alkalmakkal 
találkoznak. Remélem, mindenkivel újra találkozunk a szokásos 
őszi nyugdíjas találkozón.
A következőkben engedjétek meg, hogy egy-két gondolatot ír-
jak a legutóbbi Menetrendi segédkönyv II. és III. kötetének 5 sz. 
módosításáról. Mindkét könyvben ugyanarról a módosításról, 
van szó, mégpedig arról, hogy a 8. sz. táblázatba „Kitűzés nélküli 
állandó sebességkorlátozások egyes mozdonysorozatokra állo-
mási vágányokon” felvették az alábbi korlátozást. Békéscsaba 
állomás XXIV. vágányán valamennyi mozdonyra 10 km/h. Ezen a 
vágányon eddig 20 km/h sebességkorlátozás volt, ez a módosí-
tás életbeléptetésével tovább lett csökkentve. Azoknak, akik Bé-
késcsabát nem ismerik, ezen a vágányon történik a gépek körül-
járatása, valamint az állomás végponti végéről, ezen a vágányon 
lehet a fűtőházba ki-bejárni. Azonban az ilyenfajta módosítás 
sajnos jó néhány kérdést felvet. Először is az, aki ismeri a Me-
netrendi segédkönyvet tudja, hogy a táblázat fejlécében konkrét 
mozdonysorozatok vannak felsorolva és ha ezek alá, a felsorol-
takat egyaránt érintve beírják, hogy valamennyi mozdonyra érvé-

nyes, akkor ez most azt jelenti, hogy a táblázatban felsorolt 
valamennyi, vagy a MÁV hálózatán közlekedő valamennyi 
mozdonyra érvényes? A kérdés már csak azért is adódik, 
mert a felsorolás természetesen nem tartalmaz minden 
mozdonysorozatot, ami a hálózaton közlekedik. Érdekes a 
munkáltató véleménye is, amely szerint az így beírt korlá-
tozás a hálózaton közlekedő minden mozdonyra érvényes. 
Én ezt elfogadom, de úgy gondolom, hogy semmiképp sem 
szabadna a segédkönyvekbe kétségeket ébresztő adatokat 
írni! Másodszor, mivel ez egy sebességkorlátozás adott pá-
lyarészen, így gondolom, előre értesíteni kellene azokat a 
mozdonyvezetőket, akik ezen a pályán közlekednek. Nézzük 
csak, hogyan valósul meg ez az elvárás. A szolgálati tábla 
PC-nek köszönhetően az olyan információkhoz, amit a Me-
netrendi segédkönyvek tartalmaznak, a tábla PC-én tudunk 
megnézni. Azt, hogy a segédkönyv módosul, csak azért 

vesszük észre, mert még a papír alapú módosításokat is kiad-
ja a munkáltató. De azt hiszem, nyugodtan elismerhetjük, hogy 
mivel a tábla PC-én központilag javított Menetrendi segédköny-
vek vannak - természetesen teljesen hivatalosan - a papír alapú 
segédkönyvek javításai aligha naprakészek. A kérdés viszont az, 
hogy mivel szolgálatban már a tábla PC van nálam, a Menetren-
di segédkönyv pedig otthon a szekrényben lapul, honnan fogom 
megtudni, hogy mi módosult a segédkönyvben. Esetleg nyálaz-
zam át minden egyes alkalommal a PC-én levőt? Még ez sem 
biztos, hogy megoldás lenne! Nézünk egy extrém példát: Dolgozó 
jelentkezik szolgálatba, éjféltől módosul a menetrendi segéd-
könyv, semmi probléma, hiszen a táska mélyén, a tábla PC-én 
automatikusan történik a módosítás, PC-ét bekapcsolva már a 
javított fog megjelenni. A dolognak az a része, hogy ellenőrzéskor 
javított Menetrendi segédkönyvet tudok mutatni, rendben is van. 
De, hogy visszatérjek az eredeti problémához, honnan tudjam, 
hogy éjféltől nem 20 km/h-val, hanem csak 10 km/h-val köz-
lekedhetek adott vágányon? Ki és hogyan értesít a változásról? 
Igaz eddig sem értesített senki egy ilyen módosításról, de a lapok 
cseréjénél mégiscsak előfordulhatott, hogy észrevettük.  Azt hi-
szem, ezen elgondolkodhatnának a szabályokat 
alkotó hölgyek és urak és erre a problémára 
megnyugtató szabályt alkothatnának. Mivel ez 
máshol is előfordulhat, figyeljetek oda, hiszen 
ilyen módosítások esetén nagyon könnyen bele 
lehet szaladni egy sebességtúllépésbe, és mint 
az köztudott az ellenőrzés és a dolgozók bünte-
tése hibátlanul működik cégünknél. 

Szóth Tibor
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A
lapítványi hírek

Alapítványi beszámoló 2015 évről.
Néhány mondatban bemutatom a Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány 2015 évi tevé-
kenységét és támogatási gyakorlatát.

Az év folyamán a kuratórium hat alkalommal, kéthavonta ülésezett. Az ülések során mindig határozatképesek voltunk – az öt főből 
legalább négyen jelen voltunk. Minden ülésünkről jegyzőkönyv készült és beszámoló jelent meg a Mozdonyvezetők Lapjában.
A Felügyelő Bizottság valamelyik tagja több esetben jelen volt az üléseinken.
Éves jelentésükben több megállapítást tettek, ezek a főleg a honlapos megjelenésünkre vonatkoztak és ezeknek már eleget tettünk. 
Így bővült a GYIK rovat, felkerült a legfrissebb Alapító Okirat is, valamint már legalább egy hónappal előre betervezzük az üléseinket.
2015-ben 109 fő illetve szervezet fordult hozzánk támogatást kérve (ebben benne vannak a 2014-ről áthúzódó kérelmek is.) Elutasítás-
ra 10 kérelem került, és 12 kérelemhez kértünk kiegészítést – utóbbiak még nem érkeztek meg.
Összesen 87 kérelmező kapott segítséget, összesen 3 705 000Ft-ot.
Az alábbi diagram teszi érzékelhetővé a támogatások arányát, aszerint felosztva, milyen jellegű esemény miatt fordult hozzánk a 
kérelmező.

Működési költségünk a könyvelési díjakból, a je-
lentős bankköltségekből, költségtérítésekből, és 
egy nagyon pici reprezentációs költségből tevődik 
össze, és összesen 830 400Ft-ot tett ki.
Az alapítvány kuratóriumának döntései, kifizetései 
mindenkor megalapozottak és szabályosak voltak.

A szervezet „eredménye” 2015-ben 275 000Ft 
volt. (Az év folyamán ennyivel több volt a bevé-
telünk, mint a kiadásunk)

Az üléseinken egyre gyakrabban tapasztaljuk, 
hogy beért a kitartó küzdelem gyümölcse, azaz 
egyre többen töltik ki pontosan a támogatá-
sigénylő lapot, csatolják a szükséges igazolá-
sokat.

Végezetül megköszönöm minden 1%-ot fel-
ajánlónak a felajánlást, és köszönetet szeret-
nék mondani azoknak a tisztségviselőknek, 
akik az 1%-os gyűjtést elősegítették.

Adó 1%-ból származó bevétele az alapítványnak 
4 415 800Ft volt, adomány 138 800Ft, az alapítótól 
pedig 300 000Ft támogatást kapott. Szinte jelenték-
telen tétel a banki kamat.



24

Sz
ak

m
a

Ó Fehérvár!
Az utóbbi napokban – ezt a cikket 2016. 05. 15-én írom 
és még nem tudom, mikor fog megjelenni – a vasúthoz 
valamilyen módon kötődő emberek sokat beszélnek és 
írnak a fehérvári pályaudvar emblematikus épületé-
nek bontásáról, megsemmisítéséről. Emiatt gondoltam 
arra, hogy a mostani írásomban egy kicsit a fehérvári 
vasútállomással és a Déli Vasúttal foglalkozom!

Szokásomhoz híven - a jobb megértés érdekében – megint azzal 
kezdem, hogy elmerülök a múlt tengerében és megvizsgálom, 
mit rejteget a mélység.

Székesfehérvár egykor a Déli Vasút egyik legjelentősebb állomá-
sa volt, a harmincas évek  elejére pedig Magyarország legkorsze-
rűbb pályaudvarává nőtte ki magát. De mi is volt az a 
Déli Vasút? Ahhoz, hogy ezt megértsük sok-sok évet 
vagyunk kénytelenek visszamenni az időben. Kezdjük 
a gyökereknél, a Wien-Gloggnitzer Bahn-nál, melyet 
1842-ben adtak át a forgalomnak. A cél, Trieszt,  Auszt-
ria legfontosabb kikötőjének elérése volt. 1844-től a 
vasút építést  Grazon és Laibachon át már nem a WGB, 
hanem egy másik, új, állami kézben lévő vasúttársaság, 
a  k.k. Südliche Staatsbahn folytatta. A rendkívül nehéz 
terepen végzett munka megtervezése és kivitelezése  
akkoriban hatalmas bravúrnak számított. Miután elké-
szült, Semmering vasút néven vált híressé világszerte, 
melyet Ghega, a velencei születésű zseniális mérnök 
tervezett.

Idehaza a Triestet célzó magyarországi pálya megépí-
tésére alakult a KFJOB (Kaiser Franz Josef Orientbahn). 
Az első szakasz Nagykanizsa és Pragerhof között kel-
lett volna, hogy elkészüljön. A társaság ugyan elkezdte 
a munkát, de aztán hamar tönkrement. Ausztria – mint 
oly sokszor – megint pénzügyi zavarba került, ezért, hogy 
pénzhez jusson, eladta a vasútjait, többek között a Süd-
liche Staatsbahnt (Déli Államvasutat) is, valamint újabb 
vasútépítési engedélyek kiadásával igyekezett befoltozni a 
kincstár költségvetésében mutatkozó lyukakat.  Így történ-
hetett meg, hogy egyesítették a magyarországi KFJOB-t a Lom-
bard-Velencei és Közép-olaszországi vasúttal, valamint hozzájuk 
csatolták a Bécset Trieszttel összekötő vaspályát, a karintiai, a 
horvátországi és a tiroli (részben még építés alatt álló) vonalakat. 
Az egyesített társaság nevének cégjele: SB (Südbahn) lett. Nem-

sokkal ezután kitört a háború 

Ausztria és Olaszország között, amelyből az osztrákok vesztesen 
kerültek ki. A Zürichben aláírt békeszerződés értelmében Lom-
bardiát elszakították Ausztriától, melynek következtében az addig 
egységes igazgatás alatt álló vasút két részre szakadt. 1866-ban 
újabb háború tört ki és amint azt megszoktuk, Ferenc József ezt 
is elvesztette. Ezek után Velencét is elcsatolták.  Az 1867. április 
13–án aláírt bécsi béke értelmében a SB két, egymástól független 
részre szakadt. A szétválasztás jóváhagyása után az (akkor már) 
Osztrák-Magyar Monarchia területére eső rész a Cs.K. Szab.  Déli 
Vaspálya Társaság nevet kapta, melynek székhelye Bécsben volt, 
emblémája: SB/DV lett. Az első világégés után új határok kelet-
keztek, a társaság vonalai már nem csupán egy állam, hanem 
Olaszország, Ausztria, Jugoszlávia és Magyarország területén 
szolgálták a kötött pályás közlekedést. 1921 február 11-étől az 
irányítást egy 

úgyne-
vezett Regime Provisorie (Ideiglenes Rezsim) vette át, majd az 

1923-as  Római Egyezmény rendezte a társaság jogi helyzetét. A 
Magyarország területén maradt hálózat új neve Duna Száva Adria 
Vasút (cégjele DSA, néha DszA-nak írták) lett. Ausztria és Olasz-
ország, valamint Jugoszlávia egyszerűen államosította az egyko-
ri Déli Vasutat. Idehaza az 1929-ben kitört gazdasági világválság 
pecsételte meg a DSA sorsát, majd 1932 nyarán állami kezelésbe 

vették. Nem bírom megállni, hogy ne jegyezzem meg, 
a DV majd utóda a DSA, osztrák mintára a személy és 
gyorsvonatok fékezésére a Hardy-féle légűrféket, nem 
pedig a MÁV-nál rendszeresített Westinghouse légnyo-
másos féket használta. Ezért az államosítást követően 
úgy a vontató, mint a vontatott járműveken komoly át-
alakításokat kellett végezni.  

De most térjünk vissza eredeti témánkhoz, Székes-
fehérvár állomásához. A DV amikor 1862-ben üzembe 
helyezte e jelentős pályaudvarát, az még egészen más 
képet mutatott, mint napjainkban. Hasonlóan Buda Déli 
vagy a Nagykanizsai állomáshoz, a személyvonatok  fe-
dett, fából épült csarnokba futottak be, ott szállhattak fel 
az utasok a kocsikba. A huzatos csarnokot azután elbon-
tották, és Ney Ákos tervei alapján, az országban máso-
dikként – az első Győr állomás volt – aluljárón keresztül 
megközelíthető szigetperonokat és vasbeton perontetőt 
építettek. A harmincas évek legelején már ilyen korsze-
rű, biztonságos körülmények között közelíthették meg az 
utazni vágyók a vonatokat.

Ugyanakkor a biztosító berendezést  is modernizálták. 
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A műszaki kivitelezést a Magyar Telefongyár Rt. végezte. Ney 
Ákos, miniszteri tanácsos, a DSA igazgatója, miután a megújult 
állomást átadták a forgalomnak,  A MAGYAR VASÚT ÉS KÖZLE-
KEDÉS című folyóirat 1932. január elsején megjelent számában 
ismertette az elvégzett bővítési és korszerűsítési munkálatokat. 
Az új biztosító berendezéssel kapcsolatban hadd idézzem szó 
szerint a sorait! „Legelsősorban a biztosítóberendezést akarom 
említeni. A régit teljesen kicseréltük s az új mint tisztán erősá-
ramú, nappali fényjelzőkkel és világítható vágánylappal bíró be-
rendezés, mint ilyen az első Magyarországon s vasutunk ezen a 
téren úttörő munkát teljesített.” (Zárójelben azért  megemlítem, 
hogy az ország első fényjelzőit a mozdony és vonatszemélyzet 
nem fogadta kitörő örömmel.)

Nos elmondhatjuk, hogy 1932. január elsején, nagyjából fél évvel 
az államosítás előtt, a DSA rendelkezett az ország minden szem-
pontból legkorszerűbb állomásával. 1932 nyarán a céget minden 
ingó és ingatlan vagyonával valamint a dolgozóival együtt átvet-
te a Magyar Királyi Államvasutak. Egy DSA mérnököt közel egy 
évvel az államosítás után megkérdeztek,  hogyan érzi magát új 
munkáltatójánál, a MÁV-nál? Ezt felelte: „E változás olyan volt 
számomra, mint amikor egy száguldani, szárnyalni képes ver-
senylovat befognak a szekér elé.”             

Ma sokan a lerombolt irányító tornyot siratják. Amikor né-
hány évtizeddel ezelőtt elbontották a vasbeton perontetőket, én 
azokat is sajnáltam. Leginkább azonban az egykori DSA-t, annak 
szellemiségét, mérnökeinek az új megoldásoktól nem félő inno-
vatív gondolkodását, a dolgozók fegyelmezett, pontos munkáját 
illenék sajnálni. De a kapzsiságra, a spekulációra épülő világunk 
– mint annyi mást – ezt is tönkretette, megsemmisítette. Kár érte.

Móricz Zsigmond
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ÉRTESÍTŐ    
8/15 oldal 

 
3. szám   Budapest, 2016. január 27. 

3. számú melléklet 
 

FIP-ben részes szállítók és kedvezményeik 
 
FIP 

tagvasút 
rövidített 

neve 

FIP tag neve 

Kedvezményre jogosultság mértéke 
Tényleges dolgozó Nyugdíjas 

saját házastárs gyerek saját házastárs gyerek 
% % % % % % 

ATOC Angol Vasutak  100    50    50   50   50   50 
BDZ Bolgár Államvasutak 100 100 100 100 100 100 
BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Vasút 100    50    50    50    50    50 
ČD Cseh Vasutak 3x100 100 100 100 100 100 
CFL Luxemburgi Vasutak  100 100 100   50   50   50 
CFR Román Vasutak 100 100 100 100 100 100 
CIE Ír vasutak 100   50   50   50   50   50 
CP Portugál Vasutak Társasága 100 100 100 100 100 100 
DB Német Szövetségi Vasutak 100   50   50   50   50   50 

DSB Dán Államvasutak 100   50   50   50   50   50 
EIL Eurostar (Párizs-London)   50   50   50   50   50   50 
FS Olasz Államvasutak 100 100 100 100 100 100 
HŽ Horvát Vasutak 100 100 100 100 100 100 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 100 100 100 100 100 100 
MZ-T Macedón Köztársaság Vasútjai 100 100 100 100 100 100 
NIR Észak-Ír Vasutak 100   50  50   50   50   50 
NS Holland Vasutak Nemzeti Vállalata 100 100 100 100 100  100 

NSB Norvég Államvasutak 100   50   50   50   50   50 
ÖBB Osztrák Szövetségi Vasutak 100 100 100 100   50   50 
OSE Görög Vasutak 100 100 100 100   50   50 
PKP Lengyel Államvasutak 100 100 100   50   50   50 

RENFE Spanyol Nemzeti Vasutak 100   50   50   50   50   50 
SBB/CFF Svájci Szövetségi Vasutak 100   50   50   50   50   50 

SNCB Belga Vasutak Nemzeti Társasága 100 100 100   50   50   50 
SNCF Francia Vasutak Nemzeti Társasága 100   50   50   50    50   50 

SP Svájci Magánvasút 100   50   50   50    50   50 
SŽ Szlovén Vasutak 100 100 100 100  100 100 

THI THI Factory SA (Thalys)   50   50   50   50   50   50 
VR Finn Államvasutak 100   50  50   50    50   50 

ŽFBH Bosznia-Hercegovina Vasútja   50   50  50   50    50   50 
ŽPCG Montenegro Vasútja 100 100 100 100   100    100 
ŽRS Bosnyák Szerb Köztársaság Vasútja   50   50  50   50    50   50 

ŽS/SV Szerb Vasutak 100 100 100 100 100 100 
ŽSR Szlovák Köztársaság Vasútjai 3x100 100 100 100   100 100 

Hajózási társaságok 
Attica Attica Group Hajózási Társaság   50   50   50   50   50   50 
BSB Bodeni Hajózási Társaság 100   50  50   50    50   50 

SLL Stena Line Limited Hajózási 
Társaság 100 100 100   50    50   50 

StL Stena Line BV Hoek van Holland-
Harwich Hajózási Társaság 100   50   50   50    50   50 

Aki a nyári szabadság ideje alatt a külföldi országokat vasúttal 
célozza meg, annak segítségére közzé adjuk a MÁV-Start 
értesítőjében megjelent nemzetközi utazási kedvezményeit 
rögzítő táblázatát.
Jó utat, jó pihenést kívánunk.
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3. szám   Budapest, 2016. január 27. 

 
Európán kívüli országok vasútjai (nem részes a FIP-ben), de kérhető szabadjegy 

 (viszonylati jegyek) 
TCDD Török Vasutak 100   50  50   --    --   -- 

SNCFT* Tunéziai Vasút 100   50   50   --   --   -- 
ONCFM* Marokkói Vasút 100   50   50   --   --   -- 

CFS* Szíriai Vasút 100   50   50   --   --   -- 
ER* Egyiptomi Vasút 100 100 100   --   --   -- 

SNCFA* Algériai Vasút 100   50   50   --   --   -- 
HSH* Albán Vasút 100   50   50   --   --   -- 

OSZZSD szabadjegy a volt Szovjetunió utódállamainak vasútjaira (viszonylati jegyek) 
Oroszország (RDZ),  
Fehéroroszország (BC),  
Ukrajna (UZ),  
Moldova (CFM),  
Grúzia (GR),  
Azerbajdzsán (AZ),  
Kazahsztán (KZH),  
Üzbegisztán (UTI),  
Türkmenisztán (TRK),  
Kirgizisztán (KRG),  
Tádzsikisztán (TZD),  
Észtország (EVR),  
Litvánia (LG),  
Lettország (LDZ),  

OSZZSD szabadjegy a következő országok vasútjaira 
Irán (RAI) 
Kína (KZD),  
Mongólia (MTZ),  
Vietnám (VDZ),  
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (ZC)  

 
Az OSZZSD szabadjegy családonként évente egy alkalommal biztosít díjmentes utazást 
(függetlenül az utazók számától). 
 
Az OSZZSD kedvezményre a nyugdíjasnak és igényjogosult hozzátartozója nem jogosult. 
Az OSZZSD szabadjegyek globáldíjas vonaton történő elfogadására különleges szabályok 
érvényesek.  

 
* a szabadjegy biztosításáról saját hatáskörben dönt a szállító. 
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„DEZSŐBÁCSI” KÖSZÖNJÜK,
„DEZSŐBÁCSI” VISZLÁT….!!
2016 Június 6-án volt Harsányi Dezső ferencvárosi mozdonyve-
zető utolsó szolgálata. Dezső 1976-ban kezdett és 40 év eltelté-
vel 2016-ban megkezdheti a megérdemelt nyugdíjas éveit. Ese-
ménydús 40 évet hagy a háta mögött. Példaértékű munkájával, 
segítőkészségével rengeteg kolléga tiszteletét érdemelte ki, sok 
mozdonyvezető gyakornok fordult meg a kezei között, vonal-, tí-
pus-, és állomásismeretre érkező Kollégáknak adta át a tudását 
sok-sok éven keresztül. Széles korosztály mindenkori példaképe. 
Az országban talán nagyon kevés – vagy nincs is olyan szolgálati 
hely, ahol nem ismerik Dezsőt, a mi „Dezsőbácsinkat” és ne len-
nének kivétel nélkül mindenhol pozitív véleménnyel, szeretettel 
irányába.
2016 Június 6-án az utolsó szolgálatát szerettük volna emléke-
zetessé tenni és Borsos Balázs mozdonyvezető barátommal úgy 
döntöttünk, hogy felejthetetlenné varázsoljuk Neki ezt a napot. 
Ebben megközelítőleg 150 fő segédkezett, ki ezzel – ki azzal. Vol-
tak irodisták, tolatásvezetők, forgalmi dolgozók, mozdonyveze-
tők és sok-sok szakág felsorolhatatlan dolgozói, Dezső barátai, 
Nagykanizsáról, Nyíregyházáról és az ország sok-sok részéről. 
Nagy szó ez, felemelő érzés hogy ennyi ember ennyi helyről meg-
jelent, és akik nem tudtak eljönni, Ők is támogatták a megmoz-
dulást.
Szeretnénk ezúton megköszönni a résztvevőknek, a támogatók-
nak, a megjelenteknek és mindenkinek aki ilyen-olyan módon, de 
hozzájárult ehhez a emlékezetes naphoz és természetesen sze-
retnénk megköszönni annak az embernek, aki miatt ez az egész 
megmozdulás létrejött, aki 40 év munkájával elérte azt, hogy 
ilyen pont kerüljön a munkássága végére. Köszönjük Dezsőbá-
csi, köszönjük mindenki Dezsőbácsija !!! Boldog hosszú nyugdíjas 
éveket kívánunk nagyon sokan! Jó pihenést Dezsőkém!

A képek beszéljenek önmagukért:
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Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
Tájékoztató a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
2016. május 26-i Küldöttközgyűléséről
A Pénztár Küldöttközgyűlése megtárgyalta és elfogadta:
• az Igazgatótanács beszámolóját a Pénztár 2016. évi tevé-

kenységéről,
• a Pénztár 2015. évi beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság és a 

Könyvvizsgáló jelentését a 2015. évi beszámolóról,
• a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. évi pénz-

ügyi tervének módosítását, valamint a 2017-2019. évekre vo-
natozó hosszú távú pénzügyi tervet,

• a 2016-2017. évi üzleti évre meghosszabbította Hankóné Ki-
rály Ilona könyvvizsgáló megbízását.

Tájékoztató a Pénztár 2015. évi gazdálkodásáról
A Pénztár taglétszáma 2015. december 31-én 37.187 fő volt. 2015. 
évben összesen 3 milliárd 517 millió Ft tagdíjbevétel érkezett a 
Pénztárba. Örvendetes, hogy 2015-ben is emelkedett az egyéni 
befizetések összege, tagjaink lehetőség szerint élnek az egész-
ségpénztári befizetés adókedvezményével.
A Pénztár tagjai 2015. évben a tárgyévi bevételeik döntő részét 
elköltötték egészségpénztári szolgáltatásokra, változatlanul el-
sősorban a napi szükségleteknek számító gyógyszer és gyógyá-
szati segédeszköz kiadásaikat finanszírozták egészségpénztári 
megtakarításaikból. 667 ezer db számla utalását teljesítettünk, a 
kifizetett egészségpénztári szolgáltatások összege 3 milliárd 560 
millió Ft volt. A szolgáltatási kifizetések havi átlagban 296,6 millió 
Ft-ot tettek ki. 
Az egészségkártyás vásárlás népszerűségét jól mutatja, hogy a 
Pénztár tagjai és hozzátartozóik együttesen 32 ezer egészség-
kártyát birtokolnak. 2015. évben az összes szolgáltatás kifizetés 
tételszámának 87,12 %-a, 581 ezer vásár-
lás történt egészségkártyával (beleértve 
a telefonos engedélyezést is). 
A Pénztár szabad pénzeszközeit folyama-
tosan befektette. Az egyéni számlákon 
rendelkezésre álló pénzösszegek be-
fektetésével 148,5 millió Ft nettó hozam 
gyarapította a tagi számlákat 2015. évben. 
A fedezeti tartalék átlagosan befektetett 
állományára vetítve 4,12 %-os hozam – a 
KSH által közzétett -0,1 %-os infláció mel-
let kedvezőnek mondható. (A fedezeti tar-
talék átlagosan befektetett állománya a 
nyitó és záró befektetett állomány szám-
tani átlaga.) 
A pénztári tartalékok állománya 2015. év 
végén 3 milliárd 976 millió Ft volt.
A Pénztár részletes adatokat tartalmazó 
2015. évi beszámolója a www.epenztar.hu 
honlapon, a Közzétételek menüpontban 
található meg.

Tájékoztatás az önsegélyező szolgál-
tatásokról
A pénztártagok többségének már bizonyára ismert, hogy a Pénz-
tár Küldöttközgyűlésének 2016. február 23-i döntése értelmében 
- élve a jogszabályi lehetőséggel – önsegélyező pénztári szolgál-
tatásokat is nyújt.
Ezzel egyidejűleg a Pénztár neve Vasutas Egészség- és Önsegé-
lyező Pénztár lett.
Az új önsegélyező szolgáltatások bevezetésének a célja az volt, 
hogy a Pénztár még szélesebb körben segíthesse a pénztártagok 
családi kiadásainak finanszírozását.
A legtöbb tagi érdeklődés az alábbi önsegélyező szolgáltatások 
iránt merült fel:
• iskolakezdési támogatás
• szülési segély, gyermekgondozási és gyermeknevelési tá-

mogatás,

• intézményi idősgondozás, 
• temetési segély hozzátartozó halála esetén,
• lakáshitel támogatás.
Az önsegélyező szolgáltatások köréről, az igénylés feltételeiről 
www.epenztar.hu honlapon, a Tagjainknak/Önsegélyező szolgál-
tatások menüpontban olvashatnak az érdeklődők.

Tájékoztatás a szolgáltatási igények benyújtásáról
Az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó számlákat a jö-
vőben a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevére, és 
változatlanul a 1144 Budapest, Kőszeg u. 26. címre kell kiállítani.
Külön igénybejelentő nyomtatvány szolgál a már megszokott 
egészségpénztári szolgáltatások igényléséhez, önsegélyező 
szolgáltatások igényléséhez új típusú igénybejelentő nyomtatvá-
nyok készültek. Az önsegélyező szolgáltatási igények bejelentője 
részletesen tartalmazza az egyes szolgáltatásokhoz csatolandó 
iratok körét és a legfontosabb tudnivalókat.
Egészségpénztári igénybejelentővel önsegélyező szolgáltatási 
igényt nem lehet beküldeni.
Az új igénybejelentő nyomtatványok nem tartalmazzák a bank-
számlaszámot, a Pénztár a korábban megadott, törzsadatként 
nyilvántartott bankszámlaszámra utalja a szolgáltatás ellenér-
tékét.
Nagyon fontos: akinek megváltozott a bankszámlaszáma, tölt-
sön ki adatmódosító lapot, hogy az igényelt összeg a megfelelő 
bankszámlaszámra érkezzen!

Kérjük, ha a Pénztár tevékenységével kapcsolatban további ké-
rése, kérdése merül fel, keresse személyesen, telefonon vagy 
e-mail-ben a Pénztár Ügyfélszolgálatát!

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár elérhetősége:
Cím: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26. 
Levelezési cím: 1583 Budapest Pf. 36.
Telefon: (06-1) 880-6550 Telefax: (06-1) 880-6580
Vasútüzemi telefon/telefax: 01/41-36, 01/41-79
Automata egyenleglekérdezés: (06-1) 224-0620
Honlap: www.epenztar.hu , E-mail: info@epenztar.hu
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Union utasbiztosítás, 
ami ingyenes a tagoknak és a 

családtagoknak. 
A világ bármely országába érvényes
Teendőd: oszvald.fruzsina@mosz.co.hu email címre küld el:

• a tagcsoportod nevét,
• a neved és a veled utazók névsorát,

• az utazásod első és utolsó időpontját,
• és a célországot 

A válaszemailben lévő kártyát ki kell nyomtatnod és az utazási idő alatt végig 
magadnál kell tartanod! 

(Probléma esetén a kártyán lévő telefonszámot kell hívni)


