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Nem szépeket, hanem a tényeket kell írni. 
Bizonyára nincs senki részéről ellenvetés abban 
a tekintetben, hogy a tájékoztatásnak, a hiteles 
újságírásnak ez nem csupán feladata, hanem 
megkérdőjelezhetetlen kötelezettsége is. A 
Mozdonyvezetők Lapja mindig is ezt az utat 

kívánta követni, és a jövőben is ezzel a mércével fogja mérni saját szerepét 
és küldetését.  Meggyőződésünk, hogy a mozdonyvezetői mindennapok 
kritikus megítélése és valós feltárása segít ahhoz, hogy előbbre vigyük közös 
ügyeinket. Írhatnánk persze álomország tengerpartjáról is, de annak vajon 
mi értelme lenne?  Ámíthatnánk magunkat, de ez megoldana bármit is? 
Kizártnak tartom. Természetes persze: ahogy különböző módon vezetünk 
mozdonyt, a különböző kérdéseket is másképp szoktuk megítélni. Így történt 
ez a legutóbbi Mozdonyvezetők Lapjában megjelent szerkesztői jegyzetemmel 
kapcsolatban is, amelyet múltidézőnek szántam, s igyekeztem párhuzamot 
vonni az egykori, illetve a mai foglalkoztatási szabályok között. Amellett, hogy 
sokan egyetértettek megállapításaimmal, voltak olyanok is, akik vitatták a 
leírtakat. Magától értetődő, hogy helyt adunk minden véleménynek, még ha 
ellentétes is a miénkkel. Sőt! Kollégáink véleményére mindig kíváncsiak 
vagyunk, mert meggyőződésünk, hogy csak konstruktív párbeszéd útján 
csiszolódhatnak egységgé közös ügyeink. A hangsúly a konstruktivitáson és 
a párbeszéden van!
Megoldani, és nem megsértődni kell
Mindennek a szándékát sem tükrözi egy kollégánk azon lépése, aki az 
ominózus írásnak az állítólagos hatására gondolta úgy, elhagyja 
szakszervezetünket és egy olyan szakszervezetnek nevezett közösségbe lép 
át, akik még soha nem tettek semmit a mozdonyvezetők közösségéért. Ellene 
azonban annál többet! Emlékezzünk csak vissza az 1999 novemberében 
kezdődött, a 2000. évre vonatkozó bér és foglalkoztatási tárgyalásokra. 
Decemberre három vasutas szakszervezet, a VDSZSZ, a VSZ és a MOSZ 
egyeztető tárgyalást kezdeményezett a munkáltatónál. Ennek oka, hogy a 
Vasúti Érdekegyeztető tárgyalásokon nem született érdemi eredmény a 
következő év béremelésével kapcsolatban, a munkáltatói javaslat teljesen 
elfogadhatatlan volt. A Kollektív Szerződés jóléti és szociális költségeinek 
jelentős csökkentését akarta a munkáltató keresztül verni a szakszervezeteken, 

és kb. 1000 km hosszban szerette volna a vasúti közlekedést a mellékvonalakon 
megszüntetni. Ezek a javaslatok teljesen elfogadhatatlanok voltak a 
szakszervezetek részére. Nem fogadhattuk el a reálbér-csökkenést, s nem 
adhattuk nevüket a KSZ vívmányainak lerombolásához. A MÁV akkori vezetése 
mindent elkövetett annak érdekében, hogy a munkavállalókat szembeállítsa 
a szakszervezetekkel. Egyoldalú munkáltatói utasítással kívánta kiváltani a 
Kollektív Szerződés szabályait. Ennek a munkáltatói magatartás következménye 
lett, hogy, 2000. január 10-én 60 órás sztrájkba kezdtek a szakszervezetek, 
mely februárban két hetes munkabeszüntetéssé dagadt: kemény küzdelem 
volt, óriási elhivatottsággal állták a sarat kollégáink. Ezt a heroikus küzdelmet 
próbálta a munkáltatót megtörni, akihez társként állt be az a szakszervezet, 
aki napjainkban próbál tagokat halászni nálunk. Ez szakszervezet???
Mondják, hogy az idő megszépíti a múltat. No de ennyire? 
Miközben a vasutasok sztrájkoltak, e jeles szakszervezet vezetői bérmunkára 
szerződtek a munkáltatónál. Anyagi jutalmazásuk nem maradt el. Önálló 
gondolat élére még sosem álltak, de saját kollégáik munkaharcát törték 
keresztbe, a frekventált vonatokat továbbították, megtörve ezzel a sztrájkot. 
Érdekes, hogy ma már e szégyenletes múltról sokan elfeledkeznek, miközben 
úgy gondolják, hogy ők lehetnek a hatékony érdekvédők – akikhez ha 
pillanatnyilag megsértődik valaki a MOSZ-ra – át kell vándorolni. Bizonyos 
országokban a szakszervezet által kivívott jogok, bérek csak az adott 
szakszervezet tagjaira érvényesek, nagyon helyesen. Hazánkban is jó lenne 
ezt érvényre juttatni, mert akkor végre kiderülne, hogy a valamikori sztrájktörő 
szakszervezet embereinek bére a mi mozdonyvezetőink bérének töredéke 
lenne. 
Önámítás? Na azt már nem!
A MOSZ mindig is azt az álláspontot képviselte: nem elég valami ellenére 
politizálni, a célokért tenni is kell valamit. A kilátások pedig elsősorban a 
belátásokon múlnak. Azon, hogy látjuk a problémákat, ki merjük mondani, 
és merünk érte tenni. Persze a valóság helyett írhatnánk tetszetős, kellemes 
dolgokról, amelyek az önámítás tetszetős kényelemével kecsegtetnek, de 
megoldana az bármit is? Kizártnak tartom. Ha azonban szembe 
tudunk és akarunk nézni a nehézségekkel, akkor már egy lépést 
tettünk a megoldás felé. És most őszintén, nem ez lenne a 
legfontosabb cél? 
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 „…előnyei vannak a vasúti közlekedésnek a 
közúttal szemben”

 Soha nem voltam még pontos életemben, min-
den rendezvényről, megbeszélésről elkéstem, 
az iskolai órákról nem is beszélve. Azonban, 
amikor az előre egyeztetett helyre indultam - 
hogy el tudjam készíteni az alábbi beszélgetést 
-, rátapadt a tekintetem az órára, mert a felké-
szülés alatt az olvasott anyagok alapján, egy 
precíz emberrel volt találkozóm. Természete-
sen, akkor nem jól jöttek a csatlakozások, min-
denre várakoznom kellett,(finoman fogalmaz-
va) a BKK nem volt a segítségemre. 10:00-kor 

még 20 méterre voltam a helytől (Pedig rám nem jellemző módon futottam is! Igaz, 
csak 5 métert.), kerestem a fényképről ismert arcot, mobilon elküldtem a hívást, hogy 
lássam ki nyúl telefonjáért, jelezvén, hogy már itt vagyok. A forgalmas utcán ekkor 
vettem észre egy öltönyös úriembert, aki a bal kezét emelte, s ránézett az órájára, 
jobb kezével pedig, a zsebéből épp vette elő csörgő mobilját. Elkéstem (megint)! 
Biztos azt fogja mondani, ha önnek ennyire fontos ez a beszélgetés, jöjjön időben, 
egy másik időpontban. Ezek a gondolatok kavarogtak a fejemben, miközben levegőt 
próbáltam szerezni tüdőm számára, az óriási futási teljesítményem után, de vettem a 
bátorságot, odaléptem és bemutatkoztam. Látva ijedt, leharcolt arcom, mosolyogva 
rám nézett, s mondta, hogy épp azt nézte az óráján, hogy tíz perc múlva felhív, merre 
járok. Ekkor nyugodtam meg, tudtam, hogy nem lesz probléma beszélgetésünk alatt, 
pedig én elképzelésem szerint az ekkora szakmai múlt, bejárt életút nem tűri meg az 
én szétszórtságomat. Ismét egy olyan emberrel találkozhattam, akit csak tátott száj-
jal lehetett hallgatni, akitől érdemes tanulni a mai generációnak. Ő, Kisteleki Mihály.

Született: Újpest, 1939. április 21.
Végzettség:Gépészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem 1962.
Másoddiplomák:Diesel- és Villamosvontatási Szakmérnök, Épí-
tőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Budapest 1965. 01. – 
1967. 04. 
Gazdasági mérnök /Budapesti Műszaki Egyetem 1974. 09. – 
1976. 12./
Szakmai minősítés: EUR ING (FEANI) 1994. 01. 29.  Dipl. Nr. 164 
02 HU
Nyelvismeret: német
Munkakörök: 1962 – 1967 Budapesti Helyiérdekű Vasutak fej-
lesztési ügyintéző, járműjavító üzemi főmérnök (Cinkota)
1967–1968 Vasúti Tudományos Kutató Intézet tudományos mun-
katárs
1969 – 1996 MÁV Vezérigazgatóság villamos mozdonyos ügy-
intéző; fejlesztési csoportvezető; vontatójármű osztályvezető-he-

lyettes, gépészeti főosztályvezető (a MÁV gépészeti szolgálatá-
nak vezetője), főosztályvezető-helyettes, kocsiosztály-vezető,
1996 július – 2004.márc.31. A MÁV Rt Fejlesztési és Kísérleti In-
tézet (FKI) igazgatója 
2004. ápr. l-től a MÁV Tervező Intézet (MÁVTI) Kft, majd 2010 
júniusától a VITECO Kft. szakértője, a MÁV villamos motorvonat 
beszerzési projektjének menedzsere.                               
2010 júliusától a MÁV-TÁSZ szakértője.
2011 márciusától a MÁV Zrt. elnöki kabinetjének döntés-előké-
szítő szakértője.
2013-tól a MÁV Zrt. vezérigazgatóság Projekt Iroda kiemelt szak-
értője.
2017-től a MÁV Zrt. vezérigazgatóság Stratégia és Koordináció 
osztályának kiemelt szakértője.
Tevékenység: Járműfejlesztés és átalakítás tervezési és kivitele-
zési munkái a Budapesti Helyiérdekű Vasútnál: különféle teherko-
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csik tervezése, elővárosi tehervonati mozdony tervezése, a BHÉV 
M IX típusú motorvonatának tervezésben, összeszerelésben és 
üzembeállításában közreműködés,
A BHÉV szentendrei és gödöllői vonalán az engedélyezett sebes-
ség felemelésének komplex előkészítésében közreműködés (pá-
lyakorrekciók, jármű átalakítások, felsővezeték és energiaellátás 
bővítése, ütemes menetrend kialakítása).
Járműjavító üzem (Cinkota) műszaki irányítása a Budapesti Helyi-
érdekű Vasútnál.
Vontatójárművek vontatási és energetikai jellemzőinek vizsgálata, 
személykocsik hőtechnikai vizsgálata és minősítése a VTKI-nál.
Villamos mozdonyok fejlesztésének koordinálása és üzembeállí-
tása a MÁV Vezérigazgatóságon.
Gépészeti jellegű fejlesztések előkészítése és koordinálása (jár-
műtípusok kiválasztása és telepítése, villamos vontatás gazdasá-
gossági elemzése, vontatási telepi rendszer fejlesztésének meg-
határozása stb.).
Gépészeti szolgálat irányítása a MÁV Vezérigazgatóságon.
Az irányítási időszak alatt a gépészeti szakszolgálatnál vég-
rehajtott fontosabb fejlesztések és szervezeti változtatások:
a járműjavító üzemek társasággá alakítása, a vontatási telepi 
rendszer racionalizálásának felgyorsítása, a nemzetközi forgalmú 
személykocsik (CAF, DWA, DWA – Dunakeszi kooperáció) be-
szerzése, IC és elővárosi motorvonatok beszerzése, dízel moz-
donyok „remotorizációs” nagyjavításának megkezdése,a villamos 
motorvonati bázis (Istvántelek) kialakítása, valamint a Keleti-pá-
lyaudvari kocsijavító bázis teljes korszerűsítése, gépészeti felté-
teleinek kialakítása, az IC forgalomhoz szükséges személykocsi 
park biztosítása, régi építésű személykocsik átalakítása, a Ro-
La kocsik beszerzése, eltolható oldalfalú kocsik beszerzésének 
megkezdése.
A MÁV Rt. Fejlesztési és Kísérleti Intézetének irányítása. A legfon-
tosabb kutatási és vizsgálati témák: a vasútvillamosítás gazdasá-
gosságának vizsgálata a MÁV legnagyobb forgalmú dízel üzemű 
vonalain, a budapesti fejpályaudvarok kapacitásvizsgálata az üte-
mes távlati elővárosi és távolsági mintamenetrendhez illesztve, a 
vasúti személy- és áruszállítás minőségbiztosítási rendszerének 
kialakítása, a MÁV új pályafelügyeleti mérőkocsijának tervezése, 
gyártásának koordinálása és a járműdinamikai elven működő pá-
lyaminősítő berendezés üzembe állítása, könnyű motorkocsiknál 
alkalmazható nagyobb sebesség elvi és méréstechnikai kidolgo-
zása és a mérések elvégzése, vasúti hidak terhelésének ellenőr-

zésére kidolgozott vizsgálóberendezés kifejlesztése és telepítése, 
egyvágányú vasútvonalak kapacitásának bővítésére konkrét ja-
vaslatok kidolgozása szakaszos 2. vágányok kiépítésével, önálló 
üzemeltetésre alkalmas mellékvonali hálózatrészek „térségi vasút-
tá” alakítására vonatkozó tanulmányok kidolgozása a szükséges 
infrastruktúra-fejlesztés, a járműpark és az ezekkel összhangban 
kialakítható ütemes menetrend, valamint a célszerű szervezeti 
átalakítások kimunkálásával, a tervezett európai nagysebességű 
vasúthálózat a budapesti csomóponthoz és az elővárosi hálózat-
hoz kapcsolódásának megoldására javaslat kidolgozása,
A Magyar Vasúttörténeti Park kialakításában közreműködés.
A MÁV elővárosi villamos motorvonat- beszerzési projektjében 
szakértői- és részben projekt-vezetői közreműködés. 
Oktatási tevékenység: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Vasúti Járművek tanszékének meghívott előadó-
ja. Mintegy 25 éve a „Vasúti járművek üzeme és fenntartása” című 
tárgy egyik előadója.
A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mér-
nöktovábbképző Intézetében 1982 óta tanfolyamvezető és 
előadó, többek között az alábbi témakörökben:
Közlekedési szakmapolitikai előadássorozat vasútgépészeti té-
mafelelőse és előadója.
Magyar villamos motorvonatok fejlesztésének és üzembeállításá-
nak mérnöki feladatai.
Több-áramrendszerű mozdonyok hazai üzembeállításának előké-
szítése.
Közép-európai (elsősorban osztrák és magyar) együttműködési 
szerepvállalás az európai vasúti korridorok fejlesztésében.
A vasúti szerepvállalás lehetőségei a Budapest-környéki elővárosi 
közösségi közlekedésben.
Oktatási és vizsgáztatási tevékenység szakmunkásképzésben, a 
mozdonyvezető-képzésben, és a MÁV Tisztképző Intézetében.
1971-1981 között a budapesti Vasútgépészeti Technikum, majd 
szakközépiskola óraadó tanára, majd az ország összes vasút-
gépész szakközépiskolájának szaktanácsadója (szakfelügyelője). 
Szakmai oktató anyagok (pl. filmek) készítése. Különböző képzési 
területeken vizsgáztatás, pl. A BME Vasúti Járművek tanszéken 
állam-, illetve záróvizsga-bizottsági tag.
A Széchenyi István Műszaki Főiskolán államvizsga-bizottsági tag 
és elnök.
Egyéb területek: Tudományos egyesületekben közreműködés 
(jelenleg a Közlekedés-tudományi Egyesület elnökségi tagja, 
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Üdvözlöm Igazgató Úr! Elsőként szeretném megkér-
ni, meséljen magáról, hogy akik eddig csak névről, 
a munkánk kapcsán ismertük, egy kicsit más oldalá-
ról láthassuk Kisteleki Mihályt! Hogyan jutott el vas-
úthoz, volt-e olyan gyerekkori élménye, ami ebbe az 
irányba terelte? 

 Családi kapcsolatom nem nagyon volt a vas-
úttal, ugyan a nagyapám a GANZ gyárban 
dolgozott és ott a villamosoknak a szerelésé-
vel is foglalkozott, aztán később a BUR-vas-
útnál (Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos 
Közúti Vasút Részvénytársaság) volt alkalma-
zásban. Még, ami befolyásolhatta érdeklődé-
sem ebbe az irányba -bár ezen így még soha 
nem gondolkodtam-, hogy meglehetősen 
nehéz anyagi körülmények között nőttem fel, 
s ezért, mindenféle kiegészítő tevékenységet 
kellett végeznem. Apámmal többször men-
tünk ki Rákospalota-Újpest vasútállomásra és 
ott raktuk ki a szenet vagonokból, ami nehéz, 
de egy érdekes folyamat volt, mert együtt dolgoztunk azokkal, 
akik ezt profi módon csinálták. Volt egy csomó szociális élmény, 
mert megismertük az ott dolgozó embereket. Mindamellett, egy 
kemény fizikai élmény is volt, mert a szenet mindenképpen ki kel-
lett lapátolni kocsiból. Amikor a szénnek akadt már a kocsi, akkor 
arrébb kellett tolnom Édesapámmal. Megdöbbenve tapasztaltam, 
hogy ez mennyire egyszerű két embernek pajszer segítségével. 
Ott találkoztam először azzal a jelenséggel, hogy mennyire kicsi 
a gördülési ellenállás vaskerék és a sín között. Nagy élmény volt 
megismerni – azóta is ezt vallom -, hogy micsoda előnyei vannak 
vasúti közlekedésnek a közúttal szemben. A világ felmelegedé-
sének, a világ elromlásának megállítására az az egyik lehetőség, 
hogy a vasútra tereljük az árut, hogy minél kevesebb energiával 
tudjuk továbbítani azt. Egyébként, ez volt az első találkozásom 
fizikai valóságában vasúttal.
 Középiskolás és egyetemista koromban a zongora-tanulás után 
áttértem a harsonázásra. Évekig játszottam az Elektromos Művek 
(Váci-úti gyönyörű) székházában, a fúvós zenekarban. Mivel akkor 
a XIII. kerületben csak a Láng gyárnak volt még egy fúvószene-

kara, nekünk kellett minden ünnepségen a „térzenét” szolgáltatni 
(Április 4., Anyák napja, stb.). Legalább ötször végig gyalogoltam a 
fővárost a május 1-i felvonulás kapcsán, menetközben fújva az in-
dulókat és polkákat. Igen érdekes élményekként gondolok vissza 
ezekre a nagyon régi időkre, de ezek sem mutatják még a vasút 
iránti elkötelezettségemet.
 Viszont Újpesten - ahol laktunk-, a sarkon állt meg a villamos 

néhány lépésre és én azon jártam. Nagyon él-
veztem, s a városi közlekedés miatt indultam 
el, a vaskerekű járművek irányába. Itt jártam 
egy közlekedés gépészeti technikumba, s az 
egyetemen pedig már vasútgépészként vé-
geztem, ahol volt egy állásbörze. Ott odajött 
Lovász István Úr (nagy tekintélyű ember volt a 
HÉV-nél, vasúttörténészi tevékenysége óriási 
volt), s az Ő meghívására kerültem öt évre a 
HÉV-hez, ami akkor egy önálló cég volt (ahogy 
napjainkban újra azzá vált). Ez a kis vállalat egy 
nagyon érdekes, kerek egész volt, ahol renge-
teget tanultam, műszaki fejlesztési kérdések-
kel foglalkoztam, aztán sebességemelés volt 

50-ről, 60 km/h-ra - mert a MÁV időszakban a pályák átépítése 
megtörtént -, ezért az összes járművön át kellett alakítani sok min-
dent, s ebben közreműködtem. A HÉV /MIX/motorvonatok kifej-
lesztésében tervezőként közreműködtem, amelynek a járműszer-
kezeti részét Dunakeszin csinálták, a Németországban készültek 
a villamos berendezések, az összeszerelés pedig Cinkotán, a jár-
műjavítóban volt. Innen, már egyenes út vezetett a vasút irányába, 
nem akarom ismételni szakmai önéletrajzomat.

A családjában követte-e Önt valaki ezen a pályán?
Van egy fiam, meg egy lányom és unokáim. Érdekes módon, sen-
ki nem követett ezen a pályán. Hogy miért, azt nem tudom. A 
gyerekeim más úton járnak, a fiam gépészmérnök lett, a lányom 
pedig főiskolát végzett, ahol csomagolástechnikát tanult, majd 
Londonban is tanult egy évig, ma is mindenféle üzleti tevékenysé-
get folytat ezzel kapcsolatban. Én maradtam ezen a pályát, ahol 
már messze nem a vaskerekű járművekkel foglalkozom, hanem 
egyben, az egész rendszerrel.
Horváth Viktor Úr, a vasútvillamosítás atyjának ne-

korábban főtitkárhelyettese, azelőtt a Vasútgépészeti szakosz-
tály elnöke.) Az Európai Vasútmérnökök Egyesületeinek Szövet-
ségében (UEEIV) a KTE képviselője. A Közlekedéstudományi 
Egyesület (KTE) és az Osztrák Közlekedéstudományi Társaság 
(ÖVWG) által szervezett workshopok programjának szervezése 
és előadások tartása. Korábban a Magyar Vasútmodellezők és 
Vasútbarátok Egyesületének elnöke és a Budapesti Városvédő 
Egyesület közlekedési bizottságának vezetője. Vasúti műemlék-
védelmi tevékenység (a MÁV História Bizottság elnöke, a Magyar 
Vasúttörténeti Park Alapítvány Kuratóriumának tagja). A Magyar 
Tudományos Akadémia által alapított Mikó Imre-díj kuratóriumá-
nak tagja. A Magyar Mérnökakadémia tagja. 
Publikációk: A „Vasútgépészet” folyóirat alapító főszerkesztője. 

Ebben a lapban eddig mintegy 30 cikket jelentetett meg.   
Cikkek publikálása a Közlekedéstudományi Szemle, a Sínek Vilá-
ga, a Városi Közlekedés és a Mérnök Újság című folyóiratokban. 
A „Magyar örökség” részévé emelt „Kandó Kálmán villamos moz-
donya” laudációjának összeállítása. A „Vasúti Lexikon” társszer-
zője. Mintegy 20 tanulmány (Vasúti Tudományos Kutató Intézet, 
MÁV Fejlesztési és Kísérleti Intézet, Közlekedéstudományi Intézet, 
E4 Kft. keretében) szerzője, illetve társszerzője.
Állami és szakmai kitüntetések: KTE Széchenyi István emlék-
plakett; KTE Jáky József díj; KTE irodalmi díj; KTE Kerkápoly End-
re díj; KTE Gárdai Gábor díj
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (2001) 
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vezte Önt.
Nagyon kedves tőle! Köszönöm! Amikor én Vasút Vezérigazga-
tóságára kerültem, volt egy úgynevezett 7C osztály (dízel és vil-
lamos), ahol a 7. Szakosztály a vasúti járművekkel, azok fejlesz-
tésével, fenntartásával, üzemeltetésével stb., foglalkozott, azon 
belül a 7A mozdony osztály, a gőzösöket üzemeltette. Igaz, már 
keveredtek oda kisebb motorkocsik (pl. AB), de ők igazán nem 
foglalkoztak a korszerű vontatójárművekkel. Érdekes és jó dolog 
volt ez akkor, hogy ez a csapat összefogta a villamos vontató-
járművek és villamos vontatás fejlesztését is. Ebbe minden be-
letartozott, az áramszedő, energiaellátás is. A felsővezetékesek 
külön csapat volt ugyan, de együtt éltünk dolgoztunk. Itt volt egy 
fejlesztési csoport, abban közreműködtem én sokáig és ennek 
következtében a vonalak villamosításának a szervezése, indítá-
sa, gazdaságosság megmagyarázása, a döntések előkészítése, 
az hozzám tartozott. Akkor az, hogy az 1980-as években igen 
dinamikusan haladt, ennek a kis csapatnak volt köszönhető. 
Ugyanis, ők nem csak megtervezték, hanem meg 
is csinálták. Horváth Viktor ebben az utóbbi társa-
ságban dolgozott, ahol együtt működtünk. Akkor, 
sokkal egyszerűbben mentek ezek a dolgok, mert 
kevesebb volt az adminisztráció, nem volt közbe-
szerzés, a MÁV maga csinálta, a saját csapatával a 
villamosítást. Eljutottunk Miskolcra, onnan föl Nyír-
egyházára, aztán Záhonyba, utána 100-as vona-
lon, a sorba mindegyiket, végül a kelebiait villamosítottuk. Azóta, 
sajnos egy kicsit lelassult, de napjainkban úgy néz ki, hogy újra 
megindul egy villamosítási folyamat a vasúton. Most a NIF (Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő) hatáskörébe tartozik és Európai Uniós 
pénzekből megy a sátoraljaújhelyi vonal villamosítása, már sínen 
van Püspökladány - Biharkeresztes és Zalaszentiván – Nagyka-
nizsa vonalak, az észak balatoni rész, az esztergominak a vége 
felé járunk. Még a Szeged – Hódmezővásárhely közötti vonal a 
villamosítása van hátra Tram-Train rendszerben (Napjainkban ag-
gasztó híreket hallani, mert a közel tíz éves terv ellehetetlenülni 
látszik). A városi közlekedésnek erre a különleges módjára egész 
Európába van már példa, bár nem sok. Az ötlet jó, hogy a város-
ból kihaladva rámenjek a vasútra, valameddig jussak el, sőt mi 
több, egy másik városba menjek be. De ez sem ismeretlen ná-
lunk, mert bármilyen hihetetlen, volt ilyen Magyarországon. Mást 
ne mondjak, a Nyíregyháza - Sárospataki Kisvasút, ami a Tisza 
hídon is átment, bejött a városba és a nyíregyházi városi része 
villamosítva volt, egészen a Sóstói üdülőtelepig. Ott villamosok 
jártak ugyanazon a pályán, ahol a kisvasúton bejött a tehervonat, 
és a távolsági vonat.
 
Valamikor nem lehetett elképzelni, hogy a villamos 
felsővezeték alatt dízel mozdony menjen, ma megfor-
dult ez a helyzet.
A világ gyökeresen megváltozott az elmúlt 20-30 évben, amikor 
elindult az autópálya építés, elterjedtek az autók, minden máso-
dik ember azzal utazott. Ebből az következett, hogy a vasútnak 
harcolni kell az utasokért, mert mindenki beül az autóba és háztól 
- házig közlekedik vele, nem kell foglalkozni az idővel, csomag-
gal. Igaz, nem olyan egyszerű parkolni, vannak dugók, de mégis 
ezt használják. De ez mind környezetszennyező, ez mind területet 
foglal, ez mind zavarja az életet, tehát rá kellene terelni az embe-
reket a biciklire, a gyaloglásra. a vasútra. Na, de hogyan lehet erről 

meggyőzni azokat, akik a kényelmi szempontok miatt szálltak le 
róla? Ennek egyetlen módja van, hogy kínálati menetrendet kell 
szerkeszteni. Ez azt jelenti, hogy nekem ne kelljen kitalálni, hogy 
mikor akarok menni, hanem tudjam, hogy minden órában megy 
egy vonat Szegedre, az elővárosban pedig negyed óránként in-
dul járat. Tehát, ha kitalálom, hogy utazni akarok, akkor beülök a 
kocsiba, vagy a villamosra, a városi autóbuszra, esetleg a kerék-
párra, s kimegyek a vasútra, nem várakozom, mert jön a vonat. 
Ettől, azonban nem lesz több utas, csak később. Egyelőre, meg 
kell fékezni az utasok elvándorlását, esetlegesen vissza kell hozni 
őket. Ehhez azonban sűrűbben kell járatni a vonatokat és úgy-
nevezett integrált közlekedést kell megvalósítani. Ez azt jelenti, 
hogy a csatlakozó pontokon az utas mindjárt találkozik egy má-
sik lehetőséggel, amivel tud haladni tovább. Ebből következik az, 
hogy minden korábbi elgondolással szemben, kisebb vonatokat 
kell közlekedtetni, gyakrabban, mert sokkal több utas nem lesz. A 
kisebb vonatokat mindenképpen sűrűbben kell járatni, a válasz-

tékot bővíteni. Ha már veszek kisebb vonatokat, 
akkor a világ legkorszerűbb vonatát kell megvenni 
és az utasok legjobb kiszolgálását kell biztosítani. 
Legyen korszerű, világos, mindkét végén vezetőál-
lással, hogy ne kelljen vele körbejárni, foglalkozni 
a távvezérléssel, kapcsolással. Annak is meg kell 
felelnie, hogy ha az utasforgalom úgy kívánja, két 
egységet, vagy hármat össze lehessen kapcsol-

ni, ha viszont a napnak olyan időszaka van, amikor kevesebb az 
utas, akkor kisebb részek működjenek. Ebbe az irányba halad a 
világ, ennek kell megfelelni, ezért lenyeljük azt is, hogy a választék 
bővítése érdekében itt-ott dízel mozdony szaladgál a felsővezeté-
kes pályán, akár egy kis többlet költséget is el kell viselni.
 
Akkor Önnek nem bántó ez a helyzet?
Nem! Egyáltalán nem, hiszen a fő cél elérése, hogy az utasok visz-
szajöjjenek a vasútra, és ez csak a fentebb említett módszerrel 
érhető el. Akkor viszont ez csak egy nagyon pici kompromisz-
szum. Lehetne olyan járműveket is vásárolni, hogy dízel-villamos 
vontatás együttesen legyen egy szerelvényen belül, de ahhoz a 
járműbeszerzésnél sokkal előbbre kell gondolkodni, akár 30-40 
évre is, mert van példa erre a világon.  A lényeg, hogy egy család-
ból vásároljunk, mindegy, hogy kisebbet, nagyobbat, dízelt, vagy 
villamost, de egymással kapcsolhatók legyenek, és ezzel kell az 
egész országot beteríteni. Így, a típusok közötti eltérés maximum 
3-4% lehet, könnyen megtanulja az utas, a jegyvizsgáló, a moz-
donyvezető, a fenntartásban, a javításban résztvevőkről nem is 
beszélve. Nagyon jó példa erre Észtország. Ők, a Stadlertől vettek 
motorvonatokat, ha jól emlékszem, harmincnyolc darabot, mely-
nek jó része dízel, a többi villamos motorvonat. Kétféle típus van 
dízelből, és villamosból is, s ezek mind távvezérelhetők egymással 
is. Az igaz, hogy az egész ország akkora, mint nálunk egy megye 
(ez a járműpark szinte le is fedi az egész országot), de ez kiter-
jeszthető lehetne nagyobb területre is. Jó lenne nálunk is ebbe az 
irányba menni majd, de ehhez - ahogy említettem már - előre kell 
gondolkodni ebben a szolgáltatási logikában, mert utólagosan 
nehéz a kivitelezés a járművek tekintetében.
 Még, ami új ebben a mai világban, hogy régen a V43 típusból 
minden évben vettünk húsz, harminc darabot, minden különö-
sebb adminisztrációs nehézség nélkül. Most ez nem így megy, 
közbeszerzés van. Ott pedig, ha nem gondolkodok előre, hol ilyet 

A városi közle-
kedés miatt in-
dultam el, a vas-
kerekű járművek 
irányába
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Mi történt vele?

veszek, hol olyat, amelyik éppen megnyeri a kiírt tendert. Na, ezt 
kellen mindenféleképpen elkerülni, s ennek egyetlen módja van, 
az opció. Tehát, ha a mostani pénzügyi forrásomból veszek  húsz 
járművet, célszerűen a feladataimhoz szükséges  százra kötöm 
meg az opciós szerződést, s ha van pénzem, akkor lehívom a 
többit apránként. Ekkor ugyan nem egyszerre lesz legyártva az 
összes járművem, de közel egyformák lesznek. Ezt most nagyon 
okosan csinálja például a BKK a spanyol villamosokkal, amelyek 
mostanában jelentek meg. Még 77 darabra van opciójuk, s majd 
szép lassan lehívják, s lesz egyforma járművük. Ezek a dolgok 
azok, amik nagyban megváltoztatták a korábbi gondolkodást. Így 
sikerült a FLIRT motorvonatokat beszerezni hosszas kínlódások 
és harcok után. A gyakoriság, a kényelem, P+R parkolók kiépítése 
- pálya rekonstrukciókkal a gyorsaság növekedése -, a menettar-
tam csökkenése mind egyben (például a székesfehérvári vonalon 
kimutathatóan), igen jelentős az utasszám növekedést eredmé-
nyezett. Persze, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ehhez 
pénz is kell, de szerencsére az Európai Unió ad támogatást, s elő-
reláthatólag a jövőben is számolhatunk hasonló összeggel. Most, 
egy kicsit megmozdult a vasút is.
Mozdonyvezetőkkel milyen a kapcsolata? Úgy tu-
dom, az első sztrájkoknál kapcsolatban álltunk önnel.
 (Nevet) Ha jól emlékszem, ez 1990-ben volt, akkor télen keve-
redtem bele ebbe a dologba. Én voltam a gépészeti vezető így, 
nekem kellett ezekkel a dolgokkal foglalkozom, tárgyalni Borsik 
Jánossal és munkatársaival. Jó nagyokat vitatkoztunk, 
veszekedtünk, de semmi gond nem volt. Amikor nem 
tudtunk zöld ágra vergődni, akkor jött a sztrájk. Ezek 
a tárgyalások mindig utolsó pillanatban, sürgetően zaj-
lottak. Ígéretek voltak, de hogy milyen eredménnyel 
jártak ezek a megmozdulások, azt nem az én tisztem 
eldönteni. Azt azonban el kell mondanom, hogy a Mozdonyve-
zetők Szakszervezetével való sztrájk megegyezés a legjobb volt, 
mert ők korrektül jártak el mindig. Ha ők azt mondták, hogy a 
munkabeszüntetés reggel hattól nyolcig lesz, akkor az addig is 
tartott. Azt tudjuk, hogy voltak, akik maszatoltak, velük nem le-
hetett semmit előre terveznünk. Ezzel szemben, a mozdonyve-
zetőknél - igaz hogy csak estére állt helyre a közlekedés teljes 
egészében -, de mi (a munkáltató), előre tudtunk tervezni. Tehát, 
bennem nem maradt semmi féle tüske a mozdonyvezetőkkel 
szemben még akkor sem, ha abban az időben ez sok fejtörést 
okozott nekem.

Mozdonyvezetőkel kapcsolatban hogyan látja a vasút 
mai helyzetét?
 Ahogy én látom, a mozdonyvezető utánpótlás elég nehézkesen 
megy, ez azonban elmondható mások területekre is, hogy óriási 
szakemberhiány van. Valamilyen okból a vasút nem igazán tudja 
magát megszerettetni. Amit már megbeszéltünk, hogy hogyan 
szeretnénk az utasokat idecsábítani, valamint az árut is - de az 
egy másik fejezet -, mi hiába küzdünk, ha a média nem tesz min-
ket vonzóvá, egész másképp ad elő dolgokat. Nem csalogatják 
az embereket, csak a problémák jelennek meg, azok is megmá-
sítva, a negatív dolgokra helyezve a hangsúlyt. A vasútról egy ál-
talános rossz vélemény alakult ki sajnos. Az életpályamodell sem 
működik egy ideje, ezzel sem lehet csalogatni az utánpótlást.
A vasút helyzetével kapcsolatban, de a mozdonyvezetőkhöz nem 
szorosan kapcsolódó területeken, azért vannak biztató jelek. Mi-
vel, ezen a területen is dolgozom, hosszas - hosszas küzdelmek 
után alakulnak azért ki dolgok: pl. egy repülőtéri vasútvonal kiala-
kítása is szóba került. Ez egy nagyon fontos dolog, azt is elmon-
dom, hogy miért, sőt kérem, hogy mindenki terjessze ezt! Európá-
ban, szinte minden repülőtér kapcsolódik a vasúthoz, valamilyen 
formában. Legalábbis, ebbe az irányba törekszik mindenki. De, 
nem mindegy, hogy hogyan! Például, a bécsi repülőtér megköze-
lítésének a terve is úgy indult, hogy a város közepéből kimentek 
a speciálisan, direkt erre gyártott járművek. Ez a rendszer nem 
igazán működött. Ahogy Budapesten sem jött be az a gyors au-
tóbusz, amelyik csak a város és a repülőtér között közlekedett, 
nem azt használták az emberek. Már a kutató intézetben is fog-
lalkoztunk ezzel a problémával és az derült ki, hogy olyan meg-
oldás kell, hogy  pl.: kimegyek Kőbánya-Kispest vasútállomásról 
a reptérre és onnan a 100-as vonalra visszaérkezem  Monornál. 
Ha jól megnézzük, így az összes vasúti hálózatot belekötöm a 
repülőtéri közlekedésbe, hiszen szinte mindenhonnan megköze-
líthető az. Itt is látszik, hogy azok a korábbi elképzelések, hogy 
csinálunk majd egy lábakon álló, csoda gyorsvasutat a reptérre, 
azok nem működtethetők. A metró megközelítés sem jó megol-
dás, hiszen az már így is tele van. Örül, hogy él, Isten ments, hogy 
még jobban terheljük! Ez egy naiv elképzelés lenne. Emellett még 

egy óriási előnye lenne ennek a megoldásnak, hogy 
az elővárosi közlekedés Kö-Ki és Monor között négy 
vágányúvá válna, így a kapacitás is növekedne a re-
pülőtértől függetlenül. A tehervonatokat, és mindenütt 
megálló elővárosi vonatokat a két régi vágányon lehet-
ne közlekedtetni, a zónázókat pedig ráfordítani az új 

repülőtéri vágányra Monorig. A két vágányt még lehetne használni 
a távolsági és nemzetközi vonatok közlekedtetésére is. Így, már a 
távolsági és a zónázó elővárosi vonatok  is bekapcsolódnának a 
repülőtéri közlekedésbe, ami nagyon fontos, hogy az egyébként 
is szűk keresztmetszeten a Nyugatiba közlekedő vonatok száma 
nem szaporodna lényegesen. De, még egy nagyon fontos szere-
pe is lenne a két új vágánynak, mivel azok már 160 km/h sebes-
ségre lennének tervezve, de ez már tényleg nagyon távlati terv: 
a Liszt Ferenc repülőtéri megálló, a reptér alatt lenne, így hosszú 
távon be tudnánk kapcsolódni az európai gyors vasúthálózatba. 
Ehhez, már itt nem is kellene új vágányt építeni. Mivel erre nem 
csak Magyarországnak van szüksége - ha majd ideér -, akkor ezt 

A vasútnak 
harcolni kell 
az utasokért
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a meglévő részt már be tudnánk építeni az európai hálózatba. Az 
utasoknak a több irányba történő utaztatása az országban, Euró-
pában, a világ bármely pontja felé megoldható lenne.  A repülőtéri 
plusz 2 vágány megépítése - jelen tervek szerint - akár 2022-ig 
is elkészülhet, de mint tudjuk, azért szoktak akadályok gördülni 
ekkora beruházások elé, de ez már nem olyan távoli akkor sem.

Tudom, a mai napig aktívan dolgozik. Mégis megkér-
dezem, fiatal a kollégái hogyan kezelik Önt? Hogyan 
képzeli el a nyugdíjba menetelét?
Sajnos, az a baj, hogy aki lelkesen, éjjel-nappal odaadva magát vég-
zi a munkáját, -bármi legyen is az,- óriási megrázkódtatás, amikor 
tudatosul benne, hogy őrá már nincs szükség.
Ez, ha tetszik, ha nem, így van, ha örömmel csinálta élete feladatait. 
Ha kedvetlenül járt be a munkahelyére, akkor lehet, hogy már várja is 
ezt a pillanatot. Akik viszont úgy élték le az életüket, hogy ami talen-
tumot kaptak,  azt minél nagyobb mértékben hasznosítsák, azok ál-
talában  megdöbbennek a végén, hogy akkor most már nem kellek, 
és azzal is szembe kell nézni, hogy a fiatalabb korosztály egyszer 
csak elfelejti. Sokaknál látom - akik vidéken laknak - kertjük van,  le 
tudják kötni magukat, legalább nyáron A másik része az emberek-
nek szerencsére tud keresni magának valami olyan dolgot, amivel le 
tudja kötni magát, eljár pl. valamilyen klubba, vagy akár valamilyen 
egyszerű munkát keres magának. Két kollégám pl. elment tanítani 
az iskolába. Az én dolgom az teljesen más, egyszerű volt. Amikor 
eljutottam a nyugdíjkorhatárhoz, az FKI-nak az igazgatója voltam és 
azt mondták, hogy dolgozzak még. Azután egyszer csak szóltak, 
hogy most már nem lehet, mert másfajta játékszabályok vannak, de 
az akkori főnököm azt mondta, továbbra is igényt tart a munkámra 
szakértőként, hiszen, akkor indult például a motorvonat projekt is. 
Hála istennek – mert, mit is csináltam volna otthon - kötöttünk egy 
szerződést és ugyanúgy dolgoztam tovább mintha mi sem történt 
volna. Aztán visszakerültem a vezérigazgatóságba szakértőként és 
itt vagyok, ezt csinálom ma is. Ma a MÁV Zrt. pályaműködtetési stra-
tégiájával és a Körvasút benépesítésével, új megállók kiépítésének 
előkészítésével foglalkozom. Ez így jó szerintem, nekem mindenkép-
pen jó.  Azt nem mondom, hogy mindig mindenki szí-
vesen veszi ezt, de úgy látszik, én még át tudom hidal-
ni ezeket a problémákat. Ez egy szerencsés adottság, 
vagy szerencsés helyzet.
Én városi házban lakom, nálunk nincs kert. Gyere-
kek, unokák felnőttek, már ott sincs akkora dolgom, 
mint régen. A MÁV História bizottságának is az elnöke 
vagyok, ami egy olyan csapat, amelynek se jogköre, 
se hatásköre nincs, de több mint 30 éve csináljuk a vasúttörténeti 
emlékek megőrzését. Példának okáért most már ott tartunk, hogy 
480 db vasúti jármű műemléki védettséggel rendelkezik, mint az 
épületek, mert a MÁV-nak a műemléki szabályzatát is mi dolgoztuk 
ki. Tehát, rengeteg olyan vasúttörténeti dolog van, amivel mi folya-
matosan foglalkoztunk, sőt, a Vasúttörténeti Park létrehozásában is 
közreműködtünk.
 Rengeteget túráztam, túravezetőként is működtem évtizedekig. Az 
országos „Kék túrát” (még a régit és a „Dél-dunántúlit” is) dokumen-
táltan (a pecséteket begyűjtve) végigjártam.
Gyakorlatilag egész Európát bejártam részben hivatalos utakon, 
részben mániákus turistaként (sajnos Írország, Izland és Finnország 
kimaradt). Ezeket az országokat szeretném még látni, ha majd oda-
érek nyugdíjasként.

Motorvonat projekt érdekességek?
Hat jelentkező az elő minősítési eljárásban megfelelt. Amikor a 
tényleges jelentkezés megtörtént, akkor már csak négyen ma-
radtak. Ekkor komoly tárgyalások kezdődtek, s ahogy haladtunk 
előre, kettő már nem felelt meg az előírásoknak, így maradtak ket-
ten. Ők azért estek ki, mert - igaz nem volt megtiltva az emeletes 
motorvonattal való jelentkezés -, de a tengelyterhelés maximálva 
volt 18 t-ban. Ugyanis már sokat vitatkoztunk rajta, de abban ma-
radtunk, hogy ennek a motorvonatnak végre olyannak kell lennie, 
amely kíméli a mi ócska pályainkat. Ha már motorvonat, akkor 
ne mozdony tengelyterheléssel induljunk. A 18 t bőven elegendő 
ahhoz, hogy a megfelelő indító vonóerő meglegyen.
 A másik pályázó azért esett ki, mert mi ragaszkodtunk a pályázat 
kiírásakor érvényes szabványok meglétéhez és ők azt mondták, 
hogy minden rendben van, de közben 7 - 8 éves konstrukcióval 
jelentkeztek, ezért kiestek a pályázatból. Az utolsó két bennma-
radt pályázó vitáját bírósági eljárása pedig a sajtó nyilvánossága 
előtt zajlott, gondolom, erről különösebbet nekem nem kell mon-
danom. Az nagyon jó, hogy a nyertes a Stadler lett! 30-40 % - kal 
nagyobb a fajlagos teljesítménye ennek a motorvonatnak a töb-
biekhez képest, megbízhatósága, stabilitása is sokkal jobb ver-
senytársainál. Nagyon örülök, hogy ez így sikerült! Döntésünket 
az elmúlt 10 év eredményei igazolják.

Végül azt kérdezném meg, hogy ennyi tapasztalattal 
a háta mögött, mit üzen a mozdonyvezetőknek?
 Ez a vasút 171 éves. Ez azt jelenti számomra, hogy az eddig eltelt 
időszakot figyelembe véve, még minimum 171 évig működnie kell. 
Azért mondom ezt, mert látszik, hogy ez egy hosszú távú, kör-
nyezetkímélő, sőt megújuló energiára építhető, energiatakarékos 
közlekedési rendszer, tehát aki ezt a szakmát választja, az tervez-
het nyugodtan évekre előre. Ez pedig a mai világban, már nagyon 
fontos! Az lenne a jó, ha minél többen választanák ezt, hiszen ez 
egy változatos, szép szakma, amit lehet szeretni.
 Én nem sok mindent csinálnék másképp. Talán egyes döntések-
nél, bizonyos részlet feladatokat másképp közelíteném meg, nagy 

dolgokon azonban nem változtatnék. A mozdony-
vezetők egyre korszerűbb járműveket vezethetnek, 
ezért azt kérném tőlük, hogy mind árufuvarozásban, 
mind személyfuvarozásban, ezeken a jól áttekinthető 
szerkezeteken a lehetőségeikhez képest a maximu-
mot nyújtsák és akkor haladunk előre! Én a mai napig 
fel szoktam szállni a mozdonyok vezetőállására, egy-
részt azért, mert a mozdonyvezetők egyben látják az 

egész vasutat, az infrastruktúrát, az utast, a pályát, a járművet, az 
összefüggéseket. És ami nagyon fontos, a mozdonyvezetők álta-
lában kulturált emberek és ezeket az összefüggéseket el is tudják 
mondani és össze is tudják foglalni a lényegét. Aki meghallgatja 
őket, az rengeteget tanul a vasút minden napi gyakorlatából, éle-
téből. Ezt a Vezérigazgatóság épületéből nem 
lehet elég pontosan látni, nekem ez sokszor so-
kat jelentett a visszacsatolás szempontjából a 
döntések meghozatalánál, hiszen itt nem torzul 
annyit a kép. Sok sikert kívánok mindenkinek!

Ha már motor-
vonat, akkor ne 
mozdony ten-
gelyterheléssel 
induljunk

Gusztos Károly
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Dávid Ilona
BOOM Magazin, Skonda Mária
„Én szívvel-lélekkel, minden erőmmel, sőt erőn felül is húzom-tolom-vonom a vállalatot, sőt az egész vállalatcsoportot. Ez másként 
nem megy! Ha ez nekem csak egy munkahely, csak egy pozíció lenne, akkor biztos, hogy fele annyi sikert sem tudnánk elérni!”

Az üvegplafont magunkban hordjuk…
Hogyan lehet 5 évig csúcson maradni egy olyan szervezetben, 
ahol korábban évente-kétévente jöttek-mentek a főnökök? Miért 
jelent nagyobb felelősséget állami nagyvállalatnál vezérigazgató-
nak lenni, mint mondjuk egy multi cégnél? Többek között ezekről 
is beszélgettünk Dávid Ilonával, a MÁV elnök-vezérigazgatójával. 
Az elmúlt 35 évben nagy volt a „vezérállásban” a fluktuáció: a 
MÁV-nál mintegy 17 vezér váltotta egymást abban a székben, 
ahol most Dávid Ilona ül. Ez átlagban úgy 2 év. „Én az ötödik 
év végét taposom, májusban kezdem a hatodikat” – mondja. Öt 
év ebben a pozícióban komoly idő manapság, s nem csak egy 
állami vállalatnál, de egy multinál is. Az elért eredmények alapján 
– szervezeti változás, átstrukturálás, az adósságok ledolgozása, 
lassan-lassan a vállalat eredménytermelővé válása- Dávid Ilonát 
az elmúlt hosszú évek legsikeresebb MÁV-vezéreként emlege-
tik. Hogyan sikerült ezt elérni? „Sokat kell dolgozni!” – hangzik a 

tömör válasz. „Látni kell a célt, azt következetesen kell közelíteni 
és nem szabad, hogy eltérítsenek bizonyos külső okok, amelyek 
nem biztos, hogy valósak!” – fejti ki bővebben a MÁV-vezérigaz-
gató. „Amikor kineveztek a csoport élére, akkor kaptam egy fel-
adatod és ezt hajtom végre következetesen. Ez egy folyamat, az 
egyik feladatból következik a másik, ennek soha sincs vége. Az 
egyik teendő az volt, hogy reorganizálni kell a MÁV-csoportot, 
mert nagyon szétszabdalt, átláthatatlan volt a tevékenysége, a 
folyamatai, a szerkezete, az egyes egységek egymáshoz való 
kapcsolódási pontjai. Ezt persze nem „csak úgy” mondta a kor-
mányzat, hanem ezt alátámasztották az ÁSZ-, a KEHI vizsgálatok 
eredményei 2010-ben, ezt bemutatták és rávilágítottak egyben a 
gyenge pontokra is. „

A bizalom a lényeg 
Tehát Dávid Ilona egy diagnózist kapott a kinevezésével, de te-
rápiát már nem. „A kiutat nem mutatták meg, azt nekem kellett 
megtalálnom. Én pedig úgy gondoltam, hogy nem arra kell figyel-
ni, hogy mit fogunk csinálni holnap, hanem messzebb kell nézni, 
arra koncentrálva, hova kívánunk eljutni fél év, egy év, vagy akár 
három év múlva. Ki kell tekinteni a napi rutinból, perspektivikus 
célokat kitűzni, egyébként nem tudjuk, merre felé kell haladni!” – 
vázolja a start pozícióját. Eddig a legfőbb probléma gyökere talán 
abban rejlett a MÁV-csoportban, hogy az elmúlt húsz évben a 
vezérigazgatók csak 1-2 évet töltöttek el a székükben. „Nagyon 
nehéz volt a kezdeti időben arról beszélni a kollegáknak, hogy 
hová kell eljutni 2-3 éven belül, mert addigi tapasztalataik alapján 
azt gondolhatták, illetve arról beszéltek a hátam mögött, ugyan 
már hol leszek én akár fél év múlva is!” – értékeli Dávid Ilona mun-
katársai érthető, jogos kétkedését. Minek veselkedjenek neki a 
munkának, úgyis hamarosan új főnök jön, s talán egészen mást 
akar majd. „Ezt a bizonytalanságot kellett áttörni, mind a mun-
katársak felé, mind pedig a kormányzat irányába. El kellett hitet-
ni, hogy én merek hosszú távon gondolkodni, célokat kijelölni, 
aztán azon végig tudok menni!” – meséli tovább. És ez sikerült, 
a Bizalmi tőkét megszerezte, enélkül nem tudott volna lendüle-
tet venni. Aztán jött a bizonyítás. Amikor Dávid Ilona 2012-ben 
elfoglalta a MÁV-csoport elnök-vezérigazgatói székét, már az 
adott évre is új üzleti tervet készített. Aztán már abban az évben 
úgy döntött, hogy legalább három évre kell tervezni, hiszen egy 
vállalatot nem lehet ad hoc döntésekkel irányítani, egy döntés 
meghozatala után minimum fél-egy év telik el, míg annak hatá-
sa egy ekkora vállalatnál érzékelhető, megmozdul valami – teszi 
hozzá. „Megkaptam a felhatalmazást a hároméves üzleti terv el-
készítésére, sikerült megkötni az állammal a szükséges megál-
lapodásokat, szerződéseket” – folytatja némi büszkeséggel. Ezt 
követően maghatározták a kereket, a finanszírozási tervet. Tehát 
ahogy mentek előre, a tulajdonosok láthatták az eredményeket. 
„Ez sikerélményt jelentett mindannyiunknak. Nemcsak nekem, 
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hanem a menedzsmentnek és a tulajdonosnak, a kormányzat-
nak egyaránt. És szerencsére ez a folyamat azóta is tart. Komoly 
eredményeink vannak, melye a számokban is, a működésben is 
látszanak.” Felszámolták a legfőbb párhuzamosságokat, megta-
nult a csapat együtt gondolkodni például abban a kérdésben, 
hogy „mit is értünk mi vasúti szolgáltatáson?” Hiába van több 
vállalat egy csoportban, akkor is meg kell tanulni a közös opti-
mumra törekedni, néha a parciális érdekek ellenében is. „Bár az 
egyes vállalatok élén minden vezető teljes felhatalmazással ren-
delkezik, de a vállalatcsoport érdekében, a közös célokért együtt 
kell dolgozni!” – összegzi az elnök-vezérigazgató a legfontosabb 
tanulságot.

A hétfő is jó
Lelkesedését látva, adódik a kérdés, vajon őt is „megcsapta a 
mozdony füstje?” „Óh, engem már régen” – vágja rá azonnal. Már 
2005-ben a MÁV-nál dolgozott középvezetőként, onnan nevez-
ték ki 2010-ben a GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút) élére, 
amit 2012-ig irányított. „Innen „vezényeltek át” a jelenlegi pozíció-
ba!” – meséli. Ez mindenképpen helyzeti előnyt jelentett számára 
egy külsőssel szemben, mert ismerte a MÁV belső működését, 
a rosszat és a jót is. „Utólag nézve, a GYSEV volt „vizsgafelada-
tom”, kisebb vállalata, átláthatóbb, könnyebben lehetett az ott 
szükséges változásokat keresztül vinni” – emlékszik vissza erre 
az időszakra. Ez ilyen vállalatnál a sikerhez kell a felsővezető ér-
zelmi elköteleződése, vagy elég, ha professzionális menedzser-
ként teszi a dolgát, egyszer itt, egyszer ott? „ Én szívvel-lélekkel, 
minden erőmmel, sőt erőn felül is húzom-tolom-vonom a válla-
latot, sőt az egész vállalatcsoportot. Ez másként nem megy! Ha 
ez nekem csak egy munkahely, csak egy pozíció lenne, akkor 
biztos, hogy fele annyi sikert sem tudnánk elérni!” – hangzik a vá-
lasz. A napjainkban gyakori egyszer itt, máskor ott, „univerzálisan 
bevethető” menedzser modell ilyen nagy ívű feladatok végrehaj-
tásánál csődöt mond, értünk egyet a konklúzióban. „Együtt kell 
élni a vállalattal és ehhez rengeteg idő és energia kell+ Valamint 
teljes elhivatottság, mert ha ez teher, akkor az alatt összeomlik 
az ember! Ha ez csak egy munkahely lenne, nem lehetne tizen-
két-tizenöt órákat dolgozni teljes erőbedobással, és aztán más-
nap felkelni, feltöltődve, megújult érdeklődéssel nekigyürkőzni az 
újabb teendőknek.” Az újabb és újabb feladatok láttán, éppen 
aznap kérdezte egy kollegája, hogy tud-e még mindig mosolyog-
ni. „Persze, hiszen még csak hétfő van!” – vágta rá a választ. 
Dávid Ilona tényleg örül a hétfőnek. És a hétvégének is, pedig 
akkor is folyamatosan „zakatolnak” a gondolatai, foglalkoztatják a 
megoldandó kihívások. „Ez nem olyan munka, amit le lehet tenni, 
főleg nem mentálisan. Fizikailag talán igen, de az agyunk pörög 
tovább! Sőt még álmomból is néha arra ébredek, hogy Úristen, 
mit felejtettem el, mire nem gondoltam! Néha még a megoldások 
is jönnek…” Ez azt jelenti, hogy az ember nem fáradt el, nem 
égett ki, van ereje és kedve tovább birkózni a kihívásokkal, ösz-
szegzi a vezetői elkötelezettség fő kritériumait.

A változás inspirál
Nagy múltú, tradicionális vállalat a MÁV, sokszor konzervatív, de 
kiváló szakterületi vezetőkkel. Egy ilyen forrongó, nemzetközileg, 
geopolitikailag átalakuló világban nem lehet egyszerű a cégveze-
tés. „Ez engem inspirál!” – mondja Dávid Ilona. Persze, az em-
berek, a dolgozók inkább a nyugalmat kedvelik, de őket ezek 

a változások napi, heti vagy akár több hónapos szinten nem is 
érintik. A menedzsmenttel elhatározták, milyen feladatokat olda-
nak meg a2016-ban, a közelmúltban viszont érkezett egy kor-
mányzati határozat, hogy a MÁV-nak át kell vennie a fővárostól a 
HÉV-vonalak teljes üzemeltetését, irányítását. Ez bizony hirtelen 
átrendeződést jelentett a prioritásokban. „De ez a harmincnyolc 
ezer ember közül maximum 50-100 ember érint közvetlenül, így 
a változások kezelése, megélése belátható feladat. Ezek az em-
berek pedig együtt élnek, lélegzenek a szervezettel, számukra 
nem szokatlan, hogy vannak újra és újra kezelendő változások. 
Ez az öt év elég hosszú idő volt ahhoz, hogy megismerjük egy-
mást, egymás mentalitását, munkabírását, morálját – és persze 
a vezetőtársak olyan munkatársakat gyűjtenek maguk köré, akik 
az alapkérdésekben hasonlóan gondolkodnak. „ A hírek szerint 
lezárultak az idei bértárgyalások a MÁV csoportnál. „Vagy csak 
most kezdődnek igazán!” – hangzik a sokat sejtető megjegyzés. 
Lassan húsz éve annak, hogy egy elhúzódó, nagyon izzó sztrájk 
alatt az akkori vezérigazgató infarktust kapott. „Az elmúlt öt év-
ben nem volt sztrájk, még kisebbek sem, fenyegetőzés persze 
volt. A bértárgyalás sem egyszeri alkalom, a szakszervezetekkel 
folyamatos kapcsolatot tartunk fent. Itt hagyományosan erősek a 
szakszervezetek – mi megpróbálunk partnerként tekinteni rájuk, 
hiszen ugyanazért a vállalatért, ugyanazokért a munkavállalókért 
dolgozunk!” – hangsúlyozza Dávid Ilona. Adódnak nézetkülönb-
ségek, a lényeg az, hogy képesek legyenek közösen megtalálni 
a megoldást. „Senkinek sem jó, ha sztrájk alakul ki, az kárt okoz 
a vasútnak. Egyébként pedig egyáltalán nem biztos, hogy eléri 
a célját…! Sokkal hamarabb megegyezünk, ha ugyanazt képvi-
seljük!” Mindig vannak nyitott kérdések, a legfontosabb persze 
mindig a bérek alakulása, de ebben a végső szó, int mindenhol, 
itt is a tulajdonosé. Evvel persze lehet nem egyet érteni, de túl 
sok mozgástér nincsen, teszi hozzá. „Azzal, hogy mi nem élünk 
a folyamatos erőfitogtatás módszerével, hanem partnerként te-
kintünk egymásra, ismerjük egymás gondolatait, a tulajdonosi 
elvárásokat, így könnyebb megegyeznünk.” A másik fontos té-
nyező, hogy a menedzsment nem csak a szakszervezetektől tá-
jékozódik a munkavállalók helyzetéről. „Folyamatosan járunk ki 
a terepre, nehogy beleessünk abba a hibába, hogy az íróasztal 
mellől minden olyan fényesnek tűnik, a papír sok mindent elbír, a 
valóság viszont egész más.” Látni kell, milyen problémákkal küz-
denek a munkatársak és így az egész vállalat. Ezek kezelésére 
ugyanolyan terveket kell készíteni, mint a vasút fejlesztésére, mit 
milyen ütemben tud a vállalat megoldani. „Ha ezt megfelelő nyi-
tottsággal tárgyaljuk meg a szakszervezetekkel, akkor ők látják, 
hogy a menedzsment elkötelezett abban is, hogy a munkaválla-
lóknak is megfelelő körülményeket teremtsen.”

Rombolni könnyebb, mint építeni
A vasúton belül életpálya modellt is kidolgoztak. „Ez működik” 
– szögezi le az elnök-vezérigazgató asszony. Nem is ez a gond, 
hanem az, hogyan tudják a munkaerőt a MÁV-hoz csábítani és 
hogyan lehet a gyerekek érdeklődését felkelteni a pálya iránt – 
emeli ki az általa legfontosabbnak ítélt kérdést. Az elmúlt idő-
szakban nemcsak a vasút általános állapota romlott, hanem 
megszűntek a vasúti szakképzői intézmények, vasúti szakközép-
iskolák. Jelentkező fiatalok még csak lennének, akik egészségi-
leg is alkalmasak lennének a pályára, nem képesek egy év alatt 
elsajátítatni azt a nagy mennyiségű szakmai ismeretet, amit ko-
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Dávid Ilona
rábban négy év alatt kellett megtanulni. „Ezért nincs utánpótlás, 
mert hiába akar egy fiatal a nyolcadik osztály elvégzése után, 
gyakran vasutas szülők gyermekeként ebbe az irányba tovább 
tanulni, nincs hová menni, 2007-2008-ban megszűntek ezek a 
szakosított intézmények.” A helyzet megváltoztatása érdekében 
megállapodásokat kötöttek szakképző intézményekkel, ahol 
már 2017 őszétől indulnak olyan csoportok, melyek kifejezetten 
vasútműszaki képzést nyújtanak. „Ennek beindítása is rengeteg 
munka volt, évekbe tellett, míg meggyőztük az intézményeket, 
leszerződtünk és beindulhat a képzés mind közép, mind pedig 
felsőfokon. Ösztöndíjprogramokat is indítunk. Mindent a nulláról 
kellett újra felépíteni. Lerombolni mindig könnyebb, mint valamit 
létrehozni!” – mondja Dávid Ilona. A folyamatos műszaki fejlesz-
tés mellett is a legfontosabb az emberi tényező: híres a vasutasok 
elkötelezettsége, legendákat mesélnek emberekről, akik ha be-
fagy egy váltó, minden utasítás nélkül felkelnek éjszaka és kiol-
vasztják – mert nem lehet mindent és mindenhol automatizálni. 
„Ez a tradíció, kultúra él. Olyan elkötelezett embereket keresünk, 
akik kiállják a hétpróbát, akikre minden körülmények között lehet 
számítani!” – emeli ki a vállalati kultúra fontosságát. Öt éve áll Dá-
vid Ilona a MÁV-csoport élén. Hogyan lehet ennyi ideig a vezetői 
székben maradni? „Ez nem csak az adott embertől függ. Sokkal 
inkább a teljesítményétől, a megújuló képességétől. Ha az ember 
beleég a problémákba, ha eléri a teljesítőképességének a hatá-
rát, akkor a tulajdonos lép… Persze ez akkor is megtörténhet, ha 
jön a teljesítmény, ha meg tud újulni egy vezető, de ez már egy 
másik kérdés…” – fejti ki. „Ha pedig valaki arra rendezkedik be, 
hogy három évenként vált, akkor az a menedzser csak egy pozí-
ciót tölt be, de nem egy hivatást gyakorol” – mondja sommásan.

A férfiak megkapják a bizalmat…
Dávid Ilona helyzete nem csak attól különleges, hogy az ország 
egyik legnagyobb vállalatcsoportjának élén áll, hanem hogy eb-
ben a pozícióban alig akad női vezető. Ez azt jelzi, tényleg egy 
macsó világban élünk. De ő már áttörte az úgynevezett üvegpla-
font… „Ha tényleg létezne ez a bizonyos üvegplafon, nem ülnék 
itt és nem lennének női felsővezetők. Mindig az adott női szak-
emberen múlik, hogy akar-e, mer-e tovább lépni, egyre nagyobb 
kihívásokkal szembe nézni és egyre nagyobb felelősséget vállal-
ni. Úgy vélem, az üvegplafont magunkban hordjuk” – szögezi le. 
„Egy női és férfivezető kinevezése között az alapvető különbség 
az, hogy egy férfi esetében már a kezdetetektől megvan a biza-
lom, tehát a kinevezéskor azt mondják: bízom benned, hogy te 
ezt meg tudod csinálni, ezért kinevezlek. Aztán vagy sikerül, vagy 
nem, de minden támogatást, bizalmat megkap+ Egy nőt pedig 
úgy neveznek ki, hogy jól van, próbáld meg, bizonyítsd be, hogy 
alkalmas vagy és bízhatok benned! Ha ez sikerül, akkor újabb és 
újabb próbatételek következnek, újabb és újabb „púpok” kerül-
nek a női vezető hátára… Egy idő után aztán kezdi érezni, hogy 
talán már megbíznak benne, talán már számít a szava… A bizal-
mat a férfiak kapják, a nők megdolgoznak érte, ez a legnagyobb 
különbség egy női és férfi vezető kinevezésénél” – hangsúlyozza 
az elnök-vezérigazgató asszony. Persze, aztán a továbbiakban a 
megítélés a teljesítményen múlik, akár nő, akár férfi a vezető. És 

hogy mi a helyzet itt belül, a nagyon férfi orientált szervezetnél, 
a MÁV-nál? Kiderül, hogy ez öt év után már nem kérdés, az első 
fél évben még az volt. Eleve egy MÁV-vezérigazgató a kinevezé-
sénél mindig nagyon nehéz helyzetben van, akár férfi, akár nő. 
Meg kell mutatnia, hogy erős, következetes, vannak célkitűzései, 
melyeket végig tud vinni. „A legfontosabb, hogy az első számú 
vezető döntésképes legyen!” – hangsúlyozza. Nőként nagyon 
fontos, hogy nem szabad elférfiasodni, de a vezető ne legyen 
túl „nő” sem, teszi hozzá Dávid Ilona. „Nincs hiszti, nincs kiabá-
lás – ez nekem otthon sem szokásom. Fontos, hogy beszéljük 
meg a problémákat és haladjunk tovább! Nekem problémától, 
stressztől nem lábad könnybe a szemem!” Van-e különbség egy 
nagy állami cég első számú vezetője s egy multinacionális vállalat 
hasonló szinten lévő főnöknek kihívásai között? Dávid Ilona volt 
multinacionális cégnél is főnök, így látja a különbségeket. Ha egy 
állami vállalatnál egy vezető már bizonyított és elnyerte a bizal-
mat, akkor már hozhat új megoldásokat, új javaslatokat. Szerinte 
egy multi cég vezetőjének sokkal szigorúbb keretek között kell 
dolgoznia. Sokkal erősebbek a sablonok, az országhatárokat át-
ívelő standard működési modellek. Így ott egy vezetőnek sokkal 
nehezebb egyedi megoldásokat bevinni a saját területére, a saját 
országába. „Úgy érzem, az állami vállalati felsővezetői pozícióban 
nagyobb a felelősség, mert azt mondják, találd ki, vidd végig és 
felelj érte!” – hangzik a következtetés.

Fontos a család
Ekkora terhelésnél, a szinte hétnapos munkahétnél vajon a MÁV 
elnök-vezérigazgatójának van „másik élete”? „Persze hogy a 
családom!” Egy huszonöt éves fia és egy huszonhárom éves lá-
nya van. „Nekik biztosan agy szerepük van abban, hogy nem 
vettem fel úgynevezett vezérigazgatói allűröket. Mert ők jönnek, 
hogy éhesek, az ebédet meg kell főzni, közös programokat kell 
szervezni – alapvetően így egy családanya hétköznapi életét élem 
a hivatalon kívül.” Sok férfivezető munka után golfozni, teniszez-
ni megy. Ő, ha elutazik például Brüsszelbe, a gyerekei sokszor 
utána szólnak, hogy mi mindent ne felejtsen egyébként a család 
számára elintézni. „A családi életet én ugyanúgy szervezem, mint 
amikor nem voltam vezérigazgató. Legyen az főzés vagy vasa-
lás – most hétvégén kivasaltam mindent, még most is érzem 
a derekam!” – lapogatja meg a hátát bizonyítékul. „Ez biztosan 
segít abban, hogy a földön járjon az ember” – teszi hozzá. Ott-
hon ő sosem „vezérigazgató”, ezt leveti már kabátjával együtt az 
előszobában! A gyerekeitől kapta a legnagyobb kitüntetést, egy 
üveggravírt azzal a felirattal, hogy „A Legjobb Anya”, meg biztos, 
ami biztos, egy másik, vörös rózsafejekből készített installációt 
„Best Mom” felirattal. Bár már nem élnek együtt, de a gyerekei 
igénylik a szinte napi kapcsolatot és azt is, hogy legyenek közös 
programjaik, utazásaik, nyaralásaik. Dávid Ilona szeret utazni, ez 
a hobbija. Az élmények „gyűjtögetése” igazán feltölti, főleg ha 
nem telefonálgatnak folyton utána… „És a foci, az is utazgatás-
sal jár” – kacsint mosolyogva… Dávid Ilona úgy látja, „nem kell 
a karrier és a család között választani! Az utak tudnak egymás 
mellett is működni – sőt, csak így teljes az élet!”
Skonda Mária
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„ … nem akartam a családom tovább terhelni …”
Ennek a beszélgetésnek már egy előző 
számban meg kellett volna jelennie, de - 
vezénylésünkből adódóan- több alkalom-
mal is változtatni kellett az időponton. 
E sorozat beharangozása után azonnal 

megkeresett a bátaszéki tagcsoport ve-
zetője, hogy felhívja figyelmem egy kol-
légája „művészi hajlamaira”. Rákerestem 
a névre az interneten, s gyönyörű fest-
ményeket hozott fel a kereső program, 
s sóhajtva vittem a kurzort a lapozó felé, 
hogy már megint nem az általam kere-
sett oldalt dobta fel, kevés időmet ismét 
monitor előtt tölthetem, gondoltam fanya-
logva. Azért, csak beleolvastam az első 
bekezdésbe, hogy megtudjam, ki festette 
azokat a képeket -amelyek azonnal von-
zották tekintetem-, hogy majd visszatérek 
erre az oldalra. Bevallom, meglepődtem, 
amikor kiderült az első pár sor után, hogy 
jó helyen járok. Ezek után már vártam a 
találkozást, ami a napokban meg is tör-

tént Bátaszéken, ahol a város szélén várt 
kollégánk, mert alkotásainak bemutatását 
már az utcán megkezdte, egy ház falán. 
Ezután érkeztünk lakására, ahol egy asz-
talon albumok sokasága volt, melyekben 

eddigi műveiről készült fotókat 
gyűjtötte össze. Lopva a falon 
lévő órára néztem, hogy vajon 
oda érek-e éjszakai szolgála-
tomba, ha minden fotót meg-
nézek. Így utólag már tudom, 
hogy ezt a sokrétű ábrázolási 
módot másképp nem érthet-
tem volna meg, ezt tényleg 
látni kell. Sorolhatnám, hogy 
a fali festményektől a motor 
tankokon, bukósisakokon át, 
hogyan jutott el a falon lógó 
tájképekig, csendéletekig, de 
erről meséljen Ő maga. Sze-
rencsém volt, mert nem ha-
rapófogóval kellett a szavakat 

előrángatnom belőle, 
minden képhez volt 
sztorija, kérdéseim 
előtt érkeztek a vála-
szok, csak figyelnem 
kellett. 
 
Szia 35403522! Megkérnélek, 
mutatkozz be az olvasóknak!
Itt azért tudják a nevem is, Csiki Já-
nosnak hívnak! 1962. március 31-én 
születtem Szekszárdon, de Báta-
széki vagyok a mai napig, percig. 
Az általános iskola elvégzése után 
volt, aki meg akart lincselni, mert azt 
mondtam, hogy CSAK azért akarok 
abba középiskolába menni - amelyik 
öt háznyira volt tőlünk -, mert közel van. Persze, nem ez volt az 
én fő indokom, hanem az, hogy ennek a gimnáziumnak súlya 
volt, és ezért akinek kijött, az érvényesülni is tudott. A gimit elvé-
geztem, mert én egy humán beállítottságú vagyok, függetlenül 
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attól, hogy gyerekkorom óta ütöttem, fúrtam, faragtam mindent, 
tehát tőlem a technikai rész sem állt távol. Talán ezért is kötöt-
tem ki a vasúton, és nem azért, mert Édesapám mozdonyvezető 
volt, mint ahogy öregapám is. 1914. június 28-án Ő 
vitte a Bácskában azt a vonatot, amelyen Ferenc 
Ferdinánd trónörökös utazott Szarajevóba, amikor 
merénylet áldozata lett, s mint tudjuk, ez volt az I. 
világháború kitörésének ürügye. Sok mindent me-
sélt a papa, de igazából ez nem motivált engem a 
vasút felé, én nem úgy voltam, ahogy sok gyerek, hogy „Hű a 
vasút!”, nekem természetesek voltak ezek a dolgok. Tíz évesen 

375-ös mozdonnyal tolattam, velem dobáltatták a szenet, mond-
ták, hogy mit csináljak. A szagot, a füstöt elég gyorsan bevettem. 
Ettől függetlenül, amikor tizenévesen ezzel az apropóval kint jár-
tam a vasúton és az akkori reszortos kérdezte tőlem, hogy mikor 
végzel, mikor jössz a vasúthoz, én azt válaszoltam, majd, ha a 
fejemre estem. Valószínű, ezért vagyok most is itt. (nevet) Humán 
beállítottság ide, humán beállítottság oda, negyedik osztály vége 
februárjában az asztalnál ültünk, s közöltem, hogy mégiscsak 
mozdonyvezető leszek. Ekkor Édesanyámnak kiesett a kezéből 
a kanál, Apám székely emberként csak meghúzta a vállát, s any-
nyit mondott, „Te tudod, látod, hogy megy az”. Akkor még 300 
órákat mentek - mint ahogy én is, amikor kezdtem a vasutat -, ez 
azonban hozzásegített ahhoz, hogy amikor első éjszakai szol-
gálatomra készültem és nem buliba mentem, nem kellett azon 

gondolkodom, hogy fogom bírni ezt, mint életvitelt. Én nem is 
tudnék állandó nappalos időben dolgozni, alig vártam, hogy a 
műhelynek vége legyen. Sokszor éjszaka után ott folytatom, ahol 

előtte nap abbahagytam, de így tudok például egy 
motort időre megfesteni, mert az előző szín addigra 
megszárad. Nálam a klasszikus mondás működik, 
hogy a napnak 24 órája van, plusz az éjszaka.

Hogyan jutottál el a festész ethez?
Óvodában már látták, hogy valami van, ennek megfelelően fog-
lalkoztak velem. Azokat, amiket akkor rajzoltam, a mai napig is 
megvannak beborítékolva. Aztán, az általános iskolában jöttek 
a pályázatok a zöld erdőről, a vizekről, mikor, miről írták azokat 
ki és én ezeken elindultam. Egyszer, az osztályfőnököm bevitt a 
tanáriba a rajztanárnőhöz, aki nem hitte el, hogy ezeket a rajzo-
kat, festményeket én csináltam. Egy téli kép volt szarvasokkal, 
rókákkal, nyulakkal, lábnyomok a hóban. Minden annyira élethű 
volt, hogy a tanárnő ki akarta deríteni, hogy csináltam azokat, 
fényképről, vagy bármiféle modellről. Az osztályfőnök győzködte 
rajztanárnőt, hogy én csináltam, de ő nem hitte el. Kértem őket, 
hozzanak egy papírt és akkor rajzolok nekik, de még azt is fel-
ajánlottam, mondják meg ők, mit csináljak, nehogy az legyen, 
hogy begyakoroltam, amit meg akarok jeleníteni. Végül, egy lovat 
kért és ott előttük lerajzoltam, besatíroztam teljesen élethűre. A 
tanárnő még akkor elrakta emlékbe azt rajzomat, amit negye-
dikesként alkottam, pedig 
megkérdőjelezték a tu-
dásomat. Később olya-
nok fordultak elő velem, 
hogy megkérdezték, hány 
évembe telt egy képnek a 
megfestése? Nem akar-
ták elhinni, hogy rövid idő 
alatt, akár egy ültő helyem-
ben több képet is képes 
vagyok megfesteni. Arra 
rájöttem hamar, hogy a 
legnagyobb ihletet mindig 
a határidő adja. Én soha 
nem tudtam megcsinálni 
azt amit mások, hogy akár 

A napnak 24 
órája van, plusz 
az éjszaka 

Mindannyian mások vagyunk
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10 éven keresztül minden kiállításra ugyanazokat a képeit vitte. 
Csak akkor viszek vissza ugyanolyan képet, amikor belepasszol 
tematikába, vagy kimondottan azt kérik. Pl. Anyák napjára virá-
gokat, ha horgászokhoz megyek, akkor nekik tájakról, folyókról 
viszek képet, ez akár lehet visszatérő is.

Említetted, hogy a mozdonyvezetést választottad. 
Azonban képeidet elnézve számomra hihetetlen, 
hogy ebbe az irányba indultál el.
80-as éveket írunk, apám egyedüli fizetéséből él a családunk, 
egyke gyerek voltam. Az akkori egyetlen dekoratőr képző inté-
zetbe - ami kétéves iskola volt - készültem, onnan 
lehetett volna restaurátorként tovább képezni ma-
gamat. Ide volt ismeretségem is, amit úgy szerez-
tem, hogy egy temetésen megkértek rajzoljak va-
lamit. Mint kiderült később, ennek az intézménynek 
az igazgatóhelyettesének rajzoltam, aki ezután 
közölte, ha leérettségiztem, vár ebbe az iskolába, 
ott a helyem. Az osztályfőnököm is tudott erről a dologról, s az 
érettségi banketten tudta meg - hitetlenkedve nézett rám -, hogy 
én szeptember 1-jén kimegyek a vasútra és ott fogok kezdeni, 
mert mozdonyvezető leszek. Nem tudom, hogy alig 18 évesként 
felnőttek tekinthető-e már az ember, de én akkor azért hoztam 
ezt a döntést, mert nem akartam a családom tovább terhelni, 
hogy én egyedül felmegyek Budapestre. Azért is könnyebb volt 
ez a váltás, mert rajongtam a technikai dolgokért, és vonzott ez 
a kötetlen munkaidő. A hétköznapi „darálós munkavégzést” ne-
hezen tudnám elképzelni magamnak. Utána még erősödött ben-

nem, hogy jó döntést hoztam, mert láttam a tájakat, utazgattam 
többfelé, sok embert megismertem. Erre nagyszerű példa, ami-
kor Kecskemétre elmentünk egy Munkácsy kiállításra, az utcán 
minden harmadik ember köszönt. Az akkor öt éves kisfiam meg-
jegyezte, hogy mi miért nem tudunk úgy elmenni bárhová, hogy 
ne ismerjenek téged apa?

Amikor nem a határidő az ihlet, akkor hogyan szok-
tál festeni? Előtted már kész van a kép, vagy menet-
közben alakult ki minden?
Ha megadják, hogy milyen képet kérnek (láttad pl. azokat a zon-
gorás festményeket), akkor csinálok néhány vázlatot és abból 
lehet választani, a többit meg esetleg elrakom magamnak. Elő-
fordult már, hogy az összes vázlatot elvitték. 
 Van olyan, hogy szembejön az ötlet az utcán, vagy előre megka-
pom hónapokra egy kiállításnak a tematikáját. Ilyenkor van időm 
anyagot gyűjteni és az alapján készítem el a képeket. Volt már 
olyan is, hogy elkezdtem maszatolni egy ecsettel mosás alkal-
mával és egyszercsak kész lett a kép. Ez olyan, mint a buzgár, 
amikor kijön a gátból egy repedésen és egyszer csak kitört a víz, 
ami magával ragad. Én így folytatom a képet tovább.
 Legérdekesebbek a spontán dolog: pl. egy szobrot úgy farag-
tam ki, hogy gyújtóst készítettem és egyszercsak már ott állt előt-
tem István és akkor, már csak egy koronát kellett faragni a fejére 
bádogból. 
Úgyis jártam egy képpel, hogy éreztem, nincs még teljesen kész, 
de nem volt több ötletem hozzá. Félreraktam, s egy pakolás al-
kalmával, amikor legközelebb előkerült, akkor fedeztem föl, hogy 
mennyi mindent tudnék még festeni, meg mennyi mindent kellett 
volna annak idején. Igaz, négy- öt év eltelt, de kész lett a kép.
 Jártam úgyis, hogy kint maradt az udvaron egy farostlemez és 
az elázott. Az eső csodás lenyomatot hagyott maga után a le-
mezen, ami mellett egy magamfajta nem tud elmenni. Olyan ér-
zésem volt, ez egy nekem itt hagyott vázlat, amit már csak ki kell 
egészítenem.

Kapcsolódva a szakmádhoz, a vasúton szoktál né-
zelődni és onnant ötleteket meríteni?
Igen, előfordult már többször is. Például egyszer utaztam be 
Szekszárdra egy ügyet intézni. Őcsény előtt megláttam egy 
tanyát, ami nagyon megtetszett, ahogy ráláttam a vasútról. El-

kértem a kalauztól a tollát és egy „ÍRÁSBELI REN-
DELKEZÉS” (számára nem emlékszem) hátuljára, a 
kalauztáska tetejét felkarcoltam bizonyos dolgokat, 
amiket technikailag meg akartam jegyezni akkor. 
Jöttem visszafelé - ugyanezzel a jegyvizsgálóval -, 
ismét elkértem tollát és kiegészítettem a rajzot, hogy 
hogyan áll a kút, hogyan esik a fény a félig ledőlt 

górén, a romos tanyán. (A kolléga, a mai napig emlegeti ezt a tör-
ténetet.) Egyébként ennek a képnek azért lett a címe „A kakas ta-
nya”, mert rokonaimtól tudtam meg, hogy így hívják azt a helyet.

Miért nem lehet ebből megélni?
Erre egyik kedvenc közmondásom a válasz, ha rövid akarok len-
ni: „Sok a vadász, kevés a fóka”. Ha valaki eljut valamilyen szint-
re, szereti és csinálja, akkor a „jóindulat” olyan szinten van vele 
szemben, hogy konkurenciát látnak benne szakmán belül. Az ad-
dig segítőkész tanítók ilyenkor már azt mondják, semmi szükség 

Nem akaratsze-
rűen alakul ki 
egy korszak
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nincs arra, hogy -nevezzük így magunkat- eggyel több csepűrá-
gók legyen. Akkor jöttem rá erre, amikor egy tolnai megyei kö-
zösségben, a Bárka szalon meghívta és próbálta összehozni, 
az úgymond profikat és az amatőröket. Mindig csak hétvégeken 
tudtunk összejönni, ezét ott rövid volt az idő arra, hogy teljesen 
átadjuk magunkat a művészetnek, hogy csak rajzolgassunk akár 
vörösborral az asztalterítőre. Kevés volt az idő, tehát röviden any-
nyit mondhatnék, hogy a mai korban ez nem lehetséges.

A családod hogyan viszonyul ehhez a kedvtelésed-
hez?
Mondhatnánk, hogy jótékonyan tűrik, akár más hákliaimat. Ami-
kor, hajnal háromkor még festek, valaki kijön és megkérdezi, mi-
ért nem fekszel már le, akkor azért elfogadják, hogy csak ilyenkor 
van lehetőség arra, hogy teljesen átadjam magam a hobbinak, a 
festészetnek. Ilyenkor nem csöng a telefon, nincs az, hogy valami 
ügyet kell intéznem, félbe kell hagynom egy ötletet, gondolatot. 
Igazából ilyenkor tudok dolgozni. Ez olyan, mint amikor elmégy 
egy hangversenyre, s még nincs vége az előadásnak, de már né-
zed az órád, hogy elérjem a vonatomat, odaérek-e majd a mun-
kába. Tehát, egyáltalán nem tökéletes az összhatás, az érzés.

Te könnyen mondod rá egy képre, hogy ez már most 
készen van?
Munkácsy Mihály, az egyik képén 15 éven keresztül átfestette 
mindig az egyik figurát. Ő megengedhetett magának ilyet, de 
nála súlya volt annak a dolognak, hogy mondanivalója legyen a 
figurának, annak a képnek. Én is megengedhetném ezt magam-
nak, de nem mindig lehet. Mert ha megkérnek, hogy fessek le 
egy tanyát, akkor ott ragaszkodom a meglévő arányokhoz, szí-
nekhez, hogy az felismerhető legyen. 
 Akkor, amikor emlékezetből festek, vagy 
magamtól kitalált témát próbálok megje-
leníteni, akkor befolyásolja a munka végét 
az is, hogy egyáltalán van-e kedvem még 
tovább dolgozni rajta, vagy azt érzem, hogy 
még ez nem tükrözi azt, amit szerettem vol-
na megjeleníteni. 
Van olyan, hogy hozzányúlnék még, mert 
én nem látom a fától az erdőt. Ilyenkor mást 
kérek meg, hogy nézze meg, van-e olyan, 
amit én nem vettem észre. 
 Ha a fejemben készült el a kép és utána je-
lenik meg a kezem által, s ekkor nem látom, 
mit csináljak még vele, akkor abbahagyom, 
otthagyom egy kis időre.

Mozdonyvezetőknek milyen képek-
ből állítanál össze egy tárlatot?
Életformánkból következően elsősorban tájképeket, de minden-
képpen ott lennének a technikai dolgok, a mozdony, a vonatos 
képek. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy az is szempont, hogy 
a kiállító helyen milyen karakterű mozdonyok vannak. Itt Báta-
széken biztos, hogy előkerülne az MD-ről készült kép, de vannak 

képeim gőzmozdonyokról - egy egész opusz- ahogy a hegyek 
között kanyarognak más-más tájakon, különböző típusú mozdo-
nyok, de van egy ilyen sorozatom is, amit nyugdíjba vonuló kollé-
gáknak készítettem. Eleinte meglepetésként adtuk, később már 

hagyománnyá vált (várták), s már az ünne-
pelt választotta ki, melyik „biciklije” legyen a 
képen, amivel évekig, sok ezer kilométeren 
át kereste a párhuzamos sínszálak végét, 
ahol összeérnek.

Hogyan képzeljünk el, mint festőt? 
Láthatunk Téged festőállvánnyal a 
hónod alatt, palettával a kézben, 
szalmakalapban, ahogy festesz?
Fejből el tudom mondani, hogy összesen 
7 db ilyen kép készült, amihez kipakoltam 
és ott élőben festettem. Ebben van téli kép, 
van patakpart, borjúhodály. Ennek a fes-
tészetnek egyébként van egy hangulata. 
Ilyenkor ezért megyek ki és nem a képért, 
hogy az elkészüljön.

Magadban le tudod fényképezni, 
amit később meg akarsz jelentetni?
Fotórealisztikus memória, így hívja a szakirodalom. Akár hóna-
pokkal később is fel tudok idézni, ki tudok keverni egy színt, amit 
korábban láttam. Azt nem mondom, hogy mindent meg tudok 
mondani, hogy hol helyezkedett el, amit le szeretnék festeni. 

Mindannyian mások vagyunk
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Most csináltam egy olyan képet, ahol élethűen festettem le, hogy 
hány sor cserép van a tanyán, hány lépcső megy fel a tetőtérbe. 
Meg is kérdezik sokszor, miért ragaszkodom ennyire az eredeti 
részletekhez? Erre én azt válaszolom, hogy megérdemli az, aki 
megkért, hogy fessem le az ő dolgát.
 Jártam úgy is, hogy egy papának festettem ajándékba képet 
és a rokonság azon veszekedett, hogy mikor készült a kép? Az 
alapján akarták eldönteni, hogy a szénaboglya téglával, vagy 
autógumival van lefogatva. Az ilyen apróságok is számíthatnak 
a képen. Ha konkrét realista képek születnek, akkor szeretek 
nagyon odafigyelni az apró részletekre. Az egyik kollégámnak 
is festettem egy képet és a nagymama felfedezni vélte a szom-
szédjának a tanyáját. Pedig, nekem az csak két ecsetvonás volt, 
de ő belelátta a képbe azt a házat. Ezért, nagyon oda kell figyelni 
mindenre, hogy hogyan áll a járdalap, hogy áll egy oszlopon a 
drót, meg minden.

Eddigi festői munkásságot alatt voltak-e korszakaid, 
vagy egyáltalán lehet-e ilyenről beszélni nálad?
Nem az ember dönti el, hogy ez egy korszak, hanem - mint a 
történelemet-, úgy határozzuk meg, hogy a megtörtént dolgok 
utólagos beazonosítása és elhelyezése, illetve csoportosítása. 
Nem akaratszerűen alakul ki egy korszak, hacsak nem szándé-
kos. Például, valaki elkezd absztrakt dolgokat festeni, s mindent 
karikával, meg hurkapálcával fejez ki, vagy fazekas, amikor már 
olyan köcsögöt formáz, amilyet akar, nem pedig olyat, amilyen 
sikerül. Ekkor, már nem beszélhetünk korszakról.

Több képeden is látom, hogy visszatérő momentum 
a virág. Ebben van valami tudatosság?
Szeretek virágot festeni, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez 
nem így van. A virág mindig egy alkalomhoz kapcsolódik, azt 
meg kell örökíteni. Azonban, ha ott a virág, akkor nincs idő fes-
teni, nincs ott az ecset, a ceruza, vagy a lehetőség a megörökí-

tésre. A XXI. században élünk elővesszük a fényképezőgépet, a 
telefont, s lefényképezzük. De ki látott már olyat, hogy egy ilyen 
képet bekeretez valaki. Ezért amikor van időm, a képről lefestem 
a virágot.

Azt mondtad, kedvenceid a nonfiguratív ábrázolás. 
Ez honnan jött?
Szerintem a kor hozza, mert a technika átalakította a világunkat. 
Most nem az a szó, hogy szép képet festünk. Az már elmúlt - 
mint a század elején-, hogy a fotókat kiszínezték és festményként 
kereteztesd be. Ha igazán szép olaj, vagy akril festékkel egy ka-
rakteres képet készítesz, remélhetőleg annak újra lesz művészeti 
értéke.

Milyen eszközökkel dolgozol?
Mindenre, mindennel. (nevet) Alapjában véve én festek, ami nem 
zárja ki a grafikát, a tust, az alkalmazott grafikát, mert ugye ott 
más technológia kell. Oda akár autófesték, akár hétköznapi zo-
máncfesték, vagy ajtóra kenhető olajfestékről beszélünk. Azokkal 
én eldolgozgatok bármeddig tudva azt, hogy milyen lehetőséget 
adnak, milyen minőségben lehet velük dolgozni, milyen lesz a 
kép plasztikája. Összegezve: Zománcfesték, olajfesték, akrilfes-
ték, tus, szénrajz, vagy írásbeli rendelkezés hátoldala golyóstollal. 
Egyébként, úgy tanított rajzolni egyik tanárom, hogy azt mondta: 
„akkor lehet megtanulni festeni, ha nem tudod eltüntetni, amit 
egyszer már a papírra vetettél”. Meg kell fogni a tustollat és úgy 
gyakorol az ember, ahogy én is már iskolás korom óta. Rajzoltam 
a sláger jellegű dolgokat, zenészeket, színésznőket, színészeket, 
állatokat, grafikailag megpróbáltuk helyretenni őket. Ahhoz, hogy 
képszerűek legyenek ezek a grafikák, szorgalmasan kell satíroz-
ni, ide türelem is kell, mert ez nem korongecset, nem úgy haladsz 
vele. Itt azonban nem tudsz javítani, mint más festékeknél, vi-
szont ezzel a vizuális érzéked fejlődik, mert rá van kényszerítve az 
agy. A napokban, ismerős kisgyereknek rajzoltam egy nyúlfejet. 
Enid lányom meglátta és megjegyezte, hogy „Apa, te még mindig 
ezt a nyúlfejet rajzolod minden kicsinek?” Tehát, én emlékszem 
az első és egyben az utolsó grafikára, amit rajzoltam. Te emlék-
szel még az első alkotásodra?

 Már említettem, hogy még az óvodás rajzaim is megvannak be-
borítékolva. Határozottan emlékszem, hogy egy fekete karton-
papíron, amire téli képeket festettünk temperával. Azt tudom, 
hogy egy jobbról balra lefelé lejtő hegyen, sísapkában lefelé sikló 
valaki, a domb tövében egy hóember, szénből kirakva a szája, 
söprű a keze, fazék a fején. Erre a képemre azt mondták, hogy itt 
valami lesz. Ez volt az első. Ezeket a képeket időnként előszedve 
látszik, hogy már akkor egyféleképpen rajzoltam egy fát. Annak 
a fának karaktere - egy tölgyfát formázott- a mai napig megvan 
képeimben.

Beszéltünk az első képedről, mi az, amin jelenleg 
dolgozol, vagy most készült el?
Valójában nagyon sok megkezdett képem van 
(beszéltünk már erről), de bármikor nyitott va-
gyok egy újabb kihívásra, vagy felkérésre. 

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
Foto: Molnár Zsolt Gusztos Károly



2017. április-május18

Szakmai kitekintés

Nézegetem az Elvira fantázianevű internetes 
menetrendet. Budapest Keletiből Kelebiára 
az utazás a legjobb vonatokkal is minimum 3 
óra 6 percet vesz igénybe, feltéve, hogy nin-
csen késés. Bezzeg a nyolcvanas években! 
Akkoriban mintha közelebb lett volna a jugo-
szláv határ, hiszen  némely  gyorsvonatnak 
mindössze két órára volt szüksége ahhoz, 
hogy a Keletiből eljusson Kelebiára. Ebben 
az írásomban a 150-es vonal egykori emb-
lematikus vonatáról, a Meridián expresszről 
fogok néhány érdekes történetet elmesélni.
Egy alkalommal, 1983 kora őszén a beosztott masinámmal, a ra-
gyogó V43, 1160-as mozdonnyal továbbítottam a 376-1 számú, 
Meridián névre keresztelt vonatot Szabadkáról Budapest Keleti 
pályaudvar felé. A szerelvény első kocsija egy nagyon régi, sö-
tétzöld színű, GOSA gyártmányú, kifelé nyíló ajtajú hálókocsi 
volt. Menetrend szerint robogtam a szikrázó nyári napsütésben, 
semmi nem nehezítette a dolgomat. Soroksári-út felől Ferencvá-
ros bejárati jelzője sárga-zöld fénnyel engedélyezte az állomáson 
való áthaladást. Mivel a jelző előtt lévő ív akkoriban eleve hatvanas 
volt és erős emelkedőben feküdt, ezért egyszerűen visszazártam 
és megvártam, amíg a sebesség visszaesik negyvenre. Ezután a 
fokozatkapcsolót annyira felfuttattam, hogy a negyvenes tempót 
a gép tartani tudja. Kényelmesen csattogtam befelé a kitérőkön 
Fradiba, a fokozatkapcsoló kb. a negyedik vagy talán a hatodik 
fokozatban, a lábam pedig az ALE 10-es oldószelep pedálján 
pihent. Amikor a forgalmi irodához értem, hirtelen megszólalt az 
STA 3-as áramlásjelző. Első gondolatom az volt, hogy valaki le 
akar pattanni a vonatról, ezért meghúzta a vészféket. Azonban 
alattam a mozdony ahelyett, hogy lassult volna, gyorsulni kezdett. 
Kinéztem az ablakon és azt láttam, hogy gépmenetben csattogok 
Keleti felé, a vonatom pedig húsz-harminc méterrel mögöttem, a 

felvételi épület előtt található gyalogos átjáró előtt áll.  (A szakértők 
később a vonóvezeték fáradásos törését állapítottak meg, szerin-
tük a váltókon jobbra-balra kanyargó szerelvény adta meg neki a 
kegyelemdöfést. Magam is megnéztem a kiszakadt vasat, amely-
nek mindössze egy néhány négyzet-milliméteres felületen látszó-
dott fényes, friss törés, a többi része rozsdával borítva sötétlett.) 
A kocsi kisorozása rengeteg időt vett igénybe, hiszen hálókocsiról 
lévén szó, az utasok átszállítása nagyon sok macerával járt, de a 
vonóvezetékétől megfosztott kocsival való tolatás sem mutatko-
zott túl egyszerű feladatnak. Végül több, mint két órás késéssel 
sikerült bevergődnöm a Keletibe.

Egy másik alkalommal, amikor már a negyvenes Giganton jártunk, 
talán valamikor 1987 nyarán, a következő, nem mindennapi ese-
tet éltem át, miközben a Meridián expresszel poroszkáltam Pest 
felé. A vonat a hálókocsik kivételével igénybe vehető volt belföldi 
utazásra is.  Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kunszentmiklóson 
álltunk meg vele menetrend szerint. Amikor Miklóson megálltam, 
mindössze egy felszálló utas várt a peronon, így azután néhány 
másodperc elteltével Tóth Mária forgalmi szolgálattevő felemelte a 
vonatindító tárcsáját, hogy felhatalmazzon az indításra. Én azon-
ban észrevettem, hogy három tizenéves forma cigány fiú szalad 
a vonathoz, ezért nem indultam el azonnal, nehogy a mozgó vo-
natra próbáljanak felugrálni és balesetet szenvedjenek, mert mint 
tudjuk, a balesetek velejárója a kiszámíthatatlanul sok késés, amit 
mindenképpen szerettem volna elkerülni. Emiatt megvártam amíg 
fellépnek a harmadik kocsiba, majd ezt követően a lovak közé 
csaptam és nagy porfelhőt hagyva magam után sietősen távoz-
tam az állomásról. A gép halkan duruzsolt a hátam mögött, mi-
közben álmosítóan ringatózott a pályán. Egészen ellazultam, ami-
kor Kiskunlacháza és Délegyháza között arra lettem figyelmes, 
hogy kinyílt a bal oldali géptérajtó. Azt gondoltam, nyilván nem 
húztam fel rendesen a kilincset, ezért az lerázódott, aminek követ-
keztében az ajtó kinyílt. Éppen fel akartam állni a vezetői ülésből, 
hogy becsukjam, amikor a nyitott ajtón át belépett a vezetőállásra 
az egyik kölyök a három közül, akik a harmadik kocsiba szálltak 
fel Miklóson. A meglepetéstől az első pillanatban köpni-nyelni nem 

Meridián nemzetközi gyorsvonat érkezik...
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tudtam. Majd lassan-lassan kirajzolódott a történet.
A három testvér elhatározta, hogy Pestre utazik. Pénzük persze 
nem volt jegyre, de a jó szerencséjükben bízva, felléptek az ép-
pen indulni készülő vonatra. Egy darabig nem is volt semmi baj, 
de egyszer csak észrevették, hogy a vonat vége felől jön a kala-
uz. Elkezdtek előre menekülni. Igen ám, de nemsokára elfogytak 
a kocsik és ott volt előttük a mozdony. A legbátrabb észrevette, 
hogy a kocsi átjáró ajtaja nincsen kulcsra zárva, ezért azt kinyitot-
ta, a csavarkapocsra lépve átmászott a mozdony elején lévő kes-
keny járólapra, onnan jobbra, az oldalsó – a meleg miatt résnyire 
nyitva hagyott – vezetőállás ablakhoz,  azt egészen lehúzta, majd   
bemászott a hátsó fülkébe. Ezután a géptéren keresztül átjött 
hozzám az első vezérállásra. Mindezt az akrobatikus mutatványt 
menet közben, nyolcvan kilométer per órás tempó mellett hajtotta 
végre. Azt kérte tőlem, hogy a nyílt vonalon álljak meg, engedjem 
a tesóit is felszállni a gépre és vigyem el őket Pestig. Hihetetlen 
vakmerő mutatványát azonban nem díjaztam, Délegyháza előtt 
az időközben megszüntetett Áporka megállóhelyen megállítottam 
a vonatot és leszállítottam a mozdonyról. Két testvére ezt látva 
ugyancsak leugrott a kocsiból. Ezután folytattam az utat, de már 
cseppet sem álmosan, hiszen az adrenalin szintem az átélt szo-
katlan élmény hatására rendesen megemelkedett. Nem tudom, 
mit tettem volna, ha kést vagy más fegyvert szorongatva tör rám 
a bátor potyautasom. Szerencsémre a kölyök rendkívüli vakmerő-
sége mellett békés természetről tett tanúbizonyságot. Mellesleg 
akkoriban még az ezerszer elátkozott vasfüggöny mögött bé-
kében és biztonságban tengettük életünket, terrorizmusról leg-
feljebb a különféle médiumokból hallottunk, talán el sem hittük, 
hogy létezik. Ha napjainkban történik velem e nem mindennapi 
esemény, bizonyára nagyobb pánikot vált ki belőlem. Egy biztos, 
attól kezdve mindig gondosan bereteszeltem a hátsó vezetőállás 
valamennyi ajtaját és ablakát.
Volt ennek az emlegetett vonatnak egy hihetetlenül bosszantó, 
rossz szokása. Nagyon gyakran késett. Nem két percet, nem is 
harmincat, hanem gyakran akár két-három órát. Ilyenkor azután 
könnyen borult a mozdonyforduló, hiszen a Belgrádból érkező 
vonatról a Berlintől Belgrádig közlekedő 377-2-es számú, páros 
Meridiánra fordult a gép. Az érkezéstől az indulásig mindössze 
kettő óra húsz perc idővel számolhattunk. Ezért, ha a vonat ké-
sése elérte vagy meghaladta a 120 percet, másik gépet kellett a 
Kelebia felé induló szerelvény elejére akasztani. Ilyenkor persze 
végtelenül szomorúak és dühösek voltunk, mert nem mehettünk 
a beosztott gépünkkel.

Engem Keletiben ennél a vonatnál forduló szerint Harsányi Dezső 
kollégám szokott váltani. Már előző nap azon görcsölt, hogy bi-
zonyára késni fogok és neki majd valami fogott géppel kell men-
nie. Igyekeztem megnyugtatni, de nem jártam sikerrel. Végül azt 
találtam neki mondani: fogadok vele egy üveg konyakban, hogy 
hajszál rendesen megérkezem majd másnap a Keletibe. Ezt csak 
azért mondtam, hogy lenyugodjék, valójában fogalmam sem volt 
róla, hogy másnap hogy’ fog jönni a szerelvény Belgrád felől.
A rá következő napon azután már én izgultam Kelebián, hogy 
ne sokat késsen a drágalátos expresszünk. Aztán egyszer csak 
megjött, olyan negyed órás csúszással. Kelebiáról 17 perc ké-
séssel sikerült elindulnom. Na, gondoltam, ennyit be lehet hozni, 
amennyiben a forgalom is úgy akarja, és ha 5-8 km/ó-val gyor-
sabban megyek. Az alapjeladót tehát 108 kilométeres sebességre 

állítottam – most már elmondhatom, hiszen harminc éve történt, 
tehát a dolog elévült – és így döngettem Pest felé. Jól számoltam, 
mert Ferencvárosban már rendesen, menetrend szerint csattog-
tam keresztül. Azután jött a meglepetés. Keletiben feltartóztattak 
a bejárati jelzőnél. Több, mint öt percet szobroztam ott, miközben 
Dezső barátom hangját hallottam a 11-es (keletis) rádió csatornán, 
aki aziránt érdeklődött, hogy mit csinálok, merre járok? Én persze 
kapásból megvádoltam, hogy ő intézte el a bejáraton való feltar-
tóztatásomat, hogy megkaphassa a konyakját. Nyilván nem így 
történt, de én roppant mérges voltam és eléggé el nem ítélhető 
módon megtagadtam tőle a nyereményét. Aztán el is feledkez-
tünk az esetről, továbbra is jó barátok maradtunk. Most, hogy a 
régi jegyzeteimet lapozgatva ismét szembesültem inkorrekt visel-
kedésemmel, megfogadtam, hogy megkésve bár, de törve nem, 
ha legközelebb összefutunk, megkapja a járandóságát, az üveg 
konyakot. Így talán az én lelkiismeretem is megnyugszik.

De térjünk vissza a harminc évvel korábban lejátszódott esemé-
nyekhez! Amikor másnap jelentkeztem szolgálatba, a reszorto-
som kért, hogy menjek be vele az irodába és írjam alá az írásbeli 
figyelmeztetést, amelyet sebességtúllépésért róttak ki rám. (Az 
írásbeli figyelmeztetés abban az időben nem számított hátrányos 
jogkövetkezménynek, az, az átvétel pillanatában hatályát veszítet-
te.) Na, gondoltam, ez expressz munka volt. Tegnap száguldoz-
tam, ma meg már bűnhődöm. Igazán kiváló teljesítmény. Aztán 
kiderült, hogy egy régebbi szalagomat nézték meg, ráadásul nem 
is a ferenci reszortosok, hanem az ő munkájukat ellenőrző VBO-
sok. Így akadtak rá egy olyan szalagomra, amelyen a Puskin nevű 
gyorsvonattal a Soroksár és Haraszti közötti lejtős pályaszakaszon 
a hatvanas menetrendi sebességre engedélyezett vonattal nagy-
jából ötszáz méter hosszban a szerelvény hatvanhárom kilométe-
res sebességre gyorsult fel, de aztán ráfékeztem és tartottam a 
hatvanat. Képesek voltak ezért Írásbeli figyelmeztetést adni. Vajon 
akkor mit kaptam volna, ha kiszúrják az előző napi regisztrátumo-
mat, amelyen tudva és akarva, folytatólagosan elkövetett nyolc 
kilométer per órás sebességtúllépéssel továbbítottam a vonato-
mat? Még rágondolni is szörnyű. De megúsztam és ez a lényeg. 
Azóta sok víz lefolyt a Dunán és csak annyit mondhatok: senki ne 
kövesse a példámat, mindenki viselkedjék fele-
lősségteljesen! Nem érdemes kockáztatni! Még 
a Meridiánnal se száguldozzék senki, már csak 
azért se, mert napjainkra valósággá vált az or-
welli világ, amelyben a nagy testvér mindent lát, 
azonkívül úgy tudom, ez az expressz már évek 
óta nem létezik, régen megszűnt. Móricz Zsigmond



A MÁV-START Zrt. 2017. IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi munkavég-
zés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

IV. havi átlaglét-
szám (fő)

IV. havi „mí-
nusz” órák

IV. havi beteg-
ség órák

IV. havi beteg-szabad-
ság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi szabad-
ság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

IV. havi oktatás-képzés 
órák - időszakos oktatás, 
vizsg.

IV. havi oktatás-képzés 
órák - egyéb oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 6 998,46 5 106,70 1 891,76 305,40 224 225,53 695,21 471,92 2 774,78 208,58 188,46 445,87

VSZ Bp-Nyugati 5 128,37 3 408,69 1 719,68 16,00 1 101,82 167 169,20 -4,02 723,54 805,89 1 815,32 8,00 119,43 1 071,15

VSZ Szolnok 6 198,17 3 667,07 2 531,10 1 608,45 195 195,63 -0,02 112,00 435,92 2 166,35 59,70 12,66 1 008,04

VSZ Székesfehérvár 3 569,41 3 189,53 379,88 50,19 138 138,00 264,36 266,18 1 496,00 72,00 12,66 49,67

VSZ Hatvan 2 461,40 1 817,89 643,51 9,25 147,71 116 116,00 -0,01 224,41 415,30 1 829,04 16,00 24,00

VSZ Győr 4 242,35 3 386,25 856,10 216,00 85,24 151 153,40 559,93 475,43 1 522,85 48,00 18,00 111,00

TSZVI Budapest összesen 28 598,16 20 576,13 8 022,03 232,00 9,25 3 298,81 991 997,77 -4,05 2 579,45 2 870,64 0,00 11 604,34 412,28 351,21 2 709,73

VSZ Debrecen 5 480,21 4 570,90 909,31 7,90 32,90 204 204,97 -0,89 366,57 830,00 144,00 2 128,28 89,77 12,33

VSZ Nyíregyháza 3 668,37 3 094,09 574,28 13,84 138 137,77 524,69 587,47 288,00 1 306,97 59,60

VSZ Záhony 2 085,48 1 965,63 119,85 455,98 32,13 37,47 89 88,83 63,25 100,90 870,73 72,00 6,00

TSZVI Debrecen összesen 11 234,06 9 630,62 1 603,44 455,98 40,03 84,21 431 431,57 -0,89 954,51 1 518,37 432,00 4 305,98 221,37 18,33 0,00

VSZ Miskolc 4 534,84 3 675,49 859,35 144,00 147,96 249 249,63 -0,77 1 570,97 636,60 2 204,69 91,00 112,95 333,06

TSZVI Miskolc összesen 4 534,84 3 675,49 859,35 144,00 0,00 147,96 249 249,63 -0,77 1 570,97 636,60 0,00 2 204,69 91,00 112,95 333,06

VSZ Pécs 2 523,64 2 182,27 341,37 48,39 99 99,73 153,80 61,41 144,00 1 549,30 22,15 24,33 153,37

VSZ Dombóvár 4 409,58 4 030,77 378,81 12,00 403,55 175 176,27 472,36 830,47 144,00 3 167,21 98,26 42,00 168,66

VSZ Nagykanizsa 1 264,43 1 181,36 83,07 7,65 231,83 94 93,43 -0,32 493,79 201,37 1 600,00 64,99 225,26

TSZVI Pécs összesen 8 197,65 7 394,40 803,25 0,00 19,65 683,77 368 369,43 -0,32 1 119,95 1 093,25 288,00 6 316,51 120,41 131,32 547,29

VSZ Szeged 2 503,29 2 127,40 375,89 75,63 119 119,00 229,11 203,69 1 520,05 16,00 12,00 105,78

VSZ Békéscsaba 3 234,63 2 875,64 358,99 251,83 127 127,00 226,70 260,53 957,19 48,00 9,00 569,52

VSZ Szentes 1 966,45 1 775,88 190,57 6,72 51,00 61 61,70 184,00 34,98 923,35 18,87

VSZ Kiskunhalas 1 202,98 1 063,63 139,35 7,03 25,72 75 74,37 -1,32 88,00 113,67 1 302,27 147,30

TSZVI Szeged összesen 8 907,35 7 842,55 1 064,80 6,72 7,03 404,18 382 382,07 -1,32 727,81 612,87 0,00 4 702,86 230,17 21,00 675,30

VSZ Szombathely 369,06 278,60 90,46 30,02 65,40 59 58,43 -2,12 244,54 104,31 600,00 16,00 88,67

VSZ Celldömölk 1 330,50 1 204,74 125,76 17,42 338,28 139 139,27 -2,04 403,70 454,63 1 544,45 57,02 56,33 100,22

VSZ Tapolca 728,55 675,94 52,61 75,31 108 108,33 336,17 32,18 983,83 16,00 132,68

TSZVI Szombathely összesen 2 428,11 2 159,28 268,83 0,00 47,44 478,99 306 306,03 -4,16 984,41 591,12 0,00 3 128,28 89,02 56,33 321,57

MÁV-START Zrt. összesen 63 900,17 51 278,47 12 621,70 838,70 123,40 5 097,92 2 727 2 736,50 -11,51 7 937,10 7 322,85 720,00 32 262,66 1 164,25 691,14 4 586,95

A MÁV-START Zrt. 2017. I-IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi munkavég-
zés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

I-IV. havi kumu-
lált átlaglétszám 
(fő)

I-IV. havi „mí-
nusz” órák

I-IV. havi beteg-
ség órák

I-IV. havi beteg-szabad-
ság órák

I-IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

I-IV. havi szabad-
ság órák

I-IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

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

VSZ Bp-Ferencváros 20 197,91 12 704,24 7 493,67 0,00 0,00 2 551,19 224 229,97 -8,32 2 930,66 3 902,77 0,00 11 966,01 813,15 3 707,33 7 967,03

VSZ Bp-Nyugati 11 892,16 6 170,35 5 721,81 200,00 0,00 2 532,42 167 168,69 -88,98 4 289,45 3 721,18 0,00 6 861,64 51,89 2 448,14 9 888,13

VSZ Szolnok 19 156,12 8 492,83 10 663,29 232,00 0,00 12 097,02 195 194,79 -0,84 1 415,86 2 097,83 0,00 8 220,15 281,70 1 697,99 6 938,39

VSZ Székesfehérvár 6 612,98 5 192,76 1 420,22 343,64 0,00 1 757,42 138 143,98 -6,70 699,56 1 877,15 0,00 8 602,67 278,33 1 325,16 1 543,89

VSZ Hatvan 6 273,17 4 085,92 2 187,25 0,00 109,47 1 191,16 116 115,94 -7,58 1 016,92 2 218,60 0,00 7 572,52 72,00 937,95 685,72

VSZ Győr 9 863,81 6 959,87 2 903,94 472,00 0,00 3 495,05 151 156,81 -35,23 1 423,11 2 765,01 0,00 8 970,85 216,00 1 321,51 3 590,48

TSZVI Budapest összesen 73 996,15 43 605,97 30 390,18 1 247,64 109,47 23 624,26 991 1 010,18 -147,65 11 775,56 16 582,54 0,00 52 193,84 1 713,07 11 438,08 30 613,64

VSZ Debrecen 13 697,42 9 520,68 4 176,74 8,08 13,10 654,30 204 209,05 -17,63 662,13 3 123,45 888,00 13 441,85 382,45 1 377,98 1 870,86

VSZ Nyíregyháza 10 443,01 7 081,58 3 361,43 0,00 0,00 1 237,33 138 140,26 -4,92 1 097,80 2 900,20 1 312,00 8 383,32 191,43 895,21 159,74

VSZ Záhony 6 873,71 4 993,72 1 879,99 455,99 59,01 157,64 89 89,61 -0,01 529,36 1 094,48 0,00 5 428,56 295,25 569,37 504,40

TSZVI Debrecen összesen 31 014,14 21 595,98 9 418,16 464,07 72,11 2 049,27 431 438,93 -22,56 2 289,29 7 118,13 2 200,00 27 253,73 869,13 2 842,56 2 535,00

VSZ Miskolc 15 626,13 9 426,72 6 199,41 376,00 0,00 1 296,60 249 246,79 -23,77 8 308,13 5 094,07 0,00 16 215,44 425,62 1 555,16 2 479,56

TSZVI Miskolc összesen 15 626,13 9 426,72 6 199,41 376,00 0,00 1 296,60 249 246,79 -23,77 8 308,13 5 094,07 0,00 16 215,44 425,62 1 555,16 2 479,56

VSZ Pécs 5 956,09 3 508,83 2 447,26 0,00 0,00 185,67 99 99,73 -6,98 566,89 884,04 656,00 8 347,99 58,15 915,85 732,65

VSZ Dombóvár 11 052,61 8 078,95 2 973,66 0,00 12,00 3 295,15 175 176,44 -24,67 2 066,22 3 649,11 768,00 15 220,94 458,41 2 297,18 1 915,35

VSZ Nagykanizsa 3 383,51 2 467,48 916,03 0,00 40,59 846,51 94 93,05 -21,03 1 249,23 1 976,44 0,00 8 186,78 0,00 962,03 474,08

TSZVI Pécs összesen 20 392,21 14 055,26 6 336,95 0,00 52,59 4 327,33 368 369,22 -52,68 3 882,34 6 509,59 1 424,00 31 755,71 516,56 4 175,06 3 122,08

VSZ Szeged 6 689,08 4 507,53 2 181,55 31,26 0,00 921,50 119 120,58 -50,78 660,66 1 764,86 0,00 7 230,60 90,12 1 520,96 2 999,98

VSZ Békéscsaba 7 871,29 6 167,54 1 703,75 0,00 0,00 2 755,74 127 127,71 -25,20 698,70 1 162,83 0,00 6 633,85 192,00 894,92 3 580,97

VSZ Szentes 5 269,42 4 101,90 1 167,52 14,72 0,00 642,72 61 63,04 -16,75 843,58 525,22 0,00 4 555,94 81,51 644,13 384,00

VSZ Kiskunhalas 3 395,44 2 381,58 1 013,86 23,75 16,78 473,81 75 72,59 -42,28 649,12 892,99 0,00 3 795,41 634,32 1 172,43 1 543,48

TSZVI Szeged összesen 23 225,23 17 158,55 6 066,68 69,73 16,78 4 793,77 382 383,92 -135,01 2 852,06 4 345,90 0,00 22 215,80 997,95 4 232,44 8 508,43

VSZ Szombathely 895,28 682,70 212,58 0,00 476,27 145,46 59 58,11 -43,45 764,70 838,14 0,00 3 987,15 80,45 773,64 739,61

VSZ Celldömölk 2 616,05 2 261,97 354,08 0,00 150,29 1 405,09 139 140,80 -104,97 1 003,60 1 925,03 0,00 9 442,31 188,64 1 996,60 920,86

VSZ Tapolca 2 308,74 1 570,72 738,02 0,00 66,03 1 559,40 108 110,60 -107,86 803,45 1 751,77 0,00 7 701,07 84,90 1 603,00 509,03

TSZVI Szombathely összesen 5 820,07 4 515,39 1 304,68 0,00 692,59 3 109,95 306 309,51 -256,28 2 571,75 4 514,94 0,00 21 130,53 353,99 4 373,24 2 169,50

MÁV-START Zrt. összesen 170 073,93 110 357,87 59 716,06 2 157,44 943,54 39 201,18 2 727 2 758,56 -637,95 31 679,13 44 165,17 3 624,00 170 765,05 4 876,32 28 616,54 49 428,21



A MÁV-START Zrt. 2017. IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi munkavég-
zés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

IV. havi átlaglét-
szám (fő)

IV. havi „mí-
nusz” órák

IV. havi beteg-
ség órák

IV. havi beteg-szabad-
ság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi szabad-
ság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

IV. havi oktatás-képzés 
órák - időszakos oktatás, 
vizsg.

IV. havi oktatás-képzés 
órák - egyéb oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 6 998,46 5 106,70 1 891,76 305,40 224 225,53 695,21 471,92 2 774,78 208,58 188,46 445,87

VSZ Bp-Nyugati 5 128,37 3 408,69 1 719,68 16,00 1 101,82 167 169,20 -4,02 723,54 805,89 1 815,32 8,00 119,43 1 071,15

VSZ Szolnok 6 198,17 3 667,07 2 531,10 1 608,45 195 195,63 -0,02 112,00 435,92 2 166,35 59,70 12,66 1 008,04

VSZ Székesfehérvár 3 569,41 3 189,53 379,88 50,19 138 138,00 264,36 266,18 1 496,00 72,00 12,66 49,67

VSZ Hatvan 2 461,40 1 817,89 643,51 9,25 147,71 116 116,00 -0,01 224,41 415,30 1 829,04 16,00 24,00

VSZ Győr 4 242,35 3 386,25 856,10 216,00 85,24 151 153,40 559,93 475,43 1 522,85 48,00 18,00 111,00

TSZVI Budapest összesen 28 598,16 20 576,13 8 022,03 232,00 9,25 3 298,81 991 997,77 -4,05 2 579,45 2 870,64 0,00 11 604,34 412,28 351,21 2 709,73

VSZ Debrecen 5 480,21 4 570,90 909,31 7,90 32,90 204 204,97 -0,89 366,57 830,00 144,00 2 128,28 89,77 12,33

VSZ Nyíregyháza 3 668,37 3 094,09 574,28 13,84 138 137,77 524,69 587,47 288,00 1 306,97 59,60

VSZ Záhony 2 085,48 1 965,63 119,85 455,98 32,13 37,47 89 88,83 63,25 100,90 870,73 72,00 6,00

TSZVI Debrecen összesen 11 234,06 9 630,62 1 603,44 455,98 40,03 84,21 431 431,57 -0,89 954,51 1 518,37 432,00 4 305,98 221,37 18,33 0,00

VSZ Miskolc 4 534,84 3 675,49 859,35 144,00 147,96 249 249,63 -0,77 1 570,97 636,60 2 204,69 91,00 112,95 333,06

TSZVI Miskolc összesen 4 534,84 3 675,49 859,35 144,00 0,00 147,96 249 249,63 -0,77 1 570,97 636,60 0,00 2 204,69 91,00 112,95 333,06

VSZ Pécs 2 523,64 2 182,27 341,37 48,39 99 99,73 153,80 61,41 144,00 1 549,30 22,15 24,33 153,37

VSZ Dombóvár 4 409,58 4 030,77 378,81 12,00 403,55 175 176,27 472,36 830,47 144,00 3 167,21 98,26 42,00 168,66

VSZ Nagykanizsa 1 264,43 1 181,36 83,07 7,65 231,83 94 93,43 -0,32 493,79 201,37 1 600,00 64,99 225,26

TSZVI Pécs összesen 8 197,65 7 394,40 803,25 0,00 19,65 683,77 368 369,43 -0,32 1 119,95 1 093,25 288,00 6 316,51 120,41 131,32 547,29

VSZ Szeged 2 503,29 2 127,40 375,89 75,63 119 119,00 229,11 203,69 1 520,05 16,00 12,00 105,78

VSZ Békéscsaba 3 234,63 2 875,64 358,99 251,83 127 127,00 226,70 260,53 957,19 48,00 9,00 569,52

VSZ Szentes 1 966,45 1 775,88 190,57 6,72 51,00 61 61,70 184,00 34,98 923,35 18,87

VSZ Kiskunhalas 1 202,98 1 063,63 139,35 7,03 25,72 75 74,37 -1,32 88,00 113,67 1 302,27 147,30

TSZVI Szeged összesen 8 907,35 7 842,55 1 064,80 6,72 7,03 404,18 382 382,07 -1,32 727,81 612,87 0,00 4 702,86 230,17 21,00 675,30

VSZ Szombathely 369,06 278,60 90,46 30,02 65,40 59 58,43 -2,12 244,54 104,31 600,00 16,00 88,67

VSZ Celldömölk 1 330,50 1 204,74 125,76 17,42 338,28 139 139,27 -2,04 403,70 454,63 1 544,45 57,02 56,33 100,22

VSZ Tapolca 728,55 675,94 52,61 75,31 108 108,33 336,17 32,18 983,83 16,00 132,68

TSZVI Szombathely összesen 2 428,11 2 159,28 268,83 0,00 47,44 478,99 306 306,03 -4,16 984,41 591,12 0,00 3 128,28 89,02 56,33 321,57

MÁV-START Zrt. összesen 63 900,17 51 278,47 12 621,70 838,70 123,40 5 097,92 2 727 2 736,50 -11,51 7 937,10 7 322,85 720,00 32 262,66 1 164,25 691,14 4 586,95

A MÁV-START Zrt. 2017. I-IV. havi mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi munkavég-
zés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi zárólét-
szám (fő)

I-IV. havi kumu-
lált átlaglétszám 
(fő)

I-IV. havi „mí-
nusz” órák

I-IV. havi beteg-
ség órák

I-IV. havi beteg-szabad-
ság órák

I-IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

I-IV. havi szabad-
ság órák

I-IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

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

VSZ Bp-Ferencváros 20 197,91 12 704,24 7 493,67 0,00 0,00 2 551,19 224 229,97 -8,32 2 930,66 3 902,77 0,00 11 966,01 813,15 3 707,33 7 967,03

VSZ Bp-Nyugati 11 892,16 6 170,35 5 721,81 200,00 0,00 2 532,42 167 168,69 -88,98 4 289,45 3 721,18 0,00 6 861,64 51,89 2 448,14 9 888,13

VSZ Szolnok 19 156,12 8 492,83 10 663,29 232,00 0,00 12 097,02 195 194,79 -0,84 1 415,86 2 097,83 0,00 8 220,15 281,70 1 697,99 6 938,39

VSZ Székesfehérvár 6 612,98 5 192,76 1 420,22 343,64 0,00 1 757,42 138 143,98 -6,70 699,56 1 877,15 0,00 8 602,67 278,33 1 325,16 1 543,89

VSZ Hatvan 6 273,17 4 085,92 2 187,25 0,00 109,47 1 191,16 116 115,94 -7,58 1 016,92 2 218,60 0,00 7 572,52 72,00 937,95 685,72

VSZ Győr 9 863,81 6 959,87 2 903,94 472,00 0,00 3 495,05 151 156,81 -35,23 1 423,11 2 765,01 0,00 8 970,85 216,00 1 321,51 3 590,48

TSZVI Budapest összesen 73 996,15 43 605,97 30 390,18 1 247,64 109,47 23 624,26 991 1 010,18 -147,65 11 775,56 16 582,54 0,00 52 193,84 1 713,07 11 438,08 30 613,64

VSZ Debrecen 13 697,42 9 520,68 4 176,74 8,08 13,10 654,30 204 209,05 -17,63 662,13 3 123,45 888,00 13 441,85 382,45 1 377,98 1 870,86

VSZ Nyíregyháza 10 443,01 7 081,58 3 361,43 0,00 0,00 1 237,33 138 140,26 -4,92 1 097,80 2 900,20 1 312,00 8 383,32 191,43 895,21 159,74

VSZ Záhony 6 873,71 4 993,72 1 879,99 455,99 59,01 157,64 89 89,61 -0,01 529,36 1 094,48 0,00 5 428,56 295,25 569,37 504,40

TSZVI Debrecen összesen 31 014,14 21 595,98 9 418,16 464,07 72,11 2 049,27 431 438,93 -22,56 2 289,29 7 118,13 2 200,00 27 253,73 869,13 2 842,56 2 535,00

VSZ Miskolc 15 626,13 9 426,72 6 199,41 376,00 0,00 1 296,60 249 246,79 -23,77 8 308,13 5 094,07 0,00 16 215,44 425,62 1 555,16 2 479,56

TSZVI Miskolc összesen 15 626,13 9 426,72 6 199,41 376,00 0,00 1 296,60 249 246,79 -23,77 8 308,13 5 094,07 0,00 16 215,44 425,62 1 555,16 2 479,56

VSZ Pécs 5 956,09 3 508,83 2 447,26 0,00 0,00 185,67 99 99,73 -6,98 566,89 884,04 656,00 8 347,99 58,15 915,85 732,65

VSZ Dombóvár 11 052,61 8 078,95 2 973,66 0,00 12,00 3 295,15 175 176,44 -24,67 2 066,22 3 649,11 768,00 15 220,94 458,41 2 297,18 1 915,35

VSZ Nagykanizsa 3 383,51 2 467,48 916,03 0,00 40,59 846,51 94 93,05 -21,03 1 249,23 1 976,44 0,00 8 186,78 0,00 962,03 474,08

TSZVI Pécs összesen 20 392,21 14 055,26 6 336,95 0,00 52,59 4 327,33 368 369,22 -52,68 3 882,34 6 509,59 1 424,00 31 755,71 516,56 4 175,06 3 122,08

VSZ Szeged 6 689,08 4 507,53 2 181,55 31,26 0,00 921,50 119 120,58 -50,78 660,66 1 764,86 0,00 7 230,60 90,12 1 520,96 2 999,98

VSZ Békéscsaba 7 871,29 6 167,54 1 703,75 0,00 0,00 2 755,74 127 127,71 -25,20 698,70 1 162,83 0,00 6 633,85 192,00 894,92 3 580,97

VSZ Szentes 5 269,42 4 101,90 1 167,52 14,72 0,00 642,72 61 63,04 -16,75 843,58 525,22 0,00 4 555,94 81,51 644,13 384,00

VSZ Kiskunhalas 3 395,44 2 381,58 1 013,86 23,75 16,78 473,81 75 72,59 -42,28 649,12 892,99 0,00 3 795,41 634,32 1 172,43 1 543,48

TSZVI Szeged összesen 23 225,23 17 158,55 6 066,68 69,73 16,78 4 793,77 382 383,92 -135,01 2 852,06 4 345,90 0,00 22 215,80 997,95 4 232,44 8 508,43

VSZ Szombathely 895,28 682,70 212,58 0,00 476,27 145,46 59 58,11 -43,45 764,70 838,14 0,00 3 987,15 80,45 773,64 739,61

VSZ Celldömölk 2 616,05 2 261,97 354,08 0,00 150,29 1 405,09 139 140,80 -104,97 1 003,60 1 925,03 0,00 9 442,31 188,64 1 996,60 920,86

VSZ Tapolca 2 308,74 1 570,72 738,02 0,00 66,03 1 559,40 108 110,60 -107,86 803,45 1 751,77 0,00 7 701,07 84,90 1 603,00 509,03

TSZVI Szombathely összesen 5 820,07 4 515,39 1 304,68 0,00 692,59 3 109,95 306 309,51 -256,28 2 571,75 4 514,94 0,00 21 130,53 353,99 4 373,24 2 169,50

MÁV-START Zrt. összesen 170 073,93 110 357,87 59 716,06 2 157,44 943,54 39 201,18 2 727 2 758,56 -637,95 31 679,13 44 165,17 3 624,00 170 765,05 4 876,32 28 616,54 49 428,21
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KÜT tájékoztató
Ezúton szeretnék tájékoztatót adni, a 
MÁV-START Zrt. Központi Üzemi Tanács 
(KÜT) 2017-ben eddig végzett munkájá-
ról.
A januári ülés első napirendi pontja a KÜT 2017. évi mun-
katerv megtárgyalása és elfogadása volt, melyet a testület, az 
elhangzott kiegészítésekkel, egyhangúan elfogadott. A követ-
kező napirendi pontban a szociális segélykeret felosztásáról 
szóló megállapodás elfogadása történt meg. Harmadik napi-

rendi pontban bemutatkozott Dr. Szőke Lajos, aki 2017. janu-
ár 1-től a MÁV-START Zrt. humánerőforrás igazgatói feladatait 
látja el. Igazgató úr tájékoztatta a jelenlévőket, terveiről, elkép-
zeléseiről. A következő napirendi pontban Csépke András 
vezérigazgató úr tájékoztatója hangzott el a társaság 2016. évi 
eredményeiről, Vezérigazgató úr kiemelte, hogy a tavalyi évet 
eredményesen zártuk, annak ellenére, hogy az utasforgalmi 
szempontoknak, a migránshelyzet nem éppen kedvezett! Ered-
ménynek tekintette, hogy a jegyvizsgálók 8,4 órás foglalkozta-
tási elképzeléseit meghatározó megállapodást, az érintettek, 
több mint 50%-a, aláírta. A 2017-évi tervekkel kapcsolatba el-
mondta, a vállalat 435fős bővítést tervez, tevékenység bővülés 
miatt, ugyanakkor hozzátette, az üzleti terv bérfejlesztést nem 
tartalmaz, ehhez kormányzati segítséget kérünk. A tervek kö-
zött szerepel még a belföldi személykocsigyártás, a 67-es IC 
kocsik teljes belső felújítása, közbeszerzés kiírása 600 férőhe-
lyes motorvonatra, kerékpárszállításra és mozgássérült utasok 
szállítására alkalmas kocsik beállítása, büfé kocsi visszaállítása 
is. A tájékoztató után, vezérigazgató úr válaszolt a KÜT tagjai 
által feltett kérdésekre.
A februári ülés első napirendi pontja: tájékoztató a MÁV-

START Zrt. 2017. évi gazdasági helyzetéről, melyet Móri György 
kontrolling vezető úr tartott. Móri úr elmondta a MÁV-START Zrt. 
adózott eredménye, 4 023 M. forint, 9 M forinttal haladta meg a 
tervet. A Társaság személyi jellegű ráfordítása 2016-ban 861M 
Ft-tal lépte túl a tervezett értéket, az év végi 45 000 Ft jutalom 
kifizetése miatt. A bevételek kapcsán, a belföldi személyszál-
lítási piacon elért menetdíjbevétel 37 291M forint. A vontatási 
árbevétel, több mint 1,5 milliárd forintos elmaradását, a magán-
vasutak és az RCH visszaeső megrendelése, valamint a román 
és a szlovák vasutak terv alatti teljesítése okozta. A gépészeti 

tevékenységből származó bevétel 
14%-os elmaradását, elsősorban 
a Rail Cargo Hungária részé-
re végzett teherkocsi javítások 
elmaradása okozta, az alacso-
nyabb teherszállítási tendenciák 
következményeként.  Az egyéb 
bevételek között tervezett 2,5 
Mrd Ft BKK bevétel nem teljesült, 
az érvényben lévő megállapodás 
szerint a fedezetet költségtérítés 
ágon igényli a Társaság, követe-
lése az elmaradt bevételre nincs. 
A beruházások értékeléseként 
elhangzott, hogy a 2016. évi mű-
szaki beruházási teljesítmények 
7 778 M Ft-tal maradnak el a ter-
vezett értéktől, melyből jelentős 
eltérést a járműfejlesztési projek-
tek tervezettől eltérő volumenű 
és ütemezésű megvalósulása (pl. 
CAF főjavítás -2 438 M Ft), a gépi 
kocsimosó és tisztítópontok kivi-

telezésének elhúzódása (-937 M Ft), valamint további projektek 
csúszása okozza. A napirendi pont második részeként Miterli 
Edit humánerőforrás gazdálkodás vezető tájékoztatója követke-
zett a 2016. évi létszámgazdálkodásról, valamint a bérek ala-
kulásáról. Vezető Asszony a KÜT tagjai részére átadott írásos 
tájékoztatóhoz fűzött kiegészítésében kiemelte, a tavalyi évi 
MÁV-START Zrt. záró létszám 14 230 fő, a teljes munkaidős ál-
lomány átlagkeresete 279 658 Ft/fő/hó volt2016-ban, ami 8200 
Ft-tal magasabb a 2015 évinél. A következő napirendi pont-
ban, Varga Gyula projekt szakértő válaszolt a KÜT tagjainak a 
jegyértékesítési rendszerrel kapcsolatos kérdéseikre. A jóléti 
és szociális ügyek napirendi pont keretében két rendkívüli 
élethelyzetben lévő munkatársunk segélykérelméről döntött a 
KÜT és a Munkáltató.
A Központi Üzemi Tanács szervezésében 2017. március 
20-án került sor az Üzemi Tanácsok (ÜT) képzésére, a 
Baross Gábor Oktatási Központban. A képzés keretén belül 
a jelenlévők tájékoztatást kaptak Csépke András Vezérigazga-
tó Úrtól a 2017évi tervekről. Vezérigazgató Úr kihangsúlyozta, a 
legfontosabb fórumnak, az Üzemi Tanácsokat tartja. A tervek 
kapcsán kiemelte, három fontos célt tűzött ki: a bérek rende-



2017. április-május 23

zését, a munkakörülmények javítását, és egy fejlett vállalati kul-
túra megteremtését. A tájékoztató után, válaszolt az ÜT tagok 
által feltett kérdésekre. A vezérigazgató úr után, Dr. Szőke Lajos 
Humánigazgató úr tájékoztatója következett, a bértárgyalások 
állásáról, majd válaszolt a feltett kérdésekre. Szünet után az ÜT 
tagok, a szombathelyi Járműbiztosítási Igazgatóság munkatár-
sát, Somorjai Gábort delegálták a Központi Üzemi Tanácsba, 
a nyugdíjba vonult, Némethné Kövér Hildegárd helyére, aki 
szintén a szombathelyi Járműbiztosítási Igazgatóság munkatár-
sa volt. A delegálást követően Dr. Gönczi Tamás jogtanácsos 
munkajogi tájékoztatót tartott, melyben kitért a Munka Törvény-
könyve, munkavállalókat érintő változásairól, majd a Kollektív 
Szerződés néhány pontjának értelmezéséről beszélt. Ezután 
válaszolt a feltett kérdésekre.

A márciusi ülés első napirendi pontjában Kóthy Zoltán 
Szolgáltatásértékesítési vezető tájékoztatója hangzott el, a 
vontatásszolgáltatási megrendelések 2017. évi helyzetéről, 
amiben kiemelte, hogy a Rail Cargo Hungária a legnagyobb 
megrendelőnk. A második napirendi pontban Szávai Attila 
információbiztonsági ko-
ordinátor tájékoztatott a 
MÁV-START Zrt. közleke-
dés biztonsági helyzetéről, 
és a Munkavállalóra vo-
natkozó személyes adatok 
kezelésére és védelmére 
tett Munkáltatói intézke-
désekről. Szávai úr a köz-
lekedésbiztonsággal kap-
csolatban elmondta, hogy 
összességében, javult a 
helyzet a 2016-os évben. 
A jegyvizsgálókat ért tá-
madások, sajnos nőttek, 
de a Társaság mindent 
megtesz, a helyzet javítá-
sára, megoldására. A sze-
mélyes adatok védelmére, 
az Adatvédelmi Szabály-
zat kiadásra került. Szávai 
úr válaszolt a KÜT tagok 
kérdéseire is. A következő napirendi pontban Bihari Lajos 
Technológiatervezés vezető, a motorvonat vezetők foglalkoz-
tatásáról tartott tájékoztatót. Bihari úr elmondta, hogy 43 fő 
motorvezető van, valamennyien a Budapesti TSZVI létszámába 
tartoznak, és külön kontingensként kezelik. Bihari úr válaszolt 
az elhangzott kérdésekre. A jóléti és szociális ügyek napirendi 
pontban három rendkívüli élethelyzetbe került munkatársunk 
segélykérelméről döntött a Munkáltató és a KÜT, két esetben 
támogatta a kérelmet, egy munkavállalónak visszaküldte hiány-
pótlásra a kérelmét, alátámasztó dokumentum hiánya miatt.

Áprilisban együtt tartotta ülését a Központi Munkavédelmi Bi-
zottság (KMvB) és a Központi Üzemi Tanács (KÜT). Az együt-
tes ülés célja, hogy a testületek jobban megismerjék egymás 
munkáját, és tájékoztatást kapjanak azokról a kérdésekről is, 
amely saját munkájukat közvetlenül nem érinti. Az első napi-

rendi pontban Miterli Edit humánerőforrás gazdálkodás vezető 
tájékoztatóját hallhattuk a Társaság 2016. éves jóléti és szociális 
adatairól, melyet elektronikus levélben megküldött a testületek 
tagjainak. A tájékoztatóban szerepel a 2016. évi szociális se-
gélykeret felhasználása, amiből kiderül, hogy felelős gazdálko-
dást hajtottunk végre, nem léptük túl az éves keretösszeget. 
A következő napirendi pontban Kakuk István biztonsági 
igazgató, és Kovács Péter vasútbiztonsági koordinátor, pre-
zentációs tájékoztatója hangzott el a munkakörülmény javító in-
tézkedésekről, és a megvalósult épület kivitelezési feladatokról 
tartott tájékoztatót, melyet kiegészített, egy írásos anyaggal. A 
következő napi rendi pontban Molnár Péter MÁV SZK Kész-
let-és raktár-gazdálkodási régióvezető tájékoztatót tartott az új 
ruházati ellátási rendszer kialakításáról, melynek egyik fő része 
hogy a tervek szerint a hálózaton 27 ruhaellátási pontot kíván-
nak létrehozni. A tervezetről az értekezlet résztvevőit elektroni-
kus levélben továbbított prezentációval látta el. A felett kérdé-
sekkel és a kialakult véleményekkel kapcsolatban folyamatos 
konzultációt kíván fenntartani.
Az ötödik napi rendi pontban Csépke András vezérigazgató 

úr tartott tájékoztatót. A társaság 2017. évi terveiről, valamint 
bemutatta az április 10-vel kinevezett Ráczné Bodnár Adrienn 
humánerőforrás igazgatót. A Vezérigazgató úr a tőle megszo-
kott alapossággal válaszolt a feltett kérdésekre. A tájékoztatók 
után a Központi Üzemi Tanács a humánigazgató asszonnyal 
közösen döntött 5 rendkívüli élethelyzetbe került munkatársunk 
szociális segélykérelméről.
A Központi Üzemi Tanács a 2017. I-IV. hónapjában 16 db mun-
káltatói utasítást kapott véleményezésre.

Bordás Imre



2017. április-május24

Régen volt

„Repetitio est mater studiorum”
Amikor Horváth Viktor Úrral készítettem 
riportot, több anyagot is átküldött nekem, 
hogy felhasználhatom a cikkhez. Ezek 
között találtam az alábbi írást, amit ré-
gebben olvastam - már megjelent „Vas-
útgépészet” folyóirat 2003/4 számában -, 
részletekre emlékeztem is belőle. A V43 
sorozat megjelenésének 40. évforduló-
ján rendezett megemlékezésen hangzott 
el ez az előadás, annak a leiratát kaptuk 
kézhez. Azóta eltelt közel 14 év, s biztos 
sokan nem találkoztak még a cikkel, vagy 
akik igen, azok sem biztos, hogy minden 
részletére emlékeznek. Nincs kerek évfor-
duló, különleges alkalom, CSAK közre ad-
juk ismét, mert „Az ismétlés a tudás any-
ja”, mert egy érték a mozdonyvezetőknek.

Tisztelt Elnök Úr, Hölgyeim és Uraim, kedves kollé-
gák, barátaim!

Igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy előadóként meghí-
vást kaptam erre az ünnepélyes alkalomra annak ellenére, hogy 
már húsz éve nem foglalkozom a legkedvesebb járműveimmel. 
Pályafutásom során igen sok előadást tartottam, és azt gondol-
tam, a mai is olyan lesz, mint a korábbiak, de már a hallgatóság 
gyülekezése közben őszinte meghatottságot éreztem, találkozva 
szakmai elődeinkkel, példaképeinkkel.
 Mint már előttem ketten is megemlítették, hogy ezzel a moz-
donnyal együtt léptek a vasúthoz, ezt én is 
megteszem. Azonnal a 43-as mozdonyok-
kal kezdtem foglalkozni, így ez mindjárt lelki 
kapcsolatot is jelentett számomra. Amikor 
a mozdonyok 30 éves születésnapját ünne-
peltük Debrecenben, akkori előadásomban 
a mozdony életével, javításával kapcsola-
tos humoros történeteket elevenítettem fel, 
azóta 10 évet öregedtünk, megkomolyod-
tunk, én is beállok a sorba, és megkísére-
lem összefoglalni, hogyan is indult a javítási 
folyamat elsősorban a villamos berendezé-
sek szempontjából.
 Kezdetben mind a Keleti Kandó színben, 
mind járműjavítóban nagy becsben tartottuk a mozdonyt. A feljáró 
lépcső elé presspán lapot kellett tenni, nehogy a cipő orra hoz-
záérjen az oldalához. Az alvázon dolgozók, csak ruhát cserélve 

mehettek fel a géptérbe, a törlésre „gyapot” helyett, szegett szélű 
rongyot használtunk. Amikor több mozdony üzemelt már a vasút-
nál, megszűnt ez a kivételezett bánásmód.    
 Eleinte, a ciklusidő 300 000 km, vagy egy év volt, ez havi 25000 
km futásteljesítményt feltételezett. 1984-ben 11000 km volt ez az 
adat. Amíg csak 7 mozdony üzemelt, el is értük a 25000 km-t, 
csak később növeltük a ciklusidőt 400 000 km-re.  Természete-
sen, ez nem számtani művelet eredménye volt, hanem körültekin-
tő alapos vizsgálat előzte meg az áttérést. Megfigyeltük, melyik 
berendezés javítása történt túl korán, mit nem kellett volna szét-
szerelni, és ezek alapján állt össze az új ciklusrend. Lassanként, 

a Vontatási Telepek műszakilag és munka-
erő képzettség szempontjából olyan szintre 
fejlődtek, hogy magasabb rendű vizsgála-
tokat végezhettek, és tovább növekedett a 
szétszereléses nagyjavítások közötti futás-
teljesítmény. Elérte-e az optimális értéket? 
A mozdonyok állapota, üzemkészsége 
megmutatja. Én ebből 1984-ben kiléptem.
 Javítás szempontjából a mozdony jó konst-
rukció, logikus a kábelszámozás, a beren-
dezések elrendezése. Könnyű volt szerelni, 
mert egy szerkezeti elem kiemeléséhez, 
nem kellett az egész mozdonyt szétszed-
ni. Emlékszem, egy alkalommal új felvételes 

dolgozó kötötte be a transzformátor főáramkörét, hiszen értelem-
szerűen lehetett kötni, ameddig elért a kábel, nem hibázhatott. Ez 
nem jelenti azt, hogy az új konstrukciók nem kedvezőbbek, talán, 
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a légsűrítő nem a reléállvány alá kívánkozott volna. Megítélésem 
szerint, a fokozatkapcsolóval és hajtásával eleinte nem tudtunk 
mit kezdeni. Az első fokozatkapcsoló robbanás az 1020-as moz-
donyon történt Gödöllő állami telepeknél egy próbán. Kiment a 
főmegszakító a fázishatár előtt, utána nem tudtuk bekapcsolni. 
Kérdeztük egymást, ki kapcsolta ki, mert többen voltunk. Senki. 
(Nem állhatom meg, hogy el ne mondjam Papp Laci esetét. Va-
lamelyik olimpiai döntőben az első menet kiegyenlített volt, Laci 
is kapott eleget. A szünetben mondta Ádler 
Zsiga: Lacikám sokkal jobb vagy. Ez a nagy 
mafla meg sem tudott ütni. Laci válaszolt: 
Zsiga, akkor figyeld a bírót, mert én akkora 
pofonokat kaptam…). Bementem a gép-
térbe, kíjőve mondtam, hogy a primer és a 
differenciál védelem leoldott, különben nem 
láttam semmit. Szóltak, hogy akkor nézzem 
meg a bundámat, mert csupa olaj. A 80 liter 
olajat úgy elporlasztotta a robbanás, hogy 
nem lehetett látni. Később, amikor már az 
alállomásokkal foglalkoztam, - Benedek Sa-
nyi szerint „átestem az áramszedő túlsó ol-
dalára”, - megtanítottak rá kollégáim, hogy 
ezt a szót (robbanás) örökre felejtsem el! Egy 
transzformátor teljesen eléghet, isa pur és 
hamu maradhat belőle, de akkor sem rob-
banhat, mert a robbanás vizsgálata a belügy 
feladata, aminek mindenféle következménye lehet. 
 A kitérés után egy kevés statisztika:
Az első 7 mozdony mindegyike 23 év alatt 7 nagyjavításon, 10 
forgóvázcserén, 20 futójavításon volt a járműjavítóban. A hazai 
gyártásúak is tartották ezt a mennyiséget. Egyedi mozdonyoknál 

pl. 1028, 1032, 1037, 1049, 1050: 6 nagyjavítás, 2 forgóvázcse-
re, 2 futójavítás történt, ami nagyon jó arány. Pl. a V43-1200 psz. 
mozdony 4 nagyjavítást, 3 forgóvázcserét, 0 futójavítást kapott. A 
járművek születésétől 1987-ig teljes a statisztikám. 
Kezdetben senki nem értett a mozdonyhoz a gyakorlatban. Las-
san tanultuk meg, együtt a szerelő, a középvezető, a mérnök. Ez 
a tény 
összehozta, együtt tartotta a szerelő gárdát és a vezetőket. Egy 
alkalommal egy hibakeresés során, vagy tizen hasaltunk egy rajz 
felett, amikor a munkaidő kihasználására kényes vezetőnk meg-
kérdezte, mit csináltok? Válaszoltam: „Gondolkodunk”. Hát, erre 
nem tudott mit válaszolni. Ezt sokszor elsütöttem pályafutásom 
során, azt senki nem mondhatta, hogy ne gondolkozzak. Egyéb-
ként az akkori műszaki vezetőink nagyon egyszerű módszerrel 
kényszerítettek arra, hogy megtanuljuk a mozdony áramköreit. Az 
áramkörök elvi kapcsolását kaptuk csak meg, a huzalozási rajzot 
nem. Mintegy fél évig tartott, míg a mozdonyt bújva minden áram-
kört lerajzoltam. Ha ez szándékos volt, akkor elérte célját. Három 
év múlva, a rajztárban megtaláltuk a huzalozási rajzokat.
 A javításban egymásra volt utalva a Fűtőház, a járműjavító és 
Ganz gyár. Nagyon sokat üzleteltünk -a nagy örömünkre jelen 
lévő- Zatykó Lászlóval, hol egy szellőzőt, hol egy fojtótekercsek 
adtunk egymásnak. A csereakció csúcsa egy pár komplett for-
góváz volt. Mindezt a vasút érdekében persze. Kezdetben SW 
motor forgórészt és transzformátort nem tekercseltünk. Havonta 
tartottunk koordinációs értekezletet a szintén jelen lévő Nánai Ti-
bor úrral, mint termelés irányítójával.
 Az alábbiakban néhány érdekes esetet elmondok, bevallok a ja-
vítás történetéből:  
Nagyon szégyelltem magam, amikor a német szerviz vezető, Di-
eter Koch egy szerelőnk kezéből kivette a drótból készült csavar-
húzót, és kidobta az ablakon. Fel kellett szerelkeznünk normális 
szerszámokkal.                    
A Keletiben elfogyott az olaj a hajtómű szekrényben. Egy nap alatt 
ideért Németországból repülővel, mi három nap alatt szereztünk 

kocsit, hogy elhozzuk.
A légtömör szerelés nem volt erőssége sem 
a Ganz-MÁVAG-nak, sem az Északinak. Az 
első hét mozdonyon péntektől hétfőig meg-
maradt a léghálózatban olyan nyomású leve-
gő, hogy az áramszedő és a főmegszakító 
működtethető volt. A saját szerelésünk után, 
elmentünk ebédelni, S fél óra múlva a kis lég-
sűrítővel kellett indulni.
Minden év új sorozattal jelentkezett. Érthető, 
hogy törekedni kellett az import kiváltására, 
ami folyamatosan történt. Nekünk a vasútnál 
sok gondot okozott a mozdonyvezetésben, 
oktatásban, javításban, alkatrészcserében. .
SW motor körtűzérzékenysége arra kény-
szerített, hogy kefélőgépet szerkesszenek 
azok a kollégák, akiknek körömkefével kel-
lett a kefeportól megtisztítani a kommutátort. 

Történt egy alkalommal, hogy teljesen sötét volt a kommutáció. 
Megnéztem én, azután a MEO képviselője, a vontatási átvevő, s 
rögzítettük is az átadási jegyzőkönyvben. Három napi üzem után 
Miskolcon kiolvadt a kommutátor zászlók forrasztása. amit alulról, 
a fedél levétele után lehetett látni. A szereldében ugyanis a for-
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góvázban lévő SW motor bőr harmonikájára 
presspán lemezt kellett tenni, nehogy vala-
mi beleessen. Ezt a lemezt felejtették rajta, 
ezért volt sötét a kommutáció.
Az áramszedő és a főmegszakító vezérlő 
áramkörét 6A-es 228-as poziciószámú csa-
varos automata védte. Soha el nem romlott, 
mégis évente tucatszám rendeltük. Kérdezte 
is a szállító az okát. Egyértelmű volt, hogy 
lopják. Elhatároztuk, hogy hagyományos 
módon védjük a kérdéses áramköröket. 
Megkérdeztem az anyagügyekkel foglalko-
zó kollégákat, mi a teendő. Kérdezték: el-
adható? Mi legyen vele később? stb. Abban 
maradtunk, hogy megvárjuk, míg mindet el-
lopják, és csak akkor írjuk meg a bevezető 
rendelkezést. 
A főáramkörű diódák pótlására 400 db diódát kaptunk ingyen. 
Fél évig vitatkozott a szakértő, az anyaggal foglalkozó, a pénzügyi 
szakember, mert így nem lehetett bevételezni. Végül betettem a 
szekrényembe, és lassan elfogyott, természetesen beépítettük a 
meghibásodottak helyére.
A szemlélet más volt Németországban: a légsűrítő motorvédő 
kapcsoló ablakában zöld jelzést lehetett látni leoldás után. Ha 
zöld, szabad hozzányúlni visszaállítás céljából. Nálunk leoldás 
után mindig piros jelzés észlelhető.
Mint minden fiatal műszaki, én is hadilábon álltam a bizonylati 
fegyelemmel. Tűrhetetlennek, és elviselhetetlennek éreztem azt 
a pazarlást, amit kellett végeznünk erre hivatkozva. Előírás volt 
- helyesen, - hogy a járműjavítóból nagyjavításról, csak új szénke-
fékkel és kontaktor érintkezőkkel adható ki a mozdony. Lehetsé-
ges, hogy ezek előzőleg csak néhány hónapot üzemeltek, újszerű 
állapotban voltak, és semmilyen lehetőség nem volt arra, hogy 
visszavételezzük, a vontatási telepeknek hivatalosan, szertáron 
keresztül átadjuk. Megjelent a járműjavítóban Pasztorek József 
kollégánk Miskolc Vontatási Telepről, elvitt egy sportszatyor szén-
kefét és kontaktor érintkezőt. Ha észreveszik a kapunál, belátha-
tatlan következményei lettek volna. Ezért később, eldugtunk ilyen 
anyagokat a próbára menő mozdonyon, és így jutott ki a Vontatási 
Telepekre. Tettük mindezt a vasút érdekében. Nem tudom, hogy 
ma megoldott-e ez a probléma.   
 Nehezítette a javítást a szakemberhiány, kevesen értettek az 
elektronikához. Még a Keleti Kandó színben javasolta egy előre-
látó kolléga, hogy vegyünk fel egy tapasztalt elektronikai műsze-
részt 15-16 Ft-os órabérért. Kapott is választ, vegyen fel kettőt 
8Ft-ért. Különben bérfeszültség lesz. 
 A járműjavító szempontjából igen kedvező volt a beosztott sze-
mélyzet. Feladta a hibát, érezte a gép minden rezdülését, jellegze-
tes hangjait, együtt élt vele. Ezzel az előnnyel kellett az illetékesek-
nek összevetni a váltásokkal járó hátrányokat, többlet önköltségi 
utazásokat, létszámszükségletet stb.
 A mozdonyhoz vezérlőkocsit alakítottunk ki.  A véletlen úgy hozta, 
hogy mindhárman aktív szereplői vagyunk a mai napnak (Kistele-
ki Mihály, Zádori Zoltán és én). A prototípus 1970 november 7-re 

készült el. Kaptunk érte szolíd jutalmat, amit 
én osztottam szét. 3-4000 Ft-ot művezetők-
nek, szerelőknek. Egy hét múlva hívott az 
akkori Járműjavító Szakosztályvezető, hogy 
a főmérnök és a fődiszpécser nem kapott a 
pénzből. Visszakérdeztem: Megkérdezted, 
csináltak-e valamit a kocsin? Nem. Minden-
esetre, amíg én itt vezető vagyok, te nem 
fogsz pénzt osztani-mondta. Így is lett. Bá-
torkodom megjegyezni, talán ez volt az első 
és utolsó eset a MÁV százvalahány éves tör-
ténetében, hogy csak az kapott jutalmat, aki 
megdolgozott érte.
 Befejezésül. Az előadáshoz nem tartozik 
szorosan, de megköszönöm a lehetőséget, 
hogy mindezeket elmondhattam. Sőt, ha már 
nálam van a szó, kötelességemnek érzem, 

hogy köszönetet mondjak mindazon kollégáknak, akik mozdo-
nyos időszakomban és energiaellátással való tevékenységem ide-
jén segítették munkámat. Amikor idén április elsejével nyugdíjba 
mentem, végigjártam az összes vonalfőnökséget, elbúcsúztam a 
volt munkatársaimtól, volt tanítványaimtól. A mozdonyos, gépész 
kollégáktól ez alkalommal szeretnék elbúcsúzni. Vasúti tevékeny-
ségem egyik legszebb, legcsodálatosabb része volt az oktatás 15 
éven keresztül a mozdonyvezető tanfolyamokon, a tisztképzőn, 
a vizsgáztatások ugyanott, a konzulensség és diploma bírálat, a 
Közlekedéstudományi Egyesületi és az Elektrotechnikai Egyesü-
leti előadások. Ezek során a tudásom legjava mellett a vasút és a 
mozdonyok szeretetét igyekeztem átadni úgy, ahogy kaptam elő-
deimtől, az itt jelenlévőktől és azoktól, akik sajnos már nem ünne-
pelhettek velünk. Remélem, nagyon sokan vannak még, akik ezt 
hasznosítják! Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom 
azoktól, akik ismernek, további jó munkát, mun-
kahelyet, erőt- egészséget kívánok mindenkinek! 
Köszönöm, hogy meghallgattatok! 

Foto: Szabó Imre

Horváth Viktor

Régen volt
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Régen volt Kőleves
A magyar társadalom egészének életszínvonala messze elmarad 
az EU-s átlagtól, a hazai átlagkereset pedig a negyedik legrosz-
szabb az egész Európai Unióban, csupán Bulgária, Románia és 
Görögország van mögöttünk. A versenyképességünk romlása 
pedig azt jelenti, hogy lényegi változás a közeljövőben sem vár-
ható. Ugyancsak érdekes adat, amit a Gini-együttható mutat, ez 
a mérőszám egy országon belüli vagyon eloszlását mutatja. A 
„0” azt jelentené, hogy az összes vagyon teljesen egyenlően van 
szétosztva az emberek között, a 100 pedig azt, hogy minden 
vagyon egy ember kezében van. Jelenleg 29 pont körüli értéken 
van az egyenlőtlenség mértéke Magyarországon. Tény, hogy eb-
ben még nem olyan rossz a helyzet az EU-s átlagszinthez képest 
(31), ám a tendencia jól látszik az ábrán.  

forrás: Eurostat

Az egyenlőtlenségi olló tehát elkezdett szétnyílni, és egyelőre 
nem látszik, hogy hol lesz a vége. A vagyoni és jövedelmi egyen-
lőtlenség növekedése itthon az állami transzferek, azaz főleg a 
segélyezési rendszer megváltoztatásának köszönhető. További 
gond, hogy Magyarországon az elszegényedésnek és társadal-
mi kirekesztésnek kitett csoportok aránya elképesztően nagyot 
nőtt a válságban.

Forrás: Ténytár

Megrendülten tudatjuk, hogy 

Kin Ottó 
külsős mozdonyfelvigyázó munkatársunk elhunyt. 

 
 Kin Ottó 1976-ban lépett a MÁV kötelékébe. Mindig vidám, jó kedélyű ember volt, kollégái 

körében is nagyon népszerű, kedvelt személyiségnek számított. 
 

Szerettük, becsültük munkatársunkat, emlékét megőrizzük, 
a családja gyászában fájó szívvel osztozunk.
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Tovább bővítettük vontatási kapacitásunkat 

A január 1-jétől hatályos, öt évre szóló megállapodástól vállala-
tunk a vontatási szolgáltatás további fejlesztését, a közlekedte-
tés színvonalának javítását, illetve a társaságok közötti stratégiai 
partnerség erősödését várja. A bevezetett újítások eredményeit, 
illetve az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat a felek negyed-
évente közösen értékelik, és szükség esetén módosítják a meg-
állapodásban rögzítetteket.  A megújított szerződés alapjaiban 
változtatja meg a két cég közötti együttműködést.

Már 36 mozdony és naponta több mint 80 mozdony-
vezetői szolgálatot koordinálunk
A keretszerződésben foglaltaknak megfelelően tovább nő a 
megrendelői irányítású készenlét mértéke, melynek értelmében 
a MÁV-START által rendelkezésre bocsátott vontatójárművek és 
mozdonyvezetők irányítását társaságunk mozdonyirányítói vég-
zik. Tavaly a MÁV-START 6 db 431-es (V43)  sorozatú villamos 
mozdonya dolgozott társaságunk irányítása alatt. Ez a szám a 
keretszerződés aláírásával tovább bővült 19 db 630-as (V63) 
sorozatú mozdonnyal és a hozzá tartozó mozdonyszemélyzet-

tel, így év elejétől naponta 25 db MÁV-START villamos mozdony 
és 54 db MÁV-START mozdonyvezetői szolgálat diszponálását 
végeztük. Ez a szám, 2017. május 1-jétől még tovább emelke-
dett. Az új működési modell biztosítja az RCH számára, hogy a 
megnövekedett járműkapacitással és nagyobb arányú rendelke-
zésre állással a vonatok közlekedtetését magasabb színvonalon 
és  megrendelőink igényeinek megfelelő módon végezhesse el. 
A szerződés megkötésével a Rail Cargo Hungaria 45%-ról 75% 
fölé emelte a saját vontatással, illetve a megrendelői irányítású 
szolgáltatás keretében biztosított mozdonyokkal és mozdonyve-
zetőkkel teljesített fuvarfeladatok arányát. A kibővült mozdony-
kapacitásnak köszönhetően a nemzetközi forgalmak többségét, 
hozzávetőlegesen 70-75%-át le tudjuk fedni a V43-as sorozatnál 
nagyobb teljesítményű V63-as vontatójárművekkel, ezzel tovább 
javítva szolgáltatásunk minőségét. 

Új mozdonyirányítói csapat az új feladatokra 
A fokozódó feladatok gördülékeny ellátásának érdekében tára-
ságunk új mozdonyirányító csapatot állított fel, illetve új mozdo-

Minőségi javulás a vontatási szolgáltatásban: a Rail Cargo Hungaria Zrt. és a MÁV-
START Zrt. illetékes vezetői tavaly év végén írták alá a megújított és kibővített vontatási 
keretszerződést.
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nyirányító munkakört hozott létre, részben saját munkavállaló-
inak átcsoportosításával, részben pedig külső felvétellel. Az új 
csapat első éles bevetése 2017. január 10-én, pontban 10 órakor 
kezdődött.
Nőtt az időalapú elszámolás aránya 
A vontatási szolgáltatásokat korábban alapvetően vonatkilomé-
ter alapon elszámoló MÁV-START a szerződés életbe lépésével 
az idő alapú elszámolásra helyezte át a hangsúlyt. 

Mozdonyvezetők munkájának kölcsönös felhaszná-
lása
Az új keretszerződés rendelkezik a mozdonyvezetők munkájá-
nak kölcsönös felhasználásáról is. Ezen felül a MÁV-START arra 
törekszik, hogy a lehető legtöbb esetben rugalmasan foglalkoz-
tatható mozdonyvezetőket biztosítson a Rail Cargo Hungaria 
vonatainak továbbításához.

Utaztatás a vezetőálláson: 
avagy ezzel is segíthetjük egy-
más munkáját
A szerződésbe beemelték a felek, hogy 
a társaságok mozdonyvezetői egymást, 
illetve az egymás vállalataihoz tartozó 
munkatársakat (pl. kocsivizsgálókat) 
a vezetőállásra engedve eljuttatják a 
munkájukhoz szükséges célállomásra. 
Ez a gyakorlatban már korábban műkö-
dött, de a szerződésbe foglalással erős 
és stabil keretet kapott. 

Biztonsági tartalék: letétes moz-
dony rendelkezésre állása
A MÁV-START vállalta, hogy letéti díj 
ellenében folyamatosan biztosít szá-
munkra és üzemben tart egy tartalék 
mozdonyt, amelyet szükség esetén – 
például megnövekedő fuvarfeladatok, 
szezonális kampányok – rövid időn belül be tudunk vonni a fu-
varfeladatok teljesítésébe.

Kapacitásbővítés a mozdonyirányítóknál 
Bemutatkoznak a mozdonyirányítóvá vált kollégák  

Ács Zoltán: mozdonyirányító
Nős vagyok, két kisfiú édesapja. Abonyban élek 
a családommal. A gépésztechnikusi bizonyítvá-
nyom megszerzése után 2003-ban kerültem a 
MÁV Zrt.-hez mozdonyvezető-gyakornokként. 
2008-ig Szolnokon, ezután 2010-ig Cegléden 
voltam mozdonyvezető. 2010 tavaszától 2016 

végéig a MÁV-TRAKCIÓ-nál (később: MÁV-START-nál) területi 
vontatási főirányítói munkakörben dolgoztam. 2017. január 1-jé-
től pedig a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél látok el mozdonyirányítói 
feladatokat, remélem, sok sikerrel.

Kis Olivér: mozdonyvezető
Két kislány – Jázmin (11) és Viktória Luca (3) – édesapja vagyok. 
Miskolcon élek, szívesen töltöm a szabadidőmet a természet-

ben, szeretek ismeretlen városokat felfedezni. 
2014-ben a MÁV-START Zrt.-től érkeztem az 
RCH-hoz, ahová a családias, nyugodt légkör 
miatt jelentkeztem. A mozdonyirányítói munka-
körre azért pályáztam, mert új kihívást kerestem. 
Szakmailag motivált a hálózati szintű gondolko-
dás, az irányítás szépsége.  Csapatjátékos va-

gyok, így remélem sikerül beilleszkednem ebbe a csapatba is.

Nagy Tímea: oktató
1989-ben kezdtem vasúti pályafutásom, a rang-
létrát végigjárva haladtam kitűzött céljaim felé. Az 
RCH-nál 2007-től dolgozom vasútszakmai okta-
tóként. Nagy kihívást jelentett, hisz akkor kezdte 
a cég a saját oktatását ezen a téren kialakítani. 
Mára kicsit elfáradva kerestem új lehetőséget, új 

kihívást a megújulás érdekében. A mozdonyirányítói munkakör 
sok operativitást, szervezést, irányítást 
kíván, emellett nagy felelősséggel is jár, 
ezért egy hatalmas kihívást jelent szá-
momra, ráadásul nőként ismét az "úttö-
rő" szerepét töltöm be, mivel eddig csak 
férfiak dolgoztak ebben a munkakörben. 

Németh Rudolf: pesti 
területi irányító
1979-ben születtem Du-
naújvárosban, onnan 
pedig Debrecenbe köl-
töztünk. Vezető jegyvizs-
gálóként kezdtem, majd 

segédtiszti tanfolyam után váltókezelő és 
forgalmi szolgálattevő voltam. 2005-ben 
a Tisztképző elvégzése után folytattam a 
„forgalmistáskodást”, de 2007-ben egy 
nagy változásba beleugorva Budapestre 
költöztem és forgalmi vonalirányító mun-

kakörben dolgoztam tovább. 2008-ban keresett meg a Cargo, 
hogy szükségük lenne rám, mint területi üzemirányító, így a 
MÁV-ot elhagyva az RCH kötelékébe léptem. A 2016-os mozdo-
nyirányítói létszámbővítésre az elsők között jelentkeztem, mivel 
motiváltnak éreztem magam egy új munkakör kipróbálásában. 

Szabó Tibor: mozdonyirányító
Szombathelyen születtem, középiskola után ott 
lettem mozdonyvezető.  1985-1988 között moz-
donyfelvigyázóként, 1988 óta mozdonyirányító-
ként dolgozom. Tudásomat, tapasztalatomat 
szeretném az RCH-nál kamatoztatni.  Szeretem 
a vasutat, tisztelem a kollégáimat. Tapasztala-

tom, hogy jó emberi kapcsolatokkal és egymásra figyeléssel sok 
mindent meg lehet oldani.  Szigethalmon lakom, nős vagyok. 3 
gyermekem, és már 2 unokám is van. 

RCH Kommunikáció

ÚJ VONTATÁSI 
KERETSZERZŐDÉS
Ünnepélyes keretek között 
írták alá

Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. Igazgatóságának 
elnöke, CEO,  Kotiers Román 
CFO, valamint Csépke András, a 
MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 
2016. december 16-án, 
Budapesten aláírták a két vállalat 
2017. január 1-jétől hatályos új 
vontatási keretszerződését.
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Különös becenevek a vonatok világából

Gigant, Szili, Nohab, Taurus... 
A legtöbb vonatkedvelő ember ismeri a legnépszerűbb magyar 
mozdonyok beceneveit, sőt leginkább csak azt, míg a kusza 
számsorok alapján már nem biztos, hogy be tudná azonosítani 
némelyik vasúti járművet.
EMD AEM-7 - a "Svéd húsgombóc" Amerikában A mozdonyok 
becenévvel való elnevezése nem magyar sajátosság, a legtöbb 
mozdonynak és motorvonatnak van frappáns vagy vicces bece-
neve. Nézzünk ezek közül néhány, kevésbé ismertet a világ min-
den tájáról!

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Settebello/Szép hetes - FS ETR 300 sorozat
A Settebetto egy hétrészes, olasz villamos-motorvonat sorozat 
volt, mely 1988-ig közlekedett Olaszországban.
Az egyik megőrzött ETR 300-as 2003-ban
Az akár 200 km/h sebességre is képes motorvonat különleges-
sége a tetején dudorodó púp, ahonnan a mozdonyvezető irányí-
totta a vonatot, miközben az üvegezett orr résznél előrefelé is 
láthattak az itt helyet foglaló utasok.
Szinte hihetetlen, de ezt a bonyolult formát is képes volt valaki 
felismerhetően megépíteni LEGO-ból!
Becenevét a hétrészes kivitele és a szép megjelenése ihlette.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Bügelfalte/Élére vasalt - DB E10 sorozat
A DB E10 sorozatba tartozó mozdonyokból összesen 415 készült a 
nagysebességű éjszakai vonatokhoz 1956 és 1969 között. Mára az 
öreg mozdonyok száma jelentősen megfogyatkozott, ma már a 160 
km/h nem számít nagy sebességnek a német vasúton, ráadásul 
ezt a sebességet is 120-140 km/h-ra korlátozták. A DB E10 Mün-
chenben egy Autozug vonattal Ma már kisebb szerencse kell hozzá, 
hogy szolgálatban csípjünk el egy ilyet. És hogy miért kapta ezt a 
nevet? Nézzük csak meg a különleges orr-kialakítását!

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Mumin - A JNR EF55 sorozat
A JNR EF 55 sorozatot Japánban gyártották 1936-ban expresz-
szvonatok továbbítása céljából. ennek némileg ellent mond, hogy 
a mozdony csak 75 km/h sebességgel képes haladni. Egészen 
1964-ig közlekedtek Japán 1067 mm-es, keskeny nyomtávolsá-
gú hálózatán. Becenevét a svéd mesefilmről a Magyarországon 
is vetített Múminról kapta, mivel az eleje hasonló, mint a rajzfilm 
szereplőinek az orra.

(kép forrása: Wikimedia Commons)
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Síntrabant - DB 143 sorozat
A DR 243 sorozat az NDK egységmozdonya volt, 636 db készült 
belőle. Eredetileg 160 km/h sebességre tervezték, ám mivel az 
NDK-nak csak maximum 120 km/h sebességgel járható vonalai 
voltak, ezért a sebességüket utólag lecsökkentették. A német új-
raegyesítés után, akárcsak a Trabantok és a Wartburgok, ezek a 
mozdonyok is eljutottak nyugatra. A DB megalakulásakor a pá-
lyaszámuk is megváltozott DR 243-ról DB 143-ra.
DB 143 sorozat regionális vonatával A mozdonyok technikailag 
korszerűtlenebbek voltak, mint a nyugati társaik (akárcsak a kele-
ti autók), így a nem túl hízelgő „Síntrabant” becenevet kapták. Ma 
már egyre több példányukat váltják a korszerűbb mozdonyok, így 
lassan kikopnak a német vasúthálózatról.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Taigatrommel/Tajgadob - DR V120
A DR V120 sorozat a magyar M62-esek rokona, melyek az egy-
kori Kelet-Németországban szolgáltak. 1966 és 1978 között ösz-
szesen 378 db érkezett a Német Vasúthoz. A rendszerváltás, a 
teherforgalom csökkenése és a vasútvillamosítás nem kedvezett 
a mozdonyoknak, selejtezésük 1995-ben kezdődött.
Egy DR 120 a chemnitzi fűtőháznál 2009-ben Beceneve utalás 
a nagy hangjára, mely már kilométerekről hallható és az orosz 
származására.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Pato/Kacsa - AVE 102 sorozat
Nem csak a mozdonyok, hanem a nagysebességű motorvona-
tok is kaphatnak becenevet, ha azt könnyebb megjegyezni, mint 
a betűkből és számokból álló hivatalos nevüket.
A RENFE álltal üzemeltetett AVE 102 sorozat akár 300 km/h se-
besség elérésére is képes. Hosszan előrenyúló orráról könnyű 
felismerni. A „Kacsákkal” jelenleg még csak Spanyolországban 
találkozhatunk az ország nagysebességű vasútvonalain.
AVE S-102 sorozatú nagysebességű motorvonat Sevillában-
Különleges formáját az áramvonalas kialakításának köszönheti, 
melyről végül a becenevét is kapta.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Cicciolina - FS E492 sorozat
Az FS E492 sorozat egy menetrend szerint soha sem közlekedő, 
végül elbontott olasz mozdonytípus volt. A mozdony még Olaszor-
szágban, Saviglianoban 1986-ban  Az olaszok szerették volna Szar-
dínia szigetének vasúthálózatát az Olaszországban alkalmazott 3 kV 
egyenáram helyett 25 kV 50 Hz-cel villamosítani. Az előkészületek 
alatt a mozdonyokat is megrendelték a villamosított vasútvonalra. A 
felsővezeték kiépítése azonban meghiúsult és az olasz vasút nyakán 
maradt 25 olyan mozdony, mely az országban a nagysebességű 
vasútvonalakat leszámítva sehol sem közlekedhet. Az átalakítás túl 
drága lett volna, ezért inkább megpróbálták eladni őket. Így került 
egy Magyarországra 2000-ben. A rossz üzemkészség miatt azon-
ban a magyar fél elállt a vételi szándéktól. Az olasz gyártású problé-
más mozdonyt a magyar származású, ám Olaszországban karriert? 
befutó pornószínésznőről, Cicciolináról nevezték el. A becenév úgy 
tűnik, csak Magyarországon honosodott meg.

(kép forrása: Wikimedia Commons)
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Knödelpresse/Gombócszaggató- DR 230 sorozat
A DR 230 sorozatot a cseh-német határátmeneten használják 
még mind a mai napig. A mozdonyok formavilága ismerős lehet 
a magyar vasútbarátoknak is, hiszen a Pozsonyba/Prágába tartó 
vonatok élén is megfordul egy közeli rokona, a Gorilla. A mozdo-
nyokat a Skoda gyártotta, a piros színűek legfontosabb különb-
sége a Magyarországon is látható kékekhez képest a 15 kV, 16,7 
Hz-es német áramrendszer ismerete.
A DR 230 008 a Lipcsei főpályaudvaron 
Az évek már eljártak felettük, sőt a váltótípus is rég szolgálatba 
állt, ám a német hatóságok akadékoskodása miatt mind a mai 
napig közlekednek Prága és Drezda között.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Suka/Nőstény - PKP SU45 sorozat
Az eredetileg SP45 jelzéssel készült dízelmozdonysorozat csak a 
modernizálása és átépítése után kapta az SU45 sorozatjelzést a 
Lengyel Államvasutaknál. Elsősorban nehéz tehervonatokhoz és 
személyvonatokhoz használják a nem villamosított vonalakon. A 
poznańi Hipolit Cegielski Fémművek (HCP) gyártotta 1970–1976 
között. Összesen 265 db készült belőle.
 PKP SU45 sorozat
Beceneve szójáték, a SU előtag lett továbbgondolva, így végül 
SUKA, vagyis nőstény lett a neve.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Tamara - PKP SM48 sorozat
A PKP SM48 sorozat elődjét eredetileg még Amerikában gyár-
tották, majd annak orosz másolata lett a TEM2. A mozdonyok 
több szovjet utódállamba is elkerültek, sőt néhány egészen Ku-
báig jutott.
TEM2-142 Lengyelországban Az egykori Szovjetunióból érkezett 
mozdonysorozat egy szintén szovjet női nevet, a Tamarát kapta a 
keresztelőn. Női névvel illetni mozdonyokat egyáltalán nem ritka-
ság, elég csak Ludmillára vagy épp Sissy-re gondolnunk

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Staubsauger/Alpesi porszívó - ÖBB 1144 sorozat
Az ÖBB 1144-es sorozat a Taurusok érkezéséig az ÖBB, sőt a világ 
legerősebb négytengelyes villamosmozdonya volt. Szükség is van 
az erőre Ausztriában, ahol egymást érik a hegyek a meredek emel-
kedőkkel. Összesen 217 mozdonyt szerzett be az ÖBB két részlet-
ben. A nagy darabszám miatt napjainkban hétköznapi mozdonynak 
számít, szinte bárhol összefuthatunk vele Ausztriában, ahol csak 
van felsővezeték. Egy ÖBB 1144-es sorozatú mozdony St. Pölten 
vasútállomáson  A típus munkába állása azonban nem volt zökke-
nőmentes: 1979-1980 és 1980-1981 telén rendszeressé vált a szol-
gálatképtelenség, melyet a szellőzőkön át beszívott porhó okozott. 
A hó bekerülve ugyanis a meleg géptérbe vízzé változott, az pe-
dig köztudomású, hogy nem tesz jót a villamos berendezéseknek. 
Megfelelő szigeteléssel és szűrőkkel felszerelve a hibát kijavították, 
de ez már nem segített azon, hogy ráragadjon végleg az „Alpesi 
porszívó” becenév.                             (kép forrása: Wikimedia Commons)
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Bodysnatcher/Hullatolvaj - British Rail 57 sorozat
A British Rail 56 sorozatot 1964 és 1967 között gyártotta a  Brush 
Traction és a British Rail Crewe Works. Az ezredfordulóra már 
időszerű volt a sorozat felújítása és átépítése. A 135 mozdonyból 
néhányat a magyar Floyd Zrt. magánvasút vásárolt meg, 33 db-
ot pedig 1998 és 2004 között alaposan felújítottak. Hogy megkü-
lönböztessék a régi példányoktól, a felújított mozdonyok új soro-
zatszámot is kaptak. Így született meg a British Rail 57 sorozat.
 British Rail 57 sorozat A mozdonyok egy meglévő sorozat fel-
használásával készültek, „elrabolva” annak „testüket”. Bár ez az 
eljárás nem egyedülálló a vasutak világában, mégis ennél a so-
rozatnál becenévvé vált a remotorizálás folyamata. Vagyis meg-
született a „Hullatolvaj”

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Darth Vader - British Rail 460 sorozat
A British Rail 460 sorozatot a South West Trains 1999 és 2001 
között állította forgalomba London Victoria pályaudvar és a Gat-
wick repülőtér között, mint Gatwick Express. A sorozat úgy tűnik 
nem vált be, hiszen már 2012-ben, kevesebb, mint 13 év után 
megvált tőlük a South West Trains.
A Gatwick Express a Gatwick repülőtéren Becenevét különle-
ges orrformája után kapta, mely emlékeztet a Csillagok háborúja 
egyik szereplőjének, Darth Vadernek a sisakjára.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Knallfrosch/Petárda - DB 141 sorozat
A DB 141 sorozat (korábban DB E 41 sorozat) a német egység-
építésű mozdonyok egyik szériája. A villamosmozdony-sorozatot 
a városok környéki személyvonati forgalomhoz és a villamosított 
mellékvonalakhoz tervezték. Az 1968-as újraszámozás után a 
sorozatszám 141-re változott. Összesen 451 darab mozdonyt 
építettek 1956 és 1971 között, 2006-ra pedig már az utolsó is 
nyugdíjba vonult.
Kettő DB 141-es mozdony Kassel főpályaudvarán Beceneve 
Knallfrosch (magyar jelentése: „robbanóbéka”, illetve: „petárda”), 
mert mikor gyorsul, a fokozatkapcsoló a kisfeszültségű, nagyá-
ramú kapcsolások miatt nagyon hangos.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Bobina - ČSD E499.1 sorozat
A ČSD E499.1 sorozatot szintén a Skoda gyártotta 1957 és 1961 
között az orosz, lengyel és cseh vasutak számára. A Bo’Bo’ ten-
gelyelrendezésű mozdonyok a magyar Szilikhez hasonló teljesít-
ményűek, végsebességük 125 km/h.
A sorozat három becenevet is kapott: Czech - Cseh, az ország 
miatt, ahol gyártották; Piątka - Ötös, a pályaszáma miatt; végül 
pedig Bobina, mely egy szójáték a Bo’Bo’ tengelyelrendezése 
miatt. Magyarországon az M44 sorozat, mely szintén ilyen tenge-
lyelrendezésű a Bobó becenevet érdemelte ki.

(kép forrása: Wikimedia Commons)
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Predator - British Rail 70 sorozat
A British Rail 70 sorozat az amerikai GE Transportation által Euró-
pának gyártott dízelmozdony-sorozata. A járművek az USA-ban, 
Erie városban készültek. Az első megrendelő a brit üzemeltető, a 
Freightliner, mely harminc darabot rendelt a sorozatból. Az első 
két PowerHaul mozdonyt 2009. novemberben szállították le, és a 
következő négy darab jármű egy hónappal később érkezett meg.
A robusztus mozdonyokat kizárólag a teherforgalomhoz hasz-
nálják. A „Predátor” munka közben Szokatlan és szögletes, már-
már otromba orr-formája miatt a sorozat a Predator becenevet 
kapta. Aki pedig esetleg nem ismerné vagy pedig még nem látta 
a filmet, az kattintson és döntse el maga, találó-e ez a becenév.

(kép forrása: Wikimedia Commons)

Forrás: vonattal-termeszetesen.blog.hu

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár  2017. április 27-én megtar-
totta Küldöttközgyűlését, ahol a küldöttek egyhangúlag  elfogad-
ták  a 2016. évi éves beszámolót, az Ellenőrző Bizottság 2016. 
évi ellenőrző tevékenységéről szóló beszámolót és  a hároméves 
pénzügyi tervet.  
Elmondható, hogy a Nyugdíjpénztár a  pénzügyi és gazdálko-
dási tevékenységét az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő 
jogszabályok, az Alapszabály, a Számviteli Politika és az egyéb 
Szabályzatokban foglaltak szerint végezte. A testületi szervek 
működése jogszabályszerű volt. A Küldöttközgyűlés és az Igaz-
gatótanács által hozott határozatok végrehajtása maradéktalanul 
megtörtént. A Nyugdíjpénztár működésének folyamatos ellenőr-
zése az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló és az aktuárius által 
biztosítva volt. 
A Nyugdíjpénztár a döntések meghozatalánál és a végrehajtott 
intézkedéseknél mindenkor a pénztártagok érdekeit szem előtt 
tartva járt el. 
A 2016. évi gazdálkodási tevékenységet értékelve kedvező, hogy 
a   VBKJ (Cafeteria) kereten felül a MÁV csoport,  a GYSEV cso-
port és a Rail Cargo Hungaria Zrt. által nyújtott tagdíj-kiegészítés  
eredményeként jelentősen növekedett a Nyugdíjpénztárba belé-
pő pénztártagok száma és ennek eredményeként a tagdíjbevétel 

is. 
A vagyonkezelési tevékenység eredményét reprezentálja az év 
folyamán elért hozam. A beszámolási időszakban a fedezeti tar-
talékra vonatkozó  bruttó hozamráta értéke az 1,8 %-os  infláció 
mellett 5,2 %, a költségekkel csökkentett nettó hozamráta értéke 
4,89 % volt. A pénztártagok egyéni számláján felosztott hozam 
1,3 milliárd Ft volt.
A fedezeti tartalékra vonatkozó 10 éves, átlagos nettó - költségek-
kel csökkentett hozamráta 5,83 % volt, amely hozam az elmúlt 
tíz évben átlagosan 2,61 %-kal haladta meg az adott időszakra 
vonatkozó inflációt. A 15 éves időszakra vonatkozó  átlagos nettó  
hozamráta 7,36 % volt, amely hozamráta az elmúlt tizenöt évben 
átlagosan 3,5 %-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó 
inflációt.
A nyugdíjpénztári tagok vagyona  az év végén 29,6 milliárd Ft 
volt.
Az előremutató, pozitív irányú változások, a rendelkezésre álló 
működési és likviditási tartalék hosszú távon biztosítja a Vasutas 
Önkéntes Nyugdíjpénztár stabil és biztonságos működését.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár  
tájékoztatója

Gyűjtötte: Bartha Géza
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A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

Megkerestünk olyan leendő mozdonyve-
zetőket, FLIRT motorvonat vezetőket, akik 
akkor még tanfolyamon voltak. Véletlen-
szerűen választottuk ki őket, s ugyanazo-
kat a kérdéseket tettük fel nekik, kíváncsi-
ak voltunk válaszaikra, mennyire esnek 
egybe, vagy különböznek egymástól. 
Havonta olvashatjátok a felmérésnek nem 
nevezhető sorozatot, amelyben „CSAK” 
meg akarjuk ismerni leendő kollégáinkat, 
s talán az is kiderül számunkra, hogy a 
mai fiatalok miért választják ezt a szakmát 
maguknak. Választ kaphatunk arra, mi az 
elképzelésük a mi munkánkról, esetleges 
elvárásaikra is fény derülhet. Ha ezeket 
tudjuk, akár tanulhatunk is belőle (MOSZ 
is!), beilleszkedésük is egyszerűbb lehet 
mindenki számára.

Mutatkozz be kérlek! 
Honnan érkeztél? Mikor 
születtél, hol laksz, hová 
jársz tanfolyamra?
Nyikos Istvánnak hívnak, 
’76-os évjárat vagyok, te-
hát éppen negyvenéves.  
20 éves munkaviszonyom volt 
a Magyar Postánál, ami na-
gyon hasonló felépítésű tár-
saság, mint a Vasút. Monoron 
élek családommal, 10 éve há-
zasságban feleségemmel, két 
kisfiammal. Jelenleg, FLIRT 
motorvonatvezető gyakornok-
ként a vezetési gyakorlatomat 

töltöm szolnoki vezényléssel. Elméleti képzésre Istvántelekre jár-
tunk.

Mi alapján döntötted el, hogy FLIRT motorvonat ve-
zető leszel?
Szerintem, egy kissrác életében benne van a vonzódás a hatal-
mas gépek iránt. Mozdony, dömper, markoló, kukásautó, kamion, 
harckocsi. De tudjuk, kevesen lesznek gépkezelők, technikusok. 
Mindig is szerettem a gépeket, lenyűgözött a sok forgó-morgó- 
kattogó-dübörgő alkatrész. Legyen az mozdony, vagy akár egy 
pici mechanikus óra. Gondolom, ezért is állt rá olyan gyorsan a 
gondolkodásom, hogy én ezt szeretném művelni.

Hogyan jutott tudomásodra, hogy van felvétel ebbe a 
munkakörbe?
Napi ingázóként, a FLIRT vonatok utastájékoztatóján láttam, hal-
lottam először. Gondoltam is, hogy milyen érdekes munka lehet. 
Azután naponta hallottam többször is utazás közben, és szépen 
elindult egy gondolat, hogy mi lenne, ha … ?

A felvételi vizsgán rólad alkottak véleményt - mivel túl 
vagy rajta -, most mi lennénk kíváncsiak arra, hogyan 
élted meg az első találkozásod a MÁV-START Zrt-vel?
Nem éppen a kedves oldalukat mutatták először a kollégák. Úgy 
éreztem magam, mint egy sorozáson, kevés kivétellel mindenki 
morcosan a szakma hátrányait hangoztatta. Mi történik, ha gázo-
lok? Hogy fogom feldolgozni? Hogy fogok tejködben száguldani? 
Nem fogok-e félni? Hogy bírom majd az éjszakázást?
 Szóval érdekes volt a légkör, de az előző munkahelyemen is ta-
pasztaltam és találkoztam hasonló felfogású emberekkel.

Mit tudsz a mozdonyvezetőkről, munkájukról? Sze-
rinted – ezek alapján -, Te milyen járművezető leszel?
A vezetési gyakorlat ideje alatt, volt szerencsém sok mozdonyve-
zető kollégát megismerni. Nagyon pozitív kép alakult ki bennem 
róluk. A tanfolyamon sokszor hallottuk, hogy a mozdonyvezetők 
többsége magányos farkas, és nem szívesen látják az embert a 
vezetőálláson. Ezzel szemben jókedvű és nyitott társaságot is-
mertem meg. Nem éreztem és nem éreztették velem, hogy én 
„csak” egy FLIRT motorvonatvezető „droid” vagy „taxisofőr” len-
nék, ahogy ezt előzetesen hallottuk. Sőt, bármely művelet gya-
korlásakor elmondták, hogy „Csíkos ingával” (Szilivel, Traxxal, 
Taurusszal) ezt hogyan kell másképp végrehajtani, mint FLIRT-el.
 Szakmai szempontból magasan képzett szakembereket ismer-
tem meg, bármit megkérdeztem, mindenre kimerítően választ is 
kaptam. Ha valamilyen témában volt egy kis bizonytalanság, ak-
kor előkerült az utasítás és már felolvasva elemeztük a szöveget. 
Forgalmi helyzeteket vázoltunk fel, és az utasítás szerinti végrehaj-
tásukról beszélgettünk.

A mozdonyvezetői munka, egy állandó összpontosítást és össze-
tett figyelmet igénylő feladat. A sebesség növekedésével ez foko-
zottan igaz. Itt nem lehet elkalandozni, egy villanásra kihagy az 
ember és rögtön elveszíti a fonalat. Folyamatosan érik az embert 
az impulzusok, azonnal, vagy később végrehajtandó parancsso-
rok. Ha egy parancsot adó jelzést kihagy a figyelme, annak mindig 
következménye van. Az elmúlt években volt szerencsém admi-
nisztratív munkát is végezni, ott a folyamat áll, ha a számítógépnek 
nem adunk utasítást. Mindig a fontosabb, vagy sürgősebb mun-
kát végzi el az ember. Ez itt a vezetőálláson teljesen más, itt nincs 
leállás, halogatás, itt mindennek ideje van. A mozdonyvezető az 
utolsó láncszem a folyamatban. Az Ő felelőssége eldönteni, hogy 
a kapott parancsok, információk és az utasítások ismerete alap-
ján elindítja a vonatot, vagy sem. Számomra ez az irányított figye-
lem még nehéz, mert még nem állt rá tudatosan a figyelmem. A 
szolgálat végére az ember agya ki van facsarva, mint egy szivacs.

Hogy én milyen járművezető leszek? Koromból adódóan, már 



2017. április-május36

nem vagyok egy meggondolatlan ember. Hivatásos sofőrként 
megtanultam, hogy a kapkodás és a felelőtlen vezetés mindig bal-
esethez vezet. Számomra a legfontosabb a biztonság, ezt próbá-
lom majd a mozdonyvezetés közben is alkalmazni. Az indokolat-
lanul nagy gyorsítások és fékezések növelik a kockázatát annak, 
hogy a vonat továbbcsúszik a jelzőn, vagy a peronon. Az ember 
ne keresse magának a bajt, és a gépnek se használ.
Remélem, a jövőben több típust is megismerhetek. Úgy gondo-
lom, hogy minél szélesebb látóköre van az valakinek, annál jobb 
szakember válik belőle. Számomra pedig ez a cél.

Találkoztál-e már azzal a mozdonyvezetővel, akit el 
tudnál képzelni szakmai példaképedként?
Igen! Persze, nem szeretnék egy kollégát kiemelni, inkább azt 
mondanám, hogy a nyugdíj előtt, vagy közelében járó mozdony-
vezetők közül többen is lehetnének szakmai példaképek. Hatal-
mas a tapasztalatuk, tudásanyaguk. Hozzám közel áll a rend-
szerszemléletük és látásmódjuk a vasúttal és általában az élettel 
kapcsolatban. De ez nem jelenti azt, hogy a fiatalabb mozdonyve-
zető-generációban ne lennének nagyon jó szakemberek.

Mit hallottál a MOSZ-ról? Kapcsolatba kerültél már 
velük?
Felkerestek minket a tanfolyam elején, és elmondták, hogy kik ők 

és miért küzdenek. Természetesen számomra nem volt ismeret-
len a szakszervezet világa, az előző munkahelyemen is tag voltam. 
Fontos, hogy a hasonló munkakörű emberek összetartsanak, és 
közösen próbálják az érdekeiket megvédeni és azokért küzdeni. 
Számomra fontos a szakszervezet nyújtotta jogi védelem, mert az 
ember akarva-akaratlanul is belekeveredhet olyan helyzetekbe a 
munkahelyén, ahol jó, ha nem egyedül kell kiállni az igazáért. Volt 
már rá példa az életemben.

Hogyan képzelsz el egy hajnali 01:19 órás jelentke-
zéshez való ébredést?
Az sosem könnyű! Az ember belső óráját, bioritmusát nem lehet 
büntetlenül átverni, kizökkenteni. A tanfolyam elején tartottak ne-
künk egy „Tanuljunk tanulni” foglalkozást. Ott a témával kapcso-
latban elmondták, hogy tanulmányok igazolják, a nappali alvás 
nem olyan minőségű és mélységű, mint az éjszakai. De a moz-
donyvezetői munkakör ezt magába foglalja, a vonatoknak pedig 
közlekedni kell.
Ahogy mondják: - Ilyen ez a pop szakma!

Köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést!

UTÁNPÓTLÁS

VBKJ választásokról  készített kimutatások:

VBKJ elem
Létszám  
(fő)

Választott ele-
mek aránya  (%)

Választott érték 
(Ft)

Készpénz juttatás (Szja tv.71.§ (1)bek.a)) 9 887 25,2% 939 111 970

Szép Kártya vendéglátás 7 865 20,0% 354 997 942

Egészségpénztári hozzájárulás 6 751 17,2% 523 853 492

Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás 9,2% 252 622 972

Szép Kártya szállás 2 979 7,6% 242 726 955

Étkezési Erzsébet utalvány 2 646 6,7% 178 321 000

Szép Kártya szabadidő 2 600 6,6% 114 550 541

Iskolai Erzsébet-utalvány 613 1,6% 26 038 000 

Kulturális szolgáltatásra szolgáló belépőjegy, bérlet 547 1,4% 19 624 351

Étkezési Erzsébet kártya 544 1,4% 35 797 500

Lakáscélú támogatás 483 1,2% 118 737 579

Közlekedési hozzájárulás (helyi bérlet) 334 0,9% 21 155 774

Sportrendezvényre szolgáló belépőjegy, bérlet 275 0,7% 28 011 001

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás 78 0,2% 6 943 661

Iskolai Erzsébet kártya 63 0,2% 3 129 000

MINDÖSSZESEN 39 278 100% 2 865 621 738

Gusztos Károly
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a társadalombiztosítási nyugellátás jogszabályi feltételtételeiről, a nyugellátás igénybevéte-
léhez kapcsolódó feladatok ellátásáról

Fogalom meghatározások:
Korhatár előtti ellátás: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásáról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. 
évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Korhatár előtti ellátás tv.) 7. §-ában meghatározott jogosultaknak járó ellátás.

Öregségi nyugdíj: társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény ( továbbiakban Tny,) 18. §-ában meghatározott korha-
tárt elérő és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. Öregségi nyugdíjnak minősül - életkortól függetlenül - a nők 
kedvezményes 40 éves jogosultsági idő alapján megállapított nyugellátás is [Tny. 18.§ (2a)-(2d)].
2010. évtől fokozatosan 62 évről 65 évre emelkedik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. A nyugdíjkor-
határ az 1952. január 1-je előtt születettek esetében marad a 62. életév. A változás az 1951. december 31-ét követő időpontban születetteket 
érinti.

Nők öregségi nyugdíja 40 év jogosultsági idővel
Életkoruktól függetlenül öregségi nyugdíjra jogosultak azok a nők, akiknek a kereső tevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony-
nyal és gyermekneveléssel szerzett (terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermek-
nevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő) 
együttes jogosultsági idejük eléri a 40 évet és ebből legalább 32 évet kereső tevékenységgel szerzett, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan 
fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet kereső tevékenységgel töltöttek. 
A kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal szerzett jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - 1 év-
vel, minden további gyermek esetén további 1-1 évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökken. Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér 
szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel 
legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése 
szerinti feltételeknek, azaz családi pótlékra jogosultság szempontjából számításba kell venni.
A szolgálati időbe egyébként beszámítható időtartamoknak csak a jogszabály által külön nevesített elemei számítanak jogosultsági időnek. 
Míg a szolgálati időbe beszámít - többek között - a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt folytatott tanulmányok ideje, vagy az 
álláskeresési járadék folyósításának időtartama, addig ezek a 40 éves jogosultsági időtartamba már nem számíthatók be.
A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyokat a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) Korm. ren-
delet határozza meg.

Korhatár előtti ellátás 
2013. január 1-től korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a 
korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban 
nem részesül és
a) 2011. december 31-ig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelő-
zően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, vagy
b) az az 1953-ban született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig leg-
alább 37 év szolgálati időt szerzett, vagy

Öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár

születési idő öregségi nyugdíjkorhatár öregségi nyugdíjkorhatár elérése
1952. január 1-je előtt születetteknél 62. életév

1952. I. félév 62 év és 183 nap 2014. II. félév
1952. II. félév 62 év és 183 nap 2015. I. félév

1953. 63 év 2016.
1954. I. félév 63 év és 183 nap 2017. II. félév
1954. II. félév 63 év és 183 nap 2018. I. félév

1955. 64 év 2019.
1956. I. félév 64 év és 183 nap 2020. II. félév
1956. II. félév 64 év és 183 nap 2021. I. félév

1957. 65 év 2022.
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c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. 
december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos sza-
bályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, vagy
d) akinek a biztosítással járó munkaviszonyának megszüntetéséhez 
szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően 
közölték, avagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. ja-
nuár 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosí-
tással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a 
jogosult biztosítással járó jogviszony megszüntetését követő napon a 
2011. december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott, csök-
kentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, korengedményes 
nyugdíjra jogosult lett volna, vagy
e) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. 
(XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá-
lyai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, vagy
f) az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenysége-
ket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) 
Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai sze-
rint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett. 
A 4.2. c) pont szerinti esetben a jogosult a korhatár előtti ellátást az 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év 
korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai sze-
rint 
a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a 
korhatár előtti ellátás kezdő napja 2012. január 1-je és 2014. decem-
ber 31-e között van, illetve
b) az a) pontban nem említett esetben 2014. december 31-éig szer-
zett. 
A fenti szabályok értelmében a köztudatban korengedményes nyug-
díjként ismert fogalom, nem nyugdíj, hanem a korhatár előtti ellátások 
csoportjába tartozó ellátási forma. 
Korhatár előtti ellátást az igényelheti, aki a születési éve alap-
ján irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévnyi kor-
kedvezményt szerzett. Férfiaknál, aki legalább 10 évet, nők ese-
tén legalább 8 éven át korkedvezményre jogosító munkakörben  
( mozdonyvezető) dolgozott. További egy-egy év korkedvezmény 
vehető igénybe abban az esetben, ha a korkedvezményre jogosító 
munkakörben – férfiaknál- minden újabb 5 év, - nőknél – minden 
újabb 4 év munka után. Korhatár előtti ellátás igénylését annyival ha-
marabb lehet igényelni, ahány év korkedvezmény került megállapítás-
ra a hivatal által hozott, - lent ismertetett folyamat szerint-  és elismert 
szolgálati idő határozatában.

Korkedvezményre jogosító szolgálati idő 2014. decem-
ber 31. után már nem szerezhető!
Korkedvezményre jogosító szolgálati időt célszerű mielőbb elismer-
tetni az erre irányuló kérelmet előterjeszteni a lakóhely szerint illetékes 
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügy-
félszolgálatán. 

A társadalombiztosítási nyugellátásokhoz kapcsolódó 
feladatok:
Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt 
öregségi nyugdíj, a nők 40 éves jogosultsági idő alapján igényelt öreg-
ségi nyugdíj, valamint a korhatár előtti ellátás tekintetében jogosult-

sági feltétel a biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Az igénylő 
tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy 
résznyugdíjat, illetve a korhatár előtti ellátást részére megállapítják, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Tbj) szerint biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.

Előkészítés (szolgálati idő, jogosultsági idő elismerés), 
egyeztetési eljárás
2013. január 1-től a Tny. módosítása következtében a szolgálati idő 
elismerés jogintézménye megszűnt, helyette a Tny. 96/B-E. §-okban 
rögzített adategyeztetési eljárás és hatósági bizonyítvány kiállítására 
irányuló eljárásban kerül sor a munkavállaló biztosítási kötelezettség-
gel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilván-
tartásba bejelentett adatok egyeztetésére. 
Hivatalból indul az egyeztetési eljárás 2014. december 31-éig az 1955. 
és 1959. között született munkavállalók esetében. Az 1960. évben 
vagy azt követően született munkavállalók esetében 2015. január 1-től 
ötéves korcsoportonként kell egyeztetési eljárást hivatalból megindíta-
ni. Az egyeztetési eljárást kérelemre kizárólag elektronikus úton, ügy-
félkapun keresztül, - az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező munka-
vállalók a www.onyf.hu vagy a  honlapon (ügyintézés/szolgáltatások/
Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés) az Általános Nyomtatvány Kitöltő 
(ÁNYK) program alkalmazásával tett igénybejelentéssel - indíthatják 
meg. 

Nem kell egyeztetési eljárást hivatalból megindítani, ha 
[Tny. 96/C. § (2)]:
a munkavállaló szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően hatá-
rozattal megállapították, vagy ilyen eljárás folyamatban van,
a munkavállaló részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi 
nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bá-
nyászjáradékot, balettművészeti életjáradékot vagy más, szolgálati idő 
alapján kiszámított ellátást állapítottak meg, vagy ilyen eljárás folya-
matban van, vagy az egyeztetési eljárást már megindították.
A kérelem benyújtását, illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli meg-
indítását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
a munkavállalót értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimu-
tatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról [Tny. 96/B. § 
(3)]: A munkavállaló a kimutatás kézhezvételét követő 90 napon be-
lül a kimutatásban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra 
vonatkozóan észrevételt tehet a nyugdíjbiztosítási szerv felé, a helyes 
adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével. Az 
eljárás ezen szakaszában a munkavállalónak lehetősége van egyéb, 
szolgálati időnek minősülő időszakok elismerését kezdeményezni, pl. 
a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtarta-
mát megállapíttatni. [Tny. 96/B. § (4)]
A csatolt adatok, dokumentumok alapján a nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, pl. munkavállalót nyilatko-
zattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra 
kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szer-
vezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat. [Tny. 96/B. § (5)]
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérésére a Humánszolgáltató 
munkaviszony igazolást, jövedelemigazolást állít ki, továbbá korked-
vezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében ki-
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adja az igazolást a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött 
időről. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást ha-
tározattal zárja le, amely tartalmazza a munkavállaló elismerhető szol-
gálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb 
tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek 
nyilvántartásra. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a határozatot a 
munkavállaló részére küldi meg. A határozatot a munkavállaló köteles 
bemutatni a humánpartnerének, aki a határozatról másolatot készít és 
megküldi a humánszolgáltatást végző szervezetnek scannelés céljá-
ból, illetve tájékoztatja a munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlóját. 
Az egyeztetési eljárás lezárását követően a lezárt időszakra nyilván-
tartott adatok a munkavállaló kérelmére vagy hivatalból indult újabb 
egyeztetési eljárás keretében olyan tény, adat alapján módosíthatók, 
vagy egészíthetők ki, amelyeket a korábbi egyeztetési eljárásban nem 
vizsgáltak. A kérelemhez csatolni kell az abban foglaltakat igazoló ok-
iratokat.

Hatósági bizonyítvány kérése
A munkavállaló a megszerzett szolgálati idejéről, nők esetén a 40 év 
jogosultsági idővel öregségi nyugdíjhoz szükséges jogosultsági időről, 
illetve a Tny 96/B § (3) bekezdése szerinti más adatairól hatósági bi-
zonyítvány kiállítását kérheti. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem az 
ONYF internetes oldalán a Nyomtatványok (K36) „Kérelem hatósági 
bizonyítvány kiadására” útvonalon érhető el. A nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány 
kiadásának ügyintézési határideje tíz munkanap.

Egyeztetési és hatósági bizonyítvány kiadására irányuló 
eljárásban nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv illetékes-
sége
Az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek 
által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irá-
nyuló eljárásban az ügyfél lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság jár el első fokon. Abban az esetben, ha az ügyfélnek 
nincs magyarországi lakóhelye, vagy az ügyfél az egyeztetési eljárás 
során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsá-
gi (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett 
szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről a szolgálati időről, jogosultsági 
időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben tájékoz-
tatást kér, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon. 
Öregségi nyugdíjazás, korhatár előtti ellátás
A társadalombiztosítás keretében nyújtott nyugellátás, korhatár előtti 
ellátás iránti igényt a munkavállalónak személyesen a lakóhely szerint 
illetékes Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tóság Ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni az felsorolt nyomtatványok 
alkalmazásával (Letölthető: www.onyf.hu/" ):
K02 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típu-
sú nyugdíjak elbírálásához (ONYF.3515-272/B.)
K03 Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján (ONYF.3515-
270) M01 Pótlap korkedvezményre jogosító munkakörben töltött időre 
vonatkozó adatok megadásához

M02 Pótlap foglalkoztatásra vonatkozó adatok megadá-
sához
Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt 
öregségi nyugdíj, a nők 40 éves jogosultsági idő alapján igényelt öreg-
ségi nyugdíj, valamint a korhatár előtti ellátás tekintetében jogosult-

sági feltétel a biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Az igénylő 
tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy 
résznyugdíjat, illetve a korhatár előtti ellátást részére megállapítják, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Tbj) szerint biztosítással járó jogviszonyban nem állhat. 
A nyugdíjazással összefüggésben munkaviszony megszűntetésére 
irányuló nyilatkozatot a munkavállalónak írásban kell benyújtania a 
munkáltatói jogkör gyakorlója részére. A munkáltatói jogkör gyakorló a 
humánpartnerrel együtt vizsgálja a nyugdíjazás, korhatár előtti ellátás 
feltételeinek való megfelelést. Amennyiben a munkavállaló a rendel-
kezésre álló dokumentumok alapján a feltételeknek megfelel, mun-
kaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ren-
delkezései szerint megszüntetésre kerül.  A nők vonatkozásában az 
életkortól független nyugdíjba menetel igénybevétele esetén a mun-
káltatói jogkör gyakorlónál írásban kezdeményezett munkaviszony 
megszüntetés kérelemhez csatolni kell a munkavállaló által előzetesen 
már megkért és a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól megkapott jogo-
sultsági idő igazolást. A szükséges jogosultsági idő elismerésről szóló 
igazolás hiányában a munkáltató a munkaviszony közös megegye-
zéssel való megszüntetési kérelmet nem támogatja. Amennyiben a 
munkáltató a közös megegyezéshez - a jogosultsági idő elismeréséről 
szóló igazolás hiánya folytán, vagy bármilyen más okból - nem járul 
hozzá, a munkavállaló a nyugdíjra való jogosultság megállapíthatósá-
ga érdekében jogosult a munkaviszonyát munkavállalói felmondással 
megszüntetni, az arra érvényes törvényi szabályok alkalmazásával. A 
munkavállalótól dokumentáltan kell átvenni a benyújtott felmondást, 
s a munkáltatói jogkör gyakorlónak ezt követően kell elkészítenie tu-
domásulvételi iratot. Abban az esetben amennyiben a munkavállaló 
nyugdíjra jogosultságra tekintettel (ezt hitelt érdemlő módon bizonyítja) 
a munkaviszonyát felmondással megszünteti (MT.65 § I. bek), a mun-
káltatói jogkörgyakorló vezető az irányadó felmondási idő teljes idő-
tartamára, (Mt. 69 § 1. bek) egyéni mérlegelést, munkáltató érdekeit 
figyelembe véve a humán koordinátorral történő egyeztetést követően 
felmentheti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól.

A nyugellátás iránti igény elbírálása
A nyugellátás iránti igény elbírálásáról határozat elkészítése, a nyugdíj 
összegének megállapítása az illetékes Megyei/Fővárosi Kormányhiva-
tal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladata a munkavállaló által benyúj-
tott dokumentumok átadását követően, amely a megállapításra került 
nyugellátásról készült határozatot a munkavállaló részére megküldi. 

Vasúi utazási igazolvány
A nyugdíjazás miatti munkaviszony megszűnésekor a vasúti utazási 
igazolványok kezelésével kapcsolatosan a vasúti utazási igazolvá-
nyokra vonatkozó hatályos utasításban foglaltak szerint kell eljárni. 
Annak érdekében, hogy a Humánszolgáltató munkatársai a munka-
viszony megszüntetés során az igazolványok leadatásánál a nyug-
díjazás tényét figyelembe tudják venni, írásos dokumentumra van 
szükségük, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a jogviszony meg-
szüntetésére valamely nyugellátás igénybevétele érdekében kerül 
sor. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése 
esetén a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodás-
nak kell tartalmaznia utalást arra, hogy a megállapodás megkötésére 
valamely nyugellátás igénybevétele érdekében kerül sor. 

MÁV-START Zrt.
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Nemzetközi kapcsolatok

Ukrán (kárpátaljai) delegáció a MOSZ 
központban

Ez év áprilisában a MOSZ meghívá-
sára egy négyfős delegáció (Vékony 
Béla, Palkó Csaba, Orbán Tamás és 
Pribula Tibor) érkezett szakszerveze-
tünkhöz a kárpátaljai Csapról (Chop). 
A látogatás célja számukra az volt, 
hogy tanulmányozzák a MOSZ szervezeti fel-
építését és működését, náluk ugyanis nincs önálló szakszervezete 
a mozdonyvezetőknek, illetve csak egy nagy gyűjtőszakszervezetük 
van. Szeretnének létrehozni egy független, a mozdonyvezetőket tö-
mörítő szakszervezetet. Számunkra fontos volt, hogy tájékozódjunk 
az ottani helyzetről, érdekvédelemről, mozdonyvezetői foglalkozta-
tásról és a munkakörülményekről.
Csap egykor önálló depo (fűtőház) volt, de jelenleg a munkácsi de-
póhoz tartoznak. A szocializmus bukása és az önálló Ukrajna létre-
hozása óta jelentős mértékben romlottak a körülmények. Mozdony-
parkjuk és az épületeik a szovjet érából megörököltek, elavultnak 
mondhatóak. Itt is próbálnak fejleszteni, egy-egy régi járművet fel-
újítani, elektronikával ellátni, de többnyire a „kényszerörökség” foly-
tán megkapott „javakból” kénytelenek gazdálkodni, de erről majd 
később.
Vendégeink április 25-én, kedden hajnalban érkeztek Záhonyba 
a 32539. számú nemzetközi személyvonattal. Az útlevélkezelés, 
a vámvizsgálat és az IC jegyek megvásárlása után a 629. számú 
vonattal utaztunk Budapestre. A MÁV-START Zrt. üzemeltetése 
jóvoltából, személyre szóló mozdonyon utazási engedélyeket (fel-
szálló kártyákat) kaptak a vendégeink, így mindegyikőjüknek volt 
szerencséjük megismerni a hazai mozdonypark legnagyobb 

darabszámú villamos mozdonyá-
nak szépségét. A vonatot a 431-

006 számú szili továbbította Szabó 
István mozdonyvezetővel, aki kész-
ségesen elmagyarázta és megmuto-
gatta a mozdony rejtelmeit. Zuglóba 
érkezésünk után azonnal a MOSZ 
székházba siettünk, ahol Kiss László 
elnök úr várt már ránk. Rövid ismer-
kedés után azonnal a lovak közé 
csaptunk és kölcsönösen bemu-
tattuk egymásnak a saját szerve-
zetünket. Elnök úr kezdte és kb. 30 

évet visszatekintve ölelte fel a történelmünket. El-
mondta, hogy hogyan alakult meg a MOSZ, mi veze-
tett a kiszakadásunkhoz a VSZ-ből, milyen történelmi 
eseményeknek voltunk tanúi és résztvevői (sztrájkok, 
stb.) az elmúlt 27 évben és milyen a jelenlegi szerve-
zeti felépítésünk, tagozódásunk. Elmondta, hogy a 
Mozdonyvezetők Szakszervezetét a tagok által befize-
tett 1%-os mértékű tagdíjakból működtetjük, különféle 
szolgáltatásokat nyújtunk (biztosítás, telefon flotta, stb.) 

és jogszolgálatot működtetünk, ahol Dr. Király György ingyenesen áll 
a tagok rendelkezésére különféle jogi ügyekben, illetve képviseletet 
lát el munkajogi területen a bíróságok előtt.
Ezt követően a vendégeink mutatták be saját szervezetüket, munka-
helyüket. Elmondták, hogy nincs 
önálló szakmai szakszervezetük. 
Egy-egy depónál működik egy 
szakszervezet, amit rendszerint 
egy elnök vezet, aki tagja egy ma-
gasabb szintű testületnek. (*szerk: 
A munkácsi depó elnöke -Tájpsz 
Alekszándr- is a meghívott vendé-
gek között volt, de pontosan azon 
a napon, amikor hozzánk érkeztek 
berendelték Lembergbe (Lvov), 
így nem tudott részt venni a tanácskozáson.) A depóknál működő 
alapszervezetek elszigetelten működnek, nem sok mindent tudnak 
egymásról. A szakszervezeti tevékenység többnyire szociális szol-
gáltatások nyújtásában testesül meg, azaz üdüléseket támogat, se-
gélyeket ad, de kevésbé helyezik a hangsúlyt az érdekvédelemre, il-
letve a kollektív érdekérvényesítésre. A vendégeink úgy tudják, hogy 
Lembergen túl, Ternopilban már van egy önálló, mozdonyvezetőket 
tömörítő szakszervezet, de akkor nem sok mindent tudtak róla. Azt 
ígérték, hogy felveszik a kapcsolatot az ottani elnökkel (amit mi is 
feltétlenül fontosnak tartottunk). Megígértük, hogy minden tőlünk 
telhető szellemi segítséget megadunk nekik ahhoz, hogy egy füg-
getlen, mozdonyvezetőket tömörítő szakszervezetet létre tudjanak 
hozni hazájukban.
Ezután inkább az általános munkahelyi körülményekről adtak tá-
jékoztatást. Elmondták, hogy mind a mozdonyvezetőnek, mind a 
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segédnek (mert ott még ketten ülnek a mozdonyon) vér-
nyomásmérésen kell átesni a feljelentkezés alatt (ami 13 
perc) és az eredményt rávezetik az úti okmányra. Ha va-
lakinek magas a vérnyomása, az nem állhat szolgálatba. 
Erre a feladatra minden depóban van egy nővér. Aztán 
azt is említették, hogy az egyenruha használata kötele-
ző, de azt a személyzet saját maga varratja meg, aztán 
a mozdonyvezetőnek a felét a segédnek a teljes összeget 
visszatérítik. Ami viszont a legmegdöbbentőbb volt számunkra, az a 
szolgálatteljesítéshez szükséges eszközök biztosítása, vagyis annak 
hiánya. Valamikor, a Szovjetunióban minden biztonsági eszköz mű-
ködése biztosított volt, de ez, a korrupcióval terhelt Ukrajnában az 
évek folyamán megkopott. Ha például a mozdonyvezető látni akar 

éjjel a mozdonyon, akkor a táskájából előveszi 
a saját izzóját és becsavarja(!!!). A pontos, ki-
értékelhető regisztrátum megléte itt is fontos 
dolog, de az, hogy ez meglegyen, szintén a 
mozdonyvezető táska ad biztosítékot. A levál-
tandó mozdonyvezető (vagy aki a mozdonyt 
lezárta valahol) ugyanis kiszedi a szerkezetből a saját karc-
tűjeiket, kiveszi a maradék szalagot és elrakja!!! Aki érkezik, 
vagy aki a mozdonyt nyitja, az a saját készletéből helyezi be 
a kilométerórába az előbb említett dolgokat! Sőt! Általában 
hordanak maguknál egy fenőkövet is, és ha valahol várakozni 
kell, akkor unalmukban élesítik a tűket, hogy szép, éles legyen 
a regisztrátumon rajzolat. Itt még nincs vége. A szerszámo-

kat is saját maguk szerzik be, 
és hordják magukkal a táská-
ban, hogy a kisebb javításokat 
el tudják végezni! Arra a kérdésünkre, 
hogy hol szerzik be a szalagot, illetve 
a karctűket nagyon megdöbbentő 
választ kaptunk. Azt válaszolták, hogy 
megveszik pénzért a reszortosoktól! 
Itt mondta az elnök úr az elhangzottak 
alapján, hogyha valahol nagyon nagy 
szükség van egy igazi, mozdonyveze-
tőket tömörítő szakszervezetre, az pont 

náluk van.
A bérezésük az ottani átlagkereset felett van. Havi 170 - 200 órára 
100-120.000 Ft a jövedelem (a minimálbér kb. 32000 Ft). 55 évesen 
vonulhatnak nyugdíjba, tovább nem utazhatnak. A műhelyekben 
dolgozók 60 évesen mehetnek el. Aki 55 évesen nem akar elmenni 
nyugdíjba bármilyen ok miatt, az maradhat 60 éves korig a műhely-
ben, de nem utazhat és elveszti a végkielégítés egy részét. Aki 55 

évesen nyugállományba vonul, az hét havi átlagkeresetnek meg-
felelő végkielégítést kap, aki 60 évesen, az háromhavi átlagkereset-
nek megfelelő összeget kap „csak”.
Késő délután egy röpke városnézéssel fejeztük be a napot, hiszen 
amellett, hogy mindannyian magyar anyanyelvűek voltak, nem min-
denki volt még Budapesten, amit saját fővárosuknak is tekintenek. 
Utaztunk földalattival, villamossal, 
busszal, megnéztük a Szent István 
Bazilikát, a Szabadság teret, a Par-
lamentet, a Lánchidat és a Hősök 
terét is. A hajnal fél háromkor való 
kelés, a fárasztó út és a hosszú 
séta után jól esett a vacsora, majd 
holtfáradtan zuhantak az ágyba, 
hogy kipihenhessék a fáradalma-
kat.

Másnap délelőtt a magyar vasu-
takkal való ismerke-
dés jegyében telt el, amit Zuglóban meg is kezdtünk 
egy csíkos inga, „papagáj” párosítással. Náluk nincse-
nek ingavonatok, így szokatlan látvány volt számukra, 
hogy a mozdony tolja a vonatot. Ezzel bementünk a 

nyugatiba, majd sorra vettük az ott 
fellelhető magyar motorvonat és moz-
dony állományt. Voltunk Desiró veze-
tőállásán, utaztunk FLIRT-el és TRA-
XX-al és természetesen a „Szili” sem 
maradhatott ki. Itt szeretném köszö-
netemet kifejezni azon 
esztergomi és északis 
kollégák irányába, akik 
szolgálat közben, sza-
badidejüket feláldozva 
segítettek a járműveket 

megismerni, azokat bemutat-
ták nekünk és részletes magyarázatuk felért egy típu-
sismereti oktatással! Sajnos a ne-
vüket nem jegyeztem le akkor, így 
nem tudom most itt felsorolni, de 
a vendégeink nevében is köszönet 
és hála illeti őket a segítőkészsé-
gükért.

Gyüre Ferenc
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Alapítványi hírek
Alapítványi hírek, 2017. március - április

Alapítványunk kuratóriuma 2017. március 
22-én és április 24-én ülésezett.
A márciusi ülés apropója az volt, hogy a Fővárosi Főügyész-
ségen lezárult egy vizsgálat, aminek következtében az ügyész 
jelzéssel élt a kuratórium felé. A jelzésben foglaltak feladatot rót-
tak a kuratóriumra, aminek az eleget tett. Az ülésen a kuratórium 
tagjai megbeszélték a tennivalókat, és megírták az alapítónak a 
javaslataikat.
Módosítani javasoltuk az Alapító Okirat több pontját. Újra kell 
szabályozni a döntéshozatal módját, (nem lehet szavazategyen-
lőség esetén döntő az elnök szavazata) valamint a kuratórium 
egyik tagjának olyan vállaló nyilatkozatot kell tennie, amiben ku-
ratóriumi tagságot és titkári tisztséget vállal.
Aktualizáltuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is. A ja-
vított változatban is szabályoztuk a döntéshozatal módját, javí-
tottuk a megszűnt törvényekre való hivatkozásokat, kivettük az 
anakronisztikus „faliújságon” közhírré tétel módját. Pontosítottuk 
a titkár feladatát, töröltük a vállalkozási tevékenységre való uta-
lásokat, szabályokat (mivel nem végeztünk 17 év alatt ilyet, és 
vélhetőleg nem is fogunk.)

A Szervezeti és Működési Szabályzat javított és egységes szer-
kezetbe foglalt példányát megküldjük az alapítónak, mert a jóvá-
hagyása szükséges az életbelépéshez. 
Egy újabb levélben jelezzük az Alapítónak, hogy a jövőben nem 
tudjuk támogatni azokat a hozzánk forduló személyeket, akik 
nem mozdonyvezetők vagy nem mozdonyvezető családtagjai. 
(Az Alapítvány létrehozásakor nagyon homogén szervezet volt a 
MOSZ – szinte csak mozdonyvezetőkből állt - ma viszont sokkal 
heterogénebb, lényegesen több a nem mozdonyvezető tagtár-
sunk. Sajnos a Ptk. 3:393 §. alapján az alapítvány céljait nem 
lehet módosítani, így nem tudjuk beemelni ezen a tagtársaink se-
gítését az alapítványi célok közé) Ilyen személyek nyilván fognak 
a kuratóriumhoz fordulni, és úgy vélte a kuratórium az Alapítónak 
érdeke az, hogy ezen tagtársaink se maradjanak ellátatlanul egy 
krízishelyzet esetén.

Sajnos a vizsgálat – amit egy tagtársunk kezdeményezett – ezt 
az eredményt is hozta.

Az ülésen elbíráltuk két hozzánk forduló kolléga kérelmét is.
Az áprilisi ülésre is bőven jutott „száraz” jogi anyag. Az ülésen 
részt vett a kuratórium négy, és a felügyelő bizottság egy tagja.
A megbeszélés elején jelen volt az alapítványunk könyvelője, aki 
elkészítette és átadta a szervezetünk egyszerűsített éves beszá-
moló mérlegét, eredménykimutatását, és közhasznúsági mellék-
letét. A beszámolókat a kuratórium egyhangúlag elfogadta, az 
alapító honlapján hamarosan olvashatók lesznek.

Talán az eredménykimutatással kapcsolatban annyit érdemes 
elmondani, hogy jelentéktelen az „eredményünk” azaz néhány 
ezer forint eltéréssel annyi volt a bevételünk, mint a kiadásunk. 

Így a gazdálkodásunk egyensúlyban van és rendelkezésünkre áll 
egy olyan összeg, ami egy váratlan helyzetben tartalékot jelent-
het. Jelzésértékű, hogy erőforrás ellátottság és társadalmi támo-
gatottság mutatóink szerint akár közhasznú is lehetne az alapít-
ványunk! (Egyenlőre, ezt nem kezdeményezzük.) Tehát anyagilag 
erős, és társadalmunk számára fontos tevékenységet végez. 

Tárgyalta a kuratórium a 2016 évi költségvetési beszámolót. Ki-
jelenthetjük, hogy a terv jól sikerült annak ellenére, hogy nagyon 
nehéz a várható bevételeket, kiadásokat (pl. adó 1%-ékot, és azt, 
hogy hányan és mennyire súlyos esetekkel fordulnak majd az ala-
pítványunkhoz) tervezni.

Röviden elmondható az is, hogy az 1%-os bevételünk – ami meg-
határozó alapítványunknál – több mint 7%-al növekedett az előző 
évhez képest! Ez alapítványunk iránti bizalom erősödését jelenti, 
és ezért köszönet illeti a felajánlást tevőket, valamint a felajánlá-
sok célbajuttatását segítő tisztségviselőket. Működési kiadása-
ink majd minden tétele a tervezett alatt van. Tervszinten van a 
célszerinti juttatásunk – tehát a mozdonyvezető társadalomnak 
juttatott anyagi segítség, ami a tavalyi év folyamán majd négymil-
lió forint volt!  A 2016 évi költségvetési beszámolót a kuratórium 
egyhangúlag elfogadta.
A 2017 évi költségvetés tervezet is megvitattuk. Szerkezetében, 
struktúrájában hasonló az előző évihez, megpróbáltuk óvatos, de 
optimista előrelátással tervezni.
A 2017 évi költségvetési tervet is egyhangúlag fogadta el a ku-
ratórium.

Az ülés második felében rátértünk a hozzánk beérkezett tizenhá-
rom kérelem elbírálására.
Elutasításra egy kérelem került (sajnos a kérelmező időközben 
elhunyt), és az egyik kérelemhez pedig kiegészítést kértünk.
A tizenegy kérelemre összesen 275 000Ft támogatást utalt át az 
alapítványunk.

Hamarosan lezárul a rendelkező nyilatkozatok gyűjtésé-
nek, leadásának, valamint az adóbevallás beküldésének 
határideje. Kérjük tagtársainkat, segíteni kívánó kollégá-
inkat, hozzátartozóikat az idén is ajánlják fel alapítvá-
nyunk részére adójuk 1 %-át!

Adószámunk: 
18174432-1-42
Remélem sokan gondoltak az alapítványunkra, 
így a jövőben hatékonyabban tudunk a nehéz 
helyzetbe került kollégákon segíteni, valamint az 
alapítványunk céljait megvalósítani.

Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth Ferenc Attila kuratórium elnöke

Tóth Ferenc 
Attila
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ZÁRFÉK

Fékpróba tartása közben leállt a Szergej. Kolléga rohan egy telefonhoz – ugyanis régen történt az 
eset – és hívja a diszpécsert.
• Elfolyt a motorolaj a Szergejből!
• Hol folyt el?
• Debrecen állomás XII. vágányán.

Mozdonyvezető panaszosan mondja a diszpécsernek, hogy nagy a füst a Szergej vezetőállásán. 
Mire a diszpécser:
• Talán, ha kevesebbet dohányoznál…

A Kollégának öt motoros Szergej jutott. A visszavonat Érmihályfalváról (CFR), igen combosnak ígér-
kezett. Mivel teljes értékű Szergejnek is terhelési határon lett volna a vonatterhelés, ezért a Kolléga 
felhívta a mozdonyirányítót.
• Irányító Úr nagy a vonat, a Szergej meg öt motoros.
• És én most mit csináljak? Küldjek utánad egy motort?

Előkészítős mozdonyvezető tehervonatra hozta ki a Szergejt. A körülmények úgy alakultak, hogy 
előkészítés közben vissza kellett mennie a felvigyázóba. Ő már sok mindent tudott, többek közt azt 
is, hogy ki lesz a leváltója később, akivel összefutott. Kérdi Tőle hogy:
• Mennyire értesz a Szergejhez?
• Kérdezzél, hátha tudok segíteni! Mia baj?
• Hát most még semmi, de Neked…

Munkáltatói utasítás, hogy a START-os hírleveleket a faliújságra ki kell rakni. Igy történt, hogy több 
oldalnyi álláshirdetéssel rakták tele. Egyebet sem lehetett benne olvasni csak, hogy ilyen szakértőt, 
meg olyan szakértőt keresnek a START-nál.
Egy halk szavú mozdonyvezető meg is jegyezte, hogy:
• Nem szakértőt kellene keresni, hanem hozzáértőt…

2017. március 29-én, pénztárosi értekezleten, már kötetlen beszélgetés közben elemeztük a START 
legutóbbi és egyben leghíresebb parancskönyveit. Egyik parancskönyvvel kapcsolatban Kiss Lász-
ló Elnök Úr úgy fogalmazott, hogy:
• Tegnap én is veszélyeztettem a vasúti közlekedés biztonságát…
• (Azt akarta mondani, hogy tegnap mozdonyt vezetett.)

A 2017. április 19-i küldött közgyűlésen Szóth Tibor küldött társunk után szót kapó küldött társunk megköszönte a szót.
De viszontválaszt nem kapott.

Lejegyezte: Szegedi Zoltán

Egy bölcs vasutas gondolatai:
A MÁV sosem késik, és korán sem jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar. 
Ha ráérsz majd menj már el a francba.
Vitatkozhatunk tovább, hallottál a Holt-tengerről? Azt is én vertem agyon.
Egy lépésre vagyok a gazdagságtól. Már csak pénzre van szükségem.
Ránézek az ágyra: aludnék. Ránézek a hűtőre: ennék. Ránézek a munkára: és semmi…
Olyan a munkavédelem, mint valami kacat, amit a garázsban keresek. Elvileg megvan, csak a túró tudja, hogy hol. 

Örömhír: A nyár beköszöntével, a bogarak megjelenésével egy időben, VÉGRE(!) mossák a Flirt motorvonatok szélvédőit 
Bp. Keleti pályaudvaron! Más járműveknél még nem láttam azt a kollégát ténykedni, akit ezzel a feladattal bíztak meg.
Rossz hír: Ezzel egy időben a 150-es vonalon - a nagy melegre való tekintettel - sok helyen, hosszú lassújeleket vezettek be.
Eredmény: A bogarak játszi könnyedséggel kerülik el az ütközést a szélvédővel, sőt, a vonat megelőzése sem okoz gon-
dot nekik.

G.K.


