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Szakszervezetünk 
életében idén újabb 
mérföldkőhöz érke-
zetünk. A 2018-as 
esztendő a Kong-
resszus éve, immá-
ron a nyolcadiké. 
Értékelnünk kell az 
elmúlt négy év alatt 
megvívott harcaink 
eredményeit, ked-
vező és kevésbé 
kedvező kimenetele-

it. Nem volt könnyített pálya, amin helyt kellett állnunk. 
Az ágazati, illetve ágazatpolitikai mozgásteret a politikai 
döntéshozók meglehetősen szűkre szabták. De mielőtt 
erre kitérnék, szeretnék röviden szót ejteni a kongresszu-
si választás menetéről.   A választások időhatárait a Kül-
döttközgyűlés a kongresszusi ütemtervbe öntve február 
21-én elfogadta, s tagságunkkal megismertette. A tag-
csoporti választásokat március végétől május 31-ig kell 
lebonyolítani, s ezt követően kerül sor a Területi Ügyvivők 
megválasztására június 30-ig bezárólag. A vezető tiszt-
ségviselők megválasztására szeptember 18-án Herceg-
halomban, a Kongresszus első napján kerül majd sor. Ezt 
megelőzően fogja értékelni az elmúlt négy év munkáját 
a Kongresszusra újonnan megválasztott Küldötteink. Ők 
lesznek hivatottak arra is, hogy szakszervezetünk alap-
dokumentumait megvizsgálják, és ha szükséges, meg-
változtassák. Bizonyára ugyanolyan bölcs döntéseket 
fognak hozni Küldötteink, mint elődeik az elmúlt 28 év 
során. A Kongresszus másnapján kerül sor az elkövetke-
zendő ciklus programjának és a Kongresszusi Határoza-
tok elfogadására.

De térjünk vissza kicsit az elmúlt időszak értékelésére, 
mely kihathat a jövő programjának elfogadására is. Mint 
tudjuk, szakszervezeti választásainkkal egy évben kerül 
sor a parlamenti választásokra is. Ennek vizuális és ver-

bális hatásait mára már elszenvedjük. Az ellenzék jobb 
jövőt ígér, a regnáló hatalom pedig rózsaszínbe csoma-
golja az elmúlt évek olyan intézkedéseit is, melyek miatt 
inkább szégyenkezni kellene. Amikor elmegyünk szavaz-
ni, mindenki tudja, hogy szavazatával az elkövetkezen-
dő négy év sorsformálásában vesz részt. A jövő meg-
határozása előtt azért vegyük kicsit górcső alá a múltat. 
Egy kulcsos adó mellett ezer más egyéb adó épült be az 
életünkbe, melyek idővel megtaláltak minden embert, a 
Sztrájktörvény teljesen ellehetetlenült, nem a mérhetetlen 
elégedettség okán nem voltak sztrájkok az elmúlt évek 
során. A Munka Törvénykönyve megcsonkította, agyon 
faragta a szakszervezeti jogosultságokat. Úgy tüntették 
el a korkedvezmény intézményét, hogy annak helyébe a 
puszta ígérgetéseken kívül semmi nem került, a töredé-
kidők beszámításáról nem is hajlandók tudomást venni, 
pedig sok-sok embert hoztak ezzel hátrányos helyzetbe. 
Vélhetően most ők hoznak döntést azokról, akik róluk 
döntöttek, nélkülük. Ennek negatív hatásaival az elkövet-
kezendő időszakban kell majd számolni. Vélhetően egyre 
több olyan idősebb kolléga lesz, aki egészségileg nem 
tud majd megfelelni az elvárásoknak, s egy élet munkája 
után válik majd földönfutóvá. Szép új világ!!! És akkor ar-
ról még nem is beszéltünk, hogy meghatározó elemzők 
szerint az elmúlt időszak „sikereinek” folytatása magával 
fogja hozni a nyugdíjkorhatár emelését is. Ennek hatásait 
a mozdonyvezetőkőn kívül rengeteg embernek kell majd 
elviselnie, akiket most a szűk hely miatt itt nem tudok fel-
sorolni. Most mindenkinek van lehetősége szavazatával 
elmondani véleményét múltról és 
jövőről. Tegyük! Mert van választá-
sunk! 
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Mi történt vele

„… nem kell mindent csak azért csinálni, hogy 
latolgassuk a hasznát, hanem a belső indíttatást 
hajtsuk végre önmagunk megvalósításáért. …”

 Azt el kell mondanom, hogy egy írás el-
készítése amatőrként nem egyszerű, jóval 
hosszabb időt vesz igénybe, mint egy hi-
bakeresés a mozdonyon. A suszter marad-
jon a kaptafánál – mondhatnánk (mondják 
is, persze másképp!), de annyi érdekes, 
nagyszerű emberrel találkozhatok így, hogy 
a mindig megfogadott „Ez az utolsó és be-
fejezem!” után, keresek (ajánlanak) egy 
újabb személyt, témát vagy egy régi ötletet 
veszek elő. 

 Az első mondatban leírt állításom a  
”Mi lett vele?” sorozatra nem teljesen igaz, 
mert az abban szereplőknek annyi monda-
nivalójuk, ötletük van a mai világ számára, 
hogy az ember nem győz jegyzetelni, ne-
hogy kimaradjon valami emlékeikből, s az 
azokon keresztül érkező tanácsaikból. Ez 
a rovat most két okból is rendhagyó, hiszen 
– a dupla szám miatt – Ungi Józsi bácsi 
élete történek bemutatása ezzel a cikkel 
párhuzamosan fut, valamint, a mai „vendé-
günket” nem kellett keresni, hiszen folya-
matosan lehet hallani róla, hol itt, hol ott 
feltűnik újságokban (legutóbb a Mozdony-
vezetők Lapjában, Móricz Zsiga egyik cik-
kében), közösségi oldalakon, médiában.  
Rá, csak ennyiben igaz ez a cím: Mi lett 
vele, hogy már megint nincs itt, mire ide-
értem? Szervez, működtet, kutat, önzetlen 
segítséget nyújt, rohan, de mindig moso-
lyog jellegzetes bajusza alatt. Mondhat-
nánk, vannak ilyenek sokan. Ő azonban 
különleges, kiemelkedik az átlagból, mert 
a felsorolt ismérveit a múltunk, a vasúti gyö-
kereink felkutatására, rendszerezésére, 
megőrzésére használja. Már régen felis-

merte ezek fontosságát, időnként szélma-
lomharcot vív, hogy elfogadtassa az illeté-
kesekkel: ez nem pénzkérdés, csak nehogy 
késő legyen!

 Még sosem próbáltam, de most nekifu-
tok, hogy bemutassak egy olyan embert, 
akit szinte mindenki ismer. Remélem sike-
rül, s találtok olyan új információt ebben az 
írásban, amit még nem hallottatok Nagy 
Józsefről!

1945. Kecskeméten a Rávágy tér sarkán születtem, ott ahol a 
Kecskeméti Gazdasági Vasút végállomása volt két vágánnyal, rak-
tári és felvételi épülettel, vasúti borozóval. Lehet, ez egy tudat alat-
ti meghatározója teljes felnőtt életem Kisvasúthoz való vonzódásá-
nak?  

 1959. Szülői indíttatással felvételiztem a Vasútgépészeti Tech-
nikumba, de hely hiánya miatt eltanácsoltak, azzal bíztatva, hogy 
a második évfolyamra biztosan fel tudnak már venni. Így irányítot-
tak át a szegedi Vasútforgalmi Technikumba, ahonnan év végén 
már a kötelező nyári egy hónapos gyakorlatot is Budapesten a 
gépészekkel, a Landler Jenő Járműjavító gőzmozdony részlegében 
tölthettem le. Az egy tantárgybeli különbözeti vizsgát is csak a 
tanév kezdetén kellett letennem. Nem voltak előtte egyáltalán vas-
úti, műszaki ismereteim, így eléggé nehezen ismerkedtem meg 
még az alapfogalmakkal is. Hát még a tanév alatti hetenkénti egy 
napos gyakorlati foglalkozásokon, ahol meggyűlt a bajom a resze-
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léssel, hegesztéssel, kovácsolással, esztergályozással. Bár amikor 
elkezdtük a műhelyben a felújításra odahelyezett 1:10-es méret-
arányú 424-es gőzmozdony modell alkatrészeit legyártani, kijaví-
tani, - akkor mozdult meg bennem valami a vasút iránt. Egy másik 
kedvező hatás pedig az volt, hogy az iskolából mindig megkaptuk 
a szabadjegyeket hazautazás céljából. Családunkban senki sem 
volt vasutas, ezért nagy szám volt, hogy ingyen utazhattam a vo-
natokon. Jövőbeli utazási hobbymban pedig meghatározóak voltak 
az év közbeni vonatos osztálykirándulások rengeteg, maradandó 
élményei!

 1963. július 15. – a Magyar Államvasutak szolgálatába léptem! 
– Ekkor még nem tudtam, hogy milyen szimbolikus dátum lesz ez 
a további életemben, hiszen a július 15.-e a Magyar Vasút és most 
már egyben az én vasutassá válásom születésnapja lett! Ugyan-
akkor az első szolgálati helyem is szimbolikus volt (utalok itt a szü-
letési helyemre), hiszen a Kecskeméti Kisvasúti fűtőház motorsze-
relő lakatosa lettem. Miért is alakult ez így? A vasútgépész 
technikusi oklevelem akkor a legmagasabb képzettségnek számí-
tott a kecskeméti gépészeti szakszolgálatnál. A nagy fűtőházban 
még csak gőzmozdonyok voltak és ezért inkább a korszerűbb 
járművek közé helyeztek. Nem túl sokáig voltam a – szó szerint is 
– kis műhelyben, mert a két év katonaság után, 1967-ben már 
motorvezető gyakornok voltam, azaz a hivatalos 
szóhasználattal motorkocsi kenő lettem, áthe-
lyezéssel a szentesi motorgarázs létszámában. 
A debreceni tanfolyamot eredményesen elvé-
geztem, megtanultuk az akkori fővasúti dízel-
mozdonyokat és természetesen a kisvasútra 
kerültem vissza motorvezetőként 1968-ban. Hol 
volt még akkor és ott típus- és vonalismeret, a 
vizsga után rögtön önálló szolgálattal kezdtem egy délutáni vonat-
tal Kecskemét – Kiskőrös között! Meleg nyári nap és éjszaka volt: 
egy ceglédi kanna víz kevés volt az izzadtságom utánpótlására. 
Beosztott mozdonyom a Ganz gyártmányú, négyfokozatú sebes-
ségváltós D 953-as poggyászteres motorkocsi volt. A pici kis jár-
műhöz, a 192 centiméteres magasságom túlméretezett volt. A 
vezetőállásról csak ülve láttam ki előre az ablakon, mert ha felálltam, 
az ablak felső kerete alig ért fel a vállamig, leülni viszont csak ter-
peszülésben tudtam, mert olyan keskeny volt a vezetőállás (ma 
már vezetőfülke). Innen a motortérbe való átjárás is problémás volt, 
mert a fejem magassága kilógott az ajtó űrszelvényéből. Egy késő 
esti szolgálatom alatt, menet közben a motortérbe való belépéskor 
úgy beütöttem a fejemet, hogy bizonyos ideig eszméletvesztéssel, 
mozdonyvezetői szolgálat nélkül gurult a vonatunk! De ez a beosz-
tás sem tartott sokáig, mert megérkeztek Kecskemétre az Mk 
48-asok. Egy ideig az ezres sorozatúak, a mechanikus sebesség-
váltójúak, azaz a „bakkecskék”, majd a kétezresek lettek véglege-
sítve. Az Mk48,2031-es lett a beom és immár fellélegezhettem és 
kinyújtózhattam a vezetőálláson! Érdekesség, hogy mindkét moz-
dony a mai napig fennmaradt: a 953-as (2. fotó)a Nagycenki Mú-
zeumvasúton van kiállítva, a 2031-es pedig üzemel a királyréti 
Kisvasúton (3. fotó).

Az 1971-es Vasutasnapon felavattak a Tisztképzőn és egyúttal 
át is helyeztek a nagyfűtőházhoz gőzmozdony reszortosnak. Le-
vizsgáztam ugyan a gőzösökből is, de mégis mit érthettem én 
azokhoz, ráadásul nagyon bonyolultak, feketék, kormosak, olajosak, 
büdösek, hangosak… voltak, – nem kedveltem őket – mégis ekkor 
csaphatott meg a mozdony füstje. Nagyon jó főnököm és kollégám 

jóvoltából belejöttem a mesterségbe, amit mások is észrevehettek 
és felkérésre 1974-ben behívtak a szegedi MÁV Igazgatóság IV. 
Vontatási osztályára, az akkor pártiskolába járó gőzmozdony reszor-
tos előadó kolléga helyettesítésére. Amikor letelt ez az időszak, 
felajánlották ugyanott a megüresedett oktatási ügyintézői állást. 
Így alakult ki az a helyzet, hogy azóta is nap mint nap a MÁV sze-
gedi Palotájába járok be dolgozni és szolgálni a Magyar Vasutat! 
2005-ig, a 60 éves kort elérve, előre hozott öregségi nyugdíjba 

kerülésemig - a végén kis kerülővel ugyan – a 
mozdonyvezetők, kocsivizsgálók, műszaki dol-
gozók oktatásával, vizsgáztatásával, ellenőrzé-
sével foglalkozhattam. Ezt a munkát nagyobb 
részt Igazgatósági előadóként, másrészt az 
Oktatási Főnökség tanfolyamvezetőjeként vé-
geztem. Nagyon kellemes időszakom volt ez, 
sok száz vasutas között lehettem, sokat utaz-

hattam ki a területre, hódolhattam a hobbymnak is (fotózgattam, 
gyűjthettem a vasúti relikviákat, egyenruhát viseltem). Ekkor már 
intenzíven foglalkoztatta gondolataimat egy komolyabb szabadidős, 
hobby szervezet létrehozása, - de ez már egy másik fejezetet ér-
demel a vasúti életpályámban.

Rengetegen ismerik Önt, most mégis arra kérném, 
mutatkozzon be újságunk olvasóinak!
Statisztikailag a magyar család- és férfi keresztnevek közül a 

legtöbbet viselők szerint vagyok bejegyezve: Nagy Józsefként, de 
hívnak józsibácsinak és nagyjózsinak (1. fotó) is. 1945-ben, már a 
„felszabadulásban” születtem, amit 10 éves koromban Rákosi paj-
tás jóvoltából jó néhány társammal együtt kuglófos kakaóval – dí-
szoklevél kíséretében - meg is ünnepeltünk. Szegeden élek már 
1997-től, ahol „gyüttmöntként” mégis lokálpatriótának érzem ma-
gam. Szeretett szülővárosomtól, Kecskeméttől sokat voltam távol: 
középiskoláimat Szegeden, illetve Budapesten, a katonaságot 
Szegeden töltöttem le, motorvezető tanfolyamot Debrecenben, 
Tisztképzőt Budapesten, a Főiskolát pedig Győrben végeztem el. 

Szakmai önéletrajzából kiderül, hogy sok időt töltött 
az oktatásban. Milyen tanárnak tartotta magát?
A KTMF-en műszaki szakoktatói karon végeztem, ami vasútsze-

retetem mellett az emberekkel való bánásmód területén is nagy 
sikerélménnyel töltött el. Az Oktatási Főnökség tanfolyamvezető-
jeként hallgatóim nevelésére is sok időt fordítottam. A szaktantár-
gyak oktatásában pedig, akkor még újításként alkalmaztam a vi-
zuális technikát: dia- és írásvetítőt, projektort, sok szemléltető 

A MÁV vezetése 
leginkább a jövőképet 
mutatta példának, alig

foglalkozott a 
múltunkkal
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eszközt alkalmaztam. Azóta is sok érdekes és pozitív visszacsa-
tolást kapok hallgatóimtól.

  
Mikorra tehető az, amikor úgy érezte, hogy a vasúti 
értékeket meg kell őrizni, különben elkallódnának?
1971-től a kecskeméti gőzös reszortosi munkakörömben tapasz-

taltam, hogy a félreállított, majd selejtezésre küldött járműveken 
milyen érdekes tárgyak maradnak. Akkor már tudtuk, éreztük a 
gőzös korszak elmúlását. Civil hobbymat kihasználva, elkezdtem 
fényképezni a gőzösöket és a vasutunkat úgy általában is. Sok-sok 
értékes felvételem van abból az időből is, sőt színes diáimból - az 
országban egyedülállóként - diaporáma műsorokat készítettem a 
gőzösök alkonyáról, mellyel díjat is nyertem. Ha már lefotóztam 
őket, miért is ne maradjon meg valamilyen alkatrész is belőlük, 
amiket megmenthetek, mivel úgyis a kohóba kerülnének azok is.

Volt-e olyan pont, amikortól már azt tudta mondani, 
ez egy gyűjtemény, én egy gyűjtő vagyok? Ki tudja 
emelni, hogy melyik lehetett az első darab?
Az irodában, illetve a lakásomban tároltam ezeket a relikviákat, 

mind többet, hogy azután kinője a szobánkat. Ek-
kor kezdtem el azokat áthordani az Oktatási Fő-
nökség szertárába, ahol jó helyük volt a főnökség 
megszűnéséig. Ez az időszak volt a szenvedélyes 
gyűjtőmunkám kezdete, ami mára ugyan lanyhult, 
de még mindig folytatódik. Nemcsak a vasút ere-
deti darabjait gyűjtöttem, hanem a vasúttal kap-
csolatos bármiféle használati tárgyat, díszítő kelléket, játékot és azt 
hiszem, ezekből kerülne elő az első darab.

Ebben a tevékenységben – így visszatekintve – a 
segítőkészek, vagy a gáncsoskodók voltak többen?
Már az igazgatósági előadói munkakörömben voltam, amikor 

visszahallottam: lopom a vasút vagyonát! – holott mindig a Selej-
tezési Bizottság hivatalos engedélyével gyűjtöttem be a relikviákat. 
Nem sokan vélekedtek így, mások drukkoltak és segítettek tény-
kedéseimben, de sokan csak bogarasnak, különcnek tartottak 
emiatt és mivel a gyűjtésen kívül a történelemmel, a hagyományok 
ápolásával és a vasúti évfordulók megünneplésével is intenzíven 
foglalkoztam, elneveztek hát „nosztalgiajózsinak”. 

Volt-e olyan, akinél észrevette az évek múlásával, 
hogy változott a véleménye a múlt ereklyéinek meg-

őrzése iránt?
A velem és az alapítvánnyal kapcsolatban állók ma már értéke-

lik az értékmegőrző munkánkat. Nem volt ez mindig így. A MÁV 
vezetése leginkább a jövőképet mutatta példának, alig foglalkozott 
a múltunkkal. Néhány esetet kivéve nem túl nagy segítséget adtak, 
pedig még ma sincsen olyan apparátusa, ami az elméleti és tárgyi 
vasúti archívummal foglalkozna. A közelmúltban viszont kedvező-
en alakult ki megítélésünk és nagyfokú segítséget is kapunk a 
felső vezetéstől is.

Van-e követője, akire bátran rábízná sok éves mun-
kájának gyümölcsét?
Magánemberként, családon belül nincsen. Civil vasútbarátom 

sok van hasonló indíttatással, a vasutasok és konkrétan a Vasút-
történeti Alapítvány körében is többen foglalkozunk a témával, bár 
ismeretem szerint nincsen, aki átvenné a stafétabotomat. 

Nemzetközi viszonylatban hova helyezné el a mi vas-
útunkat hagyományőrzés szempontjából?
A hatvanas-hetvenes években többször is megfordultam az 

osztrák és német vasúton, vasútbarátok körében. Legfőképpen 
innen táplálódott bennem is ez a hobby. Már akkor óriási dolgokat 
műveltek és ezekből igyekeztem én is itthon megteremteni a vas-
úti nosztalgiát. Sok érdekes témával elsőként jelentkeztem itthon 
és fokozatosan alakítottam ki ezt a tevékenységet. Alapítója vagyok 
- többek között - a MÁV Históriai Bizottságának, melyben végzett 
tevékenységünk hatására született meg a Magyar Vasúttörténeti 
Park, mely túlnőtte a társ európai szervezeteket!

Ha ebből a nagy gyűjteményből csak egy dolgot le-
hetne felvinnie Noé bárkájára, melyiket választaná?
HŰHA! Nagyon nehéz a válasz. Talán a „Kispirit” (4. fotó). Ez egy 

MOFÉM által gyártott „0”-ás méretű alumínium öntvényből készült 
vasútmodell. Az alumínium sínes körpályával, 110 V-os trafójával, 
1949 karácsonyára kaptuk, az akkor felavatott Úttörővasúton köz-

lekedő motorkocsiról mintázva. Máig megőriztem 
működőképesen!

Már tavaly beszéltünk e cikk megjelené-
séről, de akkor arra kért, várjunk néhány 
hónapot ezzel. Miért?

Nem feltétlenül magányos farkasként tevékeny-
kedek, hanem egy vasútbaráti társaság vesz körül. Az egyik kecs-
keméti kisvasúti nosztalgia vonat sikeres befejezésekor a szerve-
zőkkel eldöntöttük, hogy társas, hivatalos téren folytatjuk az 
addigi alkalmi hobbynkat. Így jött létre társadalmi civil szervezetünk, 
a Vasúttörténeti Alapítvány, 1993-ban. Most ünnepeljük meg 25 
dolgos munkásévünket és egyik ilyen méltatója lenne ez a cikk is. 
Április 1.-je a bírósági bejegyzésünk dátuma, de mi nagyon komo-
lyan vettük mindvégig, ezen vasúti játékunkat, hobbynkat. 

Aki ilyen elszántsággal beleveti magát valamibe, el-
kerülhetetlen, hogy a privát szférájából kizárja azt. 
Amikor Önnél jártam, nem titok, hogy a lakásban is 
vasúti ereklyéket láttam. Hogyan viszonyul a Család 
ehhez?
Mindig is szerencsés életem volt, minden téren. Szinte nem is 

kellett ketté válasszam a munkámat, a hobbymat és a családi éle-

azóta is nap 
mint nap a MÁV 

szegedi Palotájába 
járok be dolgozni
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tet. Gyerekeim, feleségeim úgy éltek mindig mellettem, hogy nem 
csak eltűrték, hanem – akár passzívan is – de segítették a kapcso-
latos ténykedésem. 

Megéri ennyi időt, energiát fordítani erre?
Már megint egy nehéz kérdés! Azaz a válasz nehéz rá! Talán a 

kívülállók válaszolhatnának leginkább, amikor látják a gyűjtemé-
nyünket, a kiállításainkat, vagy részt vesznek egy rendezvényünkön. 
Tudják azt is, mekkora munka és érték van mindez mögött, mi 
pedig azt látjuk, hogy érdekesnek találják a látottakat, hallottakat 
és örülnek, hogy ilyen értékmentő munkát végzünk és átadjuk 
nekik a vasút szeretetét, megismerését! Elismeréseink is vannak 
szép számmal, köszönő, dicsérő szavak, levelek, emléklapok, ok-
levelek, sőt kiemelkedő plakettek is: 2004-ben megkaptam A Ma-
gyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány „Gróf Mikó Imre” 
emlékérmét. 2008-ban pedig a MÁV Zrt. – akkor már nyugdíjasként, 
posztumusz díjjal jutalmazott „A vasútért” kitünte-
téssel. Alapítványunk tevékenységét a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség „Művészeti és Kulturális 
Díj”-ban részesítette 2015-ben. Mindezekért ter-
mészetesnek érzem azt, hogy megérte, hiszen nem 
kell mindent csak azért csinálni, hogy latolgassuk 
a hasznát, hanem a belső indíttatást hajtsuk végre 
önmagunk megvalósításáért.

Melyik tárgy megszerzésének a törté-
nete volt a legérdekesebb?
A sok érdekesség közül nehéz egyet is kiemelni. Talán a külföldi 

vonatozgatásaim közben begyűjtött vasutas egyensapkák, nyak-
kendők történeteiből. Észak-Olaszországi 5 napos utamon, már 5 
tányérsapkával a hátizsákomban szálltam át a velencei Santa Lu-
cia pályaudvaron a hazafelé tartó vonatra, amikor a nevemet kia-
bálva futott utánam egy vasutas. Hát az állomásfőnök volt, kezében 
a vadonatúj tányérsapkájával, mert hallotta a vonalról, hogy egy 
„őrült” magyar vasutas gyűjti azokat. Vagy a svájci vonatokon utaz-
gatva, megcsodálva a vasutasok pedáns és tetszetős egyenruha 
viseletét, az egyik jegyvizsgálótól elkértem a nyakkendőjét. Hurrá, 
szó nélkül átadta! Vérszemet kapva, megkértem arra, hogy visz-
szakötve azt, ismételjük meg az egész jegykezelési jelenetet, amit 
én a videokamerámmal fel is veszek. Minden további nélkül: újból 
bejött a fülkébe, kezelte a jegyemet, miközben elismételtem a ké-
résemet, Ő pedig élőben a kamerámra eljátszotta az átadást!

Mit tudott a legnehezebben megszerezni?
Ilyen valószínűleg nem is volt. 
Van-e olyan álom, amit szeretne elérni, megvalósí-
tani?

Értem, hogy mire vonatkozik a kérdésed, de először elvo-
natkoztatnék egy kicsit a válaszom elején. Világéletemben 
„álmodó típus vagyok”, minden alvásomban rengeteget ál-
modok nagyon sok, különböző témákról! Ma már a rossz 
álmokból tudatosan fel is tudom magam ébreszteni, hogy ne 
folytatódjon... Sokat álmodok pl. a vasút minden tájáról és 
mindig is annyira élethű képi megjelenésekkel, mintha csak 
valóban ébren történnének a dolgok!

Visszatérve eredeti kérdésedre elmondhatom, hogy a sok 
év alatt - amit csak megálmodtam -, majdnem mindent el is 
értem. 25 évvel ezelőtt az alapítványi célok között kitűztük 

egy állandó vasúttörténeti kiállítás létrehozását - ez végül is meg-
valósult -, ha nem is Szegeden a székhelyünkön, hanem a később 
hozzánk csatlakozó szentesi kollégák segítségével. Az idén 90. 
évét betöltő Szentesi Motorgarázs területén egy csodálatos, vasúti 
igaz- gyöngyszemet, állandó kiállítási helyet és szabadtéri vasúti 
járműskanzent hoztak létre: a Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti 
gyűjteményét! 

Miért nem lehet több vasúti múzeum nálunk, mond-
juk az Ön szülővárosában?
Nincsen sem állami, sem magán tőkeerős vállalkozás – bizonyos 

mértékig valós igény sincsen rá, hogy nagyobb ilyen célú létesít-
ményt létre hozzanak. Viszont nagyon sok kisebb-nagyobb „projekt” 
létezik szerte az országban, ahol magángyűjtők, klubok, szakkörök 
kialakítottak egy-egy nagyon érdekes, speciális vasúti témájú gyűj-
teményt zártabb, vagy éppen nyitottabb jelleggel.

Van-e olyan pillanat, amikor Nagy József 
nem a vasúttal foglalkozik?

Természetesen. Bár, ha ez több időt vesz igény-
be, akkor már elvonási tünetek ütnek ki rajtam. 
Kiterjedt családi, rokoni és baráti körömmel szíve-
sen töltök el kellemes időket, sokat kirándulunk és 
esetenként üdülünk is, bel- és külföldön egyaránt. 
1985 óta viszont elég nagy szerepet tölt be életem-
ben a pálinka. Naná, hogy ez is csakis a vasút 

miatt! Az első, általam szervezett jubileumi nosztalgia vonat moz-
donya a 377,269-es volt, amit leselejtezése után egy vállalkozó 
megvásárolt és a szeszfőzdéjében működtetett. Ettől kezdve a 
gőzös műszaki, pálinkájuknak pedig amatőr szakértője lettem. 
Széles körben fejtettem ki propagandát és reklámoztam e kurió-
zumot, ezért a szakmai pálinkások is felfigyeltek tevékenységemre. 
2011-ben megtörtént lovagi avatásom, sőt tavaly elő is léptettek a 
Magyar Pálinka Lovagrend Dél-Magyarországi főkapitányává! Szó 
szerint is élvezetes elfoglaltság ez számomra, hiszen illik részt ven-
nem a szakmai összejöveteleken és a Pálinka Fesztiválokon. Van 
egy idevágó jelmondatunk: a (vasúti) barátság, a (vasúti) szerelem, 
egyik mint a másik, pálinkával együtt egészséggé válik!

Ennél jobb zárszó nem is jöhetett volna! 
Köszönöm a beszélgetést, jó egészsé-
get, sok sikert kívánok további munká-
jához!

Szinte nem 
is kellett 

kettéválasztanom 
a munkámat, a 
hobbimat és a 
családi életet.   
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A történet folytatódik...

IV. rész
„…előfordult, hogy valaki egy korábbi személyes 
sérelmét fegyveresen megtorolta”

Nagy öröm ért a Mozdonyvezetők Lapja 
januári számának megjelenése után, mert 
többen megszólítottak, hogy mi történt Ungi 
József életét bemutató sorozat következő 
részével. Vagy tévedésből lett odaírva, hogy 
„folytatjuk”? Itt a következő epizód, melyben 
- Józsi bácsi által átélt - 1956 főbb mozza-
natairól mesél. Nem tudom, ki hogy van 
vele, de én már hallottam pár változatot 
ezen eseménnyel kapcsolatban. Nekem 
másképp tanították, érettségiztem belőle 
és másképp oktatták gyerekeim, miközben 
mostanában egy újabb történet születik 
ezekről a napokról. Ezért is jó, hogy most 
egy olyan ember idézi fel e napok hangu-
latát, aki testközelből érzékelte az utcai 
tüntetéseket, s lövedékek elől bujkált holt-
testek között. Nem titok, én jobban hiszek 
neki, mint a történelemgyártók (finoman 
fogalmaztam) plakátjainak, írásainak. De 
arról is megtudhatunk „műhelytitkokat”, ho-
gyan alakult ki - szinte a semmiből - a mai 
oktatási (vasúti) rendszer alapjául szolgáló, 
akkori utasítások. 

A szakmától nem váltam meg, mert mozdonyvezető tanfolya-
mokat vezettem, ezt is hivatásszerűen, nagy ambícióval végeztem. 
Mivel, az oktatási csoport vezetése a munkámmal meg volt elé-
gedve, bekerültem a Budapesti Vasút Igazgatóság általános okta-
tásszervezési csoportjába, vontatási előadónak. A munkám jelen-
tős részében szervezési feladatokat kellett végezni, mert sok 
vontatási tanfolyamot indítottak, azonban a tervezéskor nem ren-
delkeztek a hallgatók szállásáról, az oktatási helységekről. Ezért 
nekem kellett a budapesti vontatási főnökségeket felkeresni, megy-
győzni őket az ügy fontosságáról, a szálláshelyet, oktatótermet 
kijelölni, s ezt követően az oktatáshoz szükséges berendezéseket 
a helyszínre szállíttatni. Több esetben /magad uram, ha szolgád 
nincsen/ nekem kellett az eszközöket, a helyére tenni. A kijelölt 
helységek miatt, többször szembe kerültem a helyi főnökökkel, 
párt- és szakszervezetek képviselőivel.

 A szervezésem alatt került sor több vontatási tanfolyam elhe-

lyezésére /Pl: Ferencvárosban három, az Uzsoki utcában működő 
Mozdonyvezető Egyesület helységében egy, Szolnok, Székesfe-
hérvár, Hatvan vontatási főnökségeken egy-egy/. Az Északi - ké-
sőbbiekben Hámán Kató - és a Déli Vontatási Főnökségen, már 
megelőzően volt ilyen jellegű oktatás. Az év első napjaiban három 
tanfolyam indult egy időben, így a december utolsó napjait renge-
teg, halasztást nem tűrő munkával töltöttem a zavartalan indítás 
érdekében. A közvetlen főnököm jó indulattal szemlélte a sok gyöt-
rődéssel végzett munkámat - s mivel a csoport feladata volt meg-
szervezni azt is, hogy tanfolyamot a szakelőadó nyissa meg - ezért 
úgy rendelkezett, hogy a két ferencvárosit én, ő pedig az Uzsoki 
úti tanfolyamot fogja megnyitni. Január első munkanapján ez meg 
is történt, egynéhány felmerült kérdésben még helyben intézkedtem, 
s nyugodtan mentem vissza a munkahelyemre, ahol a csoportve-
zetőm nevetve fogadott. A következőket mondta: „Tekintve, hogy 
a legtöbb gondot megoldottad a két Ferencvárosi tanfolyamnál, 
most az Uzsoki utcai bajt hárítsd el!” Ekkor tudtam meg, hogy - a 
megnyitó után, a tanteremben - a cserépkályha teteje lerepült, ezért 
mehettem az illetékes kályháshoz a javításról gondoskodni, hogy 
másnap a tanterem fűthető legyen. 

 Azonban a leírtaknál sokkal tragikusabb eseményről teszek 
említést a következőkben: 1956. október 23-án 9:25-kor csengett 
a telefonom, a KPM Oktatási Szakosztály politikai csoportjából Dr. 
Földes József közölte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud kimenni a 
Rákosrendezőn működő pályamesteri tanfolyamra, s megkért, 
hogy tartsam meg helyette a politikai órát, ne legyen a hallgatóknak 
lyukas órájuk. Jelentettem a csoportvezetőmnek, aki csodálkozott 
ugyan a kérésen, de azt mondta, menjek és teljesítsem az utasítást. 
Megtartottam az előadást, s indultam vissza a munkahelyemre, 
amikor a Rákóczi útra érve fiatalokból összeverődött tömegtünte-
tést láttam. Nem sok jót sejtve szaporáztam a lépteim, s szinte 
loholva értem az irodába, ahol elmeséltem a látottakat. Erre főnö-
köm közölte, hogy bemondta a rádió, hogy Piros László belügymi-
niszter visszavonta a gyülekezési tilalmat. A nap izgalmakkal telt, 
este iskolában voltam a Damjanich utcai Vasútgépészeti Techni-
kumban. Az ott megjelent egyének különböző zavaros véleménye-
ket hangoztattak. Az utolsó óra közben idegen fiatal jelent meg, s 
kérte az órát tartó tanárt, hogy beszélhessen hozzánk (máig nem 
tudom, mi lehetett ezzel a célja). Az órát Pászthory Róbert, váci 
lakosú tanár tartotta, és a hallgatóság véleményét várta, de nem 
szólt senki. Azonban a tekintetekből megállapította, hogy nem 
akarjuk az érkezőt meghallgatni, így megköszönte a jelenlététét és 
kiküldte. 

 Az óra befejeztével siettem a vonathoz, hogy minél gyorsabban 
hazaérjek a fiatal feleségemhez és fél éves kisfiamhoz. A rádió 
híreiből értesültem, hogy fegyveres tömeg ostromolja az épületet. 
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Később közölték, hogy rövidesen, a Jugoszláviából hazatérő párt 
első titkár, Gerő Ernő tart beszédet. Ezt magam is hallgattam, 
rendre utasításokat tartalmazott és a tüntető tömeget nem hogy 
lecsillapította, inkább felbőszítette őket, s a rádiótól elindultak a 
Hősök-tere irányába, különböző jelszavakat kiabálva, s megfékez-
hetetlenségig meggyarapodott a létszámuk. A vezető mag a Sztá-
lin szobrot vette célba, elkezdte azt döngetni, valahonnan célszer-
számok kerültek elő - vésők, kalapácsok, lánghegesztő eszközök 
-, a szobrot több óra után ledöntötte, s feldarabolva széthordta, 
majd tovább rótta Budapest utcáit. Másnap, mint a kötelességét 
tudó ember, elindultam dolgozni, de a vonat csak Rákospalota-Új-
pestig közlekedett, így leszálltam, hogy elsétálok a régi munkahe-
lyemre, a fűtőházba. A pesti oldalon lévő váltóállító épülethez értem, 
amikor kiszaladt a váltókezelő, s ordítani kezdett velem, hogy azon-
nal vegyem le a sapkámról a szárnyaskerék fölötti vörös csillagot 
- mozdonyvezetőként járó vasutas egyenruhámat viseltem -, mert 

leveri a fejemmel együtt! Nem vitáztam, 
visszafordultam, mert a hangosbemondó 
éppen azt közölte, hogy a Veresegyház 
felől érkező személyvonat, a Nyugati-pá-
lyaudvarig közlekedik, ahol kilépve a főka-
pun, megdöbbentő kép fogadott. A villa-
mos felsővezeték egy része letépve, 
mindkét járdán hömpölygő tömeg a köze-
li oldalon Buda felé, a túlsó oldalon az 
Oktogon felé, szinte tolongva haladtak az 
emberek. Átmentem a túloldalra - cél a 
munkahelyem -, de eliszonyodtam, mert 
egy hulla feküdt a kapubejárat közelében 
- ötvenéves, megtermett ember -, s a já-
rókelőket nem is zavarta. Gondolkodtam, 
mi van itt, de rájöttem, hogy ők sem, én 
sem tudok semmit tenni, hogy elvigyék 
onnan. Beértem a munkahelyemre, ahol 
a főnököm fogadott, s mondta, hogy a 
József-körúton működő segédtiszti tanfo-
lyamnak az étkeztetésével gondok vannak, 
át kell mennie, tartsak vele! Elindulunk, s 
a Hársfa utcáról kiérve, a Rákóczi úton 
hömpölygő tömegben nehezen haladtunk 
a körút irányába és félúton lehettünk sa-
roktól, amikor egy lövés dördült. Felnéztem 
a hang irányába, a háztetőn mintha moz-
golódást láttam volna. Abban a pillanatban 
megjelent a láthatáron egy tank nagy ro-
bajjal, sorozatlövések dördültek. Az utca 
mindkét oldalán, telített járdák egy pillanat 
alatt megtisztultak, az emberek a kapu-
bejáratokban kerestek menedéket. Mi a 
főnökömmel az éppen mellettünk lévő 
hangszerbolt betört üvegű kirakatába ug-
rottunk be, s a következő pillanatban a tank 
elhaladt. Egy közelemben lévő ember ösz-
szecsuklott, rápillantottam, s a homlokán 
levő vér látványától gondolkodás nélkül 
kiugrottam a menedékemből. Futás vissza 
a munkahelyre, rémületemben még a ha-
ladó tankot is majdnem elhagytam, s csak 

amikor biztonságba kerültem, akkor gondoltam át, hogy az ijedtség, 
a végemet is okozhatta volna. 

 A történtek után nem volt fontosabb dolgom, mint induljak haza! 
Megfontoltan, óvatosan, csak a mellékutcákon, lopakodva halad-
tam, az Izabella út és a Népköztársaság út sarkánál alaposan kö-
rülnéztem, nincs tömeg, biztonságosan áthaladtam. A túlsó sarok-
házból azonban elém lépett valaki és nevemen szólított. Majd kővé 
meredtem! Minden eszembe jutott, hogy miért is jöttem erre, mikor 
fogok hazaérni, de ekkor megismertem volt óvodástársam Henc 
Jánost - akinek a szülei most is a szomszédunkban laknak -, aki 
megkért, hogy egy csomagot adjak be a szüleinek. Nem igazán 
örültem a kérésnek, hiszen ebben a helyzetben (ami Budapesten 
uralkodott), nem tűnt jó ötletnek, ha egy ismeretlen eredetű pakkal 
a kezemben állítanak meg. Jánosról tudtam, hogy mivel foglalkozott 
- az sem volt megnyugtató számomra -, de a régi ismeretségre 
való tekintettel átvettem a csomagot, indultam is a Nyugati pálya-
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udvar felé, ő pedig kitolt a házból egy oldalkocsis motorkerékpárt, 
s indult az útjára. (Tudom, kicsit rejtélyesre sikeredett e történet, s 
hiányérzete lehet az olvasónak - hiszen a küldemény is célba ért -, 
de túl régi történet ez ahhoz, hogy bárkit megsértsünk ma.) 

 Ezt követő napok munka nélkül teltek, a gyárakban nem dol-
goztak az emberek, különböző munkástanácsok alakultak. A párt-
tagokat kezdték üldözni, az utcákon más-más csoportok tüntettek, 
a rendőrség feloszlott, a fegyházból a rabok kiszabadultak, a szov-
jet katonai emlékművet ledöntötték. Furcsaságként kell megemlí-
teni, hogy a vasbetonalapokon nyugvó szovjet 
emlékművet, egy ZIL teherautóval húzatott drót-
kötéllel tudták csak ledönteni. A rádió folyamato-
san Beethoven rapszódiát sugárzott, csak néha 
közöltek valami jelentéktelen eseményt. Amikor 
Mindszenti bíboros a politikai fogságából kisza-
badult, beszédét a magyar rádió közvetítette, ahol 
megemlítette, hogy az egyház anyagi javak nélkül 
nem tud a jövőben működni. Az ország szegény parasztsága erre 
a kijelentésre azonnal felfigyelt, ugyanis 1945-ben - a földosztás 
alkalmával -, a több ezer holdas egyházi földbirtokból nagyon so-
kan részesültek közülük, s így fenyegetve érezték magukat. A vá-
rosban bizonytalanság uralkodott, sok felelőtlen ember kezébe 
jutott fegyver. 

 A kicsi fiam megbetegedett, lázas lett, de a körzeti orvos nem 
volt hajlandó a bizonytalanság miatt házhoz jönni. 
A feleségem kiskocsiba tette a gyereket és men-
tünk különböző puskaropogások közepette, az 
orvoshoz. A rádióból megdöbbentő hírekről érte-
sültünk, különböző fegyveres csoportok, más-más 
céllal önkényesen tevékenykednek. Előfordult, hogy 
a volt párt tisztségviselőket fogtak el, s elhurcolták 
őket, ki tudja hova. Megesett, hogy az Államvéde-
lemnél szolgálókat kerestek, s odáig fajult a helyzet, 
hogy egy sárga cipőben közlekedő katonát lábánál 
fogva felakasztottak, s addig ütötték, amíg moz-
gott, pedig a szegény áldozat teljesen ártatlan volt. 
Olyan is előfordult, hogy valaki egy korábbi sze-
mélyes sérelmét fegyveresen megtorolta. Buda-
pesten katonai alakulatok fordultak szembe szov-
jet katonákkal, nagyon sok civil - magukat 
szabadság harcosnak tartó fiatal - csatlakozott 
hozzájuk. A külföldi rádióadók meggondolatlan, 
felelőtlen uszításainak hatására a városban elke-
seredett utcai harcok bontakoztak ki. Sok esetben 
súlyos sebesüléssel, halállal járó harcoknak, a jó 
szándékkal odavetődő fiatalok estek felesleges 
áldozatául. A riasztó és zavaros, minden békés 
emberi együttélés szabályait felrúgó, félelmet kel-
tő körülmények megszűnésének igénye, a pártat-
lan lakosság többségében titkos óhajként merült 
fel. Az Országházban megalakuló testületek, új 
kormány megalakulásáról döntöttek. A korábban 
volt uralkodó párt miniszterelnökét Nagy Imrét vá-
lasztották az új kormány vezetőjének, továbbá 
megválasztásra kerültek, a különböző posztokat 
betöltő miniszterek. A végrehajtó középszervek 
kinevezése, működése - általam nem ismert, okok-
ból - nem történt meg vagy e témákban az egyez-

tetési nehézségek nem vezettek eredményre. A gyárakban műkö-
dő munkástanácsok által összehívott gyűléseken hozott döntések 
nyomán, különböző követelményeket támasztottak, hogy felvegyék 
a munkát az emberek. Az üzemek, a gyárak nem termeltek, a 
közlekedési vállalatok nem működtek, állt a vasút, a közúti közle-
kedés. A közellátás zavarosan, de működött, a víz és villamos 
energia ellátás zavartalan volt. Egyszóval az ország lakossága 
„összkomfortos sztrájkot” folytatatott. Főleg Budapesten, de az 
országban több helyen a fegyveres csoportok, különböző követel-

ményeket támasztottak, tehát folyt a széthúzás. 
Az országban jelenlévő szovjet fegyveres erők 
negatív jelentésére, a vezetésük döntő lépésre 
szánta el magát, parancsot adott az ellenálló ma-
gyar katonaság lefegyverzésére. A miniszterelnök 
(Nagy Imre) rádió felhívásra szánta el magát, me-
lyet 1956. november 4-én reggel a következőkkel 
kezdte: „A szovjet csapatok megtámadták a Ma-

gyar Honvéd alakulatot, ezért nyugat politikai befolyása alá tartozó 
ENSZ békefenntartók beavatkozását kéri”. Rövid idő alatt, az el-
lenálló magyar laktanyát elfoglalták, s a katonákat lefegyverezték. 
A szovjetek által összehívott békéltetőnek indult tárgyaláson a ve-
zetőket letartoztatták. Nagy Imre néhány társával inkognitóba vonult, 
későbbiekben kiderült, hogy a Magyarországon lévő Jugoszláv 
Nagykövetségen - a kért menedékjog alapján - tartózkodik. A szov-

A fiatal feleségem 
meggondolatlanul, 
anyai ösztönétől 

felindulva kirohant 
az utcára
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jetek, magyar önkéntesekből rendfenntartó alakulatokat szerveztek, 
s azokat felfegyverezték. Szolnokon megalakult az ideiglenes ma-
gyar kormány, élén Kádár Jánossal, mellette Marosán György, 
Münich Ferenc, akik parancsot adtak az önkéntes rendfenntartó 
alakulatoknak a tevékenységük megkezdéséhez. Az ideiglenes új 
kormány elsőként éjszakai kijárási tilalmat rendelt el. 

Ennek magunk is részesei lettünk már első este. Az alkony be-
köszöntével a Vácon működő rendfenntartók lánctalpas járműve-
ikkel megkezdték a kijárási tilalom ellenőrzését, elsősorban a főut-
cákat járták be. A mi házunk a főúttól nem 
messze eső sarokház volt, ahol családunk lepihe-
néshez készülődött a hálószobában, ami a kis 
kereszt utcai oldalon volt. Egyszer hallani véltük, 
hogy a főúton elhalad egy lánctalpas jármű, s ek-
kor a mi házunkat fedezéknek használó suhanc, 
kézi puskájával lövést adott le a főút felé. Az ott 
lévő lánctalpas jármű megállt és célzott, gépágyú-
jával lövést adott le, házunk felé, s a találat a szo-
bánk ablakának a tokjába fúródott. A fiatal felesé-
gem meggondolatlanul, anyai ösztönétől 
felindulva- mivel a lövés a fél éves gyermekünket 
veszélyeztette -, kirohant az utcára, haragját a lövöldöző suhancok 
felé kiabálta, hogy takarodjanak innét, itt ne lövöldözzenek. Sza-
vakban nem foglalható az a szerencse, hogy a lövést leadó ember 

nem lőtt újra, hanem a feleségem kiabálását - talán – hallva, indult 
tovább a lánctalpassal. Másnap világoson szemléltük meg az ab-
laktokba fúródott lövedéket, megdöbbenve állapítottuk meg, hogy 
ha néhány centiméterrel eltér a lövedék, akkor az ablaküveg nem 
állta volna útját, hogy az ágyban fekvőt el ne találja. 

 Fokozatosan konszolidálódott a helyzet, a gyárakban elkezdtek 
dolgozni, megindult a közúti és a vasúti közlekedés, be tudtam 
járni a munkahelyemre. A környezetemben és más helyeken is 
vezető váltások történtek. Ujjászervezték az uralkodó pártot, meg-

alakult az MSZMP, s ezzel párhuzamosan meg-
szűnt az államvédelmi hatóság, valamint a vasút 
politikai osztály. Az 56-os események alatti visz-
szaélések elkövetőit felelősségre vonták, a sze-
mélyi kultusz korábbi gyakorlatát megszüntették, 
az új rendszer értelmezésére folyamatos tájékoz-
tató előadásokat tartottak. A fővárosban folyt az 
okozott károk helyreállítása Néhány vidéki nagy-
városban elenyészőnek mondható tüntetések 
ugyan előfordultak, itt-ott fenyegető jelszavak 
utcai firkák jelentek meg a kialakult helyzettel 
szemben. 

 1957. május 1-i felvonulók nagy tömege, az új vezetést megerő-
sítette törekvéseiben, egyetértését adta, a nyugodt társadalmi rend 
megteremtéséhez. A korábban már említett fegyveres események 
és a jövő iránti bizonytalanság, a szereplőkben és a szemlélőkben 
egyaránt, a személyiségétől, a saját megítélt helyzetétől, függő 
vágyak keletkeztek. Így, az országhatár őrizetlen, szabad átjárása, 
rengeteg - az életkortól független - embernek kínált lehetőséget 
külföldi távozásra. Sokan kalandvágyból, mások a nyugodt meg-
élhetés reményében, egyesek politikai meggondolásból, hagyták 
el az országot, de voltak olyanok is, akik naponta ki-be léptek az 
országból. Az ország lakosságának nyugalma nagyon lassan a 
rendes, békés kerékvágás irányába mozdult. 

 Megkezdődött az üzemek, gyárak termelése, a vonatközlekedés 
zavartalanul megindult. Ez igaz volt az munkaterületemre is, a va-
sutas tanfolyamokon ismét zavartalanul folyt az oktatás. A kormány 
tevékenységében a korábbi évekhez mért kemény diktatúra telje-
sen megváltozott, szigora oldódott, emberközpontú, szélsőségek-
től mentessé vált. Az iskolámban is megindult a tanítás, ahova heti 
22 órában jártam esténként /hétfő, kedd, csütörtök, péntek/, utá-
na utazás haza, a családdal alig találkoztam. A gőzvontatású vo-
naton a menetidő 75 perc volt, tehát napi 2.5órát töltöttem ezzel, 
ezt az időt tudtam tanulásra fordítani - ha világítás lehetővé tette -, 
s négy kemény év után sikeresen érettségiztem. 

 Ezután kerültem a Budapesti Vasút Igazgatóság Mozdony Osz-
tályára, hogy az oda tartozó területen /tizenhat fűtőház, három 
műszaki kocsiszolgálat, öt villamos vonalfelügyelőségi, egy villamos 
fenntartási, egy villamos felsővezeték építési/ foglalkoztatottak, 
önálló beosztásukhoz előírt vasúti ismereteit, a vizsgáik megszer-
zését, felkészültségük folyamatos szinten tartását szervezzem. Ez 
annyira sok területet érintett, hogy ezek felsorolása rengeteg időt, 
s oldalt venne igénybe. Ezért csak néhány – Önöket érdekelhető 
– pontot emelnék ki teendőimből, de érzékeltetném is az akkori 
képzés hiányosságainak kijavítását, ami olyan szinten sikerült, hogy 
sok helyen még a napjainkban kiadott rendelkezéseknek is az 
alapjául szolgálnak. Tisztában vagyok vele, hogy a mai kor már 
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túlhaladt rajtunk, az akkor kialakított rendszerünkön - például a 
technikai fejlődés miatt -, de az alapokat mi raktuk le. Mozdonyve-
zetők kiképzése: alapvető feltétele, az orvosi utasítás előírása sze-
rinti alkalmasság, továbbá a részükre rendszeresített kiképzési 
könyv szerinti foglalkoztatás betartása, az itt előírt vizsgák ellenőr-
zése /pl: a tűzkezelési vizsga megtartása/. A felügyeleti szervek 
által összeállított és előírt tematika alapján, az előadói javaslatok 
elkészítése, a hallgatók kiválasztása, szigorú felvételi vizsgán kellett 
a jelölteknek megfelelni./Több esetben a felügyeleti szervek veze-
tői személyesen részt vettek, a felvételi vizsgán. Magam szeren-
csésnek tartottam a megjelenésüket, rengeteget tanultam az igen 
alapos logikusan kérdéseikből. Ahogy hallottam, mára ez már nem 
így van. Sajnos!/ A mozdonyvezetői tanfolyamokat főállású tanfo-
lyamvezetők vezették, akikkel a kapcsolattartást 
személyes intézkedésekkel biztosítottam. A ha-
tósági elővizsgát és hatósági járművezetési vizs-
gához a mozdonyt és a kocsikat, valamint a 
külön menetet nekem kellett elrendelni, illetve 
biztosítani (Nem menetrendben meghirdetetett 
vonatot!). A vizsgán megfeleltek önálló beosztá-
sát engedélyező távirati utasítást minden esetben 
én adtam ki. Hatósági vizsgáztatást a gépésze-
tei szolgálat legfelső vezetői folyamatosan figyelemmel kisérték, 
tekintve, hogy a vizsgáztatást személyesen ők végezték. Egy-egy 
esetben, a vizsgáztatáskor tapasztaltakat azonnal közölték, s in-
tézkedtem, hogy az elkövetkezőkben a feltárt hiányosságok ne 
ismétlődhessenek meg.

  A rátermett mozdonyfűtők, több éves kifogástalan fűtői szolgá-
lat után, kiválogatást követően segédkezelő tanfolyamot végezhet-
tek. A sikeres hatósági vizsga után korlátozott vonali és állomási 
tolatószolgálaton, önálló mozdonyvezetőként dolgozhattak. A 
szakmai, időszakos oktatási előírások megegyeztek a mozdony-
vezetőkre előírtakkal. Saját tapasztalatomat szükségesnek tartom 
megosztani Önökkel. Számtalan segédkezelő tanfolyamon tanítot-
tam a vasúti fékberendezési ismereteket. Az új iránti érdeklődésük, 
szorgalmuk példás volt, több esetben találkoztam közülük „szelle-
mi zsenivel”. Ez abban nyilvánult meg, hogy az új 
anyag ismertetését követően megkérdeztem a 
hallgatóságot, hogy az elmondottakat, ki értette 
ki nem? Szükség szerint többször elismételtem a 
tananyagot, még a számonkérés előtt. Egy ilyen 
visszakérdezés alkalmával a legbonyolultabb szer-
kezet működésének egyszeri ismertetését köve-
tően egy hallgató kijelentette, hogy tökéletesen 
érti az elmondottakat. Ezért kihívtam, hogy meg-
hallgatom a magyarázatát. Kővé meredtem, mert 
betűről-betűre a saját szavaimat hallottam újra. A részletekre is 
rákérdeztem, s kitűnő válaszokat kaptam, tehát nem csak a szö-
veget, a szerkezet működését is értette a felelő.

Első esetben nagyon meglepődtem, a következőnél már örültem 
a rendkívüli tehetségnek. /Pedig, a tananyag ismertetésekor, ma-
gyarázásakor, a szükséges ismereteket nekik egyszerűbben, de 
szakszerűen igyekeztem átadni. Nagyon vigyáztam, hogy a könyv-
ben leírt szakmai követelményeknek pontosan eleget tegyek./ 
Mindez azért nem volt egyszerű, mert a fékberendezések műkö-
dési ismereteinek megértése szükséges ahhoz, hogy az azokat 
kezelő, működtető, kifogástalanul tudja a járművek sebességét 

szabályozni, illetve az előírt helyen és időben megállítani.
 Elkészítettem a mozdonyszemélyzet részletes, egyéves oktatá-

si programját. Ez tartalmazta mindazokat az utasításokat, műsza-
ki ismereteket, szükséges előírásokat, melyeket a mozdonyveze-
tőnek kötelezően ismerni kell. 

 Több esetben előfordult, hogy a Gépészeti Szakosztály egy 
képviselője szakmai véleményem kérte. Egyik legjelentősebb ilyen 
szakmai állásfoglalásom akkor adhattam, amikor a Mozdony Osz-
tály Vezetője (Jámbor István) egy tárgyalásra hívott meg. A téma: 
a korszerű M62 sorozatú mozdonyokkal továbbított vonatok sze-
mélyzet váltásának üzembiztos és utasítás szerinti lebonyolítása 
volt. A jelenlévő, hozzáértő szakértők kifejtették állásfoglalásukat, 

s az én véleményem is meghallgatták. Vita alakult 
ki, fő kérdés az volt, hogy a korszerű mozdonyok 
gazdaságos kihasználtságát biztosítsák. Koráb-
ban a tehervonatokat a gőzmozdonyok 100 km 
út után cserélték, ilyen volt az akciórádiuszuk. A 
korszerű mozdonyok hatósugara minimum ennek 
háromszorosa, a mozdonyvezetők igénybevéte-
lének az ideje változatlan, ezért őket le kell válta-
ni. A vonattovábbítás biztonságáért az a moz-

donyvezető a felelős, aki az indulás előtt a vonat teljes fékpróbáját 
megtartotta. Arra való tekintettel, mozdonyvezetőt kellett cserélni, 
ismételten teljes fékpróbát kellett tartani a vonatnál, az érvényes 
utasítás szabályi szerint. Ez a szabály azonban a korszerű mozdony 
kihasználtsága szempontjából felesleges időveszteség és kocsi-
vizsgálók igénybevételét is szükségessé tette. Kínálkozott egy ad-
minisztratív lehetőség, hogy a vonatott ez ideig továbbító mozdony-
vezető írásban adja át az leváltó mozdonyvezetőnek vonatot. Ez 
garancia volt a leváltó mozdonyvezető részére arra, hogy a fékbe-
rendezés jól működött, hogy ez a vonat a közlekedés biztonságát 
kielégítette. Azt javasoltam, hogy az új leváltó mozdonyvezető a 
vonat átvételét követő indulás után, alkalmas helyen és időben, de 
legkésőbb az első állomás bejárati jelzőjének előjelzőjénél, ha már 
vonat az alkalmazható sebesség 50%-ára felgyorsult, ellenőrző 

fékezést kell végeznie! Ha megítélése szerint a 
vonat sebessége kellő mértékben csökken - amit 
a sebességmérőn kell ellenőrizni -, ezt követően 
a fékberendezést fel kell oldani. Abban az eset-
ben, ha fékhatás nem a kellő mértékben jelent-
kezik vagy megítélése szerint a sebesség nem 
megfelelő mértékű, a fékezőszelep fogantyújút 
gyorsfék állásba kell helyezni és a vészfék sze-
lepet is működtetni kell. Az ezt követő időben ez 
a személyzetváltás eseteinél ez a javaslatom 

szerinti tevékenység került alkalmazásra. (Ahogy olvastam, épp 
most szüntették meg ezt a szabályt, tehát, a mai fiatalok ezt már 
nem tanulják. Mondhatjuk, most olyan dolog megszületéséről be-
széltünk, ami most vált történelemmé. Hogy ez helyes döntés? …)

(folytatjuk)
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Alapítványi beszámoló 2017 évről

Néhány mondatban bemutatom a Moz-
donyvezetők a Biztonságos és Egészséges 
Életért Alapítvány 2017 évi tevékenységét 
és támogatási gyakorlatát.

Idézet az Alapító Okiratból:
„Az Alapítvány a céljai elérése érdekében az alábbi 
tevékenységeket fejti ki:
a. egészségügyi tevékenység, betegségmegelőzés, egész-

ségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció,
b. szociális tevékenység, családsegítés, egészségkárosultak 

támogatása, időskorúak támogatása,
c. oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
d. kulturális tevékenység,
e. jogvédő tevékenység, emberi és állampolgári jogok védel-

me,
f. sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogi 

jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sportte-
vékenység kivételével.

Az Alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz magyar és külföldi ter-
mészetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csat-
lakozás nélkül is hozzájárulhatnak az Alapítvány forrásaihoz, illet-
ve tevékenységükkel segíthetik az Alapítvány működését. Az 
Alapítványhoz való csatlakozási szándékot írásban kell bejelente-
ni, amelynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.”

Alapítványunk az Alapító Okiratban megjelölt célok 
érdekében fejtette ki tevékenységét.
Az év folyamán a kuratórium általában, kéthavonta ülésezett. 

Szükséges volt ezen kívül még ülést összehívnunk márciusban is, 
amikor is az ügyészség jelzésében foglaltakat tárgyalta a kurató-
rium.

Az ülések során mindig határozatképesek voltunk, üléseinkről 
jegyzőkönyv készült és beszámoló jelent meg a Mozdonyvezetők 
Lapjában. 

A Felügyelő Bizottság egy vagy több tagja illetve az Alapító kép-
viselője több esetben is jelen volt az üléseinken.

Üléseinket már legalább egy hónappal előre beter-
vezzük.
Valamennyi ülésnek állandó témája volt a hozzánk forduló kol-

légák kérelmének elbírálása. A februári ülésen az Alapítvány Fel-
ügyelő Bizottságának 2016-os évről írt jelentését vitattuk meg, az 
áprilisi ülésen elfogadtuk a 2016-os év mérlegét, beszámolóját, 
eredménykimutatását, költségvetési beszámolóját, valamint a 2017 
év költségvetés tervezetét. A márciusi ülés témája a Fővárosi Fő-
ügyészség jelzésében foglaltak voltak. A kuratórium eleget tett a 
jelzésben foglaltaknak, megtette az Alapító Okirat (AO) módosítá-
si javaslatait, frissítette a Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(SZMSZ). Ezeket megküldte az Alapítónak, hogy az átvezesse a 
törvényszéken illetve, hogy az SZMSZ-t jóváhagyja. Az Alapító 
Közgyűlése elfogadta az SZMSZ módosítási javaslatainkat, meg-
tette a lépéseket az AO változásbejegyzése érdekében. Ugyancsak 
ennek a vizsgálatnak lett az a negatív következménye, hogy nem 
mozdonyvezetőket illetve nem mozdonyvezetők családtagját nem 
támogathat a kuratórium. Ezen kollégáink esetleges krízishelyze-
tében történő ellátására is gondolt a kuratórium; javaslatot tettünk 
az Alapító felé, amit az Alapító elfogadott. Ugyancsak ehhez a 
témához tartozik, hogy az Alapító Közgyűlése (KKGY) a júniusi 
ülésén, egyhangúlag bizalmat szavazott a kuratóriumnak!

Augusztusi ülésünkön ismét vitatéma volt az AFB 005 sz. jelen-
tése, amelyet egy októberi ülésen, az AFB jelen lévő tagjaival át-
beszéltünk, javaslataikat meghallgattuk, az esetleges félreértése-
ket tisztáztuk. Az októberi ülésünkön megkaptuk az értesítést a 
NAV-tól, miszerint 2017-ben 577 fő 3 804 843 Ft értékben aján-
lotta fel adójának 1%-át, szemben a 2016-os 707 fő által felajánlott 
4 728 101 Ft-tal. Ennek okát leginkább abban látjuk, hogy egyre 
többen élnek az adóhatósági adómegállapítással. (Azaz, ha a NAV 
elkészíti a kolléga adóbevallást, akkor már a kolléga passzív ma-
gatartása által is adóbevallás lesz abból. Ezt követően nagyon 
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sokan nem foglalkoznak a az 1%-os felajánlás Adóhatósághoz 
való eljuttatásával.) Alapítványunk felé felajánlott rendelkező nyi-
latkozat csökkenő száma országos jelenség. Az országos összes 
1%-os felajánlás 25%-al csökkent!

Az év végén elkészítettük a cégkapus regisztrációnkat, ami 
szintén kötelező egy gazdálkodó szervezet számára.

2017-ben 73 fő illetve szervezet fordult hozzánk tá-
mogatást kérve.
Elutasításra 2 kérelem került, és 4 kérelemhez kértünk kiegé-

szítést – utóbbiak közül három megérkezett, egy fő visszavonta 
kérelmét. Három kérelmet az Alapítóhoz továbbítottunk, mert a 
kérelmezők nem mozdonyvezetők voltak.

Tehát 67 kérelmező kapott segítséget, összesen 2 865 000 Ft 
összértékben.

Az alábbi diagram teszi érzékelhetővé a támogatások arányát, 
aszerint felosztva, milyen jellegű esemény miatt fordult hozzánk a 
kérelmező.

 

Alapítványunk támogatta egy 
30 000 Ft-os sportszervásárlási 
utalvány formájában a Szolno-
kon megrendezésre került Moz-
donyvezetők Országos Találko-
zóját is

Adó 1%-ból származó bevé-
tele az alapítványnak 3 926 370 
Ft volt, adomány 91 475 Ft volt, 
ebből 60 000 Ft-ot a MOSZ el-
nöke ajánlott fel. Az „Adj egy 
ötöst” akcióból pedig 24 900 Ft 
érkezett be.

Az Alapító Mozdonyvezetők 
Szakszervezete 300 000 Ft-tal 
támogatta alapítványunk műkö-
dését. Szinte jelentéktelen tétel  
– 111 Ft - a banki kamat.

Működési költségünk a könyvelési díjakból (363 220 Ft), a jelen-
tős bankköltségekből (41 521 Ft), költségtérítésekből (560 000 Ft), 
és elenyésző mértékű nyomda, irodaszer (12 017 Ft) költségből 
állt. Reprezentációs költség nem volt. Működési költségünk ösz-
szesen 976 758 Ft-ot tett ki.

Az alapítvány kuratóriumának döntései, kifizetései mindenkor 
megalapozottak és szabályosak voltak.

A szervezet „eredménye” 2017-ben 504 646 Ft volt. (Az év fo-
lyamán ennyivel több volt a bevételünk, mint a kiadásunk. Nem 
igazán értelmezhető, mert nem nyereségorientált szervezet/vál-
lalkozás vagyunk. Az eredmény csak a működés stabilitásának 
szempontjából fontos.)

Az üléseinken egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy meglett a 
fáradozásunk eredménye, azaz egyre többen töltik ki pontosan a 
támogatásigénylő lapot, csatolják a szükséges igazolásokat.

Végezetül megköszönöm minden 1%-ot felajánlónak a felajánlást, 
és köszönetet mondok azoknak a tisztségviselőknek is, akik az 
1%-os gyűjtést segítették.

Tóth Ferenc 
Attila
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A legfontosabb információ: 2018-ban megszűnik 
a munkáltatói adómegállapítás, csak két adóbe-
vallási lehetőségből tudnak a kollégák választani. 
Az egyik az önadózás, a másik az adóhatósági 
adómegállapítás.

Ha valakinek adóhatósági adómegállapítás során állapítják meg 
az adóját, akkor a következőképpen rendelkezhet adójának 1%-ról:

• a NAV honlapjáról (WWW.nav.gov.hu) web alapú kitöltő-el-
lenőrző program (WebNYK) segítségével vagy,

• rendelkező nyilatkozat lezárt postai borítékban, személyesen 
vagy postán eljuttatva a NAV-hoz

• A NAV honlapján szerepelő általános nyomtatványkitöltő 
program segítségével kitöltött „17EGYSZA” jelű formanyom-
tatvány kitöltésével. Ezt kinyomtatva lezárt postai borítékban 
személyesen vagy postán, illetőleg elektronikus úton eljut-
tatja a NAV-hoz

Viszont nagyon fontos hír az, (ami a munkáltató által ki-
küldött tájékoztató levelében is olvasható) hogy az idén is 
van lehetőség az 1%-os felajánlások korábbi években meg-
szokott gyűjtésére.

Azaz, keressétek a tisztségviselőket, akik rendelkezése-
tekre bocsájtják a borítékokat és az adószámunkkal ellátott 
17EGYSZA nyomtatványt. A nyomtatvány kitöltéséhez csak 
néhány adat szükséges, azt a sima fehér borítékba kell he-
lyezni, leragasztani, és ráírni a borítékra olvashatóan a ren-
delkező személy nevét és adószámát, majd a ragasztáson 
átnyúlóan alá kell írni.

A tisztségviselőknél lévő listára is fel kell vezetni a ren-
delkező nevét, adószámát és a listát is alá kell írni.

Ha adóhatósági adómegállapítást választja a munkaválla-
ló, akkor az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján készít 
egy tervezetet, amit át kell nézni, átszámolni és jóváhagyni. Ha nem 
hagyja jóvá a munkavállaló, 2018. május 21-én akkor is adóbe-
vallássá minősül át!

Tehát a munkavállaló FELELŐSSÉGE, HOGY MINDEN ADAT 
HELYESEN SZEREPELJEN AZ ADÓBEVALLÁSBAN!

Az adózó az adóbevallás tervezetét kérheti 2018. március 19-ig 
sms-ben a 06-30/344-4304 telefonszámon a következők bepötyö-
gésével: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn, vagy a NAV 
honlapján elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja), kötetlen 
formában írt levélben, a NAV telefonos tájékoztató rendszerén ke-
resztül, vagy személyesen az ügyfélszolgálatán.

Ha egyetért az adóbevallás tervezettel és elfogadja azt, nem kell 
azt visszaküldeni.

Ha nem ért egyet az adóbevallás tervezettel, akkor azt a vissza-
küldés előtt ki kel egészíteni!

Persze ez is kérhető ügyfélkapun keresztül is.

A másik lehetőség, ha valaki önadózó lesz. Ezt javasolnám. A 
magyar társadalom pénzügyi kultúrája egyébként is nagyon ala-
csony. Ha az állampolgár maga számolja ki és vallja be az adóját, 

jobban képben lesz a jövedelmét illetően, azzal kapcsolatban meny-
nyi adót fizet, és ha utánaolvas, néhány kedvezmény is jobban 
rögzül a tudatában.

A 2017. évi jövedelmeink bevallásával kapcsolatos 
határidők az alábbiak szerint alakulnak 2018-ban:
• önadózók számára a munkáltatói igazolások kiadásának 

határideje törvény szerint 2018. január 31.
• az adókedvezményre jogosító igazolásokat jogszabály alap-

ján 2018. február 15-ig kell kiadnia az egészségpénztárak-
nak, nyugdíjpénztáraknak, pénzintézeteknek.

• a 2017-es jövedelmekről szóló adóbevallás 2018 évi beadá-
si határideje jogszabály szerint május 20., ez  vasárnapra 
esik, a határidő így meghosszabbodik 1 nappal és módosul 
2018. május 21-re.

Ha az önadózást választjuk a NAV honlapjáról letölthető abev 
program segítségével tudjuk számítógépünkön kitölteni adóbeval-
lásunkat. A program telepítése átlagos felhasználó számára sem 
bonyolult, és a nyomtatvány kitöltése is csak néhány percet vesz 
igénybe. Ennek a 17SZJA nyomtatványnak az egyik oldala az 
17EGYSZA lap, amelyen rendelkezni tudunk az adónk 1+1%-ról. 
Ide kell beírni az alapítványunk adószámát: 18174432-1-42

A kitöltés után kinyomtathatjuk a bevallásunkat. Ne felejtsük be-
küldés előtt a megfelelő helyeken aláírni!

Nem feltétlenül kell kinyomtatnunk a bevallásunkat, ha van ügy-
félkapunk. Ebben az esetben kitöltés után elektronikusan küldhet-
jük be a bevallásunkat. Ez gyors, praktikus, energia és papírtaka-
rékos megoldás. A beküldésről visszaigazolást kapunk.

Felvetődik a kérdés: Ha nincs ügyfélkapunk, akkor 
hogyan lehet ügyfélkaput nyitni?
Akinek e-személyi igazolványa van az otthonról, kényelmesen 

elkészítheti. A személyigazolvány átvételekor kapott útmutató és 
kártya segítségével néhány perc alatt létrehozható az ügyfélkapu. 
Ezt követően rengeteg praktikus dologra használhatjuk azt. Túl 
azon, hogy az adóbevallásunkat beküldhetjük, értesítést kaphatunk 
okmányaink (jogosítvány, személyi igazolvány, útlevél, forgalmi 
engedély stb.) lejáratáról, ezen ügyek intézéséhez időpontot tudunk 
foglalni. A jövőben egyre több mindent lehet és fogunk majd ügy-
félkapun keresztül intézni. Egyébként ügyfélkapun keresztül, meg-
nézhetjük az adóhatósági adómegállapításunkat is!

Ha nincs e-személyink, akkor bizony be kell fáradnunk egy 
okmányirodába, ahol az ügyintéző segítségével pár perc alatt lét-
rehoznak egy ügyfélkaput. Fontos, hogy az ügyfélkapu személyhez 
kötött, tehát egy személy, egy ügyfélkapu! Persze előtte praktikus 
időpontot foglalni az okmányirodába a neten – az időpontfoglalás 
lehetséges ügyfélkapu nélkül is.

AZ ADÓ 1%-RÓL SZÓLÓ RENDELEKZŐ NYILATKO-
ZATOT 2018. MÁJUS 22.-IG EL KELL JUTTATNI A 
NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATALNAK!

Rendelkezés 2018-ban az adó 1%-ról.
Alapítványunk adószáma: 18174432-1-42
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KÜT tájékoztató

Tisztelt Kolléganők, 
Kollégák!

Ezúton szeretnék összefoglaló tájékoz-
tatást adni, a MÁV-START Zrt. Központi 
Üzemi Tanács (KÜT) 2017.évi munkájáról.
A januári ülésen a KÜT 2017.évi munkaterv megtárgyalása 
után - melyet a testület, az elhangzott kiegészítésekkel, egyhan-
gúan elfogadott, a szociális segélykeret felosztásáról szóló meg-
állapodás elfogadására is sor került. Az ülésen Csépke András 
vezérigazgató úr tájékoztatója hangzott el a 2016. évi eredmé-
nyekről és a 2017. évi tervekről.

Vezérigazgató úr kiemelte, hogy a 2016. évet eredményesen 
zártuk, annak ellenére, hogy az utasforgalmi szempontoknak a 
migráns helyzet nem éppen kedvezett, eredménynek tekintette 
a jegyvizsgálók 8,4 órás foglalkoztatás elképzelésre kötött meg-
állapodást. A 2017. évi tervek között kiemelte, a belföldi sze-
mélykocsi gyártást. A tájékoztató után Vezérigazgató úr válaszolt 
a KÜT tagjai által feltett kérdésekre.

A februári ülésen tájékoztató hangzott el 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 000ft jutalom kifize-
tése miatt. A bevételek kapcsán, a belföldi személyszállítási 
piacon elért menetdíjbevétel 37 291M forint. A vontatási árbe-
vétel, több mint 1,5 milliárd forintos elmaradását, a magánvasu-
tak és az RCH visszaeső megrendelése, valamint a román és a 
szlovák vasutak terv alatti teljesítése okozta. A gépészeti tevé-
kenységből származó bevétel 14%-os elmaradását, elsősorban 
a Rail Cargo Hungária részére végzett teherkocsi javítások el-
maradása okozta, az alacsonyabb teherszállítási tendenciák 
következményeként.  Az egyéb bevételek között tervezett 2,5 
Mrd Ft BKK bevétel nem teljesült, az érvényben lévő megálla-
podás szerint a fedezetet költségtérítés ágon igényli a Társaság, 
követelése az elmaradt bevételre nincs. A beruházások értéke-
léseként elhangzott, hogy a 2016. évi műszaki beruházási telje-
sítmények 7 778 M Ft-tal maradnak el a tervezett értéktől, mely-
ből jelentős eltérést a járműfejlesztési projektek tervezettől 
eltérő volumenű és ütemezésű megvalósulása (pl. CAF főjavítás 
-2 438 M Ft), a gépi kocsimosó és tisztítópontok kivitelezésének 
elhúzódása (-937 M Ft), valamint további projektek csúszása 
okozza. 

Tájékoztatót kiegészítette Miterli Edit humánerőforrás gazdál-
kodás vezető a 2016. évi létszámgazdálkodásról, valamint a 
bérek alakulásáról. 

A KÜT tagjai írásos tájékoztatót kaptak a 2016. évi létszám 
helyzetről. Varga Gyula projekt szakértő tájékoztatta a KÜT tag-
jait a jegyértékesítési rendszerrel kapcsolatos kérdésekről. 

A jóléti és szociális ügyek keretében két rendkívüli élethely-

zetben 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 Vezérigazgató 
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 rendezé-
sét, a munkakörülmények javítását, és egy fejlett vállalati kultú-
ra 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 munkatársa volt. 
A delegálást követően Dr. Gönczi Tamás jogtanácsos munka-
jogi tájékoztatót tartott, melyben kitért a Munka Törvénykönyve, 
munkavállalókat érintő változásairól, majd a Kollektív Szerződés 
néhány pontjának értelmezéséről beszélt. Ezután válaszolt a 
feltett kérdésekre.

A márciusi ülésen  Kóthy Zoltán Szolgáltatásértékesítési 
vezető tájékoztatója hangzott el, a vontatásszolgáltatási meg-
rendelések 2017. évi helyzetéről, amiben kiemelte, hogy a Rail 
Cargo Hungária a legnagyobb megrendelőnk. 

Szávai Attila információbiztonsági koordinátor tájékoztatott a 
MÁV-START Zrt. közlekedés biztonsági helyzetéről, és a Mun-
kavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelésére és védel-
mére tett Munkáltatói intézkedésekről. Szávai úr a közlekedés-
biztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy összességében, 
javult a helyzet a 2016-os évben. A jegyvizsgálókat ért támadá-
sok, sajnos nőttek, de a Társaság mindent megtesz, a helyzet 
javítására, megoldására. A személyes adatok védelmére, az 
Adatvédelmi Szabályzat kiadásra került. Bihari Lajos Technoló-
giatervezés vezető, a motorvonat vezetők foglalkoztatásáról 
tartott tájékoztatót. Bihari úr elmondta, hogy 43 fő motorvezető 
van, valamennyien a Budapesti TSZVI létszámába tartoznak, és 
külön kontingensként kezelik. A jóléti és szociális ügyek kereté-
ben három rendkívüli élethelyzetbe került munkatársunk segély-
kérelméről döntött a Munkáltató és a KÜT, két esetben támo-
gatta a kérelmet, egy munkavál la lónak visszaküldte 
hiánypótlásra a kérelmét, alátámasztó dokumentum hiánya 
miatt.

Áprilisban együtt tartotta rendes ülését a Központi 
Munkavédelmi Bizottság (KMvB) és a Központi Üze-
mi Tanács (KÜT). Az együttes ülés célja, hogy a testületek 
jobban megismerjék egymás munkáját, és tájékoztatást kapja-
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nak azokról a kérdésekről is, amely saját munkájukat közvetle-
nül nem érinti. 

Miterli Edit humánerőforrás gazdálkodás vezető tájékoztató-
jában hallhattunk a Társaság 2016. évi jóléti és szociális adata-
iról, melyet elektronikus formában megküldött a testületek tag-
jainak. A tájékoztatóban szerepel a 2016. évi szociális 
segélykeret felhasználása, amiből kiderül, hogy felelős gazdál-
kodást hajtottunk végre, nem léptük túl a Társaság 2016. évi 
szociális segélykeretét. 

Kakuk István biztonsági igazgató, és Kovács Péter vasútbiz-
tonsági koordinátor, prezentációs tájékoztatója következett a 
munkavédelmi hatóságtól kapott munkavédelmi információkról, 
a munkáltatónál végzett ellenőrzések megállapításairól,   a mun-
kabaleseteket követő munkavédelmi intézkedésekről, és a koc-
kázatértékelések megrendeléséről. A prezentációt elektronikus 
formában eljuttatták a testületeknek. A tájékoztatást követően, 
az előadók készséggel válaszoltak a feltett kérdésekre. Éberling 
György működéstámogatás vezető, munkakörülmény javító in-
tézkedésekről, és a megvalósult épület kivitelezési feladatokról 
tartott tájékoztatót, melyet kiegészített, egy írásos anyaggal. 
Molnár Péter MÁV SZK Készlet-és raktárgazdálkodási régióve-
zető tájékoztatót tartott az új ruházati ellátási rendszer kialakí-
tásáról, melynek egyik fő része hogy a tervek szerint a hálózaton 
27 ruhaellátási pontot kívánnak létrehozni. A tervezetről az ér-
tekezlet résztvevőit elektronikus levélben továbbított prezentá-
cióval látta el. A felett kérdésekkel és a kialakult véleményekkel 
kapcsolatban folyamatos konzultációt kíván fenntartani.

Az ülés végén Csépke András vezérigazgató úr tartott tájé-
koztatót. A társaság 2017. évi terveiről, valamint bemutatta az 
április 10-vel kinevezett Ráczné Bodnár Adrienn humánerőforrás 
igazgatót. A Vezérigazgató úr a tőle megszokott alapossággal 
válaszolt a feltett kérdésekre. A tájékoztatók után a Központi 
Üzemi Tanács a humánigazgató asszonnyal közösen döntött 5 
rendkívüli élethelyzetbe került munkatársunk szociális segély-
kérelméről.

Májusi ülésen Ughy Kálmán üzemeltetési igazgató a szerve-
zet felépítéséről tartott tájékoztatót, kiemelten az Üzemeltetési 
Igazgatóságról, melynek működése leköveti a személyszállítás-
hoz szükséges folyamat igények kielégítését. Ughy úr elmondta, 
hogy ez a működés csak akkor jöhet létre, ha változásokat esz-
közölnek a feljelentkezési helyek és a munkaidőbeosztás készí-
téssel foglalkozó munkavállalók körében.

Rácz Imre Üzemeltetés támogatási vezető tájékoztatót tart a 
mozdonyvezetői tábla gép bevezetésével kapcsolatos tapasz-
talatokról. Kiemelte, hogy 2090 fő mozdonyvezető használja, de 
még nincs teljes kihasználtságon.

Szalay Mihály műszaki szakértő a vonatási utazó személyzet 
típus és vonalismereti képzéséről tartott tájékoztatójában felvá-
zolta a képzés folyamatát, kiemelve hogy 2017. évben 30 db 
típus ismereti képzés indul. A vonalismerettel kapcsolatban el-
mondta, az újonnan vizsgázott járművezetőknek a munkavég-
zési helyükhöz kapcsolódó vonalszakaszokról vizsgát kell ten-
niük.

A nyári menetrendi felkészülésről kapott tájékoztatóban el-
hangzott, hogy a nyári forgalomban a balatoni vonalon nem lesz 
vágányzár.

 Jóléti és szociális ügyek keretében három kérelem elbírálá-

sáról döntött együtt a KÜT és a Munkáltató.
Júniusi ülésen a Központi Üzemi Tanács döntött az ülések 
időpontjának megváltoztatásáról, igazodva a Munkáltatói igé-
nyekhez.

Milanovits István képzés és oktatásmenedzsment koordinátor 
a START munkavállalóinak időszakos oktatásáról és vizsgázta-
tásáról tarott tájékoztatót. Előadásában kitért az oktatás fogal-
mára, az oktatási óraszámokra, az oktatási tervre, a vizsgázta-
tási tervre, a vizsgáztatás lefolytatására és a vizsgán való 
részvétel, illetve a vizsgáról való elmaradás következményeire. 
Tájékoztatóját prezentációval egészítette ki, melyet átadott a 
Központi Üzemi Tanács tagjai részére. Az EVTK működéséről 
és tapasztalatairól Sterbinszky Ernő és Kóródi Krisztián műsza-
ki szakértők tartottak tájékoztatót. Kifejtették, hogy az EVTK 
folyamatos fejlesztés alatt áll, mindent megtesznek a munkavál-
lalók irányából érkező észrevételek és javaslatok befogadására.

Vajdáné Tóth Tünde a Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi 
teljesítéséről és 2017. évben várható közszolgáltatási feladatok 
alakulásáról tartott tájékoztatást. Előadásában elmondta, hogy 
kiemelt feladatuk a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített 
szabályok értékelése, megküldése a Minisztériumnak. Tájékoz-
tatóját prezentáció keretében tartotta meg, melyet megküldte a 
Központi Üzemi Tanács részére.

Miterli Edit humánerőforrás gazdálkodás vezető tájékoztatott 
a szolgálati lakás helyzetről, melyben kifejtette, hogy hálózati 
szinten 23 db pályázat érkezett.

Jóléti és szociális ügyek 4 fő kérelemről döntött a Testület és 
a Munkáltató.

Júliusi ülésen az elnök tájékoztatót tartott a két ülés között 
eltelt időszakban történtekről. Továbbá kérte a KÜT tagjait, hogy 
az Utasítás tervezetekhez küldött észrevételeik lehetőség szerint 
konkrét javaslatokat tartalmazzanak.

Varga Zoltán gazdasági igazgató tájékoztatót tartott a 2017. 
I. félév gazdasági helyzetről, átlag keresetekről, munkaidő fel-
használásról, túlórák alakulásáról. Elmondta, hogy új könyvelé-
si rendszert vezetnek be, mely lehetővé teszi a gyorsabb adat-
szolgáltatást. A 2017. I. félévi gazdasági mutatók terv szintűek, 
a bevétel emelkedik, várhatóan a terv felett lesz. Az utasforgalom 
1-2%-kal emelkedett, rendkívüli munkavégzés (túlóra) a terv alatt 
van. Igazgató úr a továbbiakban válaszolt a KÜT tagjai által fel-
tett kérdésekre. Jóléti és szociális ügyek keretében segélykére-
lem nem érkezett.
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Augusztusban a szabadságolások miatt a Központi Üzemi 
Tanács nem tartott ülést.
Szeptemberben Szegeden tartott kihelyezett ülést a KÜT. A 
kihelyezett ülésen részt vett Ráczné Bodnár Adrienn humánerő-
forrás igazgató, Huszár Zoltán igazgató Szeged TSZVI, Szilágyi 
Károly igazgató Szeged JBI, Fridrich Imre Felügyelő Bizottsági 
tag a VSZ START Szakmai képviselet vezetője.  Markó Lajos 
MÁV START Zrt. TSZVI Szeget Üzemi Tanács elnöke, Pocsai 
Tamás MÁV START ZRt. JBI Szeged Üzemi Tanács elnöke A 
Testület a létrejövő Esélyegyenlőségi Bizottságba a KÜT részé-
ről Bordás Imrét a KÜT elnökét delegálta. A jelenlévők tájékoz-
tatást kaptak Huszár Zoltán igazgató úrtól a Területi Igazgató-
ságok munkaköri struktúrájának módosításáról szóló tervezetről. 

Szilágyi Károly igazgató úr tájékoztatást adott a szegedi JBI 
helyzetéről, feladatairól, a terület munkájáról. 

Fridrich Imre úr tájékoztatta a jelenlévőket a MÁV START Zrt. 
Felügyelő Bizottság munkájáról. 

Ráczné Bodnár Adrienn tájékoztatott az aktuális kérdésekről. 
Jóléti szociális ügyek keretében 6 fő kérelméről döntött a KÜT 
és a Munkáltató. Az ülés keretében a Központi Üzemi Tanács 
tagjai látogatást tettek Szeged Járműbiztosítási Igazgatóság 
területén lévő szegedi Vontatási Telepen.

Októberi ülésen Kazai Katalin értékesítési igazgató tájékoz-
tatót tartott a nemzetközi menetjegy értékesítés helyzetéről, a 

jegykiadás gépesítési terveiről és azok hatásáról a pénztárkez-
elői munkakörökre. Előadásában kiemelte, hogy a JÉ program 
a hálózati szinten a  teljes fedélzetén alkalmazásra került.

Lovrek Katalin humánerőforrás menedzsment vezető az Egész-
ségmegörző Program 2018. évi tervezetéről tartott tájékoztatót, 
valamint bemutatta új kolléganőjét, Karakas Idát, aki kapcsolat-
tartóként vesz részt a munkában. A tájékoztatóban elhangzott 
még, összeges 89 turnusra van lehetőség három idő interval-
lumban: március-májusig, júniustól-augusztusig, szeptember-
től-októberig.

Az aktuális kérdésekre Dr. Várkonyi Péter munkajogi koordi-
nátor és Ráczné Bodnár Adrienn humánerőforrás igazgató vá-
laszolt.

Jóléti szociális ügyek keretében 5 fő segélykérelmének elbí-
rálásáról döntött a Testület és a Munkáltató.

Novemberi ülésen Kakuk István biztonsági igazgató tájé-
koztatót tartott a munkakörülmények javítására, a biztonságos 
és egészségre nem ártalmas munkakörnyezet kialakítására tett 
munkáltatói intézkedések 2017. évi alakulásáról és a 2018. évi 
tervekről. Tájékoztatóját nyomtatott formában átadott munka-
anyaggal támasztotta alá. 

Bertáné Sánta Jolán menetrendi koordinátor és Bihari Lajos 
technológiai tervezés vezető tájékoztatót tartott a 2018. évi me-
netrendi felkészülésre. A testület tagjai részletes információhoz 
jutottak az újonnan bevezetett vonatokról, valamint vonatössze-
állítás változásokról, a tervezett vágányzárról.

Miterli Edit humánerőforrás gazdálkodás vezető a MÁV START 
ZRt. munkavállalóinak szolgálati lakáskérelemének helyzetéről 
adott át írásos tájékoztatót, melyet szóban kiegészített.

Jóléti és szociális ügyek keretében 3 fő segélykérelmének 
elbírálásáról döntött a Testület és a Munkáltató. A Testület dön-
tött arról, hogy egy munkatársunk szociális rászorultságáról 
környezettanulmányt készít a KÜT elnöke, a munkáltatóval együtt.

Decemberi ülésen a Központi Üzemi Tanács döntött arról, 
hogy kérelemmel fordul a Munkáltatóhoz és az Érdekképvise-
letekhez a Kollektív Szerződésben leírt egy főre jutó szociális 
összegének felemelésére és a munkabérelőleg keret megeme-
lésére. Megtárgyalta és döntést hozott a MÁV START Zrt. Egész-
ségmegörző Programjáról szóló utasítás tervezethez kialakítan-
dó véleményről. A Testület meghallgatta a KÜT elnökének 
tájékoztatóját a lefolytatott környezettanulmányról.

Jóléti szociális ügyek keretében 4 fő segélykérelmének elbí-
rálásáról döntött a Testület és a Munkáltató.

A Központi Üzemi Tanács a 2017-ben 38 db munkáltatói uta-
sítást kapott véleményezésre. Az Üzemi Tanácsok felelős gaz-
dálkodásának köszönhetően, a 2017 évi szociális segélykeret 
összegét nem léptük túl.

Budapest, 2017. február 28.

Bordás Imre
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Nemzetközi hírek

Egy súlyos vasúti baleset visszhangja
Avagy mennyire biztonságos az amerikai vasút?

2017. december 21-én az USA-ban, Wa-
shington állam területén egy AMTRAK sze-
relvény súlyos balesetet szenvedett. A vo-
nat kisiklott, egy kocsija a felüljáróról az 
autópályára zuhant. 

Hárman a helyszínen életüket vesztették és nagyon sokan meg-
sebesültek. A balesetet vizsgáló bizottság megállapítása szerint a 
vonat a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt az 
ívben, emiatt következett be a katasztrófa. Abban az országban, 
ahol a nálunk ma is használatos EVM vonatbefolyásoló berendezés 
ősét a 20-as évek elején kifejlesztették, a vonalak jelentős többsé-
gén nincsen semmiféle vonatbefolyásolás, ami nem is csoda, hiszen 
hatalmas távolságokon kellene kiépíteniük a vasúttársaságoknak 
e nem igazán olcsó rendszert. Figyelembe véve, hogy a tehervo-
natok relatíve  alacsony sebességgel róják vaspályáikon az útjukat 
és azt, hogy az egyes állomások gyakran nagyon távol esnek egy-
mástól miközben a járatsűrűség kicsi, első látásra valóban  nem 
tűnik kifizetődőnek vonatbefolyásoló rendszerek telepítése.  A 
probléma azonban abból adódik, hogy a személyszállítást végző 
AMTRAK többnyire nem rendelkezik saját hálózattal, szerelvényei 
közlekedtetéséhez az egyes, teherszállításból élő magánvasutak 
kötelesek a saját pályáikat átengedni. Az AMTRAK annak érdeké-
ben, hogy szolgáltatását versenyképessé tegye, folyamatosan 
fejleszti a gördülőállományát, amelynek következtében járatai – ha 
a pályaviszonyok ezt megengedik – helyenként meglehetősen nagy 
(akár 160 km/ó) sebességgel közlekednek. A mostani baleset  meg-
előzhető lett volna, ha legalább egy viszonylag primitív vonatmeg-
állító berendezés kikényszeríti a fékezést. Állítólag a katasztrófa 

helyszíne előtt egy nagyon hosszú szakaszon nyíl egyenes pályán 
haladt a szerelvény. Az ívben – ahol a siklás történt – 48 km/órás 
(30 mérföld/óra) sebességkorlátozás volt  érvényben, amelyet a 
mozdonyvezető nem vett figyelembe és 128 km/ó (80 mérföld/óra) 
sebességgel haladt. Valószínűsíthető, hogy a masiniszta a hosszú 
egyenes szakaszon, ahol gyakorlatilag semmit nem kellett tennie, 
elbambult. Az eredmény három halott, sok sebesült és iszonyato-
san nagy anyagi kár.

Mondanom sem kell, e szörnyű tragédia igencsak felborzolta a 
kedélyeket. A médiumok szinte kivétel nélkül ezzel az esettel fog-
lalkoztak. Én most a The New York Times egyik hosszú cikkéből 
szemezgetek olvasóimnak. Az írás címe:

„A törvény megköveteli az életmentő fékberendezést. A legtöbb 
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vonat mégsem rendelkezik vele.”
Az a cikk írója először a kilenc évvel ezelőtt Dél-Kaliforniában 

bekövetkezett balesetről emlékezik meg, ahol egy személyszállító 
vonat mozdonyvezetője nem vette figyelembe a jelző továbbhaladást  
tiltó jelzését és tehervonatnak ütközött. Ott huszonöt ember halt 
meg a helyszínen.

A balesetet vizsgáló bizottság jelentésében felhívta a törvényho-
zók figyelmét, hogy ez a sok halálos áldozatot követelő esemény 
megelőzhető lett volna megfelelő vonatbefolyásoló berendezés 
alkalmazásával. (A cikkben „automatic-braking technology” azaz 
„önműködő fékrendszer kifejezés szerepel, de mi vasutasok tudjuk, 
hogy az egészen mást jelent.) Két évvel ezelőtt Philadelphiában 
ugyancsak egy AMTRAK szerelvény borult fel a kis sugarú ívben, 
mert a mozdonyvezető nem tartotta be a pályaszakaszra engedé-
lyezett sebességet. 

Itt nyolcan vesztették életüket. Vonatbefolyásolással ez a baleset 
is elkerülhető lett volna. A Philadelphiai és a Washington állambe-

li katasztrófa már azután történt, miután kongresszus törvényben 
írta elő, hogy személyszállító vonatok 2015-től csak vonatbefolyá-
solással közlekedhetnek.  Mint kiderült,  a vasúttársaságok arra 
hivatkozva, hogy a törvény végrehajtása aránytalanul nagy terhet 
jelentene számukra, kérték a kongresszust, hogy hosszabbítsa 
meg a kitűzött határidőt. A törvényhozók – figyelembe véve, mi-
szerint a járművek és a pálya ilyen berendezésekkel való ellátása 
akár tízmilliárd dollárt is felemészthet, haladékot adtak. 
Talán nem kellett volna!

Az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy 
az AMTRAK már tett lépéseket a biztonságosabb vas-
úti közlekedés megvalósítása érdekében, hiszen a nyu-
gati korridor Bostont Washington DC-vel összekötő 
vonalát már felszerelte a megfelelő biztonsági beren-
dezésekkel, de például a nagy személyforgalmat lebo-
nyolító Long Island Railroad és a New Jersey Transit 
még ma sem lépett előbbre ez ügyben.

Érdekes, hogy a cikk szerzője felhívja a figyelmet arra 
a tényre, miszerint ötven évvel ezelőtt az USA rendel-
kezett annyi pénzzel, amennyiből embert tudott feljut-
tatni a Holdra, de egy nyomorúságos vasútbiztosító 
berendezésre, amellyel emberek életét lehetne meg-

menteni, nem futja. Megemlíti továbbá, hogy nem kizárólag a vas-
út fejlesztésére nincsen elegendő anyagi forrás, hanem érzékelhe-
tő az USA teljes infrastruktúrájának (utak, hidak, autópályák, stb.) 
folyamatos lepusztulása is.

A The New York Times kitér még a kötelezően bevezetendő 
vonatbefolyásoló – ahogyan ott nevezik: „Positiv Train Control” - 
működésének ismertetésére. A rendszer balízokból sugárzott  rá-
diójelekkel és műholdas kapcsolattartással üzemel. Ha a műholdas 
kapcsolatot leszámítjuk, akkor  hasonlóképpen működik, mint a 
mi ETCS 1-es szintű vonatbefolyásolónk. (Valójában a mi ETCS-ünk 
nem működik, csak van.)  Kifejlesztettek  szimulátort is , amelyen 
a mozdonyvezetők begyakorolhatják a vele való járművezetést. 
Ilyen nálunk is elkelne, mielőtt az ETCS 2-es megvalósulna.  

A balizokat (ott transponders-nek nevezik) két mérföldenként 
helyezik a pályára. A beléjük táplált információkat rádiójelek útján 
továbbítják a mozdony fedélzeti berendezésére. Ha a mozdonyve-
zető gyorsabban közlekedik a megengedettnél, először jelez, 

amennyiben a jelzését a járművezető nem veszi figye-
lembe, akkor automatikus fékezést kezdeményez. A 
transponderek (balízok) párosan kerülnek kihelyezésre, 
az egyik biztonsági másolatként szolgál.

Az AMTRAK szerelvények fékútja meglehetősen hosz-
szú, a cikk írója szerint „több, mint egy mérföld szüksé-
geltetik ahhoz, hogy a vonat a menetrendszerű sebes-
ségről képes legyen megállni.” Szerintem inkább 
egyfajta általános fékútról lehet szó. (Nem néztem utá-
na a szakirodalomban.)

Nagyjából ennyi, ami bennünket, magyar masinisztá-
kat ebből érdekelhet. Azt hittem, itt vége a történetnek, 
de tévedtem. Ma este (2018. 02. 04-én) éppen leültem 
a gépem elé, hogy befejezzem a cikkem, de előtte azért 
belekukkantottam a levelezésembe. Akkor láttam, hogy 
a húgom elküldte a The New York Times ma délutáni 
tudósítását, amelynek címe:

„AMTRAK vonat ütközött Dél-Carolinában, ketten 
meghaltak, 116-an megsebesültek”

Ma, február negyedikén hajnalban, helyi idő szerint körülbelül fél 
háromkor egy AMTRAK szerelvény frontálisan beleütközött a CSX 
vasúttársaság álló tehervonatába.

 A mozdonyok a felismerhetetlenségig összeroncsolódtak. Az 
AMTRAK két mozdonyvezetője a helyszínen életét vesztette. Ren-
geteg - több ezer gallon – gázolaj kiömlött a pályára. A vizsgálat 
még tart, egyelőre nem tudni, ki hibázott.
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Azért elgondolkodtató a feltűnően sok baleset az amerikai vas-
úton, ráadásul e katasztrófák gyakran személyszállító vonatokkal 
esnek meg. Azon is érdemes elmerengeni, hogy bizonyosan ele-
gendő biztonságot hoz-e a majdan – azt hiszem most már bizo-
nyosan – felszerelésre kerülő „Positiv Train Control System” nevű 
vonatbefolyásoló berendezés. Nem kellene-e vajon azon is elgon-
dolkodni, hogy a  csillagászati összegeket felemésztő biztosítóbe-
rendezések telepítése mellett a leendő személyzet alapos megvá-
logatása és kimerítő képzése teremtheti csak meg a valódi 
biztonságot? Persze most mondhatják, ez legyen az amerikaiak 
gondja! Szerintem azonban ezen a kérdésen már a mi  vezetőink-

nek is érdemes volna elgondolkodniuk! Nálunk 
még nem késő.

Nem bírom megállni, hogy ne meséljem el: 
Amikor én kezdtem a mozdonyvezetői pályá-
mat, a járművek egy részén nem csak vonat-
befolyásoló, de még éberségi berendezés sem 
üzemelt. Ha a hetvenes évek statisztikai ada-
tait vizsgáljuk, az elszállított áru és utasmeny-
nyiség arányait is figyelembe véve elmondhat-
juk, nem volt kevésbé biztonságos a MÁV, mint 
napjainkban. (Legalábbis én így emlékszem, 
de ennek sem néztem pontosan utána.) Fe-
gyelmezett, képzett és elhivatott vasutasokkal 
lehet csak megteremteni a valódi biztonságot. 
A technikai eszközök mindaddig csak kiegé-
szítő elemként szerepelhetnek, amíg teljesen 
nélkülözhetővé nem teszik az emberi munkát. 
(Ez persze csak az én magánvéleményem.)

Egy – azt hiszem idevágó - személyes él-
ménnyel zárom soraim. Amikor decemberben 
Amerikába utaztam, Bécsig vonattal mentem, 
ott találkoztam az unokahúgommal, aki Graz 
felől jött, ugyancsak vonattal. Mondanom sem 
kell, mindkettőnk szerelvénye hajszál pontosan 
érkezett Wien Hauptbahnhofra . A reptérre 
tartó Railjet ugyancsak másodpercnyi pontos-
sággal indult és érkezett meg Flughafen Wi-

en-Schwechat állomásra. A kocsik a peronon éppen ott álltak meg, 
ahol a kijelölt helyük volt. Minden tisztán ragyogott és tökéletesen 
működött. Unokahúgom a repülőn megjegyezte:

„Ausztriai tartózkodásom alatt megszoktam, 
hogy a vonatok, a villamosok pontosan járnak, 
minden úgy működik ahogy’ kell. Furcsa lesz most 
hazautaznom Amerikába, ahol mindez egyáltalán 
nem mondható el.”

Móricz 
Zsigmond

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Zámbó Zsolt 
kollégánk 2018.01.30-án életének 50. évében 

súlyos betegségben elhunyt. 

Zsolttól Lipták Zsolt 
mozdonyvezető versével búcsúzunk:

Egy jó baráti kacaj, egy hang egy nevetés,
Mely szívembe markol s beledöf egy kést
Elment egy jó barát a mennybe költözött
És onnan néz le reánk ég és föld között

Égi vizeken pecázik Ő tovább
S lentről integet neki a sok barát
Teste már könnyű, lelke szabad

Itt hagyott minket egy pillanat alatt
Köszönjük, hogy voltál ismerhettünk téged,

Nem feledünk Zámbó Zsolti soha többé téged
Nyugodj békében!
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Területi hírek

Debrecen-Kelet
Köszöntöm a Mozdonyvezetők Lapja ol-

vasóit 2018-ban! Remélem, hogy a moz-
donyvezető társadalom nagy többsége 
megelégedettséggel nyugtázza, hogy a 
tavaly megkötött és három évre szóló bér-
megállapodásnak megfelelően az idén ja-
nuárban mindenki megkapta alanyi jogon 
az ez évre szóló 12 % alapbéremelést! Úgy 
gondolom, hogy jó úton haladunk afelé, 
hogy a mozdonyvezetői munkavállalói cso-
port, a vasúti hierarchiában elfoglalt helyé-
nek és a reá rótt felelősségnek megfelelő 
bérezést kapjon. Persze nyílván az a cél, 
hogy az Európai bér szintje látómezőnkbe 
kerüljön, de úgy vélem, hogy megfelelő lé-
péseket teszünk ebbe az irányba.

Területünkön, január 18-án Záhony tagcsoportnál tagcsoporti 
értekezlet volt, ahol a megjelentek meghallgathatták a 2017. évi 
pénzügyi beszámolót és hallhattak a 2018-ra tervezett kiadásaink-
ról, programjainkról, rendezvényeinkről. Szóba került, hogy a nyug-
díjazás miatt megváló tagjainkat az újfelvételes „kadétokból” van 
lehetőségünk pótolni. Jó hír az, hogy az ifjoncok nem elutasítóak, 
keresik a MOSZ-t és még a tavalyi évben megkezdődtek részükről 
a belépések a tagcsoportunkba. Fontos az, hogy megértsék az 
összetartozás erejét és az egymás melletti szolidaritás alapvető 
értékrendjükké váljon a jövőben! Szóba kerültek a választások is, 
hiszen az idei év kongresszusi év (immáron a 8. A MOSZ életében), 
így előtte tagcsoporti választásokat kell tartani május 31-ig bezá-
rólag. Nagyon fontos, hogy minden tagcsoportnál (így nálunk is) 
szükség van egy - minimum három főből álló - helyi választási bi-
zottságra, akik az Országos Választási Bizottság (OVB) felügyelete 
és kontrolja mellett bonyolítja le a helyi választásokat. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat és kérni a MOSZ tagok segítségét, hogy 

támogassák a sikeres választások lebonyolítását aktivitásukkal, 
jelentkezzenek a választási bizottságokba, illetve azok a tagok, akik 
hajlandóságot mutatnak tenni a közösségért, azok jelentkezzenek 
jelöltnek és legyenek a jövő ügyvivői! Az utánpótlás mindig fontos 
egy szervezet életében, így szükség van felkészült, önzetlen tiszt-

ségviselőkre, akik a jövő útjain fogják vezetni a tagcsoportok mun-
káját és részt vesznek a MOSZ életében.

2018. február 16-án Záhonyban, a Tűzvirág étteremben meg-
rendeztük a Mozdonyvezetők bálját, amelyen 100 fő vett részt. 
Hagyományőrző, nyugdíjas búcsúztató a bál jellege, csak 2010 óta 
nem tudtuk eredeti célja szerint megszervezni, ugyanis a kormány 
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új nyugdíjrendszere miatt 2009. decemberében volt a legutóbbi 
nyugdíjazás a tagcsoportunknál. Akkor húsz fő tette le végleg a 
fékkart, azóta csak a farsang és a szórakozás miatt báloztunk. 
Tavaly aztán megtört a jég, és mint első fecske, az első nyugdíjasunk 
is megszületett, akit egy évvel ezelőtt már elbúcsúztattunk Oláh 
Lajos személyében. Aztán követték őt a többiek, szám szerint öten, 
akiktől az idei bálon búcsúzott el a tagcsoportunk.  Balogh Zoltán, 
Balogh István, Kovács Zoltán, Hegyaljai László és idén janu-
árban Deregi Csaba is lekörözött, így Ők átvették a tagcsopor-
tunknál szokássá vált arany pecsétgyűrűt, rágravírozva a MOSZ 
logójával, a gyűrő belsejében a kezdés és a végzés évszámával! A 

bál 20 órakor, a tagcsoportvezető megnyitójával, kezdődött és 
hajnali fél 5-ig tartott. A rendezvényen részt vett Katona Sándor, a 
TSZVI igazgatója Erdélyi Csabáné záhonyi telephelyvezető és Ésik 
Attila reszortosunk is. Mindhárman értékes tombolaajándékokkal 
támogatták a bált, de ez elmondható a megjelent többi vendégek-
ről is. A nyugdíjas kollégák elbúcsúztatása és az igazgató úr kö-

szöntője után a vacsora elfogyasztása következett, amely az ada-
gok méretét illetően kihívást jelentett néhány fő számára. Az éjféli 
tombolasorsolást követően, - ami több mint egy órán át tartott a 
felajánlott ajándékok nagy mennyisége miatt - kezdődött a máso-
dik vacsora, ahol szintén hagyományosnak mondható szabolcsi 
töltöttkáposzta volt a menü. A zenét idén is a Helios Duo szolgál-
tatta, akik immáron visszatérő partnereink. Jövő februárban ugyan-
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itt! Mátészalkán is sor kerül az integrációra, azaz közös jelentkezé-
si hely kialakítására a jegyvizsgáló kollégákkal. Kíváncsian várjuk 
az eredményt, hiszen a Trakció ideje alatt megfelelő körülmények 
között tudtak szolgálatba jelentkezni, illetve a szolgálaton túli idők-
ben (előkészítő, befejező) is jónak mondható volt a helyzet. Volt 
megfelelő mosdó, zuhanyzó, várakozó. Szeretnénk a zsúfoltságot 
elkerülni és normális helyiségeket szeretnénk az öltözőknek a pi-
henő és laktanya szobáknak! Valamikor elhangzott valahol, hogy 

egyre élhetőbbek lesznek a „fordák” és közel sem lesz olyan ki-
zsákmányoló. Vártuk türelmesen a javulást, de a „Szalkai” kollégák 
elmondása szerint (is) ezt ez idáig nem sikerült megvalósítani. Sok 
a hajnali kezdés, ami szerintük egy kis átalakítással kiküszöbölhe-
tő lenne. Szívesen nyújtanak segítséget és adnak tanácsot ez ügy-
ben, ha kéri tőlük ezt valaki.

A helyi üzemi tanács februárban megalkotta a saját segélyezési 
szabályzatát, amire azért van szükség, mert mindenfajta segély a 
saját, létszámarányosan megkapott keretünkből kerül kifizetésre a 
TSZVI munkavállalói részére. A tavalyi év megmutatta azt, hogy jól 
gazdálkodtunk a ránk bízott pénzeszközökkel és mindenkit segély-
ben tudtunk részesíteni, aki a segélyezési utasításban és az Szja. 
törvényben megfogalmazott kritériumoknak megfelel. A szociális 

segélyeket csak ténylegesen indokolt esetekben fogják megkapni 
a kérelmezők, valamint a temetési segélyek benyújtásához (a vál-
lalat segélyezési utasítása szerint) szükség van a rokoni fok igazo-
lására is. Adómentesen csak az egyeneságbeli rokon és a házas-
társ halála esetén ítélhető meg temetési segély. Más közeli 
hozzátartozó eltemettetésekor, csak, mint szociális segély, azaz 
adókötelesen adható támogatás. Nagyon fontos a halotti anya-
könyvi kivonat másolata mellett, a munkavállaló nevére kiállított 

temetési számla másolata, valamint a rokonsági fok igazolása is!
A Debrecen TSZVI ÜT ülések tervezett időpontjai 2018 évben 

(változhatnak): március 22, április 26, május 24, június 21, július 26, 
augusztus 23, szeptember 20, október 25, november 22 és de-
cember 11. Mivel a fizetési előleg és a segélykérelmek leadási ha-
tárideje minden hónap 20-a (az ÜSZI-ken kell leadni a kérelmeket), 
így az ezt követő csütörtökre van tervezve, de mint 
fentebb írtam, ez változhat!

A záhonyi tagcsoport idén nyáron is kétnapos 
(háromnapos) kirándulást szervez (tervez). Rész-
letek később. 

Gyüre Ferenc

Szeged
Az év első HÉT ülését 2018.02.15-én 

tartottuk, ahol a munkáltató képviselői mel-
let a területen működő szakszervezetek 
képviselői is részt vettek. 

Az ülés első napirendi pontjaként a munkáltató megtartotta a 
2017 évi gazdasági beszámolóját. Ebben tájékoztatást kaptunk 

a terület létszámhelyzetéről, amiből egyértelműen kiderült, hogy 
a mozdonyvezetők, jegyvizsgálók tekintetében jelentős létszám-
hiánnyal küzdünk. A 2017-es évben jelentős túlóra mellett a sza-
badságokat sem sikerült maradéktalanul kiadni, természetesen 
a tavalyi évben ki nem adott szabadságok, törvényesen kiadásra 
fognak kerülni. Létszámhelyzetünket az sem segíti, hogy 2018-ban 
várhatóan 23 mozdonyvezető mehet nyugdíjba, vagyis korked-
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vezményes járadékra. Igaz a tájékoztató szerint 2018 évben még 
egy mozdonyvezetői tanfolyam indulna 27 fővel, ami pozitívan 
befolyásolhatná létszámunkat. Sajnos további problémát jelent, 
hogy a futó képzés különböző okok miatt csúszik, az újonnan 
induló tanfolyamra pedig kevés az alkalmas jelentkező. Már ott 
tartunk, hogy pótfelvételit kellett kiírni, mivel néhányan a kiválasz-
tás után visszaléptek. A beszámolóban tájékoztatást kaptunk 
arról is, hogy az utas fő emelkedése mellett, a bevételünk mini-
málisan csökkent. A tájékoztató szerint egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy a kihasználtságunk viszont javult. Mindezek után a mun-
káltató tájékoztatott az egészségmegőrző program alakulásáról. 
Elmondta, hogy 2017-ben Szeged TSZVI területéről 85 fő vett 
részt a programban és idén is várják a munkavállalók jelentkezé-
sét. Ezek után a felmerült kérdésekre adott választ a munkáltató. 
Kérdésre a munkáltató tájékoztatott, hogy a nyugdíjba vonulókon 
kívül 33 fő távozott a cégtől 2017-ben. Megkérdeztük, hogy a 
távozó kollégák esetében érdeklődtek-e távozásuk okáról? A 
munkáltató válaszában kifejtette, hogy személyesen ugyan senkit 
nem kerestek meg, de azért sejtik, hogy miért hagyják el a céget 
a munkavállalók. Egyik fő okként a magasabb kereseti lehetősé-
get biztosító más vasúttársasághoz való elvándorlást és a külföl-
di munkalehetőséget valószínűsítik.  Az Igazgató Úr kifejtette azt 
is, hogy fogadja azokat a munkavállalókat, akiknek problémái 
vannak és hajlandóak azt megbeszélni velük, de nem áll módjá-
ban magasabb keresetett és kiemelt bánásmódot biztosítani 
azoknak, akik el akarnak menni. Úgy gondolom, ezt szakszerve-
zetként sem támogatnánk. Beszéltünk ezen kívül a mobiltelefonok 
cseréjéről, az e-learning-es képzés elszámolási problémájáról, 
valamint az elektronikus ruhaigénylés problémáiról is. A felsorolt 
ügyekben azonban országosan egységes megoldás várható.

A következő téma, amiről egy pár gondolatot mindenképpen 
szeretnék megosztani veletek, nem más, mint a hátrányos jog-
következmények alkalmazása a mozdonyvezetők tekintetében. E 
témát azért érzem fontosnak, mert véleményem szerint a mun-
káltató kiemelten a mozdonyvezetők esetében szereti alkalmazni 
a munkabért érintő vagyoni hátrányt, mint büntetést. Természe-
tesen csak akkor, ha a munkavállalónál megállapítható a munka-
viszonyból származó vétkes kötelezettségszegés. Ehhez pedig 
nem kell sok, hiszen ha például elkésel a munkából, már vétkes 
kötelezettségszegést követtél el. 

Ezen kívül ide sorolhatnám a sebesség túllépést a megálló 
kihagyását, továbbhaladást tiltó jelző meghaladását, stb. Terüle-
tünkön 2017-ben sajnos 4 esetben történt továbbhaladást tiltó 
jelző meghaladása. Ebből volt, amikor csak 1 méterrel haladta 
meg a vonat a vörös bejárati jelzőt, de volt olyan is, amikor a 
vörös kijárati jelző utáni váltót felvágva sikerült csak megállni. 
Sajnos az is előfordult, hogy a vörös jelzőt meghaladó vonattal 
szemben közlekedő vonat volt útban.  Szerencsére személyi sé-
rüléssel egyik esetben sem történt, az anyagi kár is a váltófelvá-
gásra korlátozódott. Sajnos az esetekből az egyik, úgymond 
közfeltűnést keltő baleset lett, mivel a helyi média is felkapta az 
ügyet és nem csak vasúti vizsgálat indult, hanem a rendőrség is 
feljelentést tett. Ezt az esetet a Szegedi Járásbíróság tárgyalta és 
vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt ítélte el az 
érintett kollégát. Az ügyek vizsgálatát az illetékes szervek elvé-
gezték a munkáltató mind a négy estben munkáltatói intézkedés-

ként munkabért érintő vagyoni hátrányt alkalmazott. Egyszerűb-
ben fogalmazva pénzbírságot rótt a munkavállalókra, nem is 
keveset, hiszen ha már ezt a fajta munkáltatói intézkedést válasz-
totta, akkor ki is szabta, ami ebben a kategóriában adható:

KSZ 74. § 4.
 „A munkabért érintő vagyoni hátrány [1. b) pont] 
alkalmazása esetén, annak mértékét konkrét forint 
összegben kell meghatározni az alábbiak szerint. 
A munkabért érintő vagyoni hátrány alkalmazási időszaka leg-

alább egy, legfeljebb öt hónapig terjedhet azzal, hogy az egy 
hónapra megállapított konkrét forint összeg nem haladhatja meg 
a munkavállaló jogkövetkezmény megállapításakor irányadó alap-
bérének 20%-át. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény 
összességében nem haladhatja meg a munkavállaló jogkövet-
kezmény megállapításakor irányadó egyhavi alapbére összegét.”

Így a jelzőmeghaladásokért a kollégáknak egyenként 300 000 
Ft feletti büntetések lettek kiszabva, természetesen 5 hónapra 
elosztva. Konkrétan a bíróság által is tárgyalt ügyben 307 500 Ft 
büntetést kapott a mozdonyvezető, ezt a munkáltató szabta ki. 
Miután ez ügyben a bíróság is meghozta ítéletét ez az összeg 
szépen megemelkedett, hiszen a Szegedi Járásbíróság tárgyalás 
mellőzésével - mivel egy jogállamban ilyen is van - 400 000 Ft 
pénzbüntetés megfizetésére és az eljárás során felmerült  
163 000 Ft bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. Tehát a kol-
léga büntetése 870 500 Ft egy jelzőmeghaladásért. Véleményem 
szerint, még ha hibázott is, ekkora büntetést nem érdemelt, főleg 
mivel nem szándékosan vétett. Na de térjünk vissza, az eredeti 
témához, az ember ugye hall az országban történő rendkívüli 
eseményekről, amik után természetesen ismertek lesznek a ki-
szabott munkáltatói intézkedések is. 

Az eseteket hallva egy idő után valahogy az lett az ember ér-
zése, hogy minket mozdonyvezetőket szinte mindig jobban meg-
büntetnek, mint másokat. Szinte borítékolható, ha egy mozdony-
vezető és egy forgalmi szolgálattevő 50-50%-an hibáztatható, 
egy balesetben a mozdonyvezetőt jobban megbüntetik. Termé-
szetesen nem a másik büntetését keveslem, hanem a miénket 
tartom aránytalanul magasnak. A munkáltatót egyébként meg-
kértük, hogy adjon tájékoztatást országosan a munkáltatói intéz-
kedések alkalmazásával kapcsolatban, munkaköri bontásban. 
Mivel ezt megkaptuk bátran állíthatom, hogy a mozdonyvezetők 
esetében a munkáltató kiemelkedő szeretettel alkalmazza a mun-
kabért érintő vagyoni hátrányt, büntetésként. 

Azt hiszem ez nem jó út, a munkáltató átgondolhatná hozzá-
állását, amikor hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaz. Főleg 
mivel véleményem szerint a büntetések nagy részénél ugyanúgy 
hiányzik a realitás, mint a következetesség a 
munkáltató részéről.

Szóth Tibor
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Utánpótlás

Megkerestünk olyan leendő mozdonyveze-
tőket, FLIRT motorvonat vezetőket, akik jelen-
leg még tanfolyamon vannak (nemrég végez-
tek). Véletlenszerűen választottuk ki őket, s 
ugyanazokat a kérdéseket tettük fel nekik, 
válaszaikat havonta olvashatjátok. Kíváncsiak 
voltunk válaszaikra, mennyire esnek egybe, 
vagy különböznek egymástól. Felmérésnek 
nem nevezhető ez a sorozat, „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 mun-
kánkról, esetleges elvárásaikra is fény derülhet. 
Ha ezeket tudjuk, akár tanulhatunk is belőle 
(MOSZ is!), beilleszkedésük is egyszerűbb le-
het mindenki számára.

Mutatkozz be kérlek! Honnan érkeztél? Mikor szület-
tél, hol laksz, hová jársz tanfolyamra?
 Sziasztok! Magos Kornélnak hívnak, 26 éves vagyok, Pécsett 

lakom. Egy hétköznapi, roma származású srác vagyok, aki amióta 
az eszét tudja, azóta mozdonyvezető szeretett volna lenni. Valami-
ért azt gondoltam, hogy származásom miatt hátrány fog érni, de 
ez nem így lett. Azért van bennem még egy kis félelem - amikor 
megyek váltani kollégát -, vajon mit fog szólni akkor, ha meglátja, 
hogy fiatal, roma mozdonyvezető a leváltója. Bízom benne, hogy 
az idő múlásával, ahogy egyre többen megismernek, ez az érzés 
egyre jobban tompulni fog bennem. 2010 óta próbáltam bejutni 
mozdonyvezető tanfolyamokra, de nem jött össze, csak 2016-ban. 
Az elbeszélgetések után felvételt nyertem Szegedre, és 2017. 11. 
27-én (sohasem felejtem el ezt a dátumot) mozdonyvezetőként 
végeztem. Azóta Kiskunhalason dolgozom.

Mi alapján döntötted el, hogy mozdonyvezető leszel?
 Ez egy nagyon jó kérdés. Mint minden kisgyereknek, nekem is 

nagy álmom volt, hogy mozdonyvezető legyek. Még nagyon kicsi 
voltam, amikor láttam „Börtönrácsos” szilit, aminek látványával nem 
tudtam betelni, s (nem csak magasságom miatt) már akkor felnéz-
tem a mozdonyvezetőkre. Így eldöntöttem, hogy ezt a gyermek-
kori álmot valóra fogom váltani! Mindig törtem a fejem, hogyan 
képes egy „kis egyszerű ember” megállítani több száz, esetleg 
több ezer tonnát, akár fél kézzel is? Ezt szerettem volna én is csi-
nálni, ezért amikor szabad időm volt - néha iskolából is meglógtam 
-, az állomásokon néztem, ahogy a vonat elindul, ábrándozva hall-
gattam, ahogy a szellőzők „felfutnak”! 

Hogyan jutott tudomásodra, hogy van felvétel ebbe 
a munkakörbe?
 Minden nap néztem a MÁV honlapját (abban az időben még 

MÁV-Trakció). Mivel beléptem az Első Pécsi Vasutas Polgárőr Egye-

sületbe, az ott lévő vasutas kollégák tudták az én álmom, ezért 
amint tudtak tanfolyamról, mindig szóltak nekem. Régi mozdony-
vezető ismerőseimtől is, mindig érdeklődtem, tudnak-e valamit ez 
ügyben. Sajnos, legtöbbször azt mondták, hogy „nem lesz tanfo-
lyam itt sohasem”. Ahogy említettem már, amikor 2016-ban belép-
tem a MÁV-Start Zrt. álláshirdetéseibe, ott láttam, hogy mozdony-
vezető gyakornokokat keresnek Szegedre, és már jelentkeztem is. 
Mivel nagy volt a szerelem a mozdonyvezetés iránt (meg biztosra 
is akartam menni), ezért egyszerre több helyre jelentkeztem, de 
végül a szegedi tanfolyam mellett döntöttem.

 A felvételi vizsgán rólad alkottak véleményt - mivel 
túl vagy rajta -, most mi lennénk kíváncsiak arra, ho-
gyan élted meg az első találkozásod a MÁV-START 
Zrt-vel? 
 Mai napig emlékszem az egész történetre, s amikor új felvéte-

lesek érkeznek, vagy esetleg erről kérdeznek, mindig elmesélem 
nekik is! A sikeres írásbeli teszteken (amiből három van) túlestem, 
s két héten belül felhívtak, hogy küldenek egy kis tanulni valót, amit 
24 óra alatt el kellene sajátítani. Sejtettem, hogy ez a „Vörös könyv-
ből” (azaz az F.1. sz. Jelzési utasításból) van, így nekiültem és meg-
tanultam. Nem volt annyira új, amit láttam, mert előtte szabadidőm-
ben azt is tanulgattam. A második teszt után rögtön jött a 
személyes elbeszélgetés. Itt egy kicsit be voltam rezelve, hogy „Úr 
Isten! A leendő főnököm előtt kell szerepelnem!”. Azt gondoltam, 
hogy nagyon kemények lesznek, és tőlük félni kell. Egy hölgy volt 
bent és két férfi. A hölgy nagyon sok általános dolgot kérdezett (pl: 
Mért szeretnék mozdonyvezető lenni?), s elmeséltem nekik is, ami-
ket már fentebb említettem. A két úriember kicsit morcosnak tűnt 
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először (ez érthető volt), azonban a beszélgetés végére feloldódott 
a hangulat, nevettünk, mosolyogtunk. Bizakodtam, mert nekem 
nem volt rossz élmény, inkább kicsit fura volt, hogy a leendő főnö-
köm lazább volt, mint ahogy én képzeltem és el tudtunk beszél-
getni. 

 
 Mit tudsz a mozdonyvezetőkről, munkájukról? Sze-
rinted – ezek alapján -, Te milyen járművezető leszel?
 Mivel már önálló mozdonyvezető vagyok, úgy gondolom, nagy-

jából tudok mindent, de azért van még mit tanulni, természetesen! 
 Remélem, és bízom benne, hogy jó és nem csak öreg moz-

donyvezető leszek. Minden szolgálat mutat újat, minden nap tanu-
lok valamit, esetleg menet közben, ahogy az utasítás pörög a fe-
jemben, mindig eszembe jut, hogy a forgalmi oktatónk ezt hányszor 
kihangsúlyozta. Viszont, a fékezést nem lehet megtanulni, azt 
„Érezni kell!” mondták a nagyok! Legjobb tudásom alapján dolgo-
zok, a fékkel is próbálok úgy bánni, mint egy porcelán babával! Ha 
ezt sikerül elsajátítanom teljesen, akkor remélem, beléphetek a 
nagyok közé!

 
Találkoztál-e már azzal a mozdonyvezetővel, akit el 
tudnál képzelni szakmai példaképedként?
 Természetesen, találkoztam. Felügyelet alatti vezetés alatt is vele 

voltam, meg már akkor is, amikor még csak „M.A.K” kártyám volt, 
hogy mire mozdonyvezető leszek, ne legyek balfék! Sokat tanultam 
tőle, mai napig felhívom, ha valami nem egyértelmű és kikérem a 
véleményét.

Mit hallottál a MOSZ-ról? Kapcsolatba kerültél már 
velük?
 Mindenképp szerettem volna belépni valamelyik szakszervezet-

be. A MOSZ-ról hallottam én jót, s rosszat. De amíg nem kerültem 
velük kapcsolatba, addig másoktól kérdeztem, hogy kik ők? Ami-
kor mozdonyvezető lettem, megkerestem a telephelyemhez tarto-
zó MOSZ képviselőt, és szóltam neki, hogy szeretnék belépni a 
szervezetbe! Nagyon segítőkész volt, mindenbe segített, mindent 
elmondott, amit tudni kell. Előnyöket, hátrányokat. Ők voltak a 
legbarátságosabbak, segítőkészek. Kiskunhalasi MOSZ tagcsoport 
tagja vagyok, ahol elég nagy tudású kollégák vannak, ha másért 
nem is, már miattuk megérte belépni. Mindig felhívják a figyelmemet, 
ha valami nem megy, ne szégyelljek kérdezni. Telefonszámot cse-
réltünk, ha bármi (szakmai, személyes) gond van, nyugodtan hívjam 
őket, ha tudnak, segítenek! Néhányszor éltem már a lehetőséggel, 
s tényleg így működik.

Hogyan képzelsz el egy hajnali 01:19 órás jelentke-
zéshez való ébredést?
 Teljesen pozitívan állok hozzá. Mielőtt vasutas lettem, folyama-

tos műszakban dolgoztam, ezért nem jelent gondot. Ma még ki-
pihentebben érzem magam, amikor éjjel vagy kora hajnalban kell 
mennem dolgozni (idősebbek jelezték már, hogy ez változni fog). 
Orientációs utazás során mentem már ilyen korán, 
most még nem jutott ilyen kezdés nekem. De tu-
domásul kell venni, hogy ebben a munkakörben 
ilyen is előfordulhat (elfogadható mennyiségben)!

Köszönöm a beszélgetést!

Gusztos Károly

ZÁRFÉK

A 2018. február 21-i küldöttön napirendi pont volt a magán-
vasutaknál lévő tagjaink tagdíjának a rendezése. Volt olyan 
vélemény mely szerint nem szívesen fizetnének havi egy szá-
zalékot, mert sokalják. Havi tizenötezer Ft-t meg pláne nem.

Azonnal közbevágtam: 
- Én szívesen fizetnék!
Mire hátulról egy hang: 
- Akkor megszavazzuk, fizess!

A 2018. február 21-i küldöttön a levezető elnök a jelentkezé-
sek sorrendjébe igyekezett megadni a szót minden hozzászó-
lónak.

- Akkor X-é a szó – mondta, majd azonnal helyesbített.
- Bocsánat, Y-é a szó.
Mire oldalról egy hang:
- Ne már, el fogja felejteni!

Az egyik mozdonyvezető társunk Demecseren, menetrend 
szerint megálló személyszállító vonattal áthaladt. Ez persze 
hamar kiderült és egy igazi barát azonnal jó tanáccsal vigasz-
talta a kollégát.

- Demecser nagyon szép település, ha arra jársz, ne 
hagyd ki!

Hasonlóság

Egy közeli rokonom a MOL-nál dolgozik, pontosabban a MOL 
székházban. Még egy hete sem dolgozott ott, amikor úgy ha-
tározott, hogy lesz, ami lesz, de Ő nem szál ki a 7. emeleten a 
páternoszterből, csak visszafelé és átéli, hogy mi történik az 
átforduláskor. Legnagyobb meglepetésére – a hatalmas fogas-
keréken kívül – az alábbi felirat volt a fordulóponton:

„MARADJON NYUGODTAN, AZ ÁTHALADÁS VESZÉLYTE-
LEN!”

Amikor ezt a történetet elmeséltem a Demecsert kihagyó 
kollégánknak, csak annyit mondott:

- Zoli gyere velem a jegyzőkönyvi meghallgatásra! Jegy-
zőkönyvbe mondom: „MARADJON NYUGODTAN, AZ ÁTHA-
LADÁS VESZÉLYTELEN!” Legalább nevetünk egy jót!

       
 Szegedi Zoltán
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A másik oldal

Máshogy írjuk, máshogy ejtjük. 
Avagy a valóság és a statisztika összefüggése

A Mozdonyvezetők Lapja decemberi szá-
mában lettem figyelmes az „Első kézből” 
című írásban megjelent mondatokra. Ezen 
cikkben Gusztos Karcsi interjút készített 
Zubák Tiborral, az Istvántelki Főműhely te-
lephelyvezetőjével. Örömömre szolgált, 
hogy egy fiatal, ambiciózus embert ismer-
hettem meg benne és bízom, hogy ezt a 
lelkesedést nem próbálják időnap előtt fé-
kezni bizonyos erők! Elsőként szeretnék 
élni a lehetőséggel - amit felajánlott -, mely-
ben kéri a mozdonyvezetőket, hogy segít-
sék munkáját: az említett cikkből megis-
merhettük az Ő oldalát, most én szeretném 
a mi (mozdonyvezetők) oldalunkról megkö-
zelíteni egy probléma felvetését, mert ha 
ezt ismeri, talán könnyebb lesz a közös 
nevező megtalálása a megoldáshoz.

Érdekes volt olvasni, hogy az igazán nagy darabszámú jármű-
parkot milyen körülmények között is próbálják kordában tartani. 
Megragadott viszont egy mondat: 

Az is jól példázza a működésünket, hogy itt  álló jármű alig van. 
Egy darab Desiro…..stb. áll…….” És nem véletlen emeltem ki az itt 
szót.

Ugyanis többen örülnénk annak, hogy több Desiro állna itt. Mert 
sajnos a helyzet nem ilyen rózsás. 2013. Szeptemberében állt for-
galomba az első jármű. Volt ünnepség, nem is kicsi. De hát legyen 
is.  Azóta a darabszám véglegessé vált, a kezdeti gyerekbetegsé-
geket kinőtték. Csak egyet nem. És ezt sajnos le kell írni: a nem 
megfelelő karbantartás minőségét. 

Nem kívánok azonosulni az ominózus neten lévő csoporttal, sőt 
elhatárolom magam tőlük.

De!  Sajnos nem zörög a haraszt.  Nem kívánom vizsgálni, hiszem 
nem tisztem, hogy végül mi okozza ezt a jelenséget, hiszen min-
denre könnyű a pénzhiányt ráfogni.  Csak nem hiszem, hogy a 
saját autóikkal is így törődnének.

Mire is gondolok? Van olyan jármű, amelynek „születése„ óta 
nem működik a hajtómű fékje. Ez ugye azt is eredményezi, hogy 
az összes olyan járműnek sem fog, amellyel szinkron üzemben van 

kapcsolva. Minden évben tudjuk, hogy melyek azok a járművek, 
amelyek nem fognak fűteni és melyek azok, amelyek nem fognak 
hűteni, melyek azok, amelyeknek pár kilométeren belül túlmelegszik 
a hűtőfolyadéka. Sorozatos fékhibák. Ugyanaz a jármű rendszere-
sen szolgálatképtelenné válik ugyanazzal a hibával. Rendszeres 
kapcsolófej hibák. Külön nyilvántartást kell vezetni, hogy melyik 
végével ne akadjunk? Normális? A lépcső mizériát már nem is 
említem.  Ezzel kapcsolatban volt egy kezdeményezés, hogy néz-
zék meg üzem közben az illetékesek. Sajnos, amikor sor került 
erre; Német Úrral maradtunk ketten. A fenntartás részéről senki. 
Azóta sem. Viszont megéljük az állandó szoftver változásokat, 
amiről természetesen szájhagyomány útján értesülünk. A legszebb 
lett az ajtófelügyeleti funkció hiba. Ebbe aztán minden belefér. Még 
a 31 perc késés is. Ne is csodálkozzunk, hogy időnként egyesek 
hangot is adnak elégedetlenségüknek. Mert ha csak időnként 
fordulna elő; az még talán beleférne. De sajna majdnem minden-
napos. 

A szomorú azonban az, hogy több alkalommal csupán tervsze-
rű járműcsere, vagy tervezettől eltérő járműcsere szerepel a sta-
tisztikában. Miközben húzzuk, vonjuk a szerencsétleneket.

Tudunk róla! Ez a legnépszerűbb javítási módszer. Csak sajnos 
nem célravezető. Távol álljon tőlem, hogy bárki felett pálcát törjek! 
Csupán tényekre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye emlékszünk 
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A Mozdonyvezetők Lapja 2017. decemberi kiadvány „Első kézből” 
riportjában, a 12. oldalon - technikai okok miatt – kimaradt az első 
kérdés és a válasz első bekezdése. A hibát ezúton próbáljuk javí-
tani az érthetőség miatt:

A bevezetőben írtam érzéseimről, amikor belépek Ist-
vántelek területére. Bemutatnád az irányításod alatt álló 
telephelyed?

 Az Istvántelki Főműhelyről nehéz korabeli, hiteles leírásokat ta-
lálni. Az egyik ilyen könyv (melyet Nagy József Úr segítségével 
tudtam megszerezni), Varga Károly: Vasúti járműjavító üzemek 
története címet viseli, amiből fontos adatokat megtudhatunk a 
múltról, képekkel illusztrálva. Ebből tudhatjuk meg, hogy az építé-
si munkálatok 1901-1905 között tartottak. Első szakaszban a mun-
kásétkező épült meg, melynek a kaszinó nevet adták, de tudjuk a 
gúnynevét is - el tudom képzelni miért -, ami a „koplaló” volt. Ebben 
az időszakban épült a központi irodaház, a portás lakóháza („A” 
kapu), a munkásfürdőt. Ezeket az épületeket az elejében az építő-
munkások használták, később a műhelyi munkások vették át azo-
kat. 1902-ben kezdték meg a vágányhálózat kiépítését, a „kocsi-

szerelő”(össz terület 2/3-ad része), az eszterga műhely felhúzását. 
1903-ban elkészült a „lokomotív”-szerelő műhely, melynek a ter-
mészetes világítását nagyméretű tetőablakok biztosították, s ahol 
82 db mozdonyállás, elkülönített megmunkálóműhely, továbbá 
rézműves és 98 m hosszú kazánkovácsműhely volt. A kocsi- és 
mozdonyszerelde között létesült „T” alakban a 128x20 m-es esz-
tergaműhely, melynek végéhez csatlakozott a 80x18 m-es kovács-, 
kerékkovács-, rugó-, öntőműhely, melyek gőzkalapácsainak gő-
zellátására - közvetlen a műhely mellett – épült fel a kis kazánház, 
a füst elvezetésére szolgáló, 30 m magas kéménnyel. A keleti ol-
dalra került külön épületbe az inasműhely és iskola, de ide került 
a kettő - ma is látható -, szintén 30 m magas „Intze-féle víztorony”. 
De volt itt még kazán- és gépház rakodóval, a szükséges szén- és 
salakrekeszekkel. (Ezen épületek jó részének már csak az alapja 
látható, a meglévő jobb állapotban lévőket külsősök használják.)

Reméljük, a cikk így is elnyeri tetszésüket, az érintetteknek pedig 
bocsánatát kérjük!

(szerk.)

anno a mondatra: máshogy ejtjük, máshogy írjuk. Nos más a va-
lóság és más amit kiadunk a külvilágnak.

Valószínűleg az erőltetett járműforduló is befolyásolja a fentieket. 
De ennek semmi köze ahhoz, hogy a kijáró jármű szekrényajtaja 
menetközben hátba vág, mert hát csak nem záródott be. Teljesen. 
A vezetőszékek szinte mindegyike küzd valami hiányossággal. Nem 
beszélve a tisztaságáról. Nem ajánlom senkinek, hogy rácsapjon. 
Némely fejtámlák nem állíthatók, potyog ki belőlük a sárga sziva-
csdarab. A szerelők ruházatának köszönhetően elég szépen néz-
nek ki az ingjeink.  Egyes fülkékben csak akkor működik a fűtés, 
ha klímaberendezést kikapcsolom. Természetes, hogy az utastér 
hideg lesz.   Egyre több járművön hiányzik a vezetőasztal fedele, 
ami arra hivatott, hogy némi árnyékot biztosítson a műszerek felett. 

Nem balesetveszélyes; ugye? És sorolhatnám hosszú oldalakon 
keresztül a kiálló csavarokkal bezárólag a listát.

Inkább nem folytatnám. Azt szeretném, azt akarom, hogy végre 
vegyék észre az illetékesek a jelzéseket, vegyék komolyan a hiba-
feladásokat. Főleg most, a digitális korszakban, amikor azt sem 
tudjuk, ki volt előttünk a járműveken. Lassan cse-
rélődik a mozdonyvezetői gárda. Az újakat már 
nem úgy készítik fel, mint annak idején minket. És 
ez nem az ő hibájuk. Legyen ez egy jelzés. 

Jobb, ha nem megijedünk.

Bartha Géza

Helyreigazítás
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MOSZ-UNION CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS

Szolgáltatások A csomag 
600 Ft/hó

B csomag 
800 Ft/hó

B-extra   
1600 Ft/hó

Életbiztosítás bármely okból bekövetkező halál esetén 600 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Baleseti halál esetén plussz 500 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Baleseti rokkantság már 1%-tól 100 %-ig arányosan 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Baleseti maradandó egészségkárosodás 50%-ot meghaladó egyszeri 
térítéses

500 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft

Baleseti csonttörés 20 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft

Balaeseti égés 20 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft

Baleseti múlékony sérülés( 28 nap táppénz) 10 000 Ft 10 000 Ft 20 000 Ft

Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után, max 50 na-
pig-naponta

2 000 Ft 2 000 Ft 4 000 Ft

Baleseti műtét, súlyossági fok szerint 50-200%-ig 100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft

Betegségi kórházi ápolás 5-50 napig naponta 3 500 Ft 3 500 Ft 7 000 Ft

Betegségi műtéti térítés súlyossági fok szerint 50-200%-ig 150 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft

Kritikus betegségek - szívinfarktus, rákos megbetegedés,agyi érkataszt-
rófa, by-pass, szervátültetés, veseelégtelenség

100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft

Teljes és végleges munkaképtelenség 100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft

Belépési feltételek: Egyéb tudnivalók

díjlehívás lehetősége lakossági folyószámláról belépés után azonnal indul a biztosítási védelem

belépési nyomtatványok kitöltése ( 3 db)
kivéve  a kritikus betegségeknél, itt 3 hónap  a vára-
kozási idő

családtag is beléphet
belépés és kárrendezés egyszerűen a MOSZ közpon-
ton keresztül

Belépési korhatár                                                                                                     
kifizetett összeget saját címre vagy folyószámlára 
utal a biztosító adó- és járulékmentesen

 18-55 éves korig
folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosí-
tás fenntartása érdekében

Részletek és feltételek a www.mosz.co.hu honlapon.                                                                                                           
Bővebb felvilágosítás telefonon hétköznap 9-13 óra között:                                                                                                                    
Kaáli Zsuzsa +36 30 825 5887 Oszvald Fruzsina +36 30 639 0910

Téged
 is érhet baleset!

Válaszd a B-Extra biztosítást! Széleskörű és magas összegű szolgáltatást nyújt.
MINDÖSSZE HAVI 54 FT-ÉRT!


