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Szakszervezetünk idén tartja VIII. Kongresszusát. Ilyenkor vonunk mérleget 
az elmúlt ciklus eredményeiről, sikereiről, esetleges kudarcairól. Szerencsére 
az utóbbiból nem sok volt. A Kongresszus évében minden szinten megerősí-
tésre kerül, illetve megújul szakszervezetünk tisztségviselői gárdája. A május 
31-én lezárult Tagcsoporti választások eredményei arra engednek következ-
tetni, hogy az elkövetkezendő években is biztosítva lesz az a szakértői tiszt-
ségviselői gárda, aki méltóképpen tudja majd képviselni kollégáink érdekeit. 
Megválasztásukhoz gratulálunk, mind helyi szinten, mind küldött és területi 
ügyvivői szinten. 

A gratuláció mellett azonban nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik az 
elmúlt években, az elmúlt ciklusokban, esetleg elmúlt évtizedekben képviselték 
kollégáinkat. Köszönet illet minden kollégát – helyi, területi és országos szinten 
egyaránt – akik fáradságos, kitartó és következetes munkával tettek a közös 
ügyekért, a mozdonyvezetői társadalomért, a jobb munkakörülményekért és 
méltóbb társadalmi és ágazati elismertségért. A mozdonyvezetői közösségek 

hálásak elvégzett munkájukért. Több küldött is elköszönt szakszervezetünktől. Megható búcsújukat a Küldöttközgyű-
lés elismerő tapssal fogadta. Köszönjük Nektek!

Napjainkban került sor a területek képviselőinek megválasztására. E választásokon a területi ügyvivők számot ad-
tak, adnak az elmúlt ciklus alatt végzett területi munkákról. E beszámolók elfogadása után kerül sor arra a válasz-
tásra, mely meghatározza, hogy az adott területet ki fogja képviselni a MOSZ testületeiben. A területeket az elmúlt 
Kongresszus jelölte ki Kongresszusi Határozat formájában. A választások tisztasága felett az Országos Választási 
Bizottság három tagja őrködött, s elmondható, hogy az esetek nagy többségében nem volt különösebb dolguk, a 
néhány felmerülő problémát higgadtan, a jogszabályoknak megfelelően kezelték, ezért köszönetemet fejezem ki. 
Köszönöm a helyi Választási Bizottságokban szorgoskodó Kollégáim önzetlen munkáját, hogy 
ezzel is hozzájárultak a választások sikeres lebonyolításához.

Az utolsó mérföldkőhöz szeptember 18-án fogunk elérkezni. A Mozdonyvezetők Szakszer-
vezetének Kongresszus fog dönteni a vezető tisztségviselők személyéről, s a különböző tes-
tületek tagjairól, vezetőiről. Mielőtt elérkezünk e mérföldkőhöz, jönnek a nyár idilli pillanatai, 
a szabadságok. Kívánom, hogy mindenki pihenje ki a múlt fáradtságait, gyűjtsön erőt a jövő 
kihívásaihoz, mert abból azért lesz bőven ezután is, de hát azért vagyunk, hogy azokat meg-
oldjuk.
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Talány

Mi lesz veled vasút?

A közelmúltban részt vettem a vasútszak-
mai oktatók számára kötelezően előírt to-
vábbképzésen. Mi, szimulátoros oktatók 
eléggé speciális helyzetben vagyunk. Ben-
nünket elsősorban az utasítások, az azok-
ban bekövetkezett változások érdekelnek, 
és nem igazán foglalkoztatnak a képzési 
rendszer elképesztően bürokratikus és 
már-már betegesen merev eljárásjogi sza-
bályai. (Bár Baumann Csaba még ezekről 
a dolgokról is képes rendkívül lelkesen és 
színesen beszélni.) Emiatt aztán féltem, 
hogy az előadások egy része alatt unat-
kozni fogok. Meglepetésemre nem így 
történt. Nagyon sok érdekes és egyben 
aggasztó problémával ismerkedtem meg.

Az előadássorozatot Dobás László oktatási központvezető 
bevezetője nyitotta meg. Dobás úr elmondta, hogy a kialakult 
munkaerőhiány okán erősen felértékelődhet a BGOK szerepe, 
hiszen rengeteg új munkavállalót kell kiképezni. Árnyoldalként a 
tanfolyamok sikertelenségét említette. E pár mondat felkeltette 
az érdeklődésemet, hiszen akkor még fogalmam sem volt arról, 
hogy mit takar az általa említett sikertelenség. Aztán később vita 
bontakozott ki és így lassan világossá vált előttem, hogy milyen 
új kihívásokkal, megoldhatatlannak látszó nehézségekkel kell 
szembenézniük a BGOK vezetőinek és a frontvonalakon tevé-
kenykedő oktatóknak.

A bajok elsődleges forrása a vasútnál kialakult munkaerőhiány. 
Amíg a kilencvenes években a szállítási teljesítmények drasztikus 
csökkenése munkaerő felesleget generált, addig ma különböző 
okoknál fogva sok terület jelentős létszámhiánnyal küzd. Vajon mi 
váltotta ki ezt a nem kívánt állapotot? Nem vagyok a téma felkent 
szakértője, tehát nem mondhatok semmi biztosat, de megpró-
bálom megfejteni e különös rejtvényt. Vagy sikerül, vagy nem.

Napjaink Magyarországán - hasonlóan a többi európai tagál-
lamhoz – minden fiatal arra törekszik, hogy diplomát szerezzen. 
Ha valaki figyelmesen olvasgatja az álláshirdetéseket, a legtöbb 
előírja az állami felsőfokú végzettséget. Ezért a fiatalok – függet-
lenül attól, hogy a későbbiekben mivel szeretnének foglalkozni 
– egyetemre, főiskolára jelentkeznek. Olyanok is, akik az „átkos-
ban” még megelégedtek volna egy jól hasznosítható szakmunkás 
bizonyítvánnyal vagy egy technikusi oklevéllel. Nyilván, így erősen 
inflálódik a kiadott diplomák értéke, tulajdonosaik sokszor egy-
általán nem is tudnak mit kezdeni a megszerzett képesítésükkel, 

de ha már megvan az oklevél, nem hajlandóak olyan állást betöl-
teni, amelyik úgymond nem „nyakkendős”. Tehát azok a munka-
körök, amelyek nem kívánják meg a felsőfokú végzettséget, több-
nyire azokkal az emberekkel lesznek betöltve, akik még egy 
gyengécske főiskolát sem voltak képesek elvégezni. (A mozdony-
vezetői és a forgalmi szolgálattevői munkakörben ma úgy látom, 
egy kicsit más, jobb a helyzet, mert a magas követelményszint 
és az előzetes szigorú szűrés miatt ide még nem a „maradék” jön 
dolgozni, sőt – annak ellenére, hogy nem követelmény – szapo-
rodik a diplomával rendelkező munkavállalók száma. Persze kel-
lő igyekezettel, a képzési idő lerövidítésével és ezzel párhuzamo-
san az elvárható tudásszint csökkentésével ezeket a 
munkaköröket is le lehet majd zülleszteni.)    

De térjünk vissza a Dobás úr által emlegetett sikertelenséghez. 
Nos, ő ezalatt azt értette, hogy a beiskolázott hallgatók nagy 
része elbukik a vizsgákon. Állítólag volt olyan tanfolyam, amelyen 
mindenki megbukott. Vajon mi lehet e kedvezőtlen jelenség oka? 
Talán rosszak lennének az oktatók? Netán a KTI vizsgaközpont 
végzi átgondolatlanul a munkáját? Jelentem: nem. Az ok másban 
keresendő!

Aki rendszeresen utazik vonattal, az gyakran találkozhat a MÁV 
hirdetéseivel - úgy szóban mint írásban -, hogy a cég munkavál-
lalókat keres különböző munkakörök betöltésére. Kocsivizsgáló, 
féklakatos, jegyvizsgáló, FLIRT motorvonat-vezető, stb. És jönnek 
az emberek. Az utcáról. Olyanok, akik semmit sem tudnak a 
vasútról. A régi időkben többnyire azok vállaltak munkát a MÁV-
nál, akiknek volt valami kötődésük, többnyire azáltal, hogy a szü-
leik vagy más rokonuk dolgozott a cégnél. Sokan az Úttörő Vas-
úton kezdték az ismerkedést a kötöttpályás közlekedéssel. Egy 
szó, mint száz, tudták, mit vállalnak. Ma egészen más a helyzet.

Egy oktató mesélte, hogy az ő tanfolyamain megfordult már 
dyslexiás, dysgraphiás, hiperaktív és egyéb viselkedési zavarral 
„megáldott” hallgató. Kérdezte, hogy mit kezdjen az ilyen embe-
rekkel? Ő nem gyógy- vagy fejlesztőpedagógus, hanem a felnőtt-
képzésben dolgozó oktató. Egyik vizsgabiztos elmondta: előfor-
dult olyan eset, amikor a második javítóvizsgán derült csak ki, 
hogy a vizsgára küldött személy nem igazán tud írni-olvasni, 
gyakorlatilag analfabéta. (Vonali tolatásvezetői tanfolyamról volt 
szó.)

Sokan állítólag azért jelentkeznek csak a különböző tanfolya-
mokra, mert addig, amíg az iskola padjában ülnek, fizetést kapnak 
és télen melegben vannak. Az első vizsgán aztán megbuknak, 
majd végleg eltűnnek a rendszerből. Akadnak olyanok is, akik a 
tanfolyamon szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a munkakörben, 
amelyet vállalni készülnek, nem lehet rossz, selejtes munkát vé-
gezni, mert bizony, akár börtönbe is kerülhetnek. Ezek megijed-
nek, majd fejvesztve elmenekülnek. Nos, ilyen felhozatal mellett 
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nem csodálkozhatunk, ha sikertelenek a tanfolyamok. Talán szük-
séges volna valami előzetes szűrés, hogy ne utólag kelljen sze-
rencsétlen oktatónak szembesülnie azzal, hogy képtelen bele-
verni a tudást némelyik hallgató fejébe. Arról már ne is beszéljünk, 
hogy a rosszul teljesítő, motiválatlan, problémás tanulók vissza-
húzó hatással bírnak a többiekre, rontják az oktatás hatásfokát, 
szélsőséges esetben - főleg, ha nagy számban vannak jelen -, 
akár teljes sikertelenség okozói is lehetnek.

A vasútvállalatoknak sajnos az az anyagi érdekük, hogy a tan-
folyamok minél rövidebbek, ezáltal minél olcsóbbak legyenek. 
Nehéz, mondhatni szinte lehetetlen a végletekig lerövidített okta-
tási időn belül jó szakembereket képezni főleg úgy, hogy a rend-
szerbe bekerült hallgatók egy része motiválatlan, vagy – mint 
fentebb már olvashatták - nem is igazán rátermett vagy okos. A 
képzési terveket készítő szakemberek részéről egyre másra ta-
lálkozhatunk olyan próbálkozásokkal, amelyek a megtanítandó 
anyagot igyekeznek csökkenteni. Mindjárt megemlíthetjük – csak, 
hogy a saját házunk előtt sepregessünk - a FLIRT motorvonat-ve-
zetői tanfolyamot. Erősen lerövidített képzési időkerettel, redukált 
tananyaggal képeznek ki utcáról bekerült embereket járműveze-
tőnek. Nem kizárt, hogy valaki, aki tegnap még mondjuk egysze-
rű háziasszony volt, egy év elteltével 120-160 km/ó sebességű 
személyvonatokat vezet, amelyeken több száz ember utazik. Ez 
alatt az idő alatt nyilván el lehet sajátítani a mechanikus mozdu-
latsorokat, az indítást és a fékezést (a FLIRT vonatokon ezek 
amúgy is rendkívül egyszerű, gyorsan elsajátítható műveletek), az 
utasítások alapszintű ismeretét, de a példás, vasutashoz illő fe-
gyelmezett magatartást nem. Bizonyára emlékeznek rá, lapunk 
előző számában megjelent cikkemben azt írtam: „A vasút fény-
korában...  a pálya mentén felállított jelzők parancsainak végre-
hajtása kizárólag a mozdonyvezető éberségén és fegyelmezett-
ségén múlott.” Ma már többnyire gépek segítik és felügyelik a 
masiniszták tevékenységét, ennek ellenére úgy gondolom, jól 
képzett, fegyelmezett és elhivatott személyzet nélkül nem kép-
zelhető el biztonságos vasúti közlekedés.  Legalábbis ma még 
nem.

Hadd idézzem Moldova 
György Akit a mozdony füstje 
megcsapott című könyvének né-
hány mondatát, amelyet egy 
mozdonyvezetők számára meg-
rendezett vetélkedőről írt: „Részt 
vettem a Kandó Kálmán-vetélke-
dő zsűrijében, elragadtatott szak-
mai tudásuk, egyöntetű vélemény 
szerint megközelítik vagy el is érik 
a mérnöki színvonalat.”  A mai 
pénzéhes, extra profitra törekvő 
kapitalista világunkban úgy tűnik, 
ilyen magasan képzett munka-
vállalókra már nincsen szükség.

Érdemes még egy fontos dol-
got megemlítenem. Moldova e 
könyvét a hetvenes évek köze-
pén írta. Abban az időben is a 

maihoz hasonló munkaerőgondokkal küzdött a MÁV. De felfedez-
hetünk egy másik párhuzamot is. A hetvenes években ugyanúgy, 
mint napjainkban, jelentős technológiai átalakulás zajlott a vas-
útnál. A gőzmozdonyokat felváltották a korszerű diesel és villamos 
mozdonyok, terjedni kezdett a vonatbefolyásolás, a régi Siemens&-
Halske biztosítóberendezéseket új, modern, dominó rendszerű 
készülékek szorították ki. E változások inspirálták a fiatalokat arra, 
hogy a vasútnál, azon belül is a vontatási szakszolgálatnál vállal-
janak munkát, és tudásuk legjavát adva dolgozzanak.   Ma a 
rohamosan fejlődő informatikai rendszerek térhódítása okoz egy-
fajta forradalmi átalakulást, de ez úgy tűnik nem elég vonzó, nem 
elég motiváló tényező. Mint látjuk, annak ellenére, hogy a moz-
donyvezetők munkakörülményei sokat javultak az utóbbi időben, 
munkaerőhiány tapasztalható már ebben a régebben oly nagy 
népszerűségnek örvendő munkakörben is, és negatív jelenségként 
érzékelhetjük a tudásszint rohamos csökkenését. Ha ma rendez-
nének egy Kandó Kálmánról elnevezett mozdonyvezetői vetélke-
dőt, vajon hogyan vitézkednének napjaink frissen kiképzett fiatal-
jai? Elmondhatnánk azt, amit Moldova György egykoron leírt? 
Gyanítom, nem és ha ezen az úton haladunk, akkor már magát 
a vetélkedő gondolatát is végleg el kell vetnünk.

    
Engedjék meg, hogy zárásként megint Moldovát idézem! Ő a 

következőket írta a hetvenes évek mozdonyvezetőiről: „... talán 
ez az egyetlen szakma, ahol a vasút nem küszködik létszámhi-
ánnyal. Töretlen a hit, hogy a mozdonyvezetők a vasút legelső és 
legfontosabb emberei; a forgalmista, a pályamunkás, a lakatos 
legfőbb feladata: lehetővé tenni, hogy ő elindulhasson, és bizton-
ságban haladhasson a vonattal.”

Ezek után csodálkozik valaki, ha szakmai szem-
pontból nosztalgiával gondolok vissza pályakez-
désem időszakára, a hetvenes évekre?



2018. június-július6

Mi történt vele?

V. rész
Minden bonyodalom, váratlan esemény ellenére is 
szívesen végeztem ezt a munkát

Elérkeztünk Ungi Józsi bácsi történeté-
nek utolsó részéhez, de nem köszönünk 
el tőle. Beszélgetéseink során rengeteg 
olyan dokumentumot tárt elénk, amelyek-
ről nem hogy a mai fiatalok, de még az 
idősebb korosztály sem tudhat. De véle-
ményt is formált a maga szókimondó stí-
lusában, például a mai E.2. utasításunkról. 
Ezen anyagok feldolgozás alatt vannak, 
későbbiekben mutatjuk 
be nektek. Nehogy azt 
higgye valaki, hogy föld-
hözragadt, az elmúlt kort 
időző véleményeket hall-
hatunk a 92 éves Józsi 
bácsitól! Fiatalokat meg-
szégyenítő logikával, em-
lékezettel szövi gondola-
tait olyan stílusban, hogy 
sajnálhatja mindenki, aki 
nem hallja. Na jó! Akit elér 
a kritikája, az biztos nem 
teszi ki az ablakba, de Ő 
ilyen és senki kedvéért sem akar megvál-
tozni. Szerencsére! 

 Ebben a részben, 21 történeten keresz-
tül mutatja be Józsi bácsi életének e sza-
kaszát, a korra jellemző attitűdöket, meg-
ismerhetünk emberi viselkedéseket, 
kapcsolatokat.

Az előző részekben felsorolt, mindenre kiterjedő, igen hatalmas 
műszaki feladatok mellett, társadalmi munkát is végeztem, amiért 
Kiváló Vasutas kitüntetésben részesültem, melyet közvetlenül a 
Közlekedési Minisztertől (ma már ilyen sincs) vehettem át. 

 Mindezek ellenére saját kérésemre, a váci fűtőházhoz kerültem, 
ahol számomra sok különlegeséggel találkoztam. Mindenekelőtt 
azt tapasztaltam, hogy Vác és Budapest között nem csak a tá-
volság volt 30 km, de 30 év késésben van az emberek szellemi 

és egyéb magatartása az együttélés szabályai terén. Természe-
tesen nem lenézésből jelentem ezt ki! Valószínű, abból adódott 
ez az érzés, hogy gyermekkorom óta (1942-től 1967-ig) pesti 
emberek között forogtam, dolgoztam és csak a szűk családom-
mal érintkeztem és tartottam a kapcsolatot Vácott. Ezért első és 
legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy ezen próbáljak 
változtatni úgy, hogy tudtam, a fűtőház dolgozóinak 95% -a még 
távolabbról, messzebbről jár ide (mint én eddig Pestre) dolgozni. 
Így a cél, hogy legyőzzük a faragatlanságot, a túlzott alázatot, a 
szolgahajlamot, a műszaki tárgyismert hiányát, az igénytelensé-
get, az elnagyolt munkamorált, azt a fajta emberi kapcsolattartást, 

amely az alkohol körüli ivócimboraságon 
alapult, elsőre nem tűnt egyszerű fel-
adatnak. Pedig az egyszerű és világos 
volt, hiszen a közlekedésben járműváltás 
volt. A korábban üzemeltetett 375 soro-
zatú járművek helyett, 324 sorozatú 
szerkocsis mozdonyokkal kellett a vo-
natforgalmat lebonyolítani. Több estben 
fordult elő, hogy a meghibásodás esetén 
a művezető kijelentette, hogy a rendel-
kezésre álló idő nem elegendő a javítás-
ra. Véleményem szerint azért, mert ő 
mindenféle bonyolult megoldás útján 
képzelte el azt. Hiába magyaráztam el, 
hogy szerintem hogyan csinálják, ő ezt 
nem tartotta kivitelezhetőnek. Ezért a 
javításhoz magam láttam hozzá és a 
rendelkezésre álló idő fele alatt be is fe-
jeztem a munkát, nagy csodálkozásuk-

ra. Egy-két ilyen eset után, már a szakvéleményem kifejtése is 
elegendő volt, a javításokat ők végezték. A mozdonykazánok 
szakszerűtlen kezelése, a javítást végző kazánkovácsok hanyag 
tevékenysége szintén komoly fejtörést okozott. A mozdonyveze-
tők és kazánjavítók oktatása keveset javított az igen rossz álla-
poton. Ezen a budapesti fűtőháztól beszerzett olajtüzelésű tűz-
csőmelegítő használata eredményezett megoldást. 

 Előfordult, hogy a volt munkahelyemen - a vasútigazgatóságon 
- hivatalosan meg kellett jelennem. Két említésre érdemes esetet 
meg kell említeni ezzel kapcsolatban. A hivatalos teendők végez-
tével a volt kollégám - aki közben osztályvezetővé lépett elő – 
meglátogattam, hogy a mozdonykazán problémáim megoldásá-
hoz kérjem a segítségét. Hallgatta ugyan a felvetésem, de válasz 
helyett hosszasan kinézett az emeleti ablakon. Ebből már tudtam, 
hogy ő feljebb lépett, s onnan már nem látja a problémát, s ahogy 
láttam, már engem sem. Másik esetem az volt, amikor a VBO 
(Vasút Biztonsági Osztály) berendelt több velem azonos beosz-
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tású középvezetőt, hogy tájékoztatást kapjunk a területen bekö-
vetkezett vasúti balesetek fennforgó okairól, tanulságok levonása 
végett. Hiányosságként került megemlítésre, hogy a mozdony-
személyzet forgalmi utasítás oktatását végzőknek hiányos a fel-
készültségük. Tekintve, hogy az említett hiányosság rám is vo-
natkozott, szót kértem és néhány mondatban reagáltam, 
kiemeltem a korábban felsorolt balesetek elkerülésére vonatkozó 
forgalmi utasításnak, mely szabályait nem tartották be. Ezt az 
eset a későbbiekben végzett tevékenységem folytán visszakö-
szönt, annak idején még nem tulajdonítottam neki semmi jelen-
tőséget (erről a későbbiekben ejtek szót).

 A tél beköszönte lényegesen jobban igénybe vette a gőzmoz-
donyokat, nagyon sok többlet feladatott jelentett Az állomáson 
megálló és tűztisztítást végző idegen mozdonyok által kibocsátott 
salak eltávolítása is a váci fűtőház feladata volt. Rengeteg salak 
gyűlt össze a forgalmi vágányok között, már-már a közlekedést 
veszélyeztette. Szabadnapos mozdonyszemélyze-
tet toboroztam és személyes példamutatással 
takarítottuk a vágányokat a tél folyamán. A munka 
befejezése után felhevült testtel bandukoltam visz-
sza a munkahelyemre és észre sem vettem, hogy 
megfázott a derekam. A rossz eredmény akkor 
jelentkezett, amikor karácsony napján, a tartólá-
dában elhelyezett gyökeres fenyőfát - az ajtó miatt meghajolva 
- beemeltem a lakásba. Egy roppanás, iszonyú fájdalom! A ládát 
letettem és leültem, majd elvesztettem az eszméletemet. Az eset 
láttán feleségem orvosért rohant, de mentő jött értem. A mentő-
sök beemeltek az kocsiba, de az utcasarkon a nagy sárban a 
mentőautó elakadt. Az ismételt próbálkozások eredménytelenek 
voltak, hosszú várakozás után érkezett egy traktor, ami elvontat-
ta a mentőautó a szilárd útig. A korházban röntgenezés törést 
nem állapított meg, valószínűsítették az ideg becsípődését. Az 
orvos szilárd fekvőhely kialakítást javasolt és folyamatos szedés-
re fájdalomcsillapítókat írt fel. 

 Több heti fekvés után tudtam csak lábadozni, majd felgyógyul-
ni, és a munkám tovább folytatni. Ekkor a volt csoportvezetőm 
telefonon felhívott és megkérdezte, hogy az induló villamos moz-
donyvezetői tanfolyamon elvállalnám-e a vasúti fékberendezések 
tanítását? Örömmel tettem a kérésének eleget, mert korábban 
már több esetben tanítottam az új, V43 sorozatú villamos moz-
donyvezetői tanfolyamon. A hallgatók kiválogatását az elődöm 
végezte, fogalmam sem volt azok összetételéről. A Kandó rend-
szerű villamos mozdonyokon a vezetőn kívül, kenőnek is kellett 

lenni, akik munkája az új V43 sor. mozdonyoknál szükségtelenné 
vált. Akik több éves kenő szolgálatot végeztek, azok engedélyt 
kaptak a villamos mozdonyvezetői tanfolyam elvégzésére. A most 
sorra kerülő tanfolyamon húsz fő volt kenő, tíz fő volt gőzmoz-
donyvezető előképzettségű. Nekem nem okozott külön gondot, 
mert már korábban említettem, hogy a segédkezelő tanfolyamo-
kon megegyező felkészültségű hallgatósággal igen kedvező kap-
csolat alakult ki és kimondott jó eredményeket értünk el közös 
munkával. Megkezdtem az szokásos oktató tevékenységem, 
megfelelő ütemet tudtam tartani a tananyag ismertetése során a 
hallgatósággal, egy fő kenő kivételével. A tanfolyamon politikai 
oktatást végző előadó szólt, hogy ez a hallgató rám panaszkodott 
nála. Egyik alkalommal megjelent az órámon a vasút igazgató-
ságról a volt csoportvezetőm és a személyzeti osztály vezetője, 
s annak rendje-módja szerint jelentettem, hogy milyen tantárgy 
óráját tartom. Rendelkeztek, hogy feleltessem a leggyengébben 
szereplő hallgatókat! Felszólítottam az előbb említett, elégtelen 
osztályzatot kapott tanulót, akitől a legegyszerűbb fékberendezés 
működését kértem, hogy ismertesse. Nem tudott válaszolni, ezért 
felszólítottam az elégséges osztályzatot kiérdemelt társát, aki a 
korábban feltett kérdésre kifogástalanul válaszolt. Háromszor 
megismételtem, hogy az elégtelen, panaszkodó nebulónak adtam 
fel először egy egyszerű alkatrész működését ismertető feladatot. 
Mivel nem tudott válaszolni egyszer sem, más-más elégséges 
érdemjegyet elért hallgatót szólítottam, akik kifogástalan válaszo-
kat adtak. Az ellenőrzést végzők megköszönték a hallottakat és 
távozás előtt megkértek, hogy kísérjem ki őket. Közben elmond-
ták, hogy az érintett, a VIII. kerületi Párt Bizottságon panaszt tett, 
hogy egy gőzösös kis fűtőház oktatója meg akarja buktatni őt, 
aki tizenöt éve villamosmozdony kenőkét teljesít kifogástalan szol-

gálatot. Ennek ellenére a tanfolyam záróvizsgáján 
megbuktattam teljes tudatlansága miatt. Valahogy 
(?), mégis hatósági vizsgát tehetett, mert ott én 
nem voltam döntési helyzetben, csak egy szürke 
oktatóként voltam jelen. Később értesültem a vil-
lamos vezérlést oktató társtól, hogy az illető egy 
alkalommal, helytelen mozdonyvezetői ténykedé-

sének következtében 50 M Ft kárt okozott, ami megfelelt akkor 
egy új V43 sor. mozdony beszerzési árának. A tudásért dolgozni 
kell, azt nem lehet protekcióval megszerezni, mert így járhat, aki 
ezzel él!

 Visszatéve az eredeti tevékenységemhez: volt fűtőházban egy 
tartalék mozdonyszerkocsi abból a célból, hogyha a többi közül 
valamelyik meghibásodik, az helyett használni lehessen ezt. Az 
ilyen csere lehetőség azt jelentett, hogy a jó mozdonyt használni 
lehetett, mert ezek a járművek csereszabatosak voltak. Történt, 
hogy a tatalék szerkocsi egy kerékpárcsapágya hibás volt, s a 
javítását a műhelynek el kellett végeznie. Olyan szabály volt, hogy 
a csapágy újra öntése után, futópróbán kell meggyőződni a jármű 
kifogástalan állapotáról. A műhely a szerkocsi javítását elvégezte 
és jelezte, hogy futópróbára kész. A mozdonyfelvigyázó szabad 
mozdonyt igen, de mozdonyszemélyzetet nem tudott biztosítani. 
A pót szerkocsira bármikor szükség lehetett, ezért a reszotos 
társammal úgy döntöttünk, hogy én a mozdonyvezetői, ő a fűtői 
feladatokat látja el, s lebonyolítjuk a futópróbát. A mozdonyt és 
az összekapcsolt szerkocsit a szokásos módon megvizsgáltuk, 
a menetokmányokat kitöltöttük és magunkkal vittünk egy pár 

Vác és Budapest 
között nem csak 
a távolság volt 

30 km
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napos, fűtői gyakorlaton levő mozdonyvezető gyakornokot. Az 
állomáson bejelentkeztünk, rövid idő után engedélyt kaptunk, de 
sajnos, már Verőce előtt megállapítottuk, hogy a szerkocsi ke-
rékcsapágy kiolvadt. Ezét az állomás épülete előtt megálltunk és 
közöltük a forgalmi szolgálatevővel, hogy vissza kell fordulnunk, 
s a szerkocsit körbe kell járnunk. Bejelentettem, hogy egy kis 
időre van szükségünk, amíg a szerkocsi és a mozdony között 
kényszerkapcsolatot létesítünk. Későn délután volt és kezdett 
alkonyodni, szóltam a gyakornoknak, amíg mi körbejártunk, gyújt-
sa meg a szerkocsi lámpáit és húzza be a szerkocsi kézifékjét. A 
művelet végrehajtása közben a mozdonnyal megálltunk a forgal-
mi iroda előtt, utasított a forgalmi szolgálattevő, hogy haladjuk 
tovább Kismaros irányába és ott, elvégezhetjük a szükséges fel-
adatokat. A szükségkapcsolás végzés közben, a reszortos társam 
kézi elemlámpájával világított, amikor észrevettük, hogy az általunk 
elfoglalt vágányra jár be Kismaros felől a személyvonat. Társam 
rohant az érkező vonat felé a kezében lévő lámpával és „Megállj!” 
jelzést adott. Szerencsére az érkező vonat mozdonyvezetője idő-
ben észrevette a kivilágított szerkocsit és a kapott kézi jelzést, így 
meg tudott állni! Az ideiglenes kapcsolással mozogva szabaddá 
tettük a személyvonat útját és szerencsésen visszaérkeztünk a 
fűtőházba. Időközben rettegtünk, hogy a létesített szükség kap-
csolat megbízhatóan működjön, mert a szerkocsi biztos állva 
tartására felszerelt kézifék vonórúd szakadt volt. A szerkocsi ja-
vítása közben a műhelynek, ezt meg kellett volna szüntetni. A 
mozdony Teljesítményi Lap leadásakor, a mozdonyfelvigyázó 
közölte, hogy másnap reggel 8 órára az Igazgatóság Vasút Biz-
tonsági Osztályán baleseti kihallgatás végett jelentkezni kell a 
próbát továbbító mozdonyvezetőnek. Az utasítást adó azt is kö-
zölte a mozdonyfelvigyázóval, megérkezés után diktálja be a pró-
bamenet mozdonyvezetőjének a nevét. A reszortos társammal, 

mi még mindig szerkocsinál tevékenykedtünk, kijött a műhelybe 
a mozdonyfelvigyázó és közölte, hogy bediktálta a nevem. Erre 
közölték, hogy mégsem kell reggel megjelennem az Igazgatósá-
gon. Valószínű, ez annak volt a következménye, ahogy az említett 
VBO értekezleten szerepeltem. 

 A mozdony-javító műhely vezetése és néhány dolgozója, fo-
lyamatos ellenvéleményét hangoztatta az általam kiadott mun-
kákra vonatkozóan, s mindez kellemetlen következményeket te-
remtett. Történt, hogy rendkívül fontos beosztású mozdony 
főtengelyágya kiolvadt, sürgős javítást kellett elvégezni. Persze, 
ez a munkaidő lejárata előtt derült ki. Az adott helyzet megkíván-
ta, hogy a javítást túlórázó dolgozónak kell elvégezni. Kénytelen 
voltam ennek tudatában is a javítási munkát elrendelni. Munka-
végzése közben a süllyesztőn a kerékpár megbillent, lezuhant és 
magával rántotta a dolgozót is. A sajnálatos esemény viszonylag 
elfogadhatóan végződött, a fizikai törvények érvényesülése foly-
tán. A kerékpár nagyobb tömege gyorsabban ért a lenti talajra, 
mint a szintén zuhanó dolgozó, aki megsérült, de szerencsére 
nem került a zuhanó kerékpár alá. A sajnálatos esemény követ-
keztében, a műhely vezetése rám kívánta hárítani a felelősséget, 
az elrendelt túlóráztatás miatt, ami nem sikerült nekik. 

 Minden bonyodalom, váratlan esemény ellenére is szívesen 
végeztem ezt a munkát. Többször előfordult, hogy a vezérigaz-
gatóság munkatársa személyesen keresett meg, hogy menjek 
hozzájuk dolgozni, nem vállaltam. A mozdonyok és kazánok ál-
lapotát sikerül közepes megbízhatósági szintre emelni. Kettő ál-
lományunkba tartozó fővizsgás mozdonyt letétben helyeztem, 
mert vártuk a harmadik felújított mozdony érkezését is. A moz-
donyszemélyzet ezekről a pompás gépekről tudott, s naponta 
megjegyezték, hogy a kitűnő járművek letétben állnak, ők mégis 
a rosszabb műszaki állapotú mozdonyokkal bonyolítják a vonat-
forgalmat. Nem akarták megérteni, hogy a gőzmozdonyok a 
nyári és őszi idényben kisebb igénybevétel mellet tudják a vona-
tokat továbbítani, s ezért tartogattam télre a főjavításos mozdo-
nyokat.

 A volt Bp. Ig. Vontatási Osztály vezetője telefonon utasított, 
hogy az előre meghatározott napon Vác állomásra három részben 
érkező különleges szállítmányú katonavonat érkezik. A három 
rész egy vonatként fog tovább közlekedni, ezét féktechnikai szem-
pontok miatt az indulás előtti fékpróbáját személyesen ellenőriz-
zem. A kiadott utasítást végzése közben ténylegesen, sok előre 
nem látható feladatot kellett megoldani. Mind ez sokkal több 
időbe került az előre tervezett vonatindulást késleltette, de a biz-
tonságos vonattovábbítás miatt, ez volt az elsődleges. Az egyéb 
szempontokból is a kényes vonat közlekedtetése miatt más sze-
mély is ki volt a vonathoz rendelve - én erről nem tudtam -, ő sem 
rólam. Az egyik kocsivizsgálótól meg is kérdezte, hogy miért nem 
járul hozzá a vonat elindíthatóságához? Azt válaszolta, hogy Ungi 
József a másik társát most oktatja a szabályszerű fékvizsgálatra 
- pedig én a másik kocsivizsgáló közreműködésével, a tapasztalt 
hiányosságok megszüntetését végeztem. Örültem, hogy a vonat 
végre elindult, de közben az állomáson nagy tömeg jött össze, 
mert a menetrend szerinti személyvonatot várták. Ekkor, a már 
említett - más szempontból kirendelt - személy közelített felém 
és ordítva felelősségre vonással fenyegetett. Máskor szórakozzak, 
ne ilyen kényes vonatnál oktassam az embereket! – ordította. A 
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fenyegetés és a kiabálás miatt nagyon restelltem magam, mert 
feltételeztem, hogy a várakozó utasok közt talán ismerőseim is 
vannak. A hozzá nem értőnek nem válaszoltam semmit, továb-
bálltam. Visszaérve a szolgálati helyemre, az utasítást kiadó ve-
zetőmnek azonban beszámoltam a végzett munkáról, a felmerü-
lő problémákról és a befejező jelenetről. Megnyugtatott és 
megköszönte az elvégzetteket. 

 Még egy eseményt elmesélnék a váci fűtőháznál töltött időm-
ből. 1967. december, amikor egy 411 sorozatú mozdony volt a 
hatvani fűtőháztól kihelyezve az állomásra, tolató szolgálatra. Az 
állomás végpont felőli oldalán egy fiatal mozdonyvezető volt szol-
gálatban, aki Verőce irányába kihúzva végezte tolató munkáját, 
miközben, az állomásról menetrend szerint közlekedő személy-
szállító vonat párhuzamosan haladt mellette. A nyitott ablakoknál 
fiatal lányokat vett észre, s emiatt nem figyelt a saját munkájára. 
Az említett ok miatt későn kezdett fékezni, az ütközőbakot a moz-
dony kitörte és a vasúti töltésről a mélybe zuhant. A mozdonyt az 
ütközés és földkupac lassította, így a mozdonyfűtő és a mozdony-
vezető is sérülés nélkül le tudtak ugrani, a mozdony oldalára dőlt. 
Rövid időn belül értesültem a bekövetkezett balesetről, azonnal 
a helyszínre siettem, mert rögtön tevékenykedni kellett a moz-
donykazán robbanás megelőzésére. A tűzzel nem volt különös 
gondot, mivel a mozdony bukfencezett, így a salakkal keveredve 
teljesen elfojtotta a parazsat, tehát a gőzfejlődés növekedése nem 
volt várható. A gőznyomás csökkentését nagyon kis nyíláson 
megkezdtük és utasítottam a jelenlévő mozdonyvezetőt, hogy 
amíg van gőznyomás maradjon a helyszínen, idegenek ne köze-
líthessék meg a mozdonyt. Másnap fagyveszély megelőzése 
miatt a kazánból és a szerkocsiból, hosszú mosó tömlők segít-
ségével, a helyszínről távolra vezetve kiengedtük a 
vizet. A mozdonyvezetőt fegyelmi úton megbün-
tették, megfosztották a képesítésétől.

 Az ősz váratlan helyzet elé állított, mert a Moz-
dony Szolgálati Osztályvezetője keresett fel telefo-
non és megkérdezte, tartom-e az ígéretem, mert 
most jött el az idő, hogy szüksége volna reám. 
Nagyon váratlanul ért kérdés, pillanatnyi hezitálás után igent mond-
tam, csak a választ követően kezdtem gondolkozni. Ismét Pestre 
járni, napi kettő és félórát csak a vasúti utazás idő vesz igénybe, 
hogyan fogadja a család, a feleségem az új helyzetet? A várható 
nagyobb feladat nem foglalkoztatott, volt önbizalmam, s tudtam, 
hogy a nagy létszámú Bp. Igazgatóság területén megközelítően 
azonos oktatási feladatokat jól el tudtam látni. A feleségem ter-
mészetesen most sem fogadta nagy lelkesedéssel döntésem, 
ezért igyekeztem a magam álláspontjáról meggyőzni. Ma már 
elárulhatom, hogy nem sok sikerrel! 

 Október közepén megérkezett az áthelyezésem a KPM.I. Vas-
úti főosztály Gépészeti Szakosztály Mozdony Szolgálati Osztá-
lyára november 1-vel. Szakmai szempontból nem merült föl sem-
mi kifogás, de a helyi pártbizottság kikötötte, hogy csak a 
november 7.-i ünnepség után járul hozzá a felmentésemhez, 
ugyanis már hónapokkal megelőzően engem kértek fel egy szó-
noklat megtartására. Ezt követően jelentkeztem az új munkahe-
lyemen, ahol a munkatársak szeretettel fogadtak, hiszen minden-
kit régebbről ismertem már. 

 A Gépészeti Szakosztály oktatási feladatait nagy létszámmal 
végeztük Az új munkahelyemen, a barátságos fogadtatáson túl, 
volt valami szokatlan, az eddigiektől eltérő. Szavakban nem kife-
jezhető, a kollégák közötti kapcsolatban, igen udvarias magatar-
tás volt. Ezt a Mozdony Szolgálati Osztály Vezetője Barcsi János 
a következőképpen magyarázta: „Tudod ez is ugyanolyan piros 
könyvvel rendelkezik, mint te, tehát ugyanolyan okos is, mint te”. 
A piros könyv a KPM igazolvány volt. Az ilyennel rendelkező egyén 
a közigazgatási eljárások esetén bizonyos engedményeket bírt. 
Ez azt jelentette, hogy az itt dolgozó személy kiemelkedő felké-
szültségű és ezért látatlanul meg kell adni egymásnak a tisztele-
tet. A későbbiekben a szakmai tárgyalások esetén az egymás 
iránti megbecsülést be kellett tartani, hangerőt megemelve nem 
lehetett tárgyalni, csak a logikus, szakmailag megalapozott érve-
léssel. Az adminisztratív feladatokon túl, a korszerű járművezető 
tanfolyamok elméleti oktatását is nekik kellett tartani.  

 Az együtt töltött évek kikényszerítik belőlem, hogy a munkatársi 
megítélésekről említést tegyek, bár tanulságként, a korábbi mun-
katársakról is beszélhetnék. Egyenlőre, csak az utolsó benyomá-
sok: Takács Bélával megelőzőleg, már tizenhárom éve tartott a 
kapcsolatunk, tehát elmondható, hogy régi ismerősöm. Kiválóan 
képzett, igen alapos és lelkiismeretes ember, a vasutat jól ismeri, 
minden beosztásban dolgozott. Fűtőházi tevékenysége idején 
kiváló főnöke - Fialovics Béla tervező mérnökként írta be nevét a 
vasút történetébe - az ellentmondást nem tűrte, s ez Béla bátyám 
egyéniségét az egész életére meghatározta. Vasút Igazgatósági 
gyakorlatát Szegeden töltötte. A II. világháborús bombázás okoz-
ta mozdonyhiányok enyhítésére törekvő fegyveres katonai fenye-
getéseket élt át. Ezt követően a Vezérigazgatóságon előadói 

munkakörben tevékenykedett, kimondottan jobb-
oldali beállítottságú volt, s ennek nyíltan hangot is 
adott. Amikor a klérusi (katolikus papi rend) táma-
dási kísérlete után nagyszámú vasutas letartózta-
tások folytak, abba Ő is belekerült és a recski tá-
bo r ba  hu rco l t á k .  Fog va ta r t á s a  a l a t t 
bebizonyosodott, hogy nem volt kapcsolata a 
szervezett lázadással, ezért szabadon engedték, 

s visszakerült az előző beosztásába. A vele azonos végzettségű-
ek, korúak viszont magas beosztásokban tevékenykedtek, mert 
nem hangoztatták jobboldali nézeteiket. /Példa erre Rödönyi Ká-
roly (1911-1995), aki a háború végén nyugatra menekült, majd 
hazajött, s ő azonban, mint közlekedési miniszter vonulhatott 
nyugállományba./

  Az új beosztásomban a közvetlen vezetőimmel, a munkatár-
sakkal a már az első napokban megismerkedtem, kivéve a főosz-
tályvezetővel, mert ő nem tudott fogadni. Ennek nem tulajdoní-
tottam különös jelentőséget, gondoltam nagyon elfoglalt, ezét 
majd később fogad. Eszembe sem jutott, hogy ennek külön ko-
reográfiája van, mert tudtára kell hozni az új munkatársnak, hogy 
az első vezető jogilag és emberileg is sérthetetlen. Ennek szelle-
mében zajlott a bemutatkozás a főosztályvezető Tölgyes Lajosnál, 
aki inkább a politikai beállítottsága alapján került a gépészet élé-
re. Pozíciójának megtartása érdekében beiratkozott a Műszaki 
Egyetem Gépészmérnöki karára. A lehetőségeit kihasználva a 
Gépészeti Főosztály új kádereit, az egyetemet kitűnő eredmény-
nyel végzett fiatal mérnökökkel töltötte fel. Nekik az volt a fő fel-
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adatuk, hogy Tölgyes Lajost tanítsák. Ez úgy történt, hogy a 
főosztályvezetői szoba tartozéka volt egy fekete falitábla, elhúz-
ható függönnyel. Az előszobai titkár és a főosztályvezető között 
háromfényű telefonos kapcsolat létesült, melynél a fehér fény 
átlagos vendéget, zöld fény közeli hozzátartozót vagy barátot, a 
vörös fény pedig a magas rangú vendéget, vagy sürgős intézke-
dést igénylő bejelentést jelezte az előszobából. E fényjelzések 
alapján dönthetett Tölgyesi, hogy behúzzák a tábla előtti függönyt 
és a tanító ifjú mérnökből, szakkérdést megbeszélő partner lett, 
amikor belépett az érkező vendég. A kiváló káderválogatásnak 
köszönhető, hogy a Főosztályvezető-helyettesi posztra, minden 
szempontból a legalkalmasabb személyt választották Varga Jenő 
személyében. Mind ezek előre bocsájtásával megkaptuk az en-
gedélyt a bemutatkozásra, Takács Béla bátyámmal beléptünk az 
előszobába ahol a lakáj - akarom mondani a titkár - udvariasan 
fogadott, s mondta azonnal bejelent bennünket. Becsöngetett a 
már ismertetett készüléken - visszajelzés kedvező, nyitja a dupla 
ajtó egyikét, majd a másik szárnyát, meghajol, tessék befáradni. 
Tölgyes Lajos a hatalmas íróasztal mögött ülve fogadott bennün-
ket, megálltunk előtte. Béla bátyám megszólalt: jelentkezem az 
új oktatási munkatársat bemutatni. A kolléga eddig a budapesti-
eknél az oktatási teendőket több éven át megelégedésünkkel 
végezte. Tölgyes - mint aki sosem látott még - azt mondta: nálunk 
a feladatok ellátása más, biztosan eltér a korábbitól, de nálam 
nyugalomnak kell lenni! Célzásnak szánta nekem, hogy itt ő a 
politikai hatalom is. Voltak, ma is vannak ilyen vezetők. Még néhány 
szót váltottunk, azt kívánta érezzem magam jól az új munkahe-
lyemen. 

 Jó munkakapcsolat alakult még ki Horváth Károllyal és Gallé 
Jenővel is. Biztos, hogy az idehelyezésem előtt volt osztályveze-
tőm egyeztetett a közvetlen kollégákkal, mert egyik alkalommal 

meghívást kaptam a forgalmi utasítás szerkesztőbizottságába. 
Az első ülésen - amin részt vehettem - nagy megtiszteltetés ért, 
mert a megnyitás után Bakó Béla bemutatott és közölte, hogy 
jövőben én fogom képviselni a szakosztályt. Azt tudni kell, hogy 
ebben a bizottságban a hat Vasútigazgatóság forgalmi vizsga-
biztosa és minden osztály képviseltette magát a legmagasabb 
szinten, ezért büszkeségem határtalan volt. Az pedig, hogy a Bp. 
Ig. részéről a jó ismerős (szinte már barát) Fejes István felállva 
üdvözölt -, nagyon sokat jelentett a tekintélyemnek! Jó volt ebben 
a csapatban dolgozni! Pedig rengeteg dolgunk volt, s tudtuk azt 
is, hogy az általunk megfogalmazott pontoknak súlya van, amihez 
adtuk a nevünket. Mégsem teherként éltük meg ezt a felelősséget. 
Talán ezért is volt fontos, meghatározó szakasza vasúti pályafu-
tásomnak, s örömmel töltött el, hogy ezt a tevékenységet a nyug-
díjazásomig végezhettem. A fentebb említetteknek következése 
képpen, a vontatási szolgálati utasítások helyesbítéseit, bizonyos 
korszerűsítéseit is nekem kellet végrehajtani. A vasúti járművek 
fékberendezéseinek kezelésére vonatkozó utasítás előírásait, Dr. 
Heller György közreműködésével - több esetben -, nekem kellett 
elkészíteni. Ez vonatkozik a vontatási E. 1. sz. utasítás mellékle-
tére, valamint a forgalmi utasítás a fékpróba fejezetére, mert ab-
ban az időben ilyen rész is volt.

 Záhony határállomást mindig az igényeknek megfelelően fej-
lesztette a MÁV, mert a Magyar-Szovjet áruforgalom itt bonyoló-
dott le. A vezetőknek fő feladatai közzé tartozott, hogy a határ-
forgalom zavartalan legyen. A szovjet széles nyomtávú kocsikon 
nagy mennyiségű áru érkezett, ami nekünk jóval több vasúti kocsi 
igényt jelentett. Minden szempontból szinte állandósult a kapa-
citáshiány. Ebből egyenesen következett, hogy az érvényes uta-
sítások szerinti munkavégzést rendszeresen megsértették, addig 
fajultak az események, hogy a szabálytalanságoknak a vezetők 
is szemet hunytak. Történt ugyanis, hogy a Záhony állomás telí-
tettségének csökkentését úgy végezték, hogy a tolató mozdo-
nyokkal állítottak át szerelvény csoportokat az előző állomásokra. 
Az ilyen szerelvények vonatnak minősülnek, ezét a közlekedés 
biztonsága miatt a mozdonyszemélyzet ragaszkodott az indulás 
előtti teljes fékpróba elvégzéshez. Ez megoldhatatlan helyzetet 
okozott, elfogadható megoldást helyben nem találtak, de még az 
arra illetékes vasút igazgatóságon sem. Megoldást a Forgalmi 
Főosztálytól várták, ahol Tóth János - valamikor ferencvárosi 
mozdonyvezető – volt a vezető. Ő rendelet tervezetet készíttetett, 
miszerint az átállítást végző vonatnál nem kell indulás előtt teljes 
fékpróbát tartani. Ezt a Vezérigazgató-helyettes, Linner József 
alá is írta, és a végleges érvényben lépés előtt a Gépészeti Főosz-
tályra irányította. A kiadás előtti rendeletet olvasta Tölgyes Lajos, 
aki - szokásától eltérően - az ügyiratba saját kezű bejegyzést tett: 
„Linner József Vezérigazgató-helyettes egyetértésén igen, Tóth 
Jánosén egyáltalán nem csodálkozom”. Hogy fölényeskedésnek, 
viccnek vagy gúnynak szánta-e, az nem derült ki, de az ügyirat 
postafordultával a Vezérigazgató-helyettes elé került. Csengett is 
a titkárság telefonja, s jött az utasítás, hogy Tölgyes Lajos azon-
nal menjen a Linnerhez! Nincs helyén – volt a válasz. Akkor a 
helyettese, Varga Jenő jelentkezzen! Ő sincs a helyén – hebegte 
a titkár. Akkor Barcsi Jánost kéretem! – harsogta a telefon kagy-
lója torzítva a hangerőtől, majd válaszra sem várva szakadt a 
vonal. Híre ment, hogy valami baj lehet, s minden érdekelthez 
elért, hogy bosszús a vezér. Amikor Barcsi belépett az előszobá-
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ba, megérkezett Varga Jenő is, s már épp be akartak nyitni a 
Vezér-helyettes ajtaján, amikor megjelent Tölgyesi Lajos is. Ha 
már itt vannak mind hárman, hát együtt léptek be Linner József 
szobájába. aki épp azt a fékpróbás ügyiratot forgatta és kipirult 
arccal fordul feléjük. Te Lajos! Ez mégis csak megengedhetetlen 
amit művelsz, hogy írásban kompromittálsz engem a megjegy-
zéseiddel! Ezalatt Tölgyes, a mellette álló Varga felé fordulva ma-
gyarázta: Nézd Jenő! Most vettem ezt a zakót, s ez a gombom 
már le akar szakadni. Ezt hallva Linner még jobban megemelte 
a hangját, s azt kiabálta: Takarodjatok innen! Ezzel záródott le az 
eset, nem került kiadásra az új rendelet. Remélem, ma már nem 
ilyen személyes ellentéteken múlik, egy rendelet kiadása vagy 
elvetése!

 Az elkövetkezőkben Bakó Béla lett a vezető, mert Takács Béla 
bátyám nyugdíjba vonult, s nekem át kellett venni az ő eddigi 
munkáját. Nagy mértékben megváltoztak az eddigi teendőink, 
rendszeresen megtartottam a szokásos oktatási értekezleteket 
is. Varga Jenő Főosztályvezető helyettes rendszeresen látogatta 
a csoportot, részletesen érdeklődött, hogy ki mivel foglalkozik, 
tapintatosan fűszerezte mondanivalóját egy-egy humoros élmé-
nyével. Természetesen, ezzel a nyugdíjazással kapcsolatban is 
volt egy története. Amikor Békéscsabán fűtőház főnök voltam – 
kezdte meséjét, havonta megjelentünk Szegeden, fűtőház főnö-
ki értekezletre. Minden esetben már előző este odautaztunk, és 
az osztályvezető várt bennünket az állomáson. Az érkezésünk 
után betértünk a Restibe és néhány pohár bor fogyasztása után, 
lepihentünk a vontatási laktanyában. Egy alkalommal azonban az 
osztályvezetőt Pestre rendelték éppen ebben az időpontban, 
helyette Takács Bélát bízta meg, hogy fogadjon bennünket. Béla 
annak rendje szerint fogadott az állomáson minket, 
azonban nem a Restibe, hanem a közeli tejcsár-
dába invitált mindnyájunkat. Valamennyien össze-
néztünk, de szó nélkül eleget tettünk a felhívásnak. 
A tejcsárdában Béla rendelt egy adag tejbegrízt 
mindenkinek, elfogyasztottuk és közben egymás 
között nevetgéltünk. Erre Béla megkérdezte, hogy 
ízlett-e fiúk? Igen! – mondtuk kórusban, s már a 
pohár bor bukéját éreztük a szánkban. No, akkor még egy adag 
tejbegrízt! - kurjantotta a felszolgáló felé.

 Egy másik története is a borhoz kapcsolódott: Tudjátok, a 
múltkor a főnökkel a miskolci igazgató meglátogatását terveztük 
közösen. A főnök nagyon szereti az erdei gombát, ismeri is a 
fajtákat, a gyűjtésükhöz is ért. Azt javasolta, hogy a hegyek felé 
tegyünk egy kitérőt (a mai „etika” szerint ezt már jelenteni kell), 
mert most van a szezonja az egyik legfinomabb gombának. Gon-
doltam, elég korán indultunk, ez is belefér az időnkbe. Megérkez-
tünk az erdőbe, a főnök kiszállt Horváth Gyulával együtt, én pedig 
a sofőrrel a kocsiban maradtam, s böngésztem azt az írásbeli 
anyagot, amit a miskolciakkal meg fogunk tárgyalni. Mire befe-
jeztem az olvasást, vissza is érkeztek a gombászok egy kosárnyi 
gombával. Tüzet gyújtottak, előszedték a gépkocsiból a nyársa-
kat, feltűzdelték a szedett gombákat, jó illatok terjengtek. Elkez-
dődött a falatozás, tényleg nagyon ízletes finom volt a sültgomba 
az útközben vett friss kenyérrel. Éppen azt fontolgattam magam-
ban: De jó volna erre egy pohár bor! Erre mi történt? A főnök 
előhúzott egy demizsont, azt mondta: Ezt kóstoljátok meg! Nyel-

tem egy nagyot, már éreztem a bor illatát …, amikor folytatta. 
Tudjátok, micsoda finom forrásvíz van ebben? Gondolhatjátok, 
milyen csalódást éltem át.

 A gyáraktól az új mozdonyok átvétele sok gondot és problémát 
okozott, több esetben kisebb sérülés és vonatbaleset történt, 
mert a kelleténél többen tartózkodtak a vezetőálláson. Megérett 
a helyzet a pontos, határozott utasítás kidolgozására és kiadá-
sára a próbamenetek szabályozására vonatkozó. A feladatot Dr. 
Heller György közreműködésével nekem kellett elvégezni. Az 
utasítás elkészült, fő szempont, hogy a próbavonatok mozdony-
vezetője a megdönthetetlen parancsnoka és törvényes felelős 
vezetője a próbavonatnak. Az általunk kidolgozott és kiadott uta-
sítást követően, nem történtek balesetek, megszűntek a viták, a 
mozdonypróbák zavartalanul közlekedtek. 

 A vasúti járműpark folyamatos korszerűsödésével, természe-
tesen lépést kellett tartani és fejleszteni a fékrendszerüket is. 
1972-ben meghatározó döntés született, hogy a mozdony és a 
kocsivizsgáló és karbantartó személyzet részére új kiadású, tan-
könyvet kell készíteni. Ahogy szakmai önéletrajzomban is emlí-
tettem, a mozdonyszolgálat részéről szerzőként Dr. Heller György 
és jó magam, a kocsiszolgálat részéről szerzőként Rosta László, 
szerkesztőként Varga Jenő, lektorként Bakó Béla kapott megbí-
zást. A Vasúti Fékberendezések Szerkezete, Üzeme és a Karban-
tartás Irányelvei című könyv I.rész Mozdonyszolgálati dolgozók 
részére, a II. rész Kocsiszolgálati dolgozók részére elkészült. Az 
én részemről jelentős és a vontközlekedés biztonsága érdekében 
tett intézkedés, hogy a vonali ellenőrző fékpróbát - minden fék-
próba után kötelező érvénnyel bevezettem. 

 A Főosztályvezetés mind a kettő tagja elérte a 
nyugdíj korhatárt. Tölgyes Lajos meg is kezdte a 
különböző cégeknél a búcsúlátogatását, melyek 
közül említést érdemel a Nyugat-Német Knorr Gyá-
ri. A kormányszelepeket gyártó cég nagyra érté-
kelte a közöttük és a Gépészeti Szakosztály közöt-
ti felhőtlen és mind a kettő fél szempontjából 

eredményes kapcsolatot. Ezért - a nyugati szokás szerint - Tölgyes 
részére egy nerc bundát ajándékoztak, a feleségnek megfelelő 
méretben. Az itthoni körülmények között ez különös értéknek 
számított, tisztában volt ezzel Tölgyesné is. Mégis, mit diktál a 
hiúság, az asszonyi dicsekvés? Amikor a házaspár a Közlekedé-
si Miniszter, Dr. Csanádi Györgyékhez jelentkeztek be búcsúláto-
gatásra, az asszony az ajándékba kapott nerc bundában jelent 
meg, a fiatal Csanádi Györgyné bosszantására. A helyszínen mind 
két asszony bájosan elcsevegett, barátságosan vettek búcsút 
egymástól távozáskor. Másnap viszont hivatalos felszólítást kapott 
Tölgyes Lajos: Mivel az ajándékban kapott értékes bunda állami 
tulajdon, ezért azt a megnevezett állami BÁV üzletben három 
napon belül le kell adni! Tekintettel arra, hogy a nagy értékű tárgyat 
elfogadást követően hazatérve nem jelentette be, még nyugdíja-
zása előtt szakmai - és pártfegyelmi vizsgálatot kell lefolytatni! 
Ezt a nevetséges bunda botrányt, Tölgyes Lajos fölényes vezetői 
magatartása miatt tartottam fontosnak, hogy megosszam Önök-
kel.

 A Főosztályvezetésében bekövetkezett változás nagyon előnyös 
hatással volt valamennyi munkatársra. Oroszvári László vezetése 
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alatt lényeges szervezeti változások következtek be, az oktatási 
csoportunk önállósága megszűnt. A mozdonycsoportba kerültünk, 
csoport vezetője Benedek Sándor lett. A már említett Oroszvári 
főosztályvezető magatartására jellemző epizód, hogy megszün-
tette a korábbi elhatárolódó magatartást, ha szükségét látta sze-
mélyesen kereste fel a csoportokat, embereket. A mi kis részle-
günket is felkereste, s amikor belépett - a korábbi rend 
szokásának megfelelően - mindnyájan felálltuk. Erélyesen ránk 
szólt: „Nekem ne ugráljatok, én ezt nem szeretem!” Erre a mindig 
találóan nyilatkozó Horváth Károly megszólalt: „Tudod főnök, ép-
pen nem csináltunk semmit. Hát felálltunk, mert így nem olyan 
feltűnő az.” Ezen mindannyian jót mosolyogtunk. Ilyen légkörben 
mindig jó volt dolgozni, s a munka eredményessége is sokkal 
kézzelfoghatóbb volt. 

 Nem úgy, mint az új Mozdony Osztály vezetője, Tongori Imre 
keze alatt, aki homlokegyenest másképpen nyilvánult meg a be-
osztottakkal szemben. Aprólékosabb volt, bizalmatlanságot su-
gárzott mindenki felé (felém is). Ez a vezetési stílusa, vele szemben 
is tartózkodást, szükségtelen feszültséget váltott ki, modoros 
kapcsolatot eredményezett. A vezető és beosztott közötti, meg-
beszélések, hivatalossá, formálissá váltak, pont a téma lényegét 
hallgatták el a beosztottak. Ennek eredménytelenségét bizonyít-
ja, az egyik igencsak hozzáértő beosztott /Dr. Heller György/ felé 
intézett kérdésére kapott válasz is: „Ha érdekel a téma, írtam 
ezzel kapcsolatban egy könyvet. Légyszíves olvasd el!”  Az 1983-
as évben egy újabb átszervezés után sem sikerült megszabadul-

ni a nevezett vezetőtől, mert később ugyan, de ismét vezetőm 
lett. A negyvenéves vasúti szolgálati időm elteltével sem tudtam 
a kapcsolatunkat az együttműködésünket visszaállítani az ifjúko-
ri emberi kapcsolat szerint, talán a rangkórság volt az oka. Az 
utolsó beosztásomban másfél évig helyettesítettem a betegállo-
mányban lévő Büki Ferenc munkatársam. Ez alatt elkészítettem 
a Jáműjavító Szolgálat mérnökei részére a felsőfokú-szakvizsga 
követelmények tervezetét, amelynek a jóváhagyása is megtörtént. 
Erre a helyettesítési időre, hatvanezer forint bérkiegészítés járt 
volna, de - vezetőm „jóakaratának” köszönhetően - ezt nem, 
helyette tizenegyezer forintot kaptam. Ez a tevékenység életem 
végéig kihat, mert a nyugdíjam csak az említett, csekély összeg-
gel lett megállapítva!

vége

Köszönjük Józsi bácsi, hogy ennyi időt szánt ránk! Saj-
náljuk, hogy e hosszú, tartalmas életút végét - ebben a 
sorozatban már nem először - egy ilyen gondolattal kell 
lezárnunk, mint az utolsó mondata! Reméljük, sokan tanul-
tak, okultak az Ön életét olvasva, amelynek legbelsőbb 
részleteibe is engedett betekintést azért, hogy vasúti pá-
lyájának minden állomásán történtek érthetőbbek legyenek, 
a mai mozdonyvezetők számára! Kívánjuk, hogy még sok 
bekezdéssel bővüljön élete története, s további sok, boldog 
éveket kívánunk szeretettel emlegetett feleségének és Ön-
nek!

Minden jó, ha a vége jó!
A Dunaferrt is elérte a munkaerőhiány növekvő gondja, a gyá-

ron belül a szállítóműt,- akinek a vasúti szállítás a fő területe, igen 
komoly mértékben. 2016 őszétől folyamatosan, több alkalommal 
jeleztük az ISD Dunaferr Zrt. vezetésének a kezdődő 
létszámhiányt. Sajnos leveleink tartalmával nem értük 
el az ingerküszöbüket, még válaszra sem méltattak ben-
nünket. A helyzet már kritikussá vált 2017 őszére. A 
technológiához szükséges létszámot csak komoly túló-
ráztatással sikerült hellyel-közzel biztosítani. A működő-
képességet veszélyeztető állapotot tartalmazó levelünkre sem 
reagált a munkáltató. Mivel a vezetés a jelek szerint nem volt 
partner a probléma rendezésében, kollektív munkaügyi vitát kez-
deményeztünk, annak is csak a legkeményebb lépése a sztrájk-
bizottság megalakítása volt az, amely hatására sikerült tárgyaló-
asztalhoz ülni. A Szállítóműi létszám hiány legfőbb oka az alacsony 
bérezés, kisebb mértékben a mesterségesen létrehozott rossz 
munkahelyi morál volt. Ezeknek az okoknak a megszün-
tetésére, a további létszámcsökkenés megelőzése ér-
dekében gyors és hatékony intézkedéseket kértünk. 
Sajnos a munkáltató tulajdonosi felhatalmazás hiánya 
végett nem tudott rövid határidejű lépéseket tenni a 
problémák orvoslása végett. A lépések gyors megtételének hiá-
nya eredményezte, hogy további néhány munkavállaló felmondott 
és távozott az amúgy is szűkös létszámból. Mindannyian tudjuk, 
hogy a képzett, nagy gyakorlattal rendelkező dolgozó megtartá-
sa a legolcsóbb munkaerő. Egy újat be kell iskolázni, le kell vizs-
gáztatni, be kell tanítani, hosszú hónapok kellenek ahhoz, hogy 
önállóan tudja végezni munkáját. Sajnos csak 8-9 hónappal ké-

sőbb, a 2018. évi bérfejlesztésnél sikerült végrehajtani oly mértékű 
béremelést és bérkorrekciót, amely elfogadhatóan emelte és 
rendezte az elmaradt alapkereseteket a vasúti dolgozók körében. 

A két lépcsőben végrehajtásra kerülő bérfejlesztés sze-
mélyenként átlagosan 70-80 ezer forint alapbéremelést 
jelent.  A munkáltató, ha késve is, de elismerésre méltó 
mértékben emelte a fizetéseket. Bízunk abban, hogy ez 
hozzájárul a jelenlegi létszám megtartásához. A mostani 
alacsony létszám a nyugdíjazások végett természetesen 

tovább fog csökkeni. Szükség lenne feltöltésre, utánpótlásra, erre 
pedig egyre kisebb az esély. Sajnos a vasúti szakma a Dunafer-
rben sem népszerű, egyáltalán nem vonzó ez a komoly vizsgák-
hoz, sok-sok szabályhoz kötött foglalkozás. Mindez igaz a mos-
tani megemelt bérek ismeretében. A pályakezdők, akikre pedig 
igen nagy szükség lenne szinte minden területen, nem olyan jö-
vőről álmodnak, ami a vasutas munkavégzés velejárója. A válla-

latok vezetőinek, tulajdonosainak, komolyan át kellene 
gondolni a munkaerő megtartási hiányok feltöltésének 
érdekében a piacképes bérezés szükségességét. Re-
méljük, átlátják és nem csak akkor lépnek, amikor már 
késő. A jelenlegi bérfejlesztés csak pil-

lanatnyi tűzoltásra volt elegendő, a jövő érdeké-
ben előre tekintő, a változásoknak megfelelő, 
azokkal lépéstartó szemléletre van szükség.

Dunaferr területi ügyvivő
Hólik Ferenc
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A nagy találkozás

15 év után újra találkoztunk

Kedvcsináló…
15 év után ismét találkozott a 2003 áprilisában, Debrecenben végzett mozdonyvezető tanfolyam hallgatósága.  A Budapest Kele-

ti pályaudvaron lévő Baross étteremben került sor az összejövetelre, amelyen a 23-ból 13 fő vett részt. Sajnos, egy tanfolyamtársunk 
elhunyt, akire egy égő mécses emlékeztetett, a többiek pedig egyéb elfoglaltságuk miatt nem jelentek meg.  A jelenlévőkből 11 fő 
jelenleg is a MÁV kötelékében szolgál, mint mozdonyvezető, 1 fő magasabb beosztásba lépett és 1 fő magánvasút vállalatnál van 
alkalmazásban. Megemlítendő, hogy szinte mindenki MOSZ tag is. A délután jó hangulatban telt, együtt emlékeztünk az oktatóink-
ra, a tanfolyamtársainkra és a tanfolyamon eltöltött 16 hónap eseményeire.  Pár mondatos életútban mindenki képet kapott az elmúlt 
15 év eseményeiről és számos élet és üzemi tapasztalat is megosztásra került… 

Reméljük, ez más kollégáknak is meghozza a kedvét az ilyen és ehhez hasonló eseményekhez és az újság a jövőben több ilyen 
élményről is tudósíthat majd. 

Pető István, Seregélyes András
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A MÁV-START Zrt. 2018 IV. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 5 887,53 3 845,54 2 041,99 0,00 0,00 350,84 203 202,07 0,00 792,68 829,70 160,00 2 794,45 137,87 525,79 358,16

VSZ Bp-Nyugati 3 289,09 1 879,86 1 409,23 160,00 0,00 359,60 156 156,00 -0,86 16,00 354,19 160,00 2 672,25 0,00 94,03 288,00

VSZ Szolnok 5 563,79 2 106,65 3 457,14 0,00 0,00 1 267,62 187 187,90 0,00 187,55 457,19 0,00 2 429,54 64,00 753,02 510,54

VSZ Székesfehérvár 2 724,82 2 429,77 295,05 0,00 0,00 247,67 130 130,10 0,00 280,00 307,41 0,00 2 142,11 62,00 228,67 206,00

VSZ Hatvan 2 020,66 1 628,34 392,32 288,00 11,23 52,32 110 110,30 -0,01 554,19 348,17 0,00 1 916,08 8,00 0,00 0,00

VSZ Győr 2 022,34 1 814,47 207,87 160,00 0,00 241,37 147 147,03 0,00 320,23 123,21 0,00 2 395,25 64,00 87,00 30,50

TSZVI Budapest összesen 21 508,23 13 704,63 7 803,60 608,00 11,23 2 519,42 933 933,40 -0,87 2 150,65 2 419,87 320,00 14 349,68 335,87 1 688,51 1 393,20

VSZ Debrecen 3 716,83 2 555,66 1 161,17 64,78 23,08 69,11 196 196,63 -4,41 111,59 911,94 160,00 3 222,99 87,27 8,00 0,00

VSZ Nyíregyháza 2 480,35 1 747,34 733,01 0,00 0,00 90,81 136 135,53 -1,29 431,96 675,83 320,00 2 140,35 50,83 67,32 90,00

VSZ Záhony 1 624,63 800,79 823,84 0,00 7,84 0,00 86 85,33 -8,00 609,95 275,53 0,00 971,43 72,00 159,21 47,88

TSZVI Debrecen összesen 7 821,81 5 103,79 2 718,02 64,78 30,92 159,92 418 417,50 -13,70 1 153,50 1 863,30 480,00 6 334,77 210,10 234,53 137,88

VSZ Miskolc 4 257,87 2 644,47 1 613,40 0,00 0,00 49,20 253 255,27 -1,40 1 231,63 1 264,41 0,00 3 922,37 93,31 1 343,33 564,00

TSZVI Miskolc összesen 4 257,87 2 644,47 1 613,40 0,00 0,00 49,20 253 255,27 -1,40 1 231,63 1 264,41 0,00 3 922,37 93,31 1 343,33 564,00

VSZ Pécs 1 315,76 1 115,86 199,90 0,00 0,00 324,71 90 90,00 0,00 44,84 99,17 160,00 1 602,72 20,02 59,36 0,00

VSZ Dombóvár 2 648,40 2 156,77 491,63 0,00 0,00 478,57 165 165,73 0,00 465,57 670,32 0,00 2 819,91 106,99 104,00 374,00

VSZ Nagykanizsa 1 085,19 940,15 145,04 0,00 0,00 85,85 90 90,00 -1,54 201,58 180,67 0,00 1 664,00 0,00 6,00 0,00

TSZVI Pécs összesen 5 049,35 4 212,78 836,57 0,00 0,00 889,13 345 345,73 -1,54 711,99 950,16 160,00 6 086,63 127,01 169,36 374,00

VSZ Szeged 1 723,12 1 477,25 245,87 0,00 0,00 365,51 122 123,13 -0,44 172,00 308,87 0,00 2 077,14 8,00 203,28 78,00

VSZ Békéscsaba 1 755,11 1 237,08 518,03 15,73 0,00 217,77 126 126,30 0,00 176,84 167,62 0,00 2 211,34 50,20 32,47 23,60

VSZ Szentes 1 275,03 994,08 280,95 0,00 0,00 254,78 67 67,00 0,00 0,00 16,58 0,00 1 337,74 24,00 145,68 0,00

VSZ Kiskunhalas 1 983,30 1 361,03 622,27 0,00 0,00 165,01 79 79,00 -7,33 85,31 471,24 0,00 831,17 140,19 186,56 314,90

TSZVI Szeged összesen 6 736,56 5 069,44 1 667,12 15,73 0,00 1 003,07 394 395,43 -7,77 434,15 964,31 0,00 6 457,39 222,39 567,99 416,50

VSZ Szombathely 898,48 823,80 74,68 0,00 31,61 81,64 53 53,00 -0,01 144,00 31,20 160,00 971,12 16,00 18,66 0,00

VSZ Celldömölk 2 267,11 1 859,34 407,77 0,00 14,55 119,48 132 132,23 -45,34 526,64 436,22 0,00 2 342,10 83,05 0,00 0,00

VSZ Tapolca 1 928,13 1 459,30 468,83 0,00 0,00 78,52 103 103,83 -0,02 165,48 210,18 0,00 1 726,04 28,93 9,33 6,00

TSZVI Szombathely összesen 5 093,72 4 142,44 951,28 0,00 46,16 279,64 288 289,07 -45,37 836,12 677,60 160,00 5 039,26 127,98 27,99 6,00

MÁV-START Zrt. összesen 50 467,54 34 877,55 15 589,99 688,51 88,31 4 900,38 2 631 2 636,40 -70,65 6 518,04 8 139,65 1 120,00 42 190,10 1 116,66 4 031,71 2 891,58

A MÁV-START Zrt. 2018 I-IV. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 20 189,06 13 687,80 6 501,26 264,00 0,00 2 888,48 203 204,56 -14,97 4 336,88 3 315,65 656,00 11 703,26 765,28 3 153,99 4 850,35

VSZ Bp-Nyugati 11 418,43 6 638,26 4 780,17 455,89 0,00 2 322,94 156 157,57 -72,49 222,63 3 434,32 656,00 9 710,68 53,20 1 649,34 3 856,68

VSZ Szolnok 17 460,64 7 239,57 10 221,07 0,00 0,00 7 822,34 187 189,24 -0,10 1 377,67 2 318,82 0,00 12 325,21 262,88 2 476,07 6 078,82

VSZ Székesfehérvár 9 803,71 7 826,83 1 976,88 0,00 0,00 1 602,69 130 131,78 -3,88 947,33 1 882,57 0,00 7 686,78 262,00 1 484,17 4 344,76

VSZ Hatvan 9 146,16 6 627,32 2 518,84 684,00 21,63 685,03 110 109,51 -25,17 3 254,77 2 510,52 0,00 6 260,03 51,90 138,81 448,50

VSZ Győr 9 796,41 7 801,04 1 995,37 160,00 0,00 1 923,24 147 146,47 0,00 2 452,99 1 622,08 0,00 9 787,25 224,00 1 066,15 2 393,17

TSZVI Budapest összesen 77 814,41 49 820,82 27 993,59 1 563,89 21,63 17 244,72 933 939,11 -116,61 12 592,27 15 083,96 1 312,00 57 473,21 1 619,26 9 968,53 21 972,28

VSZ Debrecen 13 847,73 8 747,11 5 100,62 67,88 52,12 713,21 196 196,84 -19,77 751,92 3 323,25 656,00 12 229,47 345,67 1 350,74 688,68

VSZ Nyíregyháza 10 726,31 7 063,25 3 663,06 16,22 0,00 566,74 136 138,35 -5,24 878,33 3 299,04 1 312,00 9 942,48 133,22 1 186,20 271,28

VSZ Záhony 6 964,58 4 427,39 2 537,19 160,42 115,84 289,73 86 86,01 -8,05 920,03 1 428,85 0,00 5 566,24 296,00 871,10 187,88

TSZVI Debrecen összesen 31 538,62 20 237,75 11 300,87 244,52 167,96 1 569,68 418 421,21 -33,06 2 550,28 8 051,14 1 968,00 27 738,19 774,89 3 408,04 1 147,84

VSZ Miskolc 18 491,16 12 060,73 6 430,43 176,00 0,00 66,12 253 253,70 -15,60 5 251,54 4 985,98 0,00 17 814,43 396,57 2 132,05 2 239,82

TSZVI Miskolc összesen 18 491,16 12 060,73 6 430,43 176,00 0,00 66,12 253 253,70 -15,60 5 251,54 4 985,98 0,00 17 814,43 396,57 2 132,05 2 239,82

VSZ Pécs 5 140,78 3 668,01 1 472,77 0,00 0,00 910,80 90 89,46 0,00 288,14 1 281,32 656,00 6 790,66 48,12 313,11 615,42

VSZ Dombóvár 8 370,71 5 689,73 2 680,98 0,00 0,00 1 583,50 165 167,74 -31,01 1 493,22 4 111,59 0,00 11 961,84 387,57 1 520,48 1 435,84

VSZ Nagykanizsa 4 776,99 3 834,80 942,19 0,00 0,00 173,19 90 90,60 -14,90 385,06 1 065,02 0,00 6 947,22 0,00 271,90 21,97

TSZVI Pécs összesen 18 288,48 13 192,54 5 095,94 0,00 0,00 2 667,49 345 347,79 -45,91 2 166,42 6 457,93 656,00 25 699,72 435,69 2 105,49 2 073,23

VSZ Szeged 7 194,63 5 700,23 1 494,40 0,00 5,73 986,23 122 123,26 -22,55 1 395,49 1 787,29 0,00 7 604,90 55,47 1 432,80 2 544,22

VSZ Békéscsaba 7 015,87 4 808,16 2 207,71 15,73 0,00 1 080,16 126 127,46 -0,17 405,47 1 740,38 0,00 8 157,95 191,90 203,86 1 515,96

VSZ Szentes 3 961,37 2 988,00 973,37 146,17 11,25 1 074,53 67 67,69 -2,47 30,18 517,45 0,00 5 402,47 107,86 682,37 564,97

VSZ Kiskunhalas 5 540,60 3 998,32 1 542,28 0,00 0,00 800,65 79 79,00 -20,40 85,31 1 618,73 0,00 4 929,02 592,06 909,44 1 799,52

TSZVI Szeged összesen 23 712,47 17 494,71 6 217,76 161,90 16,98 3 941,57 394 397,40 -45,59 1 916,45 5 663,85 0,00 26 094,34 947,29 3 228,47 6 424,67

VSZ Szombathely 3 168,78 2 461,33 707,45 0,00 208,64 186,33 53 53,47 -7,42 616,56 817,04 160,00 3 766,77 64,00 460,41 423,88

VSZ Celldömölk 8 292,08 6 451,69 1 840,39 0,00 14,55 801,12 132 130,89 -52,16 1 373,16 2 538,46 0,00 8 648,62 202,85 495,76 1 070,12

VSZ Tapolca 7 432,64 5 226,83 2 205,81 0,00 11,67 659,65 103 103,75 -0,17 454,85 2 093,44 114,88 7 253,65 52,93 578,27 567,56

TSZVI Szombathely összesen 18 893,50 14 139,85 4 753,65 0,00 234,86 1 647,10 288 288,10 -59,75 2 444,57 5 448,94 274,88 19 669,04 319,78 1 534,44 2 061,56

MÁV-START Zrt. összesen 188 738,64 126 946,40 61 792,24 2 146,31 441,43 27 136,68 2 631 2 647,31 -316,52 26 921,53 45 691,80 4 210,88 174 488,93 4 493,48 22 377,02 35 919,40
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A MÁV-START Zrt. 2018 IV. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 5 887,53 3 845,54 2 041,99 0,00 0,00 350,84 203 202,07 0,00 792,68 829,70 160,00 2 794,45 137,87 525,79 358,16

VSZ Bp-Nyugati 3 289,09 1 879,86 1 409,23 160,00 0,00 359,60 156 156,00 -0,86 16,00 354,19 160,00 2 672,25 0,00 94,03 288,00

VSZ Szolnok 5 563,79 2 106,65 3 457,14 0,00 0,00 1 267,62 187 187,90 0,00 187,55 457,19 0,00 2 429,54 64,00 753,02 510,54

VSZ Székesfehérvár 2 724,82 2 429,77 295,05 0,00 0,00 247,67 130 130,10 0,00 280,00 307,41 0,00 2 142,11 62,00 228,67 206,00

VSZ Hatvan 2 020,66 1 628,34 392,32 288,00 11,23 52,32 110 110,30 -0,01 554,19 348,17 0,00 1 916,08 8,00 0,00 0,00

VSZ Győr 2 022,34 1 814,47 207,87 160,00 0,00 241,37 147 147,03 0,00 320,23 123,21 0,00 2 395,25 64,00 87,00 30,50

TSZVI Budapest összesen 21 508,23 13 704,63 7 803,60 608,00 11,23 2 519,42 933 933,40 -0,87 2 150,65 2 419,87 320,00 14 349,68 335,87 1 688,51 1 393,20

VSZ Debrecen 3 716,83 2 555,66 1 161,17 64,78 23,08 69,11 196 196,63 -4,41 111,59 911,94 160,00 3 222,99 87,27 8,00 0,00

VSZ Nyíregyháza 2 480,35 1 747,34 733,01 0,00 0,00 90,81 136 135,53 -1,29 431,96 675,83 320,00 2 140,35 50,83 67,32 90,00

VSZ Záhony 1 624,63 800,79 823,84 0,00 7,84 0,00 86 85,33 -8,00 609,95 275,53 0,00 971,43 72,00 159,21 47,88

TSZVI Debrecen összesen 7 821,81 5 103,79 2 718,02 64,78 30,92 159,92 418 417,50 -13,70 1 153,50 1 863,30 480,00 6 334,77 210,10 234,53 137,88

VSZ Miskolc 4 257,87 2 644,47 1 613,40 0,00 0,00 49,20 253 255,27 -1,40 1 231,63 1 264,41 0,00 3 922,37 93,31 1 343,33 564,00

TSZVI Miskolc összesen 4 257,87 2 644,47 1 613,40 0,00 0,00 49,20 253 255,27 -1,40 1 231,63 1 264,41 0,00 3 922,37 93,31 1 343,33 564,00

VSZ Pécs 1 315,76 1 115,86 199,90 0,00 0,00 324,71 90 90,00 0,00 44,84 99,17 160,00 1 602,72 20,02 59,36 0,00

VSZ Dombóvár 2 648,40 2 156,77 491,63 0,00 0,00 478,57 165 165,73 0,00 465,57 670,32 0,00 2 819,91 106,99 104,00 374,00

VSZ Nagykanizsa 1 085,19 940,15 145,04 0,00 0,00 85,85 90 90,00 -1,54 201,58 180,67 0,00 1 664,00 0,00 6,00 0,00

TSZVI Pécs összesen 5 049,35 4 212,78 836,57 0,00 0,00 889,13 345 345,73 -1,54 711,99 950,16 160,00 6 086,63 127,01 169,36 374,00

VSZ Szeged 1 723,12 1 477,25 245,87 0,00 0,00 365,51 122 123,13 -0,44 172,00 308,87 0,00 2 077,14 8,00 203,28 78,00

VSZ Békéscsaba 1 755,11 1 237,08 518,03 15,73 0,00 217,77 126 126,30 0,00 176,84 167,62 0,00 2 211,34 50,20 32,47 23,60

VSZ Szentes 1 275,03 994,08 280,95 0,00 0,00 254,78 67 67,00 0,00 0,00 16,58 0,00 1 337,74 24,00 145,68 0,00

VSZ Kiskunhalas 1 983,30 1 361,03 622,27 0,00 0,00 165,01 79 79,00 -7,33 85,31 471,24 0,00 831,17 140,19 186,56 314,90

TSZVI Szeged összesen 6 736,56 5 069,44 1 667,12 15,73 0,00 1 003,07 394 395,43 -7,77 434,15 964,31 0,00 6 457,39 222,39 567,99 416,50

VSZ Szombathely 898,48 823,80 74,68 0,00 31,61 81,64 53 53,00 -0,01 144,00 31,20 160,00 971,12 16,00 18,66 0,00

VSZ Celldömölk 2 267,11 1 859,34 407,77 0,00 14,55 119,48 132 132,23 -45,34 526,64 436,22 0,00 2 342,10 83,05 0,00 0,00

VSZ Tapolca 1 928,13 1 459,30 468,83 0,00 0,00 78,52 103 103,83 -0,02 165,48 210,18 0,00 1 726,04 28,93 9,33 6,00

TSZVI Szombathely összesen 5 093,72 4 142,44 951,28 0,00 46,16 279,64 288 289,07 -45,37 836,12 677,60 160,00 5 039,26 127,98 27,99 6,00

MÁV-START Zrt. összesen 50 467,54 34 877,55 15 589,99 688,51 88,31 4 900,38 2 631 2 636,40 -70,65 6 518,04 8 139,65 1 120,00 42 190,10 1 116,66 4 031,71 2 891,58

A MÁV-START Zrt. 2018 I-IV. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 20 189,06 13 687,80 6 501,26 264,00 0,00 2 888,48 203 204,56 -14,97 4 336,88 3 315,65 656,00 11 703,26 765,28 3 153,99 4 850,35

VSZ Bp-Nyugati 11 418,43 6 638,26 4 780,17 455,89 0,00 2 322,94 156 157,57 -72,49 222,63 3 434,32 656,00 9 710,68 53,20 1 649,34 3 856,68

VSZ Szolnok 17 460,64 7 239,57 10 221,07 0,00 0,00 7 822,34 187 189,24 -0,10 1 377,67 2 318,82 0,00 12 325,21 262,88 2 476,07 6 078,82

VSZ Székesfehérvár 9 803,71 7 826,83 1 976,88 0,00 0,00 1 602,69 130 131,78 -3,88 947,33 1 882,57 0,00 7 686,78 262,00 1 484,17 4 344,76

VSZ Hatvan 9 146,16 6 627,32 2 518,84 684,00 21,63 685,03 110 109,51 -25,17 3 254,77 2 510,52 0,00 6 260,03 51,90 138,81 448,50

VSZ Győr 9 796,41 7 801,04 1 995,37 160,00 0,00 1 923,24 147 146,47 0,00 2 452,99 1 622,08 0,00 9 787,25 224,00 1 066,15 2 393,17

TSZVI Budapest összesen 77 814,41 49 820,82 27 993,59 1 563,89 21,63 17 244,72 933 939,11 -116,61 12 592,27 15 083,96 1 312,00 57 473,21 1 619,26 9 968,53 21 972,28

VSZ Debrecen 13 847,73 8 747,11 5 100,62 67,88 52,12 713,21 196 196,84 -19,77 751,92 3 323,25 656,00 12 229,47 345,67 1 350,74 688,68

VSZ Nyíregyháza 10 726,31 7 063,25 3 663,06 16,22 0,00 566,74 136 138,35 -5,24 878,33 3 299,04 1 312,00 9 942,48 133,22 1 186,20 271,28

VSZ Záhony 6 964,58 4 427,39 2 537,19 160,42 115,84 289,73 86 86,01 -8,05 920,03 1 428,85 0,00 5 566,24 296,00 871,10 187,88

TSZVI Debrecen összesen 31 538,62 20 237,75 11 300,87 244,52 167,96 1 569,68 418 421,21 -33,06 2 550,28 8 051,14 1 968,00 27 738,19 774,89 3 408,04 1 147,84

VSZ Miskolc 18 491,16 12 060,73 6 430,43 176,00 0,00 66,12 253 253,70 -15,60 5 251,54 4 985,98 0,00 17 814,43 396,57 2 132,05 2 239,82

TSZVI Miskolc összesen 18 491,16 12 060,73 6 430,43 176,00 0,00 66,12 253 253,70 -15,60 5 251,54 4 985,98 0,00 17 814,43 396,57 2 132,05 2 239,82

VSZ Pécs 5 140,78 3 668,01 1 472,77 0,00 0,00 910,80 90 89,46 0,00 288,14 1 281,32 656,00 6 790,66 48,12 313,11 615,42

VSZ Dombóvár 8 370,71 5 689,73 2 680,98 0,00 0,00 1 583,50 165 167,74 -31,01 1 493,22 4 111,59 0,00 11 961,84 387,57 1 520,48 1 435,84

VSZ Nagykanizsa 4 776,99 3 834,80 942,19 0,00 0,00 173,19 90 90,60 -14,90 385,06 1 065,02 0,00 6 947,22 0,00 271,90 21,97

TSZVI Pécs összesen 18 288,48 13 192,54 5 095,94 0,00 0,00 2 667,49 345 347,79 -45,91 2 166,42 6 457,93 656,00 25 699,72 435,69 2 105,49 2 073,23

VSZ Szeged 7 194,63 5 700,23 1 494,40 0,00 5,73 986,23 122 123,26 -22,55 1 395,49 1 787,29 0,00 7 604,90 55,47 1 432,80 2 544,22

VSZ Békéscsaba 7 015,87 4 808,16 2 207,71 15,73 0,00 1 080,16 126 127,46 -0,17 405,47 1 740,38 0,00 8 157,95 191,90 203,86 1 515,96

VSZ Szentes 3 961,37 2 988,00 973,37 146,17 11,25 1 074,53 67 67,69 -2,47 30,18 517,45 0,00 5 402,47 107,86 682,37 564,97

VSZ Kiskunhalas 5 540,60 3 998,32 1 542,28 0,00 0,00 800,65 79 79,00 -20,40 85,31 1 618,73 0,00 4 929,02 592,06 909,44 1 799,52

TSZVI Szeged összesen 23 712,47 17 494,71 6 217,76 161,90 16,98 3 941,57 394 397,40 -45,59 1 916,45 5 663,85 0,00 26 094,34 947,29 3 228,47 6 424,67

VSZ Szombathely 3 168,78 2 461,33 707,45 0,00 208,64 186,33 53 53,47 -7,42 616,56 817,04 160,00 3 766,77 64,00 460,41 423,88

VSZ Celldömölk 8 292,08 6 451,69 1 840,39 0,00 14,55 801,12 132 130,89 -52,16 1 373,16 2 538,46 0,00 8 648,62 202,85 495,76 1 070,12

VSZ Tapolca 7 432,64 5 226,83 2 205,81 0,00 11,67 659,65 103 103,75 -0,17 454,85 2 093,44 114,88 7 253,65 52,93 578,27 567,56

TSZVI Szombathely összesen 18 893,50 14 139,85 4 753,65 0,00 234,86 1 647,10 288 288,10 -59,75 2 444,57 5 448,94 274,88 19 669,04 319,78 1 534,44 2 061,56

MÁV-START Zrt. összesen 188 738,64 126 946,40 61 792,24 2 146,31 441,43 27 136,68 2 631 2 647,31 -316,52 26 921,53 45 691,80 4 210,88 174 488,93 4 493,48 22 377,02 35 919,40
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A MÁV-START Zrt. 2018 V. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros  5 524,58    2 863,23 2 661,35 0,00 0,00 529,75 205 204,32 -31,45 517,75 157,30 168,00 4 613,13 194,17 2 324,88

VSZ Bp-Nyugati  3 510,44    2 100,25 1 410,19 107,87 0,00 333,63 155 154,65 -6,04 125,56 262,24 168,00 2 548,94 16,47 1 799,24

VSZ Szolnok  5 154,13    1 856,98 3 297,15 118,90 0,00 981,48 185 185,23 0,00 282,00 441,20 0,00 3 113,52 108,00 2 123,18

VSZ Székesfehérvár  3 199,18    2 957,82 241,36 0,00 0,00 178,41 131 131,00 0,00 465,97 173,69 0,00 2 409,95 102,00 1 535,33

VSZ Hatvan  2 330,14    1 819,34 510,80 180,90 0,00 187,09 111 110,55 0,00 640,00 272,98 0,00 1 966,78 8,00 703,20

VSZ Győr  2 954,57    2 228,49 726,08 160,00 0,00 238,71 147 147,00 0,00 176,00 339,35 0,00 2 760,00 56,00 1 348,67

TSZVI Budapest összesen  22 673,04    13 826,11 8 846,93 567,67 0,00 2 449,07 934 932,74 -37,49 2 207,28 1 646,76 336,00 17 412,32 484,64 9 834,50 0,00

VSZ Debrecen  3 152,26    1 909,70 1 242,56 8,00 8,92 76,62 194 194,10 -8,00 91,38 469,16 168,00 2 840,98 99,84 1 351,08

VSZ Nyíregyháza  2 699,42    1 906,54 792,88 0,00 0,00 174,83 134 135,06 0,00 419,75 667,23 336,00 2 250,65 47,02 679,81

VSZ Záhony  1 360,49    1 225,53 134,96 54,27 187,69 179,67 86 84,68 0,00 280,00 166,23 0,00 2 050,75 72,00 173,53

TSZVI Debrecen összesen  7 212,17    5 041,77 2 170,40 62,27 196,61 431,12 414 413,84 -8,00 791,13 1 302,62 504,00 7 142,38 218,86 2 204,42 0,00

VSZ Miskolc  5 033,43    3 081,24 1 952,19 0,00 0,00 66,14 253 251,84 -0,95 1 686,79 1 180,92 0,00 5 498,96 165,87 56,47

TSZVI Miskolc összesen  5 033,43    3 081,24 1 952,19 0,00 0,00 66,14 253 251,84 -0,95 1 686,79 1 180,92 0,00 5 498,96 165,87 56,47 0,00

VSZ Pécs  1 246,58    961,53 285,05 0,00 0,00 189,96 91 90,97 0,00 0,00 234,19 0,00 1 768,08 21,00 761,18

VSZ Dombóvár  1 755,02    1 034,37 720,65 0,00 0,00 345,46 163 163,87 -0,04 1 217,06 308,15 0,00 2 880,38 75,47 760,00

VSZ Nagykanizsa  999,58    756,23 243,35 0,00 0,00 42,36 90 90,00 -1,82 199,47 363,84 0,00 1 729,42 0,00 16,00

TSZVI Pécs összesen  4 001,18    2 752,13 1 249,05 0,00 0,00 577,78 344 344,84 -1,86 1 416,53 906,18 0,00 6 377,88 96,47 1 537,18 0,00

VSZ Szeged  1 309,86    812,35 497,51 0,00 0,00 121,87 121 121,00 -1,91 380,03 159,13 0,00 2 427,36 27,38 496,92

VSZ Békéscsaba  2 265,42    1 355,43 909,99 0,00 0,00 143,64 125 125,19 -0,18 144,00 209,47 0,00 1 821,22 140,00 1 282,05

VSZ Szentes  798,98    487,94 311,04 0,00 8,00 276,08 67 67,00 -1,87 34,43 80,52 0,00 1 133,46 24,75 481,76

VSZ Kiskunhalas  1 656,86    1 158,52 498,34 0,00 0,00 46,84 77 77,90 -36,33 291,95 218,89 0,00 1 115,29 191,12 154,47

TSZVI Szeged összesen  6 031,12    3 814,24 2 216,88 0,00 8,00 588,43 390 391,10 -40,29 850,41 668,01 0,00 6 497,33 383,25 2 415,20 0,00

VSZ Szombathely  488,78    444,71 44,07 0,00 26,53 21,79 52 52,00 0,00 152,00 41,68 168,00 1 119,04 16,00 16,33

VSZ Celldömölk  1 823,62    1 446,25 377,37 0,00 0,00 205,22 132 132,42 -2,28 746,65 240,33 0,00 2 487,15 80,00 1 069,71

VSZ Tapolca  1 844,56    1 432,36 412,20 0,00 12,00 107,69 105 105,00 -1,37 0,00 436,43 0,00 1 993,87 32,00 420,55

TSZVI Szombathely összesen  4 156,96    3 323,32 833,64 0,00 38,53 334,70 289 289,42 -3,65 898,65 718,44 168,00 5 600,06 128,00 1 506,59 0,00

MÁV-START Zrt. összesen  49 107,90    31 838,81 17 269,09 629,94 243,14 4 447,24 2 624 2 623,77 -92,24 7 850,79 6 422,93 1 008,00 48 528,93 1 477,09 17 554,36 0,00

AA MÁV-START Zrt. 2018 I-V. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 25 713,64 16 551,03 9 162,61 264,00 0,00 3 418,23 205 204,51 -46,42 4 854,63 3 472,95 824,00 16 316,39 959,45 5 478,87 4 850,35

VSZ Bp-Nyugati 14 928,87 8 738,51 6 190,36 563,76 0,00 2 656,57 155 156,99 -78,53 348,19 3 696,56 824,00 12 259,62 69,67 3 448,58 3 856,68

VSZ Szolnok 22 614,77 9 096,55 13 518,22 118,90 0,00 8 803,82 185 188,43 -0,10 1 659,67 2 760,02 0,00 15 438,73 370,88 4 599,25 6 078,82

VSZ Székesfehérvár 13 002,89 10 784,65 2 218,24 0,00 0,00 1 781,10 131 131,62 -3,88 1 413,30 2 056,26 0,00 10 096,73 364,00 3 019,50 4 344,76

VSZ Hatvan 11 476,30 8 446,66 3 029,64 864,90 21,63 872,12 111 109,71 -25,17 3 894,77 2 783,50 0,00 8 226,81 59,90 842,01 448,50

VSZ Győr 12 750,98 10 029,53 2 721,45 320,00 0,00 2 161,95 147 146,58 0,00 2 628,99 1 961,43 0,00 12 547,25 280,00 2 414,82 2 393,17

TSZVI Budapest összesen 100 487,45 63 646,93 36 840,52 2 131,56 21,63 19 693,79 934 937,84 -154,10 14 799,55 16 730,72 1 648,00 74 885,53 2 103,90 19 803,03 21 972,28

VSZ Debrecen 16 999,99 10 656,81 6 343,18 75,88 61,04 789,83 194 196,29 -27,77 843,30 3 792,41 824,00 15 070,45 445,51 2 701,82 688,68

VSZ Nyíregyháza 13 425,73 8 969,79 4 455,94 16,22 0,00 741,57 134 137,70 -5,24 1 298,08 3 966,27 1 648,00 12 193,13 180,24 1 866,01 271,28

VSZ Záhony 8 325,07 5 652,92 2 672,15 214,69 303,53 469,40 86 85,74 -8,05 1 200,03 1 595,08 0,00 7 616,99 368,00 1 044,63 187,88

TSZVI Debrecen összesen 38 750,79 25 279,52 13 471,27 306,79 364,57 2 000,80 414 419,73 -41,06 3 341,41 9 353,76 2 472,00 34 880,57 993,75 5 612,46 1 147,84

VSZ Miskolc 23 524,59 15 141,97 8 382,62 176,00 0,00 132,26 253 253,33 -16,55 6 938,33 6 166,90 0,00 23 313,39 562,44 2 188,52 2 239,82

TSZVI Miskolc összesen 23 524,59 15 141,97 8 382,62 176,00 0,00 132,26 253 253,33 -16,55 6 938,33 6 166,90 0,00 23 313,39 562,44 2 188,52 2 239,82

VSZ Pécs 6 387,36 4 629,54 1 757,82 0,00 0,00 1 100,76 91 89,76 0,00 288,14 1 515,51 656,00 8 558,74 69,12 1 074,29 615,42

VSZ Dombóvár 10 125,73 6 724,10 3 401,63 0,00 0,00 1 928,96 163 166,96 -31,05 2 710,28 4 419,74 0,00 14 842,22 463,04 2 280,48 1 435,84

VSZ Nagykanizsa 5 776,57 4 591,03 1 185,54 0,00 0,00 215,55 90 90,48 -16,72 584,53 1 428,86 0,00 8 676,64 0,00 287,90 21,97

TSZVI Pécs összesen 22 289,66 15 944,67 6 344,99 0,00 0,00 3 245,27 344 347,20 -47,77 3 582,95 7 364,11 656,00 32 077,60 532,16 3 642,67 2 073,23

VSZ Szeged 8 504,49 6 512,58 1 991,91 0,00 5,73 1 108,10 121 122,80 -24,46 1 775,52 1 946,42 0,00 10 032,26 82,85 1 929,72 2 544,22

VSZ Békéscsaba 9 281,29 6 163,59 3 117,70 15,73 0,00 1 223,80 125 127,01 -0,35 549,47 1 949,85 0,00 9 979,17 331,90 1 485,91 1 515,96

VSZ Szentes 4 760,35 3 475,94 1 284,41 146,17 19,25 1 350,61 67 67,55 -4,34 64,61 597,97 0,00 6 535,93 132,61 1 164,13 564,97

VSZ Kiskunhalas 7 197,46 5 156,84 2 040,62 0,00 0,00 847,49 77 78,78 -56,73 377,26 1 837,62 0,00 6 044,31 783,18 1 063,91 1 799,52

TSZVI Szeged összesen 29 743,59 21 308,95 8 434,64 161,90 24,98 4 530,00 390 396,14 -85,88 2 766,86 6 331,86 0,00 32 591,67 1 330,54 5 643,67 6 424,67

VSZ Szombathely 3 657,56 2 906,04 751,52 0,00 235,17 208,12 52 53,18 -7,42 768,56 858,72 328,00 4 885,81 80,00 476,74 423,88

VSZ Celldömölk 10 115,70 7 897,94 2 217,76 0,00 14,55 1 006,34 132 131,19 -54,44 2 119,81 2 778,79 0,00 11 135,77 282,85 1 565,47 1 070,12

VSZ Tapolca 9 277,20 6 659,19 2 618,01 0,00 23,67 767,34 105 104,00 -1,54 454,85 2 529,87 114,88 9 247,52 84,93 998,82 567,56

TSZVI Szombathely összesen 23 050,46 17 463,17 5 587,29 0,00 273,39 1 981,80 289 288,37 -63,40 3 343,22 6 167,38 442,88 25 269,10 447,78 3 041,03 2 061,56

MÁV-START Zrt. összesen 237 846,54 158 785,21 79 061,33 2 776,25 684,57 31 583,92 2 624 2 642,61 -408,76 34 772,32 52 114,73 5 218,88 223 017,86 5 970,57 39 931,38 35 919,40



A MÁV-START Zrt. 2018 V. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros  5 524,58    2 863,23 2 661,35 0,00 0,00 529,75 205 204,32 -31,45 517,75 157,30 168,00 4 613,13 194,17 2 324,88

VSZ Bp-Nyugati  3 510,44    2 100,25 1 410,19 107,87 0,00 333,63 155 154,65 -6,04 125,56 262,24 168,00 2 548,94 16,47 1 799,24

VSZ Szolnok  5 154,13    1 856,98 3 297,15 118,90 0,00 981,48 185 185,23 0,00 282,00 441,20 0,00 3 113,52 108,00 2 123,18

VSZ Székesfehérvár  3 199,18    2 957,82 241,36 0,00 0,00 178,41 131 131,00 0,00 465,97 173,69 0,00 2 409,95 102,00 1 535,33

VSZ Hatvan  2 330,14    1 819,34 510,80 180,90 0,00 187,09 111 110,55 0,00 640,00 272,98 0,00 1 966,78 8,00 703,20

VSZ Győr  2 954,57    2 228,49 726,08 160,00 0,00 238,71 147 147,00 0,00 176,00 339,35 0,00 2 760,00 56,00 1 348,67

TSZVI Budapest összesen  22 673,04    13 826,11 8 846,93 567,67 0,00 2 449,07 934 932,74 -37,49 2 207,28 1 646,76 336,00 17 412,32 484,64 9 834,50 0,00

VSZ Debrecen  3 152,26    1 909,70 1 242,56 8,00 8,92 76,62 194 194,10 -8,00 91,38 469,16 168,00 2 840,98 99,84 1 351,08

VSZ Nyíregyháza  2 699,42    1 906,54 792,88 0,00 0,00 174,83 134 135,06 0,00 419,75 667,23 336,00 2 250,65 47,02 679,81

VSZ Záhony  1 360,49    1 225,53 134,96 54,27 187,69 179,67 86 84,68 0,00 280,00 166,23 0,00 2 050,75 72,00 173,53

TSZVI Debrecen összesen  7 212,17    5 041,77 2 170,40 62,27 196,61 431,12 414 413,84 -8,00 791,13 1 302,62 504,00 7 142,38 218,86 2 204,42 0,00

VSZ Miskolc  5 033,43    3 081,24 1 952,19 0,00 0,00 66,14 253 251,84 -0,95 1 686,79 1 180,92 0,00 5 498,96 165,87 56,47

TSZVI Miskolc összesen  5 033,43    3 081,24 1 952,19 0,00 0,00 66,14 253 251,84 -0,95 1 686,79 1 180,92 0,00 5 498,96 165,87 56,47 0,00

VSZ Pécs  1 246,58    961,53 285,05 0,00 0,00 189,96 91 90,97 0,00 0,00 234,19 0,00 1 768,08 21,00 761,18

VSZ Dombóvár  1 755,02    1 034,37 720,65 0,00 0,00 345,46 163 163,87 -0,04 1 217,06 308,15 0,00 2 880,38 75,47 760,00

VSZ Nagykanizsa  999,58    756,23 243,35 0,00 0,00 42,36 90 90,00 -1,82 199,47 363,84 0,00 1 729,42 0,00 16,00

TSZVI Pécs összesen  4 001,18    2 752,13 1 249,05 0,00 0,00 577,78 344 344,84 -1,86 1 416,53 906,18 0,00 6 377,88 96,47 1 537,18 0,00

VSZ Szeged  1 309,86    812,35 497,51 0,00 0,00 121,87 121 121,00 -1,91 380,03 159,13 0,00 2 427,36 27,38 496,92

VSZ Békéscsaba  2 265,42    1 355,43 909,99 0,00 0,00 143,64 125 125,19 -0,18 144,00 209,47 0,00 1 821,22 140,00 1 282,05

VSZ Szentes  798,98    487,94 311,04 0,00 8,00 276,08 67 67,00 -1,87 34,43 80,52 0,00 1 133,46 24,75 481,76

VSZ Kiskunhalas  1 656,86    1 158,52 498,34 0,00 0,00 46,84 77 77,90 -36,33 291,95 218,89 0,00 1 115,29 191,12 154,47

TSZVI Szeged összesen  6 031,12    3 814,24 2 216,88 0,00 8,00 588,43 390 391,10 -40,29 850,41 668,01 0,00 6 497,33 383,25 2 415,20 0,00

VSZ Szombathely  488,78    444,71 44,07 0,00 26,53 21,79 52 52,00 0,00 152,00 41,68 168,00 1 119,04 16,00 16,33

VSZ Celldömölk  1 823,62    1 446,25 377,37 0,00 0,00 205,22 132 132,42 -2,28 746,65 240,33 0,00 2 487,15 80,00 1 069,71

VSZ Tapolca  1 844,56    1 432,36 412,20 0,00 12,00 107,69 105 105,00 -1,37 0,00 436,43 0,00 1 993,87 32,00 420,55

TSZVI Szombathely összesen  4 156,96    3 323,32 833,64 0,00 38,53 334,70 289 289,42 -3,65 898,65 718,44 168,00 5 600,06 128,00 1 506,59 0,00

MÁV-START Zrt. összesen  49 107,90    31 838,81 17 269,09 629,94 243,14 4 447,24 2 624 2 623,77 -92,24 7 850,79 6 422,93 1 008,00 48 528,93 1 477,09 17 554,36 0,00

AA MÁV-START Zrt. 2018 I-V. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 25 713,64 16 551,03 9 162,61 264,00 0,00 3 418,23 205 204,51 -46,42 4 854,63 3 472,95 824,00 16 316,39 959,45 5 478,87 4 850,35

VSZ Bp-Nyugati 14 928,87 8 738,51 6 190,36 563,76 0,00 2 656,57 155 156,99 -78,53 348,19 3 696,56 824,00 12 259,62 69,67 3 448,58 3 856,68

VSZ Szolnok 22 614,77 9 096,55 13 518,22 118,90 0,00 8 803,82 185 188,43 -0,10 1 659,67 2 760,02 0,00 15 438,73 370,88 4 599,25 6 078,82

VSZ Székesfehérvár 13 002,89 10 784,65 2 218,24 0,00 0,00 1 781,10 131 131,62 -3,88 1 413,30 2 056,26 0,00 10 096,73 364,00 3 019,50 4 344,76

VSZ Hatvan 11 476,30 8 446,66 3 029,64 864,90 21,63 872,12 111 109,71 -25,17 3 894,77 2 783,50 0,00 8 226,81 59,90 842,01 448,50

VSZ Győr 12 750,98 10 029,53 2 721,45 320,00 0,00 2 161,95 147 146,58 0,00 2 628,99 1 961,43 0,00 12 547,25 280,00 2 414,82 2 393,17

TSZVI Budapest összesen 100 487,45 63 646,93 36 840,52 2 131,56 21,63 19 693,79 934 937,84 -154,10 14 799,55 16 730,72 1 648,00 74 885,53 2 103,90 19 803,03 21 972,28

VSZ Debrecen 16 999,99 10 656,81 6 343,18 75,88 61,04 789,83 194 196,29 -27,77 843,30 3 792,41 824,00 15 070,45 445,51 2 701,82 688,68

VSZ Nyíregyháza 13 425,73 8 969,79 4 455,94 16,22 0,00 741,57 134 137,70 -5,24 1 298,08 3 966,27 1 648,00 12 193,13 180,24 1 866,01 271,28

VSZ Záhony 8 325,07 5 652,92 2 672,15 214,69 303,53 469,40 86 85,74 -8,05 1 200,03 1 595,08 0,00 7 616,99 368,00 1 044,63 187,88

TSZVI Debrecen összesen 38 750,79 25 279,52 13 471,27 306,79 364,57 2 000,80 414 419,73 -41,06 3 341,41 9 353,76 2 472,00 34 880,57 993,75 5 612,46 1 147,84

VSZ Miskolc 23 524,59 15 141,97 8 382,62 176,00 0,00 132,26 253 253,33 -16,55 6 938,33 6 166,90 0,00 23 313,39 562,44 2 188,52 2 239,82

TSZVI Miskolc összesen 23 524,59 15 141,97 8 382,62 176,00 0,00 132,26 253 253,33 -16,55 6 938,33 6 166,90 0,00 23 313,39 562,44 2 188,52 2 239,82

VSZ Pécs 6 387,36 4 629,54 1 757,82 0,00 0,00 1 100,76 91 89,76 0,00 288,14 1 515,51 656,00 8 558,74 69,12 1 074,29 615,42

VSZ Dombóvár 10 125,73 6 724,10 3 401,63 0,00 0,00 1 928,96 163 166,96 -31,05 2 710,28 4 419,74 0,00 14 842,22 463,04 2 280,48 1 435,84

VSZ Nagykanizsa 5 776,57 4 591,03 1 185,54 0,00 0,00 215,55 90 90,48 -16,72 584,53 1 428,86 0,00 8 676,64 0,00 287,90 21,97

TSZVI Pécs összesen 22 289,66 15 944,67 6 344,99 0,00 0,00 3 245,27 344 347,20 -47,77 3 582,95 7 364,11 656,00 32 077,60 532,16 3 642,67 2 073,23

VSZ Szeged 8 504,49 6 512,58 1 991,91 0,00 5,73 1 108,10 121 122,80 -24,46 1 775,52 1 946,42 0,00 10 032,26 82,85 1 929,72 2 544,22

VSZ Békéscsaba 9 281,29 6 163,59 3 117,70 15,73 0,00 1 223,80 125 127,01 -0,35 549,47 1 949,85 0,00 9 979,17 331,90 1 485,91 1 515,96

VSZ Szentes 4 760,35 3 475,94 1 284,41 146,17 19,25 1 350,61 67 67,55 -4,34 64,61 597,97 0,00 6 535,93 132,61 1 164,13 564,97

VSZ Kiskunhalas 7 197,46 5 156,84 2 040,62 0,00 0,00 847,49 77 78,78 -56,73 377,26 1 837,62 0,00 6 044,31 783,18 1 063,91 1 799,52

TSZVI Szeged összesen 29 743,59 21 308,95 8 434,64 161,90 24,98 4 530,00 390 396,14 -85,88 2 766,86 6 331,86 0,00 32 591,67 1 330,54 5 643,67 6 424,67

VSZ Szombathely 3 657,56 2 906,04 751,52 0,00 235,17 208,12 52 53,18 -7,42 768,56 858,72 328,00 4 885,81 80,00 476,74 423,88

VSZ Celldömölk 10 115,70 7 897,94 2 217,76 0,00 14,55 1 006,34 132 131,19 -54,44 2 119,81 2 778,79 0,00 11 135,77 282,85 1 565,47 1 070,12

VSZ Tapolca 9 277,20 6 659,19 2 618,01 0,00 23,67 767,34 105 104,00 -1,54 454,85 2 529,87 114,88 9 247,52 84,93 998,82 567,56

TSZVI Szombathely összesen 23 050,46 17 463,17 5 587,29 0,00 273,39 1 981,80 289 288,37 -63,40 3 343,22 6 167,38 442,88 25 269,10 447,78 3 041,03 2 061,56

MÁV-START Zrt. összesen 237 846,54 158 785,21 79 061,33 2 776,25 684,57 31 583,92 2 624 2 642,61 -408,76 34 772,32 52 114,73 5 218,88 223 017,86 5 970,57 39 931,38 35 919,40
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FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

A MÁV-START Zrt. 2018 IV. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 315,92 209,59 106,33 0,00 0,00 0,00 12 12,00 0,00 0,00 9,98 0,00 132,30 0,00 430,08 54,45

VSZ Bp-Nyugati 1 432,38 605,49 826,89 0,00 0,00 57,88 57 57,00 0,00 152,00 237,50 160,00 311,18 0,00 9,33 27,33

VSZ Szolnok 232,28 77,36 154,92 0,00 0,00 102,35 11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 75,11 24,00

VSZ Székesfehérvár 261,46 116,68 144,78 0,00 0,00 3,96 10 10,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 123,49 30,00

VSZ Hatvan 71,50 20,15 51,35 0,00 0,00 44,66 4 4,00 0,00 0,00 15,77 0,00 48,00 0,00 114,43 24,00

VSZ Győr 207,24 86,24 121,00 0,00 0,00 0,00 8 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00

TSZVI Budapest összesen 2 520,78 1 115,51 1 405,27 0,00 0,00 208,85 102 102,00 -0,01 152,00 263,25 160,00 709,48 0,00 752,44 159,78

A MÁV-START Zrt. 2018 I-IV. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 712,88 416,92 295,96 0,00 0,00 123,54 12 7,85 0,00 0,00 131,62 0,00 302,92 0,00 477,06 1 177,01

VSZ Bp-Nyugati 4 448,77 2 056,73 2 392,04 0,00 0,00 262,46 57 56,73 0,00 352,00 738,45 340,28 1 880,75 0,00 456,18 819,51

VSZ Szolnok 683,49 288,58 394,91 0,00 0,00 596,62 11 10,97 -3,39 0,00 159,63 0,00 547,85 0,00 358,05 1 348,47

VSZ Székesfehérvár 710,55 362,35 348,20 0,00 0,00 3,96 10 8,52 -0,01 0,00 83,99 0,00 341,59 0,00 172,47 85,05

VSZ Hatvan 186,44 76,19 110,25 0,00 0,00 101,06 4 3,27 0,00 0,00 73,96 0,00 136,00 0,00 184,70 276,82

VSZ Győr 645,97 308,39 337,58 0,00 0,00 0,00 8 8,00 0,00 0,00 54,15 0,00 216,00 0,00 47,98 18,67

TSZVI Budapest összesen 7 388,10 3 509,16 3 878,94 0,00 0,00 1 087,64 102 95,34 -3,40 352,00 1 241,80 340,28 3 425,11 0,00 1 696,44 3 725,53

A MÁV-START Zrt. 2018 I-V. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 226,49 141,17 85,32 0,00 0,00 100,29 11,00 11,23 -25,61 0,00 41,71 0,00 123,77 0,00 434,37 41,35

VSZ Bp-Nyugati 1 406,31 735,54 670,77 0,00 0,00 80,71 57,00 57,29 -4,34 317,54 242,22 0,00 519,87 0,00 998,47 6,00

VSZ Szolnok 239,48 150,06 89,42 0,00 0,00 50,27 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,28 0,00 60,66 0,00

VSZ Székesfehérvár 257,03 161,55 95,48 0,00 0,00 58,52 10,00 10,00 0,00 0,00 29,95 0,00 163,97 0,00 138,30 6,00

VSZ Hatvan 62,90 53,52 9,38 0,00 0,00 51,32 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 201,97 18,00

VSZ Győr 200,96 139,43 61,53 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 43,79 0,00 56,00 0,00 27,99 0,00

TSZVI Budapest összesen 2 393,17 1 381,27 1 011,90 0,00 0,00 341,11 101,00 101,52 -29,95 317,54 357,67 0,00 1 119,89 0,00 1 861,76 71,35

A MÁV-START Zrt. 2018 I-IV. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 939,37 558,09 381,28 0,00 0,00 223,83 11,00 8,52 -25,61 0,00 173,33 0,00 426,69 0,00 911,43 1 218,36

VSZ Bp-Nyugati 5 855,08 2 792,27 3 062,81 0,00 0,00 343,17 57,00 56,84 -4,34 669,54 980,67 340,28 2 400,62 0,00 1 454,65 825,51

VSZ Szolnok 922,97 438,64 484,33 0,00 0,00 646,89 11,00 10,97 -3,39 0,00 159,63 0,00 756,13 0,00 418,71 1 348,47

VSZ Székesfehérvár 967,58 523,90 443,68 0,00 0,00 62,48 10,00 8,82 -0,01 0,00 113,94 0,00 505,56 0,00 310,77 91,05

VSZ Hatvan 249,34 129,71 119,63 0,00 0,00 152,38 4,00 3,42 0,00 0,00 73,96 0,00 184,00 0,00 386,67 294,82

VSZ Győr 846,93 447,82 399,11 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 97,94 0,00 272,00 0,00 75,97 18,67

TSZVI Budapest összesen 9 781,27 4 890,43 4 890,84 0,00 0,00 1 428,75 101,00 96,57 -33,35 669,54 1 599,47 340,28 4 545,00 0,00 3 558,20 3 796,88
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A MÁV-START Zrt. 2018 IV. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 315,92 209,59 106,33 0,00 0,00 0,00 12 12,00 0,00 0,00 9,98 0,00 132,30 0,00 430,08 54,45

VSZ Bp-Nyugati 1 432,38 605,49 826,89 0,00 0,00 57,88 57 57,00 0,00 152,00 237,50 160,00 311,18 0,00 9,33 27,33

VSZ Szolnok 232,28 77,36 154,92 0,00 0,00 102,35 11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 75,11 24,00

VSZ Székesfehérvár 261,46 116,68 144,78 0,00 0,00 3,96 10 10,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 123,49 30,00

VSZ Hatvan 71,50 20,15 51,35 0,00 0,00 44,66 4 4,00 0,00 0,00 15,77 0,00 48,00 0,00 114,43 24,00

VSZ Győr 207,24 86,24 121,00 0,00 0,00 0,00 8 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00

TSZVI Budapest összesen 2 520,78 1 115,51 1 405,27 0,00 0,00 208,85 102 102,00 -0,01 152,00 263,25 160,00 709,48 0,00 752,44 159,78

A MÁV-START Zrt. 2018 I-IV. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 712,88 416,92 295,96 0,00 0,00 123,54 12 7,85 0,00 0,00 131,62 0,00 302,92 0,00 477,06 1 177,01

VSZ Bp-Nyugati 4 448,77 2 056,73 2 392,04 0,00 0,00 262,46 57 56,73 0,00 352,00 738,45 340,28 1 880,75 0,00 456,18 819,51

VSZ Szolnok 683,49 288,58 394,91 0,00 0,00 596,62 11 10,97 -3,39 0,00 159,63 0,00 547,85 0,00 358,05 1 348,47

VSZ Székesfehérvár 710,55 362,35 348,20 0,00 0,00 3,96 10 8,52 -0,01 0,00 83,99 0,00 341,59 0,00 172,47 85,05

VSZ Hatvan 186,44 76,19 110,25 0,00 0,00 101,06 4 3,27 0,00 0,00 73,96 0,00 136,00 0,00 184,70 276,82

VSZ Győr 645,97 308,39 337,58 0,00 0,00 0,00 8 8,00 0,00 0,00 54,15 0,00 216,00 0,00 47,98 18,67

TSZVI Budapest összesen 7 388,10 3 509,16 3 878,94 0,00 0,00 1 087,64 102 95,34 -3,40 352,00 1 241,80 340,28 3 425,11 0,00 1 696,44 3 725,53

A MÁV-START Zrt. 2018 I-V. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

Telephely Rendkívüli munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra) Állásidő 100% (óra) Állásidő 110% 

(óra)
Kiküldetés utazási 
idő (óra)

IV. havi 
zárólétszám 
(fő)

IV. havi 
átlaglétszám (fő)

IV. havi 
"mínusz" 
órák

IV. havi 
betegség órák

IV. havi beteg-
szabadság órák

IV. havi fizetés nélküli 
szabadság órák

IV. havi 
szabadság órák

IV. havi szakszerv. 
kikérő órák

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

IV. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 226,49 141,17 85,32 0,00 0,00 100,29 11,00 11,23 -25,61 0,00 41,71 0,00 123,77 0,00 434,37 41,35

VSZ Bp-Nyugati 1 406,31 735,54 670,77 0,00 0,00 80,71 57,00 57,29 -4,34 317,54 242,22 0,00 519,87 0,00 998,47 6,00

VSZ Szolnok 239,48 150,06 89,42 0,00 0,00 50,27 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,28 0,00 60,66 0,00

VSZ Székesfehérvár 257,03 161,55 95,48 0,00 0,00 58,52 10,00 10,00 0,00 0,00 29,95 0,00 163,97 0,00 138,30 6,00

VSZ Hatvan 62,90 53,52 9,38 0,00 0,00 51,32 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 201,97 18,00

VSZ Győr 200,96 139,43 61,53 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 43,79 0,00 56,00 0,00 27,99 0,00

TSZVI Budapest összesen 2 393,17 1 381,27 1 011,90 0,00 0,00 341,11 101,00 101,52 -29,95 317,54 357,67 0,00 1 119,89 0,00 1 861,76 71,35

A MÁV-START Zrt. 2018 I-IV. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai

VSZ Bp-Ferencváros 939,37 558,09 381,28 0,00 0,00 223,83 11,00 8,52 -25,61 0,00 173,33 0,00 426,69 0,00 911,43 1 218,36

VSZ Bp-Nyugati 5 855,08 2 792,27 3 062,81 0,00 0,00 343,17 57,00 56,84 -4,34 669,54 980,67 340,28 2 400,62 0,00 1 454,65 825,51

VSZ Szolnok 922,97 438,64 484,33 0,00 0,00 646,89 11,00 10,97 -3,39 0,00 159,63 0,00 756,13 0,00 418,71 1 348,47

VSZ Székesfehérvár 967,58 523,90 443,68 0,00 0,00 62,48 10,00 8,82 -0,01 0,00 113,94 0,00 505,56 0,00 310,77 91,05

VSZ Hatvan 249,34 129,71 119,63 0,00 0,00 152,38 4,00 3,42 0,00 0,00 73,96 0,00 184,00 0,00 386,67 294,82

VSZ Győr 846,93 447,82 399,11 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 97,94 0,00 272,00 0,00 75,97 18,67

TSZVI Budapest összesen 9 781,27 4 890,43 4 890,84 0,00 0,00 1 428,75 101,00 96,57 -33,35 669,54 1 599,47 340,28 4 545,00 0,00 3 558,20 3 796,88
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Elődeink

11 évesek lettünk nyugdíjasként

Ne ijedjünk meg, nem a korkedvezményt 
hozták vissza, ránk nézve kedvezőbb for-
mában! Már többször beszámoltunk a Moz-
donyvezetők Lapjában arról, hogy a MOSZ 
kiskunhalasi Nyugdíjas Tagcsoportjának 
mozdonyvezetői találkoztak. Idén első al-
kalommal májusra tették ezt az időpontot, 
s nem vidéki kirándulást szerveztek - mint 
legutóbb -, hanem helyben, a Kötönyi Csár-
dában találkoztak. Sok „érdekes” emlék 
kötődik ehhez a vendéglátó helyiséghez, 
mert a régi szép időkben (még Halason 
tartották az oktatásokat, melyeken akár 30-
35 ide valósi mozdonyvezető is részt vett) 
arra is futotta, hogy a fárasztó agytornák 
után maradjanak a kollégák (Mert nem kel-
lett 0:30-ra jönni!), megbeszéljék problé-
máikat néhány pohár üdítő nedű, ulti kísé-
retében.  

A 2018. május 18-i rendezvény szervezése nem csak ezen em-
lékek felszínre törése miatt volt izgalmas, hanem azért is, mert volt 
olyan nyugdíjas kolléga, aki most jelentkezett először, hogy eljönne, 
mert sok jót hallott az eddigi találkozókról. Volt olyan is, aki a meg-

alakuláskor belépett, de 
egyéb okok miatt néhány évig távol maradt a csapattól, de most 
újra szeretne járni e kis közösségbe. Egyben azonban most min-
denképp újdonságnak számított ez az összejövetel, hogy most 

először fordult elő, hogy aktív mozdonyvezetőből lett nyugdíjas 
tagcsoporti tag. Papp Laci bácsi (tcs vezető) teljesen feldobódott, 
hogy hosszú évek után végre nem csökkent a létszámuk, s hogy 
már az első megkeresésre tevőleges volt a csapat hozzáállása, 
36 fő jelentkezett, s szinte mindenki meg is jelent. 

A rendezvény ismét (Sajnos, már hagyomány!) egy perces 
néma főhajtással kezdődött, mert az előző alkalomkor még je-
lenlévő Vlasits Józsi bácsi már nem lehetett közöttünk, rá emlé-
keztek a kollégái. Ezután, az aktív mozdonyvezetők munkájában 
történt változásokról hallgathattak meg a résztvevők egy rövid 
tájékoztatást a helyi ügyvivőktől, ami most is viharosra kerekedett, 
mert volt kollégáink nem rejtették véka alá véleményüket. (Ezek-
ből most inkább nem idéznék, mert bizonyos szinteken sértődés 
tárgyát képeznék ezek a „jó tanácsok”.) A MOSZ kiskunhalasi 
tagcsoport ügyvivői megragadták az alkalmat, hogy a két, nem-
rég nyugdíjba vonult kollégájuktól e tájékoztató végén köszönjenek 
el a tagcsoport nevében, s átadják őket - mint először megjelent, 
új tagokat - a nyugdíjas tagcsoportnak. Mindketten Csiki János 
bátaszéki kollégánk - őt a Mozdonyvezetők Lapja 2017. április-má-
jusi számában mutattuk be (http://mosz.co.hu/news/2309/2017_04_
MVL.pdf) - alkotását kapták búcsúzóul volt munkatársaiktól. Kol-
lár Károly és Máriás András egy-egy festményt vehetett át, 

amelyen kedvenc mozdonyuk látható, háttérben a kiskunhalasi 
fűtőházzal. A meghatódott két (már) nyugdíjast Kiss László is kö-
szöntötte, aki hangsúlyozta, hogy még egyetlen egy mozdonyve-
zetőt sem bocsájtottak el létszámfelesleg miatt, amióta a Mozdony-
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vezetők Szakszervezete megalakult. Ehhez azonban az itt 
álló két kollégának, de a teremben lévők nagy részének is 
ott kellett lenniük teljes mellszélességgel, amikor ezekért a 
vívmányokért harcoltunk, tárgyaltunk – mondta a MOSZ 
elnöke. E lap hasábjain keresztül is jó egészséget, hosszú, 
boldog nyugdíjas éveket kívánunk nekik!

 A finom ebéd elfogyasztása után előkerültek a már jól 
ismert (de századszor is vicces) és még nem hallott törté-
netek, dalok (ezekhez az aláfestést Zubor László és Sozó 
József szolgáltatta). Aki még nem volt ilyen társaságban, 
ha teheti, ne hagyja ki! Mondanak megfontolandó dolgokat, 
tanácsokat, hiszen a szívükben ők még ma is mozdonyve-
zetők, mert ezt nem lehet, nem akarják elfelejteni. Persze, 
elmondják a régi rendszereken alapuló véleményüket, sőt 
azt is, hogy mit csinálunk rosszul.

 Fogadjuk el tőlük ezeket 
türelemmel, mert hogyan lehetnének naprakészek a törvényekből, 
az utasításokból, a rendeletek százainak értelmezéséből, amikor 
az aktívak is nehezen tudják követni azokat! Ők még az a generá-
ció, akik nem a LIKE-ok számában mérik a barátságot, kollegialitást, 
hanem beszéltek egymással, üdvözölték a szembejövőt. Ők nem 
az internet rabjai, ők soha nem szelfiztek a „mai paripám”- mal, 
mert sem telefonjuk, sem idejük nem volt arra. Náluk a vasút, a 
mozdony szeretete másban merült ki! Olyanban, amire büszkék 

lehettek és voltak is, s ezért mindenki 
felnézett rájuk, a szakmájukra. Tartsd szem előtt 
ezeket, ha úgy érzed nincs igazuk, amikor kritizál-
ják a mai fiatalokat! Csak mosolyogj rájuk, mert 
akkor is ők a mi elődeink, a mi mozdonyvezető 
csapatunk tagjai! Megérdemlik!
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RCH hírek

2018. június22

Az árufuvarozás zöld alternatívája

A Rail Cargo Hungaria a magyar vasúti 
árufuvarozási szektor piacvezetőjeként, 
illetve a Rail Cargo Group magyarországi 
leányvállalataként a minőségi szolgálta-
tásnyújtáson túl a környezettudatos mű-
ködtetésre is alapértékként tekint. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy a társaság 
folyamatosan a zöld gondolat jegyében 
fejleszti működését, korszerűsíti techno-
lógiáját. 

Ennek újabb lépéseként a vasúttársaság idén hat Taurus moz-
donnyal növelte vontatási kapacitását, flottája így 32 korszerű és 
környezetkímélő vontatójárműre bővült. A Taurus mozdonyok 
ugyanis fékezés során képesek a vonat mozgási energiáját villa-
mos energiává alakítani, és azt a hálózatba visszatáplálni. Egy 
példával illusztrálva: 100 km/h-ról lelassítva egy 2000 tonnás 
tehervonatot továbbító mozdony által visszatáplált energia egy 
átlagos magyar háztartás egy havi fogyasztásának felel meg. A 
vállalat a vontatási feladatok közel felét teljesíti olyan modern, 
kiváló hatásfokú villanymozdonyokkal, amelyek lokális CO2 kibo-
csátása nulla. A korszerű vontatójárművek mellett a Rail Cargo 
Hungaria kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy mozdonyvezetői 
energiakímélő vezetéstechnikával vontassanak, ezen képesség 
elmélyítését szimulátoros képzéssel segíti elő. 

A vasúttársaság ugyanakkor a teherkocsik mosásakor, karban-
tartásakor is a környezetbarát megoldásokat helyezi előtérbe. A 
teherkocsi-kerékpárok javítása során, ha szükségessé válik a 
csapágyak cseréje, kizárólag olyan alkatrészek beépítését enge-
délyezi, amelyek lehetővé teszik, hogy a csapágyzsír használata 
felére csökkenjen. A környezetre ártalmas grafitos zsír használa-
tának jelentős mértékű visszaszorítása érdekében az ütközőké-
szülékeknél és a forgóvázas kocsiknál kenést nem igénylő átala-
kításokat végez, továbbá a súrlódó alkatrészek súrlódó felületeit 
műanyagra cserélteti. Mindezek mellett a teherkocsik fővizsgála-
tán kizárólag oldószermentes bevonatrendszereket engedélyez, 
valamint folyamatosan törekszik arra is, hogy csökkentse a kocsik 
zajkibocsátását. 

A Rail Cargo Hungaria elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon 
a bolygó ökoszisztémájának megőrzéséhez, a környezet minő-
ségének megóvásához, javításához. Az Ozone Network zöld 
tematikájú televíziós csatorna felfigyelt az RCH környezetvédelem 
iránti elkötelezettségre, és rövid interjút készített a társaság ille-
tékes vezetőivel. 

A kisfilm a Rail Cargo Hungaria YouTube csatornáján érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?v=zvvgduMr4xY

További információk:
Rail Cargo Hungaria Zrt.     
Marketing és kommunikáció    

      
E-mail: press.rch@railcargo.com   
www.railcargo.hu
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Vontatás Labdarúgó Kupa – már hatodszor!

A hagyományos Vontatás Labdarúgó Kupára immáron hatodik alkalommal került 
sor május 25-én a Ferencvárosi Torna Club Népligeti Edzőcentrumában. 

A zord, esős időjárás senkinek sem szegte kedvét, és idén is nagy számban érkeztek játékosok a kupa elnyerésének reményében.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan a magyar csapatok mellett osztrák és román kollégáink is megmérettették magukat a Lázár Gyuláról 
elnevezett pályán. Az eseményt Feldmann-Siklósi Szilvia vontatás vezető nyitotta meg. 

Az izgalmas meccsek során idén 8 csapat mérkőzött meg 
a fényesen csillogó kupáért. A végjátékban a Rail Cargo 
Romania és a Szolnoki Mozdonyvezetők találkoztak, és 
utóbbiak győzedelmeskedtek, így ők vihették haza az első 
helyezettnek járó kupát, valamint a vándorserleget.  A 3. 
helyért a Budapest-Keleti csapata és a Kiskunhalasi Moz-
donyvezetők küzdöttek meg. A képzeletbeli dobogó har-
madik fokára végül a kiskunhalasi játékosok léphettek fel. 
A találkozón nemcsak a csapatok teljesítményét ismertük 
el, hanem a kiemelkedő egyéni teljesítményeket is, így lett 
holtversenyben a torna két gólkirálya 6-6 góllal Mogyorósi 
Zoltán a Szolnoki Mozdonyvezetők csapatából, és Csam-
angó Dániel, aki a kiskunhalasiak csapatát erősítette. A 
legjobb kapusnak ezúttal a Rail Cargo Romania játékosa, 
Daroiu Florin bizonyult.

A kiérdemelt serlegeket és emléklapokat az esemény 
végén a Vontatás szervezet képviseletében Oláh Viktória 
adta át a nyerteseknek. Ezúton gratulálunk valamennyi 
résztvevőnek, és köszönjük a meghívás elfogadását, vala-
mint az aktív részvételt. A résztvevők lelkesedése nélkül 
nem jöhetne létre évről évre ez a sikeres rendezvény, így 
reméljük, hogy ez a lendület a következő években is fenn-
marad majd.
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Vasút másképpen

Átkelés a La Manche csatornán „száraz lábbal”

Móricz Zsigmond kollégám írása (Egy 
kis Amerika) jutott eszembe - amit 2016. 
februárjától jelentetett meg újságunkban  
-, amikor közeledtem sok kilométer veze-
tés után a franciaországi Calais melletti 
Frethunbe. Lehet, hogy mást is érdekelne 
ez az elém táruló látvány, ha bemutatnánk 
a Mozdonyvezetők Lapjában? De hogyan? 

 Mert adatokkal nem akarom terhelni az olvasót, hiszen abból 
van elég az utasításainkban. Arról sok helyen lehet olvasni, hogy 
ezt az építményt /ami nem egy alagút, hanem inkább alagút rend-
szernek nevezhető/ 6 év kemény munka után, 1994. május 6-án 
adták át II. Erzsébet brit királynő és Francois Mitterand akkori 
francia elnök jelenlétében. Azt is sokan tudják, hogy már Napó-
leon is foglalkozott az alagút gondolatával; hogy két oldalról kezd-
ték a fúrást, s összeéréskor csak 26 cm különbség volt; hogy a 
fúrópajzsokat nem hozták ki, találkozáskor lefelé fúrtak velük és 
eltemették azokat; hogy a kitermelt sziklát Angliába vitték, beön-

tötték a tengerbe, s így a Brit-sziget 
területe 2 ha-ral (20 000 m²) megnőtt; 
hogy ez az alagút a világ leghosszabb 
(legdrágább, 9 milliárd font) tengeri alul-
járója, ami 50,45 kméter hosszan hú-
zódik az Egyesült Királyság és Francia-
ország között 

Ebből 37,9 km hosszan 
40 méterrel (helyenként 75 
méter) a La Manche-csa-
torna feneke alatt, a szik-
lákba fúrva helyezkedik el a 
három önálló, párhuzamos 
járat. A két, 7,6 m magas 
vasúti alagútban zajlik a 
közlekedés: az egyiken 
Anglia (Folkeston melletti 
Cheriton), a másikon Fran-
ciaország felé haladnak a 
szerelvények. A középső,  
5 m átmérőjű járat a szer-
vizalagút, mely a karbantar-
tási munkálatokhoz épült, 
de vész esetén ezen köze-
líthetők meg a vasúti vona-
lak. 

A kizárólag vasúti közlekedést lehetővé tévő alagúton úgyne-
vezett shuttle-járatok (ingavonatok) szállítják át az autókat, de 
menetrendszerinti (tehervonatok is) szerelvények is áthaladnak a 

La Manche - Angliát és Normandiát elválasztó - csatorna alatt. 
Utóbbiaknak köszönhetően London-Párizs közti menetidő köz-
vetlen Eurostar vonattal mindössze 2 óra 54 percre, a Lon-
don-Brüsszel menetidő pedig 2 óra 40 percre csökkent. 

 Máris sok adat került elő, pedig nem egy mérnöki leírást aka-
rok (nem is tudok) átadni erről a csodálatos építményről, hanem 
egy élménybeszámolót, azt bemutatva, amit én éltem meg. Hát-
ha valakinek segít abban, hogy merre induljon el, ha kipróbálná 
az átkelés ezen formáját, vagy csak olvasson róla:

 Amikor Enid lányom egyik angliai kirándulása alkalmával az 
utazáshoz a Channel Tunnel (magyarul: Csalagút) szolgáltatását 
vette igénybe, (csak) mozdonyvezetőként irigykedtem, hogy lát-
hatja ezt az építményt, ezt a vasúthoz köthető közlekedési formát. 
Amikor hazaért, érdeklődve hallgattuk élménybeszámolóját, de 
bevallom, én már tűkön ültem, hogy mikor érkezünk a La Man-
che-csatorna alatti út meséléséhez. De nem értük el ezt a pontot, 
így rákérdeztem, hogy milyen volt a tenger alatti vonatozás? „Sem-
mi extra, bementünk a busszal egy vonatba, sötétben ültünk, s 
nemsokára mentünk tovább”- volt a válasz. Mit mondjak, nem ezt 
vártam, ráadásul 1 db (azaz egy darab!) képet mutatott, mert 
szerinte nem volt mit felvennie. Hihetetlennek tűnt, fáradságának, 
„vasút iránti immunitásnak” tudtam be e „kimerítő” válaszokat. 
Másnap próbálkoztam még egyszer, hogy milyen volt a mozdony, 
látta-e a mozdonyvezetőt, de csak annyit mondott: „Apa!” Ekkor 
már biztos voltam benne, hogy többet nem tudok meg ezen a 
csatornán (a csatorna alatti vonatozásról).

 Ezért is volt öröm/?/számomra, hogy amikor a fiamék látoga-
tását terveztük Angliába (Warrington), az eddigi hajózás, repülés 
mellett szóba került a Channel Tunnel. 

 Ennél az „öröm” szónál azért megállnék egy pillanatra! Egy 
szülőnek miért kell ilyen látogatást (csak oda 2500 km) terveznie 
legalább egyszer egy évben? Érdekes kérdés, a válasz elfoglalna 
egy külön oldalt. Mégis, akik erről tehetnek, s nem tesznek ellene 
semmit, nem érdemelnek egy mondatot, egy szót sem! Csak a 
jókívánságomat, hogy minden nap éljék át a búcsúzás „élményét”, 
amit mi és sok ezer család érez minden egyes találkozás végén!

 De térjünk vissza az eredeti kerékvágásba! A tervezgetés alatt 
most elvetettük a repülést, hiszen az csak akkor jó, ha nem aka-
runk igazi magyar ízekkel kedveskedni a gyerekeknek, mert ennél 
az utazási formánál a csomag nagysága, súlya, milyensége (kor-
látozások), nagyban befolyásolják a meglepetések mennyiségét, 
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most pedig karácsonyi látogatásról beszélünk. A komppal való 
átkelésben pedig az idő az, ami miatt nem azt választottuk, bár 
ott az a két és fél, három óra nyújtózkodás jól jön a hajón - a 
kétezer kilométer kocsikázás után -, amíg átkelünk a szigetre.

 Mindezeket figyelembe véve indulhat a szervezés, ami felesé-
gem reszortja nálunk, én ebbe bele sem avatkozom, mert abból 
semmi jó nem sülne ki. Nekem annyi a feladatom, hogy intézzem 
a szabadságom, indulás előtt bepakoljak a kocsiba és hallgassam, 
végrehajtsam a beállított GPS parancsait. Ha megvan a dátum, 
indul az internet - hasonlóan a repülőgéphez, komphoz -, a leg-
megfelelőbb árfekvésű jegy kiválasztása. Nekünk most a Direct 
Ferries oldalán sikerült a foglalás (bennünket a shuttle-járat érde-
kelt), amelyhez meg kell adni a sofőr, az utasok nevét, a gépkocsi 
típusát, rendszámát, hosszát, magasságát (ezeknek a későbbi-
ekben lesz szerepük), ezen már nem lehet változtatni, vagyis nem 
próbáltuk még. A jegy ára legutóbb oda-vissza £192.60, az előző 
utunkon £158,40 volt (Forintban kb: 357-tel szorozd). Ennyit je-
lentett a két év, s az, hogy most karácsony volt. Ha hirtelen kell 
valakinek utazni, akkor helyben is meg tudja venni a következő 
járatra a Flexi jegyét, de azok az árak már biztos, hogy nem a mi 
pénztárcánkhoz vannak méretezve. Emailben érkezik a vissza-
igazolás, innen már csak a várakozás, a készülődés örömteli 
napjai következnek (ami eltarthat akár több hónapig is).

 Szóval, enyém a pakolás, s indulhatunk is. Aki ilyen hosszú 
útra először vállalkozik, az ne úgy számoljon, hogy az országon 
belüli vezetgetés - két város között - kilométerét felszorozza mond-
juk negyvennel, s már Angliában is van. Rá kell pihenni, mert a 
tervezetthez képest túl sokat nem lehet megállni, hiszen időre kell 
menni. Aki jár autópályán, tudja, hogy milyen apróságok miatt is, 
mekkora dugók tudnak kialakulni. Itt például, a vonat indulása 
előtt legkésőbb 45 perccel már a terminálban kell lenni. Ha min-
den jól megy, akkor egyszer csak észreveszed (16 óra után), hogy 
az útjelző táblák már jelzik, hogy a Channel Tunnelhez közelítesz, 
amelyek már külön kezelik a személyautókat. Na, itt kapcsold ki 

a GPS-t, s csak a táblákat figyeld  s nem jársz úgy, mint én! 
Történt ugyanis, hogy láttam a táblát, de a GPS mást mondott, 

s bevitt a kamionok, buszok közé (teljesen más helyen ellenőrzik 
őket), amelyek sofőrjei nagy dudálással, integetéssel, kaján vi-
gyorral fogadtak. Próbáltam a kifelé vezető sávba átmenni, de ez 
a terület már annyira zárt, hogy alig van lehetőség a visszatérés-
re. Már elképzeltem, hogy a kamerákon keresztül látják a rossz 
helyen kacsázó autóm és szirénázó rendőrautók indulnak értem. 
(Úgy, mint Angliában, amikor megfeledkeztem arról, hogy náluk 
a körforgalomba balra kell behajtani, nem jobbra, mint nálunk. 
Ott is szirénázva állították le a forgalmat a rendőrök miattam, de 
nem büntettek, segítettek.) Most azonban nem jött senki, néhány 
padka átugratása és behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása 
után sikerült elérnem a kifelé vezető utat, s az autópálya követ-
kező kihajtójánál (20 Km) vissza tudtam fordulni és próbálkozhat-
tam újra, persze ekkor már az idővel is szűken voltunk. Másodszor 
(GPS nélkül) már jó sávban haladtunk, s megérkeztünk egy au-
tomata kapuhoz, amely képernyőjén - nagy meglepetésemre - már 
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név szerint köszöntöt-
tek. (Bejött, hogy ka-
merán már figyelnek, 
valamint a jegy vételé-
nél ezért fontos, hogy 
pontos adatokat adjunk 
meg!) Ez az okos szer-
kezet megkérdezi, hogy 
az eredeti járattal aka-
runk-e menni, s ha van 
korábbin hely, azt fel-
ajánlja plusz pénzért. 
Nekünk egyszer £65-
ért ajánlott egy órával 
korábbi járatot, de ma-
radtunk az eredetinél, s 

kiadta a jegyet. A sávban tovább haladva elérkeztünk egy röntgen 
kapuhoz, amin egyesével haladhatnak át a kocsik, majd szemé-
lyes átvizsgálás következik, s már bent is vagyunk a (régi nevén) 
VÁM szabad területen, mint a repülőtereken, vagy fent a kompon. 
Itt lehet várakozni, kijelzőkön lehet figyelni, mikor indulhatunk a 
járatunk felé. 

Ez a hely olyan, mint egy bevásárlóközpont, parkolóban hagy-
hatod a kocsid (az E autód is töltheted), bent üzletek, gyerekszo-
bák, kávézók, költheted a pénzed vég nélkül. Amikor kiírják a 
járatod, ki tudsz menni a parkolóból, áthaladsz egy magasság 
ellenőrző kapun a sávok ahhoz a sorompóhoz vezetnek, ahol már 

gyülekeznek a te vonatod utasai az autójukban. Mondhatnám azt 
is, hogy el sem lehet tévedni, de én természetesen erre is rácá-
foltam, mert csak belekeveredtem a Flexi jegyesek sávjába. Pár 
padka, s már a helyemen is voltam, szerintem a kamera kezelője 
már csak legyintett, hogy „megint ez az autó”, s ezért nem nyom-
ta meg a riasztást. Tehát, egy sorompónál állunk, több sávban 
gyűjtik össze az autókat, s indulás idő előtt 10 perccel megindu-
lunk, kacskaringózva, libasorban a vonatunk felé. „Ez se lesz már 
rendes, mint otthon”- gondoltam, s eszembe jutott a jó 30 évvel 
ezelőtti, szalkszentmártoni vagonirozás - amikor megérkeztek a 
szovjet harckocsik átkelve a Dunán az erre az alkalomra kiépített 
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pontonhídon vagy víz alatt -, hogy milyen lassan lett kész. De nem 
így volt, haladt a sor, s a vonat mellé érve a mozdonynál csak én 
lassítottam, s láttam, mennyivel alacsonyabb a kocsiknál. Olyan 
érzésem volt, mint amikor a Mercedes vonatot húzza a Taurus. 

Oldalról lehet (a kijelölt kocsinál) bekanyarodni a vonatba, az első 
ajtón az emeletre, a másodikon a földszinti részbe juthatunk a 
kétszintes vagonnál. Ezért van jelentősége a kocsid méretének, 
mert egy tetőbox-al már csak az egyszintes kocsiba mehetsz, 
ahova a buszok is beállnak. De visz magával a sor, s irányítanak 
is, hiszen az autók között csak pár centi távolságot hagynak a 

hely kihasználása (pedig 800 m hosszú egy ilyen vonat) s a biz-
tonság miatt, hogy ne is tudj a kocsik közé lépni, mert egy eset-
leges vészfékezésnél baleset érhet. A vonat parancsnoka (Chef 
de Train) irányít, megállás után behúzatja veled a kéziféket, lehú-
zatja az ablakokat (a légnyomás különbség miatt) és leengedi a 
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vagonok közti tűzálló falakat, amelyeken innentől már csak gya-
logosan lehet átmenni. Az én pulzusom már százon, szállok ki a 
kocsiból, hogy fényképezzek – erre mit látok? Több kocsiban is 
döntik le az üléseket, szemfedőket raknak fel az alváshoz! „Hogy 
játsszák az agyukat!” – gondoltam, de ekkor megszólalt a vonat 
hangosbeszélője, s az alábbi szöveg hangzott (automata) el an-
golul és franciául indulás előtt (hasonlít arra az eljárásra, amikor 
minden repülő felszállása előtt a stewardess, bemutatja a men-
tőmellény, az oxigénmaszk használatát, a vészkijáratokat):

 „Hölgyeim és Uraim! Kérem, hallgassák figyelemmel a követ-
kező biztonsági előírásokat: Győződjenek meg róla, hogy jármű-
vük kézifékje be van húzva, a sebességváltó pedig egyesbe van 

téve! Az önök biztonsága és kényelme érdekében azt javasoljuk, 
maradjanak járműveikben, ne álljanak vagy sétáljanak a járművek 
között az utazás alatt! Biztonsági okokból hagyja nyitva napfény-
tetőjét és húzza le oldalablakát félig az áthaladás ideje alatt! Em-
lékeztetném, hogy vakuval való fotózás és a dohányzás szigorú-
an tilos, hiszen beindíthatja a tűzjelző berendezést! Ha 
segítségre van szüksége, hívhatja egyik munkatársunkat a se-
gélyhívón, ami a vagon oldalán van elhelyezve, ahol a biztonsági 
előírások is kifüggesztésre kerültek! Kérem, olvassa el ezeket az 
instrukciókat figyelmesen! Vészhelyzet esetén a következő hangot 
fogja hallani: ( jelzés) ekkor pontosan kövesse a leírtakat vagy 
kérje munkatársunk segítségét! Ezután következik a kiürítése a 
helynek, menjen a következő vagonba elővigyázatosságból, amíg 
a vonat nem folytatja az útját!” (fordította: G.Bence) Karácsonykor 
még a mozdonyvezető is köszöntött bennünket abból az alka-
lomból. Gondolom, húsvétkor nem ezt mondja. 
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 Ezek után perc pontosan megindult a vonat, kikapcsoltam a 
telefonon a vakut, s indultam felfedező utamra. Jól haladtam, mert 
alig pár ember szállt ki a kocsikból, csak engem érdekelt a vasúti 
rész. A kb. 30x30-as kis ablakon még egy darabig láttam a kinti 
fényeket, de hamarosan korom sötét lett minden (beértünk az 
alagútba), így a benti dolgokra koncentráltam, mert itt világos volt. 
A néhány bejárt vagonok oldalfalán megtaláltam az említett se-
gélyhívókat, újraélesztő készülékeket, felmentem az emeletre a 
lépcsőkön, amelyek alatt vannak elhelyezve a WC-k. (Itt meg kell 
jegyeznem, hogy egyik utunkon a mi részünkben elromlott, s a 
parancsnok próbálta beindítani újra. 

Azonban nem csak egy van az egész szerelvényben, és nem 
álltunk meg „p.s.szünetre”, hogy az utas leszállva el tudja végez-
ni a dolgát az alagútban.) Az emeleten is kipróbáltam az átjáró 
ajtók nyitását menet közben. Azok ugyanis ilyenkor zsilipként 

működnek, egyszerre egy ember mehet át a másik részbe, hiszen 
a két ajtó nem nyitható egyszerre. Mire ezzel végeztem, már láttam, 
hogy újra látszódnak a kinti fények, mentem vissza a kocsinkhoz. 
Nekem gyorsan eltelt ez a 33 perc! A fülemben a nyomás - amit 
eddigi éltemben csak magasság miatt éreztem - most a mély-

ségből kiérve kezdett megszűnni. A vagonok rugózása durvább-
nak tűnt, „mozgolódott” egy kicsit (azért nem úgy, mint egy Szili) 
ahhoz képest, mintha egy személyvonaton utaztam volna. A se-
bességet nem érzékeltem, csak gyors fejszámolással - a V = s/t 
képlet használatával úgy, hogy egyenletes mozgást feltételezek 
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- kb. 90 Km/h sebesség jött ki, vagyis az alagútban gyorsabban 
mehettünk, talán 120 Km/h-val. Itt kell megemlíteni, hogy a vonat 
előtt összetorlódó levegőt /dugattyúhatás/ 250 méterenként el-
vezetik a szellőző alagútba.  

 A vonat megállása után felhúzták a „tűzfalakat”, újra átjárható 
lett az egész szerelvény, indultak az autók, a kiállás gyorsabb, 
mint a beállás, s az óriási rendezőpályaudvarnak tűnő létesítményt 
minden ellenőrzés nélkül el lehet hagyni. Természetesen figyelni 
kell arra, hogy a bálláskor követett sávon való haladás kiállás után 
változik, mert Angliába való érkezéskor már a bal oldali a mi sávunk 
(hazafelé persze visszaáll a megszokott rend, de először az is 
furcsának tűnik).

 A visszaútnál már mérséklődött a heves szívverésem, más 
szemmel láttam olyan dolgokat, ami először még lázba hozott. 

Figyelve az ott dolgozókat, mozgásukat, kicsit olyan érzésem volt, 
mint akik a napi rutin szerint végzik munkájukat, mert lehet, hogy 
ők már épp a 10. körüket rótták aznap. Olyannak tűnt, mint ami-
kor nálunk valaki az elővárosi fordát járja, az indulási idők is ezt 

bizonyítják. Az utasok is, akik monotonan felszállnak a megszokott 
ajtón, leülnek, újságot, könyvet olvasnak, zenét hallgatnak vagy 
alszanak akár tíz percet is. Amikor legközelebb mentünk, a beál-
lás után már én is döntöttem az ülést, s mászkálás helyett pró-
báltam pihenéssel tölteni azt a fél órát. Lehet, hogy most Te mon-
dod rám, „nézd, hogy játssza az agyát”? Pedig nem! Én már nem 
szólom meg azokat, akik sokadik utazásukon már nem nézelőd-
nek, nem lelkesednek, nem csinálnak fotókat, csak egyet, mint a 
lányom! Igaz, ez „csak” egy shuttle-járat volt, mégis nagy élmény, 
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s ajánlom mindenkinek, aki szereti a vonatozást. Egy Eurostar 
vonaton megint más benyomások érik az embert, abból egész 
másként lát mindent az utazó, bár erre is van egy rövid, de ránk, 
magyar vasútra nézve hízelgő történetem. Amikor fiam először 
utazott Virgin Trains InterCity vonatán, neki is fel-
tettem kérdéseim, ami egy mozdonyvezetőt ér-
dekelhet. Természetesen, tőle sem azt a választ 
kaptam, amit vártam volna: Milyen érzés volt ezen 
a gyönyörű IC-n utazni? – kérdeztem. Semmi 
különös nincs benne apa! Olyan, mint otthon az 
Uzsgyi, csak ez gyorsabban megy – volt a válasz.
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Nem csak foci

Jövőnk egyik titka a barátság

 Ez az írás nem azért született, mert a 
nemzetközi kapcsolatok pályázati kiírásá-
ban ez elő volt írva. Vagyis, mégis csak 
azért, mert elő volt írva. De, ha nem lett 
volna előírva, akkor is megszületett volna 
ez a cikk, mert annyi élménnyel értem 
haza, hogy - fáradságom ellenére - azon-
nal a géphez ültem. A honlapon már meg-
jelent egy rövid tudósítás, de ott a részle-
tek nem voltak kidomborítva, a 
szervezéssel kapcsolatos bonyodalmakról 
nem szólt a szerző.

 Tíz évvel ezelőtt indult ez a történet, amikor Török Jani kollégánk 
megkereste a helyi ügyvivőket, hogy ne csak véletlenszerűen 
találkozzunk a szabadkai mozdonyvezetőkkel, hanem szervezzünk 
egy állandó focikupát. Ezt minden évben megtartanánk úgy, hogy 
alkalmanként másik csapat rendezné. Az ötlettel megkerestük a 
szerb kollégáinkat, aki fogékonyak voltak rá, sőt, tovább is gon-
dolták, hogy nekik van kapcsolatuk horvátországi mozdonyve-
zetőkkel – mi volna, ha meghívnánk őket? Így a szakszervezet 
által kitűzött cél, feladat (is) - hogy ismerjük meg más országok 
vasutasainak életét - teljesülni látszott. (Már többször bebizonyo-
sodott, hogy ez egy jó programpont minden fél számára) A kez-
detekkor még Nis csapata is képviseltette magát, de több oldal-
ról is nehézségekbe ütköztek, ezért jelezték, hogy nem tudnak a 
továbbiakban részt venni ezeken az összejöveteleken. 

  2018. májusi Barátság kupa szervezését Kiskunhalas moz-
donyvezetői vállalták el. Mivel háromra fogyatkozott a küldöttsé-

gek száma, a helyi szervezők gondolkodtak valami megoldáson, 
hogy újra négy csapatos legyen ez a bajnokság. Három variáció 
kínálkozott, de természetesen a negyedik jött be, ugyanis Bp. 
Keleti 2-es számú csapatának (Galaktikusok) vezetője Molnár 
Péter jelezte, hogy szívesen járnak ilyen rendezvényekre. A szer-
vezők örültek e lehetőségnek, s így küldték már el a meghívókat, 
a programot. Megérkeztek a visszajelzések, a létszámok, s mivel 
több hasonló rendezvényünk volt már, szinte rutinból mentek az 
előkészületek a pálya lefoglalására, reggeli, ebéd kiválasztására, 
alternatív programként városunk nevezetességeinek bemutatá-
sára.

 Eljött május 25.-e, amikorra minden le volt rendezve, de egyre 
több telefon érkezett, hogy az előző napokban lebonyolított MOSZ 
kupa középdöntőkön és Cargo kupa mérkőzésein több sérült lett, 
akik nem tudnak jönni. Semmi baj, több kaja jut mindenkinek és 
kész! Gondoltuk, de eljött a május 26, a kiskunhalasi Barátság 
kupa napjának kora reggele. Megpróbáltuk a helyi csapat tagja-
it előkeríteni, de alig lehetett utolérni őket, elaludtak az előző na-
pok sűrű programjai után. Mi akartunk kölcsönadni játékosokat, 
de most úgy állt a helyzet, hogy az ügyvivők is beszállnak focizni 
(ez viccnek is rossz). Elsőként Szerbiából érkeztek meg vendé-
geink teljes létszámban, majd a budapesti kollégáink futottak be, 
s tudtuk tálalni reggelit, a hagyományos virslit, papírtálcán. Ezt 
az utolsó találkozón említették a horvát kollégák, hogy mennyire 
tetszett ez a tálalás, most is így szeretnék. Teljesítettük kívánsá-
gukat, csak pont nekik nem tudtuk (papír) tálcán kínálni a regge-
lit, ugyanis nem érkeztek meg. Ez még hagyján, de utol sem le-
hetett érni őket, nem vették fel a telefont. Mi jöhet még? Nem 
vártunk tovább, biztos közbejött valami – azért szólhattak volna! 
Rajtunk (szervezőkön) kívül senki nem esett kétségbe, azt mond-
ták a fiúk, hogy csináljuk meg három csapatra a sorsolást, kezd-
jük el a meccseket. Így is tettünk, s amikor indult volna az első 
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mérkőzés, újabb fordulat állt be, mert előkerült a Horvátországból 
érkező küldöttség! Igaz, még nem Halason, mert Pécsen vették 
észre, hogy egy helyen rossz felé fordulhattak, s ellenkező irány-
ba mentek. Ekkor már mi is nevettünk, igaz kínunkban! De már 
jönnek, kb. egy óra és érkeznek - mondták. (Azért azt meg kell 
jegyezni, hogy a meghívón szerepelt a pontos cím és a GPS 
koordináták is.) Szólni a konyhára, hogy csúszik az ebéd egy 
kicsit, nem kell két óra múlva megfőni a kakasoknak, elég, ha 
most mennek értük a piacra! Nem örültek az ötletnek, de azt 
mondták, hogy megoldják. A mérkőzéseket elkezdték a jelenlévő 
csapatok, s két óra késéssel megérkeztek a horvát mozdonyve-
zetők is, s ők akkor kapcsolódtak be a „versenybe”.

 Innentől aztán minden beállt a megfelelő kerékvágásba, ke-
mény, de nagyon jó hangulatú mérkőzések zajlottak a műanyag 
(rekortán) burkolatú pályán, nekem inkább majálisra emlékeztető 
volt a fíling. Az ebéd helyszínére késve érkeztünk, ahol Török 
Janira emlékeztünk egy perc néma felállással, hiszen a reggeli 
kavarodásban elmaradt a megnyitó, majd átadtuk a kupát s a 
legjobb játékosoknak szánt trófeákat. Gasztronómiában is vál-
tottunk, mert nem az eddigi hagyományos ételt szolgáltuk fel. 
Ettől egy kicsit tartottunk, de az elfogyasztott mennyiség láttán 
bizton állíthatjuk, hogy jól döntöttünk.

 A pályáról hozott jó hangulat megmaradt, s itt s régi nagy ta-
lálkozások, új ismeretségek köttettek. Az ilyen összejöveteleken 
nagyon fontos a sport, de szakszervezeti szempontból legalább 
ennyit ér a más országok, a saját, de különböző fűtőházak moz-
donyvezetőinek a problémáját megismerni, azokból tanulni. Érez-
hető, látható volt, ahogy kialakultak kisebb csoportok, s a vicce-
lődés mellett komolyabb témák is előkerültek. Mert mindenhol 
vannak a változásokkal kapcsolatban kérdések, kételyek, ame-
lyeket kibeszélve könnyebb lehet a folyamatok megértése, elfo-
gadása. 

 A Halasmédia is mutatott érdeklődést rendezvényünk iránt, 

ahol minden csapat vezetője megszólalhatott. Itt természetesen 
udvarias köszöntések hangzottak el, mert mindenki tudta, hogy 
egy csoport, egy szakma elfogadottsága a kívülállók számára 
ezeken a csatornákon keresztül történhet. ( http://www.halasme-
dia.hu/televizio/megtekintheto-musoraink/video/sportmaga-
zin-2018-05-29 )

 Ki ezekért, ki a vidámságért, a jókedvért, a mozgásért, a finom 
kajákért, de azt mondta megérte eljönni Kiskunhalasra, s folytat-
ni kell ezt a hagyományt. A lelkesebbek azt is kijelentették - erre 
már szakszervezeti tisztségviselőként kaptam fel a fejem -, hogy 
akár feladatként is ki kellene adni ilyen rendezvények megszer-
vezését, mert a fent felsorolt okok viszik előbbre a mozdonyve-
zetői csapatot, itt lehet kifejezni az összetartozást, itt lehet ezt az 
élményt átélni. Azonban volt, aki csak egyszerűen annyit mondott: 
„Ez a jövőnk alapja.” 

 Ennek jegyében is, a találkozó zárásaként a négy csapat ve-
zetője összeült a nap zárásaként, hogy értékeljék az összejövetelt, 
beszéljenek saját problémáikról. Nagy örömünkre pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk a mai napi munkánkról! Megállapodás szüle-
tett a folytatásról, valamint - a mostani helyzetből okulva – arról, 
hogy az eseményt a jövőben nem májusban, hanem júniusban 
tartjuk. Találkozunk 2019-ben Budapesten!

Eredmények:  I. Vinkovci (Horvátország)
 II. Kiskunhalas (Házigazda)
 III. Galaktikusok (Keleti 2)
 IV. Subotica (Szerbia)
Gólkirály: Szkuban Nikola (Szerbia)
Legtechnikásabb: Josip Srednjoselec
 (Horvátország) 
Legjobb kapus:  Szécsi Péter    
 (Galaktikus)



Remek nyaralást és biztonságos utat kivánunk!

Teendőd: 
oszvald.fruzsina@mosz.co.hu email 
címre küld el:
• a tagcsoportod nevét,
• a neved és a veled utazók névsorát,
• az utazásod első és utolsó 

időpontját,
• és a célországot
• az autó gyártási éve és rendszáma

A válaszemailben lévő kártyát ki kell 
nyomtatnod és az utazási idő alatt 
végig magadnál kell tartanod!
(Probléma esetén a kártyán lévő 
telefonszámot kell hívni)

Az Union Biztosító Zrt.-vel kötött 
szerződésmódosítás eredménye, 
hogy autóval történő utazás esetén 
az autó műszaki segítségnyújtás 
esetén is igénybe vehető. Ez a 12 évet 
(év, hó, nap) be nem töltött autókra 
vonatkozik. Ezért a jövőben, aki autóval 
utazik, kérném a gyártási évet és a 
rendszámot feltüntetni.

Az utasbiztosítási igényt a biztosító 
legalább az utazás megkezdése előtt 
1 héttel kéri megküldeni, a határidő 
mulasztása esetén nem garantálható 
a biztosítási igény figyelmbe vétele, a 
biztosítás megkötése!

Union utasbiztosítás, ami ingyenes a 
tagoknak és a családtagoknak.
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Ötlet: Megkezdhetné a MOSZ a tárgyalásokat, hogy nyíljon egy Mozdonyvezetők Országos 
Talált Tárgyainak Osztálya (MOTTO)! Itt azok a mozdonyvezetők kereshetnék az elhagyott dol-
gaikat (telefon, szemüveg + tok, toll stb), amelyeket a nagyszerű szolgálatleírásokból adódó, napi 
több alkalommal végrehajtott, rohamtempójú gép elhagyások miatt felejtenek a vezetőfülkékben.

 
A ló másik oldala: A múlt héten megkeresett az egyik kollégám, hogy mi volna, ha közösen 

lépnénk fel az elkövetkező időkben, s gitáron kísérném őt? Kicsit csodálkoztam, mert nem tud-
tam zenei előéletéről semmit. Egyik buliban ugyan hallottam hangját, miközben a ”zakáccossút, 
ha végig megyek rajtaddéééén…” kezdetű nótát énekelte kicsit orrból, rekedten, hajlításokkal 
megtűzdelve, minden sor végét kitartva hosszan (vibrato), úgy átélve, hogy a hangja sírásban 
csuklott el meghatódottságától, amit magának okozott. Ez azonban nem volt számomra meg-
lepetés, hiszen az ilyen jellegű rendezvények ezen időszakában már teljesen elfogadott, a zenei 
műveltség fitoktatásának ezen formája. A fiatalabb olvasóknak, a következőképpen tudnám ezt 
a régi „hagyományt” a mai korba áthelyezni, s megértetni: Képzeljék el, amikor egy buliban ka-
reoki versenyt rendeznek, s a vége felé már nem lehet kiszedni a mikrofont az önjelölt Sher-ek, 
Lady Gaga-k, Bon Jovi-k kezéből!

 Szóval, ez kép villant fel előttem a kérés hallatán, de bíztam kollégámban, hogy ismer annyira, 
hogy tudja, én nem szoktam ilyenekben részt venni. Azért csak furdalt a kíváncsiság, s megkér-
deztem, hogy milyen közös produkciót képzelt el, hátha berobbanunk a köztudatba? Tovább 
gondolva, már az is egy nagy nyereség lenne, ha egy világkörüli turné alkalmával, kevesebbszer 
kellene otthonról eljönni, mint a jelenlegi helyzetben, mozdonyvezetőként (ami évek óta nem vál-
tozik, csak ígérgetnek). Kezdett tetszeni a felvetés, de hamar jött a hidegzuhany, ugyanis a kö-
vetkezőt mondta: az elmúlt szolgálatomban két óra alatt négyszer szondáztattak. Annyira meg-
tetszett ez a fújogatás, hogy vettem magamnak egy pánsípot, s eldöntöttem, megtanulok rajta 
játszani. Ehhez kellene a kíséret.

 Első meglepetésemből felocsúdva jót nevettem, s örültem, hogy ilyen viccesnek tartják kol-
légáim ezt az eljárást, mert nincs félnivalójuk. Az azonban kérdésként felvetődött bennem, hogy 
biztos ez volt a célja e rendelkezés kiadójának? Megint olyan érzése van az embernek, hogy itt 
egy megfelelési kényszerből végrehajtott kivagyisággal állunk szemben, nem pedig a minél szé-
lesebb körben végrehajtott, hatékony ellenőrzésnek. Jól nekifutottunk az ügynek, de egyesek túl 
nagy lendületet vettek és a …

Pihenő: Minap megkerestem barátunkat, akitől már többször idéztünk e rovatban („Egy hang 
a sorokból”), mert a legutóbbi két Küldöttközgyűlésen alig hallottam hangját, egyetlen „aranykö-
pést” sem dobott be. Megnyugtatott, hogy jól van, semmi baja! Ne aggódjak, csak nyári kény-
szerpihenőjét tölti, mert nincs semmi történés a Küldöttön - amire reagálhatna -, ugyanis annyi-
ra kevesen vagyunk újabban. Neki ez igazolt távollét, őszre várjuk újra poénjait!

Zárfék


