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Mondhatnánk, a történelem ismétli önmagát. Mögöttünk a téli hónapok, szerencsére a 
tél kegyes volt a vasúthoz, a vasutasoknak azonban még semmi jót nem adott.  Nincs már 
abban újdonság, hogy tavaszra maradnak az igazán fontos döntések a béremeléssel és 
az egyéb juttatásokkal kapcsolatban, ezt azonban nem lehet megszokni és így két hónap 
elteltével a türelmünk is egyre fogy. Akik régi vasutasok, tudják, hogy a késlekedést nem 
a szakszervezetek okozzák. Lassan egy éve ismert a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a 
társszakszervezetek bérjavaslata, a javadalmazás többi elemére már ősszel megfogalmaz-
tuk elképzeléseinket, a munkáltató meg hallgat. Az látható, hogy a tulajdonos lélegez-

tetőgépen tartja az államvasutat, késlelteti a béralkuk létrejöttét, bizonytalanságban tartja az amúgy is kedvetlen, 
motiválatlan munkavállalókat. Sokan másik munkahely után néznek, keresik a kedvezőbb lehetőséget, többeknél 
betelt az a bizonyos pohár. A szakszervezetek folyamatosan tárgyalásokat kezdeményeztek, javaslatokat fogalmaztak, 
érdekegyeztető fórumokat szerveztek, közvetítették a hangulatot a MÁV vezetőjének és lassan elindult valami. Két 
tárgyaláson vagyunk túl a MÁV-csoportnál, konkrétumot azonban még nem tudunk, az állam nem sokat foglalkozott 
eddig a vasutas dolgozók problémáival, a menedzsment pedig ebben a helyzetben csak ötletelésig jutott. Várhatóan a 
tavasz közeledtével a tárgyalások felgyorsulnak, ez nem rajtunk fog múlni és az eszközeink is megvannak az egyez-
tetések magasabb fokozatba kapcsolásához, kikényszerítéséhez. Szorosabbra zártuk az állami vállalatok szaksze-
rvezeteinek együttműködését, a reprezentatív vasutas érdekvédelmi szervezetekkel közösen összeállítottuk a kollek-
tív munkaügyi vita anyagát. A 24. órában vagyunk! Tesszük a dolgunk, jó lenne, ha ezt látnánk a tulajdonos oldalán 
is. A GYSEV-nél hasonló a helyzet, az RCH-nál más okból, de szintén nem zárultak még le az egyeztetések. 

A Mozdonyvezetők Lapja igyekszik a hátterét is bemutatni a bértárgyalások eredményét befolyásoló körülményeknek.
Január közepén egy budapesti elővárosi késett vonatnál a mozdonyvezető, tekintve, hogy lejárt a munkaideje, 

leváltót kért és nem vitte tovább a vonatot. Jól tette, a szabályok ezt nem is tették lehetővé. A Start konzultációt 
kezdeményezett a Mozdonyvezetők Szakszervezetével, hogy találjunk olyan megoldást, amely az ilyen esetek előfor-
dulásának kockázatát jelentősen csökkenti és a közszolgáltatás zavartalan működését biztosítja. A munkáltató ered-
ménytelen tárgyalások esetére is felkészült, a 12 órás szolgálatok feldarabolásával, áttervezésével gondolta megoldani 
a helyzetet. Többszöri egyeztetés után született meg az a megállapodás, amely rendezi a helyzetet, a 12 óra feletti 
rendkívüli munkát végző mozdonyvezetők kompenzálása pedig a háromszáz százalékos díjazással úgy gondolom me-
goldódott. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a KSZ módosításban megfogalmazott és csak bizonyos esetekre vonatozó 
szabályozás jogi védelmet is biztosít a vontatási utazószemélyzet számára. Nem hiszem ugyanis, hogy az elmúlt négy 
évben mindössze három olyan eset történt, amikor személyszállító vonatnál lejárt a 12 órás szolgálat. Csak eddig úgy-
mond azért, hogy „menjen a vasút” elvittük a vonatot a leváltóig, a célállomásig, kockáztatva egy rendkívüli esemény 
bekövetkezte esetén a felelősségre vonást. A KSZ módosítása tiszta helyzetet teremtett.

A MOSZ tagság 
előnyei 

 φ az érdekek megfelelő képviselete

 φ szolidaritás, kollegialitás

 φ munkajogi védelem

 φ büntetőjogi védelem 

 φ felelősségbiztosítási védelem

 φ balesetbiztosítási védelem

 φ élet-, betegség- és balesetbiztosítás családtagoknak is 

köthető

 φ utasbiztosítás

 φ Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért 

Alapítvány

 φ kedvezményes mobilflotta

 φ sport-, szabadidős- és kulturális rendezvények

 φ nemzetközi kapcsolatok

 φ Mozdonyvezetők Lapja

 φ MOSZ kiadványok

 φ MOSZ ajándéktárgyak

 φ MOSZ tagkártyával járó kedvezmények (fejlesztés alatt)

JÁR NEKED!
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Kattanj a honlapunkra! 
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Év végi juttatás 
a MÁV-csoportnál, a MOSZ 
álláspontja
Döntött a MÁV-Csoport vezetése, év végi egyszeri juttatásban részesült 
a vasutasok egy része 2019-ben. A munkáltatói intézkedés értetlenséget 
és elkeseredést váltott ki azokban, akik nem részesülnek kifizetésben 
annak ellenére sem, hogy lojalitásuk és egész évben nyújtott áldozatos 
munkájuk alapján számítottak az elismerésre. A Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének álláspontja az, hogy minden egyes munkavállaló 
fontos része a vasútüzem fenntartásának, a biztonságos közlekedés 
működtetésének.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete hosszú idő óta követeli, hogy 
évente Vasutasnapon és év végén a vasutas munkavállalók, köz-
tük a mozdonyvezetők az elvégzett munkájuk alapján, értékelhe-
tő anyagi elismerésben részesüljenek, a jövőre vonatkozó erre 
irányuló javaslatunkat idén is megfogalmaztuk. Elutasítunk azon-
ban minden olyan munkáltatói döntést, ami egyoldalú intézke-
déssel, az érdekképviseletekkel történő megállapodás nélkül 
követhetetlenül, ellenőrizhetetlenül, a munkavállalók számára 
sem ismert módon „osztogat” jutalmat a vasutas munkavállalók 
egy részének. Az ilyen kifizetések inkább okoznak elkeseredett-
séget, valamint áldatlan vitákat a munkavállalók között, minthogy 
erősítenék a vasút iránti lojalitást, elkötelezettséget. Felszólítjuk 
a MÁV-Csoport vezetőit, hogy hagyjanak fel ezzel a káros mun-
káltatói gyakorlattal. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete Homolya Róbert elnök-ve-
zérigazgatónak írt levelében is megfogalmazta véleményét, választ 
azonban nem kaptunk.

MOSZ
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Az első egyeztetésre január 22-én 
került sor, akkor a munkáltató 
nem tett béremelésre vonatko-

zó ajánlatot. Dr. Homolya Róbert el-
nök-vezérigazgató ismertette a MÁV Zrt. 
és leányvállalatai előtt álló rövid-, közép 
és hosszú távú kihívásokat és feladato-
kat. Kijelentette, versenyképes és mo-
dern vasúti szolgáltatásra van szükség, 
ehhez a vasúti technológiát magas szín-
vonalon működtetni képes, megbecsült 
munkavállalókra is szükség van. Közép-
távú megállapodás megkötésében érde-
kelt, ahol a többletteljesítményt is elis-
meri a munkáltató. Olyan egyezséget 
kíván az érdekképviseletekkel, amely-
ben ösztönző elemek is szerepelnek, 
bérajánlatot azonban annak ellenére 
sem tett, hogy a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete, VDSZSZ Szolidaritás és a 
Vasutasok Szakszervezete már 2019 
februárban megfogalmazta javaslatait 
egy középtávú bérmegállapodás alap-
jaként. Az egyéb javadalmazási kérdé-

sekben sem tudtuk meg a munkáltatói 
álláspontot, sem a VBKJ, sem a szenio-
ritás elismerésre, sem az év végi kifize-
tések ügyében nem hangzott el megha-
tározott javaslat. A MOSZ véleménye 
szerint a teljesítményen alapuló, ösz-
tönző rendszert is magában foglaló 
bérfejlesztési elképzelést a vasút egyes 
munkaköreire nem lehet értelmezni, 
megvalósítani. A MOSZ kérte a munkál-
tatói terv átadását a szakszervezetek 
részére, majd részletesen ismertette 
javaslatait a MÁV Zrt. Kollektív Szerző-
désben, illetve egyéb megállapodások-
ban rögzített díjazások, juttatások, va-
lamint a VBKJ rendszer, továbbá a 
szenioritás szerinti egyszeri kifizetés 
tárgyköreiben. A bérfejlesztéssel kap-
csolatban a MOSZ kijelentette, kétszám-
jegyű emelést tart elfogadhatónak, foly-
tatni kell az alapbérek emelését, a 
megbecsülést a kereseteknek is tükrö-
zniük kell. A Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete az év végi egyösszegű kifizeté-

sekkel kapcsolatban elmondta a MÁV 
elnökének, hogy az egyoldalú munkál-
tatói intézkedés miatt a vasutasok egy-
harmada úgy érzi, nem elég lojális a 
munkahelyéhez. A legutóbbi VÉT ülés 
február 12-én volt, érdemi bértárgyalás-
ra akkor sem került sor. A MÁV tulaj-
donosi felhatalmazás nélkül továbbra 
sem mondott 2020-ra vonatkozó bé-
rajánlatot és a szakszervezetek eddigi 
javaslataira sem reagált. A Mozdonyve-
zetők Szakszervezete szerint elfogadha-
tatlan a tulajdonos hozzáállása az állami 
vasút dolgozóival szemben, minden 
nappal növekszik a türelmetlenség és 
elkeseredettség a munkavállalók köré-
ben az elhúzódó bértárgyalások miatt. 
A MOSZ a VÉT ülésen kijelentette, ha 
a hónap végéig nem lesz elmozdulás, a 
munkáltató nem ad bérajánlatot és ezt 
követően nem kezdődnek érdemi bér-
tárgyalások, kollektív munkaügyi vitát 
indít érdekeinek érvényesítésére.

Mosz

Eddig néma 
maradt a MÁV 
a bértárgyalásokon, fogy 
a vasutasok türelme
Továbbra sem tudni, mekkora béremelésre számíthatnak az állami vasút 
alkalmazottjai. A Vasúti Érdegyeztető Tanács eddigi ülésein a MÁV sem 
bérajánlatot, sem egyéb javadalmazásokkal kapcsolatos javaslatot 
nem tett és a szakszervezetek korábbi kezdeményezéseire sem reagált.  
Az érdekképviseletek összehangolják a bérmegállapodások megkötésével 
kapcsolatos cselekvési terveiket.

A vasutat elhagyók 
60 százaléka az alacsony 
jövedelmet jelöli meg a távozás 
indokaként
Javában zajlanak a bértárgyalások az állami és a magánszektor 
vállalatainál, így a Magyar Államvasutaknál is várakozásokkal ültek 
tárgyalóasztalhoz a szakszervezetek, miután a munkáltató csaknem 
két hét késéssel a legutóbbi VÉT ülésre ígért bérajánlatot. De hiába a 
várakozás, a MÁV eddig még nem közölte, mekkora béremelést szán idén 
a dolgozóinak. A Mérce írása.

fotó: Rizsavi Tamás
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A szakszervezetek szerint fel-
háborító, hogy a tulajdonos 
(vagyis az állam) semmibe 

veszi a vasutasokat és egyértelműen 
hátráltatja az egyik legnagyobb állami 
vállalat foglalkoztatási gondjainak 
megoldását – mindezt úgy, hogy a va-
sutat elhagyók 60 százaléka az ala-
csony jövedelmet jelöli meg a távozás 
indokaként. Mint azt a Vasutasok 
Szakszervezete írja közleményében, 
„azzal szembesültünk, hogy a MÁV 
vezetésének semmilyen felhatalma-
zása nincs bérajánlat megtételére.”

A bérharcban részt vevő Mozdony-
vezetők Szakszervezetének (MOSZ) 
alelnöke, Apavári József beszámolója 
alapján az előző, január 22-i bértár-
gyaláson Homolya Róbert elnök-ve-
zérigazgató kijelentette, a MÁV érde-
k e l t  a z  ú j a b b  k ö z é p t á v ú 
bérmegállapodásban, de az állam 
szerinte csak akkor biztosítja ehhez a 
forrásokat, ha – az új stratégia, a ter-
vezett nagyléptékű, jellemzően EU-s 
finanszírozású, vasúti fejlesztések 
mellett – a munkavállalók keresetnö-
velésének jelentős része a hatékony-
ság javításán, a teljesítmény növelésén 
alapul.

Vagyis a béremelésre biztosított for-
rások felét a munkavállalók valamifé-
le teljesítményösztönzés keretében, 
és nem alanyi jogú béremelés formá-
jában kapnák meg.

A szakszervezet alelnöke szerint ez 
igencsak aggályos, hiszen a különbö-
ző munkakörök nem összehasonlít-
hatók, a teljesítmény pedig rengeteg 
külső tényezőtől függ. A teljesít-
ményalapú javadalmazás meghatáro-
zása (vagy annak egy része) ráadásul 
a munkahelyi vezetők feladata lenne, 

tehát, ahogy Apavári fogalmazott, a 
„főnök” döntené el, ki a jó mozdony-
vezető és ki nem az, ami szintén prob-
lematikus. Jól mutatja a MÁV problé-
mákhoz való hozzáállását egy 
közelmúltbeli példa is: január 15-én 
nem először fordult elő, hogy egy moz-
donyvezetőnek még azelőtt lejárt a 
munkaideje, hogy elérte volna a célál-
lomást, ezért a vonattal – és a rajta 
ülő utasokkal – megállt, és váltást 
kért. (A mozdonyvezetők egyébként a 
12 órás műszakjukat követően nem 
folytathatják a munkát az érvényes 
szabályok szerint, ezért nagyon is he-
lyesen cselekedett a szóban forgó 
mozdonyvezető, amikor nem vezette 
tovább a vonatot saját felelősségére.)

A MÁV az eset után közölte, hogy 
kivizsgálja azokat a mozdonyvezetői 
szolgálatokat, ahol a vonat késése ese-
tén hasonló probléma történhet. Mint 
azt közleményében írta a vasúttársa-
ság, „Ennek eredményeképpen a jö-
vőben a vasúttársaságnál a szolgálati 
beosztások elkészítésekor hangsúlyo-
san törekednek majd arra, hogy a 
szolgálati idő 12 óránál rövidebb le-
gyen, így hasonló esetek ne fordulhas-
sanak elő. Korábban Budapestet érin-
tően négy olyan mozdonyvezetői 
szolgálat létezett, ahol ennyire feszes 
volt a szolgálati idő, de ezek átalakí-
tását megkezdték a vasúttársaság 
szakemberei.”

Hogy valójában mi a baj a műsza-
kokkal, tényleg megoldást nyújt-e a 
MÁV intézkedése a problémára és 
egyáltalán milyen helyzetben vannak 
a mozdonyvezetők az állami vasútnál, 
arról Barsi Balázst, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének (MOSZ) elnökét 
kérdezte az újságíró. Ahogy a MÁV-nál 
sok területen, a mozdonyvezetőknél 
is munkaerőhiány van. Sokan hagyják 

el az állami vasúttársaságot – részben 
anyagi okokból, részben a munkaidő-
beosztások, a rendszertelen munka-
végzés és a terhelés miatt. Emiatt ál-
talános a túlórázás, a pihenőnapokra 
elrendelt munkavégzés: a budapesti 
elővárosi vonalakon dolgozók közül 
sokan a kollektív szerződéssel maxi-
málisan kiszabható 300 óra feletti 
éves túlórát teljesítettek 2019-ben – 
vázolta a helyzetet Barsi, aki szerint 
a probléma az, hogy a szolgálatok nagy 
részének megtervezésénél a munkál-
tató egyetlen szempontot tart szem 
előtt, ez a hatékonyság. Emiatt egy 
műszakon belül sincs elég idő a rövid 
pihenésre, a munkaközi szünetek ki-
adása évek óta vita tárgyát képezi. A 
túlterheltségre ráerősít a mozdonyok 
műszaki állapota, a 40-50 éves gépek 
alacsony komfortja, a munkakörülmé-
nyek helyzete.

És bár az utóbbi időben érzékelhe-
tő javulás, még így is évtizedek kelle-
nek, hogy felzárkózzunk az európai 
állapotokhoz. A MOSZ elnöke szerint 
nem a munkaidő csökkentése a meg-
oldás, hiszen 9 óra intenzív, állandó 
koncentrációt igénylő munkavégzés 
mellett is el lehet fáradni, ráadásul 
rövidebb szolgálatok esetén havonta 
20-22 alkalommal is szolgálatban 
kéne lenni. Ez tekintve, hogy a moz-
donyvezetőknek éjszaka is dolgozni 
kell, még inkább fáradtsághoz, kime-
rültséghez vezetne. Szerinte a szolgá-
laton belül több pihenőidő, kiszámít-
ható, egyenletes beosztás és végső 
soron a megfelelő egzisztencia bizto-
sítása lenne szükséges az állami vas-
úttársaság részéről, hogy a munka-
erőhiány enyhüljön, a mozdonyvezetők 
terhelése csökkenjen.

A vasutasok 2017-től 13, 12 és 5 szá-

zalékos béremelésben részesültek 
évente, utóbbi azonban kevésnek bi-
zonyult, főleg a versenyszféra két-
számjegyű béremeléséhez képest. A 
szakszervezetek idén újabb három-
éves bérmegállapodásban gondolkod-
nak – méghozzá mindhárom évben 
kétszámjegyű béremeléssel. Remél-
hetőleg hamarosan az is kiderül, mit 

gondol erről a MÁV.
A munkaerő-elvándorlás megállítá-

sa érdekében a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete, a VDSzSz Szolidaritás és 
a Vasutasok Szakszervezete követelé-
sei között szerepel még: plusz egy havi 
alapbér decemberi kifizetéssel minden 
vasutasnak, havi 3 ezer forintos mun-
káltatói egészségpénztári hozzájárulás 

bevezetése, nyugdíjpénztári munkál-
tatói tagdíjhozzájárulás szinten tartá-
sa, a MÁV-csoportnál eltöltött szolgá-
lati idő anyagi elismerése, az ehhez 
kapcsolódó javadalmazás összegének 
duplájára emelése.

Mosz

fotó: Rizsavi Tamás
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Az elnök-vezérigazgató állás-
pontja röviden a következő 
volt. A munkáltató érdekelt 

egy újabb középtávú bérmegállapo-
dásban, de a tulajdonos (magyar ál-
lam, kormány, miniszterelnök, illeté-
kes miniszter) szerinte csak akkor 
biztosítja ehhez a forrásokat, ha – az 
új stratégia, a tervezett nagyléptékű, 
jellemzően EU-s finanszírozású, vas-
úti fejlesztések mellett – a munkavál-
lalók keresetnövelésének jelentős 
része a hatékonyság javításán, a tel-
jesítmény növelésén alapul. Ezért az 
ő elvárása az, hogy a béremelésre 
biztosított források felét a munkavál-
lalók valamiféle teljesítményösztönzés 
keretében, és ne alanyi jogú béreme-
lés formájában kapják meg. Mindeze-
ket olyan szövegkörnyezetben mond-
ta el az első számú vasúti vezető, hogy 

ezek a jelenlegi vezetés, menedzs-
ment, új soha nem látott tervei, ilyet 
még senki ezen a vasúton nem pro-
dukált, és nem létezik a jelenlegi hely-
zetből e nélkül kitörés. A majdani 
személyszállítási versenypiacon e 
nélkül nincs, és nem lehet siker.

Csak vasutasként már harmincöt 
telet éltem meg (a ’87-es nagy tél ide-
jén Győrben, a Néphadsereg kivezé-
nyelt katonáival, két nap két éjszaka, 
csak a fordítókorongot legalább há-
romszor ástuk ki a hó alól) de más 
vasutas kortársammal együtt, talán 
még nem küzdök időskori demenciá-
val. Ezért aztán ezúton üzenem, nem 
nóvum ez a munkáltatói elképzelés, 
nincs benne – legalábbis mostani tu-
dásunk szerint – semmi újdonság, 
semmi „vasútmegváltás”.

Az 1990-es évek második felében 
– talán még „belelógva” az első Orbán 
kormány időszakába is – az akkor még 
heti, vagy még gyakoribb MÁV VÉT-
eken vívta csatáit a munkáltató a szak-
szervezetekkel, a minden vasutasra 
hatályos vállalati teljesítményösztön-
ző rendszer terveiről. A tervezet „aty-
ja” Kiss László (ha még él, jó egész-
séget kívánok) akkori stratégiai 
igazgató, „keresztapja” Szentgyörgyi 
Tamás (már elhunyt, nyugodjon bé-
kében) vezérigazgató-helyettes volt. 
A rendszer lényege – emlékeim szerint 
– leegyszerűsítve az volt, hogy válla-
lati teljesítmény és/vagy hatékonysági 
mutatókat bizonyos szintig lebontva, 
azok, mint célok elérése esetén kaptak 
volna a vasutasok bért, anyagi jutta-
tást, prémiumot. A rendszer termé-
szetéből következően a munkavállalók 

Nem lehet 
kétszer 
(vagy többször) ugyanabba a 
folyóba lépni! Dehogynem...!
2020 január 22.-én a MÁV „Csoportszintű” VÉT ülésén, dr. Homolya 
Róbert elnök-vezérigazgató – egyfajta évindításként – tájékoztatót tartott, 
többek között, a magyar állami vasút stratégiájáról, (amit februárban 
tárgyal a kormány) a járműállomány, a pálya, a fejpályaudvarok 
fejlesztési terveiről és a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének 
jövőbeli kérdéseiről. Mint munkavállalói érdekképviselet fókuszáljunk 
most ez utóbbira.

többségének a munkavégzése (annak milyensége) termé-
szetesen semmiféle közvetlen, de közvetett hatással sem 
lett volna a célok teljesítésére vagy nem teljesítésére. (ki-
véve, ha azt feltételezzük/valljuk, hogy ha minden vasutas 
jobban dolgozik, akkor csak jobb lesz a vasútnak is) Nem 
szaporítva a szót a tervezet csúfosan megbukott. Egy akkor 
gyakran elhangzott kérdést idézve búcsúzzunk tőle. „Ugyan 
mi köze van a MÁV virágkertész munkavégzésének a vál-
lalat teljesítmény és hatékonysági mutatóihoz?” Persze 
lehet azt mondani, „ez micsoda demagógia”, meg „tessék 
tanulmányozni” a vonatkozó „szakirodalmat”, de minden-
ki tudja, aki csinálta, hogy még a közép és felső vezetők 
sem fogadják el – legfeljebb beletörődnek – azokat a pré-
miumfeladatokat, amelyek teljesítéséhez semmi közük 
sincs. Ja, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk? (az erről 
szóló viccet ismerjük, ugye?)

 A kalandozást befejezve, térjünk át a mozdonyvezetői 
munkakörre, a mozdonyvezetőkre. Hányszor, de hányszor 
hallgattuk már türelmesen vagy épp türelmetlenül, nota 
bene, hajunkat tépve, hogy a mozdonyvezetőket az egy 
szolgálatban teljesített futott kilométer alapján kellene 
díjazni, vagy a szerint, „mennyit időt forgott alattuk a ke-
rék”? (erre egyébként az elnök-vezérigazgatónak is volt 
egy cseppet sem jóízű aktuális utalása) Az ilyen és hason-
ló elképzelések aztán természetesen elhaltak akkor, mikor 
azt a kérdést kellett megválaszolni, hogy mi köze van eh-
hez a mozdonyvezetőnek? Léteznek jogszabályok, utasí-
tások, amelyeket be kell tartaniuk, más készíti a „fordá-
jukat”, más a munkaidő-beosztásukat, stb. Akkor, hogy is 
van ez?

Az általam ismert utolsó komolyan vehető javaslat dr. 
Csiba József főigazgatóhoz köthető, aki a vontatási energia 
felhasználásra/megtakarításra alapozta volna a mozdony-
vezetők anyagi ösztönzését. (Nem állom meg, hogy ne 
utaljak a „gőzös idők” sztorijaira, amikor a szénmegtaka-
rításért járó jutalom elérése érdekében üzleteltek a moz-
donyvezetők a széntéri munkásokkal a hazai és import 
szén keverésével kapcsolatban.) De vissza Csiba doktorhoz, 

ha jól rémlik, vezetéstechnikai képzéssel gondolta haté-
konyabbá, jobbá, energiatakarékosabbá tenni (nyilván a 
fékezés, gyorsítás optimalizálásával) a mozdonyvezetést. 
Nyilván itt sem lehetett kiküszöbölni számos problémát, 
többek között a rendszeresen jelentkező, a vontatási ener-
gia felhasználását befolyásoló, kivédhetetlen külső körül-
ményeket, a mérési pontatlanságokat stb. Végül talán oda 
is eljutott a tervezés, hogy telephelyenként kellene ezt 
értékelni és a vezetőre bízni a mozdonyvezetők differen-
ciált díjazását.

Itt érünk el lassan az írás végére. dr. Homolya Róbert 
elmondta azt is, hogy a munkavállalók közötti differenci-
ált, teljesítmény alapú javadalmazás (vagy annak egy ré-
szének) meghatározása a munkahelyi vezetők feladata, 
illetve joga lenne/lehetne. Tehát a „főnök” döntse el ki a 
jó mozdonyvezető és ki nem az, vagy kevésbé az. Magam 
úgy gondolom, a mozdonyvezetők esetében (különösen az 
IVU óta, de előtte is) az ennek elfogadásához szükséges 
bizalom, pozitív tapasztalat, már régen elveszett vagy so-
hasem volt meg. Egyébként is jó mozdonyvezető az, aki a 
jogszabályok, utasítások betartásával, lelkiismeretesen, 
legjobb tudása szerint, hivatástudattal elvégzi a munkáját. 

Ebben a munkakörben a rugalmasság, a jóindulat, a 
készségesség, és hasonló tulajdonságok, viselkedésmódok 
nem biztos, hogy jó irányba mutatnak. A fentiek okán, 
nem feltétlenül érdeklődve, annál inkább erős kétségekkel 
és meglehetősen pesszimistán várom a munkáltató janu-
ár végéig megalkotandó javaslatait. Arra azonban – immár 
öreg konzervatívként – felhívnám mindenki figyelmét, a 
több mint másfél évszázados magyar vasúttörténet során 
a vasutasok pontos, fegyelmezett munkavégzését, hivatás-
tudatát, büszkeségét, a vasút vonzerejét, a versenyképes, 
biztos, fix és előremenetelt biztosító juttatások alapozták 
meg, nem pedig holmi „megfoghatatlan” esetleges ösztön-
zés. E tárgyban a vasúti munka világa nem változott. (a 
munkabéke pedig nem valami „liberálbolsi” vagy „komcsi” 
szócsökevény)

Apavári József
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TUDJUK, HÁNY ÓRATUDJUK, HÁNY ÓRA
A MÁV-START Zrt. 2019. I-XII. havi FLIRT motorvonat-vezető munkakörre vonatkozó adatai   

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-be-
osztástól elté-
rő foglalkozta-
tás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés 
(óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

XII. havi záró-
létszám (fő)

I-XII. havi 
kumulált átlag-
létszám (fő)

I-XII. havi 
"mínusz" 
órák

I-XII. havi 
betegség órák

I-XII. havi 
beteg-sza-
badság órák

I-XII. havi fi-
zetés nélküli 
szabadság 
órák

I-XII. havi 
szabadság 
órák

I-XII. havi szak-
szerv. kikérő 
órák

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

I-XII. havi ok-
tatás-képzés 
órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 4 991,05 2 667,11 2 323,94 0,00 0,00 1 338,55 23 22,40 -217,09 1 430,40 675,75 512,00 5 255,96 0,00 2 378,63 1 606,19

VSZ Bp-Nyugati 14 312,92 7 094,63 7 218,29 15,00 0,00 1 019,48 72 66,33 -152,65 2 307,03 2 802,31 1 600,00 14 066,51 0,00 1 223,47 1 105,16

VSZ Szolnok 2 780,82 1 272,66 1 508,16 0,00 0,00 944,14 17 15,91 -27,23 16,00 538,80 0,00 3 453,84 0,00 1 656,70 1 558,34

VSZ Székesfehérvár 2 364,23 1 527,11 837,12 0,00 0,00 432,37 10 10,79 -15,74 2 162,61 589,61 0,00 2 357,77 0,00 601,93 1 410,78

VSZ Hatvan 635,68 273,75 361,93 88,00 0,00 129,71 7 4,38 -8,20 72,00 200,73 0,00 1 132,68 0,00 508,79 767,40

VSZ Győr 1 524,75 980,17 544,58 0,00 0,00 505,55 7 8,13 -14,17 227,26 582,76 0,00 1 472,92 0,00 243,00 499,07

TSZVI Budapest összesen 26 609,45 13 815,43 12 794,02 103,00 0,00 4 369,80 136 127,94 -435,08 6 215,30 5 389,96 2 112,00 27 739,68 0,00 6 612,52 6 946,94

Az adatok nem tartalmazzák a motorvonat-vezetői munkakört!

A MÁV-START Zrt. 2019. I-XII. havi mozdonyvezető munkakörre vonatkozó adatai   

Telephely Rendkívüli 
munkavégzés 
összesen (óra)

Munkaidő-be-
osztástól eltérő 
foglalkoztatás 
(óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés 
(óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 
110% (óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

XII. havi 
zárólétszám 
(fő)

I-XII. havi 
kumulált átlag-
létszám (fő)

I-XII. havi 
"mínusz" 
órák

I-XII. havi 
betegség órák

I-XII. havi 
beteg-szabad-
ság órák

I-XII. havi 
fizetés 
nélküli 
szabadság 
órák

I-XII. havi 
szabadság 
órák

I-XII. havi 
szakszerv. kikérő 
órák

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

I-XII. havi 
okta-
tás-kép-
zés órák 
- egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 38 944,84 22 763,10 16 181,74 17,40 0,00 5 799,37 160 175,09 -353,20 12 582,43 7 022,17 1 168,00 39 459,39 3 081,49 4 546,60 5 482,04

VSZ Bp-Nyugati 32 264,25 16 779,96 15 484,29 99,26 0,00 2 570,58 131 139,25 -86,45 15 484,01 7 633,67 1 131,99 31 593,25 134,27 1 573,56 1 231,90

VSZ Szolnok 40 333,64 20 353,31 19 980,33 0,00 0,00 8 232,69 162 170,61 -12,39 3 748,29 5 400,79 464,00 42 169,16 581,44 3 978,24 4 001,39

VSZ Székesfehérvár 21 294,21 16 562,53 4 731,68 1,25 0,00 3 184,76 103 108,38 -17,13 1 746,48 3 546,66 0,00 26 868,14 580,00 2 224,75 2 772,53

VSZ Hatvan 23 415,98 15 970,90 7 445,08 17,90 18,93 5 294,77 104 106,27 -4,01 6 327,31 4 805,95 208,00 26 279,09 121,85 1 186,54 1 164,22

VSZ Győr 24 166,65 17 251,26 6 915,39 8,00 0,00 4 075,15 122 128,29 -14,82 7 419,05 3 882,42 0,00 30 813,74 288,00 1 828,96 3 157,63

TSZVI Budapest összesen 180 419,57 109 681,06 70 738,51 143,81 18,93 29 157,32 782 827,88 -488,00 47 307,57 32 291,66 2 971,99 197 182,77 4 787,05 15 338,65 17 809,71

VSZ Debrecen 34 896,30 20 022,09 14 874,21 163,93 42,67 1 811,84 189 191,17 -122,60 6 066,97 7 755,67 0,00 47 280,78 756,96 5 250,11 3 739,25

VSZ Nyíregyháza 27 511,42 17 146,68 10 364,74 658,00 0,00 2 099,53 129 131,13 -38,97 9 741,69 6 921,47 1 701,00 32 086,28 351,20 2 292,64 1 895,23

VSZ Záhony 17 625,73 10 547,16 7 078,57 1 071,17 203,59 1 350,72 86 86,09 -47,66 3 889,98 2 950,18 0,00 21 589,46 632,33 1 031,69 1 268,56

TSZVI Debrecen összesen 80 033,45 47 715,93 32 317,52 1 893,10 246,26 5 262,09 404 408,39 -209,23 19 698,64 17 627,32 1 701,00 100 956,52 1 740,49 8 574,44 6 903,04

VSZ Miskolc 45 462,66 28 843,57 16 619,09 431,48 10,33 3 551,91 242 251,92 -250,35 14 331,47 12 662,63 0,00 60 226,19 1 132,45 9 341,82 7 201,58

TSZVI Miskolc összesen 45 462,66 28 843,57 16 619,09 431,48 10,33 3 551,91 242 251,92 -250,35 14 331,47 12 662,63 0,00 60 226,19 1 132,45 9 341,82 7 201,58

VSZ Pécs 17 216,58 11 224,54 5 992,04 4,00 0,00 2 215,38 77 79,14 -13,26 2 478,85 2 652,59 0,00 19 391,85 53,02 1 716,24 943,83

VSZ Dombóvár 29 268,21 18 666,71 10 601,50 0,00 0,00 3 738,50 141 145,96 -99,22 8 995,46 6 081,99 176,00 35 239,77 1 098,40 2 697,51 3 629,80

VSZ Nagykanizsa 14 886,42 10 569,27 4 317,15 4,80 0,00 1 342,41 83 85,95 -216,11 3 916,57 3 338,51 0,00 20 654,70 0,00 650,49 722,59

TSZVI Pécs összesen 61 371,21 40 460,52 20 910,69 8,80 0,00 7 296,29 301 311,05 -328,59 15 390,88 12 073,09 176,00 75 286,32 1 151,42 5 064,24 5 296,22

VSZ Szeged 17 647,58 12 255,83 5 391,75 21,17 0,00 4 752,58 115 118,89 -153,92 6 314,64 3 690,32 0,00 27 753,38 553,52 2 908,83 5 645,94

VSZ Békéscsaba 20 421,68 12 233,90 8 187,78 9,25 0,00 2 481,75 130 134,16 -29,06 3 109,78 3 335,18 0,00 31 262,66 799,14 2 692,40 2 598,78

VSZ Szentes 11 301,33 7 258,13 4 043,20 236,62 352,77 2 453,62 71 70,88 -62,61 1 711,39 2 080,48 0,00 17 038,14 218,31 1 725,70 1 322,09

VSZ Kiskunhalas 12 245,96 8 710,50 3 535,46 24,00 11,00 2 409,43 71 75,88 -65,51 4 562,53 2 756,01 1 504,00 18 149,60 168,28 777,12 2 255,41

TSZVI Szeged összesen 61 616,55 40 458,36 21 158,19 291,04 363,77 12 097,38 387 399,81 -311,10 15 698,34 11 861,99 1 504,00 94 203,78 1 739,25 8 104,05 11 822,22

VSZ Szombathely 7 306,62 5 094,19 2 212,43 56,89 98,86 624,89 47 48,93 -63,99 2 650,71 1 418,28 504,00 12 288,00 231,52 578,37 917,80

VSZ Celldömölk 23 903,47 16 839,39 7 064,08 241,70 91,06 4 366,64 124 127,93 -227,06 5 683,66 4 990,83 0,00 31 285,35 676,50 2 073,49 2 871,80

VSZ Tapolca 20 610,16 13 917,57 6 692,59 229,01 32,11 1 793,72 100 101,26 -52,15 4 184,10 4 223,76 120,00 24 950,51 132,45 534,44 2 010,27

TSZVI Szombathely összesen 51 820,25 35 851,15 15 969,10 527,60 222,03 6 785,25 271 278,12 -343,20 12 518,47 10 632,87 624,00 68 523,86 1 040,47 3 186,30 5 567,87

MÁV-START Zrt. összesen 480 723,69 303 010,59 177 713,10 3 295,83 861,32 64 150,24 2 387 2 477,17 -1 930,47 124 945,37 97 149,56 6 976,99 596 379,44 11 591,13 49 609,50 54 600,64

Az adatok tartalmazzák a motorvonat-vezetői munkakört!
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MÁV START HÍREKMÁV START HÍREK

Jelentős szolgáltatási színvo-
nal-emelkedést hozhat az utasok-
nak, az üzemeltetésben pedig költ-

ségcsökkentést a MÁV-START-nak az 
új villamosmozdonyok beszerzése – kö-
zölte a Magyar Hírlap kérdésére Ke-
rékgyártó József azzal kapcsolatban, 
hogy a vasúttársaság 115 új mozdony 
megvásárlására hirdetett tendert. A je-
lenlegi vontatójárműpark már nem kor-
szerű, emellett a pályafelújításoknak 
köszönhetően lehetővé válik, hogy azon-
nal üzembe helyezésük után az átépített 
vonalakon és szakaszokon százhatvan 
kilométeres óránkénti sebességgel köz-
lekedjenek a távolsági vonatok a főváros 
és a megyeszékhelyek között. A beruhá-
zások eredményeképpen lehetővé válik, 
hogy a vasúttársaság a korszerű és a 
környezetvédelmi követelményeknek 
megfelelő járműveket vásároljon, így az 
eljutási idők csökkentésével növekszik 
a vasút versenyképessége.

Mint azt Kerékgyártó József elmondta, 
a mozdonyokat hitelből vásárolják meg: 

egyrészt erre rendelkezésre áll az Eurofi-
ma hitel, a fennmaradó rész pedig piaci 
alapú. Ugyanakkor ezek a járművek nem 
olcsók, hiszen a piacon egy-egy mozdony 
beszerzési ára felszereltségtől és áram-
nemtől függően 1 és 1,3 milliárd forint 
között változik. Mivel ezeket a mozdo-
nyokat nemzetközi forgalomban is köz-
lekedtetni kívánja a MÁV-START Zrt., 
kilencven két-, huszonöt darab pedig 
háromáramnemű lesz. Az új mozdo-
nyoknak a nemzetközi igénybevétel 
miatt kétszáz kilométeres sebességre 
kell alkalmasnak lenniük, és a járművek 
harmincéves élettar-
tama alatt ez a se-
besség várhatóan 
Magyarországon is 
hasznosulni tud. Ez 
a beruházás ugyan-
akkor megtérül a 
vasúttársaságnak is 
– mondta a vezér-
igazgató. A kevesebb 
energiafogyasztás és 

a karbantartási költségek csökkentése 
miatt évente négymilliárd forinttal lehet 
kisebb a MÁV működési költsége a je-
lenlegi mozdonyparkhoz képest. A je-
lenleg közlekedő V43-as mozdonyok 
rendelkezésre állása csak 70-72 száza-
lékos. A korszerű villamosmozdonyok 
elvárt rendelkezésre állása pedig 95 
százalék körüli. Ebből adódóan a 115 új 
jármű 150 V43-as mozdonyt tud kivál-
tani, a fennmaradó ötven helyett pedig 
a szintén új elővárosi KISS motorvona-
tok közlekedhetnek.

Mosz

Megújul a 
MÁV-START 
mozdonyparkja, kiírták a 
közbeszerzést 90 darab két- és 25 darab három 

áramnemű villamos mozdony 
vásárlására közbeszerzési eljárást 
írt ki a MÁV-START Zrt, a szerződés 
megkötése 2020 végére várható, az 
első új mozdonyok legkorábban 
2022-ben állhatnak forgalomba.

A MOSZ megkeresése alapján felül-
vizsgálatra került a hatályos szabályo-
zás és megállapításra került az, hogy 
a fel- és lejelentkezés időtartamára is 
indokolt felügyeleti pótlékot elszámol-
ni, hiszen az is a mozdonyvezető-gya-
kornokok, felügyeletre beosztottak 
betanításának része.

Erre tekintettel a MÁV-START ren-
delkezést adott ki, mely szerint a ren-
delkezés hatályba lépésétől, február 
1-től az egységes gyakorlat kialakítása 

és a munkavállaók méltányos díjazása 
végett – a KSZ-ben foglaltaktól eltérő-
en - felügyelet alatti munkavégzésnek 
minősül a felügyeletet ellátó munka-
vállaló és a felügyelet alatt álló mun-
kavállaló szolgálatának azon része, 
amely alatt a felügyelt munkavállaló 
ténylegesen a felügyeletet ellátó mun-
kavállalóval együtt végzi a munkáját, 
ideértve a fel- és lejelentkezés időtar-
tamát is.

A MOSZ azon felvetésére, miszerint 
ugyanazon szolgálat esetén a moz-

donyvezető-gyakornok munkaideje 
korábban ér véget, mint a felügyeletet 
ellátó mozdonyvezetőé az alábbiakról 
tájékoztatott a MÁV-START: Az admi-
nisztrációs hibát kiküszöbölve, a fel-
ügyelet alatt lévő munkavállalók mun-
kaidő-beosztása a jövőben úgy készül 
el, mint azon mozdonyvezetőé, akihez 
be van osztva. A kezdési, végzési idő 
a mozdonyvezető és a felügyelet alatt 
lévő gyakornok esetében meg fog 
egyezni.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

MÁV-START 
mozdonyvezetők felügyeleti 
pótlék (20%) 
A MÁV-START KSZ 10. melléklet 16.§. alapján felügyeleti pótlék illeti meg 
a mozdonyvezetőt abban az esetben, amikor ellátja a hozzá beosztott, 
vezényelt munkavállaló, mozdonyvezető-gyakornok kiképzését, 
betanítását, felügyeletét, ideérte a típus-, vonal-, és állomásismeret 
megszerzését is. Felügyelet alatti munkavégzésnek minősül a felügyeletet 
ellátó és a felügyelet alatt álló szolgálatában a fel- és lejelentkezés 
időtartama közé eső azon szolgálatrész, amely alatt a felügyelt 
munkavállaló ténylegesen a felügyeletet ellátó munkavállalóval 
együttesen végzi munkáját, ideértve az önköltségi út tartamát is. Ennek 
értelmében a fel- és lejelentkezés időtartama nem képezi a felügyeleti 
pótlék számításának alapját.

fotók: Orvos Pál
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ÁRUSZÁLLÍTÁSÁRUSZÁLLÍTÁS

Az eszközállomány, a munkaerő, a területi lefedettség, az árképzés, az 
ügyfélkapcsolatok, a kapacitásmenedzsment, a hatékonyság és az in-
termodalitás tartoznak versenyképességi szempontból a legfontosabb 

szempontok közé - jelentette ki előadásában.
„Az eszközállomány heterogén. Próbáljuk optimalizálni, de a rettenetesen 

nagy tőkeigény és a jelenlegi vasúti árak erre nem adnak lehetőséget. Emellett 
a versenyképességben meghatározó az országhatárokon eltöltött nagyon sok 
idő. Gyékényesnél egy évben 224 ezer percet, Hegyeshalomban 102 ezer óra időt 
töltenek el a szerelvények. Az üzemváltó állomások kapacitását nem tudjuk 
befolyásolni, de ha az Magyarországon van, akkor könnyebb az átjárhatóság” 
– tette hozzá Nagy Zoltán.

A határok átjárhatósága olyan mozdonyokkal csökkenthető, amelyek a külön-
böző országokban ugyanúgy használhatóak. Így csak mozdonyvezetőt kell cse-
rélni, ami gyorsítja a folyamatot. Az ilyen mozdonyok drágák és a fenntartásuk 
is többe kerül.

A munkaerő-
elvándorlás 
veszélye nagy, rendkívül 
keresettek a mozdonyvezetők
A vasúti árufuvarozás 
versenyképességét 
meghatározó 
tényezőiről beszélt 
Nagy Zoltán, az 
MMV Zrt. gazdasági 
vezérigazgató-
helyettese a 
Herceghalomban 
megrendezett 
Nemzetközi 
Közlekedéslogisztikai 
Konferencián.

„Egy mozdonyvezetős továbbítással is rendelkezünk, 
ami szintén időmegtakarítással jár. Olyan munkatársra 
van szükség, akinek megfelelő jogosítványa, vonalisme-
rete és nyelvtudása van mindkét országra vonatkozóan. 
Vannak olyan partneri kapcsolataink, amelyek bizalmi 
elvre épülő vonatátvétellel járnak. Ilyenkor nincs rész-
letes műszaki vizsgálat, hiszen a partnertársaság a visz-
szafelé irányuló forgalmat ugyanúgy átvesszük. Ezekkel 
együtt a 2-3 órás, vagy akár 6-8 órás átadás helyett 30 
perc alatt is át lehet haladni a határon. Mindez termé-
szetesen költség-hatékonyság növekedést jelent” – mu-
tatott rá a Magyar Magánvasút Zrt. gazdasági vezérigaz-
gató-helyettese.

Több áramnemű mozdonyokkal is növelhető a haté-
konyság, de azt csak ott érdemes használni a Magyar 
Magánvasút szerint, ahol ezt a megrendelő megfizeti. A 
társaság különben 80 mozdonyvezetővel dolgozik. A 
munkaerő-elvándorlás veszélye nagy, rendkívül kere-
settek a mozdonyvezetők. A személyi állománynál a 
motivációs kérdéseket kezelik kiemelten. A gazdasági 
vezérigazgató-helyettes szerint a bérszintek kiegyenlí-
tettek. „Ha 10-15 százalékkal több bért kínálnának, ak-
kor azt az ügyfelek már nem biztos, hogy kifizetnék. 
Ezért olyan motivációs megoldásokat dolgoztunk ki, 
amelyek növelik a hatékony humán-erőforrás felhasz-
nálást. A mozdonyvezetőknek a jártasságuk alapján 
különböző kategóriákba sorolva kínálunk életpályamo-
dellt” – emelte ki.

Az üzemviteli tényadatokat kiemelten figyeli a cég a 
kihasználtság javítása érdekében. Műszaki, technológi-
ai, kontrolling és monitoring rendszert használnak, amit 
az egyik legfontosabb versenyelőnyüknek tartanak. 
„Folyamatosan figyeljük a járműpark felhasználásának 
hatékonyságát és a fuvarozási teljesítményt. Részletes 
mozdonykövetésünkben látjuk, hogy milyen feladatot 
végez a mozdony és a munkatársak. Az LWP rendszer 
egy integrált vasútirányítási rendszer, amely minden 
közlekedési információt is felhasznál. A Magyar Magán-
vasút kontrolling osztálya is ezt használja. Automatizált 
teljesítmény és költségriportokat használnak.

„Annyira lehet erős a cég, amennyire fejlett a kapaci-
tásmenedzsment. Pontosan nyomon követjük a napi, 
heti, havi teljesítményünk, ez a versenyképes árazás 
alapja a vasúti területen” – emelte ki Nagy Zoltán.

Mosz
Forrás:autopro.hu

A szakszervezetek még decemberben azt kérték, a gaz-
daság teljesítményét is figyelembe véve tárgyalják újra a 
bérmegállapodást, és legalább kétszámjegyű emelés le-
gyen a minimálbérnél és a bérminimumnál. A munkál-
tatók nem zárkóztak el a javaslattól és korábban a kor-
mány is úgy nyilatkozott, nincs ellenére a kétszámjegyű 
minimálbéremlés. Végül azonban az érdemi tárgyalások 
elmaradtak, így maradt a 8 százalékos emelés. Varga 
Mihály jelezte: várakozásaik szerint 2020-ban 8-9 szá-
zalékot meghaladó átlagkereset-emelkedés várható Ma-
gyarországon.

MOSZ

Nyolc 
százalékkal 
nőtt 
a minimálbér 
és a garantált 
bérminimum 
2020-ra
Január elsejétől a minimálbér bruttó összege 
161 000 forintra, a garantált bérminimum 
pedig 210 600 forintra emelkedett, a 
növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos – 
jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter, 
így a kötelező legkisebb bérek a két évre szóló 
egyezségnek megfelelően növekednek.

fotó: Sklenszky Márk
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ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓ ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓ 

IDÉZET AZ ALAPÍTÓ OKIRATBÓL:
„Az Alapítvány a céljai elérése érdekében az alábbi te-

vékenységeket fejti ki:
a.  egészségügyi tevékenység, betegségmegelőzés, egész-

ségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció,
b. szociális tevékenység, családsegítés, egészségkáro-

sultak támogatása, időskorúak támogatása,
c. oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretter-

jesztés,
d. kulturális tevékenység,
e. jogvédő tevékenység, emberi és állampolgári jogok 

védelme,
f. sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári 

jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével.

Az Alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz magyar és külföl-
di természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, 
vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az Alapítvány 
forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik az Alapítvány 
működését. Az Alapítványhoz való csatlakozási szándékot 
írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a Kurató-
rium dönt.”

Alapítványunk az Alapító Okiratban megjelölt célok 
érdekében fejtette ki tevékenységét.

Az év folyamán a kuratórium februárban, áprilisban, jú-
niusban és augusztusban, októberben valamint december-
ben, azaz kéthavonta ülésezett. Az ülések során mindig 
határozatképesek voltunk, üléseinkről jegyzőkönyv készült.

A Felügyelő Bizottság egy vagy több tagja illetve az Alapí-
tó képviselője esetenként jelen volt az üléseinken. Ülésein-
ket már legalább egy hónappal előre betervezzük, a MOSZ 
honlapján közzétettük. Valamennyi ülésnek állandó témája 

volt a hozzánk forduló kollégák kérelmének elbírálása. Az 
év folyamán mindösszesen 46 kérelemmel fordultak hozzánk 
a kollégák. Ezen felül közel tíz eset volt, amikor az alaptóhoz 
továbbítottunk kérelmeket, mert a tagtársunk nem moz-
donyvezető munkakörben dolgozott, így mi nem segíthettünk 
rajta. Az év folyamán összesen 2 937 000 Ft támogatást, 
segítséget nyújtottunk a hozzánk fordulóknak. Sajnos tavaly 
is több kollégánk hunyt, családjukon 125 000 Ft-al segítet-
tünk. Több kolléga keresett meg minket július-augusztusban, 
mert viharkárt szenvedtek. Összesen közel milliós segítsé-
get nyújtottunk nekik. Az üléseinken egyre gyakrabban 
tapasztaljuk, hogy meglett a fáradozásunk eredménye, azaz 
egyre többen töltik ki pontosan a támogatásigénylő lapot, 
csatolják a szükséges igazolásokat, valamint a hozzánk for-
dulók kérelmei is egyre inkább megalapozottak. Alapítvá-
nyunk elfogadott költségvetéssel bírt 2019-ben is, és szintén 
elfogadtuk a 2018-as évről szóló beszámolókat, a mérleget, 
az eredmény-kimutatását, és a közhasznúsági mellékletet.

Örömteli hír, hogy az adó 1%-nak felajánlásából a remélt-
nél magasabb összeg – de a 2018 évitől 4%-al kevesebb – 
folyt be alapítványunk számlájára, összesen 3 915 381 Ft. 
Gyakorlatilag alapítványunk jelentősebb működési költségek 
nélkül működik. Komolyabb kiadást a könyvelési díjak és 
költségtérítések jelentenek. Nincs adminisztrációs költsé-
günk, nincs irodabérlés és más hasonló kiadásunk.

Felhívom a kollégák figyelmét: érdeklődjenek alapítvá-
nyuknál, ha krízishelyzetbe kerülnek! A segítő szándék 
mellett megvan a segítség anyagi forrása is.

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

Tóth Ferenc Attila
kuratórium elnöke

Alapítványi 
beszámoló 2019 évről.
A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány 
2019 évi tevékenységét is az Alapító Okirat határozta meg.

VÁRJUK ADÓD 1%-ÁT AZ IDÉN IS!
RENDELKEZÉS 2020-BAN AZ ADÓ 1%-RÓL.

ALAPÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 18174432-1-42

Továbbra is lehetőség van arra, hogy rendelkezzetek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelem-
adótok 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetitek!

Magánszemélyként az idén is dönthettek úgy, hogy a megfizetett adótok 1%-át felajánljátok egy regisztrált civil 
szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési 

előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak). Az szja 1% + 1% felajánlására jogosult civil szervezetek, 
jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája a http://nav.gov.hu érhető el.

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtjátok be 
– a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhettek.

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, 
elektronikus úton nyújthatja be:
• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 

19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott 
útján nyújthatjátok be:

• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
• a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
• amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a 

munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ez utóbbi megoldást ajánljuk mindazoknak, akik nem elektronikus úton töltik ki és küldik be az adóbevallásu-
kat! Az előnyomtatott nyilatkozatokat, borítékokat kiküldjük a tagcsoportokhoz, ott továbbra is kitölthetitek, 
leadhatjátok a tagcsoporti tisztségviselőnél, aki azt átveszi, átvételi listán rögzíti, majd eljuttatja a munkáltatóhoz. 
Egyszerű, gyors, kényelmes megoldás.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkeztek befizetett 
személyi jövedelemadótok 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és a késedelmet igazolási kérelemmel sem mentheti-
tek ki.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozaton jelezhetitek azon döntéseteket is, hogy neveteket és elérhetőségeteket a 
megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező 
nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Azt, hogy az általatok idén megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott 1(+1)%-os összegekből, jövő év 
januártól a NAV honlapján megtekinthetitek. Amennyiben elektronikus tárhellyel rendelkezik valaki, elektronikus úton 
tájékoztatja az adóhivatal a felajánlott összeg kiutalásáról.
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TERÜLETI HÍREK TERÜLETI HÍREK 

Nagy várakozással és elvárással vagyunk az ez évi béreme-
léssel kapcsolatosan a tulajdonos és a munkáltató felé, 

különösen, hogy a területünkön a tavalyi évben is bőven 
kijutott a kötelező órán felüli, rekreációs pihenőidőnk ter-
hére történő foglalkoztatásból, hiszen már októberben 
hozzányúlt a munkáltató az általa még egy éve több mé-
diumban is elutasított 300 órán felüli rendkívüli munka-
végzés alkalmazásához – nem kevés egyéni megállapodás 
formájában. Az már más kérdés, hogy a pl. a tavalyi győz-
tes 388 óra miként viszonyul mondjuk a 168 óra alattiak 
szintén nem kis létszámához.

A Bp. Déli Tagcsoport hagyományos évzáró rendezvé-
nyére január 16-án került sor, ahol Tisler József Kollégán-
kat is elbúcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából! 
Hosszú és egészségben töltött nyugdíjas éveket kívánunk 
neki!

Balassagyarmati az Északi és Győri Tagcsoportunk szin-
tén több rendezvényt is lebonyolított az elmúlt időszakban, 
csak szerényen hallgatnak róla. 

Csallos Tamás

A MOSZ Keleti hagyományos Keletis Karácsony rendez-
vényén búcsúztatta az évet és a nyugdíjba vonult kollégá-
kat a Baross Étteremben a Keleti pályaudvaron. A nyugdí-
jas búcsúztaton meg jelent és megköszönte a 
mozdonyvezetők évtizedeken át nyújtott lelkiismeretes, 
odaadó munkáját Lóczi Csaba TSZVI Igazgató. A Mozdony-
vezetők Szakszervezete, a MOSZ Keleti nevében Barsi 
Balázs ismertette a kollégák életútját majd az ajándékok 
átadására is sor került. Darnyik László, Darida László, 
Gulyás József (nem tudott részt venni), Veress Ervin és 
Varjú Zoltán mozdonyvezetők 40 év szolgálat és közel 30 
év MOSZ tagság után remélhetőleg egészségben eltöltött, 
boldog, tartalmas nyugdíjas éveket 
töltenek köztünk. Mi, ezt kívánjuk 
nekik! Azt a sok erőt, kitartást, amit 
eddig a mozdonyvezető hivatás gya-
korlására áldoztak, most szerette-
ikre, barátaikra és nem utolsó sor-
ban magukra fordíthatják. S, hogy 
mi a hosszú élet titka? Talán az, ha 
az ember nem néz annyit hátra, 
hanem megy előre! Minden jót az 
úton!

A keletis közösség hagyományos év végi eseménye a 
Keletis Karácsony, amely alkalom a találkozásra, beszél-
getésre, az emlékek felidézésére, az egymáshoz tartozás 
kifejezésére, az ünnepi pillanatok megélésére, a mulato-
zásra, a táncra. Ennek megfelelően ezúttal is sok olyan 
kolléga, barát találkozott itt egymással, akik mindennap-
jaiból ma már hiányzik a Keleti fűtőház. Az eseményen 
mai és régi keletisek üdvözölték egymást, eljöttek nyug-
díjba vonultak közül is jópáran. A vacsora után kezdetét 
vette a táncmulatság, az estét karaoke zárta.

B.B.

Bp. Centrum Keletis karácsony 
és nyugdíjas búcsúztató
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A 2019-es év is gyorsan elszaladt, ahogy idősödik az em-
ber, sajnos felgyorsul számára az idő múlása is…

A januári ÜT ülésünk kihelyezett ülés volt, Sátoraljaújhely 
állomáson. Az adta a kihelyezett ülés apropóját, hogy a vo-
nalat tavaly átépítették, valamint villamosították is. Egyúttal 
lehetőséget is biztosítottunk a távoli szolgálati helyen, vagy 
annak közelében lakók számára az ÜT ülésen való részvé-
telre.

Meghívtunk egy szakértőt is a pályavasúttól, hogy ismer-
tesse a vonal átépítésének részleteit. Rónyai Gábor úr tájé-
koztatott a 80C vonal átépítésének előzményeiről, az átépí-
tés folyamatáról. A régi alépítmény nagyon rossz minőségű 
volt (sok helyen salak) és több szakaszon árvizes területen 
helyezkedik el. A tervek engedélyezése 2009-2010-ben meg-
történt. Átépítés több évig, részletekben történt, de a mun-
ka nagyrésze 2018-ban és 2019-ben. A felújítás során 54 
kg/m sínek kerültek lefektetésre (100-as vonal bontásából 
is került ide anyag, bevizsgálás és minősítés után) a tengely-
terhelés 21,5 t lett, a sebesség pedig 100 km/h. A szerencsi 
alállomás 2*6 MW-os transzformátora a villamosításra ke-
rülő vonal számára nem volt elégséges, ezért egy 16 MW 
teljesítményű transzformátor is beépítésre került, ez látja 
el villamos energiával a vonalat, dupla tápvezetéken és meg-
erősítő földelő visszavezetésen keresztül. Kizárólag horgany-
zott felsővezeték oszlopok és kompozit anyagú szigetelők 
kerültek beépítésre. Az összes kábel kicserélésre került, 
váltófűtés került beépítésre több helyen, térvilágítás korsze-

rűsítés történt, valamint emelt peronok készültek. A vonalon 
felülvezérelt D55 biztosítóberendezés üzemel, Sátoraljaúj-
helyen a KÖFI, Miskolcra telepített KÖFE rendszerrel. Sá-
toraljaújhely állomás nem biztosított állomás maradt.

A szlovák vonalszakasz néhány száz méterre nem lett 
villamosítva, Sátoraljaújhelyen pedig kézi állításúak marad-
tak a váltók… Jelenleg 4-5 villamos mozdonyt bír el egyszer-
re a rendszer, valószínűleg a villamos védelmi beállítások 
miatt. Sátoraljaújhelyen az előfűtőtelep beüzemelése a ké-
sőbbiekben várható, nincs konkrét információ az időpont-
jával kapcsolatban.

Várható a jelfeladás valamilyen fokú kiépítése. Arra a 
kérdésre, hogy mi szükség volt Sátoraljaújhely állomáson a 
tároló és a szétrohadt víztöltő – egykori fűtőházi vágányok 
– fölött a felsővezetéket kiépíteni nem igazán kaptunk vá-
laszt. Szerintem logikusabb lett volna a vízvezetéket felve-
zetni… Az igazgató úr is tájékoztatott minket az előző időszak 
gazdasági eseményeiről. Már vannak 2019 évi adatok. Köz-
szolgáltatási eredményeink jók, de a mintavétel jellegzetes-
ségei miatt ez nem így látszik. Egy érdekes adat: rengeteg 
– 11 000 db. laminált iránytáblát kell gyártania a TSZVI-nek. 
Jellemző a három fontos munkakörben a létszámhiány. 
Pénztárak maradtak zárva, illetve mindenhol jellemző a 
túlóra. Ugyanakkor bázisévhez képest mind a mozdonyve-
zetőknél (9,1%-os) mind a jegyvizsgálóknál (2,6%-os) volt 
túlóra megtakarítás.

Összesen 12 fő mozdonyvezető túlórája volt 280 óra fölött, 
de a 300 túlórát senki nem érte el, ugyanakkor 10 fő telje-

Miskolc
TERÜLETI HÍREK TERÜLETI HÍREK 

sített 50 túlóra alatt. Egyébként a mozdonyvezetői kar tú-
lóraszórása nem nagy, jellemzően a 150-200 óra között van. 
Egy mozdonyvezető viszont több, mint 1000 óra utazási idő 
feletti időt „ért” el! Gondoljunk bele, ez hat hét, vagy másfél 
hónap megszakítás nélküli utazás. Persze, ez egy képzett 
idő, de akkor is… Ő nyilván gyakran találkozott önmagával 
hazafelé menet, ahogy elindul ismét szolgálatba… Erről 
megvan a véleményem, ami valószínűleg erősen megosztó, 
de az már csak a terjedelme miatt is egy külön írás témája 
lehetne. Mozdonyvezető létszám 7 fővel növekedett 2019 év 
végére, 2020-2021 időszakban várhatóan stagnál – a nagy-
számú képzés ellenére is – míg a jegyvizsgálóknál még több 
képzés lenne szükséges, különben komoly létszámcsökke-
nés, azaz elszabaduló túlóra vártható. A füzesabonyi sze-
mélyzetirányító helyiségében található „hodály” és vizesb-
lokk átalakítása is végre hamarosan elkezdődik…

Több közösségi esemény is történt a Miskolci Tagcsoport-
nál. Még decemberben a szokásos Luca-napi pincetúránkat 
rendeztük meg, ezúttal Feldebrőre utaztunk. Könnyen el-
jutottunk egy gyors buszos átszállással és máris a kis heve-
si település központjában voltunk.

Mivel délelőtt 11 volt mire odaértünk, így nem illet ilyen 
korán bort inni. Ezért a XI sz.-i különleges templomot néz-
tük meg, annak is az egyedülálló altemplomát. Szakértő 
idegenvezetőnk volt Lénárt Gabriella személyében, aki el-
mesélte az Aba nemzetség templomalapításától kezdve az 
egész műemlék történetét, feltárását napjainkig. Ép meg-
szólalt a déli harangszó, mikor átvonultunk Gecse István 
pincészetébe. Mátrai borokat kóstoltunk többnyire fehér-
borokat, és István főleg hárslevelűire a legbüszkébb. Minden 
oka meg is van rá. Számtalan elismerés, diploma mutatja, 

hogy igazi értő borásszal van dolgunk. Na és az 
előadása, az a stand-up-osokat is megszégyeníti. 
Akkora dumája van… Jól kommentálta a borokat, 
nem esett túlzásokba, nem tolta túl az ismertetést, 
és közben sztorizott, mesélt.

Mindenkinek csak ajánlani tudom a Hárs-pin-
cészetet, ha arra jár. Külön előnye, hogy a híres 
műemlék templom tőszomszédságában található. 
Január közepén megrendezte a Miskolci Tagcso-
port a nyugdíjasbúcsúztatóját. Elköszöntünk a 
tavalyi év folyamán nyugdíjba vonult kilenc kol-
légánktól és egy vidám, beszélgetős est keretében 
átadtuk ajándékunkat. Minden kolléga megható-
dott egy kicsit, hiszen mégiscsak életük fontos 
szakasza zárult le. Biztattuk őket egy klub, vagy 

nyugdíjas tagcsoport létrehozására is, reméljük meglesz az 
az aktivista, aki ezt a gondolatot előbb-utóbb a magáévá 
teszi. És egy másik vidám történésről is beszámolok: Új 
színfoltként jelent meg szintén a Miskolci Tagcsoport éle-
tében a bowling. Az idén először, nem versenyszerűen, ha-
nem amolyan baráti gurításra jött össze 12 kolléga a Szin-
va-park Fun-city bowling klubjában, hogy bemutassa: nem 
csak a sört tudja (le)gurítani.

Nagyon jó hangulatú volt az este, nagy nevetések, poénok 
kísérték az „ügyes” gurításokat. Semmiféle izgulás, semmi-
féle versenyzés nem volt, egyszerűen nagyon jól, lazán érez-
tük magunkat. Külön öröm volt számunkra, hogy több fia-
tal kolléga is megjelent, kapcsolatok mélyültek el a 20-30 
éves korkülönbség ellenére. Természetesen lesz folytatás 
is, főleg azért, mert én gurítottam a legjobbat (sic) meg azért 
is, mert nagyon fontosnak tartjuk az egyre komolyabb lét-
számmal jelenlévő fiatalok bevonását a közösségbe. Vannak 
biztató jelek, érzik a fiúk a támogatást, érzik, hogy segítünk, 
hogy „fogjuk a kezüket” Így kell ez, hogy működjön egy jó 
kollektívában! Nagyon nehéz sikereket manapság elérni a 
szakszervezeti munka frontján, de egy fontos visszajelzést 
kaptam, ami az előbbi gondolataimban megerősített: egy 
másik TSZVI területéről nemrég Miskolcra érkezett kolléga 
tartott attól, hogy a „vadkeletre” kerül. Aztán meglepődött, 
milyen jó kis csapat van itt. Tehát van még összetartás, van 
még közös gondolat, együtt lélegzünk. Ne hagyjuk ezeket 
az értékeinket elveszni, ne cseréljük le virtuális igehirde-
tésre, virtuális közösségekre, holmi chat-elésre. Legyünk 
együtt, legyünk egyek…

Tóth Ferenc Attila
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- 2019. december 07-én, Kiskunhalason megrendezésre 
került a hetedik Török kupa. A kiskunhalasi mozdonyveze-
tők focicsapata által őrzött hagyomány, emlékezés - melyet, 
a tragikus körülmények között elhunyt Török János kollégá-
juk emlékére tartanak -, idén különösen megható volt. A 
rendezvényt megtisztelte Jani családja: felesége, fiai, menyei, 
unokája, s leendő unokája is (aki még anyukája védőőrize-
tében volt), valamint sportbarát kollégái. Az esemény csa-
ládi hangulatban telt, s a meccsek is sportszerűek voltak 
olyannyira, hogy a szabálytalanságot elkövető hamarabb 
jelezte hibáját, mint az elszenvedő. Köszönet a szervezőknek, 
hogy ezt a hagyományt, a megemlékezést nem hagyják ki-
hunyni a mai személytelen, önös világban!

 - 2019. december 9-e reggelén köszöntek el a kiskunha-
lasi mozdonyvezetők Hegyi Zoltán mozdonyfelvigyázótól. 
Az utolsó éjszakai szolgálata folyamán több telefont is kapott 
Zoli az irányítóktól, szolgálattevőktől, akikkel hosszú éveken 
keresztül együtt dolgozott, s most köszöntötték nyugdíjba 
vonulása alkalmából. Reggel, azonban már a VOLT (mától 
így mondjuk) kollégái üdvözölték, miután Patócskai Mihály 
leváltotta utolsó szolgálatából. A megjelentek átadták egyé-
ni és közös ajándékaikat. Zoli megköszönte mindenkinek a 
sokévi munkát, s jelezte, hogy a jövőben sem szeretne el-
szakadni a társaságtól. Ezért részt kíván venni a MOSZ 
kiskunhalasi tagcsoport nyugdíjas tagozatának munkájában. 
Elmondta, hogy figyelte magát utolsó szolgálatában, és sem 
örömet, sem bánatot nem érzett magában. A (már) nyugdí-

jas kollégái (Huczek Tibor, Huczek Zoltán, akiktől nemrég 
köszöntünk el) jelezték neki, hogy majd lesz ilyen is, olyan 
is, főleg álmaiban. Ezután - Zolitól kapott jó tanácsok után 
-, rengeteg régi emlék, történet került elő a jókedvű beszél-
getés során, miközben a sok évvel ezelőtti önköltséges uta-
zásokra emlékezve, egy hosszú ultiparti vette kezdetét. 
Boldog nyugdíjas éveket kívánunk Zoli!

- Maradva Kiskunhalasnál, a pilot vezénylési program 
kapcsán januárban újabb egyeztetés volt Budapesten, aho-
va a MOSZ-tól is kértek véleményt, hogy a tervezett, továb-
bi bővítéseknél zökkenőmentesebb legyen az átállás erre a 
rendszerre. A teljes anyagot nem ismertetem most, két do-
log azonban kitűnt a véleményezésből. Az egyik, hogy a 
programban résztvevő mozdonyvezetők „átálltak” (két-há-
rom hónap) erre a rendszerre, programjaikat a hosszútávú 
vezényléshez igazítják. Ebből kifolyólag, kimutathatóan 
kevesebb lett a kérelmek száma. Azonban azt is meg kell 
említeni, hogy ebből az anyagból az is kiolvasható, hogy 
hiába javul a hangulat a mozdonyvezetők körében, ha a 
másik oldalról bizonyos személyek folyamatos, ezt a prog-
ramot „zrikáló” kijelentései (időnként fenyegetései) nagyban 
gátolják a program kiteljesedését, s ezzel késleltetik annak 
kiterjesztését hálózati szintre.

- A következő téma nem kimondottan területi jellegű, de 
úgy gondolom, mindenképp megér egy-két gondolatot. Ezért 
összegyűjtöttem területemről azon véleményeket, melyek a 
munkáltató 2019. év végi „nagysikerű” juttatása után fogal-

mazódtak meg a mozdonyvezetőkben. 
 A Humán erőforrás igazgató által írt levéllel kezdeném 

az összefoglalómat, mely a következőket tartalmazza: ”Ez-
úton is szeretnénk felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy 
a 2019. évben ún. „pulykapénz”, kifizetésére, tulajdonosi 
döntés alapján – nem került, nem kerülhetett sor! Az évvé-
gi kifizetések célja egyrészt a 2020. évben bevetni kívánt 
intézkedések megalapozása, a lojalitás erősítése, a többlet-
tevékenység elismerése, valamint a főtevékenységhez kap-
csolódó, de 2019-augusztusi bérintézkedésből kimaradt 
munkakörökben foglalkoztatottak teljesítményének elisme-
rése.”

 Olvasom e sorokat és nem tudom elhinni! A munkáltató 
komolyan gondolja, hogy egy olyan évvégi juttatásnak kö-
szönhetően, ami a mozdonyvezetők 64%-át érinti, erősöd-
ni fog a lojalitás? Ha valaki elér egy bizonyos túlóra szintet 
(1 -11. havi 167 óra), azzal valóban a többlettevékenységet 
díjazza? Teszi mindezt december közepén, a karácsony 
szellemében. Ehhez csak gratulálni lehet! Bezzeg, amikor 
a rendkívüli munka díjazásának szabályát akarjuk változ-
tatni, hogy az egységes legyen a többi startos munkaválla-
lóéval, azt már nem támogatják. Azt gondolom, hogy ez a 
fajta juttatás, jutalmazás - vagy nem is tudom, minek ne-
vezzem -, sok mindent elért, de az elég messze van a mun-
káltató által megfogalmazott céloktól. Egyébként, normális 
lenne a lojalitást elismerni, de azt - a vélemények többsége 
szerint -, vasutasnapkor és csak előre egyeztetett szabályok 
alapján kellene fizetni. A rendkívüli munkának pedig külön 
díjazása van, ha a munkáltató szerint ez többletteljesítmény, 
akkor emelje fel a túlóra pótlékot, ami mindenkire vonat-
kozik! Végül pedig essék szó egy-két adatról az évvégi jut-

tatással kapcsolatban, ami igen érdekes kérdéseket vet fel. 
Természetesen, az adatok a munkáltatótól származnak és 
csak a mozdonyvezetőkre vonatkoznak, gyakornokok nélkül. 
Hálózati szinten a mozdonyvezetők 64%-a kapott valamilyen 
juttatást, sajnos Szeged TSZVI esetében jócskán lemarad-
tunk, mert itt csak a mozdonyvezetők 38%-a részesült jut-
tatásban. Ami még érdekesebb, hogy hálózati szinten a 
rendkívüli munka alapján a mozdonyvezetők 38%-a része-
sült juttatásban. Szeged TSZVI tekintetében ismételten le-
maradtunk, hiszen itt a rendkívüli munka kívánt szintjét, 
csak a mozdonyvezetők 13%-a érte el. Ha már területi hírek, 
összegezném, Szeged TSZVI 394 mozdonyvezetőjéből, 100 
fő a lojalitás alapján, 50 fő az elért 167 óra rendkívüli mun-
ka alapján kapott kifizetést. Mit lehet ezek után mondani, 
ha már a januári VÉT ülésen is az elmúlt 3 éves bérmegál-
lapodást kellett értékelni és nem ezt a „remek” évvégi jut-
tatást. Mindemellett régóta hallgatom, hogy kevés a moz-
donyvezető, nem győzzük a munkát. Most meg azt látom, 
a munkáltató adatai azt mutatják, hogy a legmagasabb tú-
lórával működő TSZVI-nél is, csak a mozdonyvezetők 52%-
a érte el a kívánt 167 órát. Ezért felmerül a kérdés: tényleg 
kevés a mozdonyvezető? Valóban szükség van arra, hogy 
egyes mozdonyvezetők éves túlórája meghaladja 300 órát? 
Kell-e annyi mozdonyvezetőt képezni, amennyit a cég tervez? 
Tudva azt, hogy már az év végén 569 gyakornok volt lét-
számban. Összesítve a véleményeket, elmondható, hogy 
ezzel az intézkedéssel sikerült az amúgy sem túl jó hangu-
latot tovább rontani. Ezen pedig komolyan elgondolkodhat-
na a tisztelt munkáltató!

Szóth Tibor
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Nem volt ez másképpen ebben az évben sem. No-
vember 15.-én 9 óra körül gyülekeztek a csapatok 
és megkezdődött a gyakorlás. Igen szép számmal 

gyűltünk össze, 55 fő tette tiszteletét a versenyünkön. Zá-
hony, Szolnok, Püspökladány, Mátészalka, MOSZ Train, 
MOSZ MVÁ csapatai és a szervező Debrecen. A rendez-
vényünket jelenlétével megtisztelte Barsi Balázs a MOSZ 
elnöke. A megnyitó végén egy külön kis meglepetésre is 
sor került. Itt búcsúztattuk el Szegedi Zoltán volt tagcsoport 
vezetőnket, valamint Bagi Tibor pénztárosunkat. Köszönet 
a sokévnyi önzetlen munkájukért! A sorsolás után kezde-
tét vette a verseny. Gurultak a golyók, dőltek a bábuk. 
Közben, aki még várta a sorát, egy két sört is legurított. 

Kötetlen beszélgetések indultak, hiszen ez a rendezvény 
a találkozásról is szól. Jó volt látni az örömteli arcokat. 
Aztán szép lassan jöttek az eredmények. Kialakult az egyé-
ni nyolcfős döntő mezőnye. A döntőben is magas színvo-
nalú gurításokat láthattunk. Végül az egyéni első hely, a 
Kara Tóni Vándorkupa győztesének kiléte az utolsó gurí-
táson dőlt el. Az eredményhirdetés után, mindenki elkölt-
hette jól megérdemelt ebédét, összegezhette a nap tanul-
ságait. Sokan jelezték, hogy jövőre is jönnek, ha lesz 
verseny. Rajtunk nem múlik! Köszönet mindenkinek a 
tartalmas napért. Külön köszönet a vendéglátónknak a 
Station vezetőségének, és a dolgozóinak! 

Bowling verseny 
Debrecen 2019.
  Ha november, akkor vár a bowling Debrecenben! Már 2008 óta minden 
évben, az év vége felé hagyományos programunk a bowling verseny. 

EREDMÉNYEK: 
Egyéni:
1.  Barabás Péter 170 fa.
2.  Tőkés László 169 fa.
3. Földesi József 142 fa.

Csapat
1. Kiss András, Rácz Barna, Tőkés László     853 fa.
2. Barabás Péter, Gazsó Attila, Simon László 827 fa.
3. Földesi József, Nemes Zsolt, Vince Elek Sándor 823 fa.

Kiss András
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XXXXXXX MOSZ TAGKÁRTYA KEDVEZMÉNY

 
 

SERVICE4YOU SZÁLLODÁK 
A Service 4 You Hotel Management által üzemeltetett szállodák Magyarország 
közkedvelt régióiban találhatók. 

Családbarát szállodáinkban várjuk gyermekekkel érkező vendégeinket, ahol 
MóKaland játszóházak nyújtanak feledhetetlen kikapcsolódást az egész családnak. 

Wellness- és gyógyszállodáink teljes körű kényeztetést és kikapcsolódást biztosítanak 
minden kedves vendégünk számára. 

 

• 15% kedvezmény a foglalás árából (a teljes foglalásra érvényes) 
• Foglaláskor a promóciós kóddal érvényesíthető a kedvezmény  

A kód a MOSZ központból kérhető. Tel: 30/177-7660 vagy 30/825-5887 munkanapokon 8.00-13.00-ig 
• A foglalás menete: 

- a szállodák online foglalási rendszerén keresztül 
- a www.service4you.hu oldal online foglalási rendszerén keresztül 

• Szállodáink érkezéskor az érvényes Tagkártya bemutatását és a tag azonosítását kérhetik. 
• Kedvezmény: A szállodák honlapján szereplő minden aktuális csomagajánlat árából, valamint az egy éjszakára 

vonatkozó árakból biztosítják a kedvezményt. A kedvezmények nem összevonhatók a szállodák által biztosított más 
kedvezményekkel, valamint a különleges kedvezmények esetében nem érvényesíthetők. 

• Fizetés módja: Készpénzzel, Bankkártyával. SZÉP Kártyát szállodáink elfogadnak.   
Az elfogadott bankkártyák és SZÉP Kártyák szállodánként eltérőek lehetnek. Részletes információ a szállodák 
honlapján. 

Kellemes pihenést kívánunk! 

TISZA BALNEUM HOTEL****
Cím: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.
E-mail: reservation@balneum.hu 
Web: http://www.balneum.hu 

HOTEL YACHT**** WELLNESS & BUSINESS
Cím: 8600 Siófok, Vitorlás u. 14.
E-mail: info@hotel-yacht.hu 
Web: www.hotel-yacht.hu 

HOTEL MÓLÓ*** SIÓFOK (SZEZONÁLIS)
Cím: 8600 Siófok, Vitorlás u. 16.
E-mail: info@hotelmolo.hu 
Web: www.hotelmolo.hu 

HOTEL FORRÁS*** ZALAKAROS
Cím: 8749 Zalakaros, Termál u. 6.
E-mail: info@hotelforraszalakaros.hu 
Web: www.hotelforraszalakaros.hu 

MY LAKE HOTEL
Cím: 8621 Zamárdi, Gáspár András u. 23.
E-mail: reservation@mylakehotel.hu 
Web: www.mylakehotel.hu 

CSERKESZEM PANZIÓ
Cím: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 16.
E-mail: cserkeszempanzio@tmx.hu 
Web: www.cserkeszempanzio.hu

HOTEL AQUARELL**** CEGLÉD
Cím: 2700 Cegléd, Fürdő út 24.
E-mail: staff@aquarellhotel.hu 
Web: www.aquarellhotel.hu

PILVAX HOTEL**** KALOCSA
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 21.
E-mail: info@pilvaxhotel.hu
Web: www.pilvaxhotel.hu

NOSTRA HOTEL*** SIÓFOK (SZEZONÁLIS)
Cím: 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 51.
E-mail: info@nostrahotelsiofok.hu 
Web: www.nostrahotelsiofok.hu 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete és a Service4You Hotel 
Management együttműködési megállapodást kötött egymással, aminek 

értelmében az érvényes MOSZ tagkártyával rendelkező tagjaink 
kedvezményt vehetnek igénybe a következő szállodáknál történő 

foglalásokból.



2020. január-február 2020. január-február32 33

MUNKAVÉDELEMMUNKAVÉDELEM

Ezeket a fertőzés kockázatának szintjétől füg-
gően – a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet 3. sz. 
melléklete szerint, négy csoportba sorolhatók:

• Baktériumok (Bacteria) egysejtű, több-
nyire pár mikrométeres mikroorganizmusok. 

Változatos megjelenésűek: sejtjeik gömb, pálcika, csavart (stb.) alakúak lehetnek.
• A vírus mikroszkopikus biológiai organizmus, amely nem sejtes szerveződésű és csak más élőlények 

sejtjeiben, parazitaként képes szaporodni.
• A gombák (Fungi) - némely védőeszközön csak a latinul található - eukarióta sejtekből álló, egy-vagy 

többsejtű, általában telepes felépítésű, fotoszintetizáló pigmenteket nem tartalmazó, kitintartalmú sejtfal-
lal rendelkező élőlények, melyek az élővilág egy önálló országát alkotják, mert a gombák a növényekkel 
ellentétben, az állatokhoz hasonlóan heterotrófok, azaz szénszükségletüket szerves anyagokból, energi-
aszükségletüket pedig kémiai anyagokból fedezik.

• Az élősködő vagy parazita (régiesen: élősdi) egy másikfaj, (a gazdafaj) egyedeinek testében vagy testfelszí-
nén él, és annak testéből táplálkozik. A gazda testének belsejében élnek az endoparazita, a test felszínén 
pedig az ektoparazita fajok. Az emberi szervezetben a bőrön és a nyálkahártyákon sok olyan mikroorga-
nizmus (szabad szemmel nem látható élő szervezet) is él, amely nem okoz betegséget. Ezért kórokozóknak 
csak azokat nevezzük, melyek kóros biológiai elváltozást (fertőzést, betegséget) hoznak létre az emberi 
szervezetben. 

A BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK A FERTŐZÉS KOCKÁZATÁNAK SZINTJÉTŐL FÜGGŐEN NÉGY CSOPORTBA 
SOROLHATÓK:

1. csoport: az a biológiai tényező, amely nem képes emberi megbetegedést okozni,

Általános 
higiénés 
szabályok
A munkáltatónak minden olyan 
tevékenységnél, amely biológiai 
tényezők kockázatával jár meg kell, 
hogy határozza a biológiai expozíció 
jellegét, időtartamát, megelőzés módját. 
Biológiai veszélyek felmérése a MÁV-
START Zrt. területén folyamatos.  
Elsődlegesen azon lehetséges biológiai 
tényezőket figyelemmel kisérve, melyek 
fertőzést, allergiát vagy mérgezést 
okozhatnak. 

2. csoport: az a biológiai tényező, amely képes emberi 
megbetegedést okozni, ezért veszélyt jelenthet a mun-
kavállaló számára, de elterjedése az emberi közös-
ségben nem valószínű, az általa kiváltott betegség 
többnyire eredményesen megelőzhető, vagy a keze-
lése hatásos.  

3. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi 
megbetegedést képes okozni, ezért komoly veszélyt 
jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének 
kockázata az emberi közösségben fennállhat, de ál-
talában eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése 
hatásos.  

4. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi 
megbetegedést okoz, ezért komoly veszélyt jelent a 
munkavállaló számára, az emberi közösségben való 
szétterjedésének nagy a kockázata, általában nem 
előzhető meg, vagy nem kezelhető hatásosan. 

Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve meg-
szüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta 
kockázatot intézkedések alkalmazásával olyan alacsony 
szintre kell csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egész-
sége és biztonsága megfelelően védve legyen. A munkahe-
lyet, a munkafolyamatokat és a műszaki ellenőrzési tech-

nológiai intézkedéseket úgy kell tervezni, szabályoztatni, 
végrehajtani és ellenőrizni (?), hogy megakadályozzák, vagy 
a minimálisra csökkentsék a biológiai tényezők szétterje-
désének lehetőségét a munkahelyen!

Vasúti vontatójárművek tisztítási technológiáját (munka-
környezetet szabályozó rendeletekhez és munkahelyek ál-
talános tisztítási kötelezettségeihez kötötten) a GTU-001-
AA-0629-a számú technológiai utasítás tartalmazza. Célja, 
hogy megadja a vontatójárművek egységes tisztításának 
módját, feltételeit, amivel a karbantartással jelenleg meg-
bízott szervezet biztosítani kívánja a járművek elvárt tisz-
títási - higiéniai - minőségét. Az egységes tisztítási elvek 
alapján elvégzett mosásoknak biztosítani kellene a kulturált 
vonattovábbítás igényeinek megfelelő tisztaságú vontató-
járműveket, valamint a személyzet megfelelő munkakörül-
ményeit. Az utasítás többek között tartalmazza a tisztítás 
gyakoriságát, módját, az alkalmazott eszközökre vonatkozó 
előírásokat.

Több végrehajtandó elem közül az egyik a „vezetőállás 1. 
szintű tisztítási technológiája, mely” V,N,M” vizsgálatok il-
letve, 10 naponkénti ciklusrend szerint végzendő! A veze-
tőállást a hulladéktároló és hamutartó edények kiürítése 
után száraz tisztítással kell takarítani, seprés, porszívózás. 
A vezetőasztal valamint a fülkében elhelyezett kapcsolókat, 
készülékeket, műszereket, naprolókat ecsettel, puha rongy-
gyal kell portalanítani. Az üvegfelületeket, a figyelő és olda-
lablakokat, a visszapillantó-tükröket, a fényszórók és a 
sugárvetők külső felületét ablaktisztító segítségével kell 
megtisztítani. Az alkalmazható anyag tenzideket, alkáliákat 
és oldószereket tartalmaz, a tisztítandó felületre porlasztás-
sal kell felhordani, majd száraz kendővel áttörölni.

A mozdonyvezető üléseket ki kell porszívózni. A hűtőszek-
rényeket és a kézmosókat savas, ahol szükséges vízkőoldó 
hatású anyaggal kell megtisztítani, majd ezt követően fer-
tőtleníteni és szárazra törölni. A vezetőállás padozatát fel 
kell söpörni, szükség esetén porszívózni. A vezetőállás hoz 
tartozó feljáró lépcső, fogantyúk, kilincsek tisztítását a bel-
ső tisztításhoz engedélyezett tisztítószerrel kell nedvesen 
áttörölni majd száraz törlőkendővel alaposan szárazra tö-
rölni. A klíma berendezést, csak a magasabb szintű karban-
tartásoknál kell ellenőrizni. A 2. és 3. szintű tisztításnál az 
1 szintű száraz tisztítás után az előírás szerint kémiai anyag 
alkalmazásával nedvesen is el kell végezni. A vezető állásban 
lévő klíma berendezéseket is e szinteknél kell ellenőrizni 

fotó: Hetesi József
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és karbantartani. Kiemelten fontos évente egyszer a klíma-
berendezés szakszerű tisztítása, fertőtlenítése, ezzel megaka-
dályozható, hogy a készülékben a mikroorganizmusok meg-
telepedjenek. A hagyományos karbantartás, tisztítás nem 
elegendő feltétlenül szakszerű fertőtlenítésre van szükség.

A KARBANTARTÁSI CIKLUSRENDHEZ ÉS TECHNO-
LÓGIAI IDŐHÖZ KÖTÖTT TISZTÍTÁSOK

Száraz tisztítás (SZ): A mozdony szerkezeti elemek, be-

rendezések, alkatrészek pormentesítése porszívóval, törlő-
kendővel, seprűvel, partvissal és egyéb erre a célra alkalmas 
tisztítóeszközzel.

Nedves tisztítás (N): A vontatójármű külső és belső felületei, 
szerkezeti elemek, berendezések alkatrészek tisztítása vegyi 
anyagokkal a technológiai utasításban meghatározott módon.

Fertőtlenítés (F): A vontatójármű külső felületének illetve 
egyes berendezéseknek a fertőtlenítése az utasításban leír-
tak szerint. 

Tisztítási eljárások „V, N,M” vizsgálatok, 
illetve 10 naponként

„V1, F1, R” vizsgálatok 1 
illetve 2 havonta

„V2, F2”, A” és ennél 
magasabb rendű 

vizsgálatok

Tisztítási eljárások szintjei 1. szint 2. szint 3. szint

Vezetőállás kapcsoló asztal SZ SZ, N SZ, N

Vezetőállás kapcsolók SZ SZ, N SZ, N

Vezetőállás műszerek SZ SZ SZ, N

Vezetőállás vonatvezetői asztal SZ SZ, N SZ, N

Vezetőállás szekrények, burkolatok SZ SZ SZ, N

Vezetőállás ételhűtő, fűtő berendezések SZ, N SZ, N, F SZ, N, F

Vezetőállás naproló SZ SZ SZ, N

Vezetőállás szélvédők, külső-belső oldal, szélvédő 
mosó folyadékkal utántölt

N N N

Vezetőállás lehúzható oldalablakok külső-belső oldal N N N

Vezetőállás egyéb ajtó, ablaküvegek külső-belső oldal N N N

Vezetőállás kézmosó N N, F N, F

Vezetőállás fütő berendezés - SZ SZ, N

Vezetőállás klíma berendezés SZ SZ, N SZ, N, F*

Vezetőállás padló és padozat SZ SZ, N SZ, N

Vezetőállás világító berendezés SZ SZ, N SZ, N

Vezetőállás mozdonyvezetői ülés SZ SZ, N, F SZ, N, F

Vezetőállás második szék SZ SZ, N SZ, N, F

Vezetőállás visszapillantó tükör, kamera SZ, N SZ, N SZ, N

Vezetőállás feljáró lépcső, fogantyú, kilincs SZ SZ, N SZ, N

Vezetőállás oldal és hátfal burkolatok, plafon - N N

Vezetőállás hulladéktároló SZ SZ, N SZ, N, F

Géptér világító berendezések SZ SZ, N SZ, N

Géptér műszerek, kapcsolók SZ SZ, N SZ, N

Géptér ablaküvegek - N N

Géptér olajgyűjtő tálcák SZ SZ, N SZ, N

Géptér járdalapok, padozat SZ SZ. N SZ, N

Géptér ajtó kilincsek, biztonsági rudak, korlátok SZ SZ, N SZ, N

Géptér szekrények, burkolatok, oldalfelületek SZ SZ SZ, N

Géptér levegőszűrő betétek - SZ SZ, N

Dízelmotor és erőátviteli berendezések SZ SZ, N SZ, N

Mozdonyszekrény teljes külsőburkolat mosás - N N

Fényszórók, helyzetjelző, vörös lámpák tisztítása N N N

UIC és vezérlési kábelcsatlakozások tisztítása - SZ SZ, N

Forgóvázak külső mosása - N N

Szinte valamennyi biológiai kockázat az - ezt szabályzó 
61/1999. (XII.1.) EüM rendelettel összhangban - általános 
higiénés szabályok betartását teszi elsődlegessé. A végrehaj-
tására tett intézkedések és ezek esetleges költségei a munka-
vállalót nem terhelhetik (szaktevékenység). Vezetőinknek 
rendszeres helyszíni (technológiai, biztonsági, munkavédelmi, 
stb.) ellenőrzést kell tartani a technológiai területeken ez 
irányban. A vezetői szemlék vizsgálati elemeinek része kell, 
hogy legyen az ellenőrzés. (91 / 2017. sz. Vezérigazgatói uta-
sítás 09.01. függelék).

  Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei a szervezetten 
munkát végzők egészsége, munkavégző képességének meg-
óvása nem lehet kérdéses. A munkáltató felelős az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-
nyeinek megvalósításáért.

Hornok Béla Attila

A munkálatok a tervezettek szerint folynak, átmeneti késlekedést a koro-
navírus miatti intézkedések okoznak, de a kínai gyártó szerint ez ösz-
szességében nem okoz csúszást a határidőben. A nagy teljesítményű 

vontatómozdony végleges fejlesztési koncepcióját az RCH szakemberei 2019 
novemberében elfogadták, és a gyártási folyamat gyors ütemben halad. A moz-
dony váza, valamint annak festése elkészült, már az alkatrészek beszerelése 
zajlik. Az elkészült prototípust elő-
ször az idei németországi Innotrans 
kiállításon mutatják be a szakmai 
közönségnek. Az engedélyeztetési 
eljárás körülbelül két évet vesz 

igénybe, mivel a mozdony Magyarországon kívül Horvátországban, Szerbiában, 
Romániában, Macedóniában, Görögországban, valamint Bulgáriában közle-
kedik majd. A tolatómozdony végleges fejlesztési koncepcióját márciusban 
fogadja majd el az RCH, ezt követően kezdődik a gyártás. Az engedélyeztetés 
ebben az esetben rövidebb ideig fog tartani, hiszen csak Magyarországon kell 
az eljárást lefolytatni. Ha minden a tervek szerint alakul, a két új tolatómozdony 
2022 márciusában elkezdheti a munkát.

Mosz

Forrás:RCH

Elindult az RCH 
hibrid 
mozdonyainak gyártása Kínában
A 2019 szeptemberében aláírt szerződés szerint Európában az első, 
árufuvarozásra optimalizált villany-hibrid mozdonyokat fejleszt a Rail 
Cargo Hungaria számára a kínai CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC 
ZELC), a gyártást is megkezdték.
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Nélkülözhetetlen 
a kombinált- és az egyes 
kocsi fuvarozás állami 
támogatása, enélkül 
veszélybe kerülhet kétezer 
vasutas munkahelye

Állami támogatásra van szüksége az RCH-nak az egyeskocsi fuvarozás 
fenntartására. Ha ez az alapszolgáltatás megszűnik, kétezer vasutas 
munkahelye kerülhet veszélybe és több mint tízmillió tonna áru terelődhet 
át a közútra.

Az egyeskocsi fuvarozás az RCH forgalmának 35%-át 
és mintegy évi 12 millió tonna áru szállítását érinti. 
Ez a tevékenység gyakorlatilag egy közszolgáltatás, 

és Magyarországon ugyanúgy veszteséges, mint egész Eu-
rópában. Ennek fenntartásához a nyugat-európai államok 
támogatások keretében hozzájárulnak. Kovács Imre az RCH 
Igazgatóság elnöke elmondta: „Azon dolgozunk, hogy 2021-
22-től a magyar kormány az egyes kocsi fuvarozást és a 
konténerfuvarozást komoly állami szerepvállalással támo-
gassa. Ez biztosítaná, hogy a vasút részarányát Magyaror-
szágon a jelenlegi 18%-os szinten tudjuk tartani”.

Hozzátette azt is, hogy bár Budapestre évente körülbelül 
250-300 ezer konténer érkezik, azok további elosztása ki-
zárólag közúton történik. Mivel hiányzik a támogatás a 
vasúti alternatíva mögül, a terminálokról 250 ezer konténer 
közúton megy ki, és üresen ugyanúgy jön vissza. Jelenleg a 
vasút a közút mellett nem tud versenyképes lenni, ugyan-
akkor a kombinált-, illetve az egyes kocsi fuvarozás támo-
gatása lehetővé tenné akár új terminálok üzemeltetetését 
is. Figyelmeztetett arra, hogy ha az egyes kocsi fuvarozás 
megszűnne, akkor a MÁV kis túlzással akár be is zárhatná 
a rendező pályaudvarait, mivel azok csak ehhez a tevékeny-
séghez kapcsolódóan működnek, és ezzel több ezer ember-
nek adnak munkát.

Ősszel eldönti a Rail Cargo Hungaria, hogy akár 2021-től 
kivonul-e a vasúti szállítás közel harmadát kitevő egyesko-
csi-fuvarozásból, amely szolgáltatást Magyarországon egye-
dül az RCH nyújtja – mondta Kovács Imre, a cég elnöke. 
„Az egyeskocsi-fuvarozást fenntartjuk 12 éve, amióta priva-
tizált cég vagyunk. Most jutottunk el oda, hogy nem tudjuk 
ezt a közszolgáltatás jelleggel végzett tevékenységünket 
tovább a jelenlegi feltételekkel biztosítani. Hacsak nem ka-
punk erre az osztrák vagy a német példához hasonlóan 
támogatást” – állítja Kovács Imre.

Ha az RCH felhagy az egyeskocsi-fuvarozással, akkor az 
egyik vasúti alapszolgáltatás szűnne meg, feleslegessé vál-
na a rendező pályaudvarok tevékenysége, országos szinten 
több ezer ember kerülhet utcára, és évi 10-12 millió tonna 
áruforgalom terelődhet át a közutakra. Az RCH esetleges 
kivonulása az egyeskocsi-fuvarozásból közvetve a teljes 
hazai vasút működésére is veszélyt jelent – írja közös köz-
leményében az RCH-nál működő két nagy szakszervezet, 
a Vasutasok Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás. Hiá-

ba ígérte a kormány, eddig egyetlen fillért sem fordított a 
hazai vasúti árufuvarozás egyik legfontosabb alaptevékeny-
ségének, az úgynevezett egyes kocsi forgalomnak – amelyet 
a számtalan vasúttársaság közül egyedül az RCH végez – a 
megmentésére. A teheráruk állomásonkénti összegyűjtését 
megalakítása óta végzi az RCH. A tevékenység magas költ-
sége és az ezzel szemben álló alacsony fedezet – a tavaly 
aláírt Rail Cargo Group -Magyar Állam stratégiai megálla-
podásban foglalt támogatás nélkül – több milliárd forintos 
veszteséget okoz a társaságnak - olvasható a közleményben. 
Annak ellenére, hogy a stratégiai megállapodásból egyér-
telműen kiderül: az ágazat biztonságos fennmaradásához 
szinte nélkülözhetetlen ennek a tevékenységnek a támoga-
tása, úgy tűnik, az illetékesek nem vették komolyan az RCH 
jelzését. Ha a cég nem végzi ezt a hazai kis- és középvállal-
kozások működéséhez is fontos tevékenységét, az ágazatban 
akár kétezer vasutas – az RCH munkavállalóin kívül moz-
donyvezetők, tolatásvezetők, kocsirendezők, járműkarban-
tartók – válhat munkanélkülivé.

Mosz

fotó: Prohászka Csaba
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HÁROM, VALAMINT NÉGYFOGALMÚ TÉRKÖZJELZŐK 
A HOZZÁJUK RENDELT KIJÁRATI JELZŐKKEL

Az ötvenes évek elején megkezdődött hálózatunkon az 
Interga cég által tervezett önműködő térközjelzők telepítése 
a nagyobb forgalmú vonalakon. Ezek a térközbiztosító esz-
közök természetesen fényjelzők voltak, de olyan fényjelzők, 
amelyek még nem adtak előjelzést a következő jelzőre. Kü-
lön előjelzőket azonban nem rendeltek hozzájuk, ezért meg-
lehetősen furcsa módon kellett meghatározni az általuk 
adható parancsokat. Így születtek meg a három, valamint a 
négyfogalmú önműködő térközjelzők. A három fogalmat az 
akkori utasítás a következőképpen definiálta. Első fogalom 
a megállj jelzés. Második, a vonat előtt egy térköz szabad. 
Harmadik, a vonat előtt kettő térköz szabad. (Csak zárójelben 
említem mint érdekességet, hogy napjainkban, ha vonatunk-
kal önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályára hívójelzés-
sel járunk ki egy szolgálati helyről, akkor a hívójelzés felol-
dása hasonló jelentéssel bír, mint az egykori háromfogalmú 
önműködő térközjelző harmadik fogalma.) A négyfogalmú 
térközjelző annyiban különbözött háromfogalmú társától, 
hogy azt is tudta jelezni, ha a vonat előtt három térköz állt 
szabadon. (3. ábra.)  Természetesen azokon az állomásokon, 
amelyekről a vonat három vagy négyfogalmú térközrend-
szerre kiépített vonalra haladt ki, a kijárati jelző képeit is 
ennek megfelelően kellett alakítani, hiszen az sem adott mai 
értelemben vett előjelzést. Emiatt aztán alaphelyzetben, 

négyfogalmú térközrendszer esetén a mozdonyvezető a főla-
pon a következő fogalmakat láthatta. Első és legfontosabb a 
vörös, megállj jelzés. Ez azt hiszem, nem szorul külön ma-
gyarázatra. A második variációsorozat, amikor egy, kettő vagy 
három zöld világított a főlapon. A zöld fények számából 
tudhatta a vonat személyzete, hogy az első, a második vagy 
a harmadik vonalra járhat-e ki. Ha csak zöld fény vagy fények 
világítottak a főlapon, sárga vagy sárgák nem, akkor az is 
tudható volt, hogy legalább három térköz vonatmentes a 
kihaladó vonat előtt. A harmadik lehetőség esetén egy zöld 
meg egy sárga, vagy kettő zöld és egy sárga, esetleg három 
zöld plusz egy sárga lámpa ontotta a fényt a kijárati jelző 
főlapján. Jelentése: szabad az első, a második vagy a harma-
dik vonalra (itt is ezt határozta meg a zöld fények száma), 
de csak két térköz vonatmentes (ezt pedig a sárga fény je-
lezte). A negyedik változatban a mozdonyvezető az egy, ket-
tő vagy három zöld mellett kettő sárgát is látott a kijáraton 
világítani. Ebben az esetben mindössze egy térköz volt sza-
bad, a következő jelző előtt meg kellett állni. Kijárati jelzők 
esetén a három és négyfogalmú térközjelzőkkel felszerelt 
pályára való kihaladást a sárga fények elhelyezkedése kü-
lönböztette meg egymástól. (1. ábra.)

Kiegészítő jelzések a kijárati és a bejárati jelzőkön   

A kijárati jelzők főlapja alatt alkalmazhattak kiegészítő 

Rögös út a 
fehértőlfehértől a zöldig
Ötödik, befejező rész
Az előző epizódot a következő mondattal zártam: „Itt már muszáj volt 
eltérni attól a filozófiától, hogy a fényjelzők jelzési képeinek meg kell 
egyezniük az alakjelzők sötétben látható jelzési képeivel, de erről, ennek 
miértjéről majd a következő írásomban fogok részletesen beszámolni.” 
E mondatom természetesen az önműködő térközjelzőkhöz csatlakozó 
kijárati jelzőkre vonatkozott. Most eljött az idő ígéretem beváltásához.

jelzéseket is. A vízszintes fehér lámpasor arra figyelmeztette 
a mozdonyszemélyzetet, hogy a vonat helytelen vágányra jár 
ki. Ha a főlap alatt egy sárga fény égett, az azt jelentette, hogy 
a következő jelző után kitérőbe álló váltó van, a sebességet 
ennek megfelelően kell szabályozni! (2. ábra.)

 
A bejárati fényjelzők képe továbbra is megegyezett az alak-

jelzők sötétben látható jelzéseivel, de itt is megjelentek a 
főlap alatt elhelyezett kiegészítő optikák. A bejárati jelző 
árbocára szerelt kijárati jelző előjelzője eredetileg csak azt 
tudta mutatni, hogy a következő jelzőn szabad vagy megállj 
jelzés várható-e. (Ferdén elhelyezett két zöld vagy két sárga 
fény. Amint korábban már írtam, ennek az volt az oka, hogy 
kezdetben a vonatokat csak egyenes irányú váltókon át, az 
átmenő fővágányon volt szabad áthaladtatni.) Ezért, ha a 
kijárat előjelzője ferdén elhelyezkedő kettő zöld fénnyel (a 
főjelző egy vagy kettő zöld fénye alatt) áthaladásra hívta fel 
a mozdonyvezető figyelmét, de a kijárati váltók kitérő irány-
ba tereltek, akkor kiegészítő jelzésként a bejárati jelzőn az 
előjelző főlapja alatt egy sárga fény világított. (4. ábra.)

A hívójelzés is ez idő tájt jelent meg úgy a jelzők főlapja 
alatt, mint az utasításunkban. Jelentése nagyjából megegye-

zett a ma is használatban lévő hasonló elnevezésű jelzővel, 
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decembere, amikor a MÁV az 1001-es Szilivel bemutatta a 
sajtó képviselőinek  –  ezzel együtt a nagyközönségnek –  az 
új vonatbefolyásoló rendszerét és a hozzá kapcsolódó kor-
szerű fényjelzőit, amelyek már nem a közlekedés irányát, 
hanem annak sebességét jelenítették meg parancsaikban a 
Szerencset Nyíregyházával összekötő vonalon. 1967 nyarán 
azután a magyar vasút végleg búcsút intett a régi irányjelzé-
si szisztémának, helyette az egész hálózatán életbe léptette 
a korszerű sebességjelzési rendszerét. Mindez hatalmas 

változást jelentett a végrehajtó szolgálat életében, de az ok-
tatóknak, sőt az utasítás szerkesztőinek is rendesen feladta 
a leckét. Szeretném példával is illusztrálni a fejekben kelet-
kezett zavart! Az 1975-ben életbe léptetett F1-es utasítás 110-

es pontja a következőket szögezi le: „… A továbbhaladást 
engedélyező jelzések tehát jelzik az érkezési és továbbhala-
dási sebességet, ugyanakkor előjelzést adnak a következő 
jelzőn várható jelzésre, de nem utalnak a közlekedés irá-
nyára, a váltók állására, továbbá a helytelen vágányra törté-
nő kihaladásra. (Egy apró megjegyzés: 1967 után még egy 
darabig életben volt a fehér lámpasor, amellyel a helytelen 
vágányra való kihaladásra figyelmeztették a mozdonyveze-
tőt, de e jelzést később törölték, így 1975-ben már nem volt 
érvényben. 6. ábra.) Miután az F1-es ilyen pontosan megfo-
galmazta, hogy a fényjelzők egyáltalán nem jelzik a haladás 
irányát, szinte érthetetlen, hogy még az 1984-ben hatályba 
léptetett F2-es utasítás 964-es, a „Bejárati irány” alcímű 
pontja is a következőképpen rendelkezett: „A vonatok sze-
mélyzetével közölni kell, hogy a szolgálati helyen egyenes 
vagy kitérő irányba fognak behaladni s a mozdonyvezető a 
vonat behaladási sebességét ennek megfelelően köteles sza-
bályozni. A közlés nem biztosított szolgálati helyre bejáró 
vonatnál a menetrend bejárat című rovatában, biztosított 
szolgálati helyre bejáró vonatnál pedig a bejárati jelzőn kapott 
jelzéssel történik.  Ugye, ma már valamennyien látjuk az 
ellentmondást?

Az új jelzési rendszerben megjelentek a villogó fények, a 
jelzők árbocának színezése meghatározó szerephez jutott, a 

de nem villogott, hanem a vörös fény alatt nyugodt fehér 
fénnyel hozta a mozdonyvezető tudomására, hogy elhaladhat 
a továbbhaladást tiltó jelző mellett. Az utasítás a következő-
képpen definiálta e jelzési képet: „A jelző használhatatlan. 
A vonat behaladhat, de csak olyan sebességgel (legfeljebb 15 
km/ó), hogy bármely pillanatban meg tudjon állni.” Hívójel-
zést akkoriban csak bejárati jelzőkön alkalmaztak.

„FELTÉTELES MEGÁLLJ!”
A fény három- és négyfogalmú térközjelzők árbocait vö-

rös-fehér színűre mázolták. Lapjuk négyszögletes kialakítást 
kapott, azon helyezték el a négy optikát, kettőt-kettőt egymás 
mellett. (Csak zárójelben említem, hogy e kétsoros térköz-
jelzők még sokáig eredeti alakjukban, bár megváltozott je-

lentéssel üzemeltek 1967 után is, amikor már a sebességjel-
zési rendszer volt érvényben. Ilyen jelzőkkel találkozhatott 
az utazó személyzet még a nyolcvanas években is  Kelenföld 
és Ferencváros között, vagy akár a Kőbánya-felsőtől Hatvanig 
terjedő szakaszon.) 1967 előtt még viszonylag szigorúan élt 
az az alapszabály, hogy egy térközben egyszerre csak egy 
vonat tartózkodhat. Tehát amennyiben a térköz határán lévő 
jelző megtiltotta a továbbhaladást, akkor mindenképpen 
muszáj volt megállni. Problémát jelentett ugyanakkor, hogy 
az ötvenes-hatvanas években még a többségében gőzvonta-
tású nehéz tehervonatok megindítása a nagy emelkedésű 
pályaszakaszokon nehézkes, vagy nem egy esetben lehetet-
len feladatnak bizonyult, ezért némelyik térközjelző alatt 
kiegészítő fényforrást helyeztek el, amelynek a vörös alatt 
világító kék fénye azt jelentette, hogy a tehervonatok meg-
állás nélkül, legfeljebb 15 km-es sebességgel elhaladhatnak 
mellette, de úgy, hogy a jelentkező akadály előtt meg tudjanak 
állni. Az utasításban e jelzési képnek a feltételes megállj 
nevet adták.  (5. ábra.)  

1967. JÚLIUS 01. ÚJ RENDSZER SZÜLETIK
Amint látjuk, ez idő szerint még nem használták ki a fény-

jelzési rendszerben rejlő lehetőségeket, valójában mindösz-
sze – az önműködő térközrendszer kivételével – az alakjelzők 
sötétben adott jelzéseit alkalmazták. Aztán elérkezett 1966 
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fényjelzők szabad jelzési képei pedig minden esetben elője-
lzést is adnak a következő jelzőre. Ezzel most nem kívánok 
részletekbe menően foglalkozni, hiszen a ma érvényes uta-
sításunknak ez az alapja és azt minden mozdonyvezető is-
meri. Azonban elmesélek egy-két furcsaságot a korai idő-
szakból. Például kezdetben, közvetlenül az 1967-es változást 
követően alkalmazható volt alakjelzőn is hívójelzés. Ez azért 
érdekes, mert e jelző alkalmazásával az a helyzet állt elő, 
hogy abban az esetben, amikor az jól működött, alakjelzőként 
funkcionált, ha meghibásodott és ezzel használhatatlanná 
vált, akkor pedig részben fényjelzőként. Azért írtam, hogy 
részben, mert a továbbhaladást megtiltó részt karral mutat-
ta, azt azonban, hogy mellette mégis el szabad haladni, fény-
nyel. Valamikor – a pontos dátumot nem tudom – a hetvenes 
évek elején, talán 1973-ban, V. számú módosítással került ki 
az utasításból e furcsa jelző. (9. ábra.) A „szabad a jelző mel-
lett legfeljebb 80 kilométeres sebességgel” jelzés főlap alatt 
elhelyezett vízszintes lámpasora kezdetben sárga színű volt, 
csak a hetvenes évek elején módosult zöldre. (8. ábra.) Rövid 
ideig az új rendszerű térközjelzőkön is meghagyták a kiegé-
szítő lapon kéken világító lámpát. 133. pontként szerepeltet-
ték a ‚67-es utasításban, a régről ismert, „Feltételes meg-
állj-jelzés” megnevezéssel. Aztán ezt is törölni kellett. (6. 
ábra.) Amint arról már fentebb beszámoltam, benne maradt 
a megújult utasításban a „Szabad a kihaladás a helytelen 
vágányra” jelzési kép is, amely e tényt vízszintes fehér lám-
pasorral hozta a vonatszemélyzet tudomására. Nyilván ez is 
ellenkezett a sebességjelzés filozófiájával, tehát ugyancsak 
törlésre került. (6. ábra, alul.) Az integra típusú fényjelzők 
kapcsán írtam arról, hogy hívójelzés csak bejárati jelzőkön 
működhetett. 1967. július elsejétől azonban megjelent a ki-
járati jelzők főlapja alatt is. Önműködő (immár fehér árbocú) 
térközjelzőkkel felszerelt pályákon azonban olyan esetekben, 
amikor maga a térközrendszer hibátlanul üzemelt, pusztán 
az állomási biztosító berendezés hibájából nem volt lehet-
séges szabad jelzési képpel kijáratni a vonatot, felesleges 
menetidő növekedést okozott, ha az első térközjelzőig 15 
km-es sebességgel vánszorgott a szerelvény. Ezért 5. sor-
számmal fedvényt kellett beragasztani, amely 133 d. pontban 
a „Kijárati hívójelzés feloldása” jelzőt helyezte érvénybe. (7. 
ábra.) E jelzési képet kezdetben kizárólag önműködő térköz-
jelzőkkel felszerelt pályára kihaladást biztosító hívójelzés 
után, az ellenkező oldali bejárati jelző hátlapjára erősítették. 
Amikor azonban a nyíltvonali elágazások előtt felállított fő-
jelzőkön is megjelent a hívójelzés optikája, majd az ellenke-
ző oldali jelzőn annak feloldása, a „Kijárati hívójelzés felol-

dása” megnevezésből a kijárati szót törölni kellett, tehát 
maradt a „Hívójelzés feloldása” elnevezés.

MÉG MEG SEM SZÜLETTEK, DE MÁR ELHALÁLOZ-
TAK

Vannak még furcsaságok ma is a jelzési utasításunkban, 
amelyek megérdemlik, hogy ebben a cikkemben szóljak ró-
luk. Például találkozhatunk olyan jelzési képekkel, amelyek 
egy darabig foglalják a helyet a papíron és a vasutasok agyá-
ban, de soha nem valósulnak meg, soha nem lépnek a való-
ságban hatályba. Ilyen például a szabad, csökkentett, legfel-
jebb 120 km/ó sebességgel jelzés. Gyorsan villogó zöld 
előjelzéssel és kettő vízszintes zöld lámpasorral. Soha nem 
volt, és most már nem is lesz. Hasonló karriert futottak be 
az úgynevezett számkijelzős jelzők. Több mint egy évtizedig 
csodálhattuk a képeiket az F1-es oldalain, sőt, a szimulátor-
ban is készültek hozzájuk programok, kérdezték vizsgákon, 
de most már biztos, hogy a lomtárba kerülnek, ugyanis az 
új F1-es tervezetében már egyáltalán nem szerepelnek. Si-
került meghalniuk, még mielőtt megszülettek volna.

UTOLSÓ GONDOLATOK
Világunk manapság nagyon gyorsan változik. Talán gyor-

sabban, mint azt szeretnénk, mint azt mentálisan fel tudnánk 
dolgozni. Amikor én elkezdtem a mozdonyvezetői pályámat, 
gyakorlatilag csak az érzékszerveinkre, a látásunkra, a hal-
lásunkra voltunk utalva. Sok járművön még éberségi beren-
dezés sem üzemelt. Nem véletlen, hogy nagy jelentőséggel 
bírt az alakjelzők karjainak mérete, a tárcsák láthatósága, a 
fények színeinek messziről felismerhető látványa. Ezért ma-
gától értetődően elengedhetetlen volt a tökéletes látás, hallás 
– akkoriban csak első csoportos munkavállaló lehetett moz-
donyvezető – és a fegyelem. Új világunkban már szinte min-
dent átvesznek tőlünk a gépek, a fejlett informatikai rend-
szerek. A korszerű, szupergyors vasutakon napjainkra 
eltűntek a pálya menti jelzők, hiszen az őket vezető számí-
tógépek nem látnak, nem hallanak, információikat más 
csatornákon keresztül szerzik be. Nem kell sok idő ahhoz, 
hogy az emberek is feleslegessé váljanak a mesterséges in-
telligenciával átszőtt világunkban. Én ebből azonban már 
hál’ Istennek kimaradok. Nekem a vasút csak emberekkel, 
hangokkal, furcsa, néha alig érthető szabályokkal, és nem 
utolsó sorban színes jelzőkkel és jelzési képekkel vasút. Nem 
véletlen, hogy megírtam e sorozatomat. Remélem akadnak 
olyanok, akiknek tetszett!       

Móricz Zsigmond

Ez azt jelenti, hogy nehezebb betölteni ezeket az munkahe-
lyeket, mint a beteg-, és az idősápolói, vagy a víz-, és gáz-
vezeték-szerelői állásokat, amelyeknél régóta súlyos mun-

kaerőhiánnyal küszködnek a németországi munkaadók.
Az érdekképviselet szerint nagyobb állami szerepvállalás kell a 

helyzet javításához. A szövetségi kormány a közúti teherszállítás 
területén évi 125 millió euróval (42 milliárd forint) támogatja a 
munkavállalók képzését és továbbképzését, és még a folyami szál-
lítmányozásra is jut évi 2,5 millió euró állami képzési támogatás, 
a vasúttársaságok viszont egy centet sem kapnak erre a célra – 

panaszolják. A legnagyobb német vasúttársaság, a Deutsche Bahn (DB) csak az idén 2300 mozdonyvezető felvételét 
tervezi, valamennyi területet együttvéve pedig 25 ezer új alkalmazottat állítana munkába. A több mint 300 ezer főt 
foglalkoztató állami cégnél 2030-ig 170 milliárd eurót fordítanak fejlesztésekre, főként vonalak és pályaudvarok kor-
szerűsítésére és új járművekre. A beruházások egyik fő célja, hogy 2030-ig megduplázzák, hozzávetőleg évi  
300 millióra emeljék az utasok számát. A szövetségi kormány klí-
mavédelmi csomagjának részeként az év elején 19 százalékról 7 
százalékra csökkentették a távolsági járatokra szóló vonatjegyek 
árára rakodó általános forgalmi adót. Az új rendszer első hónapjá-
ban, januárban 12,2 millióan utaztak a DB járatain, ami 10,7 száza-
lékos növekedés az egy évvel korábbi 11 millióhoz képest. A vállalat 
szerint a növekedés az áfacsökkentés mellett a szolgáltatási színvo-
nal javulásának is tulajdonítható.

MOSZ/autopro.hu

Egyre nehezebben találnak mozdonyvezetőket a német vasúttársaságok, 
miközben az utasok száma az év elején bevezetett adócsökkentés révén 
tovább emelkedik. A vasúti közlekedésben tevékenykedő cégek országos 
érdekképviseletének (Allianz pro Schiene) adatai szerint 100 meghirdetett 
mozdonyvezetői állásra csak 25 álláskereső jelentkezik.

Súlyos 
mozdonyvezető 
hiány 
fenyeget Németországban
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Itt voltam kadét, lakatos, minden, 
tehát én is a legaljáról kezdtem. Már 
jól túl voltam az utazáson, amikor 

reszortos gyakornokként neveltek már 
minket Benkő Janival együtt, részt vettünk már az eligazításokon is. Helyzeteltünk, megállapítottuk, hogy a 
Békéscsabára induló, 1642-es vonathoz nem jelentkezett  személyzet, sem mozdonyvezető, sem fűtő. Még a 
felvigyázónak sem tűnt fel először, hanem a külsős kérdezte, hogy a kijelölt géphez nem akar-e jönni már a 
személyzet. Nem volt más lehetőség: akkori főnökünk, Nagy Gyula bácsi ránk mutatott: „Papp, Benkő! Irány 
kifelé, fel a mozdonyra!” Úgyhogy mozdonyvezetők lettünk ismét. Gyufát húztunk, hogy melyikünk vezessen 
odafelé, visszafelé persze megfordítottuk! A vonalon meg néztek mindenhol, hogy mi a fene, mit keresünk mi 
ott – tudták már rólunk, hogy a főnökség reszortost nevel belőlünk.

Már reszortosnak tanultam be Szegeden, amikor egy újabb kolléga érkezett, neki helyet kellett találni, ezért 
az én munkakörömet megszüntették, és áthelyeztek Szentesre. Nagyon nem örültem neki, mert kitolásnak 
éreztem, nem is gondoltam hosszú távra, ezért albérletet sem kerestem, hanem naponta jártam át Szegedről.

Szentes akkor már szinte csak dízeles fűtőház volt – két gőzösük volt mindössze –, és feladatom lett, hogy 
a motorkocsik vizsgálatát, javítását, technológiáját is megtanuljam. Aztán idővel kezdtem megkedvelni a helyet, 
kedvesek voltak az emberek, jó kollektíva dolgozott együtt, és ők is megkedveltek engem. Én persze azért 
hajtottam, hogy visszakerüljek Szegedre, állandóan hívogattam telefonon az osztályvezetőt (bevallom, nem 
volt szép dolog!), aki nagy nehezen beadta a derekát, de berágott, kerek-perec közölte: „Rendben, de akkor 
utazni fogsz!” Tehát nem az eredeti, reszortos-gyakornoki munkakörömbe vesznek vissza, hanem masinisz-
tának. Hát ez nekem viszont nem jelentett problémát, csak Szentes nem szívesen engedett el. Úgyhogy valóban: 
jó fél év után visszakerültem Szegedre, ahol utazószolgálatot láttam el, de nem sokáig: ebből is kivettek, és 
irányítónak tanultam be.

PAPP LÁSZLÓ
A szükségből lett masiniszta 

Szegeden kezdtem 
a vasutat 1960-ban, 
közvetlenül 
érettségi után. 

1969–70-ben végeztem a tisztképzővel (még előtte, ’64-
ben letettem a dízelvizsgát is, de azon már önállóan nem 
utaztam), ekkor a villamos mozdonyokra is képesítést 
szereztem. Ezek után saját kérésemre felmentettek az 
irányító szolgálat alól, és áthelyezésemet kértem Kiskun-
halasra: megismertem ugyanis egy kedves hölgyet, aki a 
feleségem is lett később! Itt Halason előbb reszortos lettem, 
a 424-eseket (utóbb még a 324-eseket is), majd a vezény-
lést bízták rám, utóbb üzemeltetési csoportvezető voltam. 
Az utána következő időszak a legsötétebb időszaka volt az 
életemnek – legalábbis a vasúton –, ugyanis körzeti 
üzemfőnökség lettünk, de az üzemfőnök egyáltalán nem 
értett a gépészethez, nem is szerette, emiatt sokat külön-
böztünk. Később beindították itt is az irányító szolgálatot, 
ide be is kerültem, hiszen tapasztalatom már volt bőven 
a szegedi korszakomból. Azt tudni kellett, hogy abban az 
időben a kelebiai vonalon volt talán a legnagyobb teher-
forgalom –, talán csak a békéscsabai előzte meg…

Megszámlálhatatlan áru ment át ezen a vonalon, belföl-
di vonatok is, de nemzetközik is, azokba természetesen a 
személyszállítók is beletartoztak. Szegeden is próbáltak 
kikezdeni, ott sem sikerült, de az itteni üzemfőnök még 
szinte kérdezni sem tudott rendesen… (Csak egy példa 
róla: vasárnap volt, géphiánnyal küszködtünk folyamato-
san. Ő meg olyan pökhendien áll mögöttem, és kérdezi:

– Az a 424-es? Küldje le azt!
– Ott áll a fűtőházban RV-n! – a részleg-

vizsgákat hívtuk így, amikor háromhavi vagy 
hathavi vizsgálatra bejött a mozdony. – Szét 
van szedve!

– Akkor rakassa össze! – Persze, egy rész-
legvizsgás mozdonyt. Ráadásul vasárnap! 
Hogyan gondolja? – Az nem úgy megy!

– Persze, mert maguknál semmi sem úgy 
megy! – fakadt ki.

Szóval ennyit a hozzáértéséről…)
1986-ban vagy ’87-ben kiváltunk szeren-

csére, könyörögtek a fűtőháztól, hogy men-
jek vissza oda –, ugye eddig a KÜV-höz 
tartoztunk, nem a gépészethez. Nagy nehe-
zen sikerült is, újra a gépészetnél dolgoztam. 
Egy idő után főnökhelyettes lettem, majd az 
akkori főnökünk, Szabó Zoli felment Pestre, 
és engem javasolt a helyére. ’94. május 15-
től kineveztek a fűtőház élére, december 
16-ig voltam önálló főnök, utána pedig hol 

Szegedhez, hol Pesthez tartoztunk, végül Szeged mellett 
döntöttünk, és külső szolgálati hely lettünk, ennek éléről 
mentem  nyugdíjba 2003-ban.

A hídra mászás viszontagságai A 424,300-assal volt egy 
791-es számú tolatós tehervonatunk Szegedről a ceglédi 
deltán keresztül Szolnokra, gyakorlatilag minden állomá-
son tolattunk. Egyik alkalommal felértünk Szolnokra, 
bejártunk a fűtőházba kiszerelni, ami lehullott szén, még 
azt is felszedtük, lekentünk, előkészítettük a gépet, úgy 
mentünk aludni, mert a 2792-es irányvonat, melyet visz-
szafelé vittünk, még nem volt ott. Még egy fél óra sem telt 
el, kopogtatnak a laktanyaszoba ajtaján, engem kerestek. 
A fűtők meg mutattak rám. Persze, itt is még nagyon fiatal 
voltam, úgyhogy kételkedett is a koma – ez egyébként vé-
gig is kísérte a pályafutásomat.

– Mester úr, itt van a tizennegyediken egy katonavonat, 
el kellene vinni Dunaföldvárra. Azt nem akartam megkér-
dezni tőle, hogy az egyáltalán hol van? De valamit mon-
dani kellett:

– Én a szabályzót tudom huzigálni, de ti hogy vagytok? 
– kérdeztem a fűtőimet.

– Semmi gond, akkor nem alszunk, megyünk tovább!
Gyorsan felöltöztünk, irány a gép! Akkor kezdtünk el 

gondolkodni, hogy merre is mehetünk majd, végül kisü-
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töttük, hogy alighanem Kecskemét-alsón keresztül megyünk valahogy. Ebből is látszik, hogy semmilyen vo-
nalismeretünk nem volt. Persze erre fáztunk rá majdnem.

Elindultunk a vonattal, szépen, könnyen is gurult, nem volt gond. Útközben imitt-amott érdeklődtünk, hogy 
merre megyünk, de haladtunk szépen. Kunszentmiklós-Tasson (akkor még nem gondoltam, hogy később az 
is a területem lesz) kérdezték: „– Mit akarnak ezzel a vonattal?” – Azt azért nem mondom, hogy nagyképűek 
voltunk, de tény, hogy abban az időben a szegediek Kiskunhalasra (és arrafelé akkoriban is ők jártak) bünte-
tőtáborként tekintettek, mert azokat a mozdonyvezetőket, akikkel nem tudtak mit csinálni, Halasra helyezték.

– Dunaföldvárra visszük fel! – mondtuk magabiztosan.
– Ezt a vonatot? – úgy éreztük, kételkednek bennünk.
– Ezt hát!
Azért kiokosítottak, hogy jön majd Solt, utána meg menni kell, húzzuk rendesen a szabályzót!
És itt ütközött ki nagyon a vonalismeret hiánya. Ahogy ugyanis megy dél felé a vonal, és közeledik a Duna-híd 

felé, szinte tolt lefelé a vonat, le is zártam. Hanem egyszer csak azt vette észre az ember, hogy a pálya átvált 
egy legalább olyan erős emelkedőbe, mint mondjuk Baja bejárat! És ha ez még nem volna elég, erős ív társul 
az emelkedőhöz! Solton a szolgálattevő a tisztelgés után még intett is a kezével – talán kevesellte a vonat 
lendületét –, hogy menjünk, húzzuk gyorsabban! (Később tudtuk meg, hogy a nehezebb vonatokhoz rendsze-
resítve volt Földvárra egy 520-as, melyet az esetek nagy részében igénybe is kellett venni.) Persze nekünk 
ezekről még akkor sejtelmünk sem volt! De volt egy nagyon nagy szerencsénk: a kerekek nem köszörültek 
meg! A mozdony kiütései egyre inkább lassultak, közben az egyik fűtőmnek mondtam, hogy menjen fel a 
kazán tetejére, és a homokolónál terelgesse a homokot, persze így sem ment rendesen mindenhova. Végül 
vödörbe szedett ki homokot, és ment a mozdony előtt, miközben szórta a sínre, a másik fűtő meg „ész nélkül” 
pakolta a kazánt! A katonák lógtak kifelé a vonatból, röhögtek rajtunk – mondjuk szó ami szó, tényleg kezdett 
nevetséges lenni a mutatványunk –, én meg csak hallgattam a kéményt, hogy egyre ritkábban huhog bele a 
gőz. Előbb-utóbb már a katonák is elkezdtek huhogni a kiütések ritmusára. Na, nesze nektek, nagyképű sze-
gediek! – gondoltam magamban.

Aztán amikor már megláttuk a Duna másik oldalán az állomást, meg az 520-ast, kezdtünk kicsit fellélegez-
ni. Persze sokkal könnyebben is fel tudtunk volna menni, ha ismerjük a pályát.

Csak a ló döglött meg 327-es mozdonnyal volt egy olyan fordánk, hogy elindultunk Szegedről, és Vásárhelyen 

keresztül Szentes, majd onnan a fővonalon, tehát Tiszatenyő felé Szolnok, majd vissza. Szentesig 7752-es 
számú gyorsteherrel mentünk, ott mindig volt valamennyi időnk. Visszafelé pedig fordított állásban mentünk 
Vásárhelyig, mert onnan viszont már személyvonatot húztunk Szegedig. A fordított állás meg olyan volt, hogy 
láttunk is, meg nem is, de inkább nem, szemünkbe fújta a szél a szénport a szerkocsiból, meg kissé hideg is 
volt. A szegvári bejáratnál egy útátjáróban megrázkódott a gép, még morogtam is, hogy a gyerekek megint 
telerakták kővel a sínt! A fűtő sem látott semmit, én sem. Megállás után körbenéztük a gépet, de csak annyit 
vettem észre, hogy a szerkocsin szőrdarabok voltak, utána mentem a mozdonyhoz: a keresztfejnél egy kocsilő-
csdarab, na, ekkor kezdtem megijedni! De már láttam, a szolgálattevő is szaladt, kiderült: elütöttünk egy lo-
vaskocsit! De szerencsére csak a ló döglött meg, a hajtó „csak” röpült egy nagyot. Az eset érdekessége még az 
volt, hogy a rendőrség annyira keveset tudott akkor még az egész vasúti közlekedésről, a szaknyelvünkből, 
hogy sok dolgot nem is hittek el. De amikor feljöttek a gépre, és meggyőződtek róla, hogy mennyit lehet róla 
látni, akkor nem is bántottak, meg utána sem.

Hoztál magaddal téglát? Háromhetvenötös gépen tüzeltem, Bullás Imre volt a mesterem, Puminak hívtuk. 
Szentesen találkozott egy kollégájával, és mivel bőven volt időnk, elmentek moziba. Hívtak engem is, de nem 
volt kedvem – pedig a fűtőházban lett volna ember, aki vigyáz a gépre. Mit csináljak a nagy rám szakadt sza-
badidővel? Nem volt más: ronggyal, smirglivel nekikezdtem suvickolni a gépet. Mire az Imre visszajött, csili-
vili lett a konyhán minden. Ahogy meglátta, meg is jegyezte egyből: ehhez a mozdonyhoz ezek után ő csak a 
lapáttal nyúlhat! Úgyhogy valóban én hoztam végig a vonatot Szentesről Hódmezővásárhelyen át Szegedig.

Nagyon fiatal voltam még, meg nem olyan, mint most: mindössze hatvan kilót nyomtam. Nem is gondolták 
rólam, hogy végig tudom vinni, de hatalmas volt bennem az akarat, és elértem, hogy mozdonyvezető lehettem! 
Még úgy is, hogy leszögezem: főleg az alkatom miatt nem ez akartam lenni. Még a kadétidőm alatt egy alka-
lommal jelentkeztem szolgálatba, és a felvigyázó – Csóri Jenőnek hívták talán – megkérdezte:

– Kadét úr, hoztál-e magaddal téglát?
– Jenő bácsi, miért?
– Hogy be ne húzzon a huzat! – enyhe rosszallás a testalkatomra vonatkozóan…
De azért, hogy ne hagyjam magam, egyik alkalommal a kis tégladarabot el is vittem magammal jelentkezés-

hez…
Dani Szabolcs

Nekikezdtem suvickolni a gépet” A szombathelyi fűtőházban pihen a 375,545-ös – a rumi vicinálisra beosztott gép – 1970. augusztus 27-én. Bár 
az üzemi épületekről mállott a vakolat, a dolgozók mégis rendben tartották környezetüket: a vágányok között egy szál gaz sem látható, a szépen 
takarított mozdony mögött gondozott virágtartók lógnak. (Fotó: dr. Kubinszky Mihály)

A Duna-híd közös használata Soltnál az ezredfordulón végzett felújításkor megszűnt. Az egykori vaspályára csak a hídhoz vezető töltésen lévő 
kerékpárút emlékeztet. Az elhaladó 275,132-es előtt szemmel látható a folyam közepéig tartó erős emelkedő. (Fotó: Dr. Kubinszky Mihály)
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SZOLGÁLATI ANEKDOTÁKSZOLGÁLATI ANEKDOTÁK

Reménykedtünk, hogy idén ki-
vételesen időben lezajlik a 
bértárgyalás, de február kö-

zepén még csak arról szóltak a hírek, 
hogy folytatódik a kuncsorgás a kor-
páért. Ennek persze az lesz a követ-

kezménye, hogy majd amikor május 
közepén kapunk néhány számot, már 
egy sokkal kisebb létszámnak kell azt 

nem változik!
Az újév hallatán a legtöbben akarva akaratlanul arra gondolnak, hogy 
valami újat hoz. Akár a soproni Moby Dick zenekar Kánaán című dalában 
elhangzó sorok szerint „ Jó nő, jó kocsi, olyan lakás, ami a tengerpartra 
néz és csöpögjön szádba a méz.” A valóság ezzel szemben homlok egyenest 
más. Semmi nem változik!

a megalázó bérfejlesztést kiutalni, 
ráadásul visszamenőleg, amivel csak 
a tulajdonos jár jól. Akiknek a hom-
lokán a Cégnél töltött évek mély ba-
rázdát szántottak még emlékeznek rá, 
amikor 2000 első hónapjaiban két 
hétig (329óráig) állt a vasút. A vég-
eredmény 8,4 százalékos béremelés 
lett. Ma már mindez elképzelhetetlen. 
Se összetartás nem lenne meg hozzá, 
se a jogi lehetőség. Bár az előbbi akkor 
sem volt teljes, hiszen akadt néhány 
sztrájktörő, akik a munkahelyüket 
féltve (esetleg a fűtőház főnök által 
burkoltan megfenyegetve) inkább igá-
ba vonták magukat. Ezzel szemben 
most az arányok sokkal rosszabbak, 
hiszen jó néhányan kiváltak a szak-
szervezetek kötelékeiből „hangot 
adva” a szervezetbe vetett hitük meg-
ingásáról, valamint az első telesek 
közt se mindenki tag.

Nem maradhatott el a közfeltűnést 
keltő botrány sem. Szolgálatba készül-
tem és a többi melóssal együtt vártam 
a járatot a Déli felől. A hangosból fel-
csendült a ’72 óta ismert dallam, majd 
Szalóczy Pál hangja, hogy a vonatunk 
5 percet késik. Tőlem nem túl távol 
egy idősebb úr kéretlenül szót emelt 
ez ellen, majd ecsetelni kezdte a nem 
oly rég történt esetet egy kollégáról, 
aki a szolgálata letelte után nem vitte 
végig a vonatát. Természetesen be-
leszőtte a - nem létező - egymilliós 
fizetésünket, és hogy ezért a pénzért 
igazán kihajthatnánk a belünket is. 
Amint időm engedte utánajártam a 
hallottaknak – mivel TV-t nem nézek. 
Cégünk reakciója a szolgálatok felül-
vizsgálatáról szólt, amiről úgy gondol-
tam, hogy - bár néhány éve már ese-
dékes – sosem késő. Erre mi történik? 
Egy héttel később, február 5-én vál-
tanám a 463 számú EC-t Győrben, de 

az éjszakás kollégának az osztrák 
Tauruson összekarmolta magát a MI-
REL. Elkecmergett Kimléig és közölte, 
hogy ennyi volt, jöhet a váltás. A vég-
eredmény 100 perc késés a Keletiben. 
Ha jók az értesüléseim – igaz, csak 
zuhanyhíradós -, elhangzott a kérdés, 
hogy egy olyan vonat közlekedtetését 
miért tervezik szolgálat végére, ami 
tíz esetből kilencszer késik? A válasz: 
a fordát a menetrendhez tervezzük. 
Ideje lenne kilépni az íróasztal mögül 
és a valóságban élni! Akik napról nap-
ra ebben élnek, azoktól meg kellene 
kérdezni, hogy amit ott fenn megál-
modva megrajzolnak, az jó-e? Talán 
kicsit jobban alakulna a közlekedés.

Zenekar tagjaként tisztában vagyok 
vele, hogy mennyire fontos a promó-
ció. Sokszor a jól megalkotott marke-
tinggel a szemetet is el lehet adni. 
Természetesen ezt a vonalat nálunk 
fontosnak tartják, igyekeznek jól 
meglovagolni a sajtó adta lehetősége-
ket, ezáltal bemutatni az újdonságokat 
az utazóközönség számára. Nagy kár, 
hogy a nagy csinnadratta mögött iga-
zi minőségi tartalom már nem rejtő-
zik, vagy ha igen, akkor az ott maradt 
a műhelyekben. 

Három egyszerű példa:
- 2019 júniusában arról szóltak a 

hírek, hogy felújított Jenbacher mot-
orvonatok fognak járni a Bakonyban. 
Írtak róla csupa jót – még azt is, ami 
nem létezett (pl nem légkondis a ma-
sina) –és még mi is örültünk neki, 
hogy a Bz-ről ilyen jószágokra ülhe-
tünk át. Elkészült hozzá a szerelvény-
forduló, majd egy hét alatt bebizonyo-
sodott, hogy az üzemkészség a béka 
segge alatt jár. Ősz végére rakták 
rendbe annyira a két járművet, hogy 
azzal úgy lehessen közlekedni, ahogy 
azt eredetileg eltervezték.

- Szintén a tavalyi év őszén állt for-
galomba az első két felújított Talent. 
Egyetlen előny, hogy nem ázik be, 
hiszen a ráhúzott matrica jól szigetel! 
Arról persze nem szól a fáma, hogy a 
kamerák továbbra is olyan rossz fel-
bontásúak, hogy száz méterről csak 
egy zöldes fehér pixel mozgása jelzi a 
felhatalmazást, a mozdonyvezetői szé-
kek nem fordulnak, a járművek nem 
kommunikálnak másik Talenttel, és 
nem egyszer előfordul, hogy álló hely-
zetben, vagy menet közben eltűnik a 
kijelzőről a jel, az éberségi pedig el-
kezelhetetlenül ordít. Ha pedig egy 
hibát jegyzünk az üzemnaplóba, egy 
istvánteleki kanyar után mindenki 
tudja mi lesz rá a reakció…

- Idén februárban bemutatták az 
első belföldi forgalomra szánt többcé-
lú IC+ kocsit. Gyakorlatilag ugyanaz, 
mint a nemzetközi. Kivéve, hogy rög-
tön az első útján felmondta a szolgá-
latot az utastájékoztató és a WiFi sem 
működött. De a nemzetközi kocsik 
közt is láttam már nem egyet, amin 
már több bárca volt rövid pályafutása 
során, mint egy húgyszagú Bhv-n. 
Saját tapasztalatom mindössze annyi, 
hogy az átjárók nyomógombjai alacso-
nyan vannak és leszálláskor könnye-
dén bevágtam a fejem, pedig mind-
össze száznyolcvanhárom centi magas 
vagyok.

Újdonság és kor szellemének meg-
idézését tükrözi, hogy internetes sza-
vazáson vitatják meg, milyen legyen 
Cég mozdonyainak új színterve. A 
borzalmas, vagy borzalmasabb? A 
legszívesebben inkább arra szavaznék, 
hogy járműveink és kiegészítő beren-
dezéseinek üzemkészsége nagymér-
tékben javuljon. A többit meg úgyis 
eltakarja majd a reklámmatrica. 

Dankó Balázs
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Számoljon 
2020-ban is a Vasutas 
Egészség- és Önsegélyező 
Pénztárral!

2020. év elején ismét 
választani kell a munkáltató 
VBKJ rendszerében kínált 
juttatások között.

Dönthet úgy, hogy minden hónapban befizet bizonyos összeget pénztári számlájára. Előnye: egy váratlan egészség-
ügyi, vagy önsegélyező kiadás esetén, ha szükséges számíthat a számláján lévő megtakarítására.

Érdemes ez esetben megbízni a munkáltatóját, hogy havonta, egy előre meghatározott összeget vonjon le munkabé-
réből és utalja át a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárba. Ez esetben mentesül az utalással járó költségek alól.

Dönthet úgy is, hogy akkor fizet be számlájára, amikor nagyobb egészségügyi kiadás, vagy meghatározó élethelyzet 
várható. Előnye: hogy az előre tervezett kiadások fedezetét saját lehetőségeihez tudja igazítani. (Önsegélyező szolgál-
tatást olyan összeg erejéig vehet igénybe, amit már legalább 180 napja befizetett pénztári számlájára, kivétel az 
adó-visszatérítés és a hozam összege, miután ezeket azonnal felhasználhatja.)

Az egyéni befizetést a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt-nél vezetett 
10300002-10568955-49020011 számú bankszámlájára lehet utalni, vagy kérésre a Pénztár ügyfélszolgálata „sárga 
csekket” biztosít.

Az egészség- és önsegélyező pénztári tagság számtalan előnnyel jár tagjaink és azok közeli hozzátartozói számára.
Az egészségügyi célú kiadások (pl. orvosi vizsgálatok és szolgáltatások, fogászat, gyógyszer, gyógyászati segédesz-

közök, gyógycipők, babaápolási termékek, gluténmentes élelmiszerek) költségének igénylése mellett számos önsegé-
lyező szolgáltatásra is felhasználhatja pénztári számláját. Ezek közül legismertebbek tagjaink között a születési tá-
mogatás, gyermekgondozási és gyermeknevelési támogatás, beiskolázási támogatás, lakáscélú jelzáloghitel 
törlesztésének támogatása, vagy a hozzátartozó halála esetén a temetés igazolt költségeinek támogatása.

Kérjük, hogy 2020. évben is éljen az önkéntes pénztári tagdíjbefizetések utáni adókedvezmény lehetőségével és 
vegye igénybe Pénztárunk széles körű szolgáltatásait. 

Ha a Pénztár tevékenységével kapcsolatban további kérése, kérdése merül fel, keresse fel honlapunkat vagy érdek-
lődjön személyesen, telefonon, e-mail-ben ügyfélszolgálatunknál. 

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
CÍM: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26. 
TELEFON: (06-1) 880-6550 Telefax: (06-1) 880-6580, Vasútüzemi telefon/telefax: 01/41-36, 01/41-79
HONLAP: www.epenztar.hu , E-mail: info@epenztar.hu

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Érdemes az egészség- és önsegélyező pénztári 
juttatást választani, hiszen a munkáltató által a 
pénztárba átutalt összeg után adókedvezményt 
vehet igénybe a pénztártag (az SZJA törvény ren-
delkezéseinek figyelembevételéve)l.

2020-BAN IS ÉRDEMES FENNTARTANI A VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI TAG-
SÁGOT, ÉS AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLÁT. HOGY MIÉRT? 

• A számlára befizetett egyéni befizetés és munkáltatói hozzájárulás 20%-át visszaigényelheti (éves adó-
bevallása keretében), évente akár 150.000 Ft-ot (750.000 Ft befizetése esetén), ezzel csökkentheti ki-
adásait

• 10%-ot igényelhet vissza, ha 2 évre leköti a befizetett összeget, vagy meglévő megtakarításának egy 
részét

• Családtagjai is vásárolhatnak egészség- és önsegélyező pénztári számlájára (bejelentést követően), akár 

TÁRSKÁRTYÁT IS IGÉNYELHET SZÁMUKRA
Az egészségpénztári számlát gyarapítani egyénileg is lehet, sőt, érdemes, hiszen a számlára befizetett összeg 

20%-ának visszaigénylésével jelentősen hozzájárulhat egészségügyi kiadásaihoz.

Sok tagunk érdeklődik arról, milyen gyakorisággal lehet és érdemes Vasutas Egészség- és Önsegélyező 
Pénztári befizetést teljesíteni. Egyéni mérlegelés dönti el: a tagdíj havonta vagy alkalmanként is fizethető. 
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A pályázat célja: széles körben bemutatkozási lehe-
tőséget adni mindazoknak a vasutas kollégáknak 
és családtagjainak, akik a digitális fotózással igé-

nyesen örökítik meg a mai magyar vasutat - példát mutat-
va arra, hogy minél többen – biztonságos körülmények 
között  - fényképezzék le a vasúton szerzett élményeiket, 
benyomásaikat. Átfogó, reprezentatív képet adni vasu-
tunkról a szakmai és a kívülálló közönség számára, be-
mutatni a magyar vasutat, vasutasaink életét. Munkájukat 
riportképekkel, életképekkel, megörökíteni. Bemutatni a 
vasúti szakági területek és technikák, valamint a gépek 
világát.  Az utazóközönségen és az utazás élményén ke-
resztül láttatni a táj és az ember kapcsolatát a vasúttal. 
Felkelteni a vasút iránt hivatásként érdeklődők figyelmét, 
a vasúti szakmák fontosságára és szépségeire.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:  A beküldhető képek témá-
ja a magyar vasút. A pályázaton részt vehet minden vasu-
tas kollégánk és családtagjaik, vasutas fotóklubok tagjai, 
akik a feltételeket elfogadják és teljesítik!

KATEGÓRIÁK: Aktív vasutas dolgozó vagy családtagja 
(A), Vasutas fotóklub tagja (F), Nyugdíjas vasutas kollégák 
művei (Ny).

A KÉPEK KIVITELE: Digitális eljárással készült képek, 
JPG, JPEG kivitelben. A beküldött képek legkisebb mére-
te: 1600x 2400 képkocka. Pályázni lehet: alkotónként 5 
képpel.

A PÁLYÁZATOK FORMÁJA: A képeket írható cd-n kér-
jük beküldeni, a cd borítójára és a cd lemezre kérjük az 
alkotó nevét, címét, a szolgálati helyét, telefonszámát fel-
tüntetni. Minden fotót el kell nevezni a cd-lemezen, a kö-
vetkezőképpen: Kategória, alkotó neve, a kép címe. (Pl.: 
„’A’ Szabó Ödön A mozdony füstje”) A beküldött cd leme-
zen külön „Word” fájlban kérünk egy listát a képekről, 
melyen a kategória, az alkotó neve, kép címe szerepel. A 
hiányos, vagy a kiírástól eltérő pályázatokat a zsűri kizár-
ja! A pályázatra beküldött képeket a rendezőszervek által 
felkért zsűri bírálja el és a döntés ellen fellebbezésnek 
helye nincs.

A KÉPEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2020. április 20.
(Nem a postai bélyegzőt, hanem a beérkezést vesszük 

figyelembe)

CÍM: (VOKE) ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ - 
9002 GYŐR, Pf. 153.
TELEFON: (96)- 312-446, üzemi telefon: 02/61-16. 
E-MAIL: vasutasmh@t-online.hu

EGYÉB TUDNIVALÓK: Az Országos Vasutas Fotókiál-
lítás megnyitója és ünnepélyes eredményhirdetése 2020. 
július hónapban lesz. Helye, a Pályavasúti területi igazga-
tóság Szeged működési területén tartandó Vasutasnapi 
Juliálison. A rendezvényről, a helyszínről, illetve az elért 
eredményről a pályázóknak értesítést küldünk. A kiállítás 
alkalmával projektoros vetítést szervezünk a beküldött és 
zsűrizett anyagból. A díjnyertes képeket, a szervezők saját 
költségükön kinagyítják, paszpartúrázzák és keretezik. Az 
így előkészített képek a vetítésen túl kiállításra is kerülnek 
a díjkiosztó ünnepségen, továbbá országos bemutatásukat 
is megszervezik a pályázat kiírói.

DÍJAZÁS: A kategóriák első három helyezettje, és a ki-
emelkedő alkotások tárgyjutalomban részesülnek. Az el-
fogadott művek szerzői emléklapot kapnak. A szerzők 
alkotásaik beküldésével hozzájárulnak, hogy a kiállítás 
népszerűsítése érdekében a fotók – szerzői jogdíj fizetése 
nélkül – megjelenjenek mind a nyomtatott, és mind az 
elektronikus sajtóban, kiadványokon a szerző nevének 
feltüntetésével.

TÁMOGATÓK:
MÁV Zrt., Vasutas Országos Közművelődési- és Szaba-

didő Egyesület (VOKE), Vasutasok Szakszervezete

     

A győri (VOKE) Arany János 
Művelődési Ház és a szegedi 

Vasúttörténeti Alapítvány

ORSZÁGOS 
FOTÓPÁLYÁZATOT 

hirdet 
VASUTAS DOLGOZÓK, CSALÁDTAGJAIK

VALAMINT VASUTAS FOTÓKLUBOK 
részére

„KÉPEK AZ ORSZÁG VASÚTJAIRÓL”
címmel
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Megjelent az Explorer Vasutas Világjáró 
Klub (egyesület) 2020. évi önköltséges 
túraterve, melyre tisztelettel várunk 
minden tagot és érdeklődőt.

Tisztelt MOSZ 
tagok!
2020 évi mottó:
"A Legnagyobb hiba,  amit  elkövetsz az életben, hogy azt 
hiszed, van időd!"                               Buddha 

BUDAI HEGYEK 25 KM - HIMALÁJA ÉS EL CAMINO FELKÉSZÍTŐ | TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA  
2020.03.28 1 nap  | #klasszikus #átmozgató #csapatépítő #más #tetszeni fog #évindító #a természet és te #garantált 

izomláz #vár a hegy | 100 Ft

ARGENTÍNA - URUGUAY  - PARAGUAY - BRAZÍLIA | AZ ÉV EXPEDÍCIÓJA  
2020.04.01 14 nap / 10 szálláséj | #két hét Dél-Amerika #Copacabana  #Amazónia #gleccsertúra  #Iguazu a Diabloval 

#fiam maga kifogta Dél-Amerikát #Copa America #Evita  | 380.000 Ft+921 USD-től+csomagdíj + helyi közl. 

NEPÁL ÉS HIMALÁJA LIGHT | CSILLAGTÚRA  
2020.04.29 11 nap / 8 szálláséj | #hétköznapi embereknek= NEKED #egyedülálló Nepál #kis kirándulásokkal #nem 

bánod meg #Lovely Lukla #könnyebb verzió | 370.000 Ft+62 USD+690 EUR-tól 

EMIRÁTUSOK: DUBAI ÉS ABU DHABI | TÚRA  
2020.05.10 4 nap / 3 szálláséj | #luxus #pompa #arab tradíció #hiánypótló #dubajozni csak szépen  #Dubai #Abu Dha-

bi  | 177.000 Ft+26 USD-től 

FELSŐPETÉNY, BÁNYALÁTOGATÁS KISVONATTAL | KÉKTÚRA  
2020.05.16 1 nap  | #akkus vasút #különleges bánya #tradíció #természetjárás #minden évben új #a pecsét #Kéktúra 

#ilyen se volt még #csapatépítő/családépítő  #gyere velünk #jó társaság #töltsd fel a tüdőd | 100 Ft+3.500 Ft belépőtől

EL CAMINO, A FOGADALOM | AZ ÉV LEGELGONDOLKODTATÓBBJA   
2020.06.05 9 nap / 6+2 szálláséj | #FIP #önismeret & zarándoklat #spanyol tájak #Galícia #zarándokúton #zarándok-

szállások hangulata #belső utazás #utána minden más lesz #meg tudod csinálni | 149.000 Ft+210 EUR-tól+csomagdíj

MEDITERRÁN KÖRÚT (SPANYOLORSZÁG, ANDORRA, SZARDÍNIA) | AZ ÉV STRAPATÚRÁJA  
2020.06.05 20 nap / 16+hajón,vonaton szálláséj | #FIP #nyughatatlanoknak #20 NAP mediterráneum #olasz-spanyol #ez 

odavág #akarod #ez mindent visz #kimaxoljuk a Földközi-tengert  | 133.000 Ft+481 EUR-tól 

GLECCSER EXPRESSZ VONATOZÁS | ISMERETTERJESZTŐ  
2020.06.13 3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #tavaly is jó volt #panorámavonatozás #svájci Grand Canyon #egy napos 

feltöltődés #Vasutmania.hu  | 12.000 Ft+ kb. 50 CHF 

SPANYOLORSZÁG ÉS ANDORRA | CSILLAGTÚRA  
2020.06.13 6 nap / 5 szálláséj | #FIP #Madrid -Valencia - Barcelona -Andorra #különlegességek #rád vár #miniállam 

#Pireneusok #szieszta, fiesta #sangria #paella | 155.000 Ft+173 EUR-tól+csomagdíj 

KATALÁN KÖRÚT (SPANYOLORSZÁG, ANDORRA, SZARDÍNIA) | STRAPATÚRA  
2020.06.13 12 nap / 8+vonaton,hajón szálláséj | #FIP #pihenni is engedd #hajóval a Földközi-tengeren #nyugat-kelet túra 

#különleges #mediterráneum #érezd a dolce vitát #túrázz és pihenj #fullos túra #gasztrotúra  | 112.000 Ft+394 EUR-tól+-
csomagdíj

ALPOK, APPENNINEK (SVÁJC, AUSZTRIA, OLASZORSZÁG) | STRAPATÚRA  
2020.06.13 5 nap / 1 (kérésre) szálláséj | #FIP #az Alpoktól Sienáig #vonattal #budget #kimondottan vasutasoknak #kicsi 

de erős az Alpok Appeninek #2. túrának 2020-ban?   | 25.000 Ft+kb. 50 CHF 

NAGY OSZTRÁK VÍZESÉSTÚRA, MEDVE-SZURDOK | MAGASHEGYI TÚRA   
2020.06.14 3 nap / 1 (kérésre) szálláséj | #FIP #osztrák kiruccanás #családdal #budget #Bärenschützklamm #vízeséses, 

falépcsős #évek múlva is emlegetitek #szurdok túra #sógoréknál #szomszédolás | 12.000 Ft 

SIENA | TÚRA  
2020.06.15 3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #bella Italia #vinorosso #dolce vita #rövid de tartalmas #aktív pihenés #Tosz-

kána # gótikus gyöngyszem   | 13.900 Ft 

SZARDÍNIA (10 NAP) | AZ ÉV TENGERPARTJA  
2020.06.15 10 nap / 5+ hajón, vonaton szálláséj | #FIP #Szardínia #minden évben elmennék #dél-olasz életérzés #vino-

rosso #espresso #sziget túra  #Szardíniának semmi köze a halhoz | 24.500 Ft+239 EUR-tól 

ITÁLIAI KÖRÚT: SIENA - SZARDÍNIA - KORZIKA- OSTIA | STRAPATÚRA  
2020.06.15 8 nap / 3+ hajón vonaton szálláséj | #FIP #barlangtúra #sziklaszirt túra  #hajókázás #fellegvár túra #gigalép-

cső #középkori Itála #ókori Róma #szárd katalán emporum #bella Italia | 23.500 Ft+185 EUR-tól 

KIJEV - CSERNOBIL - LVOV | ISMERETTERJESZTŐ  
2020.08.18 5 nap / 1+ vonaton szálláséj | #FIP #rendhagyó #élet a zónában #életünkben egyszer #pusztulás és újjászü-

letés #a 33 éve befagyott világ #ne feledd #soha többé #törékeny világunk | 29.000 Ft+119 EUR-tól 

SZLÁV KÖRÚT - KIJEV - KRAKKÓ, AUSCHWITZ - WIELICZKA) | STRAPATÚRA  
2020.08.18 8 nap / 1+2 szálláséj | #FIP #vadkelet #körbejárjuk #Pripjaty-Kijev-Krakkó-Auschwitz+ Wieliczka #érdekes 

és tanulságos #megdöbbentő #kevés nap, rengeteg látnivaló #múlt és jelen #múltidéző #keleti blokk | 29.000 Ft+182 
EUR-tól+lengyel belépők 

AUSCHWITZ + BIRKENAU | ISMERETTERJESZTŐ  
2020.08.22 3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #szomorú szív #megdöbbentő #magyar vasúti pavilon #fekete fáklya #soha 

többet #hogy történhetett #érthetetlen # ember embernek farkasa | csak 1800 Ft + belépő

AUSCHWITZ + KRAKKÓ - WIELICZKA | STRAPATÚRA  
2020.08.22 4 nap / 1 szálláséj | #FIP #Krakkó és környéke #itt itthon vagyunk #lengyel-magyar két jó barát #sötét múlt, 

fényes jelen | 3.300 Ft+14 EUR-tól+belépő 

KRAKKÓ, WIELICZKA | TÚRA  
2020.08.23 3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #sóbánya #kisvonatozás #érdekes #Krakkó is #lengyel-magyar két jó barát  

| csak 1800 Ft + belépő 

NEW YORK - WASHINGTON - PHILADELPHIA | BAKANCSLISTA TÚRA  
2020.08.27 7 nap / 4 szálláséj | #Central park #Nagy alma  #csak átugrunk #Túl az Óperencián | 170.000 Ft+188 EUR-tól+-

vonat/buszjegyek 

CSUCSAI VÁSÁR + NAGYVÁRAD | GASZTRÓ  
2020.10.10 2 nap / 1 szálláséj | #FIP #etno gasztrotúra #meghökkentő #itt minden (is) van #gasztro #régiség #erdélyi 

vásárfia #góbéság #tudsz alkudni? #biztos veszel valamit | 10.000 Ft+12 USD-től + IC pótjegy 

VECSÉSI KÁPOSZTAFESZTIVÁL | GASZTRÓ  
2020.10.10 2 nap / 1 (kérésre) szálláséj | #etno gasztrotúra #meghökkentő #itt minden (is) van #retró este  #sörgőzés #sült 

kolbász #biztos veszel valamit #a káposztáról sokféleképpen | 1.350 Ft-tól 

Telefonos fogadóórák: Szo,V: 9-15h, Cs:15-16 h-ig:
1./ 06+27-51 vasútin vagy 06 1/516-2751 vezetékes 

számon,
2./ 06 30/963-4325 mobilon esténként, SMS -ben is,

További információk:
3./ E-mail: info@evvk.hu,
4./ http://www.evvk.hu, www.vasutasok.hu  honla-

punkjainkon
5./ facebook/ insta oldalainkon: evvk.magyarorszag

FIGYELEM A 2020. 02.15-IG JELENTKEZŐK 5% KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK.

Várjuk megkeresésüket, üdvözlettel: EVVK
A túraterv közzétételét a Mozdonyvezetők Szakszervezete támogatta.
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TÉ
GED IS ÉRHET BALESET!

MOZDONYVEZETŐK 
A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES 

ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY

Segít a nehéz helyzetbe 
került mozdonyvezetőkön 
és családtagjaikon! 


