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Elmúlt egy év 
 
Ez év januárjában arról 
tájékoztattam a Tisztelt 
olvasót, hogy megújul a 
Mozdonyvezetők Lapja. 
Egy kibővült 
szerkesztőbizottsággal, új 
ötletekkel, s nem 
utolsósorban több, és 
ráadásul színes képekkel 
próbált az olvasó 
érdeklődéséből mind többet 

felkelteni. 
A lappal kapcsolatban igen sok pozitív visszajelzés 
jutott el hozzánk, de önámítás lenne nem szólni arról, 
hogy helyenként kritikák is megfogalmazódtak az 
olvasók részéről. Ezeket „menet közben” orvosolta a 
szerkesztőbizottság. Volt, és maradt egy kérdés, melynek 
megoldása a 2006. évre húzódott át. Felmerült annak 
igénye, hogy a lap 16 helyett 20 oldalon jelenjen meg. 
Mondhatná az olvasó, hogy most is a húszas szám 
dominál. Ez igaz, mert a novemberi és a decemberi 
újságokat már ekkora terjedelemben jelentettük meg, 
hogy látható legyen, mennyivel nagyobb tartalmat 
jelenthet még ez a kis bővítés is, azonban ennek költségét 
– a színes kivitel költségeihez hasonlóan – a MOSZ 
központja finanszírozta a 2005. esztendőben. 
A 2006. évtől ahhoz, hogy a lap bővített tartalommal, 
továbbra is színes külsővel tudjon megjelenni, 
változtatni kell az árán. Nem lesz olcsóbb, de az árát 
tekintve - a havi száz forint - a lap önköltségi árát fedi 
le. Felmerült észrevételként, hogy az újság egész 
terjedelmében legyen színes. Jövőre ez az elképzelés – 
sajnos - még nem valósítható meg. Az előfizetések 
alakulásának tükrében, későbbi elképzelésekben szerepel 
az egész kiadvány „megszínesítése”. Ehhez azonban a 
tagcsoportoknak a jelenleginél nagyobb példányszámban 
kellene rendelniük. Tehát rajtatok, mozdonyvezetőkön is 
múlik, hogy színes lehet-e a teljes kiadvány, vagy marad 
ebben a formában, ahogy most olvasható. Amennyiben 
úgy érzitek, hogy igényetek lenne egy teljesen színes, jó 
minőségű, tartalmas újságra, ezt jelezzétek a tagcsoport 
vezetőiteknek és a jelenleginél nagyobb példányszámban 
rendeljétek meg a Lapot. 
Nem titkolt távlati szándék – ami szintén az 
előfizetések darabszámához kötődik –, hogy a lap majd 
valamikor magazinformát öltve, a kereskedelemben is 
utolérhető legyen. A vasutat, a mozdonyokat kedvelők 
nagylétszámú tábora örülne egy ilyen űrt pótló 
kiadványnak, de mint írtam, ez nem a jövő évi tervekben 
szereplő tétel.  
A 2006. évre kívánom a Kedves Olvasónak, hogy 
találjon minél több érdekes és hasznos információt a 
Lapban. Kívánom azt is, hogy a Mozdonyvezetők 
Lapjának tartalma és megjelenése miatt még több 
olvasóban, előfizetőben fogalmazódjon meg a lap további 
bővítésének igénye.  
A szerkesztőbizottság 2005. évi munkáját itt és most 
szeretném a magam és az olvasók nevében megköszönni.  
További eredményes munkát kívánok a 
szerkesztőbizottságnak a 2006. évre! 

Kiss László 
MOSZ elnök 

Az első FLIRT Magyarországon 
 

A technikai fejlesztések elengedhetetlenül fontosak a MÁV-nál ahhoz, 
hogy valamiféle jövőkép egyáltalán felmerülhessen az itt dolgozókban. 
Ezeknek egyik eleme a sajtóban közkedvelt villamos-motorvonat tender. 
Ez az ügy annyira elhúzódott, hogy sokan még most sem hiszik, hogy 
pont került a dolog végére. Már ők is felébredhetnek rémálmukból, 
hiszen az első, - bár még nem a MÁV által megrendelt – FLIRT átlépte 
a magyar határt. Jó néhány vasútbarát várta izgatottan ezt az eseményt, 
akik közül többen is fényképezőgépet ragadva jelen voltak az 
érkezéskor. Nekik köszönhetően (Csornai Péter, Nagy Gergő, Tilai 
Norbert), most pár képet bemutatnánk. Ez a motorvonat felépítésében 
nem azonos a MÁV által megrendelttel (más az ajtók elhelyezése, stb.), 
de lényegét tekintve hasonló. A motorvonatot Bp. Nyugatiban és a 
majdan a MÁV Flirt által bejárandó vonalakon mutatják be. 

Cs. Cs. 
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Megszületett a megállapodás az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, 

a 2006-2008 évekre érvényes minimálbérről és a jövő évi bérajánlásról 

 
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) a 2006-2008. évekre: 

 
2 0 0 6 .  j a n u á r  1 - j é tő l  h a v i  6 2 . 5 0 0  F t ,  

2 0 0 7 .  j a n u á r  1 - j é tő l  h a v i  6 5 . 5 0 0  F t ,  

2 0 0 8 .  j a n u á r  1 - j é tő l  h a v i  6 9 . 0 0 0  F t .  

 
2006. január 1-jétől a 
középfokú iskolai 
végzettséget és/vagy 
szakképzettséget igénylő 
munkakörökben garantált 
bérminimumok kerülnek 
bevezetésre a mindenkori 
minimálbér: 
105, kétéves gyakorlati idő 
esetén 110%-os 
mértékében. 
Ugyanez 2007-ben: 110 és 
115, 
2008-ban: 120 és 125%. 
 
A felsőfokú (egyetemi, 
főiskolai) végzettségűekre 
azt ajánlja az OÉT, hogy az 
ő bérminimumuk érje el: 
2006-ban: a minimálbér 
140, 
2007-ben: a minimálbér 
150, 
2008-ban: a minimálbér 
160 %-át. 
 
A 2006. évre szóló 
keresetnövelési ajánlás 
A reálkeresetek 3.5%-os 
növekedésének elérése 
érdekében az OÉT 
megállapodott arról, hogy 
2006-ban a bruttó keresetek 
átlagosan 4-5%-os 

növelését ajánlja a 
vállalkozási szférának, a 
kollektív bértárgyalásokat 
folytató szociális 
partnereknek. 
 
A megállapodás mögött 
A kormány eredeti 
szándéka és akarata arra 
irányult, hogy ezen túl ő 
állapítsa meg a mindenkori, 
legkisebb munkabért. 
Annyira komolyan 
gondolta, hogy az Országos 
Érdekegyeztető Tanács 
támogatása nélkül be is 
nyújtotta az 
Országgyűlésnek a 
Munkatörvénykönyv 
módosítását. Bár a tervezet 
indokolásában az OÉT 
egyetértésére hivatkozott a 
munkaügyi miniszter, 
hamar kiderült, hogy a tárca 
vezetője megtévesztette a 
képviselőket. 
 
Az általuk elképzeltek 
szerint ők állapították volna 
meg a jelzett értéket, a 
szakszervezetek meg 
tudomásul vették volna. 
Már a nyár elején jelezte a 
kormány, hogy mire készül. 

Akkor azt találtam 
mondani, hogy ugyanazt 
csináljátok, mint a FIDESZ. 
Ők is elvették ezt a 
jogosítványt. Ezt persze 
tagadták.  
 
Még érdekesebb volt az 
országos szakszervezeti 
szövetségek viselkedése. A 
hat közül öt, szinte 
üdvözölte a kormányzati 
lépést, mondván, milyen jó, 
nem is kell tárgyalni a 
minimál
bérről. 
Egyedül 
az 
Autonó
m 
Szakszer
vezetek 
Szövetségének Elnöksége 
tiltakozott és utasította el a 
kormány javaslatát.  
 
A tárgyalások ezt az 
álláspontot igazolták. 
Megszületett a 
megállapodás és a kormány 
lemondott az egyoldalú 
szabályozásról. 
 

 
  

 Dr. Borsik János 
 ügyvezető alelnök 
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Kihelyezett ÜB ülés az Északi Járműjavítóban 
 
A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2005. november 2-án 
kihelyezett Ügyvivő Bizottsági ülést tartott a MÁV Északi 
Járműjavító Kft-ben. A kihelyezett ülésre dr. Márkus Imre 
az Északi Járműjavító Kft ügyvezető igazgatója hívta meg 
a Mozdonyvezetők Szakszervezetének testületét. Az érte-
kezleten az ügyvezető igazgató tájékoztatót tartott a jármű-
javítóban folyó munkáról, a szolgáltató-megrendelő vi-
szony és a minőségi elvárások alakulásáról. 
 

 
 
Dr. Márkus Imre 
„Kiemelt szerepet ad az üzem, a partneri viszonyoknak. 
Központi kérdés, hogy a szolgáltatás kifogástalan legyen. 
Erre van szüksége az utasnak és a fuvaroztatónak is. Az 
utas és az áru pontos közlekedéséhez jó mozdonyok 
kellenek. Az elöregedett járműpark, mozdonyok javítását 
jó minőségben el tudjuk végezni. Ehhez az is kell, hogy a 
nem könnyű helyzetben lévő MÁV ZRt. a műszaki álla-
potnak megfelelően rendelje meg a munkát. A vasúti szál-
lítás igénybevevőjét az nem érdekli, hogy kinek a hibájá-
ból késik a vonat. A MÁV nem rendelte meg a javítást, a 
járműjavító dolgozott rosszul, a fűtőház nem tartotta be az 
üzemeltetési szabályokat, vagy netán a mozdonyvezető 
hibázott. A megrendelő ezeket belső dolognak tartja. Ha 
többször vagy sűrűn fordul elő hibás teljesítés, odébb áll, 
és egy kamionon vagy más vasutakkal szállíttat. 
 

 
 
Az Északi Járműjavító Kft. eltökélt a minőség javításában. 
Szigorítottuk a premizálási és a mozgóbér kifizetési felté-
teleket és a járműátvételi rendszert is. Megszemélyesedik a 

felelősség a hibás munkáért. Az átvétel objektivitását nö-
velendő, a reszortosok által kiállított értékelőlappal törté-
nik a próbák értékelése. 
Sajnos a szerződések megkötésekor nagyon sok vita van a 
Gépészet és a Járműjavító munkatársai között. A Gépészet 
a kevés, sőt egyre kevesebb pénzből egyre több javítást 
akar elvégeztetni, az egyre rosszabb műszaki állapotú 
járműveken. Ez pedig, lehetetlen vállalkozásnak tűnik.  
 

 
 
Az Északi folyamatosan keresi a belső forrásokat, a költ-
ségmegtakarítási lehetőségeket, a javításra fordítható pén-
zeket. Többször előfordult, hogy olyan munkát is elvég-
zünk, amit a MÁV, forrás hiányában nem rendelt meg. 
Cél: elkerülni a meghibásodásokat, az üzemkiesést. 
Az Északinak első számú piaci megrendelője a MÁV. 
Mindent megteszünk ezen piac megtartásáért. Emellett 
külső piacokat is szeretnénk megszerezni, amelyek fizetési 
készségével enyhítenék likviditási gondjainkat. 
Itt van a Flirt vonatok ügye is. A svájci Stadler cég tulaj-
donosával tárgyaltunk, aki azt mondta, hogy szeretné, ha a 
finanszírozási szerződés 2005 végéig aláírható lenne és 
beindulhatna a méltánytalan és tisztességesnek nem ne-
vezhető időhúzás után a vonatgyártás. 
Kell a vonat, a vonatok a MÁV-nak, és kell a munka a 
magyar gazdaságnak. Az Északinak a motorvonat munkák  
 

 
 
nagy lökést adnak, és szélesebbre nyílik az Uniós piac is.  
Több EU-s és nem európai országgal is tárgyalunk külön-
böző munkalehetőségekről. Pályázunk, kísérletezünk. Sok-
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sok munka van egy-egy ajánlatban, és sok-sok ajánlatból 
lehet egy-egy megrendelés. Erősítjük és átszervezzük a 
kereskedelmi tevékenységünket is. Központi szerepet kap 
a marketing és kereskedelmi munka.”  
 

 
 
A tájékoztatóban elhangzottak az üzem főbb gazdálkodási 
mutatói, az ingatlanok fenntartásának nehézségei, a hu-
mánpolitikai kihívások. Az Északi érdekelt abban, hogy 
megfelelő tudásszintű szakmunkások kerüljenek ki az 
iskolákból és mérnökök a főiskolákról, egyetemekről. 
Ezért felkeresik azon intézményeket, akik partnerek a 
minőségi szakember utánpótlásban.  
Az ügyvezető igazgató átadta a MOSZ képviselőinek „a 
V43 sor. és V63 sor. mozdonyok vezetőállásaiba klímabe-
rendezés beépítésre” című előterjesztést. A járműjavító 
felkészült a vezetőállások légkondicionálására és várja a 
MÁV megrendelését.  

Az értekezletet követően az ügyvivők megtekintették az 
üzemet. A kihelyezett ülésen megállapodás született arról, 
hogy kidolgoznak közösen egy felmérő lapot, amelyen a 
mozdonyvezetők is elvégzik a javítás utáni ellenőrzést, s 

azt osztályzatukkal minősítik. Ez a felmérés is a minőségi 
munkát és szükséges javításokat hivatott kontrollálni. 
Dr. Márkus Imre ügyvezető igazgató ígéretet tett arra, 
hogy a következő minőségügyi konferenciára a MOSZ 
képviselői is meghívót kapnak. 
 
A MOSZ elnöke köszönetet mond az Északi Járműjavító 
vezetésének, hogy lehetővé tették a kihelyezett ülés meg-
tartását, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a testület 
betekinthessen az Északi Járműjavító munkájába. 

 

Kiss László 
 

Mozdony-szimulátor az ÖBB-nél 
 

A MÁV ZRt. oktatási, gépészeti és informatikai szakem-
berei, tanulmányúton ismerkedtek Ausztriában a moz-
donyvezetők oktatásának alternatív módszereivel. Zsoldos 
Marianna főosztályvezetőnek köszönhetően a tanulmányi 
kirándulásnak én is részese lehettem.  
 

 
 
A festői osztrák táj a vörös, a zöld és a sárga színpompás 
harmóniájával fogadta a St. Pölten felé hajnali órában 
útnak induló kompániát. AZ ÖBB wörthi oktató bázisa 
mind vasúton, mind közúton jól megközelíthető. 

Az 1934-ben alapított képzési központon pedig egyáltalán 
nem látszik a kor – annál inkább az osztrák tisztaság, rend-
szeretet és hatékonyság: a modern berendezések és a XXI. 
század elejéhez méltó oktatási színvonal biztosítása. 
A létesítmény az oktatás többi részével és az ottani humán  
 

 
 
szolgáltatással közösen került kiszervezésre, s leányválla-
latként biztosítja az ÖBB Csoport oktatási szükségletét. 
A St. Pölteni képzési központ egyidejűleg 180 fő oktatan-
dó befogadására képes, összesen 20 oktatót alkalmaznak. 
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A hallgatók elhelyezése szállodai színvonalon történik. Az 
oktatási centrumban látják el többek között a mozdonyve-
zetők alap és továbbképzését is. A bármilyen szakképesí-
téssel rendelkező leendő mozdonyvezetőket 3 lépcsőből 
álló gyakorlati és elméleti ismereteket is nyújtó oktatás 
keretében képzik ki olyan szintre, hogy a munkavégzés 
későbbi területén, a telephelyeken már csak a vonal és 
típus ismeretek megszerzése legyen hátra. 
 

 
 
A gyakorlati képzés egy jelentős része a 2002-ben üzembe 
helyezett mozdony-szimulátoron történik, mely a legmo-
dernebb számítástechnikai vívmányok kihasználásával egy 
Taurus vezetési élményét és menetjellemzőit jeleníti meg. 
A program a legkülönbözőbb paraméterekkel rendelkező 
vonat összeállításokat képes leképezni. 
 

 
 
A mozdony-szimulátor fülkéjét a valóságos kezelőszervek 
népesítik be, a „szélvédőt” helyettesítő projektoron pedig a 
legjobb számítógépes játékok grafikai megoldásainak 

segítségével elevenedik meg a pálya és a táj. Mindez 
azonban nem játék – korántsem! Az elektronika a szimulá-
tor program parancsainak megfelelően mozgatja a vezető-
fülkét. A fülkében az üzemi zajok (zajok?) hallhatóak, igaz 
a V43 sorozathoz szokott fülnek ez csak édesded zümmö-
gés. A gyártó cég által kiképzett oktatószemélyzet pedig, 
egy felhasználóbarát szoftver megoldás segítségével köny-
nyedén összeállíthat bármilyen pályaszakaszt, rendkívüli 
helyzetet, tetszőleges szerelvényt, időjárási körülményt 
vagy akár szimulálhat balesetet. Épp ezért szükséges, hogy 
a korábbi mozdony-szimulátorok videós megoldása helyett 
számítógépes grafikával helyettesítsék a környezetet. Így 
akár néhány nap leforgása alatt teljesen új feladatokat 
készíthetnek – vagy az osztrák forgalmi jelzések helyett 
átállíthatják a rendszert a magyar pálya jellemzőire. 
 

 
 
A szimulátor ez utóbbi funkcióját ugyan nem próbáltuk ki, 
de a gépészeti kollégák emésztését (Fekete Gyula, Oláh 
Béla urak) így is próbára tette egy leszakadt felsővezeték-
szituáció, a szervezetfejlesztési és képzési főosztályvezető 
asszony (Zsoldos Marianna) pedig jobb létre szenderített 
egy virtuális tehenet, ami a – szituációs program parancsá-
nak engedelmeskedve – nem ugrott félre a robogó „vonat” 
útjából. 
A képzési központ alkalmazza a „mozgó fülkés” moz-
dony-szimulátor megoldást, emellett valósághű kezelő-
szervek alkalmazásával, de „íróasztal mellett” is gyakorol- 
 

 
 
hatnak a képzésben résztvevők, természetesen más-más 
feladatokat, funkciókat.  
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A pusztán szoftveres (mint például a videójátékok), vagy a 
„nem dinamikusan mozgó” szimulátor megoldások is 
alkalmasak oktatásra, de nem tudják visszaadni a valós 
vezetési élményt. A szimulált zajhatásokat fejhallgatón 
észlelheti a mozdonyvezető.  
 

 
 
A mozdony-szimulátoron történő oktatást egyszerre 4 
tanuló és 2 oktató végzi. Egy oktató és egy mozdonyvezető 
a fülkében próbálja megoldani az adott szituációt, 3 másik 
mozdonyvezető elemzi a 4. társ vezetési technikáját, míg a 
másik oktató a szimulátort vezérli. A feladat végrehajtását 
maga a szimulátor-program is elemzi, minősíti. Grafikus 
értékelőlap segítségével értékelhető a vezetőállásban nyúj-
tott teljesítmény. 
Az osztrák kollégák most a továbbképzési megoldások 
kifejlesztésén dolgoznak, és újabb funkciók (pl. energiata-
karékosság) bevonása a feladatuk. Reméljük, hogy a MÁV 
ZRt.-nél is hamarosan bővül a mozdonyvezetői képzés 

tárháza –akár egy hasonló, magyar viszonyokra optimali-
zált szimulátor-megoldással. 
Ami már eredmény az én szememben, ismerve a múltat: 
végre valaki felelős vezetőként felismerte a szimulátor 
 

 
fontosságát, s a lehetőségekhez képest megtesz mindent 
annak beszerzéséért.  
A másik, ami eddig nem volt jellemző. Végre megkérdezik 
azok véleményét is, akik a jövőben az ilyen berendezése-
ket esetleg használni fogják. Ez sem volt jellemző eddig 
vasúti vezetőinkre. 
Bátorság lenne azt nyilatkozni, hogy most már biztosan 
beépül a mozdony-szimulátor a mozdonyvezető képzésbe, 
de talán valami megmozdult. A megoldás remélhetőleg 
osztrákos és nem magyaros lesz… 

 

Kiss László 
 

Csúcssebességgel álló helyzetben 
 

   
 

Amiről mi, magyar mozdonyvezetők még csak álmodoz-
hatunk, az egy átlagos, nem vasutas, német állampolgárnak 
bármikor elérhető. Ők ugyanis, - velünk ellentétben - ta-
nulhatnak, gyakorolhatnak mozdony-, sőt ICE szimuláto-
ron is. Nekünk elég lenne az is, ha a gyakornokok V43-as, 
vagy esetleg M41-es mozdony szimulátorán próbálgathat-
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nák első „szárnycsapásaikat” mielőtt „élesben vetik rá 
magukat a sínekre”.  
Azért próbáljuk meg egy átlag német polgár helyébe kép-
zelni magunkat és gondoljunk arra, hogy milyen lehet 
egyszer egy csúcsmodern ICE mozdonyvezető-fülkéjében 
lenni, az állomásról elindulni, a vonatot 280 km/h sebes-
ségre felgyorsítani, használni a SIFA-t és az adatokat szem 
előtt tartva követni a jelzéseket és átélni, milyen áthaladni 
az alagúton, milyen érzés esőben, havazáskor, éjszakai 
vezetéskor – az utat biztonságosan felügyelve vezetni. 
Ettől minden vasútrajongónak gyorsabban dobog a szíve. 
 
Nézzük, hogy megy ez Németországban: A vezetés előtt 
elméleti oktatás van. Egy kis rövid bevezetőben a Német 
Vasút Rt. (DB AG = Deutsche Bahn Aktiengesellschaft) 
oktatói elmagyarázzák a lényeges segédanyagot a moz-
donyvezetői-fülkében és felvilágosítást adnak a jelzőrend-
szerről, a jelzéstechnikáról.  

 
Aztán kockázat nélkül vezethetünk a szimulátorban. A 
kitűnő hidraulika és elektronika segítségével milliókat érő 
high-tech szimulátorban saját bőrünkön érezhetjük az erőt, 
a mozgást a gyorsulás közbeni mozgást, a kanyarodást és a 
fékezési manővert. 

 
Ott, ahol egyébként csak a megfelelően képzett járműveze-
tők, teljes felelősséggel végezve munkájukat vezethetnek, 
az abszolút civil is kipróbálhatja képességeit és „száguld-
hat” a síneken. Miután a „hobbivasutas” bevezette a vona-
tot a célállomásra, az oktató-ellenőrző helyről figyelheti 
meg a vezetést és a többi amatőr „mozdonyvezető tevé-
kenységét. A szemével ellenőrizheti a jelzőket és a földraj-
zi tudnivalókat a monitoron és megfigyelheti a szimulátor 
mozgását kívülről.  

 
Az oktatóteremben van lehetősége, hogy információkat 
kapjon a 12 számítógép egyikén a monitor és egy-egy 
egérkattintás segítségével az ICE-ről, annak történetéről, a 
műszaki adatairól, gyártásáról, előállításáról, felépítéséről, 
valamint a működéséről. A DB AG rendelkezésre bocsátja 
az oktató napokon kívüli időpontokban a szimulátorokat.  

 
A tapasztalt oktatók, nemcsak a kezdők számára közvetítik 
a felejthetetlen élményhez szükséges fogásokat, hanem 
már a vasúttechnikailag előképzett résztvevők további 
kérdéseit is tudományosan megválaszolják.  

 
Mindezt – a németek számára – elérhető áron. Sőt akár 
ajándékszelvény vásárlásával is meglephetik szeretteiket, 
barátaikat, kollégáikat, amivel beléphetnek ebbe a komp-
lexumba. A belépő egy szimulátorozással egybekötött 5 
órás látogatást foglal magában. Ebben az árban nemcsak a 
megtekintés, a vezetés, az oktatófülke használata, de egy 
fotó a résztvevőről a mozdonyvezetői székben is benne 
van, ezen kívül hideg és meleg italok is. Extra kívánságo-
kat és csoportok érkezését is várják.  
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Nemcsak az ICE varázsolja el a vasútrajongókat. Kiképez-
nek a szimulátorban száguldó mozdonyvezetőket 
101/145/152-es típusú csúcsmodern mozdonyokkal, ICE-
forgalom és teherforgalom számára.  
 

 
 

Az elején van egy elméleti bevezető a szolgálati utasítá-
sokról és a jelzéstechnikáról. Aztán indulhat az egész.  
 

 
 

Vagy egy ICE távolsági vonatban, vagy egy tehervonatban 
max. 2000 tonna összsúllyal. Ott egy civil is átélheti mi 
zajlik egy mozdonyvezető fejében. Az ellenőrzőmonitorok 
segítségével szinte élethűen látva mindent. Ezek a képer-
nyők a fontos útszakaszokat mutatják, az összes földrajzi 
tulajdonságával együtt. Rengeteg részletet megtudhat a 
technikáról, ami a csúcsmodern száguldó járművek funk-
cióját illeti. Ezek megjeleníthetők az oktatóterem számító-
gépes képernyőjén.  
 

 
 

A következő felhívást lehet olvasni egy német internetes 
honlapon: „Irányítson Ön egy ICE-t szimulátorban! Egy-
szer egy száguldó ICE jármű vezetőjének lenni - ez sok 
olyan ember gyermekkori álma, akiket érdekel a vasút-
technika. Most mindenki valóra válthatja ezt a gyermekko-
ri álmát. Az igaz, hogy nem a szokásos útiterv alapján, 
nem a síneken, hanem Fuldában, a DB AG oktatótermében 
a szimulátoron. Köszönet a csúcsmodern technikának, ezt 
az egész élményt teljes mértékben átadjuk Önnek. Nem 
számít, hogy max. 280 km/h sebességgel, Hannoverből 
Nürnbergbe, vagy 200-as tempóval Münchenből 
Augsburgba, nappal vagy éjjel, ködben vagy hóesésben, 
hóakadályokkal, a szimulátor legyőzhetetlen. Száguldásnál 
a fékezési manővert is érzékelni lehet a több milliót érő 
high–tech szimulátorral. Ezt 6 szabadfokozatú mozgás-
rendszer teszi lehetővé. A szimulátorban a vezetőfülkét 
eredeti és szolgálati elemekkel szerelték fel és az utolsó 
részletekig hasonlít az eredeti ICE vonathoz. A modern 
számítógéprendszer ellenőrzi az útvonalat a képernyőn és 
másodpercenként 60-szor változik a vezetésnek megfelelő-
en. Fontos földrajzi mérföldköveket, állomásokat láthatunk 
jobbra és balra az útvonaltól, valamint a jelzőrendszert, a 
vasútállomást és az elindulást is ugyanúgy. A vezetést az 
oktató helyéről irányítják és ellenőrzik. Több monitoron 
lehet követni a haladást, az útszakaszt, illetve a kijelzőket a 
vezető helyéről, valamint a száguldó járművezető tevé-
kenységét is. Az oktatóteremben rendelkezésre áll 12 mo-
dern személyi számítógép-munkahely a mozdonyvezetők 
képzésére. A monitorokon egérkattintással van lehetőségük 
a résztvevőknek, hogy részletes információt szerezzenek a 
vonat fejlődéstörténetéről, a műszaki adatokról, a kialakí-
tásról, a felépítésről, valamint a szolgáltatásról. A rendez-
vényeket tanítás nélküli napokon ajánlják, és oktatók, 
mozdonyvezetők segítik a munkát. Betekintést nyújtanak a 
vasút varázslatos világába és a csúcstechnikába. Egy uta-
zás a DB AG szimulátorával a teljesen valódinak tűnő 
képzeletbeli naplementében.” Azt hiszem ez a hirdetés 
önmagáért beszél.  
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A DB AG-nak már 1996 óta vannak szimulátorai. Az ICE-
1 szimulátorral kezdődött minden. Azóta már 16 szimulá-
tor van, a legkülönbözőbb vasúti útvonalakon.  
 

 
 
Hol vagyunk mi még ettől? Talán sokkal közelebb, mint 
gondolni mertük volna, mondjuk egy évvel ezelőtt. Végre 
van valaki, név szerint Zsoldos Marianna szervezetfejlesz-
tési és képzési főosztályvezető asszony, aki nemcsak felis-
meri és elismeri, hogy szükség van ilyen oktatási módszer-
re, hanem tesz is annak érdekében, hogy ez megvalósuljon.  

Talán sok-sok baleset előzhető meg, vagy csökkenthető a 
bekövetkező kár az által, hogy kockázatmentesen gyako-
rolhatnak vezetési technikákat, baleseti szituációkat, illetve 
sajátíthatnak el előzetes vonalismereti alapokat a moz-
donyvezetők és a gyakornokok.  

 
A legidősebb Fuldában: ICE-1 szimulátor 

 

 
Új: BR 423-426 szimulátor (DB AG - Német Vasút Rt.) 

 
(A képeket a Deutsche Bahn AG és a Joffi GmbH készítette.) 

 

Németből fordította: Horinka Anna 
 

Csúri Csaba 
 

 Válaszlevél 
 
Az előző (2005. novemberi) számunkban megjelent, Debreczeni Katalin főosztályvezető asszony (MÁV ZRt. EBK. Főosztály) által írt, a 2005. október 13-án 
megtartott munkavédelmi képviselői választáson felvetett problémákra, Zsákay László György Főigazgató úr a következő választ adta (Gy.713-405/2005): 
 

Tisztelt Debreczeni Katalin Úrhölgy! 
A hivatkozott levelében lévő tájékoztatást köszönöm. 
A levélben felsorolt, munkavállalók által felvetett problémákat meg-
vizsgáltuk, és a tervezett intézkedéseinkről az alábbiak szerint tájé-
koztatom: 
A levél pontjai szerint: 
1. pont: 
A 63-41 sorozatú, orosz motorvonatoknál jelzett problémák konst-
rukciós jellegűek, emiatt a megoldással a VMMSZK foglalkozik. Az 
etalon 63-41 024 és az afeletti pályaszámú járműveken a járművezér-
lésben módosítva lett az idő (40 másodperc helyett 240 másodperc 
után záródik a nyitott ajtó). A járműegységesítési program keretében 
átalakításra kerül az összes jármű. Az átalakítás ajánlati szakaszban 
van, a munkák befejezése 2006. évben várható. 
2. pont: 
Ismereteink szerint a szélvédő takarítás megtörténik, a szélvédő 
takarítást külső cég végzi el Szentesen. Ennek ellenőrzése folyamat-
ban. 
3. pont: 
A vontatójárművek vezetőfülkéjének 220V-os dugaszolóaljzattal 
való felszerelését (pl. az elektromos szúnyogriasztó használata miatt) 
munkavédelmi és érintésvédelmi szempontból meg kell vizsgálni. A 

műszaki megoldás kidolgozása után, a munkavédelmi szempontból 
való megfelelés és elfogadás esetén a járműveket fel tudjuk szerelni a 
dugaszolóaljzattal. 
4. pont: 
Szerencs szolgálati helyen lesz átköltöztetés, Kiskunhalas szolgálati 
helyen nem megfelelő a mozdonyvezetők öltözője a födém beázása 
miatt. Mindkét öltöző felújítását szerepeltetni fogjuk a 2006. évi 
beruházási tervben. 
5. pont: 
A mozdonyok klímaberendezéssel való felszerelésének műszaki 
megoldásán az Északi Járműjavító Kft. dolgozik. A V6 jelű nagyjaví-
tásról kijövő mozdonyok esetében a klímaberendezés felszerelésre 
kerülhet. 
Ad. 6. pont: 
A hűtőkapacitás hiány probléma okát megvizsgáljuk, és a lehetősé-
gek szerint nyárig a helyzeten javítani akarunk. 
 

Budapest, 2005. november 08. 
 

Üdvözletettel: 
Zsákay László György 

főigazgató 
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Vasúti balesetek 7. rész 
 

„Ez akár veletek is megtörténhetett volna” 
 

Komárom (2004) 2. rész 
 
Magyar Államvasutak Biztonsági Igazgatóság  
Területi Vasútbiztonsági Osztály Budapest 
 

K-2694/2004. VBO. 
 

VÉLEMÉNYES JELENTÉS 
 
2004. október hó 09-én, 1331-kor Komárom rendező-pályaudvaron menetrend szerint áthaladó 40761 számú vonat 
meghaladta a „Kr 4" jelű, továbbhaladást tiltó jelzési képet mutató egyéni kijárati jelzőt, a 16. sz. váltót felvágva ütközött a 
„fehérvári” vágányról a raktári vágány irányába tolt kocsisorral. 
 
A VI. szolgálati hely váltókezelője és 
a VIII. szolgálati hely forgalmi 
szolgálattevője, valamint a 
tolatómozdony tolatásvezetője: 
A 44325 és 9422 számú vonatok 
részére volt a VI. szolgálati helyen 
lezárva a vágányút, amikor a VIII. 
sz. szolgálati hely forgalmi 
szolgálattevője megbeszélte a VI. sz. 
szolgálati hely váltókezelőjével, 
hogy az állomási I. sz. tartaléka a 
„líra” vágányról a fehérvári vonalra 
kihúzva átállna a raktári vágányra. 
Erre a tolatási mozgásra sem a VIII. 
számú szolgálati hely forgalmi 
szolgálattevője, sem a VI. sz. 
szolgálati hely váltókezelője nem 
kért engedélyt a rendelkező forgalmi 
szolgálattevőtől. A VI. sz. szolgálati 
hely váltókezelője engedélyt adott az 
I. sz. tartalék kihúzására, a fehérvári 
vágányra. A tartalék a vonatok 
közlekedése alatt kihúzott a fehérvári 
vágányra. Ekkor már a 40761 sz. 
vonat Komárom állomás felé 
közeledett. 

 
A 44325 számú és 9422 számú 
vonatok leközlekedése után a VI. sz. 
szolgálati hely váltókezelője 
beállította a vágányutat a fehérvári 
vágányról a raktári vágányra és 
„Közeledj felém” jelzés adásával 
felhatalmazta a tolatásvezetőt a 
tolatási mozgás megkezdésére. 

 
A VI. számú szolgálati hely 
váltókezelőjétől kapott kézijelzés 
értelmében, a tolatásvezető a tolt 
kocsisor menetirány szerinti első 
kocsi bal oldali saroklépcsőjéről, 
kézi jelzéssel felhatalmazta a 
mozdonyvezetőt a tolatás 
megkezdésére.  

 
A mozdonyvezető megindította a 
mozdonyt és kb. 9 km/h sebességgel 
megkezdte a tolást. A tolatásvezető a 
16. számú váltóhoz közeledve 
észlelte, hogy a rendező pályaudvar 
4. sz. vágányáról nagy sebességgel 
közeledik egy vonat. Látta, hogy a 
vonat már nem fog megállni és 
azonnal „Megállj jelzést” adott a 
tolatómozdony mozdonyvezetője 
felé. A mozdonyvezető azonnal 
fékezett és a 16. sz. váltó előtt 
megállította a kocsisort. 

 

A 40761 számú vonat 
mozdonyvezetője elmondása szerint: 
A 40761 számú vonat Komárom 
állomás „B” jelű bejárati jelzőjén 
kapott egy zöld fény alapján haladt 
be a személypályaudvarra. A 
mozdonyvezető emiatt nem gondolt a 
vonat rendkívüli megállítására. 

 
A személypályaudvar „K4” jelű 
kijárati jelzőjén is egy zöld fényt 
látott, a felüljáró előtti szakaszon az 
áramszedő leeresztésével 
foglalkozott, az alatt leeresztett 
áramszedővel áthaladt.  

 
A mozdonyt ülve vezette, a nap a 
szemébe sütött. Ez a körülmény a 
jelzők megfigyelésében nem zavarta. 
A rendező pályaudvari kijárati jelzőt, 
illetve annak jelzési képét nem látta. 

 
Állítása szerint már a felüljáró 
környékéről látta, hogy a vágányútját 
keresztező tolatási mozgás történik, a 
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kezdőpont felöli váltókörzetben. 
Elmondta, hogy ezt aggasztónak 
találta. A vezető ülésből felállt és 
gyorsfékezést alkalmazott. Állítása 
szerint a felállás és fékezés között 10 
másodperc telt el. Ezután a géptérbe 
menekült, az ütközés erejétől elesett 
és a főtranszformátornál beszorult. 

 
 
A helyszíni vizsgálat 
megállapításai: 
A MÁV balesetvizsgáló bizottsága 
2004. 10. 09-én 1520-kor, a GySEV 
képviselete 1610-kor érkezett a 
helyszínre. 

 
A 40761 sz. vonat vizsgálata során 
az alábbiak kerültek 
megállapításra: 
A vonat összeállítása és műszaki 
kapcsolása a hatályos utasítások 
szerint történt.  
A vonat megjelölése az F. 1. sz. 
Jelzési Utasításban szabályozottak 
szerint történt. 
A fékpróba-bárca alapján, a fékpróba 
során, kocsi a fékezésből kiiktatásra 
nem került.  

 
 
A V 43-322 psz. mozdony 
vezetőállásának vizsgálata: 
� A D 12-es üzemi 
fékállásban volt. 
� A menetszabályozó kerék 0 
állásban volt. 
� A fokozatkapcsoló 
állásjelző 32-t mutat. 

� A jobb oldali géptér ajtó 
nyitva. 
� A vonatbefolyásoló 
berendezés kiiktató kapcsolóján az 
ólomzár ép. 

 
A Sopron-rendezőben kiállított 13. 
számú fékpróba bárca szerint és a 
helyszíni vizsgálat megállapítása 
alapján, a vonat valamennyi 
fékberendezése működött. A vonat 
és az azt továbbító mozdony 
fékberendezésének működésével, 
illetve állapotával összefüggő 
rendellenességet nem tapasztaltunk. 
A mozdonyvezető menetigazolványa 
a balesetben megsemmisült. 
A 40761 számú vonat az 1027+32 
számú szelvényben ütközött az I. 
számú tolató egység 6 kocsijával. Az 
ütközés olyan nagy erejű volt, hogy a 
vonat az 1025+85 számú 
szelvényben állt meg. Az ütközés 
következtében a tolató egység 
szétszakadt. A tolatómozdonyt és 4 
kocsit az ütközés az 1024+45 számú 
szelvényig ellökte.  
A tolató egység menetirány szerinti 
első 2 fémhulladékkal rakott kocsija, 
mely az ütközési erőhatás nagy 
részét felfogta, egymásba nyomódott. 
A vonatot továbbító mozdony 
súlyosan rongálódott. A vonatban a 
villamos mozdony mögött lévő első 
kocsi konténer rakománya leesett, a 
kocsi forgóváza összetört, a 
kocsiszekrény a mozdonyra csúszott. 
Erre a sérült kocsira feltorlódott a 
második (ez a konténer is leesett), 
valamint a harmadik szintén 
konténerrel rakott kocsi. Az ütközés 
során leszakadt a felsővezeték, egy 
felsővezetéki oszlop kidőlt, kettő 
váltó és az azokat összekötő vasúti 
pályaszakasz megsérült.  

 
 

A biztosító berendezés vizsgálata: 
A szolgálati helyeken ellenőriztük az 
ólomzárak épségét, valamennyi 
ólomzárat épnek, sértetlennek 
találtuk. 
A számlálók állását egyeztettük és 
rögzítettük a Hibaelőjegyzési 
könyvben. A talált számláló állások 
egyeztek a Hibaelőjegyzési 
könyvben rögzítettekkel, eltérést nem 
tapasztaltunk. Szolgálat átvétel óta 
nem történt számlált kezelés a 
kezdőpont felöli oldal felé. 
Almásfüzitő BE KO 011 
Almásfüzitő KI KO 2909 
Váltó kapcsológombok állása a VI-os 
számú őrhelyen: 
„+” állás: 2/4, 6, 8/12, 18/22/b, 34, 
22/a/415, 30/a 
„-„ állás: 10/14, 16/20, 24/30/b, 32, 
416, 418, 408/411 
A visszajelentésben a berendezés 
felvágást jelzett: 
8/12, 10/14, 16/20 sz. váltóknál. 
A 14. számú váltó kitérő állásban, a 
hajtóműve összetört. A 16. számú 
váltó mindkét csúcssínje simul, a 
hajtómű összetört, az összekötőrúd 
kapcsolódására szolgáló fül 
leszakadt, a kitérő irányban simuló 
csúcssín hátlapján a 11–es aljközben 
felvágási nyom látható. 
A helyszínen ellenőriztük az érintett 
jelzők jelzési képeit. Ács felől 
vágányutat zártak és jelzőt kezeltek a 
„B” bejárati jelzőtől a „K4” – „Kr4” 
jelzőig. A „Kr4”céljelző vörös volt. 
A „K4” jelzőn egy sárga fény jelent 
meg, a „B” bejárati jelzőn egy zöld 
fény jelent meg. 

 
 
Vágányhelyzet: 
A 4. számú vágány a balesetben 
részes vonat járműveivel volt 
elfoglalva. 
Az 5. számú vágányon járműveket 
tároltak. A kocsik a kezdőpont felöli 
oldalon a 4-5. vágány között 
elhelyezett biztonsági határjelzőn 
belül 50 méterre álltak. A jobb 
átmenő 3. számú fővágány szabad 
volt.  
 

Fotók: Tilai Norbert és Csúri Csaba 
(folytatjuk) 
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MOSZ képzés Balatonbogláron 
 
2005. november 8. és 10. között került 
megrendezésre a MOSZ utánpótlás 
képzése, a szakszervezeti munka iránt 
érdeklődő fiatal mozdonyvezetők részé-
re. Fűtőházunkból Léder Zsolttal közö-
sen vettem részt az eseményen. Erről 
szeretnék egy rövid beszámolót közre-
adni. 

 
Első nap az érkezést követően elfoglal-
tuk a szállásunkat, majd az ebéd után 
kezdődött a munka. Kiss László elnök 
úr ismertette a Mozdonyvezetők Szak-
szervezetének felépítését és az alap-
szabályát. 

 
Ezek után a MOSZ szövetségi kapcso-
latairól hallottunk előadást.  

 
Dr. Borsik János alelnök úr az Auto-
nóm Szakszervezetek Szövetségéről, 
Kiss László elnök úr pedig, az Európai 
Autonóm Mozdonyvezetők Szakszer-
vezetéről (ALE) beszélt. 

 

A vacsorát befejezvén egy játékos 
interaktív vetélkedőre került sor, me-
lyen csapatunk, az Amstel csapat a 
második helyezést érte el. 

 
Második nap, rögtön reggeli után 
Arany József jogtanácsos úr ismertette 
a Munka Törvénykönyve felépítését, az 
MT a szakszervezetekre és a kollektív 
szerződésekre vonatkozó részét.  

 
Ezt követően az üzemi tanácsok kiala-
kulásáról és a munkáltatói eljárás me-
netéről hallgattuk meg előadását. 

 
Ebéd előtt, étvágygerjesztőként Né-
meth László alelnök úr a MOSZ pénz-
ügyi gazdálkodásáról fejtette ki gondo-
latait. 

 
Délutánra megérkezett Zsákay László 
György Gépészeti Főigazgató úr és 
Kugler Flórián humánpolitikai vezér-
igazgató - helyettes úr. Előbbi a gépé-

szet jövőjéről (lásd: a Mozdonyvezetők 
Lapja októberi számát), utóbbi a MÁV 
ZRt. humánpolitikai helyzetéről be-
szélt. 

 
Az előadások után feltehettük kérdése-
inket a vezetők felé, de sajnos konkrét 
válaszokat csak ritkán kaptunk. 

 
A vacsorát követően a Szervezet Szín-
ház tagjainak részvételével egy játékos 
csapatépítő kommunikációs tréningen 
vehettünk részt.  

 
Itt kis csoportokban különböző a krea-
tivitást, a csapatépítési készséget fej-
lesztő gyakorlatokat tartottak nekünk.  

 
Végezetül minden csapatnak be kellett 
mutatni egy rövid színdarabot, adott 
témából, a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel.  
Mi például a mozdonyvezetők életét 
próbáltuk megjeleníteni, míg mások a 
MÁV jövőképét.  
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A jó hangulatból kitűnt, hogy a foglal-
kozás elérte célját. 
Utolsó nap délelőtt Németh László 
alelnök úr a MOSZ stratégiai kérdései-
ről: a foglalkoztatás-biztonságról, a 
KSZ–ről és a bérkérdésről tartott elő-
adást.  

 
Az ezt követő kérdőív kitöltése és 
értékelése után a zárszót Kiss László 
mondta el. 

 
 
Ezúton köszönjük, hogy részt vehet-
tünk ezen a rendezvényen és reméljük, 
hogy az itt megszerzett tudást közösen 
tudjuk majd kamatoztatni! 

 

                 
 

                
 

Benke Zoltán 
Kiskunhalas 

 
Megkérdeztük a Kollégákat 

 

A Balatonbogláron megrendezett MOSZ utánpótlásképzés meghozta a gyümölcsét. Nagyon értelmes, széles látókörű, tettre 
kész, bátor és közvetlen csapatot ismerhettünk meg. Ha majd ezek a fiatalok veszik át a stafétabotot, nem kell aggódni a 
MOSZ-ért. Sőt, talán még lendületet is adhatnak ennek a szervezetnek, amely eddig sem a helyben topogásáról volt híres. Eb-
ben a három napban tanúbizonyságot tettek nyíltságukról, dinamikusságukról. Bár tisztelettudóan, de jó néhányszor „sarokba 
szorították” Kugler Flórián és Zsákay László György urakat. A rendezvény után pedig, már nemcsak szakmai, hanem tisztség-
viselői szempontból is kiművelt fővel távoztak. Reméljük mindegyikük, aki erre hivatottságot érez, tud majd élni az itt hallottak-
kal, tanultakkal és saját tagcsoportjukban segítik a MOSZ tag kollégákat a mindennapjaikban. 

 
A kérdések, amelyeket feltettünk a képzésben résztvevők közül néhány kollégának a követke-
zők voltak: 
 

1. Miért jelentkeztél, illetve vállaltad el a MOSZ képzésen való részvételt? 
2. Milyen előzetes elvárásaid voltak a képzéssel kapcsolatosan? 
3. Mi az, ami ezek közül teljesült és mi az, amire nem kaptál választ? 
4. Milyen plusz információkhoz jutottál, amit fontosnak tartasz? 
5. Ha visszamész a szolgálati helyedre, hogy érzed, tudod-e hasznosítani az itt elhangzottakat? 
6. Ezek után vállalnál-e funkciót a MOSZ-ban? 
7. Mi tetszett a legjobban ezen a rendezvényen? 
8. Elégedett voltál-e a rendezéssel? 
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Dömösi Zsolt   Mezei Zsolt Gyüre Ferenc Sinkovics István Karsai Károly 
 Mezőhegyes Hegyeshalom Záhony Bátaszék  Sopron 

 
Jó volt betekintést 
nyerni a MOSZ belső 
dolgaiba, felépítésébe, 
működésébe, gazdasá-
gi helyzetébe, jogi 
hátterébe. Ha legköze-
lebb ehhez hasonló 
eseményre megyek, 
akkor előre megfogal-
mazok magamban 
kérdéseket és a kollé-
gáimat is megkérde-
zem, hogy felkészül-
tebben jöjjek el. Most 
pedig, ha hazaérek 
meg fogom beszélni 
velük az itt történteket. 
Bízom abban, hogy 
lesz lehetőségem ka-
matoztatni az itt hal-
lottakat. Ha úgy hozza 
a sors, hogy egy 
MOSZ funkciót el kell 
vállalni, akkor azt el 
fogom vállalni. A 
képzés előtt úgy gon-
doltam, hogy egy ilyen 
feladat egy plusz teher 
lenne és nem valószí-
nű, hogy ezt felvállal-
tam volna. Most vi-
szont úgy érzem, hogy 
azért jöhettem ide, 
hogy előbb-utóbb tenni 
kell valamit a többie-
kért. Erre itt döbben-
tem rá, ahogy tanul-
tunk, ahogy mókáz-
tunk, ahogy a csapat 
összejött. A legjobban 
az tetszett, hogy ez egy 
olyan percre pontosan 
szervezett esemény 
volt, ami összefogta a 
résztvevőket. A Kiss 
Lászlón és a Baráth 
Gézán kívül mást nem 
ismertem, most viszont 
olyan barátságok 
köttettek, amiket fon-
tosnak tartok, mert a 
jövő nemzedékének 
tudnia kell egymással 
kommunikálni. Ennek 
jó alapjait fektettük le. 

Azért vállaltam el, 
mert felkértek rá és 
már voltam más MOSZ 
rendezvényen is, ame-
lyeket hasznosnak 
találtam és jó baráto-
kat szereztem, továbbá 
érdekelt a MOSZ belső 
felépítése és a gazda-
sági dolgok is. Min-
denről hallottam, 
amiről hallani szeret-
tem volna. A többiek 
által feltett kérdések 
fogalmazódtak meg 
bennem is és mind-
egyikre megkaptam a 
választ. Azokra a 
kérdésekre pedig, 
amelyek ezután merül-
nek fel bennem, szintén 
meg fogom kapni az 
őszinte választ, bármi-
lyen „titkos” dologról 
van is szó, mert erre 
meg van a lehetőség. A 
MÁV vezetőktől is 
kaptunk plusz infor-
mációkat. Nem tudom, 
hogy van-e más fórum 
arra, hogy velük talál-
kozhassunk, ezért 
különösen érdekes volt 
velük beszélgetni. 
Nagyon korrektnek 
értékeltem a részvételt 
az ő részükről. Termé-
szetesen vállalnék 
MOSZ funkciót, hiszen 
azért vagyok itt. Pon-
tosan azt kaptam a 
rendezvényen, amit 
előzetesen vártam. 
Nyitottságot, kollégák-
kal való ismeretséget. 
Megtudtuk, hogy 
mindenhol, egyformák 
a problémák. Nehéz 
dolog egy ilyen ren-
dezvényt megszervezni, 
de ez jól sikerült. Le a 
kalappal azok előtt, 
akik ezt létrehozták.  
 
 

Elképzelésem már volt 
a szakszervezet felépí-
téséről, működéséről, 
munkásságáról és úgy 
gondoltam, hogy fel 
tudnám vállalni ezt a 
tevékenységet, ha 
valamikor szükség 
lenne rá, ezért jöttem 
el. Elkötelezett szak-
szervezeti tag vagyok 
és meggyőződésem, 
hogy jó irányba hala-
dunk. Ha egyszer 
funkcióba fogok kerül-
ni, hasznosíthatom az 
itt elhangzottakat. 
Előzetesen azt gondol-
tam, hogy egy lazább 
dolog lesz, több sza-
badidővel. Megfeszített 
munkatempóban „dol-
goztunk” itt. Sokkal 
több mindenre kaptam 
választ, mint amire 
előzetesen számítot-
tam. Sok mindent 
érintettünk az elmúlt 
három napban. A 
vezetők maximálisan 
teljesítették a szerve-
zésben azt, ami elvár-
ható egy ilyen képzés-
től. A fiatalok teljes 
képet kaptak arról, 
hogy mire számíthat-
nak a MOSZ-ban, ÜT-
ben, vagy másutt. 
Plusz információt a 
MÁV vezetőitől kap-
tam, mert velük „négy-
szemközt” máshol nem 
lenne lehetőségem 
találkozni. Mindenki 
tudja majd hasznosíta-
ni az itt elhangzotta-
kat. Ha szükséges és 
elfogad a tagság, 
akkor beállok „har-
colni” MOSZ-ba. A 
precíz szervezettség és 
a változatosság tetszett 
a legjobban. Maximá-
lisan elégedett vagyok 
a rendezvénnyel. 

Nekem nagy megtisz-
teltetés volt, hogy ide 
elküldtek. Örülök, 
hogy itt lehetek, mert 
sok mindent megtanul-
hattam itt. Azért jöt-
tem, hogy jobban 
megismerhessem a 
Mozdonyvezetők Szak-
szervezetét. Itt minden-
re kaptam választ. Jó 
ötlet volt, hogy a 
meghívták a MÁV 
vezetőit, mert jólesett 
beszámolni nekik a mi 
problémáinkról és 
érdemes volt meghall-
gatni az előadásukat, 
amely mélyen érinti a 
mozdonyvezetői társa-
dalom jövőjét. Sok 
plusz információhoz 
jutottam és mindegyi-
ket fontosnak tartot-
tam. Például a MOSZ 
felépítését, de a jogi 
kérdéseket is, mert 
ezekkel találkozunk 
minden nap, hiszen 
sajnos egy „farkas 
törvényekkel” megál-
dott világban élünk. 
Nekem vasúti végzett-
ségem van, így a „ci-
vil” világban nincs 
szakmám, ezért erre 
kell építenem a jövő-
met. Ezt a munkahelyet 
tekintem az elsőnek és 
az utolsónak is az 
életemben. Az itt el-
hangzottak hasznosak 
lesznek otthon is és el 
fogom mondani a 
kollégáknak is. Ha 
bizalmat kapok, vál-
lalnék funkciót a 
MOSZ-ban. Nagyon 
tetszett a rendezvény 
felépítése, megszerve-
zése, nem volt üresjá-
rat. Megismerhettem 
idősebb kollégákat és 
tapasztalatot szerez-
hettem tőlük.  

Azért jöttem el, mert az 
ügyvivőnk úgy látta, 
hogy engem érdekelne. 
Sohasem voltam még 
MOSZ rendezvényen, 
így nem volt elképzelé-
sem arról, hogy mi fog 
itt várni rám. Ezek 
után azonban minden-
képpen szeretnék részt 
venni a többi MOSZ 
eseményen is. Bár én 
nem a MÁV-nál dolgo-
zom és itt a MÁV-val 
kapcsolatos dolgok 
hangzottak el, mégis 
érdekesnek tartottam. 
Mindenképpen plusz 
volt, hogy megismer-
tem a MOSZ-t. Most 
már tudom, hogyan 
épül fel és hogy műkö-
dik. Szerintem az 
nagyon jó dolog, hogy 
a mozdonyvezető 
társadalomnak van 
egy ilyen magas szintű 
érdekvédelmi szerveze-
te. Az, hogy higgadtan 
szemben állni egy ilyen 
munkáltatóval és nem 
fejjel a falnak menni, 
fontos és erre szükség 
is van. Remélem, 
tudom hasznosítani az 
itt elhangzottakat és 
otthon elolvasom a 
kapott anyagokat is, 
hogy tájékoztathassam 
a többieket. Sopronban 
sok fiatal van, de ha 
rám esik a választás, 
akkor vállalnék funk-
ciót a MOSZ-ban. 
Nekem a „csapatépítő 
training” tetszett a 
legjobban, pedig 
egyébként nem vagyok 
oda az ilyen 
színházasdiért. Ennek 
köszönhetően nagyon 
jól összekovácsolódott 
a társaság. Jól éreztem 
magam. 

Cs. Cs. 
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TÖLTSE AZ ÜNNEPEKET ÉS A HÉTVÉGÉKET A MÁV LOKOMOTÍV HOTELS RT SZÁLLODÁIBAN! 
 

A MÁV Lokomotív Hotels Rt. valamennyi szállodájában programcsoma-
got kínál a MÁV dolgozóknak és családtagjaiknak az év végi ünnepekre, 
karácsonyra és szilveszterre! Az eddigi élénk keresletnek köszönhetően 
már csak az alábbi időpontokban és szállodákban vannak még korlátozott 
számban férőhelyek: 
KARÁCSONY       december 20-27.                    7 éjszaka 
VONYARCVASHEGY 
SZILVESZTER     december 27-január 2.         6 éjszaka 
BALATONBOGLÁR 
Minden szállodában ismerkedési esttel, karácsonyi és szilveszteri menü-
vel, élőzenével, különböző programokkal várjuk kedves vendégeinket! 

ÁRAK: 
Felnőtteknek:            34 200 Ft 
Gyerekeknek:            21 600 Ft 
Nyugdíjasoknak:       19 800 Ft 
 
Fenti árak csak a MÁV ZRt dolgozóira vonatkoznak! 
Az árak tartalmazzák a szállást, teljes ellátással és az ÁFA-t. 
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő. 
Szolgáltatásaink Vasutas Önkéntes Egészségpénztárból, illetve NÜSZ üdülési 
csekkel is téríthetőek. 

 
CSALÁDI HÉTVÉGE BALATONBOGLÁRON A HOTEL BOGLÁR***- SZÁLLODÁBAN! 

 

Időpontok: 
2005. 11. 23-27.                          4 ÉJSZAKA TELJES ELLÁTÁSSAL 
a négynapos programra nyugdíjasok jelentkezését várjuk! 
1. nap /szerda/ érkezés a délutáni órákban, vacsora a szállodában. 
2. nap /csütörtök/ kirándulás a Balaton fővárosába, Keszthelyre. 
3. nap /péntek/ ismerkedés Somogyország látnivalóival, kirándulás a 
Szennai Falumúzeumba és Tájházba. 
4. nap /szombat/ Eszem iszom, dínom-dánom! Tradicionális disznótor, 
este disznótoros lakoma, táncos est, élőzenével. 
5. nap /vasárnap/ ebéd után hazautazás. 
Ár:  
MÁV nyugdíjasok részére:          16 900 Ft 
Nem MÁV nyugdíjasoknak         24 900 Ft 

 
2005. 12. 02-04.                         2 ÉJSZAKA TELJES ELLÁTÁSSAL 
Szeretettel várjuk szállodánkba nyugdíjas vendégeinket unokáikkal együtt!!!! 
A gyermekeknek játszóházat és szórakoztató programot szervezünk, a felnőt-
tek programját disznótorral színesítjük, az est a zenéé, táncé, szórakozásé! 
A program ára: MÁV nyugdíjasok és unokáik részére: 7.500 Ft/fő 
Nem MÁV nyugdíjasoknak: 11 500 Ft/fő 
 
INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: 
MÁV Lokomotív Hotels Rt Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. 
Tel: 1-273-00-90 üzemi: 01-3109  
e-mail: ertekesites@mavhotels.hu 

 
TISZTELT VENDÉGEINK! 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy megtiszteltek bennünket és 
2005-ben üdülésük helyszínéül a MÁV Lokomotív Hotels Rt. valame-
lyik szállodáját választották. Reméljük, kellemes emlékekkel gondolnak 
vissza az ott eltöltött napokra és a következő szezonban is számíthatunk 
megtisztelő jelenlétükre!  
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljunk néhány újdonságot és ked-
vezményes áron történő, hétvégi előszezoni üdülési lehetőségeket 
2006-ra. 
2005 szeptemberétől új üdültetési formát vezettünk be. A turnusok időtar-
tama 6 éjszaka helyett 7 éjszakára módosult (keddtől-keddig). A turnusok 
az érkezés napján ebéddel kezdődnek és az elutazás napján reggelivel 
fejeződnek be. MÁV nyugdíjas vendégeink ezzel a változással 6 éjszaka 
helyett 7 éjszakai szállást vehetnek igénybe, azaz változatlan turnus-
térítési díj mellett 1 éjszakával többet tölthetnek el a szállodákban.  
Gárdonyban és Vonyarcvashegyen nyugdíjas vendégeink a MÁV üdülési 
csekkes kiegészítés keretében az agárdi, illetve hévízi gyógyfürdő transz-
fer igénybe vételére is felhasználhatják a MÁV ZRt. által támogatásként 
biztosított üdülési csekkeket.  
2006-ban, január 6-tól április 30-ig kedvezményes HÉTVÉGI AK-
CIÓKAT szervezünk, amelynek keretében vendégeink megismerhetik a 

MÁV Lokomotív Hotels Rt gárdonyi, balatonboglári és vonyarcvashegyi 
szállodáját, és az aktív MÁV dolgozók két hétvége eltöltése után a harmadik 
hétvégét 50 % kedvezménnyel vehetik igénybe. 
Árak: 2 éjszaka (péntek szombat) teljes ellátással   9800 Ft 
                      14 éven aluli gyermekeknek:                6000 Ft 
Nyugdíjas vendégeink is részt vehetnek a kedvezményes hétvégi akciókban 
számukra az ár: 
2 éjszaka igénybevétele esetén:                                 5000 Ft 
további 1 éjszaka vasárnap igényelhető, ami teljes ellátással 2500 Ft. 
 
Tisztelt Vendégeink !  
A MÁV Lokomotív Hotels Rt elsődleges célja, hogy Önök családtagjaikkal 
együtt gondtalanul élvezzék pihenésüket. Ennek érdekében mi mindent 
megteszünk. 
Bízunk abban, hogy a jövőben ismételten vendégeink között üdvözölhet-
jük Önöket!  
Engedjék meg, hogy Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag, jó egészséget hozó Boldog új Évet kívánjunk Önöknek 
és szeretteiknek! 

A MÁV Lokomotív Hotels Rt. munkatársai. 
 

Kedves aktív és nyugdíjas vendégeink ! 
 

Köszönjük, hogy folyamatosan megtisztelnek bennünket azzal, hogy továbbra is a volt vasutas üdülőkben pihennek. Az alábbi levéllel szeretnénk kedvet 
csinálni azoknak is, akik idén még nem voltak a szállodákban. Különösen nagy kedvezményt tudunk biztosítani az idei évben üdülési csekket még fel 
nem használt nyugdíjas vasutasoknak az általunk üzemeltetett szállodákban. Nekik 2005-ben csupán 2000.- Ft/fő/éj összegbe kerül az üdülés teljes panzió-
val. Az általuk fizetendő összeg és a teljes ár közötti különbséget a MÁV ZRt. által biztosított üdülési csekkekkel egyenlítjük ki. Vonyarcvashegyen és Gár-
donyban a hévízi illetve az agárdi termál- és gyógyfürdőbe történő szállítás költségei is kiegyenlíthetőek az üdülési csekkes támogatással (az idegenforgalmi 
adó viszont csak készpénzben, a helyszínen fizethető). Az alábbiakban Vonyarcvashegyen 2005. október 11-től október 18-ig pihent nyugdíjas vendégeink 
köszönő levele olvasható: 
„Végre valahára ragyogó körülményeket biztosítanak a pihenéshez! Mosolygó, előzékeny, figyelmes arcok, személyek vesznek emberszámba bennünket ”Idő-
seket”. Bármilyen igényünk van, udvariasan állnak rendelkezésünkre. A koszt remek, változatos, egészséges, minden igényt kielégítő. Bízom benne, hogy a 
jövő évben is visszajöhetünk, de akkor nagyobb társasággal. 
2005. október 13. 
 Csatáry Gyuláné Budapestről 
+ 
Nagy Sándorné, Tóth Józsefné, Brandt László, Lukács Istvánné, Ambrus Mihályné, Kalocsai Mihályné, Tölly Piroska, Gál Györgyné, Gál Lajosné, Tóth József 
Csatáryné Zsókának maximálisan egyetértünk kedves soraival, de még ide kívánkozik, hogy külön köszönjük ennek a kedves, aranyos személyzetnek ezt a 
nagyon jó, kellemes, figyelmes ellátást, amit az idősödő nyugdíjas beutaltak felé nyújtanak. Nekik is tanulni kell még sok mindent, hiszen egy hete vezetik az 
üdülőt, de nagyon jól és nagyon ügyesen teszik ezt.  
További munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
Szeretnénk minél több nyugdíjasnak elmondani, hogy jöjjenek el ők is ide egy kellemes, jó pihenésre! 
2005. október 13. 
 Szélesy Béláné és Szélesy Béla” 
Szállásfoglalás: 
MÁV LOKOMOTÍV HOTELS Rt. 
1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. Tel: 06/1 222-2240, 06/1 273-0090  üzemi: 01-3924, 01-3109 Fax: 06/1 221-1482 
E-mail: udules@mavhotels.hu, ertekesites@mavhotels.hu
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Szilánkok 
 
A verseny, az verseny… 
Az Európai Autómentes Napon a környezetvédelmi miniszter Kismarosról, vonattal, 31 perccel hamarabb ért be a belvárosba, mint a vele 
egy időpontban induló autó. 
Ebből az illetékesek várhatóan azt a következtetést vonják le, hogy intenzíven fejleszteni kell a közutat, mert versenyhátrányban van a 
vasúttal szemben. 

NL 
 
Kazinczy, óh…! 
Meg lett sértve a megállapodás, mondja a reform konzultatív bizottság egyik ülésén a legnagyobb szakszervezet elnöke.  
Mondhatta volna szebben is lovag. Pl így: A megállapodás megsértődött.  

NL 
 
Cargo-t vegyenek! 
A MÁV elnöke a szlovák cargo megvásárlására adott MÁV ajánlatról beszélt. A MÁV tulajdonrész finanszírozásához állami, banki és 
befektetői pénz is rendelkezésre áll, ezért ha nyerünk, nem kell, hogy „Úristen, győztünk!” érzésünk legyen - mondja az elnök. 
Egy másik MDF-es párhuzammal élve, az „Úristen, győztünk” érzést rögvest feledteti majd a „..borzalmas tagság” viselkedése. Csak ez 
esetben a borzalmas tagság az államot, a bankot és a befektető társakat jelenti. 

NL 
 
Hol van a boldogság… 
Férfitársaim figyelmébe ajánlom: Valakit boldoggá tenni, az nem ugyanaz, mint boldoggá avatni. Ez akkor is igaz, ha vannak nők, akiket 
boldoggá avatni könnyebb lenne. 

NL 
 
Katonadolog 
A napokban kezembe került a katonakönyvem, amiből kiderül, hogy sorkatonaként 57 mm-es könnyűlégvédelmi tüzér voltam, és a leszerelés 
napján felküzdöttem magam az őrvezetői posztig. 
Csak azok kedvéért, akik nem voltak katonák: az 57 mm nem a tüzér mérete, nem is a tüzér lövegmérete, hanem a légvédelmi ágyú mérete. 
Nem hosszában, átmérőben. 

NL 
 

Hogyan is van az összhang a szakszolgálatok között? 
 
Mindig is érdekes téma volt a szakszolgálatok közötti viszony, 
vagy inkább iszony. Sok apró dolog vezetett el odáig, hogy ez így 
alakult. Aztán voltak próbálkozások, hogy javuljon a helyzet, 
hiszen mégiscsak egy irányba kellene húzni a cég szekerét. Ezek 
a közeledési próbálkozások azonban füstté válnak az olyan esetek 
miatt, mint amilyen Esztergomban zajlik mostanság. A forgalmi 
iroda ajtaján ugyanis a következő felirat olvasható:  

„A JEGYVIZSGÁLÓK és a MOZDONYVEZETŐK 
tartózkodási helye, az erre kijelölt helyiség, ami NEM A 
FORGALMI IRODA.”  
A helyzet tisztánlátásához a következőket is tudni kell.  
A jegyvizsgálók öltözőjében tartózkodnak a kocsitisztítók, így 
nekik nem igazán jut ott hely. 
A mozdonyvezetőknél „természetesen”, egy nem átgondolt 
ötlettől vezérelve, esetenként nincs felvigyázó, tehát a beíró is 
zárva. Ha nagyon akarnék, bemehetnék az öltözőbe, de csak a 
szekrények tetejére ülhetnék fel, ezért nem akarom elkérni a 
kulcsot. Amit nem tudom, hogyan lehet leadni a fogalmiban 
megőrzésre, ha a leadás is tartózkodással jár, ami viszont tiltva 
van! 
Az is igaz, hogy szép új vonatokkal járunk. De! Két dolgot nem 
lehet rajtuk tenni. Enni és írni. A Desirókon nincs kialakítva erre 
szolgáló hely. Nyugaton ugyanis nem kell ennyi mindent, sőt 
semmit sem kell írni! Az étkezés feltételeiről pedig, megfelelő 
módon gondoskodnak az Unió országaiban. 
Hát itt tartunk. Ezek után nem kívánhatja senki, hogy bemenjünk 
a forgalmi irodába, akár jelentkezni, akár telefonálni. Mert ezeket 
csak tartózkodással lehet. Mozgás közben nem. 
És mindez történik a XXI. században, Esztergomban. 
Remélem, hogy a kitalálók, meg sem merik fogni ezek után a 
mozdony kilincsét, mert az meg nem az ő tartózkodási helyük. 

 
 

Bartha Géza 
Esztergom 

 
M é l y  f á j d a l o m m a l  t u d a t j u k ,  h o g y  

 

S z ő k e  B a r n a b á s  k o l l é g á n k  
 

2 0 0 5 .  n o v e m b e r  1 6 - á n ,  é l e t é n e k  4 7 .  é v é b e n  e l h u n y t .  
 

M O S Z  M i s k o l c i  T a g c s o p o r t  
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TRINÁT Kupa   -   2005. november 6. 
 

2005. őszi kispályás labdarúgó tornán a kiskunhalasi 
mozdonyvezetők csapata 14 rúgott góllal, 3 nyert mérkőzéssel és 
1 döntetlennel első helyezést ért el. A csapat tagjai: Gyarmati 
Zoltán, Gyenizse Antal, Havasi Antal, Horváth István, Horváth 
János, Kakuszi Lajos, Kovács Dezső, Sóti Zoltán, Török János, 
Virág István. 

Gratulálunk!! 

 

T-Mobil mérés 
 

A  Mozdonyveze tők  Lapja  2005.  ok tóber i  számában 
adtunk  h í r t  a r ró l ,  hogy  az  1 -es  számú fővona lon  
j e lentős  mobi l te le fon  té re rő  h iány  van ,  ezér t  
fe lké r tük  a  T-Mobi l  szakembere i t ,  hogy  végezzenek 
méréseke t  és  p róbá l janak meg javí tani  a  he lyze ten .  
Megkaptuk  a  mérés  e redményét ,  me ly  sze r in t  a  
Vodafone  há lóza ta  az  adot t  vasú tvona l  szakasz  
(Budapest -Hegyeshalom)  1 /3-án  va lóban  jobb,  mint  a  
T-Mobi lé ,  ezé r t  a  következő  l épéseket  t e rvez ik :  

„ -  m é g  a z  i d e i  é v b e n  b e k a p c s o l u n k  2  
r á d i ó á l l o m á s t ,  a m e l y e k  j e l e n t ő s e n  f o g j á k  
j a v í t a n i  e l l á t á s u n k  m i n ő s é g é t  a  k é r d é s e s  
v a s ú t v o n a l s z a k a s z o n ;   

-  t o v á b b i  2  á l l o m á s o n ,  n é h á n y  h ó n a p o n  
b e l ü l  b ő v í t é s e k e t  h a j t u n k  v é g r e ,  m e l y e k n e k  
e r e d m é n y e k é p p  a z  é r i n t e t t  s z a k a s z o k o n  
j e l e n t ő s e n  j a v u l  e l l á t á s u n k ;   

-  t o v á b b i  2  á l l o m á s  l é t e s í t é s é t  i s  
t e r v e z z ü k ,  a m e l y e k  b e k a p c s o l á s a  n e m  a  m i  
s z á n d é k a i n k o n ,  h a n e m  a  t e l e p h e l y s z e r z é s i  é s  
e n g e d é l y e z é s i  e l j á r á s  á t f u t á s á n a k  i d ő i g é n y é n  
m ú l i k . ”   

Cs. Cs. 

 
Az ETCS rendszer szintjeinek bemutatása 

 
0. szint 

Ez az a szintmegjelölés, amikor ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt 
vonat olyan pályán halad, amelyet nem építettek ki ERTMS/ETCS 
rendszerre, a hagyományos rendszer pedig, nem kompatibilis a jármű 
rendszerével. Valamint ez a szintmegjelölés akkor is, ha a pálya ki van 
építve ERTMS/ETCS rendszerrel, de a balízok csak 
sebességkorlátozással kapcsolatos információt adnak fel a vonatra, a 
jelzési képeket továbbra is a jelzőkről lehet leolvasni. A berendezés 
csak a vonat legnagyobb, és a pályára engedélyezett legnagyobb 
sebességet figyeli. 
 

STM szint 
Ez az a szintmegjelölés, amikor ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt 
vonat olyan pályán halad, amelyet nem építettek ki ERTMS/ETCS 
rendszerre, de a hagyományos rendszer egy illesztő rendszeren 
keresztül a mindenkori jelzéseknek megfelelő információt fel lehet 
adni a vonatra. Az STM modul a kapott jeleket lefordítja „ETCS 
nyelvre”, így a berendezés megfelelően értelmezni tudja, majd 
kiértékeli, a szükséges adatokat megjeleníti, illetve szükség szerint 
beavatkozik. 
 

ETCS 1. szint 
Ez az a szintmegjelölés, amikor ERTMS/ETCS rendszerrel felszerelt 
vonat olyan pályán halad, amelyet kiépítettek ERTMS/ETCS 1 szintű 
rendszerre, tehát ez a kiépítettségi szint az alapja a már kiépített 
hagyományos biztosítóberendezés rendszernek és az ETCS pontszerű 
vonatbefolyásolási rendszernek. Ezen a szinten tehát a hagyományos 
jelzési rendszer nem kerül átépítésre, de az új pontszerű 
vonatbefolyásolási rendszer elemeit a pálya mentén telepíteni kell. A 
hagyományos jelzési rendszer a mindenkori helyzetnek megfelelő 
jelzéseinek elektronikus jelei, egy illesztőn keresztül kerül az ETCS 1. 
szint rendszerébe így a mindenkori információ a pályán elhelyezett 
elektronikus jeladók (bazílok) feletti áthaladáskor jutnak fel a vonatra. 
A kapott információkat a fedélzeti berendezések átalakítják ETCS 
„nyelvre”, majd kiértékelik, elvégzik a szükséges számításaikat és az 
adatokat display-en keresztül megjelenítik, illetve szükség szerint 

beavatkoznak (vezérlik a jármű egyes villamos és levegős 
berendezéseit (EVC a TIU-n keresztül)). Magyarországon tehát a 
folyamatos sínáramkörös EVM rendszerű vonatbefolyásolást felváltja, 
ill. ráépül a pontszerű ETCS rendszer. Azon országok, ahol már 
előzőleg valamely pontszerű vonatbefolyásolási rendszer volt 
kiépítve, felváltaná egy újabb és Egységes Európai Rendszer. Azon 
országok, ahol semmilyen rendszer nincs kiépítve, mindjárt elsőként 
kínálkozik az Egységes Európai Rendszer, amely esetleges telepítése 
egyre több országot és vasúttársaságot kapcsol össze egy megújuló 
nagy egységes hálózatba.  
A hagyományos rendszer megtartása viszont továbbra is lehetővé teszi 
az ETCS rendszerrel fel nem szerelt vonatok biztonságos 
közlekedtetését. Az információátvitel általában egyirányú, 
pálya jármű, de a vezérelhető jeladóknak köszönhetően lehetőség 
van jármű pálya irányú adatátvitelre is, amennyiben azt az 
üzemeltető igényli. A kétirányú adatátvitelre olyan helyeken lehet 
szükség, ahol a jármű automatikusan, valamilyen pályamenti 
berendezést vezérelhet, például útsorompókat. A lebonyolítandó 
vonatforgalom sűrűségét viszont továbbra is a térközök száma 
határozza meg. E rendszer későbbiekben továbbfejleszthető, az ETCS 
rendszer korszerűbb, 2. és 3. szintjére. 

 
ETCS 2. szint 

Az ETCS 2. szintjének kiépítésekor (2. szintre fejlesztéskor) az 1. 
szinthez képest a rendszert a további berendezések alkalmazásával 
kell bővíteni. 
 

További pályamenti berendezések: 
 
RBC: (Radio Block Center) Rádiós Irányító központ. 
Az RBC központok a LEU egységeket váltják ki az ETCS rendszer 2-
es és 3-as szintjén, mert itt már az információk eljuttatása a vonatokra 
a kiépített rádióhálózaton történik. E rendszerhez további 
berendezéseket kell telepíteni, mint GSM-R antennatornyok, 
rádióközpontok, melyek magában foglalják az RBC és Interlocking 
egységeket. 
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Az ETCS rendszer 1. szintjének a jármű és pályaberendezésének elrendezése 

 

 
Az ETCS rendszer 1. szintjének adatátviteli ábrája 

 

 

     
RBC központok kialakítása. 

 
Interlocking: Összekötő. 
Az RBC központ része, hasonló az Interface-hez, jelfordító szerepe 
van. 
 
LRBG:  
(Last Relevant Balise Group) 
Utolsó Meghatározó Balizcsoport. 
Az LRBG az a balízcsoport, amelyet, az egymást követő balízok 
információjának ismerete nélkül, a vonat elsőként hibamentesen olvas 
le, de amennyiben a feladott balízok információi ismertek, akkor az 
utolsó hibamentesen olvasott balízcsoport. 
 
GSM-R:  
(Global System Mobile devoted to Railway) 
Mobil telekommunikációs rendszer vasútüzemi célra. 
A GSM-R rendszer a különböző vasutak igényeire szabott 
szolgáltatásokat nyújtó mobil telekommunikációs rendszer, melynek 
nagy előnye, hogy a hálózat az 500 km/h sebességgel mozgó 
járműveknél is képes megszakadás nélküli kapcsolattartásra. Ez a 

kommunikációs rendszer biztosítja a pálya és a vonatok, valamint a 
dolgozók és az irányító személyzet közötti folyamatos 
kommunikációs lehetőséget. Lehetővé teszi a vasutak minden 
különböző szervezeti egységeinél a zavarásmentes, tiszta 
kommunikációs lehetőséget, továbbá egyes berendezések (sorompók, 
tolató mozdonyok, több egységből álló mozdonyok, térvilágítások, 
utas tájékoztatási berendezések stb.) távvezérlését is. 
 
RIU: (Radio Infill Unit) Rádiós Kitöltő Egység. 
Alkalmazásával többletinformációkat lehet a vonatokra juttatni a 
forgalom szempontjából kritikus helyeken, amennyiben a vonat 
rendelkezik GSM-RU modullal. Rádiós kitöltésnél - bizonyos 
helyeken - egy rádióantenna és egy egyszerűsített vezérlőegységet kell 
a pálya mentén elhelyezni, amely a környék kitöltő információit 
kezeli, és eljuttatja a vonatokra. 
 

Forrás: www.lokmagazin.hu    
Szerző: Krista Gábor mv. Győr    

(folytatjuk) 

http://www.lokmagazin.hu/


 
 

 
 
 

 
 


