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Szerkesztői jegyzet…
2015. február 19-én megállapodtunk az 
idei évre vonatkozó bérintézkedésekről, 
illetve arról is, hogy a mozdonyvezető-
ket érintő bértarifa rendszer 35 éven 
felüli gyakorlati idővel rendelkező moz-
donyvezetőkről szóló táblázatban sze-
replő alapbér összegéről tárgyalásokat 
kezdeményeznek és az első félév végé-

ig megállapodik a munkáltató a Mozdonyvezetők Szak-
szervezetével. Kollégáink joggal kérik számon, hogy hol 
késik e megállapodás teljesülése? Az, hogy a mai napig 
nem született meg a 35 év feletti bértétel, az nem a MOSZ 
hibája! A februári aláíráskor még a munkáltatót 10 ezer 
Ft-os emelés lehetőségéről beszélt, mely júniusra már 6, 
majd 5 ezer Ft-ra zsugorodott. Ezt követően a nagy mun-
káltatói ötlet a két részletben történő emelésre fókuszá-
lódott: kaptok valamennyit 2015 júliusában, s ha minden 
rendben lesz, 2016 júliusában is emeljük a tarifát. Ezek 
a javaslatok már itt sem feleltek meg a február 19-én 
aláírtaknak, de ez még ekkor nem volt a vég. Az újabb 
ötlet abban öltött testet, hogy a MOSZ nyomására az 
összegek lassan emelkedni kezdtek, de a munkáltató már 
úgy gondolta, hogy az emelés összegét nem alapbérben 
adja oda, hanem alapbér kiegészítésben, ami szerinte 
persze alapbérként funkciónál mindaddig, amíg azt va-
lami okból el nem vonják. Az elvonási okok tárháza – mint 
tudjuk eddigi tapasztalatainkból – végtelen. Szakszerve-
zetünk ebben a formában ezt a megállapodást nem írta 
alá. De jött az újabb ötlet, ami már nem annyira hatott 
újonnan. Amennyiben a MOSZ elfogadja, hogy a moz-
donyvezetők kéthavi munkaidő keretben legyenek foglal-
koztatva, hajlandók a megállapodásnak megfelelően 
alapbéresíteni két részletben 10 ezer forintot. Első rész-
let most júliusban, a második egy év múlva, júliusban. 
(A kéthavi munkaidő keret nyűgjét, gondjait, problémá-
it a mozdonyvezetők már megismerték, sőt a munkáltató 
anno szintén egyetértett régebben abban, hogy nem lehet 
normálisan alkalmazni.) De most ez volt az új munkál-

tatói ötlet, mondhatnám: a csodafegyver. Sőt, újabb zsa-
rolási potenciát látva ebben elhangzott az a javaslat is, 
hogy amennyiben szakszervezetünk elfogadja a kéthavi 
munkaidő keretet, illetve bizonyos területen a hat havi 
(!) munkaidő keretet, akkor az alapbéresítés második 
felét előre tudja hozni 2016. júliusról, januárra. Ilyen 
javaslatot szakszervezetünk nem tudott elfogadni! És nem 
is akart! A munkáltató nem folytatta a tárgyalásokat. 
Egy MÁV és MÁV-START hírlevélben adta közzé, hogy 
megállapodott az érdekképviseletekkel. Nem minősítem 
ezt, megteheti mindenki saját maga, de néhány mondatát 
azért kiemelem. Íme:
„A legalább 35 év mozdonyvezetői szakmai gyakorlati 
idővel rendelkező mozdonyvezetők külön 5500 Ft/fő/hó 
díjazása valósulna meg 2015. július elsejével „35 éven 
felüli munkaviszonnyal rendelkezők bérkiegészítése” cí-
mén, majd ezt az összeget 2016. július elsejével további 
4500 Ft-tal egészítenénk ki. A bérkiegészítést bérelszá-
molás szempontjából alapbérként vennénk figyelembe, 
tehát minden alapbérhez kapcsolódó pótlékra jogosult-
ságot adna, azonban pillanatnyilag az Mt. szerint nem 
minősülne alapbérnek.  Arra is kötelezettséget vállalnánk, 
hogy amint gazdasági eredményeink, működésből szár-
mazó bevételeink a jövőben megfelelő fedezetet nyújtanak 
arra, ez a bérelem alapbéresítésre kerüljön. Ezt a Moz-
donyvezetők Szakszervezetének vezetése nem fogadta el, 
mivel állításuk szerint a mozdonyvezetők véleménye az, 
hogy így az bármikor, bármilyen indokkal visszavonha-
tó. A munkáltató ezt határozottan visszautasítja, mivel a 
szándéka éppen ennek jövőbeni fenntartására, illetve a 
fentiek szerinti alapbéresítésére irányul.”
A feltételes módban írtakhoz már csak annyit, ha a mun-
káltató határozottan visszautasítja a 
MOSZ véleményét, akkor miért is nem 
alapbéresít az eredeti megállapodás sze-
rint? Ezt majd a következő hírlevélből 
fogjuk megtudni? Mindenesetre itt lenne 
az idő jó irányba lépni.
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Kapitány Szabó Attila

Népszabadság
Folytatódhat a MÁV átalakítása. A divatos trendbe az illeszked-
ne, ha a nemzeti vasút aktuális foltozgatását Orbán Viktor és 
Simicska Lajos viszálya hatná át, ám az első személycserék 
mögött inkább vállalaton belüli okokat kell keresni. A vasuta-
sok mindenesetre hosszasan tudják sorolni, ki és mit baltázott 
el, közben találgatják, ki jön, és ki megy még ezután. Az első 
váltóállítást Dávid Ilona már végrehajtotta. A MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójáról régóta beszélik, hogy a Simicska Lajos köreihez 
sorolt állami menedzserekhez hasonlóan, előbb-utóbb távozásra 
kényszerülhet. Amiben nagy tévedés nem lehet, hiszen a magyar 
vasút első emberének lenni nem nyugdíjas állás. De, hogy Vida 
Ildikó NAV-elnök nyomdokaiba lép-e, egyelőre nem lehet tudni. 
Az viszont biztos, hogy a MÁV-Start 21 új villamos motorvona-
tának szállításáról szóló szerződés múlt heti aláírása után, az 
elnök-vezérigazgató behívatta a személyszállító leánycég vezér-
igazgatóját. A megbeszélésről Zaránd György úgy távozott, hogy 
közös megegyezéssel leköszön posztjáról, ami azt is jelenti, hogy 
egyúttal a vasútnak is hátat fordít július végén.

Rejtélyes távozás
A régi vasutasnak számító vezető kilépését a MÁV nem jelentet-
te be, csak a kiszivárgott hírt erősítették meg. Megkeresésünkre 
Zaránd György sem indokolta döntését. A vasútnál mindenesetre 
úgy tartják: nem pusztán azért válik meg a mundértól, mert a vo-
natközlekedés megbízhatósága még mindig kívánnivalókat hagy 
maga után. Bennfentesek szerint sokkal inkább arról lehet szó, 
hogy a 2010-ben személyét szakmai vonalon „átmentő” gépészeti 
vezető vitorláiból kifogyott a hátszél. Támogatójaként a folyosói 
pletykákban Fónagy Jánost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) államtitkárát említették, aki a találgatások szerint már 
nem tudta megvédeni. A MÁV vezetésének türelme állítólag egy 
szerződés felhatalmazás nélküli aláírása miatt fogyott el.

Zaránd utódjaként Csépke Andrást, a MÁV-Start üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettesét tartják számon, mindezt a MÁV nem 
kommentálta. Más hírek szerint a személyvonatokat közlekedte-
tő cég élére kiszemelt menedzser valójában Feldmann Márton, a 
társaság értékesítési vezérigazgató-helyettese.

Bárki lesz is a befutó, bőven lesz dolga, hiszen a nemzeti vasút 
vezetésének az utóbbi hónapokban jobbára a MÁV-Start gépé-
szeti tevékenységéhez kapcsolódó problémák okoztak fejfájást. 
A legkínosabb szépítgetni valót a 2011 óta futó magyar intercity-
kocsi-fejlesztési program hozta. Önmagában az is elég lett volna 
a kormányzat illetékeseinek elégedetlenkedéséhez, hogy az IC+ 
néven jegyzett vagontípus első két egysége jó másfél év késés-
sel, 2014 tavaszán került ki a feladatokkal túlterhelt Szolnoki Jár-
műjavító Kft. telepéről. Az igazi gond azonban az volt, hogy a Ganz 
egy régebbi tervére alapozó hazai fejlesztés nyomán elkészült két 
prototípus nem felelt meg a nemzetközi vasúti szabványoknak. A 
lépcsőaknák felfelé szűkültek, az ajtókon kerekes székkel nem 
lehetett átférni. Ami 330 ezer kilométer futáspróba után sem vál-
tozott. Így bár áttervezési és újraminősítési kötelezettség mellett 
megkapta a sorozatgyártáshoz szükséges engedélyt, az 1,4 mil-
liárd forintból sínre állított első két vagon javíthatatlan. Mindkettő 
legfeljebb belföldön zakatolhat. Merőben szokatlan módon hatá-
rozatlan időre meghosszabbított próbaengedéllyel.

Kínos fejlesztések
A gondok nem csak a fejlesztési projekteknél jelentkeztek. Az 
anyag- és alkatrészbeszerzés nehézkessége miatt a meglévő 
járműpark karbantartása is akadozik. Ami a gyakorlatban azzal 
jár, hogy miközben a MÁV-Start motorvonatainak beszerzésénél, 
illetve külső karbantartásánál előírás a 96-98 százalékos ren-
delkezésre állás, a társaságnál szervizelt járművek ezt a szintet 
elvétve közelítik meg. Még akkor is, ha lapunk kérdésére a cég-

nél közölték: 31 Siemens Desiro motorvonatuk közül átlagosan 
négy-öt egység van „tervszerű és futójavítás”miatt szervizben. 
Egy motorkocsi pedig balesetes javítás idejére tartósan áll. Vagy-
is a flotta 15-17 százaléka nem dolgozik. De hasonló a helyzet 
a TRAXX típusú villamos mozdonyokkal is. A 77 millió euróért, 
úgy 20-22 milliárd forintért vásárolt, 2010-től szolgálatba állított 
25 korszerű vontató közül hat annyira elkoptatta a kerekeit, hogy 
csak korlátozott tempóval, óránként legfeljebb nyolcvan kilomé-
teres sebességgel vontathat. Ami legfeljebb 75 százalékos ren-
delkezésre állást jelent.

És miközben a MÁV-Start írásba adta, hogy a társaság „valameny-
nyi járműsorozatra folyamatosan elemzi az üzemkészségértéke-
ket befolyásoló tényezőket”, a német Bombardier-től beszerzett 
mozdonyok javításához nemcsak a kerekeket nem vették meg 
időben, de a kerékcseréhez a bronzkalapács, és másik hatvanöt 
egyéb szerszám is hiányzik.

A vasutasok internetes fórumain felhánytorgatott, hivatalosan 
diszkréten kezelt hiányosságok ellenére a személyszállító cégnél 
azt mondják, a gépészeti tevékenység kiszervezését nem terve-
zik. És mert önbizalomból nem volt hiány, a társaságnál azon is 
inkább felbuzdultak, hogy a Flirt típusú motorvonatokat szállító 
svájci Stadler pusztaszabolcsi bázisán látszólag gond nélkül biz-
tosítja az első hatvan járműnél megkövetelt 96 százalékos ren-
delkezésre állást. Hitték, ez nekik is sikerülhet. Kötöttek is egy 
megállapodást 2010-ben a Stadlerral, amiben a MÁV-Start vál-
lalta, hogy szolnoki telepén elvégzi a Flirt motorvonatok éves 
karbantartását. A társaság azonban lapunknak elismerte: noha 
munkatársaik Pusztaszabolcson átestek a költséges szakmai 
felkészítésen, végül egyetlen javítást sem végeztek el. Méghozzá 
azért, mert a MÁV-Start szerint a Stadler hat hónappal az első 
szerelvény tervezett érkezése előtt felmondta az együttműkö-
dést. És annyi ebből biztosan igaz, hogy a kapcsolatot a svájci cég 
bontotta. Más kérdés, hogy lapunk úgy tudja azért, mert a vasút 
cége az első szerelvény esedékes szervizelése előtt három nap-
pal jelezte, nem áll készen vállalt feladatai elvégzésére. Például, 
nem készült el a villamos motorvonatok kiszolgálásához elen-
gedhetetlen felsővezeték-rendszer.

Feladott projektek
A MÁV-Start bőven adott okot anyavállalata vezetésének egy ha-
tározott váltóállításhoz. De az avatottak azt is érzik, a széljárás 
nem csak a személyszállító cégnél változott meg. Ezt jelzi az is, 
hogy a MÁV lemondott az esztergomi vasút villamosításának fel-

Nem a Simicska-vihar tépi a MÁV-ot
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adatáról. A régóta húzódó fejlesztéshez a pályavasutat üzemelte-
tő anyavállalat hiába ragaszkodott, a projektet hirtelen a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nek adták.

Ismétlés a tudás anyja
Feladta az önálló motorvonat-karbantartás gondolatát a MÁV-
Start Zrt. Miután a társaság bicskája beletört a Stadlertől vásárolt 
Flirt-szerelvények saját éves javításába, és a dicstelen szerző-
désbontással ért véget a vonatok forgóváz-revíziójára tett kezde-
ményezés is. A vasút most új alapokon próbál segítséget találni 
járművei karbantartásához. Elvben ősszel záruló tenderén olyan 
partnert keres, aki vonatainak valamennyi időszakos karban-
tartási feladatára kiképzi a MÁV-Start munkatársait, szervezi a 
munkálatokat, irányítja az üzemben tartást, biztosítja a szüksé-
ges anyagokat, alkatrészeket. Méghozzá 2032-ig. Ami több szem-
pontból is érdekes.

Egyrészt a kétheti, a havi, a negyedéves, a féléves és az éves vizs-
gálatokra a társaság dolgozóit már több alkalommal felkészítet-
ték. A cég fizetett az oktatásért a Stadlerral kötött együttműködési 
szerződés keretében, és a felokosításra annak a 42 motorvonat-
nak a beszerzésénél is leszerződtek, amelyek karbantartásához 

a MÁV-Start most pályáztatja az átalánydíjas karbantartást, és 
amihez telephelyet, illetve fizikai dolgozókat biztosít. Szokatlan-
nak mondható az is, hogy a vasút a nyolcévente esedékes nagy-
javításokra sem csak egyszer készíttetné fel magát. Ugyanazért 
a képzésért és támogatásért 2024-ben és 2032-ben is külön fi-
zetnének. Mert hát nyolc év alatt esetleg elfelejtik, hogy is kell 
vonatot javítani.
A MÁV-Startnál alaptalannak tartják a felvetést, hogy szakem-
bereik nincsenek felkészülve vonataik karbantartására. Ugyan-
azoknak a feladatoknak az ismételt oktatását például azzal 
magyarázzák, hogy az éves vizsgálatokra először felkészített 
vasutasok Szolnokon dolgoznak, míg azok, akik valóban elvégzik 
majd a munkát, Istvántelken. És mert korábban annyira hangoz-
tatták, hogy mindent maguk végeznek el, ragaszkodnak ahhoz 
is: azzal, hogy 16 évre külső partnerre bízzák motorvonataik kar-
bantartását, úgy, hogy a tevékenység házon belül marad. Hiszen 
a szerelési munkákat végül saját munkatársaik végzik majd el. Az 
meg aztán végképp rendben van, hogy a 2024 utáni időkre „ke-
retjellegű alkatrész vásárlási szerződést” kötnének, amit „csak 
szükség esetén” vennének igénybe. Még akkor is, ha ezzel bian-
kóáru-beszerzésre szerződnek, amely révén újabb közbeszerzés 
nélkül vásárolhatnak bármilyen alkatrészt.

Alapítványunk kuratóriuma 2015. június 22-án tartotta 
soros ülését, amin részt vett a kuratórium négy, valamint 
a felügyelő bizottság egy tagja. Az ülést megtisztelte je-
lenlétével Dr. Dancsa Attila úr az alapító alelnöke is.
Tárgyalta a kuratórium a 2014 évi költségvetési beszámolót – 
amit el is fogadott. Jó volt a tervezés, gyakorlatilag a bevételek és 
a kiadások is tervszerűen alakultak, bár ez némiképp a szeren-
csének is volt köszönhető.
A 2015 évi költségvetési tervezetet is megtárgyalta a kuratórium 
és elfogadta. Szerkezetében teljesen megegyezik az előző évivel, 
bízunk benne, hogy az év folyamán ez is a terveknek megfelelően 
fog teljesülni.
Az ülés második felében rátértünk a viszonylag kevés, összesen 
tizenkilenc kérelem elbírálására. (három régebbi kérelemhez ki-
egészítés és tizenhat új kérelem érkezett.) 
Elutasításra két kérelem került – mert nem megállapítható, hogy 
szociálisan rászorult volna az illető – és négy kérelemhez kiegé-
szítést kellett kérnünk, hogy a kérelmező által leírtak dokumen-
tumokkal is alá legyenek támasztva. 
Továbbra is kérjük a hozzánk forduló kollégákat, hogy a kérel-
men tüntessék fel az elérhetőségüket! (A leghasznosabb ebből a 
szempontból az email-cím vagy a telefonszám) Így, ha hiányos-
ságot tapasztalunk, könnyebben tudunk kiegészítést kérni, va-

lamint, a döntést követően sms üzenetet, vagy e-mail-t tudunk 
küldeni a döntés eredményéről.
A többi kérelmet - szám szerint tizenhármat - a kuratórium ösz-
szesen 470 000 Ft-tal támogatta.
Sajnos ismét elhunyt egy kollégánk – bár ő nem volt beteg, ha-
nem egy aljas bűncselekmény áldozata lett. Támogattunk egy 
tagcsoportot egy olyan rendezvény megszervezése érdekében, 
ami megfelelt az alapítvány céljainak. Öt kollégát segítettünk, 
hogy a gyermekszületéskor felmerülő költségeken enyhítsünk.
Hat mozdonyvezetőn pedig azért segítettünk, hogy a hosszantar-
tó betegség (kórházi kezelés) miatt kieső jövedelemveszteségen 
enyhítsünk.
Az alapítvány segély/támogatás kérő lapja letölthető a MOSZ 
honlapjáról (http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/images/stori-
es/Alapitvany/segely_alapitvany.pdf) kérjük, ezt 
használják!
Alapítványunk következő ülését várhatóan au-
gusztus végén tartja, erről pontosabban tájé-
koztatjuk az érdeklődőket a MOSZ honlapján.
(http://www.mosz.co.hu/new_MOSZ/index.
php?opt ion = com _ content&v iew = c atego-
ry&layout=blog&id=9&Itemid=23)
Az alapítvány kuratóriuma nevében:

Tóth Ferenc Attila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
2015. július 14-én életének 58. évében, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Kodela Imre 
mozdonyvezető.

KodELA IMRE
 

1981 szeptemberétől dolgozott mozdonyvezetőként 
Nagykanizsán. 
A kollégák iránti példamutató embersége, 
segítőkészsége miatt szerettük és tiszteltük Őt.
Emlékét megőrizzük, a család gyászában fájó szívvel 
osztozunk.

 Nagykanizsai Tagcsoport

Mély fájdalommal tudatjuk 

MEcSéRI ATTILA 
mozdonyvezető kollégánk, életének 47. 
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Talán az élet, munkáinkért, 
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelid, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.
(Petőfi Sándor)

Zalaegerszegi tagcsoport

A
lapítványi hírek
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 Amikor a butaság átlép minden határt 

(Egy nyugdíjas masiniszta magánvéleménye.) 

2015. április 13-án egy elképesztő cikkre lettem figyelmes az 
egyik internetes portálon. Az írás szerzője Bárány Balázs Péter, 
a VDSzSz alelnöke. A későbbi félreértések elkerülése végett  sze-
retném szó szerint idézni a cikk bevezető sorait! 

„A Germanwings légitársaság Barcelonából Düsseldorfba tar-
tó utasszállító járatát nemrég szándékosan hegynek vezető, és 
ezzel 150 ember halálát okozó öngyilkos pilóta tettét követően 
felmerül a kérdés, hogy egy hasonló helyzet kialakulásának a 
vasúti közlekedésben mi módon lehet elejét venni? Győri Gyula, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke részére írt levelünkben 
azt kértük, hogy írja elő a vezetőálláson a második munkavállaló 
jelenlétét.”
Eddig az idézet és most boncolgassuk egy kicsit e tömény osto-
baságot! Az első dolog ami szembetűnő, hogy valójában csak fel-
tételezésen alapul a balesetet okozó szándékosság. Túlélő nem 
maradt, a megtalált feketedobozok tartalmát valójában csak ke-
vesek ismerik, ha egyáltalán ismerik. Az újságíróknak és általuk 
a közvéleménynek valahogy mégiscsak meg kellett magyarázni 
e nagyon furcsa, mondhatni bizarr szerencsétlenséget, ezért az-
után ez a sokak számára azóta is hihetetlennek és  elfogadha-
tatlannak tartott, sem nem cáfolható, sem nem bizonyítható, de 
mindenképpen szürreálisnak bélyegezhető magyarázat született. 
Mindenki megtette a kötelességét. A hatóságok úgymond kivizs-
gálták az esetet, megállapították az állítólagos okokat, a média 
tájékoztatta a közvéleményt, a polgárok pedig elhitték (vagy nem) 
amit beadtak nekik. Ezek után csak annyit mondhatunk, hogy 
talán így történt, de ezt tényként kezelni és ez alapján más – te-
hát nem csak a polgári repülést érintő - területeken jól működő, 
tökéletesen bevált módszereken változtatni, azokat feldúlni nem 
lenne szerencsés! 
A második dolog amely nem csekély ellentmondást rejt magá-
ban az az, hogy éppen a polgári repülés az a terület, ahol a pilóta 
elvileg soha nem lehet egyedül, vasúti szaknyelven szólva, csak 
a kétfős kiszolgálás engedélyezett. Ha pedig így van és mégis 
előállhatott a balesetet közvetlenül megelőző állapot, amikor a 
pilóta állítólag egyedül maradt a fülkében, akkor mi a biztosíték 
arra, hogy a vasúti jármű vezetőállásán mindez nem következ-
het be? Szerintem semmi. Így tehát Bárány Balázs Péter a saját 
logikáját követve, a hatósághoz intézett levelében további kérést 
kellett volna, hogy megfogalmazzon. Mégpedig azt, hogy a moz-
donyvezetőkre kívülről zárják rá az ajtót vagy láncolják őket az 
ülésükhöz, nehogy egy pillanatra is magára maradjon valamelyik 
masiniszta! Ebből a szempontból a motorvonatok és az ingavo-
natok vezérlőkocsijai jelentik a legnagyobb veszélyt, hiszen ezek 
vezérállásából a járművezető bármikor az utastérbe távozhat. 
De nézzük tovább! Mi történik akkor, ha két depressziós munka-
vállaló kerül egymás mellé? Gondolom, majd előre megbeszélik, 
hogy adandó alkalommal nekivezetik a gondjaikra bízott vonatot 
az első útjukba eső fának. És mi van a buszokkal, a villamosok-
kal, a taxikkal? Milyen furcsa képet mutatna egy kék színű BKV 
buszon két sofőr, mindkettő előtt a megfelelő kezelőszervek, mű-
szerek és természetesen a kormány. 
A biztosítótársaságok, mielőtt egy biztosítást megkötnek, elvég-
zik a szükséges kockázatelemzést. Ez többnyire abból áll, hogy 
megvizsgálják egy adott esemény bekövetkeztének valószínű-
ségét, azt, hogy az elmúlt években, évtizedekben milyen gyako-
risággal fordult elő, mekkora károk keletkeztek, majd e fontos 
adatok fényében állapítják meg a biztosítás díját. Ha a világon va-
lahol egy ház építésébe kezdenek, a tervek elkészítésénél figye-
lembe veszik, hogy van-e földrengésveszély, és ha van, milyen 
erősségű földmozgásra kell számítani. San Francisco városában, 
vagy  egész Japánban azért drágábbak az épületek, mert erős 
földrengéseket feltételezve építik azokat, a normálisnál jóval több 
építőanyag felhasználásával. Azokon a területeken, ahol gyakori 
és kivédhetetlen árvizekkel kell számolni (mondjuk ártérben), ott 
az épületeket többnyire cölöpökre építik. A folyók gátjainak ma-

gasságát mindig a várható legnagyobb vízállás határozza meg. 
Ha Bárány Balázs Péter gondolatmenetét tartanák szem előtt 
az építők, akkor a világon mindenütt úgy kellene tervezniük az 
épületeket, hogy kibírjanak egy minimum tízes erősségű föld-
mozgást, és cölöpök által biztosítva legyenek az árvizek ellen (a 
sivatagban is, mert ki tudja, mi történhet...), a folyók gátjait pedig 
végtelen magasságúra emeltetnék a vízügyi szakemberek. Min-
denki beláthatja, ez nem a járható út, hanem orbitális hülyeség. 
Bizonyos kockázatokat egyszerűen vállalni kell, hiszen a kocká-
zat része életünknek, azt megszüntetni nem, legfeljebb minimali-
zálni tudjuk, tehát erre kell törekednünk! 
Van még egy sor, amelyet feltétlenül szeretnék idézni BBP írásá-
ból: „A fent említett tragikus esemény – ez a repülés történetében 
sajnos nem egyedülálló – rávilágít arra, hogy egy józan ítélőké-
pességét elveszítő mozdonyvezető szintén képes hasonló tömeg-
szerencsétlenség előidézésére.” Nos, én úgy érzem, esetünkben 
a cikk (levél) írója veszítette el józan ítélőképességét. Még az a 
szerencse, hogy nem tud mozdonyt vezetni, így elvileg nem juthat 
vezérkapcsoló közelébe. 
Ha valaki azt hinné, ezzel vége géniuszunk ötletelésének, az té-
ved. Ő folytatja. Leírja, megálmodja, hogy szerinte ki lehetne az 
a második munkavállaló, aki a mozdonyvezető munkáját és el-
meállapotát folyamatosan felügyelné. Úgy gondolja, idézem: „A 
második munkavállalónak nem feltétlenül szükséges mozdony-
vezetői képesítéssel rendelkeznie, viszont kioktatottsága révén 
fel kell tudni ismernie a mozdonyvezető utasításellenes, jelzési 
parancsokat figyelmen kívül hagyó magatartását, továbbá a vo-

nat megállításában jártasnak kell lennie”
Itt megint érdemes elgondolkodnunk egy pillanatra. Honnan tudja 
az a második munkavállaló (aki nem mozdonyvezető), hogy mikor 
kell elkezdeni fékezni ahhoz, hogy adott vonat mondjuk egy meg-
állóhelyen az előírt helyen megálljon, egy ki nem tűzött lassújelet 
a megengedett sebességgel közelítsen meg, stb. Egy mozdony-
vezetésre ki nem képzett, ilyenfajta gyakorlattal nem rendelkező 
egyén egyáltalán mer-e szólni a masinisztának, hogy kezdjen el 
fékezni? Ha úgy ítéli meg, hogy a jármű vezetője nem kezdi el idő-
ben a fékezést, akkor vajon mit tesz? Félrelöki és maga kezeli a 
fékezőszelepet? Dulakodás kezdődik a vezérálláson? Mi van, ha a 
szolgálatban lévő mozdonyvezető fizikai ereje meghaladja a hoz-
zá beosztott felügyelőét? Mi történik egy jelzőmeghaladás vagy 
más, esetleg súlyosabb baleset esetén? Ki „viszi el a balhét”? Ki, 
mi alapján és milyen arányban lesz felelősségre vonható? Sok-
sok megválaszolatlan (megválaszolhatatlan) kérdés. Érdemes 
még megemlítenem, hogy nem is túl régen, amikor a meghibá-
sodott térközbiztosító berendezés esetén alkalmazott szabályok 
megváltoztak, részben az általam itt és most megfogalmazott 
kételyekre hivatkozva érte el a VDSzSz – legalábbis én így em-
lékszem -, hogy a vezető jegyvizsgálóknak ne kelljen a mozdony 
vezetőállásán figyelőszolgálatot ellátniuk. Akkor most mi van? 
A magam részéről végeztem egy reprezentatívnak ugyan nem 
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mondható, de a tisztánlátást megkönnyítő kutatást. A nyolcvanas 
évek második felétől ugyanis tagja voltam az úgynevezett Munka-
ügyi Döntőbizottságnak, majd a rendszerváltást követően MOSZ 
képviselőként védtem (néha védem még ma is) a munkavállalók 
érdekeit a munkaügyi jogviták során. Így nagyon sok egykori bal-
eset és más rendkívüli esemény jegyzőkönyve, a hozzájuk tarto-
zó jogerős határozatokkal együtt elérhetők számomra, mert eze-
ket az iratokat gondosan megőriztem. Nos, az általam vizsgált 
esetek között egy olyan sem fordult elő, amelyben kimutatható 
lett volna az egyfős kiszolgálás ráhatása a bekövetkezett ese-
ményre. Ezek után nyugodtan ki merem jelenteni, amit Bárány 
Balázs Péter megfogalmazott, az szakmai értelemben csacsiság. 
Nem csoda, hogy a Közlekedési Hatóság részéről válaszra sem 
méltatták. Én azonban szégyenkezem miatta. Röstellem magam  
mint mozdonyvezető, mint  MOSZ tag, mint egykori MOSZ alapító, 
hiszen a VDSzSz ma szövetségesünk, elvileg bennünket is képvi-
sel, így az ilyen és hasonló beadványokkal nem csak saját magát 
járatja le, hanem bennünket is. Nincs kizárva, ha legközelebb mi, 
mozdonyvezetők nyújtunk be valami javaslatot, azt az illetékesek 
már el sem fogják olvasni, mert azt gondolják magukban: „Bi-
zonyára már megint valami zavaros hülyeséggel bombáznak 
bennünk, mint múltkor az a Bárány vagy hogy is hívják nevezetű. 
Milyen emberek vannak?” 

Mindent megfontolva és meggondolva tehát azt gondolom, kár 
volt megírni azt a levelet Győri Gyula úr részére, kár volt azt nyil-
vánosságra hozni az interneten. Ha a hatóság csak egyszerűen fi-
gyelmen kívül hagyja, ha válaszra sem méltatja, akkor jól jártunk. 
De mi történik, ha néhány főbb hivatalnok a közvélemény nyomá-
sára  aggódni kezd? Nos, akkor könnyen bajba kerülhetünk! Mert 
a hivatal, ha a média szorongatni kezdi, akkor bizonyítani akar. 
Meg akarja mutatni, hogy igenis tesz valamit, amivel megóvhatja 
a polgárok életét, biztonságát. Még akkor is, ha valójában a bizton-
ságot semmi nem veszélyezteti, ha csupán hisztériáról van szó. 
Mert a hisztériát is kezelni kell, ha már egyszer valaki előidézte. 
Ezek után az NKH valamit lépni fog. Talán elrendeli, hogy szigo-
rítani és sűríteni kell a mozdonyvezetők időszakos pszichológiai 
ellenőrzését. Volt már ilyen, gondoljunk csak a pörbölyi balesetre!  
Kell ez nekünk? Ugye nem? Ezért jobb lenne, ha 
a VDSzSz, azon belül Bárány Balázs Péter nem 
foglalkozna  mozdonyvezetőket érintő ügyekkel. 
Megvannak erre a saját, jól  felkészült embere-
ink és van egy kipróbált szakszervezetünk.  
Még egy mondat és befejezem. A legmegdöb-
bentőbb az volt számomra, hogy Bárány Balázs 
Péter írása a Facebookon 348 lájkot kapott. Kí-
váncsi volnék, kiktől? Móricz Zsigmond

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
Hiripiné Garamvölgyi Katalin számadó és jegypénztá-
ros, TSZVI Debrecen
Neue Vilmos igazgató, JBI Budapest

VASÚT SZOLGÁLATÁÉRT „ARANY” FOKOZAT
Berlik Nándor járműbiztosítási vezetőmérnök, JBI 
Budapest
Bárányné Pádár Ildikó üzleti adminisztráció szakelőadó, 
TSZVI Budapest
Csáki Lajos vezető jegyvizsgáló, TSZVI Debrecen
Harmatiné Füzesi Ilona kocsigazdálkodó szakelőadó, 
TSZVI Szeged
Makkai István általános karbantartó, JBI Debrecen 
Németh Gyula munkaidő beosztás készítő, TSZVI 
Szombathely
Tóthné Tőke Ibolya személyszállítási ügyeletes, TSZVI 
Budapest

VASÚT SZOLGÁLATÁÉRT „EZÜST” FOKOZAT
Bálint Sándor mozdonyvezető, TSZVI Pécs
Bárdi Mihály mozdonyvezető, TSZVI Budapest
Dr. Bertus Péter jogtanácsos, Jog
Huszti Enikő értékesítési koordinátor, Értékesítés 
koordináció
Juhász József jármű reszortos, JBI Budapest
Mertlik Sándor művezető, Szolnoki Járműjavító
Péterné Sárvári Erzsébet műszaki szakértő, JBI Pécs
Rácz Imre Miklós üzemeltetés támogatási vezető, 
Üzemeltetés irányítás
Sipos Lászlóné ellenőrzési szakértő, Belső ellenőrzés
Tóth István telephelyvezető, TSZVI Szeged

VASÚT SZOLGÁLATÁÉRT „BRONZ” FOKOZAT
Balogh Tibor anyag- és eszközgazdálkodási koordiná-
tor, JBI Budapest
Barcza Zsigmond mozdonyvezető, TSZVI Szombathely
Béres Ferenc informatikai szakértő, Informatika
Dobos Csaba jármű főkonstruktőr, Szolnoki Járműjavító
Dr. Vörös-Barka Kornélia Andrea szakmai titkár, 
Kabinet
Grajczárik Attila kiemelt szakértő, Humánerőforrás 
menedzsment
Jónás Józsefné vezénylőtiszt, TSZVI Miskolc
Juhász Sándor járműszerelő, JBI Budapest
Márkus József kocsigazdálkodó szakelőadó, TSZVI 
Budapest 
Pásztiné Berta Ildikó biztonsági szakértő, Biztonság
Pelei Tibor mozdonyvezető, TSZVI Debrecen
Simonné Babinszki Zsuzsanna pénzügyi szakértő, 
Gazdálkodás - Pénzügy
Stadlinger József mozdonyvezető, TSZVI Pécs 
Szabó László nemzetközi vezető jegyvizsgáló, TSZVI 
Budapest

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRET
Majorné Fejes Aranka vezető jegyvizsgáló (nemzetközi), 
TSZVI Debrecen

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRET
Baksi Sándorné vezénylőtiszt, TSZVI Budapest
Bálintné Turay Glória bevételellenőrzési szakelőadó, 
Értékesítés
Balogh Mária Erika pénztárellenőr, TSZVI Debrecen
Barta Tibor járműszerelő, JBI Budapest
Bónis Tamás műszaki szakértő, Üzemeltetés irányítás
Borsath László mozdonyvezető, TSZVI Budapest
Bugyinszkiné Kovács Katalin diszpécser, Utasellátó 
Központ
Csomborné Dencs Andrea pénztárfőnök, TSZVI 
Budapest 
Dani Antal általános karbantartó, JBI Pécs 
Fekete Zoltán mozdonyvezető, TSZVI Miskolc
Isztin Péter villamos motortekercselő, Szolnoki 
Járműjavító
Jáborszky Zoltán vonatelőkészítési részlegvezető, JBI 
Miskolc
Kámánné Rendek Zsuzsanna Elvira személyszállítási 
ügyeletes, TSZVI Budapest 
Kátai Viktor járműszerelő, JBI Szeged
Lőrincz Lajos járműszerelő, JBI Szeged
Major Csaba járműszerelő, JBI Budapest
Mészárosné Hevesi Zsuzsanna üzleti adminisztráció 
szakelőadó, TSZVI Szeged
Nemes Mihályné humánpartner szakelőadó, Humá-
nerőforrás menedzsment
Némethné Agárdi Anikó személyszállítási szakértő, 
Üzemeltetés irányítás
Nyirkos Zsolt Sándor tisztítási átvevő, JBI Debrecen
Polgár Ferenc Miklós anyag- és eszközgazdálkodási 
szakelőadó, JBI Szombathely 
Pótári Gábor Imre vezető jegyvizsgáló, TSZVI Szeged
Raáb Mátyás közbeszerzési szakértő, Beszerzés
Radeczky Jánosné járműgazdálkodó szakértő, TSZVI 
Miskolc
Samu József üzemi mérnök, Szolnoki Járműjavító
Sósné Bájer Erika pénztárellenőr, TSZVI Pécs
Tóthné Fehér Zsuzsanna személypénztáros, TSZVI 
Budapest
Tukacs Andrea kontrolling szakértő, Gazdálkodás - 
Kontrolling

VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI DICSÉRET
Almási Sándor mozdonyvezető, TSZVI Debrecen
Aradszki György Pálné üzleti adminisztráció 
szakelőadó, TSZVI Szeged
Benke Sándor járműszerelő, JBI Debrecen
Blizmann Csaba kocsivizsgáló, JBI Debrecen
Bus Imre kocsivizsgáló, JBI Budapest

Csatordai Lászlóné számadó pénztáros, TSZVI Szeged
Demeter Sándor mozdonyvezető, TSZVI Debrecen
Dömötör Krisztina vezető jegyvizsgáló, TSZVI Szeged
Enyedi Erzsébet számadó és jegypénztáros, TSZVI 
Debrecen
Fodor Ferenc nemzetközi vezető jegyvizsgáló, TSZVI 
Budapest
Fucskó Ádám járműszerelő, JBI Budapest
Furman László művezető, JBI Miskolc
Fülöp László járműszerelő, JBI Budapest
Gusztos Károly mozdonyvezető, TSZVI Szeged
Herczeg Miklós mozdonyvezető, TSZVI Budapest
Hidasi Attila járműszerelő, JBI Pécs
Horváth József vezető jegyvizsgáló, TSZVI Pécs 
Józsa Imre vezető jegyvizsgáló, TSZVI Szombathely
Kacsándiné Balázs Emese nemzetközi személypénztá-
ros, TSZVI Miskolc
Kállai Sándor mozdonyvezető, TSZVI Budapest
Keliger Lóránt balesetelhárítási járműszerelő, JBI 
Budapest 
Kiefer Róbert vezető jegyvizsgáló, TSZVI Pécs
Kiss László változáskezelő, TSZVI Pécs
Kissné Lakatos Márta belföldi személypénztáros, TSZVI 
Szombathely
Kollár Jánosné belföldi személypénztáros, TSZVI 
Budapest
Kostyalik Károly balesetelhárítási járműszerelő, JBI 
Budapest
 Kovácsné Bor Andrea vezető jegyvizsgáló, TSZVI 
Budapest
Lövei István forgácsoló, Szolnoki Járműjavító
Matyóka Jánosné általános betanított munkás, JBI 
Budapest
Nagy László Zsolt vezető jegyvizsgáló, TSZVI Debrecen
Nagy Sándor Zsolt mozdonyvezető, TSZVI Pécs
Novák László vezető jegyvizsgáló, TSZVI Miskolc
Ponyeczki Zita értékesítési szakelőadó, TSZVI Budapest
Rátkai Sándor belföldi jegyvizsgáló, TSZVI Budapest
Szabó Attila vezető jegyvizsgáló, TSZVI Budapest
Szabó Attila nemzetközi jegyvizsgáló, TSZVI Budapest
Szabó Ferenc kocsivizsgáló, JBI Szombathely 
Szűcs László jegyvizsgáló, TSZVI Debrecen
Taár László balesetelhárítási járműszerelő, JBI 
Budapest 
Tápai Sándor kocsivizsgáló, JBI Szeged
Tomonyiczka István járműszerkezeti lakatos, Szolnoki 
Járműjavító
Tóth Józsefné számadó és jegypénztáros, TSZVI 
Budapest
Tóth-Péter Zoltán vezető jegyvizsgáló, TSZVI Szombat-
hely

GRATULÁLUNK
a 65. Vasutasnap kitüntetettjeinek!
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Tájékoztató a 40 év szolgálati idővel rendelkező férfiak nyugdíjba 
vonulásának lehetőségét biztosító népszavazási kezdeményezésről 
 

A népszavazási kezdeményezésről 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete is támogatja Bodnár József állampolgári kezdeményezését, hogy 
népszavazás formájában megnyíljon a 40 év szolgálati idővel rendelkező férfiak számára is a 
nyugdíjba vonulás lehetősége ugyanúgy, mint a nők számára.  

Az aláírásgyűjtő akció akkor sikeres, ha 200 000 fő választópolgár támogatta aláírásával a 
kezdeményezést, így az Országgyűlés köteles elrendelni az ügydöntő népszavazást. Az Országgyűlés 
ekkor végrehajtó szerepbe kényszerül, az aláírások ellenőrzése után az Országgyűlésnek 30 napon 
belül el kell rendelnie, a köztársasági elnöknek 15 napon belül ki kell tűznie az ügydöntő 
népszavazást. Az ilyen kötelezően elrendelt népszavazás csak ügydöntő lehet. Az Országgyűlés három 
évig nem hozhat az ügydöntő népszavazások eredményével ellentétes határozatokat, törvényeket.  

Jelen népszavazási kezdeményezés aláírására 120 nap áll rendelkezésre 2015. július 14-től november 
2-ig. 

A kérdés 

Egyetért Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen 
kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től a férfiak számára is tegye lehetővé 
Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét? 

Az önkéntességről 

Az aláírásgyűjtésben való részvétel önkéntes. A Mozdonyvezetők Szakszervezet arra kéri minden 
tagját, hogy támogassa a fenti népszavazási kezdeményezést és tevékenyen vegyen részt az 
aláírásgyűjtésben. Csak az összefogás ereje hozhatja meg a sikert a több mint 200 000 aláírás 
összegyűjtésére és ebből a mozdonyvezetőknek is ki kell venniük a részüket. 

Mit kell tenni? 

1. A mellékelt népszavazási kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott 
példányáról kell másolatot készíteni vagy az ezt tartalmazó csatolt pdf fájt kinyomtatni. 

2. Az „Aláírást gyűjtő polgár” adatait még az aláírás gyűjtés megkezdése előtt ki kell tölteni: 
olvasható családi és utónév, személyi azonosító, aláírás 

a. Példa: Gyűjtögető Alajos – 1-711110-1537 – Gyűjtögető Alajos 

3. Olvashatóan kell kitölteni a választópolgár adatait: családi és utónév, személyi azonosító 
(vagy a magyar állampolgárságát igazoló okirat száma), anyja családi és utóneve 

a. Példa: Gipsz Jakab – 1-761110-1357 – Anonim Katalin 

4. Aláírást gyűjteni a választópolgárok zaklatása nélkül az alábbi kivételekkel bárhol lehet 

a. kivételek, ahol nem gyűjthető aláírás: 

i. az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén, munkaidejében vagy 
munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból 
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 



Mozdonyvezetők Szakszervezete  2015. Július 9

N
épszavazás kezdem

ényezés
ii. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati 

viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának 
teljesítése közben, 

iii. tömegközlekedési eszközön, 
iv. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 
v. egészségügyi szolgáltató helyiségében, 

vi. felsőoktatási és köznevelési intézményben. 
 

5. A kitöltött ívet lezárt borítékban kell eljuttatni a MOSZ tagcsoportvezetőnek vagy 
tisztségviselőnek. A helyi tisztségviselők átadják a területi ügyvivőknek, akik a MOSZ 
központban továbbítják azokat Oszvald Fruzsina részére. 
 

Fontos tudnivalók 
 

 Az aláírásért az aláíró választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az aláíró 
választópolgár az aláírásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak 
ígéretét. 

 Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja, a továbbiak 
érvénytelenek. 

 A jogszabályi rendelkezések megszegésével gyűjtött aláírás érvénytelen. 
 A választópolgár és az aláírást gyűjtő polgár aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatai nem 

nyilvánosak, azokról - másolatot készíteni tilos! 
 Az összegyűjtött aláírt íveket, elzárva kell tárolni az adatvédelem biztosítása érdekében. 

A leadásig a központilag begyűjtött, aláírt íveket a MOSZ Központban (1145 Budapest, 
Bácskai u. 11.) zárható szekrényben őrizzük. 
 

Mellékletek 
 

 A népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott pdf fájl  – 
„üres” aláírásgyűjtő ív – ezen kell gyűjteni az aláírásokat 
 

 Minta aláírásgyűjtő ív – nem ezen kell gyűjteni az aláírásokat 
 

 A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

 
 

Tagtársak, Mozdonyvezetők! 
 

Mindenki legalább egy aláírásgyűjtő ívet, azaz 9 fő népszavazási támogatót gyűjtsön 
össze! Ha így teszünk, akkor a Mozdonyvezetők Szakszervezete minimum 36 000 
támogató aláírással tud hozzájárulni a népszavazási kezdeményezés sikeréért! Ez a 
szükséges 200 000 aláírás 18 %-a! 
 

Elég abból az eljárásból, hogy rólunk, nélkülünk döntenek! 
Vegyük kezünkbe sorsunk irányítását! 

 
 

2015. július 24.     Mozdonyvezetők Szakszervezete 
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Megkezdte szolgálatát az RCH második 
mozdonyirányítói csapata
Július 1-jétől 5 fővel bővült a mozdonyirányítási feladatokért fe-
lelős munkatársak köre, így a Rail Cargo Hungariánál összesen 
már 11 fő látja el ezt a tevékenységet. Közülük hatan a belföldi, 
öten pedig a nemzetközi forgalmakért felelősek, a szolgálatot 
ezentúl párban, kettesével látják el. A bővítést elsősorban a moz-
donyirányítók fokozott túlterheltsége és az RCC Duna – tengelyen 
közlekedő mozdonyaival kapcsolatos irányítási és koordinálási 
feladatok tervezett átvétele tette indokolttá. Egy átlagos szolgálat 
alatt kollégáink korábban negyven mozdonyt és a hozzájuk tar-
tozó mozdonyvezető kollégákat követték nyomon és irányították, 
ami hozzávetőlegesen kétszer több, mint a jól átlátható és kel-
lő pontossággal kezelhető feladatvállalás. Ráadásul júliustól az 
RCH hatáskörébe került a MERT-forgalmakat érintő mozdonyirá-
nyítási tevékenység is, a feladatok köre tehát tovább bővült. Az 
új csapat szolgálatba állása a munkateher normalizálását és a 
nemzetközi feladatok  továbberősítését segítette elő.

A kiválasztás folyamata 
Az új csapat tagjainak kiválasztását a Vontatás és a Humánerő-
forrás szervezete közösen koordinálta. A állásfelhívásra össze-
sen 24 fő jelentkezett, alapfeltétel volt, hogy a pályázó érvényes 
forgalmi vizsgával rendelkezzen. A jelentkezőknek első körben 
írásban – kompetencia és szakmai teszt – második körben pedig 
személyes elbeszélgetésen kellett bizonyítani felkészültségüket, 
alkalmasságukat. 

Az első feladatok 
A szolgálatba állást megelőzően új kollégáink látogatást tettek a 
MERT-nél, hogy személyesen is megismerkedhessenek az otta-
ni munkafolyamatokkal, munkatársakkal és így gördülékenyebb 
legyen a feladatfelvétel is. Új mozdonyirányítóink hamar beillesz-
kedtek a csapatba, az első szolgálatok zökkenőmentesen telje-
sültek.  
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A MÁV-START ZRT. 2014. VI. HAVI MoZdoNyVEZETőI MuNKAKöRRE VoNATKoZó AdATAI

Telephely
Rendkívüli 
munkavégzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

VI. havi 
zárólétszám (fő)

VI. havi 
átlaglétszám 
(fő)

VI. havi 
“mínusz” órák

VI. havi betegség 
órák

VI. havi beteg-
szabadság órák

VI. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

VI. havi 
szabadság órák

VI. havi 
szakszerv. 
kikérő órák

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

VI. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 3 610,42 2 285,75 1 324,67 183,20 222 222,47 -14,53 449,66 306,56 5 000,39 157,49 267,42 1 045,29

VSZ Bp-Nyugati 2 320,73 1 599,09 721,64 390,23 166 166,33 -5,17 1 511,69 708,78 3 933,32 17,83 347,00 1 360,58

VSZ Szolnok 2 894,92 1 167,97 1 726,95 1 595,24 206 206,00 -1,13 269,69 275,44 5 136,43 59,58 1 755,55 716,72

VSZ Székesfehérvár 2 100,26 1 659,46 440,80 136,00 221,72 151 150,57 -1,52 315,46 151,31 3 869,37 88,00 156,00 127,52

VSZ Hatvan 1 608,51 792,43 816,08 10,05 488,96 121 120,90 -0,84 417,49 381,45 3 063,68 25,02 78,00 340,92

VSZ Győr 1 654,65 981,00 673,65 10,43 14,66 302,93 168 168,63 -11,77 184,14 407,89 3 874,49 48,00 102,00 256,99

TSZVI Budapest összesen 14 189,49 8 485,70 5 703,79 146,43 24,71 3 182,28 1 034 1 034,90 -34,96 3 148,13 2 231,43 0,00 24 877,68 395,92 2 705,97 3 848,02

VSZ Debrecen 1 575,28 722,30 852,98 6,00 63,08 1 144,23 218 218,50 -328,28 152,00 697,07 176,00 4 579,80 91,22 1 303,00 1 362,80

VSZ Nyíregyháza 579,95 258,16 321,79 179,10 143 143,00 -182,65 231,66 217,01 176,00 3 717,91 47,38 865,00 80,06

VSZ Záhony 501,70 291,43 210,27 3,29 50,50 330,66 93 93,33 -219,35 52,71 207,08 2 427,25 72,00 557,00 30,92

TSZVI Debrecen összesen 2 656,93 1 271,89 1 385,04 9,29 113,58 1 653,99 454 454,83 -730,28 436,37 1 121,16 352,00 10 724,96 210,60 2 725,00 1 473,78

VSZ Miskolc 1 142,78 1 005,78 137,00 3,84 216,99 270 271,87 -179,91 335,40 1 238,72 5 607,56 193,78 2 158,00 2 327,26

TSZVI Miskolc összesen 1 142,78 1 005,78 137,00 3,84 0,00 216,99 270 271,87 -179,91 335,40 1 238,72 0,00 5 607,56 193,78 2 158,00 2 327,26

VSZ Pécs 502,30 112,34 389,96 63,51 103 103,00 -254,34 248,55 117,82 352,00 2 279,09 20,00 824,00 72,00

VSZ Dombóvár 347,46 282,14 65,32 11,13 824,81 188 189,73 -664,17 422,58 584,57 176,00 4 180,66 111,60 999,00

VSZ Nagykanizsa 302,14 237,06 65,08 260,85 103 103,00 -325,65 28,60 2 137,67 1 144,00 105,67

TSZVI Pécs összesen 1 151,90 631,54 520,36 0,00 11,13 1 149,17 394 395,73 -1 244,16 671,13 730,99 528,00 8 597,42 131,60 1 968,00 1 176,67

VSZ Szeged 1 009,90 726,92 282,98 346,03 125 125,73 -77,01 410,14 197,45 3 311,60 94,00 588,02

VSZ Békéscsaba 1 390,13 1 036,15 353,98 144,00 8,33 348,56 128 128,50 -8,47 84,35 150,39 2 667,68 33,28 1 020,00 142,00

VSZ Szentes 657,94 464,90 193,04 112,82 75 75,00 -5,75 170,51 129,84 2 059,99 8,00 240,00

VSZ Kiskunhalas 635,07 463,55 171,52 6,00 105,79 74 74,00 -11,21 23,42 118,43 1 434,43 156,43 10,07 140,98

TSZVI Szeged összesen 3 693,04 2 691,52 1 001,52 144,00 14,33 913,20 402 403,23 -102,44 688,42 596,11 0,00 9 473,70 197,71 1 364,07 871,00

VSZ Szombathely 388,46 247,79 140,67 81,57 49,29 63 63,00 -63,22 74,31 222,32 1 706,00 22,00 35,00 96,02

VSZ Celldömölk 1 139,19 938,64 200,55 8,93 121,32 146 145,70 -133,30 271,28 441,38 3 383,60 56,00 936,00 46,46

VSZ Tapolca 615,31 494,19 121,12 105,64 79,01 112 113,03 -36,75 801,04 320,21 2 851,60 24,00 477,34

TSZVI Szombathely összesen 2 142,96 1 680,62 462,34 0,00 196,14 249,62 321 321,73 -233,27 1 146,63 983,91 0,00 7 941,20 102,00 1 448,34 142,48

MÁV-START Zrt. összesen 24 977,10 15 767,05 9 210,05 303,56 359,89 7 365,25 2 875 2 882,30 -2 525,02 6 426,08 6 902,32 880,00 67 222,52 1 231,61 12 369,38 9 839,21

A MÁV-START ZRT. 2014. I-VI. HAVI MoZdoNyVEZETőI MuNKAKöRRE VoNATKoZó AdATAI

Telephely
Rendkívüli 
munkavégzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

VI. havi 
zárólétszám (fő)

I-VI. havi 
kumulált 
átlaglétszám 
(fő)

I-VI. havi 
“mínusz” órák

I-VI. havi 
betegség órák

I-VI. havi beteg-
szabadság órák

I-VI. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

I-VI. havi 
szabadság órák

I-VI. havi 
szakszerv. 
kikérő órák

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

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

VSZ Bp-Ferencváros 29 737,28 19 615,60 10 121,68 4,50 0,00 2 090,64 222 220,93 3,68 6 130,42 7 205,13 0,00 31 342,64 1 132,25 5 108,42 5 053,70

VSZ Bp-Nyugati 20 269,38 15 541,57 4 727,81 0,00 7,72 1 590,22 166 166,52 -6,77 6 960,75 7 049,09 0,00 21 184,32 86,88 3 394,10 3 308,99

VSZ Szolnok 27 460,07 14 646,09 12 813,98 0,00 124,55 11 914,03 206 206,75 95,54 2 103,06 4 512,31 0,00 31 427,45 351,58 5 139,55 6 312,53

VSZ Székesfehérvár 14 460,17 11 969,38 2 490,79 136,00 0,00 2 147,84 151 153,21 8,82 2 653,06 3 065,72 0,00 22 198,33 472,00 2 576,00 1 375,42

VSZ Hatvan 9 449,62 5 659,94 3 789,68 0,00 133,87 3 018,00 121 120,78 -15,37 3 273,09 4 464,73 0,00 18 089,94 121,02 2 053,00 1 451,76

VSZ Győr 14 232,92 10 305,10 3 927,82 653,08 159,85 2 886,66 168 169,41 -95,97 1 419,79 4 317,14 0,00 22 169,64 272,00 2 807,62 2 377,26

TSZVI Budapest összesen 115 609,44 77 737,68 37 871,76 793,58 425,99 23 647,39 1 034 1 037,06 -10,07 22 540,17 30 614,12 0,00 146 412,32 2 435,73 21 078,69 19 879,66

VSZ Debrecen 11 833,12 7 986,85 3 846,27 24,35 474,37 2 460,33 218 218,69 -473,79 3 477,75 5 931,66 1 120,00 30 794,05 462,47 5 868,82 3 000,31

VSZ Nyíregyháza 7 244,47 4 436,59 2 807,88 11,25 130,00 1 441,11 143 142,51 -228,18 3 141,13 3 915,31 1 328,00 21 166,06 195,19 3 779,07 292,71

VSZ Záhony 3 500,93 2 661,13 839,80 3,29 798,53 599,76 93 94,52 -350,77 821,50 1 941,35 0,00 13 724,78 419,78 2 480,09 50,92

TSZVI Debrecen összesen 22 578,52 15 084,57 7 493,95 38,89 1 402,90 4 501,20 454 455,57 -1 052,74 7 440,38 11 788,32 2 448,00 65 684,89 1 077,44 12 127,98 3 343,94

VSZ Miskolc 18 760,15 11 208,37 7 551,78 381,28 10,36 2 083,28 270 274,90 -148,72 2 697,95 9 643,18 0,00 44 995,86 633,98 8 241,03 9 451,44

TSZVI Miskolc összesen 18 760,15 11 208,37 7 551,78 381,28 10,36 2 083,28 270 274,70 -148,72 2 697,95 9 643,18 0,00 44 995,86 633,98 8 241,03 9 451,44

VSZ Pécs 3 439,85 1 566,89 1 872,96 0,00 51,69 849,39 103 103,33 -1 099,79 1 401,98 2 188,39 2 656,00 13 463,89 94,13 3 029,00 1 198,72

VSZ Dombóvár 4 296,86 3 708,86 588,00 239,75 56,45 2 704,82 188 192,41 -4 641,87 1 336,00 5 474,87 192,50 28 216,33 613,84 5 205,50 4 107,38

VSZ Nagykanizsa 2 485,85 2 109,04 376,81 0,00 115,74 1 849,87 103 103,13 -3 850,46 317,02 1 734,57 0,00 16 341,36 11,23 3 115,83 2 783,53

TSZVI Pécs összesen 10 222,56 7 384,79 2 837,77 239,75 223,88 5 404,08 394 399,52 -9 592,12 3 055,00 9 397,83 2 848,50 58 021,58 719,20 11 350,33 8 089,63

VSZ Szeged 10 977,09 7 989,00 2 988,09 0,00 35,36 1 913,54 125 126,68 -149,01 1 174,01 3 093,27 0,00 16 396,09 105,62 1 808,39 3 396,34

VSZ Békéscsaba 10 635,53 9 232,24 1 403,29 144,00 8,33 1 174,71 128 126,58 -15,61 2 015,00 2 219,22 0,00 16 802,66 374,74 1 923,89 2 525,79

VSZ Szentes 7 376,96 5 609,64 1 767,32 12,00 56,43 1 640,63 75 77,73 1,81 898,51 2 486,23 0,00 10 070,48 164,92 1 189,39 3 342,93

VSZ Kiskunhalas 5 902,31 4 485,85 1 416,46 0,00 15,77 535,23 74 74,62 -65,40 373,26 2 021,06 0,00 8 260,07 910,26 1 125,07 1 329,99

TSZVI Szeged összesen 34 891,89 27 316,73 7 575,16 156,00 115,89 5 264,11 402 405,60 -228,21 4 460,78 9 819,78 0,00 51 529,30 1 555,54 6 046,74 10 595,05

VSZ Szombathely 2 407,93 2 140,40 267,53 0,00 549,79 418,24 63 62,72 -249,96 585,92 1 140,88 0,00 8 785,67 105,80 1 204,50 1 453,91

VSZ Celldömölk 7 881,30 7 184,22 697,08 0,00 192,34 1 336,73 146 146,13 -291,05 2 110,22 4 511,25 0,00 20 098,10 360,00 3 037,70 1 379,24

VSZ Tapolca 4 391,87 4 096,04 295,83 0,00 441,16 1 826,73 112 115,16 -209,35 2 196,96 3 023,18 0,00 16 376,01 120,29 2 375,34 1 259,15

TSZVI Szombathely összesen 14 681,10 13 420,66 1 260,44 0,00 1 183,29 3 581,70 321 324,19 -750,36 4 893,10 8 675,31 0,00 45 259,78 586,09 6 617,54 4 092,30

MÁV-START Zrt. összesen 216 743,66 152 152,80 64 590,86 1 609,50 3 362,31 44 481,76 2 875 2 896,64 -11 782,22 45 087,38 79 938,54 5 296,50 411 903,73 7 007,98 65 462,31 55 452,02
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unkakörre vonatkozó adatok
A MÁV-START ZRT. 2014. VI. HAVI MoZdoNyVEZETőI MuNKAKöRRE VoNATKoZó AdATAI

Telephely
Rendkívüli 
munkavégzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

VI. havi 
zárólétszám (fő)

VI. havi 
átlaglétszám 
(fő)

VI. havi 
“mínusz” órák

VI. havi betegség 
órák

VI. havi beteg-
szabadság órák

VI. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

VI. havi 
szabadság órák

VI. havi 
szakszerv. 
kikérő órák

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

VI. havi oktatás-
képzés órák - egyéb 
oktatás

VSZ Bp-Ferencváros 3 610,42 2 285,75 1 324,67 183,20 222 222,47 -14,53 449,66 306,56 5 000,39 157,49 267,42 1 045,29

VSZ Bp-Nyugati 2 320,73 1 599,09 721,64 390,23 166 166,33 -5,17 1 511,69 708,78 3 933,32 17,83 347,00 1 360,58

VSZ Szolnok 2 894,92 1 167,97 1 726,95 1 595,24 206 206,00 -1,13 269,69 275,44 5 136,43 59,58 1 755,55 716,72

VSZ Székesfehérvár 2 100,26 1 659,46 440,80 136,00 221,72 151 150,57 -1,52 315,46 151,31 3 869,37 88,00 156,00 127,52

VSZ Hatvan 1 608,51 792,43 816,08 10,05 488,96 121 120,90 -0,84 417,49 381,45 3 063,68 25,02 78,00 340,92

VSZ Győr 1 654,65 981,00 673,65 10,43 14,66 302,93 168 168,63 -11,77 184,14 407,89 3 874,49 48,00 102,00 256,99

TSZVI Budapest összesen 14 189,49 8 485,70 5 703,79 146,43 24,71 3 182,28 1 034 1 034,90 -34,96 3 148,13 2 231,43 0,00 24 877,68 395,92 2 705,97 3 848,02

VSZ Debrecen 1 575,28 722,30 852,98 6,00 63,08 1 144,23 218 218,50 -328,28 152,00 697,07 176,00 4 579,80 91,22 1 303,00 1 362,80

VSZ Nyíregyháza 579,95 258,16 321,79 179,10 143 143,00 -182,65 231,66 217,01 176,00 3 717,91 47,38 865,00 80,06

VSZ Záhony 501,70 291,43 210,27 3,29 50,50 330,66 93 93,33 -219,35 52,71 207,08 2 427,25 72,00 557,00 30,92

TSZVI Debrecen összesen 2 656,93 1 271,89 1 385,04 9,29 113,58 1 653,99 454 454,83 -730,28 436,37 1 121,16 352,00 10 724,96 210,60 2 725,00 1 473,78

VSZ Miskolc 1 142,78 1 005,78 137,00 3,84 216,99 270 271,87 -179,91 335,40 1 238,72 5 607,56 193,78 2 158,00 2 327,26

TSZVI Miskolc összesen 1 142,78 1 005,78 137,00 3,84 0,00 216,99 270 271,87 -179,91 335,40 1 238,72 0,00 5 607,56 193,78 2 158,00 2 327,26

VSZ Pécs 502,30 112,34 389,96 63,51 103 103,00 -254,34 248,55 117,82 352,00 2 279,09 20,00 824,00 72,00

VSZ Dombóvár 347,46 282,14 65,32 11,13 824,81 188 189,73 -664,17 422,58 584,57 176,00 4 180,66 111,60 999,00

VSZ Nagykanizsa 302,14 237,06 65,08 260,85 103 103,00 -325,65 28,60 2 137,67 1 144,00 105,67

TSZVI Pécs összesen 1 151,90 631,54 520,36 0,00 11,13 1 149,17 394 395,73 -1 244,16 671,13 730,99 528,00 8 597,42 131,60 1 968,00 1 176,67

VSZ Szeged 1 009,90 726,92 282,98 346,03 125 125,73 -77,01 410,14 197,45 3 311,60 94,00 588,02

VSZ Békéscsaba 1 390,13 1 036,15 353,98 144,00 8,33 348,56 128 128,50 -8,47 84,35 150,39 2 667,68 33,28 1 020,00 142,00

VSZ Szentes 657,94 464,90 193,04 112,82 75 75,00 -5,75 170,51 129,84 2 059,99 8,00 240,00

VSZ Kiskunhalas 635,07 463,55 171,52 6,00 105,79 74 74,00 -11,21 23,42 118,43 1 434,43 156,43 10,07 140,98

TSZVI Szeged összesen 3 693,04 2 691,52 1 001,52 144,00 14,33 913,20 402 403,23 -102,44 688,42 596,11 0,00 9 473,70 197,71 1 364,07 871,00

VSZ Szombathely 388,46 247,79 140,67 81,57 49,29 63 63,00 -63,22 74,31 222,32 1 706,00 22,00 35,00 96,02

VSZ Celldömölk 1 139,19 938,64 200,55 8,93 121,32 146 145,70 -133,30 271,28 441,38 3 383,60 56,00 936,00 46,46

VSZ Tapolca 615,31 494,19 121,12 105,64 79,01 112 113,03 -36,75 801,04 320,21 2 851,60 24,00 477,34

TSZVI Szombathely összesen 2 142,96 1 680,62 462,34 0,00 196,14 249,62 321 321,73 -233,27 1 146,63 983,91 0,00 7 941,20 102,00 1 448,34 142,48

MÁV-START Zrt. összesen 24 977,10 15 767,05 9 210,05 303,56 359,89 7 365,25 2 875 2 882,30 -2 525,02 6 426,08 6 902,32 880,00 67 222,52 1 231,61 12 369,38 9 839,21

A MÁV-START ZRT. 2014. I-VI. HAVI MoZdoNyVEZETőI MuNKAKöRRE VoNATKoZó AdATAI

Telephely
Rendkívüli 
munkavégzés összesen 
(óra)

Munkaidő-beosztástól eltérő 
foglalkoztatás (óra)

Pihenőnapi 
munkavégzés (óra)

Állásidő 
100% (óra)

Állásidő 110% 
(óra)

Kiküldetés 
utazási idő 
(óra)

VI. havi 
zárólétszám (fő)

I-VI. havi 
kumulált 
átlaglétszám 
(fő)

I-VI. havi 
“mínusz” órák

I-VI. havi 
betegség órák

I-VI. havi beteg-
szabadság órák

I-VI. havi fizetés 
nélküli szabadság 
órák

I-VI. havi 
szabadság órák

I-VI. havi 
szakszerv. 
kikérő órák

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

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

VSZ Bp-Ferencváros 29 737,28 19 615,60 10 121,68 4,50 0,00 2 090,64 222 220,93 3,68 6 130,42 7 205,13 0,00 31 342,64 1 132,25 5 108,42 5 053,70

VSZ Bp-Nyugati 20 269,38 15 541,57 4 727,81 0,00 7,72 1 590,22 166 166,52 -6,77 6 960,75 7 049,09 0,00 21 184,32 86,88 3 394,10 3 308,99

VSZ Szolnok 27 460,07 14 646,09 12 813,98 0,00 124,55 11 914,03 206 206,75 95,54 2 103,06 4 512,31 0,00 31 427,45 351,58 5 139,55 6 312,53

VSZ Székesfehérvár 14 460,17 11 969,38 2 490,79 136,00 0,00 2 147,84 151 153,21 8,82 2 653,06 3 065,72 0,00 22 198,33 472,00 2 576,00 1 375,42

VSZ Hatvan 9 449,62 5 659,94 3 789,68 0,00 133,87 3 018,00 121 120,78 -15,37 3 273,09 4 464,73 0,00 18 089,94 121,02 2 053,00 1 451,76

VSZ Győr 14 232,92 10 305,10 3 927,82 653,08 159,85 2 886,66 168 169,41 -95,97 1 419,79 4 317,14 0,00 22 169,64 272,00 2 807,62 2 377,26

TSZVI Budapest összesen 115 609,44 77 737,68 37 871,76 793,58 425,99 23 647,39 1 034 1 037,06 -10,07 22 540,17 30 614,12 0,00 146 412,32 2 435,73 21 078,69 19 879,66

VSZ Debrecen 11 833,12 7 986,85 3 846,27 24,35 474,37 2 460,33 218 218,69 -473,79 3 477,75 5 931,66 1 120,00 30 794,05 462,47 5 868,82 3 000,31

VSZ Nyíregyháza 7 244,47 4 436,59 2 807,88 11,25 130,00 1 441,11 143 142,51 -228,18 3 141,13 3 915,31 1 328,00 21 166,06 195,19 3 779,07 292,71

VSZ Záhony 3 500,93 2 661,13 839,80 3,29 798,53 599,76 93 94,52 -350,77 821,50 1 941,35 0,00 13 724,78 419,78 2 480,09 50,92

TSZVI Debrecen összesen 22 578,52 15 084,57 7 493,95 38,89 1 402,90 4 501,20 454 455,57 -1 052,74 7 440,38 11 788,32 2 448,00 65 684,89 1 077,44 12 127,98 3 343,94

VSZ Miskolc 18 760,15 11 208,37 7 551,78 381,28 10,36 2 083,28 270 274,90 -148,72 2 697,95 9 643,18 0,00 44 995,86 633,98 8 241,03 9 451,44

TSZVI Miskolc összesen 18 760,15 11 208,37 7 551,78 381,28 10,36 2 083,28 270 274,70 -148,72 2 697,95 9 643,18 0,00 44 995,86 633,98 8 241,03 9 451,44

VSZ Pécs 3 439,85 1 566,89 1 872,96 0,00 51,69 849,39 103 103,33 -1 099,79 1 401,98 2 188,39 2 656,00 13 463,89 94,13 3 029,00 1 198,72

VSZ Dombóvár 4 296,86 3 708,86 588,00 239,75 56,45 2 704,82 188 192,41 -4 641,87 1 336,00 5 474,87 192,50 28 216,33 613,84 5 205,50 4 107,38

VSZ Nagykanizsa 2 485,85 2 109,04 376,81 0,00 115,74 1 849,87 103 103,13 -3 850,46 317,02 1 734,57 0,00 16 341,36 11,23 3 115,83 2 783,53

TSZVI Pécs összesen 10 222,56 7 384,79 2 837,77 239,75 223,88 5 404,08 394 399,52 -9 592,12 3 055,00 9 397,83 2 848,50 58 021,58 719,20 11 350,33 8 089,63

VSZ Szeged 10 977,09 7 989,00 2 988,09 0,00 35,36 1 913,54 125 126,68 -149,01 1 174,01 3 093,27 0,00 16 396,09 105,62 1 808,39 3 396,34

VSZ Békéscsaba 10 635,53 9 232,24 1 403,29 144,00 8,33 1 174,71 128 126,58 -15,61 2 015,00 2 219,22 0,00 16 802,66 374,74 1 923,89 2 525,79

VSZ Szentes 7 376,96 5 609,64 1 767,32 12,00 56,43 1 640,63 75 77,73 1,81 898,51 2 486,23 0,00 10 070,48 164,92 1 189,39 3 342,93

VSZ Kiskunhalas 5 902,31 4 485,85 1 416,46 0,00 15,77 535,23 74 74,62 -65,40 373,26 2 021,06 0,00 8 260,07 910,26 1 125,07 1 329,99

TSZVI Szeged összesen 34 891,89 27 316,73 7 575,16 156,00 115,89 5 264,11 402 405,60 -228,21 4 460,78 9 819,78 0,00 51 529,30 1 555,54 6 046,74 10 595,05

VSZ Szombathely 2 407,93 2 140,40 267,53 0,00 549,79 418,24 63 62,72 -249,96 585,92 1 140,88 0,00 8 785,67 105,80 1 204,50 1 453,91

VSZ Celldömölk 7 881,30 7 184,22 697,08 0,00 192,34 1 336,73 146 146,13 -291,05 2 110,22 4 511,25 0,00 20 098,10 360,00 3 037,70 1 379,24

VSZ Tapolca 4 391,87 4 096,04 295,83 0,00 441,16 1 826,73 112 115,16 -209,35 2 196,96 3 023,18 0,00 16 376,01 120,29 2 375,34 1 259,15

TSZVI Szombathely összesen 14 681,10 13 420,66 1 260,44 0,00 1 183,29 3 581,70 321 324,19 -750,36 4 893,10 8 675,31 0,00 45 259,78 586,09 6 617,54 4 092,30

MÁV-START Zrt. összesen 216 743,66 152 152,80 64 590,86 1 609,50 3 362,31 44 481,76 2 875 2 896,64 -11 782,22 45 087,38 79 938,54 5 296,50 411 903,73 7 007,98 65 462,31 55 452,02
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Gőzmozdonytól a Tablet pc-ig!
Már a tavalyi évben lehetett hallani szóbeszédeket arról, hogy 
a mozdonyvezetőket tablet pc-vel akarja ellátni a munkáltató. 
Jöttek-mentek a hírek, szóbeszédek arról, hogy ez mennyire 
lesz nekünk jó, és esetlegesen mivel lesz hátrányos számunkra. 
Idén április közepén országosan közel 30 kolléga kapott 
lehetőséget arra, hogy a leendő eszközt tesztelhessék, és 
projektvezetők felé visszajelzéseket küldjenek az eszköz, illetve 
a szoftver hatékonyságáról, használhatóságáról. Mindenki 
nagy reményekkel vitte haza az eszközt ( Winmate M970D ) egy 
budapesti oktatás után. Az oktatáson tájékoztattak minden, a 
projektben résztvevő kollegát, hogy a vezénylésének nagyobb 
részét a kijelölt gépeken, melyek el lesznek látva egy speciális 
dokkolóval kell, hogy szolgálatot teljesítsenek, ugyanis csak 
ezeken a gépeken lesz lehetőség a táblagépek töltésére a 
dokkolón keresztül.

Hazaérkezés után az eszközt közelebbről is 
tanulmányozgattam, a gyártó adatai: 

Processzor: Intel ATOM N2600, 1.6GHz, Dual 
Core

Memória: 2GB DDR3 RAM / 32GB SSD

Kijelző: 9.7”, 1024x768 kapacitív IPS LED

GPS: VAN

WPAN radio: Bluetooth v3.0

WWAN radio: 3G HSDPA / UMTS

WLAN radio: IEEE 802.11b/g/n

Billentyűzet: Virtuális

Audio: Beépített 1W hangszóró

Kamera: 2 MPixel autofókuszos, LED 
vakuval

Adat csatlakozások: 1db. USB, 1db. LAN/HDMI, 1db. 
3.5mm jack

operációs rendszer: Windows 7 Embedded Standard

Ipari besorolás: IP54 (MIL-STD 810F)

Ütésállóság: 1.2 méterről betonra ejthető

Páratartalom: 30-90% nem kondenzált

Működési hőmérséklet: 0 / 50 °C

Tárolási hőmérséklet: -10 / 50 °C

Akkumulátor: 5300mAh

Méretek: 267x210x22mm

Tömeg: 988g (standard akkumulátorral)

Az általunk használt eszközök annyiban térnek el az eredetitől, 
hogy a háttértár az nem 32Gb, hanem 64Gb SSd-re lett cserélve, és 
nem Win7, hanem Win8 –as operációs rendszer fut rajta, ami nem 
egy szerencsés dolog, aki ismeri a Win8 hibáit. Sajnos jelenleg a 
munkáltató nem engedi a Win8.1-re történő frissítést, holott már 
július 29-én hivatalosan is Win10-es frissítési lehetőséget biztosít 
a jogtiszta szoftverekkel rendelkező felhasználók számára a 
Microsoft. Maga az eszköz egyik legnagyobb hátránya a fényes 
tükröződő kijelző, amire ígéretet kaptunk, hogy elkezdődött több 
matt fólia beszerzése, amivel ezt a dolgok akarják valamelyest 
kiküszöbölni.

A másik nem igazán szerencsés dolog az akkumulátor 
kapacitása bár az 5300mAh nem kevés, de sajnos mivel az 
eszköz bekapcsolását követően minden energiatakarékossági 
séma ki van kapcsolva, és a GSM, a GPS antennák, illetve a kijelző 
is folyamatosan üzemel így 4 óra folyamatos használat mellett 
az eszköz lemerül. Ezért csak a dokkolóban történő használat 
mellett biztosítható neki folyamatos energiaellátás. A dokkoló 

kapott egy USB-s aljzatot is, ami első gondolatra nagyon jó, mert 
a saját, illetve céges mobiljainkat is tudnánk róla tölteni egy USB-s 
töltőkábel segítségével. De miért írom, hogy csak tudnánk? Azért 
mert aki nem rendelkezik táblagéppel, jelenleg az nem tudja 
használni, mert csak akkor kerül áram az USB-s aljzatra, ha van 
a dokkolóba tablet… 
A szoftver, amit Mozdonyvezető Asszisztensnek ( MVA ) kereszteltek 
a fejlesztők nem igazán hozta meg a hozzá fűzött reményeket, 
de végül is ez a tesztidőszak lényege, hogy éles körülmények 
közt is kiderüljenek a dolgok jó, és rossz oldalai. Az első verziós 
szoftver, amit teszteltünk nagyon sok gyermekbetegséggel 
rendelkezett. Elsődleges probléma a fényerő állításának a 

hiánya. Lehetőség van választani nappali és éjszakai üzemmód 
közt, de a fényerő állítására sajnos nincs lehetőség, és éjszakai 
színek mellet is nagyon erős a fényereje. Pozitívum, hogy a 
szolgálatba jelentkezés esetén a program átemeli az Ivu-ból 
a vezénylési adatokat, és csak rá kell bökni, ha nem változik a 
feljelentkezési idő, és már a 800-as kóddal ellátott sort ki is tölti a 
rendszer. Ez sem ment döccenőmentesen, mert az elején ezzel is 
problémázott a szoftver, de megoldották a fejlesztők. Szolgálatba 
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történő feljelentkezés tehát ennyi. Ezek után választhatunk, hogy 
mozdonyon, vagy mozdonyon kívüli tevékenységet óhajtunk 
csinálni. Mozdonyon kívüli tevékenységek a kikérők, oktatások, 
vizsgák, utazási idők, önköltségek….stb. A mozdonyon történő 
dolgoknál található a szolgálati menetrend, ahol megadhatjuk a 
vonatszámot. Jelenleg csak a Startos menetvonal engedélyek 
vannak rajta, ezért tehervonati vonatszámokat nem ismeri 
a rendszer. A vonatszám és a közlekedési dátum megadását 
követően megjelenik a menetrend. A menetrend elrendezése 
hasonló a papír alapúhoz annyi különbséggel, hogy az 
időadatoknál az egész órákat mindenhol jelzi nem csak ott ahol 
egész óra váltás van. A menetrendbe van integrálva a lassúmenet 
kimutatás szelvényszámok szerint, állomások közzé betűzdelve. 
Ez az első verziós szoftverben nem volt jól megszerkesztve, mert 
olyan helyen ahol a két állomás közt volt 6-8 lassújel ott nem 
tudott a rendszer csak max négyet megjeleníteni a többi már nem 
látszott.

Ez a második verziós szoftverben kiküszöbölésre került és egy 
csúszkával lehet húzni, hogy lássuk a többi lassúmenetet is. A 
menetrend automatikusan lép, ha van a rendszernek stabil GPS-
jele, ha nincs, akkor átáll idő alapú léptetésre, ahol lehetőség van 
késés, vagy korábbi közlekedés esetén időkorrekció megadására. 
Ha minden kötél szakad, akkor tudunk kézzel is lapozni. A 
vonatterhelési kimutatás csempére koppintva megtaláljuk a 
vonatadatokat, amit a vezető jegyvizsgáló küld fel az EVTK-n 
keresztül az MFB-re, és ide is. Az MFB-től eltérően itt sokkal több 
adatot találunk. Láthatjuk a vonat személyzetét elérhetőségét, a 
kocsi adatokat, és ha tehervonatos vonatszámunk lesz, akkor a 
RID adatokat is megjeleníti majd a rendszer. Itt már a fékpróba 
adatok is megjelennek, amit a fékpróbát készítő kocsivizsgáló 
küld el nekünk a saját „kütyüjéről”. Látjuk a nevét, és hogy mikor 
készítette a fékpróbát, és hogy milyen fékpróbát csinált. Ha nincs 
probléma a rendszerrel hálózatilag, akkor ezek a dolgok jól 
működnek és hasznosak is.
Szóval az elgondolás nem rossz, de nagyon sok csiszolni való 
dolog van még rajta. Pozitívumként hozható fel az is, hogy rajta 
vannak a menetrendi segédkönyvek, amik persze frissülnek, 
az útvonalkönyvek is, így ezeket már nem kell cipelni a táskába. 
Lassújele adatok is napi frissítéssel jelennek meg, és megtalálható 
még egy adattár is benne, ahol kezelési útmutatókat ( géptípusok 
szerint ) és az utasításokat találjuk. Ígéretet kaptunk még az eMig 
programra is illetve egy országos vasúti telefonkönyv adatbázis 
létrehozására is, ahol a szolgálati helyek telefonszámait tudnánk 
megtalálni illetve az irányítókét. Kialakításra fognak kerülni 
benne eseménykönyvi sémák, amiket csak ki kellesz tölteni, ha 
valamilyen probléma adódik.
Zárásként annyit, hogy van mit még javítani 
a rendszeren, de mint tudjuk ma már minden 
műszaki dolgot a felhasználókkal teszteltettnek 
éles környezetben, és az álltaluk adott 
visszajelzések alapján javítanak a dolgokon. 
Ezért nem kell majd meglepődni, ha a „késznek” 
nevezett termék, amit kapni fogunk mégsem 
lesz olyan pontos és használható.
Záhony Csépke Csaba

A Bogár
Valami szörnyű nagy bo-
gár járja időnként az or-
szág vasútvonalait.

Mondjuk, én csak a 80-as 
vonalon láttam eddig – sze-
rencsére - Rákos és Isaszeg 
között.
Úgy vélem éjszakai életet él, 

akkor kimerészkedik a pályára – nyilván van erre engedélye, sőt 
megrendelése – és ráááág, zabáááál. Mindent.

A pálya melletti flórát pusztítja valami nagy szörnyű csáppal. 
Nyomában csak apró forgács marad – ami jó a felnövő cser-
jéknek - de ugyanakkor tevékenysége eredményként ottmarad 
a sok csonkolt karvastagságú fa is. Nem úgy néz ki a fa, mint 
amit levágtak, hanem úgy, mint amit eltéptek. Nyers csonkok 
meredeznek az ég felé, szétcincált fatörzsek sebeit látja az utas 
is. Meg én is, aki mozdonyt vezetek, szabadidőmben járom a 
természetet és elegem van a környezet pusztításából.

Gondolom, a Bogár sok munkaerőt pótol, egy éjszaka lerág, le-
tarol 10-20-km pályahossz melletti növényzetet. Nagyon helyes, 
hogy a pálya menti növényzetet irtják, hiszen nap-mint nap le-
hetne írni a nem látható lassúmenetekről eseménylapokat.

De miért ilyen barbár módon? Ne így tegyék! Ha már az a ron-
da bogár végigrágja a pálya menti fákat, akkor haladjon ott egy 
munkáscsapat is, aki a szörnyű csonkokat egy fűrésszel le-
vágja. Egy kórházban sem tépik, vagy darálják le a beteg lábát, 
hanem sebészi pontossággal leműtik (levágják). A növények is 
élőlények, bánjunk velük akkor úgy. És ne mutassuk az utasok 
felé sem a barbár rágcsálás nyomait.

Tóth Ferenc Attila
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MOSZ KUPA 2014/2015 DÖNTŐ
2015-ös MOSZ KUPA döntőjének rendezési jogát Hegyeshalom 
tagcsoport nyerte el, akik a rendezvényt Mosonmagyaróváron 
bonyolították le július 13-14-én. A csapatokat a vasútállomásra 
érkezés után, a rendezők busszal a szálláshelyre vitték, ami a 
Wittmann Parkban, a Gazdász Hotelben volt. A szobák elfogla-
lása után, kb. 12 órától, a résztvevők a közeli Egyetem éttermé-
ben részesültek egy kiadós ebédben, majd a 15 órai kezdésig a 
csapatoknak belefért egy kis szieszta, vagy egy átmozgató edzés. 
Nem sokkal ezután egy ünnepi megnyitó következett, ahol a vá-
ros polgármestere Dr. Árvay István is köszöntötte a résztvevőket. 
Sportszerű és fair játékot kívánt, és remélte, hogy jut egy kevés 
idő, gyönyörű városa megismerésére is.

 A döntőbe négy csapat jutott be a selejtezők és a közép-
döntők alapján (Szolnok, Püspökladány, Budapest Keleti, Mező-
hegyes-Szeged, illetve alanyi jogon a rendezés jogán a házigazda 

Hegyeshalom, és a tavalyi Kupagyőztes, mint védő, Miskolc csa-
pata). A pályák a szállástól alig 300 méterre található, MTE 1904 
Egyesület területén voltak. A sorsolás után kialakult a lebonyolí-
tás sorrendje, az első mérkőzést Hegyeshalom és Püspökladány 
kezdte: A középdöntőben épp a Ladányiak búcsúztatták a Hegye-
sieket, és az eredmény egy fordulatos meccs után itt is ugyanaz 
volt, egy - nullára nyert Püspökladány. Ennek az ágnak a követ-
kező mérkőzése a Püspökladány, Szolnok mérkőzés volt, ahol 
szintén egy – nullás eredmény született, de a Szolnok javára. És 
előállt az a helyzet, ami még soha, ha a következő Hegyeshalom 

- Szolnok mérkőzésen szintén egy – nulla lesz, akkor megvalósul 
a csontnélküli körbeverés, és mindenkinek ugyanannyi az ered-
ménye, és a pontegyenlőség esetén nem tudjuk alkalmazni az 
ilyenkor szokásos sorrendet – egymás elleni eredmény, jobb gól-
különbség, több győztes mérkőzés, vagy a több rúgott gólt, mert 
ezek is egyformák. Az így kialakult helyzetre a Szabálykönyvünk 
sorsolást ír elő, de féltem a hármas sorsolástól, (hogy ki játssza a 
döntőt, és ki játszik a harmadik helyért, és ki az utolsó) nagy vita 
lenne. Hála az égieknek a Hegyeshalom, Szolnok mérkőzés első 
harmadában eldőlt, hogy ettől a helyzettől megmenekültünk, 
ugyanis Hegyeshalom kétszer is betalált a Szolnok kapujába, 
majd a végére három - kettőre hozta a mérkőzést.

 A másik ágon Budapest Keleti, Miskolc kezdett, ahol a 

Keletisek kettő – egyre megverték a címvédőket. Ezután a tor-
na legszorosabb mérkőzése következett, ahol a Budapest Keleti 
feszült össze a Mezőhegyes-Szeged csapatával. Egy fordulatos 
meccsen, ahol mindkettőjüknél megvolt az előny, végül kettő – 
kettő döntetlennel zártak. Az utolsó helyosztó mérkőzésen Me-
zőhegyes-Szeged játszott Miskolccal, és nem kis meglepetésre 
kettő – egyre legyőzte a Miskolci gárdát. És megtörtént, ami még 
soha a MOSZ torna történelmében, előállt ugyanaz a helyzet, ami 
a másik ágon is majdnem összejött, csak itt két csapatnál volt 
teljes azonosság, ugyanis az egymás elleni eredmény döntetlen 
volt, míg a másik eredménye mindkét csapatnak ugyanaz lett. 

A Sportbizottság gyors megbeszélése után, felvetette, hogy a 
szabályoktól eltérve az igazságosabb döntés reményében, plusz 

hosszabbítással, vagy hetes rúgással döntsünk a döntőbe jutás-
ról, de csak abban az esetben, ha mindkét fél elfogadja ezt a dön-
tést. Mivel nem volt azonos vélemény, maradt az eredeti kiírás 
szerinti sorsolás, amit a játékvezető egy pénzérme feldobásával 
döntött el. Fortuna a Mezőhegyesnek kedvezett, így ők játszhat-
ták a döntőt Hegyeshalom csapatával, míg a harmadik helyért 
Szolnok mérkőzhetett meg Budapest Keleti csapatával. 
A harmadik helyért vívott meccsen a Keleti nem ismert kegyel-
met, az első 30 másodpercben eldöntötte a mérkőzést, hisz a kö-
zépkezdés után gólt rúgtak, és ez a lendület a mérkőzés végéig 
kitartott. Biczó Janika mesterhármast ért el, és a végeredmény 
hat – egy lett, kiütéssel győzött a Budapest Keleti, így ők lettek a 
torna harmadik helyezettje.

Az első és második helyért Mezőhegyes és Hegyeshalom ver-
sengett. Mindkét csapaton látszott már a fáradtság, de az is hogy 
megérdemelten vannak a döntőben. A küzdelem kiegyenlített 
volt, és aránylag kemény, de sportszerű. Az első félidő közepén a 
Hegyeshalom jutott előnyhöz, és talán túlságosan is ráült az egy 
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– nullás eredményre, de a második félidő közepén a Mezőhegyes 
kiegyenlített, s habár a pszichológiai előny hozzájuk került, de a 
mérkőzés ismét nyitottá vált. Mindkét csapatnak több helyzete 
is kialakult, talán túlságosan is felpörögtek az akciók, és a mér-
kőzés hajrájában, a lefújás előtt 30 másodperccel Mezőhegyes 
egy óriási akciógólt rúgott, és ezzel eldöntötte a 2014/2015 MOSZ 
Kupa sorsát, a végeredmény kettő – egy Mezőhegyes javára.
Egy gyors zuhanyozás és átöltözés után, a csapatok és kísérőik 
egy ünnepi vacsorára voltak hivatalosak, ami előtt megtörtént az 
Ünnepélyes eredményhirdetés.  
Sturm Ferenc köszöntötte a jelenlévőket, majd Kiss László a 
MOSZ elnöke átadta a díjakat:
Mezőhegyes-Szeged
Hegyeshalom
Budapest Keleti
Szolnok
Püspökladány
Miskolc
Két különdíj is átadásra került: 
a legjobb kapus: Csikja Zsolt ( a Miskolci csapat kapusa)
a legjobb mezőnyjátékos: Biczó János ( a Budapest Keleti csa-

pat csatára, aki egyben gólkirály is lett, négy góllal.) 
A díjak átadása után felszolgálták a vacsorát, majd hajnalig tar-
tott az önfeledt ünneplés. Azt hiszem az összes résztvevő ne-
vében köszönettel tartozunk a szervezőknek, hisz felejthetetlen 
élményekkel távozhatunk, és teljes megelége-
dettséggel mind a szállás, mind a lebonyolítás, 
mind az ellátás terén. Egy biztos az idei döntőn, 
a MOSZ Kupa történetében, sporttörténelmet 
írtunk.
Gratulálok a Kupagyőztes Mezőhegyes csapa-
tának, és természetesen az összes helyezett-
nek és díjazottnak!!! Nemes Zsolt
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A június folyamán a miskolci mozdonyvezetőket már kisebb le-
terheltséggel foglalkoztatták.
A vezetőségünk több vonatunkat átadta más TSZVI-nek, ezért a 
feladataink csökkentek. Olyannyira, hogy arra kell ügyelni, ne-
hogy mínusz óra keletkezzen… Két típusismereti képzés is zajlik 
jelenleg.
Úgy vélem ezt azért lehetett volna előre látni, ezzel lehetett volna 
számolni…
Füzesabonyban kihelyezett Üzemi Tanács ülést tartottunk, meg-
tekintettük a telephely akkori állapotát. A telephelyvezető úr várt 
minket, sok mindenben komolyabb javulás volt, és néhány igényt 
még a helyszínen is megfogalmaztunk. Az észrevételeinkhez 
pozitívan álltak hozzá, remélhetőleg az átalakítás hamarosan 
befejeződik, a kollégák is megszokják az új és megváltozott kör-

nyezetet. Ígéretet kaptunk a nagyméretű öltöző egy részének le-
választására is.

2015. június 02-án Miskolcon 10.00-tól egy megbeszélésen vet-
tünk részt, ahol 18 fő munkavállaló, zömében mozdonyvezető, 4 
fő helyi vezénylő és változáskezelő, 3 fő helyi vezető, és a tech-
nológiai managementből (ahol az IVU vezénylési programmal 
foglalkoznak) 3 fő, név szerint Polyhos László technológia mana-
gement vezető, Holchauzer Béla személyszállítási koordinátor, és 
Adamecz Csaba vontatás erőforrás szakértő vett részt.
Amiket kérdeztünk, ill. kértünk azok a következők voltak:
- Mi a mozgásterük, milyen felhatalmazással bírnak?
- A kollégák számára élhetőbb, család és emberbaráti 
személyzetfordulókat szeretnénk és ez a jobbítás sok esetben 
úgy oldható meg, ha az munkaidő növekedéssel jár. Igen, ennek 
ára van, ezt el kell fogadni.
- Remekül működtek eddig az un. helyi igényekhez iga-
zodó fordulók. Miért nincs ez ma így, miért nincs szerencsi, sáto-
raljaújhelyi forduló?
- Amennyire lehet, csökkenteni kell azokat a szolgálato-

kat, amelyek hajnali kezdéssel és délelőtti, déli végzéssel járnak, 
mert ezek a szolgálatok azok, amelyek a legjobban igénybe ve-
szik, rombolják a szervezetet
- Érthetetlen a sok felesleges gépcsere. Nagyon külön 
válik a mozdony és a személyzeti forduló. Ma azt érzékeljük, hogy 
egy út – egy mozdony. Nincs logikája, a két fordulót érdemes len-
ne jobban összhangba hozni. Számtalanszor előfordul az, hogy 
ugyanannyi üzemórával rendelkező mozdonyokat cserélgetünk. 
Országos forduló helyett regionális, vagy helyi mozdonyforduló-
ban kellene gondolkodni.
- Eltűntek a személyvonat – tehervonat kombinációk. 
Késő este jön a mozdonyvezető önköltségbe haza, vagy lakta-
nyázik – holott lehet, lenne tehervonati párja. Ugyanígy igaz ez 
esti Budapestre menő tehervonatra is.

- Számtalan esetben hiányoznak a normaidők. Mire kija-
vítanák, már megváltozik a forduló.
- Próbálják követni a négyes túrt, mert a legjobb mód-
szer, nem véletlenül van jelen 120 éve a vasúton.
- Van szerencsieknek fordulójavaslatuk.
- Javult a kihasználtság? Mennyibe került az IVU?
Válaszként a következők hangzottak el:
- Beadott módosításokat egyenként mérlegelik, ennek 
megfelelően döntenek.
- Ütemes menetrend van, két csúcsidőszakkal. Ekkor 
kell a mozdonyvezető. Nálunk ismeretlen az osztott munkaidő 
(szerencsére – TFA) (MVK, BKK–nál van) a hajnali szolgálatok és 
a későestiek jellemzően megszaporodtak. Ismert a probléma, a 
csökkentésen ők is gondolkodnak.
- Helyi – és nem csak helyi – fordulókra várnak javaslato-
kat.
- Állomásoknak megküldik a fordulók leírását, ők nem 
tartják be.
- Zömében 1 - 3 naposak a mozdonyfordulók. (Bár ettől 
még lehet országos... TFA)
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- A tehervonatos kezdés nem jó, nagyon bizonytalan, 
nem ér a személyvonatára a személyzet. Fordítva már jobb, de 

a bizonytalanság miatt itt is ésszerűbb az esetenkénti operatív 
megoldás. A tehervonatos megrendelések felét mindig lemond-
ják, és más időpontra újra rendelik.
- A szerencsiek javaslatát megvizsgálják, ha rendben 
van, akkor a jelenleg zajló vágányzár befejezése után lehetőség 
van a bevezetésre.
- Az IVU egy modulrendszerű program, számtalan ösz-
szetevője van, mindig egy – egy modul került megvásárlásra, 
attól függően mivel akarja azt a cég bővíteni. A kihasználtság or-
szágosan 41 – 46% között van, Miskolcon egyébként nagyon jó.
A helyzet javulása szeptember elejétől várható, az ígértek szerint.
Úgy véljük, a cég érzékeli a vezénylési gondokat, valamit meg is 
próbálnak tenni. Tudják, hogy lépniük kell, mert az elvándorlás 
folytatódni fog, a gondok csak szaporodni fognak, ez pedig anya-
gilag sem jó a cégvezetésnek.
Kérdés melyik szempont lesz az erősebb: a mindenáron költség-
hatékonyság, vagy az emberi tényezők figyelembevétele.
Kértük a kollégákat, ha valakinek van egy-egy fordulóra jobbító 
ötlete, javaslata, írja le azokat.

Nos, a június 02.-án itt járt „IVU”-s csapat által ígérteknek lassan 
szárba kéne szökkenniük és termést kellene hozniuk. Elhangzott 
egy ígéret, hogy megpróbálnak emberbaráti, a munkavállalók 
életritmusához jobban igazodó fordulókat kialakítani.
Igen, van is már némi javulás, egy „kellemetlen” végzés - 01.16 
–kor - megszűnt.
Viszont a szerencsiek módosító javaslatát nem fogadta el a he-
lyi vezetés, mondván Szerencsen nincs meg ehhez a létszám, 
így nem lehet bevezetni. Ugyanakkor meg az egyszerű szerencsi 
mozdonyvezető nap, mint nap megéli, hogy utazik Miskolcra, és 
ott kezdi a szolgálatát. Ha pedig arról is van tudomása, hogy egy 

kazincbarcikai, vagy ózdi kol-
léga Szerencs felé megy egy 
vonattal, akkor bizony joggal 
dühös. Minden bizonnyal igaz a 
létszámadat, amit a munkálta-
tó állít, de ebből a régióból (is) 
menekülnek a kollégák más 
munkahelyek felé. Ha nem 
teszünk a megtartásuk érde-
kében semmit, az elvándorlás 
tovább fog folytatódni. Akkor 
aztán végképp nem lesz kér-
dés, hogy helyi jelentkezést – 
ami nem új dolog, hiszen eddig 
évtizedes gyakorlat volt! – biz-
tosítsunk számukra. Mert las-
san már nem lesz kinek…
Egy vidámabb eseményről is 
számot adhatunk, nyugdíjas 

búcsúztatón vettünk részt Kassán. Egy jó barátunk, Peter Kobe-
lak tavaly év végén ment nyugdíjba, és élvezi a jól megérdemelt 
pihenést. Mint a jó barátunk, és mint az FS Kassai Cargo Tagcso-
portjának vezetője hívott meg minket a jó hangulatú esemény-
re. Megtudtuk tőle, hogy a nyugdíja – mivel két évvel korábban 
ment el nyugdíjba – 2%-al lesz alacsonyabb mintha „kivárta volna 
az idejét.” Ez a csökkentés nem számottevő. Ugyanakkor a ma-
gán-nyugdíjpénztári megtakarításaival gyakorlatilag majdnem 
megkapja nyugdíjként a korábbi fizetését. Úgy vélem ez egy na-
gyon jó jövedelmi pozíció náluk.
Ezen a bulin találkoztunk az egyetlen szlovák női mozdonyve-
zetővel, aki a korábbi pelsőci fűtőházban dolgozott, most pedig 
Kassán tevékenykedik. Tervezem, hogy később róla egy külön 
írásban írok majd.
A miskolciak készülnek a Miskolci Mozdonyvezetők Napjára, 
július 18-án a tiszaújvárosi strandra invitáljuk a kollégáinkat és 
családtagjaikat. Szervezik a Miskolci Tagcsoportnál az augusz-
tusi horgászversenyt is, ami a fantasztikus szépségű Lázbérci 
víztározónál (szerintem az ország legjobb, legfinomabb ivóvizét 
adja) kerül megrendezésre.

A 65. Vasutasnap alkalmából öt fő kapott kitüntetést a Miskolci 
TSZVI állományából. Gratulálunk az elismerésekhez!

Tóth Ferenc Attila

Tóth Ferenc Attila
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 Debrecen-Kelet

Sajnos egy nagyon szomorú és egyben meg-
döbbentő hírrel, eseménnyel kell kezdenem a 
cikket, ami úgy gondolom ez idáig egyedülálló 
a MOSZ és a mozdonyvezetői társadalom éle-
tében. 2015. június elsején, lakóhelye közvetlen 
közelében brutálisan és csoportosan bántal-
maztak egy záhonyi mozdonyvezető kollégát 
mezőgazdasági munkavégzés közben. A ke-
gyetlen támadás következtében olyan súlyos 

koponyasérüléseket szenvedett, hogy 10 nap múlva, a nyíregyhá-
zi kórház intenzív részlegén belehalt a sérüléseibe. Varga Gyula 
június 4-én töltötte be az 53. életévét, miközben lélegeztető gé-
pen, kómában feküdt a kórházban.
A záhonyi tagcsoport nevében köszönetet szeretnék mondani 
azoknak a tagcsoportoknak, akik segítették anyagilag a nehéz 
helyzetbe került családot és gyűjtést szerveztek részükre a be-
írókban, valamint azoknak a kollégáknak is jár a köszönet, akik 
közvetlenül juttatták el adományaikat a Családnak. Szeretném 
megemlíteni e lap hasábjain, hogy Mátészalka, Nyíregyháza, 
Debrecen, Bp. Ferencváros, Bp. Északi, Bp. Keleti, és a Rail Cargo 
tagcsoportok adományairól tudok. Köszönet a szervezőknek a 
Varga család nevében is! Természetesen jár a köszönet a Moz-
donyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életéért Alapítvány-
nak, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének és a MÁV – START 
Zrt-nek is, hiszen ők is segítették a temetés lebonyolítását, ame-

lyen részt vett Kiss László, a MOSZ elnöke, Apavári József, a 
MOSZ alelnöke és Nemes Zsolt területi ügyvivő is, akik a MOSZ 
ügyvivő bizottságát képviselték. 
2015. május 16-án tartotta meg a záhonyi tagcsoport a tava-
szi, idénynyitó horgászversenyét Tiszabezdéden, a Kerek- Holt 
Tiszán. A halakban nem annyira bővelkedő verseny nyugodt kö-
rülmények között telt el, hiszen a törpeharcsákon kívül nem sok 
minden akadt horogra, de a jókedv és a friss levegő annál több 
jutott, így jóízűen fogyasztották el a részvevők a helyszínen, bog-

rácsban főtt babgulyást.
Augusztus 13-án jön a folytatás, ami felkészülés lesz a dombóvári 
országos horgászversenyre. 

Július 11-én Kisvárda adott otthont a területi Vasutasnapnak. A 
helyszín teljesen új volt (vasutasnap szempontjából), hiszen ez 
volt az első alkalom, hogy ez a település adjon otthont a rendez-
vénynek, viszont a programok egyediek voltak. Belépéskor egy 
karszalag került a résztvevők csuklójára, ami ingyenes belé-
pésre jogosított a kisvárdai Várfürdő valamennyi létesítményébe 
és a párhuzamosan zajló „LeszFeszt” második napjára. A MÁV 
– START Zrt. részéről a szakmai sátorban együtt tüsténkedtek 
jegyvizsgálók, mozdonyvezetők, reszortosok, járműszerelők és 
más irodai alkalmazottak is. Reggelire tárcsalapon frissen sü-
tött tiszai hal, bográcsban készült lecsó, töltött káposzta és sü-
temény várta az érkezőket. Öt üstben főtt az ebéd, amelyek be 
is lettek nevezve a főzőversenyre. Volt itt marhalábszár pörkölt, 
toroskáposzta, csülökpörkölt és más húsételek. A sátorban hideg 
sör, üdítő, és egyéb koktélkülönlegességek is fellelhetőek voltak. 
Ez utóbbiak elkészítésében az adminisztratív területen dolgozók 
jeleskedtek. A strand területén felállított 2500 literes bográcsban 
főtt a gulyás, amelyet az előre megrendelt ebédjeggyel lehetett 
átvenni. A rendezvényen jelen voltak a legmagasabb szintű veze-
tők is. Itt volt Dr. Seszták Miklós NFM miniszter, Dávid Ilona MÁV 
Zrt. elnök vezérigazgató, Dr. Kovács Imre a Rail Cargo Hungária 
vezetője (CEO), Csépke András MÁV – START Zrt. üzemeltetési ve-
zérigazgató helyettes, Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pálya-
vasúti üzemeltetési főigazgató, 
Leleszi Tibor Kisvárda polgár-
mestere, illetve a szomszédos 
Ukrajna és Szlovákia vasúti 
képviselői.
A szokásos vasutasnapi prog-
ramokon túl az érdeklődők 
megtekinthették a Dirt Castle 
extrém mountain bike ver-
senyt, amely egy 3000 Euró 
összdíjazású, meghívásos, 
Európa szintű verseny volt, helyi résztvevővel, aki a verseny győz-
tese is lett. 
A könnyűzene kedvelőknek is akadtak programok, hiszen három 
különböző színpadon tucatnyi fellépő adott koncertet. A teljesség 
igénye nélkül. 

Partysátor 17:30-tól: Southern Comfort, Karmapirin, Vodku, Ra-
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Területi hírek
dar, Kelemen kabátban, majd 01:00-tól DJ-k (Danny D, Pierre 
Maddox, Don Vasco)

Várszinpad: 17:30-tól: Henimetal, Keleti Front, Wrong Way, Heart-
killer

Nagyszinpad: 19:00 Supernem, 21:00 ÁKOS, 23:45 Majka és Curtis

Mindenki megtalálhatta a neki illő zenei stílust. 
A koncertek igazi, élő „nagy-koncertek” voltak, 
hiszen a Szupernem és Majkáék másfél-más-
fél órát, Ákos és zenekara pedig két órát tar-
tózkodott a színpadon. A hangzás és a látvány 
frenetikus volt így méltó megkoronázása volt a 
vasutasnapnak!

Gyüre Ferenc
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A Dunaferr tagcsoport már szinte hagyomány jelleggel, csak 
sportos kikapcsolódásos rendezvényeket szervez tagjainak. 
Az évek során talán sikerült kitapasztalni, melyek azok a sza-
badidős rendezvényeket amelyek a tagok többségének elnyeri 
tetszését. Szerencsére igen sok tagunk kedveli a horgászatot, 
amely amellett, hogy lelki feltöltődést, jó kikapcsolódást jelent, 
igazi felüdülés, mert ezt tiszta jó levegőn teszik. Mindez azért is 
fontos, mert a Dunaferrnél dolgozók munkájukat sajnos nem a 
legtisztább körülmények között végzik. Horgászversenyt tavasz-
szal és ősszel is rendezünk, - mondhatjuk úgy is, a nagy sikerre 
való tekintettel. Nyáron pedig a sokak által kedvelt gokart ver-
senyen mérhetik össze a vezetés szerelmesei a tudásukat, me-
részségüket. A boksz utcában felsorakozott gokartok látványa, 
valamint a verseny küzdelme, az F1 versenyek hangulatát hozza 
el számunkra, természetesen kicsinyített formában. A győzelem 
utáni vágyódást, a nagy igyekezetet mi sem igazolja jobban, olyan 
erősen szorítják a kormányt, hogy másnap izomlázat éreznek a 
karjaikban.
Van még egy nyári versenyünk, mégpedig a bowling. Sajnos Du-
naújváros bowling pályával eléggé mostohán van ellátva és ezért 
nem mindig sikerül megtartanunk. Azért bízunk 
benne, hogy a tagjaink rendezvényeink valame-
lyikében kedvükre valót találnak. A mellékelt 
fotók talán sokkal jobban érzékeltetik, hogy ho-
gyan is töltjük közösen a szabadidőnket.
Kellemes nézelődést.
Szép napot mindenkinek.
Dunaferr területi ügyvivő

Életképek a DUNAFERR-es tagok mindennapjaiból.

Hólik Ferenc
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Ésik Kincső leukémiás kislányért!

K
upakgyűjtési akció 

Jubileum

Több tagcsoportunk is gyűjti már a kupakokat, mégis arra kérnénk Mindenkit, hogy minél 
többen, több helyről gondoljatok Kincsőre, mielőtt kidobjátok a kupakokat. Bármilyen ku-
pak jó, kivéve a szórófejes flakonok kupakja. Azt sajnos nem veszik át. De ezen kívül tisztí-
tószeres, sampon, tusfürdő, folyékony mosószeres kupak, de akár a flakon is, abba is lehet 
kupakot rakni. A MOSZ központba lehet eljuttatni a tisztségviselőkkel, innen indul újtára 4- 
5 havonta a szállítmány. Egy autónyi kupakért kb. 12-15 ezer forintot szoktunk kapni és 
elutalni az Ésik Családnak. Ésik Elemér az Édesapa, kocsivizsgálóként dolgozik a Car-
gonál, Eperjeske állomáson.  
Kincső állapotáról annyit lehet tudni, hogy port van behelyezve a karjába, amin keresztül 
kapta a kemoterápiát, de ezt augusztusban el kell távolítani, mert nem lehet túl sokáig a 
szervezetében. A kemoterápia után folyamatos gyógyszeres kezelést igényel, amit a TB 
sajnos minimális mértékben támogat. A gyógyszeres kezelés letelte után 2016. február-
jában kerül sor a gerincvelő vizsgálatra. Addig az a cél, hogy minél több kupakkal tudjuk 
támogatni, az amúgy is nehéz helyzetben lévő családot, mert a gyógyszeres kezelés 
havi költsége majd 25 ezer forint. 

de támogathatjuk anyagilag is a családot:
Erste Bank 11600006-00000000-27304936 dancs Ágnes (édesanya) számlaszá-
mon, de a központban is le lehet adni a megsegítésre szánt pénzbeli adományo-
kat. 
Kérdés esetén forduljatok hozzám! oszvald Fruzsina 30/639-0910

25 éves a Mozdonyvezetők Szakszervezete
2015.08.29-én 14 órai kezdettel ünnepeljük Szakszervezetünk 25. születésnapját.

A résztvevők és a meghívott vendégek egy rövid megemlékezést követően – az erre az alkalomra összeállított - 
operett és musical gála során többek között az alábbi sztárokat tekinthetik meg:

A program állófogadással zárul.

Janza Kata Szerényi László

Kékkovács Mara Bardóczy Attila

Peller Károly


