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Elrendeződött a közszolgáltatásban foglalkoztatott munkavállalók, így a vasutasok helyzete 
is egy időre, a három évre szóló bérmegállapodással. Erős nyomás volt tapasztalható 
a tulajdonos részéről, hogy legfeljebb 15%-os alapbéremelést tartalmazó és középtávú 
egyezség legyen, aztán ez nemcsak a menedzsmentre, hanem a tárgyalásokon résztvevő 
érdekképviseletekre is hatással volt. Az akarat mindent maga alá gyűrt, a gazdasági mutatók 
és prognózisok, az infláció alakulása, a munkavállalók valós érdekei és a szakszervezetek 
korábban megfogalmazott követelései sem sokat számítottak. A Mozdonyvezetők 
Szakszervezete a tárgyalások során megpróbálta javaslataival vállalhatóvá és elfogadhatóvá 

tenni a tervezeteket. Olyan garanciális elemeket kívántunk a megállapodásban rögzíteni, amely a közterhek bejelentett 
csökkentése esetén további alapbéremelést eredményezne és figyelembe venné a pénzromlás mértékét, a minimálbér 
alakulását. Nem lehetőséget, hanem biztosítékot vártunk volna el egy jogi dokumentumtól. Enélkül teljesen bizonytalan, 
hogy reálbércsökkenés nélkül ki lehet-e jönni ebből a középtávú egyezségből. A MOSZ elnöksége, majd Küldöttközgyűlése 
is egyhangúlag úgy határozott, hogy nem térünk le arról útról, amelyen eddig is jártunk, így nem írtuk alá a megállapodást. 
Azóta kiderült, hogy az idei hivatalos infláció 5% felett jár és 20%-os minimálbéremelés várható. Ennek tükrében a mostani 
megállapodás biztosan nem a legjobb megoldás a vasutasok anyagi és erkölcsi megbecsülésére. 

Ha már a megbecsülésnél tartunk, úgy gondolom a törvényi kötelezettségen túl, a munkakörülmények alakulásában, a 
megfelelő munkakörnyezet biztosításában és a munkaidőbeosztások esetén is lemérhető, gépként vagy munkatársként 
tekintenek-e ránk.  A nyári hónapok mindig komoly megpróbáltatást jelentenek a végrehajtó szolgálat, a stratégiai 
munkakörök, az utazó munkavállalók esetében. Megnövekedett terheléssel és rosszabbodó munkakörülményekkel kell 
szembesülnünk. A vezetőállásokon tapasztalt környezet, a néha elviselhetetlen hőterhelés azonnali intézkedést igényelne 
nemcsak a megfelelőség, hanem a munkavállalók iránti megbecsülés okán is. A Mozdonyvezetők Lapja részletesen foglalkozik 
a kérdéssel, megismerhető a Munkáltató álláspontja is. 

Úgy látszik, hogy nemcsak minket, hanem a Startot is foglalkoztatja a munkaidőbeosztások problematikája, bár szerintem 
a nézőpontok egyelőre különbözőek. A MOSZ a kiszámítható, egyenletes leterheltséget, a megfelelő regenerálódást 
biztosító vezénylésért dolgozik, a Munkáltató pedig olyan rendszert szeretne, amely a legkisebb zavartatást eredményezi a 
vonatközlekedésben. A legújabb ötlet egy „négyes túr szerű” vezénylés, reggel és este tíz óra körüli váltásokkal, nyilván azért, 
hogy a legnagyobb reggeli és esti csúcsban fitt, a szolgálatuk 8-10 órájában lévő mozdonyvezetők teljesítsenek szolgálatot, 
akiknek még „jó az idejük” és terhelhetők. Kérdés, mikor pihenik majd ki magukat azok, akik rendszeresen délben és éjfélkor 
érnek lakóhelyükre? A MOSZ elmúlt időszakban indított kezdeményezései a kiszámítható vezénylés megvalósítására rendre 
elhaltak, a Munkáltató létszámhiányra és az eltérő típus-és vonalismereti képzettségre hivatkozva nem tudta vagy kívánta 
azokat megvalósítani. Kezdeményezzük a tárgyalások újra indulását, hogy megismerjük a Start álláspontját és bevezetni 
kívánt intézkedéseit. Hogy ne csak egy törzsszám legyünk!

BEVEZETŐ

Tényleg csak egy törzsszám vagyunk?

Szerkesztői jegyzet .....................................3
Helyben járást jelent a bérmegállapodás  4
A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem  
írta alá a bérmegállapodást. .....................7
Van, ami még a bérmegállapodásnál
is fontosabb  ................................................8
MÁV-STRAT hírek .....................................9
Szeptember végéig kell igazolni a Covid 

elleni védőoltást ......................................... 11
Bennünk van a hiba  ................................ 12
Üzleti titoktól a nyilvánosság felé .......... 13
Szombathely nyerte az Ignéczi József 
MOSZ Horgászversenyt ........................... 14
Bp. Centrum terület ................................. 16
Tényleg csak egy törzsszám vagyunk?! 18
Kitol(óz)ás ................................................. 20

A kék csoda ...............................................22
Profiltisztítás a Startnál  ........................ 26
15 éve a ferencvárosi műhelyben ...........27
Indul a vasúti áruszállítás támogatási 
programja ................................................. 28
A történelem az élet tanítómestere ....... 30
Utazz, fedezd fel a világot ........................36

© 2013 MOSZ. Minden jog fenntartva. A kiadvány szerkezete, tartalmi és tipográfiai kialakítása védett, az a Mozdonyvezetők Szakszervezetének tulajdona.
Kiadja: a Mozdonyvezetők Szakszervezete • Főszerkesztő: Barsi Balázs elnök Szerkesztőség: 1145 Bp., Bácskai u. 11. • Tel./Fax: +36 1220-3822, 1221-2230 

E-mail: mosz@mosz.co.hu • Honlap: www.mosz.co.hu • Készül: az A.EDITOR Szolgáltató Bt. gondozásában • www.aeditor.hu • aeditor@t-online.hu 
Felelős vezető: Kovács Attila

fotó: Munkácsi Patrícia Kattanj a honlapunkra! 
http://mosz.co.hu 

Hetven év telt el az első Vasutasnap megünneplése óta. Az 
azóta eltelt évtizedekben szédítő tempóban változott körü-
löttünk a világ, a technikai fejlődés, a globalizáció, a digita-
lizáció naponta állítja kihívások elé a kor emberét. A magyar 
vasút ebben az állandóan változó környezetben nem futotta 
be azt a pályát, amit a társadalom és a vasutasok joggal el-
várnának. 

A sokszor hangoztatott tervek, elképzelések és a megélt 
valóság között nagy, már-már áthidalhatatlannak tűnő sza-
kadék tátong. A vizionált fejlesztések, járműbeszerzések 
mellett kevesebb szót hallani a vasutasok megbecsüléséről, 
munkánk elismeréséről. A vasút mára elvesztette renoméját, 
vonzerejét, a valaha biztos egzisztenciát nyújtó, társadalmi-
lag elismert stratégiai munkakörökben túlterhelt, fáradt és 
motiválatlan, állandó vizsgáktól meggyötört dolgozók, sok-
szor a régmúlt vasútjára emlékeztető munkakörülmények 
között, billentik át egyik napról a másikra a vasút kerekét,

A magyar vasutasokban még él a hivatástudat, a felelős-
ségérzet mert szolgáljuk a vasúti közlekedést és tudjuk, hogy 

a vonatoknak mennie kell. Ahhoz azonban, hogy a magyar 
vasút fejlődési pályára lépjen nemcsak technikai, technoló-
giai fejlesztésre, hanem elismert munkavállalókra is szükség 
van. A korkedvezmény megszüntetése miatt a végrehajtó 
szolgálatban foglalkoztatott dolgozók, a mozdonyvezetők 
átlagéletkora folyamatosan nő, egyre nehezebb teljesíteni a 
foglalkozás-egészségügyi követelményeket, miközben a mun-
kakörülmények javulása alig érzékelhető. A modern magyar 
vasút képe, a munkavállalót is megbecsülő vállalati kultúra 
meghonosítása egyelőre elérhetetlennek tűnik. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete céljai az elmúlt évtize-
dekben sem változtak: hatékony érdekvédelem, hivatásunk 
értékének megfelelő bérezés és a foglalkoztatás feltételeinek 
javítása. Meggyőződésünk, hogy a mai kornak megfelelő, 
biztonságos vasúti közlekedés felépítéséhez, működtetéshez 
elengedhetetlen a képzett, elégedett dolgozó és a megfelelő 
munkakörnyezet biztosítása. Ehhez hiteles szakszerveze-
tekre és kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatokra van 
szükség. 

Vasutasnapra!
Első alkalommal 1951-ben rendeztek vasutasnapot egészen 1961-ig augusztusban 
ünnepelték, majd onnantól lett július második szombatja a vasutasság napja.  
A 71. Vasutasnap alkalmából köszöntjük a magyar vasutasokat és elismerésünket 
fejezzük ki azért a helytállásért és áldozatos munkáért, amellyel mozgásban 
tartják az országot. Gratulálunk valamennyi kitüntetésben, elismerésben 

részesült vasutasnak.
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Helyben 
járást jelent a 
bérmegállapodás 
A MOSZ, a Vasutasok Szakszervezete és a VDSZSZ Szolidaritás már az elmúlt 
év végén megfogalmazta javaslatait a vasutas munkavállalók reálkeresetének 
megőrzése, a vállalatcsoport munkaerő-piaci pozíciójának stabilizálása, 
valamint a vasutas hivatás iránti elkötelezettség megtartása érdekében azt 
remélve, hogy időben rendeződik a járvány miatt (is) fáradt vasutasok idei 
bérfejlesztése és megtörténik helytállásunk anyagi és erkölcsi elismerése.

Aztán vélhetően megszületett a stra-
tégia és a döntés a közszolgáltatást 
végzők bérfejlesztésével kapcsolatban, 
mert május végén elkezdődtek az egyez-
tetések. Első lépésként a közszolgálta-
tást végző állami vállalatok vezetése, a 
tulajdonos magyar állam képviselője és 
az érintett szakszervezetek együttes 
részvételével történt tárgyalás. A szak-
szervezetek ideértve a konföderációkat 
is, átvették a három vasutas érdekkép-
viselet által megfogalmazott 6%-os 
alapbérfejlesztési elképzelést és közö-
sen ezt fogalmazták meg igényként a 
közfeladatokat ellátó munkavállalók 
számára. Az egyeztetésen a tulajdonos 
képviseletében Fónagy János államtit-
kár megadta a felhatalmazást a válla-
latvezetőknek a bértárgyalásra az ér-
dekképviseletekkel és összefoglalta a 
tulajdonos álláspontját:

• a koronavírusban a kormány el-
sődleges szempontja a munkaerő 
megtartása volt, ez teljesült az 
érintett vállalatok munkavállaló-
ira nézve (MÁV-csoport, Posta, 
MVM csoport stb.)

• az egyes szektorokban eltérő ter-
helés jelentkezett, volt, ahol meg-
növekedett feladatok voltak, volt 
azonban ahol ez nem volt jellemző

• az egyes vállalatokat nem azonos 
módon érintette a járvány, volt, 
ahol tízmilliárdos elmaradt be-
vételek (közösségi közlekedés) és 
volt, ahol többletbevételek jelent-
keztek (energia és közműszektor)

• a politika sikeresnek ítélte meg a 
legutóbbi, 2017-19-re vonatkozó 
többéves bérmegállapodást és 
lehetőség mutatkozik egy újabb 
több évre szóló egyezség letár-
gyalására és a megállapodásra.

A KVKF egyeztetést követően meg-
kezdődtek a MÁV-ra vonatkozó tár-
gyalások. A Munkáltató ismertette 

álláspontját, amely összhangban volt 
az előzőekben Fónagy államtitkár 
által említettekkel:
• jelenleg nincs arra forrás és költ-

ségvetési támogatás, hogy idei 
alapbéremelésről tárgyaljon a 
szakszervezetekkel

• az érdekképviseletek követelését 
a reálpozíciók megtartására jo-
gosnak tartja, de a jelenlegi hely-
zetben ezt csak részben és 
egyösszegű juttatás formájában 
tartja megvalósíthatónak

• a MÁV elnöke kijelentette, több-
éves bérmegállapodást kíván 
kötni

Az első egyeztetés után június első 
hetében vált intenzívebbé a tárgyalá-
sok menete, 3 évre szóló javadalma-
zási kérdésekről folyt egyeztetés, 
amely a bérfejlesztésen túl, SZÉP 
kártya juttatásról, év végi (lojalitási) 
kifizetésről, szenioritás elismeréséről, 
nyugdíjpénztári és egészségpénztári 
munkáltatói tagdíjkiegészítésről szólt. 
A Munkáltató 2021-2022-2023 évi 
bérintézkedésekre vonatkozó ajánla-
tot tett, a tárgyalásokon és többszöri 
levélváltás során a szakszervezetek 
javaslataikkal igyekeznek ezt elfogad-
hatóvá tenni.  Folyamatosan változott 
a megállapodás-tervezetek tartalma, 
látható volt, hogy jelentősen eltérő a 
felek álláspontja és a szakszervezeti 
oldalon sem volt egységes a javaslatok 
fogadtatása és megítélése. 
A Mozdonyvezetők Szakszervezete 

folyamatosan értékelte a javaslatokat, 
közben az egyes szakszervezetek kö-
zötti egyeztetéseken is elmondtuk két-
ségeinket és aggályainkat a számunkra 
egyre kevésbé elfogadható és a gazda-
ság főbb mutatóit figyelmen kívül hagyó 
munkáltatói tervezetekkel kapcsolat-
ban. 

A MOSZ Küldöttközgyűlése, figyelem-
mel a bértárgyalások kezdetekor meg-
fogalmazott céljaink teljesülésére, a 
Munkáltató javaslataira, lehetőségeire 
és mozgásterére, valamint a középtávú 
gazdasági környezet alakulására (mi-
nimálbér drasztikus emelése, az inflá-
ció magas szinten történő stagnálása, 
a forint folyamatos leértékelődése, a 
munkaerőpiaci tendenciák változása) 
úgy döntött, a Mozdonyvezetők Szak-
szervezete nem írja alá a megállapo-
dást. 

A KÖZÉPTÁVÚ BÉRMEGÁLLA-
PODÁS FŐBB ELEMEI

A MÁV Zrt-nél kollektív erejű megál-
lapodásnak minősül. A MÁV Zrt. a meg-
állapodás aláírásával vállalta, hogy a 
konszolidációs körébe bevont gazdasá-
gi társaságok (a MÁV-START Zrt., a 
VOLÁNBUSZ Zrt., a MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt., a MÁV FKG Kft., a ZÁ-
HONY-PORT Zrt., a MÁV KFV Kft., a 
MÁV Vagon Kft., a MÁV-HÉV Zrt. és a 
MÁV RAIL TOURS Kft.) esetében tu-
lajdonosként biztosítja a jelen megálla-
podásban foglaltak végrehajtását. 

Az intézkedések végrehajtásának 
részletszabályai az egyes munkáltatók-
nál kerülnek meghatározásra.

A 2021. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZ-
KEDÉSEK:

2021-ben egyösszegű, egyszeri jutta-
tás illeti meg azon teljes munkaidőben 
foglalkoztatott statisztikai állományban, 
vagy tartós keresőképtelenség miatt jogi 
állományban lévő munkavállalókat, 
akinek a munkaviszonya 2021. május 
31. napján és a kifizetés napján is fenn-
áll. Ez nettó 200 000 Ft SZÉP Kártya 
szállás-alszámla juttatást vagy bruttó 
200 000 Ft pénzjuttatás kifizetést vagy 
bruttó 100 000 Ft pénzjuttatás kifizetést 
és nettó 100 000 Ft SZÉP Kártya  

A célok elérése érdekében, a munkavállalói érdekképviseletek, a munkál-
tató és a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium által elfogadott el-
veknek megfelelően az éves alapbér-fejlesztési mértékre – a prognoszti-

zált infláció (3,6%) és GDP növekedés (4,4-6,8%) mértékek figyelembe vételével 
– alanyi jogú 6% béremelést tartottunk elfogadhatónak. Fontos eleme volt javas-
latainknak a munkavállalói lojalitást elismerő juttatás, és az alanyi jogú béren 
kívüli juttatás mértékének emelése, év végi kifizetésként 400.000 Ft, míg alanyi 
jogú SZÉP Kártya juttatásként 120.000 Ft fogalmazódott meg. A munkáltatói 
önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés nettó összegének emelését kezde-
ményeztük 4.000 Ft/hó mértékre, azon munkavállaló esetében, akik havonta 
legalább 3.000 Ft egészségpénztári egyéni tagdíj munkabérből történő levoná-
sával bízzák meg a munkáltatót.

Hamar nyilvánvalóvá vált azonban a minimálbér megállapodás megszületésé-
nek körülményeire is tekintettel, hogy a kormányzat passzivitása miatt és felha-
talmazása nélkül a munkaadók nem folytathatnak érdemi tárgyalást a szakszer-
vezetekkel. 

fotó: Móricz Zsigmond

MÁV-CSOPORT HÍREK
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szállás-alszámla juttatást biztosít a dol-
gozó nyilatkozata alapján.

December hónapban, hóközi kifize-
téssel legalább bruttó 300 000 Ft illeti 
meg a főállású, teljes munkaidőben 
foglalkoztatott, statisztikai állományban 
lévő munkavállalót, akinek a munkavi-
szonya – a jelen pont szerinti feltételek-
kel – a kifizetést megelőző év december 
1. napja és tárgyév november 30. napja 
között (elszámolási időszak) folyamato-
san fennáll.

A 2022. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZ-
KEDÉSEK:

A Munkáltató a keresetek növelése 
érdekében 2022. január 1. napjával ala-
nyi jogú 10% mértékű alapbéremelést 
hajt végre, az arra jogosult munkavál-
lalók esetében. 

A munkáltató 2022. január hónapban 
legalább bruttó 50 000 Ft egyszeri jut-
tatást fizet ki.

100 000 Ft értékben SZÉP Kártya 
vendéglátás-alszámla juttatásra jogosult 
az a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
statisztikai állományban, vagy tartós 
keresőképtelenség miatt jogi állomány-
ban lévő munkavállaló, akinek a mun-
kaviszonya 2022. február 28. napján és 
a kifizetés napján is fennáll

December hónapban, hóközi kifize-
téssel bruttó 350 000 Ft illeti meg a 
főállású, teljes munkaidőben foglalkoz-
tatott, statisztikai állományban lévő 
munkavállalót, akinek a munkaviszonya 
– a jelen pont szerinti feltételekkel – a 
kifizetést megelőző év december 1. nap-
ja és tárgyév november 30. napja között 
(elszámolási időszak) folyamatosan 
fennáll.

A 2023. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZ-

KEDÉSEK:
A Munkáltató a keresetek növelése 

érdekében 2023. január 1. napjával ala-
nyi jogú legalább 5% mértékű alapbér-
emelést hajt végre, az arra jogosult 
munkavállalók esetében. 

Legalább 100 000 Ft értékben SZÉP 
Kártya vendéglátás-alszámla juttatásra 
jogosult az a teljes munkaidőben fog-
lalkoztatott statisztikai állományban, 
vagy tartós keresőképtelenség miatt jogi 
állományban lévő munkavállaló, akinek 
a munkaviszonya 2023. február 28. 
napján és a kifizetés napján is fennáll, 
továbbá nem tartozik a jelen pontban 
meghatározott valamely kizáró vagy 
csökkentő feltétel hatálya alá.

December hónapban, hóközi kifize-
téssel bruttó 350 000 Ft illeti meg a 
főállású, teljes munkaidőben foglalkoz-
tatott, statisztikai állományban lévő 
munkavállalót, akinek a munkaviszonya 
– a jelen pont szerinti feltételekkel – a 
kifizetést megelőző év december 1. nap-
ja és tárgyév november 30. napja között 
(elszámolási időszak) folyamatosan 
fennáll.

A BÉRMEGÁLLAPODÁSHOZ TAR-
TOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ÉS VEGYES REN-
DELKEZÉSEK:

Munkáltató vállalja, hogy a jogszabá-
lyi változásból eredő esetleges megta-
karítások felhasználását – a társaság 
rendelkezésre álló forrásainak függvé-
nyében – egyedi bérmegállapodások 
keretei között rendezi.

Munkáltató vállalja, hogy a 2020. évet 
bázisnak tekintve, a bérfejlesztés mér-
tékével korrigálva, a bértömegen belül 
keletkezett megtakarítások mértékéig, 
a 2020. évben alkalmazott teljesítmé-
nyösztönző kifizetések elveivel egyező 

módon bérintézkedést hajt végre.

Munkáltató vállalja, hogy amennyi-
ben Magyarország főbb gazdasági mu-
tatóinak változása indokolttá teszi, az 
érdekképviseletek kezdeményezésére 
– kötelezettség nélküli – tárgyalásokat 
folytat jelen megállapodás 2023. évre 
vonatkozó módosításáról.

Munkáltató vállalja, hogy 2023. évben 
az alanyi jogú SZÉP kártya juttatás ösz-
szegének 120 000 Ft-ra történő emelé-
sének lehetőségét gazdaságossági szem-
pontok alapján megvizsgálja.

Fe lek  me g á l la p o d na k ,  hogy 
27522/2020/MAV számú, a munkáltatói 
önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegé-
szítés bevezetéséről szóló megállapodás 
időbeli hatályát 2022. december 31. 
napjáig meghosszabbítják, és kölcsönö-
sen vállalják, hogy 2022. negyedik ne-
gyedévében tárgyalásokat folytatnak 
ezen megállapodás további meghosz-
szabbításának lehetőségeiről. Munkál-
tató vállalja továbbá, hogy a hivatkozott 
megállapodásban nem részes munkál-
tatók társasági szinten megvizsgálják a 
kiterjesztés lehetőségét.

Felek megállapodnak abban, hogy a 
2020. évi bérintézkedésekről szóló 
8731/2020/MAV számú megállapodás 
IV. pontja szerinti „a szolgálati idő elis-
merése” juttatás intézményét jelen meg-
állapodás időtartama alatt legalább 
azonos mértékben fenntartják és közö-
sen értékelve a szolgálati idő elismerés 
rendszerének tapasztalatait, mérlegelik 
annak a jövőbeni fenntartásának lehe-
tőségét, 2025. december 31. napjáig.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A vasutas bérek vásárlóértékének ez 
a középtávú stagnálása elfogadhatatlan, 
tulajdonképpen „eltünteti” az előző idő-
szak, különösen az előző hároméves 
megállapodás elvitathatatlan eredmé-
nyeit. Kimondottan érthetetlen és ma-
gyarázhatatlan ez a tulajdonosi (kor-
mányzati) akarat akkor, amikor az 

említett prognózisok az EU viszonyla-
tában magas szintű infláció lassú csök-
kenése mellett, jelentős GDP növeke-
déssel számolnak és a minimálbérek 
soha nem látott emelését is bejelentet-
te a kormányfő.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 
úgy ítéli meg, hogy a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok munkaválla-
lóinak nem csak részt kell venniük a 
nemzetgazdasági teljesítmény növelé-
sében, hanem részt is kell kapniuk an-
nak eredményeiből.

Elvártuk és elvárjuk, hogy a vasutas 
reálkeresetek növekedésének dinami-
kája 2022 és 2023 években egyezzen 
meg a gazdasági növekedés ütemével, 
és középtávon kompenzálják a 2021. 
évben a világjárvány miatt elmaradt 
béremelést is. Nem tudjuk továbbá el-
fogadni azt sem, hogy a más csoportok, 
más célú – egyébként akár indokolt – 
jövedelemnövelésének forrását ne a 

növekvő nemzeti jövedelemből, hanem 
részben a köztulajdonban álló gazda-
sági társaságok munkavállalóinak el-
maradó béremeléséből biztosítsa a 
kormányzat.

 A fentieken túl meg kell jegyeznünk, 
hogy lehetetlen eredményes és konst-
ruktív tárgyalásokat folytatni, ha a vál-
lalatcsoport vezetése nem rendelkezik 
mozgástérrel, önálló felelősségvállalás-
sal és csak a tulajdonosi döntés, akarat 
közvetítését vállalja.

 A Mozdonyvezetők Szakszervezeté-
nek Küldöttközgyűlése az összes ismert 
tény és körülmény figyelembevételével 
egyhangúan – ellenvélemény nélkül – 
döntött arról, a MOSZ vezető tisztség-
viselőinek álláspontjával megegyezően, 
hogy ezt a megállapodást nem írja alá, 
nem fogadja el, és sajnálkozását fejezi 
ki a többi érintett szakszervezet eltérő 
álláspontja miatt.

 Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Mozdonyvezetők 
Szakszervezete 
nem ért egyet és nem írta alá 
a MÁV-csoportra vonatkozó 
bérmegállapodást.
A menedzsment/tulajdonos által felkínált új, középtávú Megállapodásban 
a 2021-2022-2023. évekre garantált béremelés és más jövedelemelemek 
mértéke – figyelembe véve a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank 
makrogazdasági prognózisait és a költségvetési törvényt is – három év távlatában 
sem biztosítja a mozdonyvezetők, vasutas munkavállalók reálkeresetének 
érzékelhető növekedését.
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MÁV-START HÍREK

Különösen megterhelő a mun-
kavégzés a tartalék és kiszol-
gáló tevékenységet végző jár-

művek vezetőállásán, ahol az alacsony 
sebesség miatt még a forró menetszél 
sem érzékelhető a 10-12 órás szolgála-
tokban.

A mozdonyokra felszerelt klímaberen-
dezések működésének minősége és ha-
tásossága elfogadhatatlan, az árnyékoló 
berendezések sok esetben hiányoznak, 
a hűtőszekrények koszosak és vagy mű-
ködnek, vagy nem, a személyzeti fordu-
lók kialakítása, a munkaközi szünet 
kijelölése során nem elsődleges szem-
pont a munkavállalók egészsége és elő-
fordul amikor a hűtött ivóvíz biztosítása 
is megoldhatatlan feladatot jelent. Hiá-
bavaló az Üzemi Naplóba tett bejegyzés, 
a helyi munkavédelmi bizottságokban, 

az érdekvédelmi tevékenység során el-
hangzott bejelentés, láthatóan nem tör-
ténik érdemi javulás.

Örvendetes, hogy a korszerű motorvo-
natok vezetőállásán megfelelő munka-
környezet tapasztalható, ez azonban 
kevesek kiváltsága ma a MÁV-Startnál. 
Az évtizedek óta a vasutat szolgáló moz-
donyvezetők többsége számára – hang-
súlyosan a dízel járművek kiszolgálását 
végzők – általános a körülmények egyre 
romló tendenciája.

Kértük Kerékgyártó József vezérigaz-
gató intézkedését mozdonyvezető kol-
légáink egészségének védelme, a bizton-
ságos munkakörnyezet helyreállítása, a 
járművek műszaki állapotának érezhető 
javulása, a vontatójárműveken tapasztalt 
hiányosságok felszámolása érdekében.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Van, ami még a 
bérmegállapodásnál
is fontosabb 
- egészségünk védelme
Levélben fordultunk a MÁV-START vezérigazgatójához és haladéktalan 
intézkedését kértük. A nyár eljövetelével a MÁV-START mozdonyvezetőinek 
munkakörülményei és az egészségre nem ártalmas munkakörnyezet biztosítása 
– mint azt már megszokhattuk - jelentős mértékben romlott. A magas hőmérséklet 
miatt a mozdonyok, motorvonatok vezetőállásán elviselhetetlen és az egészségre 
nézve, hosszabb távon káros körülmények uralkodnak, általános a 40 Celsius fok 
feletti hőmérséklet. Ilyen környezetben kell a mozdonyszemélyzetnek helytállnia 
és biztosítania a biztonságos vonattovábbítást. 

MÁV-START HÍREK
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Szeptember végéig 
kell igazolni a Covid elleni védőoltást, 
ha igénylik a dolgozók a pótszabadságot
A MÁV-Volán-Csoport elismeri mindazon munkavállalók felelősségteljes döntését, akik 
a magyar társadalom egészségének megőrzése, a közszolgáltatás zavartalanságának 
folyamatos és jövőbeni biztosítása, valamint munkatársaik és a maguk egészségének 
megőrzése érdekében vállalták a Covid-19 vírus ellen Magyarországon engedélyezett 
és alkalmazott védőoltás valamelyikének felvételét.

A 12391/2021/START számú vezérigazgatói rendelkezés 
alapján azok, akik 2021. június 15. napjáig a Covid-19 védőol-
tás legalább első adagját megkapták és 2021. június 15-én a 
munkaviszonyuk a munkáltatónál fennáll, 2021. és 2022. 
évben egy-egy munkanap távolléti díjjal fizetett pótszabad-
ságban részesülnek (a munkaviszony fennállására vonatko-
zó feltételt a humán szervezet vizsgálja).

A pótszabadságra való jogosultság további feltétele, hogy 
annak igazolásaként a munkavállaló 2021. július 1. és 2021. 
szeptember 30. napja között személyesen munkáltatói jog-
körgyakorlójának bemutassa a védettségi igazolványát, mely-
nek „az oltás ideje” rovatban legkésőbbi dátumként 2021. 
június 15. napja van feltüntetve.

A munkáltatói jogkörgyakorló ellenőrzi, hogy a részére 
bemutatott védettségi igazolvány az azt bemutató munka-
vállaló részére van kiállítva, és az oltás időpontja is megfelel 
a fenti feltételnek. Legkésőbb 2021. szeptember 30-ig be kell 

mutatni a védettségi igazolványt a munkáltatói jogkörgya-
korlónak. A védettségi igazolvány bemutatása önkéntes, de 
a pótszabadság igénylésének feltétele. A 2021. július 31-ig 
bemutatott védettségi igazolványok alapján a pótszabadság 
augusztus hónapban, az ezt követően, de legkésőbb 2021. 
szeptember 30-ig bemutatott védettségi igazolványok alapján 
a pótszabadság októbertől jelenik meg a szabadságnyilván-
tartásban. 

Csak az első oltás időpontját tartalmazó védettségi igazol-
vány fogadható el, hiszen csak az bizonyítja az oltás felvéte-
lének tényét. Fontos azonban, hogy az a védettségi igazolvány, 
amely az oltás időpontja helyett az igazolvány érvényességi 
idejét tartalmazza, nem megfelelő, mert azt nem az oltottak, 
hanem a fertőzésen igazoltan átesettek részére állították ki, 
határozott időtartamra.
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A Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontja sze-
rint a munkahelyekre vonatkozó általános mun-
kavédelmi követelményeket a Munkáltató létesít-

ményen kívül használt járművein is biztosítani kell, mert 
munkahelynek kell tekinteni minden olyan szabad vagy zárt 
teret (beleértve a járművet is), ahol munkavégzés céljából 
vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak 
(Mvt.87.§ 5.).

A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint a MÁV-
START nem képes biztosítani a vezetőállások meg-
határozó számában a Munkavédelmi törvényben 
előírt feltételeket:

• A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a 
tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe 
véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget 
nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

• Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag 
megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének meg-
óvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, 
egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt jut-
tatni.

• A 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM rendelet 2.sz. melléklete 
tartalmazza a munkahelyeken biztosítandó léghőmér-
sékleti, effektív és korrigált effektív hőmérsékleti jel-
lemzőket. A MOSZ álláspontja egyértelmű, a MÁV-

START Zrt. a korszerű járművek kivételével ezeket a 
feltételeket nagyrészt nem tudja biztosítani. Tovább-
ra is kérjük a mozdonyvezetőket, hogy a vezetőálláson 
tapasztalt körülményekről tegyenek jelentést a Mun-
káltató felé, dokumentálják az ismert körülményeket.

Márcsak azért is, mert a Munkáltató által írt válaszból 
kiderül, hogy a járművekre felszerelt klímaberendezések - az 
eseti hibáktól eltekintve - működőképessége megfelelő, a 
karbantartásuk során a hatékonytalan működést is orvosol-
ják, de előfordulhat, hogy azokat a mozdonyvezetők nem 
érezték elégségesnek. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete meg-
teszi a szükséges bejelentést az ITM Mun-
kavédelmi Főosztálya és a Munkáltató 
telephelye szerint illetékes munkavédelmi 
feladatkörében eljáró kormányhivatal, 
mint munkavédelmi hatóság felé.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Bennünk van a hiba 
- nem érezzük hatékonynak a 
klímák működését
Pedig a MÁV-START szerint a vontatójárművek és motorvonatok vezetőállásán 
a klímaberendezések 95%-a üzemképes.  A magas külső hőmérséklet miatt a 
mozdonyok, motorvonatok vezetőállásán elviselhetetlen és az egészségre nézve, 
hosszabb távon káros körülmények uralkodnak, általános a 40 Celsius fok feletti 
hőmérséklet, ezért azonnali intézkedést kértünk a vasúttársaságtól. A MÁV-
START válaszlevele azt tükrözi, hogy a Munkáltató továbbra sincs tisztában 
a valós munkakörnyezettel, a mozdonyvezetők egészségére és a biztonságos 
munkavégzésre ható körülményekkel.

Tavaly a MÁV-START Biztonsági Igazgatósága vizsgá-
latot indított az akkori menetrend tervezet kiszivárgása 
kapcsán, mert a média főleg a sátoraljaújhelyi vonalra 
vonatkozó elképzeléseket erős kritikával illette. A kritikus 
vélemények nem illettek bele a vasúttársaságok arcula-
tába, a vizsgálat felelősök után kutatott.

Így került tisztségviselőnk is munkáltatói eljárás alá, 
mert startos email címéről saját címére küldte el a MÁV-
START munkatársától véleményezésre kapott tervezetet 
a könnyebb kezelhetőség miatt. Ezzel megsértette a MÁV-
START Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzat jónéhány 
pontját, valamint nem őrizte meg a menetrend tervezetet, 
mint üzleti titkot. Ezt tárta fel a vizsgálat, amelyet írás-
beli figyelmeztetés követett. Tisztségviselőnk Munkaügyi 
Bíróságon kereste igazát, eredménytelenül. 

A helyzet abszurditását mutatja, hogy ami tavaly még 
üzleti titoknak minősült a Munkáltató véleménye szerint, 
az most bárki számára hozzáférhető és véleményezhető.

Mint a MÁV-csoport honlapján olvasható volt, kísérle-
ti jelleggel online felületen hozzáférhetők a hazai vasút-
társaságok jövő évi menetrendi tervei. Az elképzeléseket 
már nyáron bárki megismerheti és két héten át vélemé-

nyezheti. Ha a kezdeményezés hasznosnak 
bizonyul, 2022-ben élesben is működhet az 
új lehetőség. A társadalmi véleményeztetés 
mellett a járási szintű menetrendi egyezte-
tések a hagyományos módon a területi köz-
lekedésszervező irodák közreműködésével 
is zajlanak.

Az érdeklődők a KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. honlapján tekinthetik meg a MÁV-START 
és a GYSEV által decemberben bevezetni javasolt menet-
rendi módosításokat. Egy erre kialakított felületen, két 
héten át anonim módon észrevételezhető volt a tervezet. 
A beérkező véleményekre nem egyesével, hanem a fel-
dolgozás után a weboldalon megjelenő összegzésben 
kapnak választ.

Közben a Munkáltató is rájött, hogy a szolgálati table-
tek csak korlátozottan alkalmasak szerepük betöltésére, 
például az e-learning tananyag biztonságos elsajátításá-
ra, így a mozdony-
személyzet ma már 
saját informatikai 
eszközén is elvé-
gezheti az előírt 
tananyagot.

Mozdonyvezetők 
Szakszervezete

Tavaly még munkáltatói eljárás és írásbeli 
figyelmeztetés járt érte - idén már véleményezhető 
az éves vasúti menetrend. Vétkesen megszegte 
munkaviszonyból származó kötelezettségét a MOSZ 
tisztségviselője az elmúlt évben, mert a MÁV-START 
munkatársától véleményezésre kapott 2020/2021 évi 
Közforgalmú menetrend tervezetet felhatalmazás 
nélkül saját email címére küldte. Azért, hogy az 
ilyen célra alkalmatlan startos tablet helyett saját 
informatikai eszközén futtatva, véleményezze azt.

Üzleti titoktól a 
nyilvánosság felé

MÁV-START HÍREKMÁV-START HÍREK
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Szombathely nyerte 
az Ignéczi József 
MOSZ Horgászversenyt
Negyvenhárom csapat részvételével Békéscsabán került megrendezésre a MOSZ 
Horgászverseny. Remek környezet, kiváló hangulat, precíz szervezés jellemezte 
a rendezvényt, amely végül a szombathelyiek sikerét hozta, második lett Pécs 
2. csapata, harmadik a rendező Békéscsaba egyik alakulata. A legnagyobb 
halat Szabó István záhonyi horgász szákolta! Gratulálunk a díjazottaknak, a 
résztvevőnek és köszönet a rendező MOSZ Békéscsabai tagcsoportnak!

A MOSZ Horgászverseny ettől az évtől Ignéczi József kollé-
gánk nevét viseli, aki nélkül a múltban elképzelhetetlen 
volt a rendezvény. A Mozdonyvezetők Szakszervezete or-

szágos horgászversenyét a békéscsabai tagcsoport rendezte meg. A 
sorsoláson 43 együttes jelent meg, a verseny nyitányaként Szóth 
Tibor a rendező tagcsoport nevében köszöntötte a résztvevőket.

A sorsolás után kezdetét vette a verseny és minden, ami a horgá-
szattal összefügg. Az hamar kiderült, hogy tagjaink halak nélkül is 
kiválóan érzik magukat és jó hangulat alakult ki a szép környezetben 
elhelyezkedő tó mentén. A halak a melegben eleinte kevés sikerél-
ménnyel örvendeztették meg a csapatokat, az este eljövetelével a 
szerencse és a jó fogás is megérkezett. Végül az összesített fogás  
245 kg lett, míg a legnagyobb hal egy 7,50 kg-os amur.

A tizenöt órától másnap reggel kilenc óráig tartó verseny végül a 
szombathelyiek sikerét hozta, másodikként pécsiek, harmadikként 
békéscsabaiak végeztek. A legnagyobb halat Szabó István fogta. Az 
eredményhirdetésen Barsi Balázs MOSZ elnök köszöntötte a részt-
vevőket és adta át a díjakat. 

Köszönet illeti a rendezőket, a résztvevőket és a horgászversenyre 
is igaz a mondás: Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

fo
tó

k:
 K

is
s L

ás
zl

ó



2021. május - június 2021. május - június16 17

TERÜLETI HÍREKTERÜLETI HÍREK

Rögvest Konzultációt kezdeményeztünk, mivel előzetesen 
csak arról kaptunk tájékoztatást, hogy a négyes túr beveze-
tésének vizsgálata folyik. Erről a munkavállalók nagy lét-
számát érintő módosítás hullámról június negyedikén meg 
is tudhattuk a vezetőktől, hogy eljön a Kánaán, jelenleg még 
csak a motorvonatvezetőknek, ősszel pedig már a mozdony-
vezetőknek is a négyes túr jellegű foglalkoztatás tekintetében. 
Ennek tényleges megvalósíthatóságának érdekében a szol-
gálatok hossza közel lesz a maximumhoz, hiszen másképp 
nem lehet a túrt s vele a kötelező órát is tartani. Viszont ebbe 
a megoldásba is benne kellett hagyni a már tavaly ősz óta 
élvezhető diktátumot, azaz az öt és kilenc óra közötti fejpá-
lyaudvari váltások és ezzel jórészt a kezdések és vele együtt 
a végzések tilalmát is. Az valamiért nem zavar senkit, hogy 
ezzel csak azt érték el, hogy a nappalos szolgálatok vége is 

eltolódik, még kevesebb esélyt és 
lehetőséget adva a mozdony- és 
motorvonatvezetők részére, hogy 
a természetes alvási időben (22 
és 6 óra között) valóban ágyba is 
kerüljenek! Hát így legyünk ki-
pihentek! Tudjuk, „egy, mindenek 

felett”. Ismét sikerült nem megugrani azt a bizonyos lécet 
Nyugati pályaudvar bezárása kapcsán. Több, mint fél éves 
előkészítő munka mellett, Nyugati telephelyen annyival pró-
bálták elintézettnek tekinteni a dolgot, hogy valaki kifüg-
gesztett egy lapot pár nappal a vágányzár kezdete előtt a 
faliújságra, hogy ezekhez és ezekhez a FLIRT-es szolgála-
tokhoz Rákosrendezőn jelentkezzenek. S ezzel, mint aki 
mindenki jól végezte a munkáját, hátra dőlhettek. Csak ép-
pen semmiről semmilyen tájékoztatást, e-mailt, ne adja ég 
egy normális parancskönyvi rendelkezést nem kaptak a 
mozdony- és motorvonatvezetők, de még a mozdonyfelvi-
gyázóik, személyzetirányítóik sem, hogy mi merre s hol ta-
lálható, miként lehet kijutni oda stb.! Azt is valahogy elfelej-
tették, hogy nem csak motorvonatvezetők végzik ezeket az 
ominózus szolgálatokat, hanem mozdonyvezetők. Azoknak 

Bp. Centrum
terület
Kissé ’zajosra’ sikerült a május, amit a Biztonsági tájékoztató is híven tükrözött. 
Pár esetben a kollégák részéről a meghallgatásukon elhangzott, hogy fáradtak a 
vezénylésüknek köszönhetően. Hogy hogy nem, de a júniusi Munkaidőbeosztások 
kiadását követően szinte azonnal jó pár módosítással a motorvonatvezetők 
munkaidőbeosztása megváltozott. 

pedig nem jelentkezési hely Rákosrendező a tartalék kivé-
telével, tehát meg kell oldani a ki- és bejutást, e szerint kell 
megtervezni a szolgálatleírásokat is, de erről is mélyen hall-
gatnak, lapítanak. A 690 pedig nem erre van, a jelenlegi 
foglalkoztatásuk nem felel meg a szabályoknak, megállapo-
dásoknak (KSz és Hf-e) ami ugye a két fél részéről közös 
akarattal köttetett, ergo tartani kell-ene hozzá magunkat, 
nem? S ez még nem volt elég baj, nyűg a kollégáknak, jött 
mellé a Rákosrendező-i állapotok, illetve hiányok, nemmeg-
felelőségek, mellyel a bevezetés hétvégéjén már szembesül-
niük kellett. Hiába tudták már tavaly mi lesz június 19-től, 
nem voltak képesek a kezdésre biztosítani az előírásoknak 
is megfelelő várakozó, tartózkodó helyiségeket. Rohammun-
kában pótolták ugyan, amit tudtak, (lett palackos víz is) a 
24-i munkavédelmi szemlén pedig megbeszélésre kerültek, 
hogy miket kell még mihamarabb pótolni, hogy az előírások 
is teljesüljenek. Arra is ígéretet kaptunk, hogy a várakozó 
helyiségekben 28-án délutánra biztosított lesz a 24°C is – az 
időjárás nem lesz hozzá partner, úgyhogy tenni kell érte. 
Aznap került beépítésre egy mobilklíma, de annak teljesít-
ménye félő nem lesz elegendő a vállaláshoz a belmagasságot 
sem figyelmen kívül hagyva. Majd a visszaellenőrzéskor 
kiderül. Egy biztos: a többi érintett TSZVI sem tette meg azt 
a minimumot, amit a helyiek jogosan elvárhattak, mert mesz-
sze nem annyi létszámot jelentettek le előzetesen, főként a 

vonatkísérők részéről, mint ahány fővel meglepték a helyi-
ségeket, így az első hétvége kaotikussága biztosított volt. 
Talán a vezetőin erre is figyelmet kellene fordítani?

S ha már figyelem. A meleg, a hőség magában is – függet-
lenül milyen riasztás van kiadva – koncentráció csökkenést, 
fokozott fáradtságot, kimerültséget okoz. Ennek ismeretében 
s ellenére még mindig nem képes megoldani a munkáltató, 
hogy a beépített klímával rendelkező vontatójárműveken 
ezek a berendezések megfelelően és folyamatosan is működ-
ni tudjanak! Azon kívül, hogy ezen nemmegfelelőségek csak 
tovább fokozzák a munkavállalók terhelését és ebbe az ezzel 
okozott stressz is bele tartozik, szinte determinálják a kime-
rültség miatti kockázatot, jobb esetben még előtte a beteg-
állományt. Látható tendencia a fokozódó meleg, hőhullámok-
kal, hőségriasztásokkal, így arra várni, hogy majd ez is 
elmúlik, nem éppen jó taktika, azaz jó lenne, ha végre ha-
tásos és valóban hatékony intézkedések születnének az érin-
tett munkavállalók egészséges és biztonságos munkakörül-
ményeit illetően is. Ha másképp nem megy akkor biztosítsák 
legalább a rekreációs pihenőidőket munkaszervezési intéz-
kedésekkel, mert meg kell tenni a megfelelőség érdekében 
is! Tudjuk, ez egy megfelelően temperált irodaházban nem 
tűnik oly szorongatóan fontosnak, de ha majd ott is lesz egy 
hosszabb leállás…

Csallos Tamás
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Június 19-től kivitelezési mun-
kák miatt bezárt a Nyugati pá-
lyaudvar, nem fogadott és nem 
indított vonatokat, így szerepét 
más állomások vették át. Ilyen 
volt Rákosrendező is, amely az 
egy hónapos időszak alatt fel-le-
jelentkezési helyként, forduló 
állomásként funkcionált startos 
munkavállalók, mozdonyvezetők, 
Flirt motorvonat-vezetők, jegy-
vizsgálók és pénztárosok számá-
ra. Mint már annyiszor az átállás 
kezdetekor, most sem sikerült a 
Munkáltatónak biztosítania az 
elvárt és törvényes körülménye-
ket saját dolgozói számára. 

Sem a munkavédelmi bizott-
ság, sem az érdekképviseletek, 

sem a mozdonyszemélyzet nem kapott semmiféle tájékoztatást a 
megváltozott jelentkezési körülményekről, a tartózkodási, várakozá-
si helyiségekről, azok helyéről. Valaki a Nyugatis felvigyázói helyi-

Tényleg csak 
egy törzsszám 
vagyunk?!
Nem lehet azt mondani, hogy random került sor a Nyugati pályaudvar bezárására, 
a MÁV-START mégsem tudott megfelelő körülményeket, munkakörnyezetet 
biztosítani munkavállalói számára Rákosrendezőn, amely forduló állomásként, 
fel -és lejelentkezési helyként működik a Nyugati bezárása idején. 37 Celsius 
fokos pénztárhelyiség, langymeleg ásványvíz, takarítatlan és zsúfolt tartózkodó 
várta a munkavállalókat. 

ségben faliújságon üzent a vontatási utazószemélyzetnek, mely szolgálatok felje-
lentkezési helye Rákosrendező. Az, hogy egyébként a személyzet meghatározó 
részének Rákosrendező nem jelentkezési helye, láthatólag nem foglalkoztatja az 
illetékeseket. 

A megfelelő munkakörnyezet biztosítása a Munkáltató feladata. Ennek biztosan 
nem felelt meg a Rákosrendezőn állomásozó mobil pénztárbusz, amelynek klí-
maberendezése természetesen nem működik, így a forróság borítékolható volt. 
Nincs ez másként a hőségriadó és az egészségvédelem miatt különösen nélkü-
lözhetetlen korlátlan mennyiségű és hűtött ásványvízzel sem. Annak biztosítása 
sem sikerült maradéktalanul.

Egy volt szolgálati lakásból kialakított tartózkodó láthatóan koszos és takarí-
tatlan volt, mindenhol vastagon állt a por, a pihenést, rövid regenerálódást biz-
tosító bútorok nem, vagy nem megfelelő számban álltak rendelkezésre. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete jelezte a problémákat és hatékony intézke-
dést várt a Munkáltatótól a hiányosságok megszüntetésére.

Sokszor halljuk, nekünk az utas az első. Mi pedig tényleg csak egy törzsszám 
vagyunk?

Mozdonyvezetők Szakszervezete

MÁV-START HÍREKMÁV-START HÍREK
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SZOLGÁLATI ANEKDOTÁK

Nem szeretném tovább hergelni a már egyébként is 
háborgó kedélyeket, hiszen a vasúti-járművezetői 
társadalmat az idők során hol a Cég vezetése, hol 
a Tulajdonos által hozott döntések, rendeletek 
megtették. Egyetlen módon lehet ez ellen védekezni: 
nem engedjük, hogy az efféle áskálódások éket 
verjenek közénk.

és előbb kell leszüretelni, minthogy az 
asszony befőzze lekvárnak; műtik a 
macskája rendellenes kinövését a nya-
kán (ami a feje); vagy csak szimplán 
idegileg kimerült és inkább elment táp-
pénzre, mint hogy a Cégnél őrüljön (vagy 
üssön) meg (valakit); és mindjárt ott 
tartasz, hogy 14 napból egy tucatot azzal 
töltesz, hogy vagy jössz, vagy mész, az 
asszonynak meg kiteszed a sifonérra a 
fotódat, meg egy marék elemet műanyag 
játszótársához.

Megoldás lenne, ha a FMVV-ket to-
vább képeznék más típusokra? Csök-
kentené a belső feszültséget. Erre vo-
natkozóan már történtek lépések, de 
– ismét a járvány-hisztire hivatkozva – 
nem folytatódtak olyan számottevően a 
képzések. Legutóbb néhány tatabányai 
munkavállaló szerzett Talent típust. Egy 
„szakembernek” az a zseniális ötlete 
támadt – látva a sok (3) szolgálatmentes 
járművet a győri tároló vágányon -, hogy 
egy hármas szinkront beforgatnak majd 
a fehérvári oldalba. (Oda, ahol minden 
nap történik legalább egy biztosítóbe-
rendezési hiba és alaphelyzetben kelet-
kezik annyi késés, hogy a statisztikusok 
vért izzadnak, mire olyan számot tudnak 
kreálni, ami megállja a helyét a vezető-
ség előtt). Az ötlet alapjaiban véve nem 
rossz elgondolás, csak az illetékes egyet-
len tényezőt nem vett számításba: a 
Bombardier Talent motorvonat egyetlen 
dologra nem alkalmas: az állandó üzem-
re! (Csak halkan jegyzem meg, hogy a 
Desiro kísérlet is ezen bukott meg – de 
azért még erőltetik). Lenne egy tippem, 
hogyan működhetne jól ez az elképzelés: 
a járműveket, a hozzáértő(!) karbantar-
tó személyzetet telepítsék arra az állo-
másra, ahonnan azok a legtöbbször 
indulnak, érkeznek, fordulnak. A kar-
bantartási ciklus időt csökkentsék, le-
gyen gyakoribb a felülvizsgálat és a 
szükséges alkatrészbázis minden eset-

ben álljon rendelkezésre! Mert a ha-
bos-babos, gyönyörűen megfogalmazott 
propaganda maszlag jól hangzik, és a 
laikusok még meg is kajálják, de aki a 
vasúton dolgozik látja, hogy mindez csak 
púder, máz, a mögöttes tartalom pedig 
egy rakás…

Erről jut eszembe! A március-áprilisi 
lapszámban (lopva) olvastam egy inter-
jút. A merő kíváncsiság hajtott. Készí-
tettem és adtam is már interjút, de min-
dig kiakaszt, ha az interjúztató nem elég 
felkészült, vagy a riportalany kikerülő 
választ ad, félrebeszél. Ezúttal a feltett 
kérdésekre olyan válaszokat kaptunk, 
ami egy országos sajtóorgánumnak 
megelégedésére válna, hiszen bőséges 
és kimerítő információk tömkelegével 
ki lett töltve öt egész oldal. Azonban, ha 
megfigyeljük, a kínosabb kérdések kö-
rében már csak a hímző-szakkör dolgo-
zik, sietve lezárja a kérdést. Továbbá 
orbitális hazugság a higiénia kérdése, 
az állandó fertőtlenítés bizonygatása. 
Áprilisban mindenki megkapta a felü-
letet fertőtlenítő flakonját és indulhatott 
a csináld-magad-mozgalom! Kézfertőt-
lenítő gélt, kézfertőtlenítő törlőkendőt 
azóta nem kaptunk, hogy a hisztéria 
kicsúcsosodott! A vonatok hosszabb 
tartózkodás alatti fertőtlenítése május 
elején leállt, pedig a veszély nem hárult 
el, csak nyári szünidejét tölti… A kedvenc 
részem az új járművek kérdése. A ripor-
talany a szoká-
sos sallang után 
finoman közli, 
hogy megvárják 
a jövő évet, ami-
kor szabaddá 
válik a személy-
szállítás más 
cégek számára 
és megmaradt 
f e l a d a t o k r a 
majd kitalálják, 

milyen járműveket szerezzenek be, vagy 
újítsanak fel. Mondhatnád, hogy nem ezt 
mondta! De ezt jelenti. Mint amikor 
nagyanyám azt mondta, hogy „sose öre-
gedj meg kisfiam!” Visszakérdeztem: 
haljak meg fiatalon? Nem azt mondta, 
de azt jelenti.

Hogy tovább korteskedjem a motor-
vonatvezetők továbbképzése mellett: 
vegyük alapul a tatabányai személyzetet: 
jelenlegi létszámból tíz embert nem 
tudnak összeszedni egy feszmentes hét-
végére, hogy kiszolgálják a fordáikat, 
mert a többségük nem mozdonyvezető, 
és aki az is, nincs Traxx, vagy Taurus 
típusuk. Egyedül június első hétvégéjén 
nem vettem csak részt az éjszakai mó-
kákban, mert akkor hétvégi pihenős 
voltam. Nem mintha nem élveztem vol-
na, hogy végre mozdonyon ülhetek, de 
azért alakították át szinte hétről hétre a 
fordákat, hogy minden vonat fedve le-
gyen, amit hagyományos szerelvénnyel 
adnak ki. Itt jut eszembe még egy apró-
ság: jó lenne, ha valaki tájékoztatná a 
menetrend szerkesztő(i)t arról a tényről, 
hogy a kitológépet nem húzzuk magunk-
kal végig az egész vonalon, hanem az 
ott várakozik a karbantartás alatt álló 
állomáson, ezért megnövekszik a tar-
tózkodási idő, mire segítséggel ismét 
mozgásba lendül a szerelvény. Nem sok-
kal, nagyjából 5-6 perccel.

Dankó Balázs

Kitol(óz)ás

Néhány hónappal ezelőtt olvastam el Moldova klasszikusát, az „Akit a mozdony 
füstje megcsapott…” című riport és szociográfiáját. A kötet az 1975 és ’77 
közötti időszakot ismerteti és azt kellett látnom, hogy alapjaiban a vasút 

semmit nem változott: az üzem veszélyes, nagy az elvándorlás, a bérek alacsonyak, a 
megbecsülés a béka ülepe alatt, állandó az alkatrész- és emberhiány, ám ha egy vezető 
beosztású akar valamit, akkor azt tűzzel-vassal véghezviszik. Például, ha a tulajdonos 
20%-os béremelést akar a Cége vezetőinek adni, akkor oda fogja adni. Egyetlen magas 
beosztású sem tiltakozott, vagy mondta azt, hogy neki ez nem kell, és előbb a beosztot-
tak bérét rendezzük. Ki merne ellenkezni? Ha a jéghegy csúcsán valaki nemet mond, 
akkor fognak találni a helyére olyat, aki majd kérdések nélkül elfogad mindent.

 A jutalmazás nem csak a felsőbb szinten jutott ki, hanem a mindentől óvott Flirt 
motorvonat-vezetőknek is. Elegendő volt egyetlen munkavállaló közülük, aki fáradtság-
ra hivatkozzon,mikor elszúrt valamit és hopp, máris az egész társaságnak elrendelték 
– fentről – a négyes túr alkalmazását! Ezek szerint mi, a régi gárda nem fáradunk el, 

ha hét napból hatot a Cégnél töltünk. A 
légkondi nélküli, nagy égéstermék- és 
zajszennyezéssel, valamint magasabb 
vibrációval üzemelő járműveket vezető 
munkavállalók élete csupa móka és ka-
cagás, minden nehézség nélküli. Meg-
lepő módon az utóbbi időben nem csak 
a gyorstalpalóról mélyvízbe dobottak 
okoztak galibát, hanem néhány öreg 
motoros is. Vajon az ő esetükben vizs-

gálták-e a kipihent állapotot, vagy a hajnali kezdést, esetleg a vezénylést? És persze nem 
feltétlenül a vezénylőkkel van a gond: van egy kötelező óraszám, amit nagyjából tíz éve 
megemeltek, mert az akkori érdekképviseleti vezetés inkább térdet hajtott a hatalom 
előtt, pedig még talán menteni lehetett volna azt, amit ma már visszaszerezni se! A 
vezénylők azon dolgoznak, hogy a jelentkező fordákat leosszák, a szabadságkérelmek-
nek lehetőségeikhez mérten eleget tegyenek és a kötelező óraszám stimmeljen. Aztán 
persze ha fennmarad pár tucat plusz, azt valahova el kell sakkozniuk és olyankor 
jössz – jó esetben csak - egy hétig megállás nélkül! De bevállalsz – merő jóindulatból 
– egy pihenőnap-térítéses szolgálatot, mert valamelyik kollégád ledobta a tüzet; vagy 
hirtelen meg kell nősülnie és pont akkorra kapott időpontot; esetleg érik a pálinkafája 

SZOLGÁLATI ANEKDOTÁK
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Akkor vágjunk is bele! Előző írásomat 
azzal az ígérettel zártam, hogy most a 
távvezérlés problematikáját fogom 

boncolgatni. A V43-as gépeket ugyanis eleve 
úgy álmodták meg tervezői és úgy is épültek, 
hogy alkalmasak legyenek a távvezérlésre. Ez 
a fogalom azonban az első 155 mozdony ese-
tében csak a többes vezérlést fedte le, az inga-
vonati, vezérlőkocsis üzem azonban nem tar-
tozott bele. A MÁV ugyanis 1962-ben kezdte 
meg az toltvonati kísérleteket – akkor még 
424-es, 324-es és 328-as gőzmozdonyokkal –  
tehát a Szili tervezésének idejében ez a lehe-
tőség nem igazán vetődött fel a mozdonyt 
megrendelő szakemberek fejében. Persze most 
néhányan bizonyára felteszik a kérdést: „Miért ne közleked-
hetne ingában a mozdony, ha alkalmas távvezérlésre?” Nos, 
e kérdésre a választ az itt leírt történetemből hamarosan 
meg fogják kapni.

Rivaldafényben a V43, 1013-as
Egykoron, a nyolcvanas évek elején, amikor még Ferencvá-
rosban dolgoztam, beosztott gépeken jártunk. A mozdony-
fordulónkban csak 1156 pályaszám feletti gépek üzemeltek. 
Az évek múlásával  a továbbítandó vonataink száma egyre 
bővült, ezért aztán a fordulóban dolgozó mozdonyok meny-
nyiségét is növelni kellett. Így történt, hogy 1986 nyarán egy 

új gép jelent meg a gyorsvonati fordában, mégpedig a V43 
1013-as. Idős korával és alacsony pályaszámával ez a masina 
kilógott a sorból, hiszen – amint azt fentebb írtam –  akko-
riban szinte kizárólag százas pályaszámcsoportba sorolt, 
ingavonati közlekedésre alkalmas gépek dolgoztak a ferenci 
gyorsvonati fordában. Kissé eltérő műszaki adottságai azon-
ban kezdetben semmiféle problémát nem okoztak, hiszen 
abban az évben nem kellett ingavonatokat továbbítanunk. 
Volt még valami feltűnő ezen az öreg járgányon. Csillogott, 
villogott, ragyogóan tiszta és rendes külsővel rendelkezett, 
mintha tegnap jött volna ki a gyárból. Műszakilag is kifogás-
talan állapot jellemezte, tehát valóban köztünk volt a helye. 
Kiváló állapotát a rajta dolgozó három fős személyzetének, 

A kék csoda
Nyolcadik rész

Sorozatomnak ebben a részében főhősünket a V43-as mozdonyt elsősorban 
személyesen megélt tapasztalataim alapján – tehát szubjektív módon – fogom 
reflektorfénybe állítani. Azon olvasóimtól, akik ismerik és rendszeresen olvassák 
az Indóház című vasúti magazint, újfent elnézést kell kérnem, hiszen ismerős 
sorokkal, történetekkel találkozhatnak ebben a cikkemben. Mivel a kollégák között 
nagyon sokan vannak olyanok, akik nem lapozgatják az említett sajtóterméket, 
talán azt sem tudják, hogy létezik, vagy ha igen, nem jutnak hozzá, emiatt aztán 
úgy gondoltam, nekik is joguk van megismerni azokat a Szilivel kapcsolatos 
történeteimet, amelyeket egyszer  – más helyen ugyan –  már papírra vetettem.

Goda Tibinek, Harsányi Dezsőnek és Sárvári Pistának kö-
szönhette. Ezek a fiúk szinte megszállott módon szerették a 
mozdonyukat, óvták, csinosították, a legkisebb rendellenes-
ség észlelésekor rohantak a műhelybe, hogy a szerelők a bajt 
még a kezdeti stádiumban elháríthassák. Nem is volt semmi 
probléma a következő menetrendváltásig. Akkor azonban 
villámcsapásként érte a hír a 13-as gép személyzetét, hogy 
több ingavonattal egészült ki a repertoárunk. A főnökség 
válaszút elé állította a Goda-Harsányi-Sárvári triót. Vagy 
átszállnak egy másik, „toli” üzemre alkalmas masinára, vagy 
a 13-assal együtt repülnek a gyorsvonati fordulóból. Nos, 
nekik egyik verzió sem nyerte el a tetszésüket, ezért egy 
harmadik, kissé furcsa elképzeléssel álltak elő, mégpedig 
azzal, hogy házilagos módszerrel, a műhelyben tegyék al-
kalmassá mozdonyukat az ingavonati üzemre! A legnagyobb 
meglepetésünkre tervüket sikerült megvalósítaniuk. A V43 
1013-as  – sokak megrökönyödésére – hamarosan feltűnt a 
helyi ingavonatok végén. De menjünk sorjában! Vajon miért 
tudták keresztülverekedni elképzelésüket a tizenhármas 
mozdonyvezetői? Lássuk az üzemeltetési oldalát a dolognak! 
Az üzemeltetési reszortosok boldogok voltak, ha megbízha-
tó, jó gépek húzták a prominens vonatainkat, ráadásul olya-
nok, amelyek az esztétikai követelményeknek is megfelelnek, 
és azokon kiválóan képzett személyzet látja el a feladatát. A 
fenntartási oldalon más volt a motiváció. Akkoriban a mű-
helyünket egy fiatal, kreatív, tehetséges mérnöki gárda ve-
zette. Mindemellett a művezetők és a szerelők is jól felkészült, 
munkájukat odaadással és becsülettel végző dolgozók voltak. 
A feladatot – a mozdony „toli” üzemre történő átalakítását 
– szakmai kihívásnak tekintették.  
Miből állt az említett átalakítás? Elsősorban a vezérlési áram-
körben kellett kisebb módosításokat végrehajtani. 136-os 

sémajelű nyomatékmódosító transzformátort 
a nullás mozdonyokba gyárilag nem építettek 
be, tehát e trafó hatástalanítását biztosító 134-
es kapcsoló felszerelésére nem volt szükség. 
Be kellett viszont építeni az önműködő perdü-
lésvédelem és a toló (vonóerő)- korlátozó vil-
lamos panelt a 135-ös kapcsolóval együtt. Ezt 
a műhely ügyes szakemberei meg is tették. 
Innentől kezdve már csak a fékrendszer okozott 
némi problémát, ugyanis a gép – hasonlóan a 
többi alacsony pályaszámú Szilihez –  kétnyo-
másos kormányszeleppel, Dü23b nyomásmó-
dosítóval és a hozzá tartozó, a Cv teret közvet-
lenül üríteni képes mechanikus oldószeleppel 

rendelkezett. Így természetesen sem NBV-2, sem NBV-2 u 
típusú utánfékező szelep nem volt telepíthető a levegős rend-
szerbe. Ezen a megoldhatatlan részletkérdésen azonban nem 
akadt fel senki, hiszen – amint azt majd később 160-as gép 
bemutatása közben látni fogják – magas pályaszámú, inga-
vonatra hivatalosan alkalmasnak nyilvánított mozdonyok 
között is akadt olyan, amelyik utánfékező szelep nélkül dol-
gozott. Azt hiszem, úgy gondolhatták, az a néhány ingavonat, 
amelynek leközlekedtetése a mozdony feladatai közé tarto-
zott, nem okozhat megengedhetetlenül nagy féktuskó kopást 
és nem veszi túlzottan igénybe a kerekek abroncsait. Az a 
tény pedig kifejezetten megnyugtatóan hathatott, hogy a 
kétnyomásos kormányszelepeknél – elvileg – oldási nehéz-
ségekkel nem kell számolni. Igen, elvileg! Mert sajnos a gya-
korlat sokszor rácáfol az elméletre. Az 1013-as gépet ugyan-
is nem a viszonylag korszerűnek tekinthető Fe 115-ös, hanem 
a régebbi típusú V5-ös jelű, hagyományos, egyszerű műkö-
désű kormányszeleppel látták el. E szerkezetnek a függőleges 
elrendezése folytán akadt egy rendkívül bosszantó hibája. 
Ha a mozdony rossz pályán haladva erősen pattogott, akkor 
a tolattyú a szelepben függőleges irányban képes volt elmoz-
dulni és ilyenkor az elmozdulás nagyságának és időtarta-
mának függvényében levegőt bocsájtani a fékhengerekbe 
(esetünkben a fiktív fékhengerbe). Amíg a mozdony a vonat 
elején dolgozott, e jelenség valójában senkit nem zavart, 
hiszen ilyenkor a mozdonyvezető azonnal észleli a rendel-
lenességet és rálép az oldószelep pedáljára. Amikor azonban 
a vontatójármű a vonat végén üzemel, tehát tolja a szerel-
vényt, már nem lehet az előbb leírt módon megszüntetni a 
hibát. A 300-as vezérlőkocsik műszerezettsége ugyanis meg-
lehetősen szegényes, a mozdony fékhengereinek nyomását 
például nem jelzi feszmérő, de ha jelezné is, kényszeroldást 
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a vezérlőkocsiról üzemszerűen képtelenség végrehajtani. 
(Erről majd még mesélek.)  Ebből adódóan a fiúk – akik jól 
ismerték mozdonyuk fékrendszerének hátrányos tulajdon-
ságait –  úgy döntöttek, hogy amennyiben a vezérlőkocsiról 
működtetik a masinájukat, az oldószelep pedálját egyszerű-
en kitámasztják. Ezek után természetesen a hátul működő 
mozdony egyáltalán, semmilyen körülmények között nem 
tudott fékezni. A vonat „megfékezettsége” természetesen így 
is biztosítva volt, hiszen abban az időben az elővárosi inga-
szerelvények 8-10 kocsival közlekedtek. Egy nyolc kocsiból 
álló, 100 km/ó menetrend szerinti sebességű kunszentmik-
lósi vonat előírt fékezendő tömege 262 t volt, míg a tényle-
gesen megfékezett tömege 368 t. Látható tehát, hogy az 
előírtnál 106 tonnával többet tudott teljesíteni, tehát a moz-
dony figyelembe veendő féksúlyának levonása után is bősé-
gesen biztosítva volt a szerelvény általános fékúton belüli 
megállítása. (A féksúly kifejezésen ne lepődjék meg senki, 
történetünk idején a vasúti féktechnika ezt a mértékegységet 
alkalmazta.) Nyilván sokakban felvetődhet a gondolat, hogy 
a vonat utolsó járművének – feltéve, ha az nem utánfutó – jól 
működő fékkel kell rendelkeznie. Esetünkben azonban a 
vonat végére besorozott mozdony nem fékezett, tehát leaka-
dás (vonatszakadás) esetén, ha netán elszabadul, semmi nem 
lett volna képes megállítani. Nos, beosztott gép esetében, 
főleg, ha a személyzet olyan lelkiismeretesen végzi a mun-
káját mint a Goda-Harsányi-Sárvári trió, akkor az ilyen le-
akadásnak annyi az esélye, mint a Hold és a Föld összeüt-
közésének.

A nagy bukás
A V43 1013-as Szili tehát maradt az ingavonatokkal kibővített 
gyorsvonati fordánkban és ha kellett – sokak megrökönyö-

désére és döbbenetére –, tolta az elővárosi 
BHV szerelvényeket. Kicsit olyan volt az egész, 
mint Rejtő Jenő regényében a láthatatlan légió. 
Akik látták, meséltek róla, de valójában a 
többség (aki nem látta) kétkedéssel fogadta 
és mendemondának tartotta ezeket a törté-
neteket. Állítólag a vezérigazgatóság egy mun-
katársa feljegyzést is készített a józan észnek 
teljesen ellentmondó látványról, sőt, egyesek 
szerint fénykép is készült az ingában rohan-
gáló öreg, nullás mozdonyról. Nem is lett vol-
na semmi baj, ha egy baljóslatú szerencsétlen 
napon, amikor szél rongyos felhőket kergetett 
az égen, az emberek pedig a fejükbe húzott 

kalappal, nyakig begombolt kabátban, nekifeszülve a szélnek, 
boldogtalanul siettek a dolguk után, valamilyen, azóta a fe-
ledés homályába merült okból kifolyólag egy idegen, vidéki 
kolléga került a gépre. Ő természetesen nem ismerhette a 
mozdonyon alkalmazandó trükköket, ezért az oldószelep 
pedálját nem támasztotta ki. Ebből pedig nagy baj kerekedett, 
ugyanis a mozdony fékhengerei menet közben feltöltődtek 
és emberünk – talán gyakorlatlanságból – ezt nem vette 
észre. Így, amikor a végállomáson visszament a mozdonyra 
azt látta, hogy a gép összes kerekének abroncsa kimelegedett, 
kilágyult. Ekkor tört ki a balhé, amely eleinte hatalmas hul-
lámokat vetett, majd a vihar egyre csitult, végül elcsendese-
dett. Nem tudok róla, hogy bárkit komolyabb pénzbírságra 
ítéltek volna, bár az egyik mérnök-reszortos barátom el-
mondta nekem, hogy az üggyel kapcsolatban fegyelmi bün-
tetésben részesítették. Ezzel véget is ért az 1013 mozdony 
karrierje. Ha emlékeim nem csalnak meg, a fiaskó után a 
személyzete az 1163-es paripára nyergelt át.

Alkalmas vagy sem? Ingában a V43 1160-as.
De nemcsak az alacsony pályaszámú gépeknél okozott gon-
dot az ingavonati üzem. Én akkoriban az 1160-as paripán 
lovagoltam, amely ugyancsak nem kedvelte a vezérlőkocsis 
meneteket. Hivatalosan ugyan alkalmas volt rá, hogy tolja a 
szerelvényeket, de nem rendelkezett NBV 2-es utánfékező 
szeleppel, ezért, ha hátul dolgozott, megálláskor vagy lassí-
táskor mindig fékezett a mozdony. Ezt pedig nagyon nem 
szerettük. Választhattunk tehát: vagy kérünk egy másik 
gépet – ezt a megoldást semmi szín alatt nem szerettük vol-
na – vagy beletörődünk, hogy a gépünk ingában mindig fékez, 
ezzel gyorsan koptatva a tuskókat és a kerékpárok felületét, 
rosszabb esetben – ha túl rövidek a megállók közötti távol-

ságok – kimelegítjük az abroncsot. Mi egy harmadik lehető-
ség mellett döntöttünk. Trükköt alkalmaztunk. Eleinte in-
gavonati üzemben egyszerűen kiiktattuk a kormányszelepet. 
E módszerünk persze ellenkezett az utasításban leírtakkal 
és bizonyos veszélyeket is hordozott. Baj esetén ugyanis, ha 
gyorsan meg kell állni, nagyon tud hiányozni a mozdony 
féksúlya. Ezért biztonságosabb megoldásnak bizonyult, hogy 
az ALE 10-es  oldószelep működtető EP szelepének érintke-
zőit zártuk, ha vezérlőkocsiról üzemeltettük a mozdonyt. 
Ezzel azt értük el, hogy gyorsfékezés esetén a mozdony fék-
berendezése is aktívan vett részt a szerelvény lassításában, 
megállításában. E módszer csak egy hátránnyal járt. Túl-
zottan megterhelte az EP szelep mágnestekercsét, de nekünk 
ebből soha nem keletkezett problémánk, a tekercs nem me-
legedett túl, kibírta ezt a szélsőséges igénybevételt. Egy há-
mános kolléga azt mesélte, hogy ők a söntölést szabályzó kar 
első fokozatára kötötték az oldószelepet. Fékezés idején, ha 
a vezérlőkocsiról a gépet oldani akarták, egyszerűen az első 
állásba helyezték a kart. Ötletesnek tűnik, de mi nem pró-
báltuk ki.

Epilógus
A kilencvenes évek elején, amikor már régen nem a 160-as 
Szilin jártam, egyszer csak azt hallottam, hogy az egyik kol-
léga kimelegítette az egykori masinánk az abroncsait. Ekkor 
eszembe jutott, a mi időnkben is előfordult néha, nagy ritkán, 
hogy oldás után néhány tized bar nyomás a fékhengerekben 
maradt. Mivel ismertük a gépünk e roppant kellemetlen tu-
lajdonságát, ezért oldáskor rendszeresen ráléptünk az ALE 
10-es pedáljára és fokozott gonddal ellenőriztük a feszmérő 
mutatóit, ingában pedig mindig feszültség alatt tartottul az 
oldószelep mágnestekercsét, így csak gyorsfékezés vagy kény-

szerfékezés esetén töltődtek fel a fékhengerek. 
Akkoriban a hibát többször jeleztük a mű-
helynek, beírtuk az üzemnaplóba, de amikor 
a fűtőházban a lakatosok lepróbálták, mindig 
kifogástalanul fékezett és oldott. Ezért aztán 
egy idő után belenyugodtunk, hogy ez a ritkán 
tapasztalható rendellenesség már elkíséri a 
járművünket egészen a nagyjavításig. Aztán 
leszálltunk a masináról, így meg is feledkez-
tünk bosszantó hibájáról. Telt-múlt az idő, 
majd valamikor ‚91 táján egy szegény, a gépet 
kevésbé ismerő kollégát szívatott meg rende-
sen az ex beosztott járművünk. A kormány-
szelep néhány tized bar nyomást a fékhenge-

rekben felejtett, így aztán az abroncsok kimelegedtek.
Abban az időben, ha egy munkavállaló – esetünkben moz-
donyvezető – munkaügyi jogvitába keveredett a munkálta-
tójával, akkor többnyire én képviseltem az érdekeit, én tár-
gyaltam a munkáltatói jogkör gyakorlójával. Ebből adódóan 
az egykori masinánkon pórul járt munkatársamat is igye-
keztem kihúzni a slamasztikából, ami esetünkben abból állt, 
hogy megpróbáltam bizonyítani vétlenségét az üggyel kap-
csolatban. Nagy segítségemre lehetett volna, ha megtalálom, 
és be tudom mutatni a régi üzemnaplók vagy a javítást feladó 
bárcák legalább egy példányát – amelyekkel igazolni lehetett 
volna a kormányszelep bűnösségét az üggyel kapcsolatban 
– de sajnos már nem voltak fellelhetők, emiatt aztán a gép 
reszortosának jelenlétében próbáltam bizonyítani, hogy va-
lóban fennáll az oldási rendellenesség. Amint arra előre 
számítottam, akárhányszor fékeztem, majd oldottam, a be-
rendezés tökéletesen működött, a kormányszelep az oldási 
parancsot rendre végrehajtotta. Már majdnem feladtam, 
amikor cirka a huszonötödik próbálkozás után a fékhenger-
ben az oldást követően nagyjából fél bar nyomás maradt. 
Tehát a bizonyítási eljárásom sikerrel járt, a fegyelmezetlen, 
munkáját hanyagul végző kormányszelep lebukott. Arra 
azonban ennyi idő távlatából képtelen vagyok visszaemlé-
kezni, hogy főnökünk milyen döntést hozott az abroncsokat 
kimelegítő kollégával kapcsolatban. Mivel szeretném, hogy 
írásom pozitív kicsengéssel záródjék, tételezzük fel, hogy 
eltekintett a büntetéstől!

A beígért „hibásan kigondolt biztonsági berendezésről” – mi-
vel nem akarom nagyon bő lére ereszteni elbeszélésemet – 
majd a következő részben mesélek.

Móricz Zsigmond   

SZAKMAI KITEKINTÉSSZAKMAI KITEKINTÉS
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MÁV-CSOPORT HÍREK

Profiltisztítás
a Startnál 
- megy a járműgyártás és javítás 
a MÁV Vagon Kft.-hez
A Kormány 1257/2021 (V.12.) határozata értelmében október 1-től a MÁV-Start 
Vasúti Személyszállító Zrt által végzett - a személyszállítási közszolgáltatási 
feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó - járműgyártási tevékenység, 
a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység, valamint az annak 
végzéséhez szükséges humán- és eszközerőforrások a MÁV Vagon Vasúti Jármű 
Gyártó és Javító Kft.-hez kerülnek. Mindez a vasúti gördülőállomány-fejlesztés 
stratégiai céljainak megvalósítása érdekében.

A Kormány határozatában megbízza a nemzeti vagyon kezelésé-
ért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a profiltisztítás ered-
ményes, hatékony és gyors megvalósítása érdekében készítsen 

költség-haszon elemzést is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt a 
• a gyártási tevékenység átadásának módjára és az átadás feltételei-

nek biztosítására
• a vasúti személyszállítási szolgáltatásokhoz szükséges üzemképes 

gördülőállomány biztosításával kapcsolatos tevékenységek tekinte-
tében a profiltisztítás lehetőségeire

• üzemszerű működés biztosításhoz szükséges karbantartási, a vas-
úti fővizsgákhoz szükséges javítási, gyártási, valamint az egyéb, a 
gördülőállomány biztosításával összefüggő tevékenységeinek meg-
osztására

A MÁV a Kormányhatározat megjelenésével összefüggésben hírlevélben 
adott tájékoztatást a munkavállalóknak. Az átszervezésben tervezetten 
olyan területek lesznek érintettek elsősorban, mint az IC+ sorozatgyártás 
és egyéb járműtervezési és gyártási tevékenységek, fővizsgákkal, nagyja-
vításokkal és teherkocsi javítással kapcsolatos tevékenységek. A hírlevél 
szerint a tevékenységek átszervezésében érintett munkavállalók munka-
helye továbbra is biztosított. A változás nem érinti a dolgozók jogait, jut-
tatásait, fizetését.

Mosz

A javítási munkálatokat – az RCH koordinációja, valamint a 
MÁV-START és az ÖBB-TS közös vállalata, a TS-MÁV Gépé-
szet Services irányítása mellett – a MÁV szakemberei végzik 

a Budapesti Járműbiztosítási Igazgatóság ferencvárosi műhelyében. A 
tevékenység kialakításának és folyamatos fejlesztésének köszönhetően 
így már kizárólag csak a nagyobb volumenű, komplex javítást igénylő 
mozdonyokat szükséges továbbítani Ausztriába, az ÖBB-TS műhelyébe.

A tizenötéves együttműködés alkalmából tartott üzemlátogatáson 
Kerékgyártó József MÁV-START vezérigazgató, valamint Gulyás Krisz-

tina és Kóthy Zoltán a TS-MÁV Gépészet Services ügyvezetői voltak jelen. Az ÖBB csoportot az ÖBB-TS ügyvezetője, Sa-
ndra Gott-Karlbauer, a Rail Cargo Hungariát pedig Körös Norbert vezérigazgató, Nyíri András üzemeltetési igazgató, il-
letve Dudok Péter, a vontatójárművek karbantartásáért felelős vontatási szakértő képviselte. A rendezvény fényét emelte 
egy Taurus (1116) és egy Suttogó (2068) mozdony.

„Nagy utat tettünk meg az elmúlt évek alatt, kezdetben nyolc mozdonyért, jelenleg annak tízszereséért, azaz közel nyolc-
van vontatójárműért vagyunk felelősek” – hangsúlyozta Dudok Péter. Hozzáfűzte: „A karbantartáshoz szükséges kompe-
tenciákat folyamatosan fejlesztjük, eleinte kizárólag kisebb javításokat – például napi vizsgálatokat – végezhettünk, jelen-
leg azonban tevékenységünk ezen már jóval túlmutat. Az utóbbi időszak fontos előrelépésének tartom, hogy a tavalyi évtől 
már az ETCS időszakos vizsgáit is lefolytathatjuk. Idei céljaink közül kiemelném a GSM-R mozdonyrádiók vizsgálatára 
vonatkozó engedély megszerzését, hosszabb távra tekintve pedig a light maintenance karbantartási tevékenység teljes 
lefedésére törekszünk.”

Mosz/RCH

15 éve a 
ferencvárosi 
műhelyben
végzik az RCH mozdonyok 
karbantartását

A vontatójárművek 
üzemkészségének növelése 
érdekében az RCH, 
anyavállalatával az 
ÖBB-vel, illetve a 
MÁV-val együttműködésben 
másfél évtizede biztosítja 
mozdonyflottájának alapszintű 
karbantartások tervezését, 
felügyeletét.
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KÖZLEKEDÉSPOLITIKAKÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A korábbi kormánydöntés alapján 2021 második felében 3,7 milliárd forint, 
2022-2025 között pedig évi 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő 
forrással támogatható az egyes kocsi forgalom. A nemzetközi példák 

szerint az állami hozzájárulás stabilizálja, kiszámíthatóvá teszi a szegmens mű-
ködését, így idővel egyre több magánvasúti társaság nyújthat szolgáltatásokat a 
partnereknek. A középtávon 2-4 százalékra becsülhető forgalomnövekedés fo-
kozza a szektor GDP-termelő képességét, hozzájárul a távolsági közúti teherszál-
lítás egy részének vasútra tereléséhez. Az állami támogatás az Európai Bizottság 
jóváhagyásával nyújtható, az innovációs tárca tavaly nyáron indította el a most 
célba ért egyeztetési folyamatot.

Az egyes kocsi forgalomban telephelyenként egy vagy néhány teherkocsinyi 
árut gyűjtenek össze, és ezekből a célállomásnak megfelelően rendezik össze a 
vonatokat. A lehetőséggel több mint 700 cég, köztük állami tulajdonú és 

stratégiai jelentőségű társaságok (pl. gyógyszer- és vegyipari, 
energetikai vállalatok, erdészetek stb.), számos kis- és középvál-
lalkozás él Magyarországon. A szolgáltatás nyújtása pusztán 
piaci alapon nem fizetődik ki, az elmúlt időszakban éves szinten 
mintegy 6 milliárd forintnyi üzemi veszteséget termelt. A kiala-
kult helyzet a tevékenység megszűnésével fenyegetett, így a 
vasúton fuvarozott árumennyiség közel ötödét kellett volna 
kamionokkal elszállítani, tovább fokozva a közutak és a kör-
nyezet terhelését.

Indul a vasúti 
áruszállítás
támogatási programja
A kormány a következő öt évben közel 30 milliárd forinttal segítheti a kötött 
pályás teherfuvarozás versenyképességének megerősítését. Megérkezett az 
Európai Bizottság jóváhagyása, így a szektor szereplői vissza nem térítendő 
hozzájárulást igényelhetnek az ún. egyes kocsi szolgáltatás biztosításához. 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium várakozásai szerint az állami 
támogatásnak köszönhetően több árut szállíthatnak a környezetkímélő vasúton.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 
elmondta: „A kormány a nemzetgazdaság egésze szempont-
jából kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a tiszta és energia-
hatékony vasúti árufuvarozásnak. Az ágazat szén-dioxid 
kibocsátása egységnyi szállítási teljesítményre vetítve mind-
össze hetede a közúti szállításénak. Az állami szerepvállalás 
ezres nagyságrendben biztosítja a munkahelyek megőrzését 
a szektorban, nélkülözhetetlen kapcsolódási pontot tart fenn 
a hazai cégek és a világpiac között.”

A közlekedési módok közötti munkamegosztásban a vas-
út részaránya az elmúlt évtizedben 18 százalék körül mozgott 
Európában, a magyar érték az átlagos szint körül alakult. E 
részarány növeléséhez a vállalkozó vasúttársaságok erőfe-
szítésein túl kezdeményező állami szerepvállalásra van 
szükség a pénzügyi támogatások szintjén is. A szakminisz-
térium a következő hónapokban véglegesíti a támogatás 
igénylésének pontos módját, feltételrendszerét.

„A vasúti teherfuvarozás szolgáltatási színvonalát és ver-
senyhelyzetét az infrastruktúra korszerűsítésével és bővíté-
sével is javítjuk. Megépült a harmadik vágány a Déli vasúti 
összekötő hídon és a kapcsolódó vonalszakaszokon, ezzel a 
hazai hálózat legfontosabb szűk keresztmetszetét számoljuk 
fel. Zalaegerszegtől Záhonyig az ország több pontján létesül-
nek intermodális konténerterminálok, innen a távolból vas-
úton érkező árut kamionokon juttatják el a közeli célpontok-
ra. Előkészületben van a vasúti áruforgalmi fejlesztési 
koncepció és a Budapestet délről kerülő V0 tehervasútvonal 
is. Azon dolgozunk, hogy Magyarország Közép-Európa te-
herfuvarozási, logisztikai és elosztó központjává váljon” – 
tette hozzá Mosóczi László.

Mosz/kormany.hu
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VISSZATEKINTÉSVISSZATEKINTÉS

A vérzivataros vesztett világháború és a szomorú emlékű 
forradalmak elmultával, édes magyar hazánk szörnyű meg-
csonkítása miatt lelki depresszió ülte meg a lelkeket or  szág-
szerte.

De fokozottabban éreztük s érezzük ezt mi, miskolci moz-
donyvezetők, akiknek szűkebb hazáj ából -  Miskolc váro-
sából, a trianoni papírrongy határvárost csinált; akiknek a 
messzibe figyelő tekintete megszokta Munkács történelmi 
várát, Turúlmadarát, Mezőlaborc   Homonna erdőkoszorúz-
ta hegyeit, Ajnácskő, Fülek, Zólyom, Kassa és vidékei régi 
magyar dicsőségről regélő váromladékait, aranykalásszal 
borított rónáit, ma pedig az általunk vezetett büszke vasparipa 
megtorpan városunk közeli szomszédságában.

A jelen tűrhetetlen volta, a régi boldogabb helyzet dacos 
visszavárása, visszakövete  lése, a szebb jövő, emberhez mél-
tóbb élet, magyar hazánk feltámadásában vetett rendíthe  
tetlen hitünk, melyért, ha kell áldozatra készen állunk, ér-
lelte meg bennünk a gondolatot, hogy addig is, míg ennek 
ideje elérkezik, ne nézzük tétlenül azon heroszi küzdelmet, 
melyet nemzetünk a körülöttünk felsorakozott rabló érdek-
társaság ellen folytat. De magunk is vegyük ki szerény te-
hetségünkkel és eszközeinkkel részünket abból, hogy nem-
zetünkre már-már reáboruló koporsófödelet fölemelni és 
annak eltávolításában minden erőnkből közreműködni 
iparkodjunk.

Elnyomottságunk és megcsonkítottságunk tudatában ér-
lelődött meg bennünk egy dalárdaalapítás gondolata, amely 
itt a trianoni Magyarországban határvárossá lett Miskolcon 
művelője lenne a magyar dalkultúrának. Művelője az édes 
magyar dalnak, melyet mi magyarok valamennyien az anya-
tejjel szívtunk magunkba s amely a jelen körülmények között 
egyedül alkalmas eszköz arra, hogy ajkainkon felcsendülve 
- átrepüljön az erdőkön és mezőkön, hegyeken és völgyeken 
túl, hazug ·határainkon át, rab magyar testvéreink vigasz-
talására, bátorítására.

Igen, a magyar dal, ez képez-
heti egyedül a kultúrfölényünk-
höz méltó és lehetőségű fegyve-
rünket, meg nem alkuvásunk 
kifejezésére. A magyar dal a 
magyar nemzeti érzésnek imába 
magasztosult kifejezése. A ma-
gyar dal leghívebb kifejezője, 

legnagyobb magyarázója ezeréves hazánk viszontagságos 
történelmének. A dalban fejezzük ki lelkeink örömét, éle  
tünk szomorúságát, boldogan reménykedő szerelmünket, 
vagy csalódottságunk keserű érzését egyaránt, a dal végig-
kísér életünkön bölcsőnk dalától sírunkig s bátorít, vigasztal, 
kitartásra buzdít, örömeinket fokozza, fájdalmainkat enyhí-
ti s irredenta dalaink egy szívvel érzővé, egy lélekkel gon-
dolkozóvá fűzik a nagy néprengeteg maroknyi magyarságát.

Elgondolásunkat tett követte s többszöri megbeszélések 
után, 1926 május hó 10-én Tornai Gyula mozdonyfelvigyázó, 
akkori elnök által összehívott választmányi gyűlés megbíz-
ta Valovics Gyula akkori ügyvezető alelnököt egy felhívás 
megszövegezésére és kibocsátására. A felhívás két irányban 
történt, egyrészt dalosok toborzására irányult, másrészt 
alapító tagok, illetve alapítási tagdíjak szerzésére. A felhívás 
mindkét irányban eredményes volt, amennyiben nemcsak 
dalosok jelentkeztek kellő számban, hanem – s ez jellemző 
az egész miskolci fűtőház dalszeretetére, -hogy rövid idő alatt 
15,375.000 korona gyűlt össze. Akkora összeg ez, amely kell 
hogy gondolkozásra késztesse e sorok olvasóit és amely tény-
re a dal  pártoló szíves adakozók mindenkor elégedetten te-
kinthetnek vissza. Lehetővé tétetett általa az első és ezideig 
egyedüli magyar mozdonyvezetői dalárda életrehívása, amely 
dalárda, mint ezt később látni fogjuk - becsületes munkál-
kodása által elért sikereivel iparkodik alapítóinak áldozat-
készségét meghálálni.

Az alapításí díjak jegyzését Hegedüs Győző föfelügyelő, 
vontatási osztályfőnök úr 300.000, míg Könczöl Bálint fel-
ügyelő, fűtőházfőnök: úr 500.000 koronával kezdte meg; 
nemeslelkű példáikat követte az egész fűtőházi tisztviselői 
kar és személyzet, ki-ki saját tehetségéhez mérten. Ezen 
nemes lelkesedés és áldozatkészség természetesen lehetővé 
tette a dalárda gyors megalakulását. A dalárda karnagya 
néhai Beregszászy Károly igazgatótanító, neves miskolci 
karnagy lett; a megalakult dalárda·58 tagból állott, közöttük 
32 mozdonyvezető. Összpróbáját 1926 szeptember 7-én tar-

A TÖRTÉNELEM 
az élet 

tanítómestere
Nemrég belelapoztam az 1932-es Magyar Mozdonyvezetők 

Almanachja-ba.

Mit ad Isten, a Miskolci Fűtőháznál, egy ötoldalas írásnál nyílt ki a könyv. 
Hazafelé a villamoson, nem kis feltűnést keltve – egy könyvolvasó ember! – el is 

olvastam.

Az első gondolatom az volt, mi mindenre volt idejük a régi embereknek!
De persze akkor más volt a világ. Az a világ a munkás művelődési egyletek, 
az olvasókörök, sportkörök és a dalárdák világa volt. Mára ezt felváltotta a 
virtuális világ, és annak virtuális közössége. Semmi bajom a modern világgal, 

de a régi, emberibb volt…

Nem untatlak Titeket mind az öt oldallal, rövidítve adom közre az öt oldalt.  
A szórenden, régies írásmódon, toldalékoláson nem változtattam, esetenként 

egy-egy, már akkor is hibának számító elírást javítottam.

Áthatja az írást a Trianoni trauma, és az is átjön, hogy az emberek akkor is 
gyarlók voltak…

Tóth Ferenc Attila

A MAGYAR MOZDONYVEZETŐI KARBAN EDDIG ELSŐ 
ÉS EGYEDÜLI DALKÖR.
A MISKOLCI MOZDONYVEZETŐK OTTHONA 
DALÁRDÁJA MEGALAKULÁSA ÉS MŰKÖDÉSE
1926 MÁJÚS 10-TŐL, 1932 JÚLIUS 1-G)
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totta. Legelőször betanult énekszámai: a Hiszekegy, Himnusz, 
Szózat voltak.

Első nyilvános szereplése dalárdánknak 1927 február 19-én 
Könczöl Bálint felügyelő, fűtőházfőnök úr névnapja s febru-
ár 27-én Hegedűs Győző főfelügyelő úr névnapja alkalmával 
történt, amely tény a hála és a köszönet kifejezése volt, ami-
ért említett urak a dalárda életrehívhatását hathatosan elő-
segíteni szívesek voltak.

A dalárda megalakulás munkájánál Tornai Gyula, Valovics 
Gyula, Papolczy Tamás, Lukács Tamás, Gyöngyösi Gyula 
vettek tevékeny részt a tagok toborzása és az anyagiak ösz-
szegyűjtése tekintetében, míg a dal gyakorlati részével Vasas 
Gyula, Lukács Tamás, Matisz Sándor, Ritu János adtak ma 
is követendő példát többi dalostestvéreinknek.

· 1927 április 27-én a módosított alapszabályok értelmében 

megtartott választmányi gyűlésen a dalárda első ügyvezető 
elnökévé Kertész Elemér ny. főmozdonyvezetőt, titkárrá Ko-
vács Bernát, kótatárossá Lengyel Gyula, Kovács István kar-
társakat választotta. A megválasztott ügyvezetők lelkesen 
fogtak munkájukhoz mingyár bejelentették részvételüket a 
miskolci Vonatkísérők Dal és Zeneköre által 1927 június 6 
-7-én zászlószenteléssel kapcsolatos dalosversenyre a kezdők 
csoportjában. Kezdő dalosokkal ilyen rövid, alig 10 hónapos 
gyakorlati idővel versenyre jelentkezni kockázatos dolognak 
látszott, azonban karnagyunk és dalosaink vállvetett mun-
kája meghozta az eredményt, amely feltűnő volt. Dalárdánk 
párhónapos fennállása után megnyerte az la díjat, egy szép 
ezüstkoszorut. Örömünk határtalan volt s az eredmény ösz-
tönzésül szolgált s jogos reményt nyujtott a kezdetnek siker-
rel járó munkája ambícióval való folytatására.…

Kertész Elemér dalárda-ügyvezető elnök és tisztviselőtár-

sai két évi küzdelemteljes, de eredményes és köszönetet 
érdemlő tevékenységük után tisztségükről lemondottak. 1928 
december 12-én tartott választmányi gyűlés, tekintettel az 
országos versenyen való részvétellel járó igen nagy anyagi 
megterhelésre és erkölcsi felelősségre, a dalárda élére há-
romtagú bizottságot választ: Vilmos Elemér mozdonyfelvi-
gyázó, Vasas Gyula főmozdonyvezető és Papolczy Tamás 
művezető személyében. Karnagy és dalárda a vállalt köte-
lesség nagyságához mérten fogott az „Örök határ” címü 
versenydarab tanulásához. Míg a dalárda élére választott 
bizottság, Papolczy Tamás ügyvezetővel az élén, hozzáfog a 
részvételi költség társadalmi úton való megszerzéséhez.…

Az 1800 pengővé duzzadt összeg mindenekfelett bizonyít-
ja, hogy a miskolci fűtőház minden tagja a magyar dalban 
összeforrott dalárdánkka1, s mennyire értékeli annak fárad-
ságos munkáját és értékeli sikereit, de jelenti azt is, hogy a 

dalárda élére választott bizottság igen 
nagy nyereséget jelentett a dalárdánk-
ra nézve, a kellőleg alig értékelhető 
munkásságuk nélkül ezen eredmény 
elérése lehetetlenség lett volna.

Elkövetkezett június 28. Dalár-
dánknak számot kellett adnia felké-
szültségéről. A könnyű műdalcsoport-
ban 49 benevezett, sok 30-35 éve 
működő dalárdával szemben állva. 
Az eredmény a 17-ik helyezéssel járó 
- első tiszteletdíj - egy ezüst serleg 
lett. Első pillanatra talán az eredmény 
nem látszik kielégítőnek. Ha meggon-
doljuk azonban, hogy dalárdánk há-
roméves sem volt, mégis maga mögött 
hagyott 32, nálunk sokkal régebben 
létező és így nagyobb gyakorlottsággal 
rendelkező, legtöbb esetben sokkal 
nagyobb létszámmal és anyagi esz-
közökkel is bíró dalárdát, az ered-
mény bámulatos. Ezen eredmény a 
dalárdánk vezetőségét meggyőzte 
arról, hogy a miskolci Mozdonyveze-
tők Otthona Dalárdáj ának vitalitása 
elsőrendű és hogy a dalárda nagy 
feladatokra képes, nem csüggedő hit-
tel élesztette a dalosok becsvágyát az 

elkövetkezendő további küzdelmekre.
Felsőbbségünk látva azt a nagy ambícíót, mellyel a karnagy 

és dalárda egyforma megértéssel halad felfelé ívelő útján, a 
fentartó egyesület anyagi segítségére áll és 1927- 1928. évek-
ben 400-400 pengővel járul hozzá a dalárda fönntartásához, 
a fűtőházi kávézó fölös jövedelméből.

A miskolci műhelyi Dal és Önképző Kör 1927 július havá-
ban, nyereménytárgyaink elhelyezésére, egy művészies szek-
rényt adományozott dalárdánknak.

Fogadják a szíves dalpártoló adományozók nemes csele-
kedetükért őszinte, hálás köszönetünket.…

1930 augusztus 4-én a dalárdának ez évben megszerzett 
díjával már négyre szaporodott értéktárgyait, melyeknek a 
sikeres munka megbecsülése, dalosszokások szerinti felava-
tása ezidei·g szegénységünk miatt késelt, Gyöngyösi Gyula 
elnök kezdeményezésére emlékezetes és igen látogatott, 
ünnepélyes keretek között avattuk fel. A koszorú- és serleg-
avatás egy dalárda életében mindig nagy esemény. Aki tud-
ja értékelni a dalárdák munkáját, az látja, hogy a karnagyon 
kívül, ki minden tudását, egyéniségét beleadja a tanítás 
művészetében szükséges, hogy minden dalost is áthasson a 
magyar dal szeretete és annak tudata, hogy az elkövetkezen-
dő versenyen tudását karnagya vezetésével diadalra is jut-
tassa. A küzdőtérről való győzelmes elvonulás, ílletve a dí-
jaknak ünnepélyes felavatása, a dalárda és karnagya iránti 
megbecsülésnek, lelki érzéseinknek közelebbi kifejezője. 
Hogy a vontatási szolgálatban tekintélyes számú kilométerek 
befutása, vagy leendő mozdonyvezetők a munkapadból való 
távozása után, a dalórára siető fáradttestű és lelkű dalosok 
tanítása más könynyebb foglalkozású tagokból álló dalárdá-
val szemben mennyivel fáradságosabb munkát rónak az őket 
tanító karnagyra, ki éppen ezért kétszeres büszkeséggel 
tekinthet a mozdonyvezetők dalárdájával kivívott sikerekre, 
azt hiszem nem kell bővebben magyarázni. Úgy hisszük, 
nem csalódunk, ha ezen serlegavató ünnepélyen felsőbbsé-
günk és városi előkelőségek személyiségei megjelenését, az 
említettek elismerésének tulajdonítjuk. Hegedüs Győző fő-
felügyelő, vontatásfőnök, Könczöl Bálint felügyelő, fűtőházfő-
nök, Adorján Károly felügyelő, fűtőházfőnökhelyettes urakon 
kívül az egész fütőházi tisztviselői kar, Balázs Győző dalos 
¬ kerületi elnök, Koller Géza zeneiskolai igazgató, Miskolc 
személyp.-u. főnöke, Galgóczi Béla felügyelő, a Máv. mühelyi 
Dal és Önképző Kör illusztris alelnöke, Kigyóssy Sándor 
mérnök és a Miskolci Iparos Dalárda, Vonatkísérők dalár-
dája nevében megjelent urak mindannyian felszólalásaikban 
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adtak nagybecsüléseiknek kifejezést. Ezen ünnepélyen, talán 
szokatlanúl, minden egyes dalos és ·megjelent vendégünk 
hosszabb-rövidebb emlékbeszéd kíséretében továbbította az 
avatott serleget szomszédjához, ami sok érdekes és mulat-
tató epizódra vezetett. Az ünnepelt dalosokat az Otthon lát-
ta vendégül, melynek vezetősége ez úton is kifejezni kívánta 
velük szemben érzett szeretetét.

1931 április hó 21-én Helm Sámuel mérnök úr a dalárda 
elnökségéről leköszön s minden fáradozásunk, hogy őt szán-
déka megmásítására bírjuk, sikertélen.…

Szeptember 5-én a Szolnoki fűtőházi Összetartás dalárda 
által rendezett miskolci kirándulásán az Összetartás, a mis-
kolci Dal és Önképző Kör és a mi dalárdánk közösen tartot-
tunk hangversenyt a műhelyi étteremben, szépszámú érdek-
lődő közönség előtt, emlékezetes sikerrel. De reánk nézve 
ezen hangverseny kétszeresen emlékezetes, mert ezen alka-

lommal vezényelte dalárdánkat boldog emlékű Beregszászy 
Károly karnagyunk utoljára, mert néhány napra rá, szep-
tember 13-án, váratlanul elhunyt.

Halála megrendített mindannyiunkat, ő mindenkinek 
Károly bácsija, dalárdánknak nemcsak karnagya, hanem 
valóságos atyja volt. Dalárdánk fejlődésének minden moz-
zanata az ő fáradhatatlan munkásságáról beszél. Szep-
tember 16-án kísértük el az összes miskolci dalárdák és a 
gyászoló közönség ezreinek kíséretében utolsó útjára, 
énekelve azon gyászdalokat, melyeket nemcsak tanított, 
hanem egyrészének szerzője is volt. Emlékét mindig ke-
gyelettel fogjuk megőrizni.

Kiss Dénes zenetanár kitűnő eredménnyel végzett zenei 
tudása a dalárda vezetőségének ígéretet nyújt arra, hogy 
Beregszászy Károly öröksége, hozzá méltó utód kezébe került, 

ki néhai elődjének nyomdokain haladva fogja dalárdánkat a 
fejlődés további útján vezetni. Az új karnagy fiatalságának 
teljes munkabírásával fog hozzá dalárdánk tanításához. Első 
nyilvános szereplése november l-én elhunyt karnagyunk 
sírjánál volt. 1932 február l8-iki választmányi gyűlés a da-
lárda elnöki tisztségére Könczöl Bálint felügyelő, fűtőházi 
főnök urat kéri fel, aki azt volt szíves elfogadni s a dalárdát 
törekvéseiben a legmesszebbmenő támogatásban részesíte-
ni.…

A június 5-én tartott kerületi verseny meghozta fáradozá-
saink közös eredményét, a könnyű műdalcsoportban 42 
pontot, a dalárdák által elérhető legmagasabb osztályozást 
nyervén el, dicsőséget szerezvén általa nemcsak a dalárdának 
és agilis karnagyának, hanem a dalárdát fenntartó miskolci 
Mozdonyvezetők Otthonának és az egész magyar mozdony¬-
vezetői karnak is.

Otthonunk és dalárdánk minden tagja végtelen örömmel 
vette ezen országos viszony¬ latban is egyed ül dalárdánk 
által elért magas pontozású eredményt s lelkesedésükben 
dalostestvéreink Kiss Dénes karnagynak egy müvészies ki-
vitelű ezüst karnagyi pálcát, Papolcz y Tamás dalosügyi 
ügyvezető elnöknek egy értékes emléktárgyat ajándékozta 
k a sikeres verseny emlékére. Ezen emléktárgyakat július 
27-én tartott díszgyűlésen Könczöl Bálint felügyelő, fűtő-
házfőnök úr, a dalárda elnöke és Balázs Győző tanár úr, a 
XII. daloskerület elnöke, könnyekig ható beszédjeik kereté-
ben nyújtottak át ünnepelteknek, méltatván a dalárda érde-
keiben kifej tett fáradhatatlan munkásságukat, az Isten 
segítségét kérve további, közös fáradságot és gondot okozó, 
de közös örömet is jelentő sikeres munkálkodásikra.

Ismertetett versenyeke·n kívül dalárdánk fennállása óta 
résztvesz minden Miskolc városában történő társadalmi 
eseményen, a városunkban megjelenő hazai vagy idegen 
állam magasabb allású személyiségei megtisztelésére adott 
dalosszerenádokon, március 15-iki emlékünnepélyen, dalos-
napokon, hősök emlékünnepein, mint munkaadó intézetünk 
kereteiben előadódó ünnepélyeken, ismeretterjesztő előadá-
sokon. Otthonunk aktív és nyugdíjas tagjainak végtisztes-
ségén is minden alkalommal résztvesz dalárdánk, a gyászo-
ló család iránti részvétüket gyászdallal fejezvén ki, 
fájdalmaikat enyhíteni óhajtván általa.

Dalárdánk anyagi fenntartását ezidöszerint egyedül a mis-
kolci Mozdonyvezetők Otthona látja el, mely irányú tevé-

kenység ezideig az egész magyar mozdonyvezetői karban, 
illetve a kar által fenntartott országos és vidéki otthonok 
között egyedüli, nem csak a működő tagok felénél nagyobb 
számot tevő mozdonyvezető dalosok tekintetében, hanem 
annak a naponként nehezebbé váló anyagi lehetőségei meg-
szerzése tekintetében is. Az Otthon évi költségvetésében 
ezen tétel évi 1500 pengő összeggel szerepel. A dalárda ha-
téves működése alatt Otthonunk a dalárda részére több mint 
10.000 pengőt fordított, olyan összeg ez, tisztelt olvasóim, 
amelynek birtokában ma már nem volna a miskolci Moz-
donyvezetők Otthona saját székháza kérdése megoldatlan 
probléma.

Otthonunk vezetősége azonban a dalárda fenntartását 
elsőrendű kötelességének tartja s minden tőle telhetőt elkö-
vet annak további fenntartása és továbbfejlődése elömozdít-
hatása érdekében, nemcsak azért, mert eddigi szereplései 
által a dalárda a reáfordított anyagiakat meghálálni iparko-
dott, hanem azért is, mert a magyar dalon keresztül kívánunk 
tanuságot tenni hazaszeretetünkről, nemzeti érzéseinkről 
és általa kívánunk az egész magyar mozdonyvezető kar ne-
vében tanuságot tenni arról, hogy a végrehajtó szolgálat 
idegeket romboló elfoglaltsága által részben indokolt, egymás 
között fellépő gyakori sajnálatos véleményeltérések mellett 
tud ez a kar a szépért, a nemesért küzdeni, lelkesedni és tud 
érette áldozatot hozni is.

A dalárda vezetősége az 1933. évben tartandó országos 
versenyre, most már kiérde¬ melt jogosultsággal résztvenni 
kívánó dalárda részére egy díszzászlót óhajt szerezni, hogy 
annak színeiben jelenhessünk meg a nemes küzdelemben, 
az egész Magyar Mozdonyvezetői Kar nevében. Ilyen irányú 
felhívásaink az egész ország Fűtőházaihoz kiküldettek vagy 
ezután fognak kiküldetni. Erős reményünk van hozzá, hogy 
a magyar mozdonyvezető kar megért bennünket s szíves 
támogatásával lehetővé teszi nemes törekvéseink elérhetését 
s magyar dalunk, magyar imádságunk közös lelki kinccsé 
fogadott birtokában megerősödve, egy szívvel, egy lélekkel 
küzdünk magyar igazságunkért, magyar hazánk feltámadá-
sáért.

Adja az Isten, hogy úgy legyen. 

Miskolc, 1932 augusztus hó 1.
Papolczy Tamás ügyvezető elnök adatai alapján összeállította:
Gyöngyösi Gyula főmozdonyvezető,
a miskolci Mozdonyvezetők Otthona elnöke.
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• Magas összegű szolgáltatásokkal rendelkezik
• A világ összes országára érvényes
• Akár EGY napra is igénybe vehető
• 24 órás magyar nyelvű segítség
• Biztosítási védelem kiterjed a nem versenyszerűen űzött extrém sportokra is:

 º síelés
 º snowboard
 º vadvízi evezés
 º búvárkodás 40 méter mélységig
 º hegyi túrázás 3500 méteres magasságig.

• Legfeljebb 21 napig tartózkodhat kint egy kiutazás alkalmával
Külföldi munkavállalásra nem használható!

Utazás megkezdése előtt legalább 1 héttel e-mail-ben el kell küldeni:
• A kiutazók nevét és születési dátumát
• Több személy kiutazása esetén valamennyi kiutazó adataira szükség van (akkor is kérem megírni az adatokat,  

ha már régebben megírta!)
• Amennyiben csak családtag utazik, akkor meg kell jelölni, hogy kinek a családtagja.
• Tagcsoportjának a nevét
• Az utazás első és utolsó napját
• Célországot. (Nem kell felsorolni az átutazó országokat)
• Autóval utazás esetén: A gyártási időtől számítva (év,hó,nap) 15 évnél nem régebbi autó gyártási éve és rendszáma 

(A 15 évnél régebbi autóra - mint járműre - nem vonatkozik a biztosítás! Műszaki segítségnyújtás esetén vehető 
igénybe a feltételek szerint.)

e-mail cím: Hegedűs Gizella: biztositas@mosz.co.hu

Az egy időben egy helyre utazók EGY fedezetigazoló lapot kapnak. Ezt e-mailben kapod meg, és onnan 
lehet kinyomtatni. Ezt az utazás ideje alatt feltétlenül magadnál kell tartani, hogy az esetleges biztosí-
tási eseménykor be tudd mutatni. Külföldön keletkezett kár esetén haladéktalanul tárcsázni kell a fe-

dezetigazoláson lévő éjjel-nappal hívható telefonszámot, a kár bejelentése miatt. Minden egyéb fontos tudnivalót és 
teendőt el fognak mondani. 

Haladéktalanul hívd a MOSZ Központot a napok visszaírása (áthelyezése) ügyében, ha:
• az utazás elmarad
• az időpont módosul
• a megkezdett utazás lerövidül, hosszabbodik
• a célország módosul (csak ha messzebbre utazol) 

Jó utat, jó pihenést kíván a Mozdonyvezetok Szakszervezete!
https://mosz.co.hu/147-Utasbiztositas.html 

biztonságodról a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete gondoskodik!
A MOSZ minden szakszervezeti tagnak és közvetlen családtagjainak térítésmentesen 
utasbiztosítást nyújt az Union Biztosító által, amely prémium kategóriát képvisel.


