
A KTE a rendezvényről videófelvételt készít, melynek célja a

rendezvényeinek megörökítése. Az elkészült felvételek a KTE

honlapján, online közösségi felületein, valamint további

kiadványokban is közzétételre kerülhetnek. Amennyiben a

felvételeken nem kíván szerepelni, akkor kérjük a kamera és a

mikrofon kikapcsolását és csak akkor aktiválja, ha szót kért, és

kapott. A hozzászólása után kérem, hogy ismét szíveskedjen

azok kikapcsolását.

Közlekedéstudományi Egyesület

Általános Közlekedési Tagozat

2022.
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2016 évben a KTE Általános Közlekedési Tagozat elnöke 

Horváth Zsolt Csaba lehetőséget biztosított a BME-ITS által, 

hogy „Közlekedéstechnikai Napok” c. konferencia 

sorozatunkat beindíthattuk Dr. Fónagy János KTE elnök 

védnöksége alatt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen (Budapest, XI Műegyetem rkp. 3., K épület I. 

emelet 72 sz. terem)

Az 1949-ben alapított Közleke-

déstudományi Egyesület 4000

egyéni taggal és több mint 100

támogató-, jogi és pártoló tag-

gal Magyarország egyik legna-

gyobb országos műszaki-tudo-

mányos civil egyesülete. A KTE

tizenkilenc megyei területi szer-

vezetével és kilenc budapesti

tagozatával az ország teljes terü-

letét és a közlekedési szakma

széles vertikumát fedi le. Az

egyesület működése, tisztség-

viselőinek választása demokra-

tikus alapokon nyugszik Az átfo-

gó problémák tárgyalása több

területi szervezet/tagozat egység

összefogásával döntően nyílt

vitafórumokon, illetve munkabi-

zottságokban folyik.



„Egyszer volt, hol nem 

volt” 

2016. április 5.

13:00 óra

2016. április 05. Közlekedéstechnikai Napok- „Egyszer volt, hol 

nem volt” 

2021.év végéig 92 szakmai rendezvényünk volt. A vírushelyzet 

miatt át kellett térni a Microsoft Teams videókonferenciára.



1. 2016.05.10. Vasúti járművek fejlesztése és karbantartása

2. 2017.05.16. Akit a mozdony füstje megcsapott…(I.rész)

3. 2017.05.23. Mozdonyszimulátor szakmai kirándulás

4. 2018.02.21. Akit a mozdony füstje megcsapott…(II.rész)

5. 2019.09.18. Vasútgépész

6. 2020.07.02. A Magyar Mozdonyok (92 55 0418 198-1 psz. megmentése az 

utókornak) videókonferencia

7. 2021.03.24. Magyar gőzmozdonyok, avagy „Akit a mozdony füstje 

megcsapott„ videókonferencia

8. 2021.05.19. Régi magyar vasúti járművek I. videókonferencia

9. 2021.09.08. Régi magyar vasúti járművek II. videókonferencia

10. 2022.02.03. Régi magyar vasúti járművek III. videókonferencia

11. 2022.06.15. Régi magyar vasúti járművek IV. videókonferencia

12. 2022.09.26. Közlekedéstechnikai Napok – Régi magyar vasúti járművek V

Vasúti 

járművek

Ez volt!

Régi magyar vasúti 

járművek III.

2022. Június 15.

13:00



88 éves korában 

otthonában, szerettei 

körében meghalt Moldova 

György Kossuth-díjas magyar 

kortárs író

Az Akit a mozdony füstje megcsapott… Moldova György 1977-ben

megjelent riportkönyve, szociográfiája. A mű 1975 és 1977 között

készült, átfogó képet ad a Magyar Államvasutak belső életéről,

működéséről; bemutatja a vasút dolgozóinak életét,

munkakörülményeit.



KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI MINISZTÉRIUM

VASÚTI FŐOSZTÁLY

FŐOSZTÁLYVEZETŐ, A MÁV VEZÉRIGAZGATÓJA

MEGBÍZÓLEVÉL

Moldova György… író könyvet készít a Magyar Államvasutak történetéről, mai 

munkájáról és a vasutas dolgozók életéről.

Munkáját a Magyar Államvasutak vezetése és személy szerint én magam is 

támogatom, ezért kérem a Vasút vezetőit és dolgozóit, hogy számára minden 

szükséges segítséget, felvilágosítást adjanak meg. Ezt a magam hatáskörében 

engedélyezem.

Engedélyezem továbbá, hogy Moldova György minden külön engedély nélkül 

a Vasút egész területén szabadon mozoghasson.

Fontosnak tartom, hogy közös segítségünkkel Moldova György olyan anyag 

birtokába jusson, mely méltóan mutatja be a vasutasok életét, munkáját, 

harcait.

Ez a megbízólevél visszavonásig érvényes. 

Budapest, 1975. január 23.

Urbán Lajos



„A forgalomnak menni kell! 
Budapest-Ferencváros 

„Az 1970-es évekre a vasútnál csak a hülyék maradtak – és a 

megszállottak.”

Egy vasúti vezető
„Berendi lassan és tagoltan válaszol, szüneteket tart, és figyeli, hol tartok a

jegyzetelésben;

– Reggel két óra ötven perckor kelek, három óra tíz perckor lépek ki a kapun,

éppen elérem a szolgálati trolibuszt és a 23-as villamost, ha kések, a vezető

néha már megvár. Négy óra előtt köszönök itt, Ferencvárosban a kapusnak.

Este még fogadom az éjszakára belépő szolgálatot, és tizenkilenc órakor

teszem le a lantot.

– És mindennap tizenöt órát dolgozik?

– Kivéve a vasárnapot, akkor egy órával később kelek, és már délben

hazamegyek. Pontban tizenkét órakor ebédelek a családommal.

– Udvarhelyi, a régi ferenci főnök. Itt lakott a Gyáli úton, ő néha reggel két

órakor bejött körülnézni. Ha éjszakás forgalmi rendelkező voltam, és felhívtam a

gurítódombot vagy a rendezőt, biztos, hogy ha valaki felvette a kagylót, az

nem a forgalmista volt, hanem Udvarhelyi. Katonabakancsban járt, el volt

szakadva a kabátja, lobogott a haja, úgy rohangált; a vasutasok úgy is hívták,

hogy Kis Borzas. Mikor elküldték nyugdíjba, engem akart az utódjának.”



„Nemcsak Ferencváros, hanem az egész magyar vasút kis falvakban eresztette

mélyre a gyökereit, ahonnan időtlen nemzedékek óta az embereit kapja. Tura,

Újszász, Karácsond, Ludas, Pusztaszabolcs, Vésztő, Kelebia mind

vasutasközségek, ahol az élet ritmusa a vasúti műszakváltásokhoz igazodik,

szerdán van vasárnap, ha a családfő akkor kapja ki a szabadnapját – de a

hagyományok szerint egyik falu sem mérhető Adácshoz.”

„1950-ben, ha valaki elvitt egy táska szenet, jelenteni kellett, két-három hónap 

börtön járt érte; ha a felvigyázó vagy más tudott róla, de nem szólt, akkor őt is 

elvitték.

Emlékszem egy régi esetre: egy széntéri munkás a faládájában akart hazavinni 

szenet, a haverok észrevették, és viccből kicserélték a szenet bagi kőre. Este 

oson a mi emberünk a ládával, mikor két civil nyomozó megállítja a sínek 

között.

– Mit visz olyan nehezet a táskájában?

– Követ – mondja kínjában.

– Követ?! Mutassa csak!

A nyomozók megnézik a ládát: valóban kő van benne; legyintenek:

– Maga hülye. Menjen a fenébe!

Az ember aztán harminc liter bort fizetett a haveroknak.”



„A mozdonyvezető fizetése két fontosabb részből tevődik össze; többé-

kevésbé állandónak tekinthető a rangfokozati bér – ez a vasútnál eltöltött

időtől függ; aztán a munkaköri besorolás, sőt még a túlórák is, mivel a szolgálat

tartama nem haladhat meg egy havonként rögzített óraszámot.

Ez együttvéve sem sok, százkilencvenegy órára kétezer-háromszáz–háromezer

forintot tesz ki. A fizetés másik fele a változó illetmény, a vonatok után járó

pénz.

Minden vonatnak meghatározták a menettartami díjazását. Ha a

mozdonyvezető expressz- vagy gyorsvonatot visz, óránként körülbelül

tizennégy forintot, tehervonatért hat-nyolc forintot, gépmenetért – mikor szóló

mozdonnyal szalad – öt forint ötvenet.

Lássunk néhány mozdonyvezetői fizetést 1975 első feléből. Zs. István, a Keleti

Fűtőház egyik elismerten legjobb régi vezetője

januárban: 261 óra 6168 forint

februárban: 212 óra 5188 forint

márciusban: 225 óra 5557 forint

áprilisban: 228 (!) óra 6258 forint

(itt mutatkozik meg, hogy nem az órák száma a döntő, hanem hogy milyen

menettartami díjazású vonatokat visz valaki) „



Levezető elnök, a beszélgetést vezeti: Kisteleki Mihály gépészmérnök, ny.

igazgató

A tervezett program

13:00 – 13:10 Köszöntő - Horváth Zsolt Csaba, KTE Általános Közlekedési

Tagozatának elnöke

13:10 – 13:30 Levezető elnöki megnyitó - Kisteleki Mihály gépészmérnök, ny.

igazgató

13:30 - 14:00 Hódít a retró? - MÁV-START járműmegörzési program - Mucsi

Barnabás MÁV-START műszaki koordinátor hatósági ügyek

14:00 - 14:30 A 269-es gőzmozdony felújításának jelenlegi helyzete - Molnár

Tibor Első Magyar Gőzvasúti Alapítvány műszaki vezető

14:30 - 15:00 A HÉV M VIII-as motorkocsijának és P XV-ös pótkocsijának

története - Szécsey István Siemens Mobility Kft. értékesítési vezető

15:00 - 15:30 Háttérjegyzetek és tanulságok a V43 sorozatú villamos mozdony

forgóvázai kifejlesztéséből és magyarországi üzeméből - Kiss Csaba

fejlesztőmérnök MÁV Zrt.

15:30 - 16:00 Fogaskerekű gőzmozdonyok Magyarországon - Dr. Malatinszky

Sándor KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatóság

Járműtanúsítási irodavezető

16:00 – Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadások

nyomán.

Régi magyar vasúti 

járművek III.

2022. február 23.

13:00

Ez volt!



Meghívó - Villányi György: 

A magyar mozdonygyártás 

nagykönyve 

könyvbemutató

2022.május 4.





Daily Mail: A magyar 

válogatott gulyást csinált 

az angolokból

2022. június 14.



13:00 – 13:10 Köszöntő - Horváth Zsolt Csaba, KTE Általános Közlekedési

Tagozatának elnöke

13:10 – 13:30 Levezető elnöki megnyitó - Kisteleki Mihály

gépészmérnök, ny. MÁV igazgató

13:30 - 14:00 „A 100 éves Szinvavölgyi, majd Lillafüredi Állami Erdei

Vasút vontató és vontatott járművei.” - Szécsey István Siemens

Mobility Kft. értékesítési vezető

14:00 - 14:30 A Magyar Államvasutak hegyi pályára tervezett

gőzmozdonyai. A MÁV Mallet rendszerű mozdonyai(422 401 651 601,

valamint a 314 320 és 321 sorozatú járművek) - Molnár Tibor Első

Magyar Gőzvasúti Alapítvány műszaki vezető

14:30 - 15:00 Szünet

Ez van!

Régi magyar vasúti 

járművek III.

2022. Június 15.

13:00



14:30 - 15:00 Szünet

15:00 - 16:00 A Ganz és MÁVAG előd- és utódvállalatok tevékenysége

a 175 éves magyar vasutak szolgálatában – (Süveges László

tanácsadó főmérnök Ganz Motor Kft. sajnos nem tud részt venni) -

Villányi György okleveles gépészmérnök nyugalmazott főmérnök

Ganz-MÁVAG

16:00 - 16:30 125 éve kezdődött Győrben a vasúti járműgyártás I. rész.

A Magyar Waggon és Gépgyár különleges céghálója - Export

járművek Olaszországba, Argentínába és az Egyesült Királyságba.- Dr.

Lovász György okl. közlekedésmérnök

16:30 – Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadások

nyomán és könyvbemutató.

Ez van!

Régi magyar vasúti 

járművek III.

2022. június 15.

13:00



Régi magyar vasúti 
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Ez van!



2022. évi előzetes

Közlekedéstechnikai 

Napok

Közel

24 rendezvény

Tájékoztatásul a 2022 évi lezajlott és tervezett Közlekedéstechnikai Napok eseményei:

- 2022.01.06. Közlekedéstechnikai Napok – III. FENTTARTHATÓSÁG

- 2022.01.26. Közlekedéstechnikai Napok – A MÁV-VOLÁN-Csoport fenntarthatósági stratégiai célkitűzései

- 2022.02.09. Közlekedéstechnikai Napok – Vasúti történések (Közlekedéstörténeti Szakosztály)

- 2022.02.16. Közlekedéstechnikai Napok – Hétköznapi közlekedési kultúra

- 2022.02.23. Közlekedéstechnikai Napok – Régi magyar vasúti járművek III.

- 2022.03.04. Közlekedéstechnikai Napok – Fenntartható elektromos kishajós mobilitás a

- 2022.03.10. Közlekedéstechnikai Napok - Forgalomszabályozási kitekintő III.

- 2022.03.17. Közlekedéstechnikai Napok - 2022. KTE Diplomamunka pályázat és Czére Béla-díj

- 2022.03.24. Közlekedéstechnikai Napok - Tarjáni kitekintés

- 2022.04.06. Közlekedéstechnikai Napok – V2G közlekedési energia innovációs EU pályázati célú 

műhelymunka

- 2022.04.13. Közlekedéstechnikai Napok – Alapítása 150 éves jubileumát ünnepli a GYSEV

- 2022.04.20. Közlekedéstechnikai Napok – V2G közlekedési energia innovációs EU pályázati célú 

műhelymunka

- 2022.05.11. A Közlekedési Kultúra Napja - (Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztály)

- 2022.05.11. Közlekedéstechnikai Napok – V2G közlekedési energia innovációs EU pályázat

- 2022.05.11. A Közlekedési Kultúra Napja – Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar-sajtótájékoztató

- 2022.05.16. Közlekedéstechnikai Napok – V2G közlekedési energia innovációs EU pályázati célú 

műhelymunka

- 2022.06.15. Közlekedéstechnikai Napok – Régi magyar vasúti járművek IV.

- 2022.07.04. Közlekedéstechnikai Napok – KTE V2G TEAMS video-konferencia

- 2022.09.07. Közlekedéstechnikai Napok – Hétköznapi közlekedési kultúra II

- 2022.09.16. Közlekedéstechnikai Napok - Fenntartható elektromos kishajós mobilitás mobilfizetés 

- 2022.09.26. Közlekedéstechnikai Napok – Régi magyar vasúti járművek V.

- 2022.10.05. Közlekedéstechnikai Napok - Közlekedéstechnikai Napok - Tanúsítványok, Közbenső 

Hitelesítési Nyilatkozatok, EK-Hitelesítési Nyilatkozatok (DeBo, NoBo) II.

- 2022.10.19. Közlekedéstechnikai Napok - A személyszállítás története

- 2022.11.16. Közlekedéstechnikai Napok - Vasúti informatika a kezdetektől napjainkig (VII. rész) (Vasúti 

Tagozat)

Ez volt!

Ez lesz!

Régi magyar vasúti 

járművek III.

2022. június 15.

13:00



Várunk benneteket a facebook oldalunkon!

Előzetes információk, összegzések és megosztások!



Köszönöm a figyelmet

és legyen részünk egy sikeres 

Konferenciában! 

Aszódi Sándor

sandor.aszodi@gmail.com

Facebook – Közlekedéstechnikai Napok

mailto:sandor.aszodi@gmail.com

