
MAGYAR GŐZMOZDONYOK, 
avagy

„AKIT A MOZDONY FÜSTJE MEGCSAPOTT”

A Magyar Királyi Vas – Acél - és 
Gépgyárak (MÁVAG) 5000. mozdonya 

424,027

Budapest, 2021. V. 19.

Dr. Csiba József

1



1932. III.: 424,027, 202/11/1929/1930 gyártási 
megrendelés, 5000.
1932.VIII.31. Budapest – Nyugati – Vác, Melkuhn
István gyári műszaki tanácsos, műszakrendőri próba 
(vmax = 107 km/h)
„… Elnök Úr Őméltóságának az a kívánsága, hogy az 
5000. mozdony a magyar államvasutak egy I. rangú, 
modern típusú mozdonya legyen, t. javasoljuk, hogy 
az 5000-ik mozdony gyanánt egy 424 sor. mozdonyt, 
még pedig a 424,027 sz.-t rendeljük meg a mávag
igazgatóságánál…”
(Samarjay Lajos, miniszteri tanácsos, igazgató, 
államtitkár)
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Rövid gyártörténet
•1868. Gilhain: Magyar - Belga gép és hajóépítő 
társaság (Pest, Kispest), 1869, 1870
•1870. Magyar – svájci kocsigyár
•1870.VIII.1. M. kir. Államvasutak gép – és kocsigyára
(Államvasutak kebelében), államvasúti járművek 
javítása, új járművek gyártása, 1873. bécsi világkiállítás
•1873. gyár vezetése külön igazgatóságban (gép – és 
kocsigyár egyesítve külön G. Szakosztályként épült be a 
MÁV Igazgatóság szervezetébe), kocsiépítő osztály 
leégett, felépítés: államvasúti járművek javítása (Északi 
Főműhely), gép – és mozdonygyár függetlenítése, M. 
kir. Államvasutak gépgyára
•1875. hídépítő munkák   



•1877. lokomobil gyártás
•1879. gazdasági gépek gyártása, mozdony - , híd – és  
gazdasági gépgyártó osztályok
•1884. pénzügyminisztériumi fennhatóság
•1892. Budapesti m. kir. állami gépgyár
•1920. autó és motorosztály 



A tárgyalásoktól a megrendelésig, a próbáktól a 
műszakrendőriig 
A gyár és a vasút is az 5000. gyári számmal, ill. a 
424,027 p. sz. -ú mozdonnyal ünnepelni kívánta a 
gyár addig elért hazai és külföldi sikereit.
4963-4999, 5001-5007, 1929: S.H.S. 965 IV.a.5 
osztály, 5008-5110, 1932.VIII. hó végéig
Elhúzódó tárgyalások
MÁV fizetésképtelensége,
árviták,
a már megrendelt mozdonnyal kapcsolatban 
többször módosuló műszaki igények
1928.VI.5.: 272000 P., 1930.VI.12.: 250000 P.



Eltérések a 424,001-026-tól
Futómű, keret: pl. zeg - zugos kenőhornyok az 
ágyöntvény csúszó felületein
Gőzkazán: állókazán köpenylemezének erősbítése
Tüzelőberendezés: mozgórács és lángbolttartó
módosítása
Víztisztító: Eisenbahn – Zentralamt – rendszer
Kazánszerelvények: pl. állókazán mindkét oldalán 
középtájon 1-1 iszaplefúvató tolattyú alkalmazása
Gőz ki – és beömlő: beömlőnél légmentes tömítés 
és a füstszekrényen keresztül vezetett
Homokoló: nagyobb tartálytérfogat



Gépezet: pl. a gőzhengerek gőzcsatornái 3 
bordával merevítettek
Dugattyúrúd tömítés: Huhn – féle fémtömítés
Fék: pl. a fékezőcsap tartókar kimerevített
(Az 1928-as igények mellett 1930-ban további 
igények.)



Szerkocsi
R, G, 2 db kéttengelyű teljesen azonos, 
felcserélhető forgóváz
Széntartó
Vízférő
3-ágú csap: lövettyű, zárt, gőz (előmelegítés)
Vízállás
Fék (önműködő, nem önműködő, kézi)
24 m3

9 t
kb. 200 km



Kísérletek, próbák a 424,027 – tel
•vmax = 90 km/h engedélyezése előtt. erős 
rángatások oka, belső ellenállások, kazánszerkezet 
méretvizsgálata, indikálás
•kémény és fúvócső és helyzetük ellenőrzése
•kazánszerkezet, pl. túlhevítő elemekben a 
gőzsebesség csökkentése
•indikálás eredménye: „… a teljesen kiterhelt 424 
sor. mozdony nagy sebességnél is gazdaságosan 
dolgozik”



A mozdonyok sebességének felemelése
424,027: 90km/h
424,001-026: 85 km/h
402, 401, 404 és 1002, 1001: 80/90
1202, 1201, 1208, 1207: 90/90
•1 mozdonyra forda;
•90 km/h nem használható ki;
•mozdonyvezetők kísértése: menetidő tartása, 
késések



Új megoldások, ezek hatása a további 
MÁVAG/MÁV mozdonyokra
A 3. kapcsolt kerékpár forgattyúcsapjainak 
hosszúsága
A tűzszekrény vörösréz lemezei vastagságának 
növelése 15 mm-ről 16 mm-re
Billenőrostély alkalmazása
A füstszekrényben a fenéklemez burkolása (+ 5 
mm)
Új tüzelőajtó
Csöves ütközők alkalmazása



A 424,027 életútja
424,027, 1932.VIII.31.

Budapest-Keleti
Nagykanizsa
Budapest – Keleti
Dombóvár
Miskolc
1963.XI.30. 424,008’ (ex.424,027)
Budapest – Keleti
Celldömölk, S: 1981.VIII.14.

424,027’ 1963.V.31. (ex. 424,013)
Miskolc
Szerencs, S: 1981.VIII.14.



A 424 sorozattal kapcsolatban tervezett további 
előadások
•A MÁV részére szállított további 424-esek
•A MÁVAG 122 szerkezetszámú ill. a MÁV 424 sor. 
mozdonyok történései határokon belül és kívül
•És amiket még az 5. előadás után is feltétlenül el 
kell mondani a 424-esekkel kapcsolatban



Összegzés
•Háromnegyed évtizednyi üzemi-, műszaki- és 
gazdasági tapasztalat alapján épült
•Módosult kazánméretek (túlhevítő, 
füstszekrény, állókazán lemezek vastagsága,…)
•Szerkocsi
•Fék
•Víztisztító
•3. kapcsolt kerékpár
•Nem igazán elterjedt tengelyelrendezés, 
kényszerűség (víz, szén), univerzális mozdony



Irodalomjegyzék
•Fényes József - Méhes István – Süle Ferenc – Hajdú Gyula: 
Magyar Államvasutak felsőbb szervezeti változásai és 
vezetése. 1869. évi november hó 1. – 1989. évi február 28 
közötti időszakban. MÁV Vezérigazgatóság, Budapest, 1989. 
267 o.
•Fialovits Béla: A Budapesti Magy. Kir. Állami Gépgyár 5000-
ik mozdonya. Magyar mozdonyvezetők almanachja. 
Budapest, Az országos szakcsoport kiadása, 1932. 84.-100. 
o.
•Láner Kornél: A M. Kir. Állami Gépgyár 5000. mozdonya. 
Stádium Sajtóvállalat Részvény Társaság. Budapest, 14 o.
•Dr. Csiba József: A 424-es. Vasúthistória Könyvek. 
Közlekedési Dokumentációs Rt. Budapest, 1994. 426 o.



Köszönetnyilvánítás

•Fehér Tamás: adatok, fényképek
•Molnár Tibor József: fényképek
•Süveges László: adatok, fényképek, műszaki 
dokumentációk elektronikus másolatai
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424,027

424,001

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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