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170 éves a Pest-Vác vasútvonal 

Ø 1846. július 15-én adták át Magyarország első vasútvonalát, mely két év 
munkája nyomán, a Magyar Középponti Vasúttársaság irányításával

Ø A 33 kilométer hosszú vasútvonalat József nádor és felesége nyitotta 
meg a forgalom számára, az ünnepély alkalmából a főhercegi pár is 
elgördült az első szerelvényen Vácig, a magyar vasút történetének első 
kilométerein minden a legnagyobb biztonságban zajlott



A vasút működtetése

Ø Az első gőzüzemű vasút működéséhez a vasúttársaság az osztrák 
vasúttól kért minta alapján készítettel-akkor még német nyelven- a 
“Verordnung”-ot ( Rendszabály)

Ø Az első gőzüzemű vasút megnyítása előtt a Magyar Középponti Vasúti 
társaság 1548 iktatószám alatt Pest város nemes Tanácsához fordult:

Ø „Tárgy: A közönséget a vasúton elkövetendő kihágások és sértésektől 
lelkészek által óvatni és figyelmeztetni kéri”, e kérelem alapján „e 
folyamodvány tartalmának szószékről kihirdetéséről a kebelbeli minden 
plébános úrnak kiadatván eredetiben” 

Ø Oktatás kezdete: BUDA és PEST mozdonyokon szolgálatot teljesítő
Pesti Ferenc és Klainkovszky Ottó az Angliából érkező Thomas Yung és a
Németországból érkező Konrád Patzenhoffer gépészektől kapták a
mozdonyvezetői kiképzést



A vasút működtetése

ØVasútüzemi rendtartás kihirdetése Császári rendelettel 1851. november
16-án, az 1867. évi kiegyezés után is mindkét állam területén
változatlanul „meghagyatott” (1867.évi XVI. tc.)

ØMÁV megalakulása 1868. június 30-án a Pest-Losonc_Besztercebánya
vasútvonal államosításával

Ø1870. július 19-én a magyar nyelv hivatalossá tétele a vasúton, azonban
az I. világháború végéig fennállott a kettős helyzet (kiadott
rendelkezések, körözvények)

Ø1872. augusztus 1.-én megjelenik az első , magyar nyelvű Szolgálati és
illetmény Szabályzat

Ø1884. augusztus 1-én Szolgálati Rendtartás



A vasút működtetése



A vasút működtetése



A vasút működtetése

Ø1886. november 1-én jelent meg a MÁV Hivatalos lapjának 1. száma



A vasút működtetése

Ø1887. szeptember 3-tól Vasúti Tisztképző Tanfolyam

ØA MÁV központi irányítása alatt a szakosztályok, üzletvezetőségek és az
alállomások irányításával nemcsak a folyamatos üzletvitelt, hanem
a továbbképzést is biztosították

ØA vasútnál az alkalmazást alkalmassági vizsga előzte meg, alapos képzés
után elméleti és gyakorlati vizsga, felügyelet alatti szolgálat,
jelentősebb változásoknál vizsga a kijelölt vizsgabiztos előtt

ØUtasítások közvetve a technikai feltételek változását követeik és előírják a
munkavégzésre vonatkozó szabályokat

ØA legfontosabb és történelmileg érdekesebb kiadott utasítások: igazgatás,
oktatás és forgalmi területen



Utasítások



Oktatások szabályozása
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Utasítások



Utasítások-szabályozások

Ø A 25. sz. Forgalmi utasítás (1906. október 1.)

Ø 3. cikk. A személyzet alkalmazhatósága, oktatása és vizsgáztatása

§ Aki a vonatkozó szabályokat és utasításokat alaposan elsajátította, ezt
vizsgával igazolta és a megfelelő gyakorlat után önálló szolgálatra és
megfelelő gyakorlat után az önálló szolgálatra képesített

§ Utasításokkal történő ellátás a szolgálati vezető kötelessége

§ Vizsgák utáni alkalmazás csak gyakorlati próbaszolgálat után lehetséges

§ Előljárói oktatás, évente kétszer vizsga, akik elengedhetetlen
tudnivalókban járatlanok, szolgálatra csak sikeres újabb vizsga alapján
szabad ismét beosztani



Utasítások-szabályozások

Ø F.2. sz. Forgalmi Utasítás (Szabványos-nyomközű közforgalmú vasutak
számára) 1948.03.01.

A második világháború pusztításainak felszámolása folyamatban
volt, a szükség miatt mond a vonóerő, mind a kocsiállag, a
biztosítóberendezések, sőt a távközlési eszközök is vegyesen voltak, de a
vasúti biztonság rovására ez nem mehetett, így az utasításoknak ehhez
alkalmazkodva, a balesetmentes vasúti forgalmat kellett biztosítani

Ez az utasítás kinyilvánította a forgalmi szolgálat elsőbbségét,
minthogy ez képezi a vasútüzem fő gerincét

Oktatás, képzés vonatkozásában követte az előző utasítást

Ø F.2. sz. Forgalmi Utasítás (Rendes-, széles- és keskeny-nyomtávolságú
közforgalmú, valamint korlátolt közforgalmú vasutak számára)
1959.05.31.



Utasítások-szabályozások

Ø F.2. sz. Utasítás szabályozta:
• Gyakorlati és elméleti kiképzést,
• Vizsgakötelezettséget,
• Forgalmi szakvizsgákat, beleértve az Önállósító forgalmi szakvizsgát,
• Más szakvizsgákat (biztonsági-, biztosítóberendezési-, villamos felsővezetéki,
• Újabb szakvizsgák letétele,
• Eljárás ismerethiány esetén,
• Beosztás önálló szolgálattételre,
• Rendes oktatás és megvizsgáztatás,
• O.1. sz. Végrehajtási Utasítás

Ø O.1. sz. Oktatási Utasítás 1980
• Oktatás rendszere, módszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése
• Oktatók feladatköre,
• Oktatói értekezletek,
• Kiképzés,
• Alapvizsgák,



Utasítások-szabályozások

Ø O.1. sz. Oktatási Utasítás 1980

• Oktatás rendszere, oktatók feladatköre
• Kiképzés, alapvizsgák (állomási, igazgatósági hatáskörökben)
• Rendszeres oktatás
• Szakszolgálati előírások (külön szakszolgálatonként meghatározva a

rendszeres oktatásra és időszakos vizsgára kötelezett
munkaköröket, az oktatás gyakoriságát, tárgyát, és időtartamát,
illetőleg az időszakos vizsgák tárgyát és gyakoriságát

• Követelmények függelékben szakszolgálatonként

Ø O.1. sz. Oktatási Utasítás 2002
• Az előző utasítás aktualizálása, több pontosítás



Oktatás

Ø Oktatás és az ellenőrzés kapcsolata
A rendszeres és alapos ellenőrző munka az oktatás kiegészítő része,
amely rámutathat az elméleti tudás hiányosságaira, vagy a helytelen
gyakorlati munkavégzésre
Az elméleti képzettség azonban korántsem biztosíték a munka
előírásszerű végzésére
Az ellenőrzés az oktatás kiegészítő része

Ø Felnőttoktatóval szemben támasztott követelmények
• Andragógiai elvek érvényesülése

Ø Résztvevő központúság koncepciója
Ø Tanulási-tanítási paradigma érvényesülése

Ø Kommunikáció stílusai
• Asszertív, Agresszív, Szubmissziv



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


