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Regionális vasutak kialakulásának politikai előzményei és 

kialakulásuk

A Kormány 2117/1994. (XI.8.) Korm. Határozata

➢ Első lépésben mintegy 900 km mellékvonalon a vasúti személyszállítás

autóbuszra terelése, a vasúti forgalom szüneteltetése – az érintett helyi

önkormányzatokkal egyeztetve –, legkésőbb 1995. december 31-ig meg kell

valósítani. (1994. évi térkép)

➢ Állampolgári, önkormányzati tiltakozások a mellékvonali vasútvonalak

bezárása ellen. Önkormányzati érdekszövetség létrehozása 1994.09.30-án,

megalakul a Vasutas Települések Szövetsége 14 településsel, később 149 tag.

❖ Regionális vasutak kialakulása a MÁV Rt. Ig. 1995/83. sz. határozata:
– MÁV szervezetében 1995. 10. 01.-től Drávavölgyi, Nógrádi és a Vésztői

Regionális Üzletvezetőségek megalakulása. 1996. 04. 01.-től további 17 helyen

kialakultak Regionális vasutak. (Nógrád és Vésztőnél a vontatási szervezet is)

❖ Forgalmi Szakigazgatóság keretén belül 2001. 01. 01.-től kialakulnak a

Csomóponti Főnökségek. RV-k beintegrálódásával.
– 2001. 04. 01.-től Regionális Csomóponti Főnökségként működik tovább az RV

Nógrádon és Vésztőn. (vontatási szervezet maradt a csomópontban, áfu kivált)
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Térségi Vasút kialakulása és működése

• 1001/2004. (I.8.) Korm. határozata: MÁV Rt. a szervezetében hozza létre és

működtesse a térségi vasúti szervezeteket. Biztosítsa a felkészülést az állam,

az önkormányzatok, a vasúttársaság számára az új mellékvonali rendszer

működtetésére. Határidő:2005.01.01.

• A tapasztalatok alapján a közlekedési módozatok közül a leghatékonyabb

változatot kell kiválasztani, ennek együttműködési kereteit és jogszabályi

hátterét meg kell teremteni. Határidő:2006.12.15.

• A MÁV Rt. Igazgatósága 125/2003 (11.18.) sz. határozata a kísérleti jellegű

térségi vasutak működéséről.

– 2004.02.01-től a Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet keretén

belül a Nógrád és Körös Vidéki Térségi Vasúti szervezetek létrehozva.

• A települési, megyei önkormányzati társulások nem jöttek létre –

közigazgatási, finanszírozási feltételek hiányában – melyek átvették volna az

állam szerepét az önálló vasúttársaság megrendelői működtetésére.

• Így a MÁV Zrt. Igazgatósága 67/2005 (07.26.) sz. határozatában döntött, hogy

a Körös Vidéki Térségi Vasút Vésztő szervezeti egység 2006.01.01.-től a

MÁV Zrt.-n belül önálló üzleti elszámoló szervezetkénti működtetéséről.



KVTV Vésztő szervezeti helye, kapcsolati formái 2006. év



Körös Vidéki Térségi Vasút Vésztő 323 fős

létszámának megoszlása 2006. évben
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Körös Vidéki Térségi Vasút Vésztő vonalhálózati, 

pályasebességi és tengelyterhelési térképe

Vonalhálózat 

hossza: 197 km

Térségi vasút 

területén 14 

állomáson és 18 

megállóhelyen 

személyszállítási 

szolgáltatást, 

áruszállítási 

szolgáltatást

8 állomáson, és 

20 db. 

iparvágányon 

biztosítunk. 

Naponta 76 db. 

személyszállító 

vonat és hetente 

10 db. tehervonat 

közlekedik.



• TV egységei közti tevékenységek irányítása, felügyelete.

• A térségi vasút területén a személyszállításhoz és áruszállításhoz kapcsolódó

szolgáltatások és azok színvonalának biztosítása.

• Az utazási igényeknek megfelelő menetrend kidolgozása.

• A személy / tehervonatok előkészítése, vonatközlekedés lebonyolítása, a

vontatás biztosítása, a járműállomány karbantartása és fenntartása.

• A tevékenységéhez szükséges eszközök, ingatlanok üzemeltetése.

• Pályavasúti létesítmények fenntartása, üzemeltetése.

• TV. egységek bevételeinek, költségeinek tervezése, felhasználás elemzése.

• BTSZ készítése TV. egységei között és elszámolás Üzletágakkal is.

Körös Vidéki Térségi Vasút Vésztő feladata



• Rendszeres kommunikáció, kapcsolattartás és megállapodások kötése a

polgármesterekkel. Virágosítások, örökzöld növények ültetése, közmunka programok

keretében a vasúti területek kaszálása, tisztasági festések végzése. Megállóhelyeken

utasperonok megemelése az önkormányzati kivitelezésében.

• A menetrendek, mozdony és szerelvényfordulók, valamint személyzeti fordulók

szerkesztésébe/kialakításába bevonta a szakmai terület a regionális vasutakat.

• Személyszállítási Üzletág a vésztői Regionális Csomópontot kérte fel az MJR kísérlet

bevezetésére 6 hónap időtartamban 2003. évben.

• Eredményes kommunikáció kialakítása és folyamatos működtetése valamennyi

munkavállaló felé a KVTV működésének lényegéről, fontosságáról és céljairól.

• BTSZ eredménykimutatása TV-n belül és az Üzletágak között, sok-sok

egyeztetésekkel, mivel térségi vasútnál és az üzletágaknál is még új feladat volt.

• Kedvezőtlen volt az önkormányzati kapcsolattartásban a 2003.01.23.-án bevezetett 34

vonalon 1573 km hosszon „műszaki ok miatt” vonatközlekedések szüneteltetése!

Nem győzte meg a polgármestereket a 01.22.-én este a médiában bejelentett okok!

Eredmények az RV és a KVTV időszaka alatt



• Pályafenntartásnál a kiszervezett karbantartási munkákba nem tudtunk beleszólni,

mivel a szerződéseket előző években, évekre lekötötték.

• A vasúti ingatlanok üzemeltetése a központi ingatlangazdálkodáson keresztül valósult

meg. Az épületek takarítása, karbantartása teljesen független a térségi vasúttól.

Személyszállító járművek takarításait központi, közbeszerzési pályázati szerződések

alapján végezték.

• Megállóhelyek létesítése, MJR rendszer bevezetése a vonatokon túl az állomásokon a

manuális jegykiadás helyett, bérletek árusítása a vonatokon a személyzetnélküli

megállóhelyeken felszálló utasok részére, melyeket a SZÜ nem engedélyezte.

(viszonylati menetjegy)

• Külső vállalkozás által – Műszer Automatika Kft. Érd – készült a vésztői Regionális

Vasútra is 2003-ban tervek a mellékvonalak biztosítóberendezésének korszerűsítésére,

illetve MERÁBI rádiós biztosítóberendezés kiépítésére, melyek nem valósultak meg,

mivel a MÁV ezen technológiákat nem alkalmazta.

KVTV javaslatok, amelyek nem valósultak meg



A térségi vasúti kísérlet értékelését a GKM felkérésére a Magyar Vasúti Hivatal 

végezte, mely az alábbi megállapításokat tette:

• A térségi vasúti kísérlet eredeti céljaihoz viszonyítva korlátozott eredményekkel zárult.

A kísérlet eredményei egy rendkívül szűk mozgástér kihasználásával keletkeztek.

• A költségokozó tényezők túlnyomó részét egyáltalán nem befolyásolhatta a térségi

vasutak vezetése. Egy motivált, szakmailag alkalmas személyi állomány is igen csekély

eredményt volt képes létrehozni a fennálló korlátok között.

• A térségi vasutak MÁV Zrt.-n belüli elkülönítése nem tette lehetővé a

helyiadottságokhoz igazodó, ésszerűbb és hatékonyabb működési rend kialakítását.

• Működési rendjében nem szakíthatott a központosított működési modellel. Térségi

vasút vezető csak a MÁV keretszabályain belüli kompetenciákkal rendelkezett.

• Érdemi, a szerkezetátalakítás irányába mutató döntéseket nem hozhattak.

Körös Vidéki Térségi Vasút megszűnésének szakmai okai



• A térségi vasutak gyakran nem képesek megfelelően együttműködni az

önkormányzatokkal, mert nem rendelkeznek megfelelő kompetenciákkal. Pl. új

megállók létesítésére jelentkező igényeket nem tudják kielégíteni. Az üresen álló vasúti

épületek bérbeadása, illetve esetleges értékesítése nem lehetséges.

• Összefoglalásként megállapítható, hogy a térségi vasúti kísérlet kivitelezése során a

tervezett és lehetséges tapasztalatok nagy része nem jött létre, hiszen a térségi vasutak

működése semmilyen lényeges szempontból nem tért el a MÁV Zrt. általános

gyakorlatától.

Politikai okok:

• Önkormányzatok és társulásai nem tudták átvenni az állam szerepét!

• Az 1001/2004. (I.8.) Korm. határozat után, 2004.09.29-től új Kormány lett kinevezve,

mely időszak alatt születettek meg a döntések, hogy a térségi vasutakat nem kell tovább

működtetni és 2007.06.30.-án visszaintegrálódtak a szakmai Üzletágakba.

• Így 2007.03.04.-én 14 vonalon 478 km, 2009.12.13.-án 24 vonalon 800 km hosszban a

vasúti személyszállítás szünetel. A 24 vonalból politikai nyomásra 6 vonalon,

Kormányváltás után 2010. évben további 11 vonalon is visszaállt a vasúti közlekedés.

Körös Vidéki Térségi Vasút megszűnésének szakmai okai



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


