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1836. XXV. tcz. az  ország közjavát és 
kereskedését gyarapító magános vállalatokról 



Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül – Pozsony, 1848, január 25. – gróf 
Széchenyi István A világ első komplex közlekedésfejlesztési terve 

• Alapelv:  

  „ Közlekedések nem képezik az országok velejét ugyan, de csak 
olly hatásuk van, mint élő test vérereinek…” 

 

a. „Vasutak   250 mf ( 2088 km) 

b. Csatornák és folyók 

c. Közutak ”    Országos kőutak - 795 ½ mf  (6468 km) 

 

 

 



 „… három rendű vaspálya vonalakat 
lehetne most megállapítani…” 
 
 

Széchenyi István gróf vasúthálózati 
beosztása térképen 

 

Fővonalak 173 mf (1463 km) 

Mellékvonalok   93 mf (776 km) 

Szárnyvonalak   32 mf (267 km) 

 

 

 



A magyar vasúti hálózat  kiépülése 

1. 1846-1849  magántársaságok 

2. 1849-1853 birodalmi érdekek alapján kincstári építkezés 

3. 1853-1867 kamatbiztosítási (döntően külföldi) magántársaságok 

4. 1867-1868  kiegyezés = magyar kézben - kamatbiztosítás 

5. 1867-1875 magántársaságok + Magyar Államvasutak 

6. 1875-1890 helyiérdekű vasút + magántársaságok államosítása 

7. 1890-1918 Baross Gábor zónatarifája = nyereségessé vált a MÁV 

 

 

 



1846-1849  magántársaságok 
1849-1853 birodalmi érdekek 
 alapján kincstári építkezés 
1853-1867 kamatbiztosítási 
(döntően külföldi) magántársaságok 

 

DGT: Mohács – Üszög   

OÁV: Cegléd-Temesvár-Anina 

Tiszavidéki Vasút: Szolnok- Miskolc-
Kassa  

Déli Vasút: dunántúli keret – Trieszt 

 

Belső központok, érdekek háttérben: 
Pest, Zalaegerszeg 

 



1867-1868 kiegyezés magyar kézben 

- kamatbiztosítás 
1867-1875 magántársaságok 
+ Magyar Államvasutak 

 

országos magán fővonalak (éhínségi 
programok Alföld-Fiume Vasút) 

GyESEV 

Keleti Vasút (Budapest  - Brassó) 

 

MÁV építkezések  

(Gömör – Miskolc környéke) 

(Zágrábon át Fiume) 



"Domestice építeni s domestice kezelni”  

• Alap a helyi társulat  –  az érintettek részvényjegyzése 

• Olcsó kisajátítás 

• Helyi vállalkozók a kivitelezők (olcsó és munkalehetőség) 

• Helyben és a környéken talált építőanyagok 

• Nappali forgalomra berendezett épületek, szerelvények, szolgálat 

• A vasútigazgatás helyi lakosokból, érintettekből 

• Olcsó működtetés MÁV keretben   



Helyi érdekek a vasútépítésben 
1867 után 
 
Mikó Imre gróf a miniszter – Hollán Ernő 
az „álladalmi titkár” 

Tiszavidéki Vasút 16 808 forint / mf 

Nyugoti Vasút 38 000 forint / mf 

 

Arad – Kőrösvölgyi Vasút az első hév – 
1875:  

 helyett 4 500 forint / mf 

Törvényi szabályozások (1880 XXX, tc., 
1888. IV. tc.) 
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Közvetlen állami beavatkozás a gazdaságtalan 
vicinálisok problémájának megoldása 1890 táján  

• folyamatos menetrendi egyeztetések 

• Baross Gábor radikális díjcsökkentése 

• fuvarozási kedvezmények 

• hivatali apparátus minimalizálása 

  Eredmény: 

1891: a veszteséges MÁV és a kezelésében lévő helyiérdekű vasutak 
nyereségessé váltak 



1875-1890-magántársaságok államosítása 

Baross Gábor államtitkár majd miniszter  

– egységes hálózat 

– iparpártoló törvények  

–már keletkeznek hazai források  

– itthoni közbeszerzés  



Az egységes magyarországi nemzetgazdasági piac megteremtése és a 
polgári életmód elterjesztése 

 I. Előkészületek hatása (nyomvonal, tervezés, részvénytársaságok, részvény) 

 II. Kivitelezés alatti  (vállalkozók, készpénz, szakaszos építkezés, olaszok) 

 III. Működés közbeni (társulat, igazgató tanács, új foglalkozás és előnyök)  

 IV. A vasutak környezetének átalakító hatása (állomások, bútorok, virág) 

 V. Az utazás hatása (kút, WC az állomáson és a kocsiban, reklám, resti) 

 VI. Kormányzati hatás (jegy és szállítási árak, hazai állami vállalatok előnyben) 

 

  Összesített hatás = a polgári életmód egységesülése 







Vasutak Magyarországon 1920-2020 

 

• Trianon hatása = szétszabdalás 

• Új fejlesztési tervek 1930-as évek 

• Területi visszacsatolások alatt és után (1938-1945) 

• A tervutasításos korszak (1948-1968) 

• Sikertelen kísérletek a vállalati gazdálkodásra  

• Útkeresések a járműveknél 

 



A vasutak Magyarországon Trianon után 

a szétszabdalt vasúti hálózat fejlesztési tervek az 1930-as években 



A helyiérdekű vasutak államosítás 

 



Kiváló vasúti fejlesztések (1920-1945) 

A híres 424-es mozdony 

(1924-1958) 514 db – MÁV 365 db  90 km/h 

Kandó Kálmány villanymozdonya  

(1932-1940) 100 km/h 



Visszacsatolt területek utáni vasúthálózat (1944)  

vasút normál  
nyomtáv 
ú(km) 

keskeny 
nyomtávú 
(km) 

Összesen 
(km) 

MÁV és 
kezelésében 

 
12 185 

 
558 

12 743 

magánvasút 150 - - 

önálló hév 323 344 667 

Külföldi 
tulajdonban 

 
11 

 
- 

 
11 

Idegen 
kezelésben 

 
103 

 
- 

 
103 

Korlátoll 
forgalmú 

 
12 

 
326 

 
338 

ÖSSZESEN 12 784 1 228 14 012 



Vasúti változások a területi gyarapodások után 
vasúti fejlesztések Észak-Erdélyben - új vasút: Déda- Szeretfalva  

Árpád motorvonat – BcMot a mellékvonalakra 
 



1948-1968 

• Tervgazdasági 

korszak 

• Döntő a vasúti 

szállítás 

• keskenynyomtáv 



Regionális keskenynyomtávú vasutak hálózati bővítése 

Bodrogközi + Nyíregyházavidéki Vasút Kecskeméti Gazdasági Vasút 



Közlekedéspolitikai koncepció 
1968 
 
 

Vasút helyett az olcsó szovjet olajra 
alapozott közút- bezárások 

Olajárrobbanás (1973) 

MÁV állandó hiány 

Túlélési taktika 



Hazai jármű fejlesztések 

V 42 80 km/h V 43 130 km/h  (333 MÁV, 14 GYSEV) 



A jelen és a beláthatójövő (2000-) 
járműpark 

MÁV BVD 120 km/h 

 

MÁV Taurus (230 km/h) MÁV 160 km/h 

10 db MÁV 5 db. GYSEV 

 



2002 



A megszűnt újdonság = RoLa 
 
2012 decemberig 

RoLa forgalom Magyarországon évi 100 
ezer kamion 

A vámvizsgálat a terminálon 

a magyar vasúti pályahasználati díj 
nagyon magas 



2017 

 

 

Továbbra is 

zavaros lépések 



Talán a kilábalás lépései 
 
 

Ütemes menetrend 

 
ITF 2004. augusztus Dunakanyar 

 



MÁV mellett magántársaságok 
 
 
MÁV, GYSEV, METRANS + 47 
magántársaság (2018) 

Metransnak   

(2016)  170 ezer 

(2017) 250 ezer konténer = havi 250 vonat 

(Csepelről elsősorban Koperbe és 
Hamburgba). 

GyESEV: 

(2014) új konténerdarut  

(2015) 35 mellé további 25 konténerszállító  

GySEV Németországtól Törökországig szállít 
(egyenként két konténert is elbíró aradi 
ikerkocsijaival) 



Cél: Európa gyorsvasúti hálózata 2017  



Kétvágányú vonalak (2018) 
 
A további fejlesztések alapgondja: 

 

Magyarországon 16%, 

Olaszország 32%,  

Ausztria 36%,  

Németország 50%,  

Franciaország 56%).  



A jövő szempontjából másik fontos elem a járműpark 
(lehetőleg minél több hazai fejlesztés) 

(Baross Gábor) 

MÁV 5341 (Stadler) Flirt MÁV 5342 (Bombardier) Talent 



Köszönöm a figyelmet!  

160 km/ h elővárosi forgalommal 
A GyESEV által kizöldülő nyugat-dunántúli 
forgalommal 

 

 


