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A különböző betűtípusok jelentése 

A vastag betűs szövegek olyan kiemelt szabályok, amelyeket az összes 
gyermekvasutasnak feltétlenül tudnia kell. Ezek alapvető vasúti tudniva-
lókat tartalmaznak, vagy olyan teendőket, amelyeket a pajtások a szolgá-
lat ellátása során közvetlen felnőtt felügyelet nélkül végeznek. 
 
A normál állóbetűs rendelkezések a pajtások szolgálatellátásának egyéb sza-
bályait tartalmazzák, amelyeket a pajtásoknak ismerniük kell. 
 

 A „plusz-jellel” jelölt, apró állóbetűvel (szűkebben szedett) szövegek tájékoztató jel-
legűek és olyan szabályokat tartalmaznak, amelyeket a gyermekvasutasoknak nem kell 
kötelezően ismerni, de szolgálataikban azok alkalmazása (a felnőtt vasutas dolgozók 
külön rendelkezése alapján) előfordulhat. Ezek elolvasása és megismerése javasolt, de 
megtanulásuk nem szükséges.  
 
 

☼ Az elején „napocskával”, jelölt apró dőltbetűs (szűkebben szedett) szövegek olyan 
magyarázatok és megjegyzések, amelyek az ismeretek könnyebb elsajátítását, a tan-
anyag jobb megértését szolgálják. 
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1 ÁLTALÁNOS ISMERETEK, DÍJSZABÁS 

A pénztáros és a jegyvizsgáló az a „vasutas”, aki a legtöbbet találkozik az uta-
sokkal. Ezért nagyon fontos az udvarias viselkedés, a megfelelő, pontos utas-
tájékoztatás és a segítőkész magatartás. Ezekben a beosztásokban ti képvise-
litek a Gyermekvasutat és a Magyar Államvasutakat. Ha az utasokra kedvező 
benyomást tesztek, azzal a Gyermekvasút és a MÁV jó hírnevét segítitek elő. 
Ellenkező esetben, egy hibás utastájékoztatás, nem megfelelő kiszolgálás ese-
tén nemcsak a ti hibátokat említik, hanem az egész Gyermekvasútról rossz vé-
leménnyel lesznek. 
 
A Gyermekvasúton az alábbi kereskedelmi beosztásokban teljesíthetsz szol-
gálatot: 

 Pénztáros 

 Jegyvizsgáló 

 Zárfékező 

 Értékcikkárus 
 
A pénztáros az állomáson, a személypénztárban teljesít szolgálatot. Feladata 
a vasúti menetjegyek árusítása, a menetjegyek ellenértékének (árának) az 
utastól való beszedése, elszámolása, napközbeni gondos őrzése, ezen kívül 
az utasok tájékoztatása. 
 
A jegyvizsgáló a vonaton teljesít szolgálatot. Feladata a vonatra felszálló uta-
sok menetjegyének ellenőrzése, a menetjegyek kezelése, a menetjegy nélkül 
felszálló utasok részére azok kiadása, ellenértékük beszedése és elszámolása. 
Menetrendi tájékoztatást ad, segíti az utasok fel- és leszállását. Vigyáz az uta-
sokra, forgalmi tevékenységet is végez.  
 
Egy vonaton több jegyvizsgáló is teljesíthet szolgálatot. A vonat utolsó kocsijá-
ban szolgálatot teljesítő jegyvizsgálót zárfékezőnek nevezzük. Ő a fentieken 
kívül a végállomáson kezeli a kéziféket és a zárjelző tárcsát is ő viszi el a vonat 
végére. 
 
Az értékcikkárus különböző vasúti emléktárgyakat árusít a vonaton. Az ő mun-
kájára nem vonatkoznak olyan kötött szabályok, mint a jegyvizsgálókéra vagy 
a pénztároséra, ezért ezzel a tanfolyamon nem foglalkozunk részletesen. 
 
A vonaton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok munkáját a vezető jegyvizs-
gáló és a vonatvezető (felnőtt vonatkísérő) felügyeli. A vonatvezető a mozdo-
nyon, a mozdonyvezető mellett, a vezető jegyvizsgáló a személykocsiban uta-
zik. A gőzvontatású vonatokon a vonatvezető is a személykocsiban tartózkodik. 
Bármilyen forgalmi vagy kereskedelmi probléma adódik a vonaton, elsőként 
hozzájuk kell fordulnod segítségért! 
Az állomási pénztárosok munkáját az állomásfőnök felügyeli. 
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A Gyermekvasút, mint minden közlekedéssel foglalkozó cég, azt biztosítja, 
hogy a megfelelő díjazás ellenében eljuttatja az utast „A” helyről „B” helyre (pél-
dául: Széchenyihegyről Hűvösvölgybe). Ezt a szolgáltatást személyszállítás-
nak nevezzük. Az utas ezért kifizeti a szolgáltatás előre meghatározott költsé-
gét (árát), amit menetdíjnak hívunk.  
 

 A kapott szolgáltatásért minden esetben fizetni kell. Ha bemész a moziba, addig nem 
engednek be a terembe, míg meg nem veszed a mozijegyet. A vasúton való utazás 
ugyanilyen szolgáltatás. Fizetés nélkül a vasúton sem lehet utazni. 

 

A menetdíj megfizetése után ennek igazolására menetjegyet adunk neki, ami 
feljogosítja az utazásra, tehát a szolgáltatás igénybevételére.  

☼ A menetjegy megvásárlásával az utas és a vasúttársaság között létrejön az úgyne-
vezett személyszállítási szerződés. Ez a szerződés megszűnik, ha az utas befejezi az 
utazást, illetve leutazza azt a vonalszakaszt, amire a menetjegy érvényes. 

 

Az utas a menetjegyet megveheti egy útra, tehát a kiindulási állomástól a cél-
állomásig, illetve menettérti útra is, amikor a célállomásról egy későbbi vonat-
tal visszatér a kiindulási állomásra. (A menettérti útra szóló jegyet az utasok 
gyakran „retúr-jegynek” vagy egyszerűen csak „oda-vissza jegynek” szokták 
nevezni.) 

A) Utazásra való jogosultság 
 

A Gyermekvasúton az a személy utazhat, aki: 

 a menetdíjat megfizette, 

 nincs kizárva az utazásból. 
 
Nem utazhat (ki kell zárni az utazásból): 

 aki a menetdíj megfizetését megtagadja, 

 aki részeg, botrányosan viselkedik, 

 aki nem tartja be az utazási feltételeket, 
(Az utazási feltételek – ugyanúgy, mint azt a többi közlekedési válla-
latnál is láthatod – az utasok felé ki vannak függesztve az állomásokon 
és a megállóhelyeken, illetve a járművek utasterében is.) 

 aki a rendet figyelmeztetés ellenére sem tartja be, balesetveszélyes 
helyzetet teremt. 

 

Ha lehet, már a felszálláskor meg kell akadályoznod az ilyen személyek utazá-
sát. Ebben kérd a felnőtt vonatkísérő segítségét! Amennyiben menet közben 
veszed észre, hogy valakit ki kell zárni az utazásból, a következő állomáson 
szólj az állomásfőnöknek és a felnőtt vonatkísérőnek! 
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B) Kedvezmények 
 

 a 6 évesnél fiatalabb gyermekek menetjegy váltása nélkül utazhatnak 
(egyéni utasok esetén) 

 a 6–14 éves korú gyermekek GYERMEKjeggyel utazhatnak 
(A gyerekek a 6. születésnapjukon még menetjegy váltása nélkül, a 
14. születésnapjukon pedig még gyermekjeggyel utazhatnak.) 

 a gyermekvasutasok, ifivezetők, valamint a Gyermekvasút dolgozói 
érvényes Igazolványukkal menetjegy váltása nélkül utazhatnak 

 
Mindenki másnak TELJESÁRÚ menetjegyet kell váltania. 
 

 A Gyermekvasúton – más vasutakkal ellentétben – nincs nyugdíjasjegy sem. Nem 
érvényes a BKK jegy, a Budapest-bérlet sem. Semmilyen, más közlekedési társaságnál 
igénybe vehető kedvezmény nálunk nem érvényes, így a „nagy MÁV” dolgozók arcké-
pes igazolványa sem! 

 

C) Gyermekcsoportok utazása 
 
A 6 és 14 év közötti gyerekekből álló csoport utazása esetén minden gyer-
mek – életkora alapján – gyermekjeggyel utazhat. 
 
A gyermekcsoportokkal mindig utaznak kísérők is (szülők, pedagógusok stb.). 
Ebben az esetben kedvezmény adható az ő részükre is. A kedvezmény mér-
téke függ a gyerekek életkorától és létszámuktól. Erre a kedvezményre csak 
akkor jogosultak, ha az oktatási-nevelési intézménytől hoznak lepecsételt be-
jelentő lapot, melyben igazolják, hogy a csoport tanulmányi kiránduláson vesz 
részt. 
 

Az óvodás csoportok utazásáért – akkor is, ha a gyerekek még nincsenek 6 
évesek – kell fizetni, viszont nagyon olcsó, 90%-os kedvezményű menetje-
gyet vehetnek igénybe. Ugyanilyen kedvezményre jogosultak az állami 
gondozottakból álló csoport tagjai is. Ezekben az esetekben is szükséges 
az oktatási-nevelési / gondozó intézménytől a lepecsételt bejelentőlap leadása. 
 
A fenti kedvezményekhez szükséges „Bejelentés” nyomtatvány letölthető a 
Gyermekvasút honlapjáról. 
 

 Ezt a kedvezményt csak az állomásfőnök vagy a felnőtt vonatkísérő számolhatja el 
űrjegyen vagy gépi csoportos jegyen, melyekről a későbbiekben tanulunk. 
Vonaton a jegyvizsgálónál ez a kedvezmény nem adható, ha olyan csoport száll fel a 
vonatra, akik igénylik, a következő állomáson szólj az állomásfőnöknek! 
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D) Kerékpárszállítás 
 

 Kerékpárszállító kocsiban 
Ebben a kocsiban a kerékpárok biztonságos szállítása érdekében rög-
zítő eszközök vannak beépítve. 

 Személykocsi peronján 
A hagyományos személykocsikban nincsen rögzítési lehetőség a ke-
rékpárok számára. Ezért a kerékpár tulajdonosának kell gondoskodni 
arról, hogy a kocsiba felvitt kerékpár ne akadályozza az utasok szabad 
mozgását, ne boruljon fel, ne okozzon sérülést másoknak. 
A hagyományos személykocsikba felvihető kerékpárok számát a vo-
natvezető vagy a vezető jegyvizsgáló határozza meg az utasok szá-
mának figyelembevételével. (A kék nosztalgiakocsikban kerékpár nem 
szállítható.) 

A kerékpár szállításához Kerékpár és élőállat jegyet kell váltani. 

E) Kutyaszállítás 
 

Kutyát – ugyanúgy, mint más járműveken – szájkosárral és pórázzal lehet szál-
lítani. A vonat egy kocsirészében egyszerre csak egy kutya tartózkodhat, a tu-
lajdonos felügyelete mellett. Nagy utasforgalom esetén a vonatvezető vagy a 
vezető jegyvizsgáló a kutya szállítását megtilthatja. 
A kutya szállításához Kerékpár és élőállat jegyet kell váltani. 

☼ Kistestű kutyák esetében sokszor gondot jelent a szájkosár használata. Vannak 
olyan kutyafajták, amelyekre nem is lehet szájkosarat felrakni. Ilyen esetben a felnőtt 
vonatkísérő  dönti el, hogy felengedi-e a kutyát. 
Jó, ha tudod, hogy a közösségi közlekedésben kutya csak akkor szállítható, ha a tulaj-
donos magával hozza a kutya oltási könyvét is. 

F) Menetjegyek 
 
A Gyermekvasúton többféle menetjegyet adunk ki. Menetjegyeink készülnek 
hagyományos, nyomdában papírra nyomott formában, valamint jegykiadó gép-
pel is. A menetjegyeket csoportosíthatjuk előállításuk/kinézetük szerint (JEGY-
FORMÁTUM), illetve aszerint, hogy milyen utazásra jogosítanak (JEGY-
FAJTA). 

Az előállítás módja szerint ezek a következő jegyformátumokat különböz-
tetjük meg: 

 Kéregjegyek (vonaljegy, vonal menettérti jegy, szakaszjegy) 

 Utánfizetési bárcajegyek (vonaljegy, szakaszjegy, Kerékpár és élőál-
lat utánfizetési jegy) 

 Képes bárcajegyek (családi napijegy, nosztalgia pótjegy) 

 Gépi menetjegyek (minden jegyfajta kiadható) 

 Űrjegyek (bármilyen jegyfajta elszámolható rajta) 
 



 Általános ismeretek, díjszabás 

v.8 - 2016.09.15  Ker-9 

 

Jegyfajták: 

 vonaljegy 

 szakaszjegy 

 nosztalgia pótjegy 

 Családi napijegy 

 Kerékpár és élőállat jegy 
 

A különböző jegyfajták felismerésében segítségünkre vannak a színkódok.  
A gyermekjegyre általában a piros, a teljesárú jegyre általában a kék szín utal. 

 
A vonaljegy a Gyermekvasút teljes vonalán 
(tehát a két végállomás között) érvényes uta-

zásra. A végállomási pénztárakban kiadható menettérti (tehát oda-vissza) útra 
is.  

Menettérti útra szóló jegyet mindig csak végállomási pénztárban adhatunk 
ki. Ez lehetséges egy darab menettérti jegy vagy két darab egy útra szóló me-
netjegy formájában is. Utóbbi esetben a visszaútra érvényes menetjegyet 
„VISSZA” bélyegzővel le kell pecsételni. Ez a jegy csak az oda útban felhasz-
nált jeggyel együtt érvényes. Célszerű erre vásárláskor az utasok figyelmét is 
felhívni. 

 
A kéregjegy nyomdában kemény karton- 
papírra nyomtatott menetjegy. 50 db-ot cso-

magolnak egybe, celofánborítással. A csomagot az állomásfőnök bontja ki és 
ő rakja be a jegytartóba. 
 
A kéregjegy legfontosabb jellemzője, hogy rá van nyomtatva az állomás neve 
és a pénztár száma, tehát más állomáson nem árusítható. (A Gyermekvasúton 
csak a végállomási pénztárakban találkozhatsz kéregjeggyel.) 
 
A kéregjegyeket szigorúan emelkedő számsorrendben kell felhasználni. Kiadá-
suk előtt a pénztárosnak a hátoldalon el kell látni a jegypénztári állomásnév- 
és keletbélyegzővel. (Ennek hiányában a jegy nem érvényes.) 
 

 A jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző vasból készült, kör alakú bélyegző, 
melyben az állomás neve és a dátum szerepel. Ez igazolja, hogy a menetjegyet melyik 
állomáson és melyik napon adták ki. 

 

VONALJEGYEK 

Kéregjegy formátum 
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A menettérti jegyeken lévő „ODA” és „VISSZA” felirat azért van, hogy a jegy-
vizsgáló a megfelelő helyen lyukassza ki a jegyet, ezzel jelezve, hogy a jegy-
vizsgálat az oda, illetve a visszaúton történt. A menettérti jegyet úgy kell elkép-
zelni, mintha az utas részére 2 darab jegyet adtunk volna ki, egyet az oda útra, 
egyet pedig a visszaútra.  
Tehát ez a jegy 2 UTAZÁSRA ÉRVÉNYES! 
A vonaljegyeken fehér alapon két kék vagy két piros csík van. A kéreg menet-
térti jegyek színe egyedi: a teljesárú jegy zöld, a gyermekjegy barna színű. 

 
Utánfizetési bárcajegyeket árusítunk a vonato-
kon, esetenként a középállomásokon és a 
végállomásokon is. Az utánfizetési bárcajegy 

puha papírból készült, 25 darab jegy van egy tömbben összetűzve. Elszámo-
lásuknál az eladott jegyek mennyiségét (darabszámot) kell figyelembe venni. 
Ha állomási pénztárban adunk ki ilyen formátumú jegyet, el kell látni a jegy-
pénztári állomásnév- és keletbélyegzővel. 
Vonaljegy esetén az egész jegy színe kék vagy piros. 
 

 

 
  

Utánfizetési bárcajegy  

formátum 
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A Kerékpár és élőállat jegy sárga színű. 
 

 

 
A vonal középállomásain és megállóhelyein 
felszálló, valamint a végállomástól középállo-

másig vagy megállóhelyig utazó utasok részére szakaszjegyet kell kiadni. 
A szakaszjegy a közbenső kiindulási állomástól (megállóhelytől) a végállomá-
sig, illetve amennyiben a kiindulási állomás végállomás, a vonal utolsó középál-
lomásáig (megállóhelyéig) érvényes utazásra, útmegszakítás nélkül. 
 
A szakaszjeggyel igénybe vehető viszonylatokat a következő ábra is mutatja: 

 

Kizárólag a végállomási pénztárakban a szakaszjegy menettérti útra is kiad-
ható. 
 
A szakaszjegy a végállomások közötti utazásra nem érvényes, arra vonal-
jegyet kell kiadni. 

 Az állomásfőnök – főleg csoportok utazása esetén – a középállomásokon is tud ki-
adni menettérti útra szakaszjegyet. 

  

SZAKASZJEGYEK 

HŰVÖSVÖLGY SZÉCHENYIHEGY 
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A jegy alsó fele kék vagy piros (átlósan elvá-
lasztva). 

 

  
 

A jegy közepén vastag vízszintes kék vagy pi-
ros csík van. 
 

 
 
A nosztalgia pótjegyek képes bárcajegy for-
mátumban készülnek. Az ilyen jegyek hátol-

dalán a Gyermekvasút járműveinek fényképe látható. Puha, fényes papírból 
készülnek. 
 

A képes bárcajegyekből is 25 darab jegyet tűznek össze a nyomdában, ezt ne-
vezzük 1 tömbnek. Elszámolásuknál az eladott jegyek mennyiségét (darabszá-
mot) kell figyelembe venni. A jegyek szélén római számok a hónapot (I., II., 
stb.), arab számok pedig a napot (1, 2, stb.) jelentik. Ez azért fontos, mert a 
jegyvizsgálónak az utazás napját lyukasztással kell megjelölnie, erről majd a 
későbbiekben tanulunk. 
 

A képes bárcajegyek esetében a pénztárosnak az előoldalon erre kijelölt helyre 
(alul jobbra) kell tennie a jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzőt. 
 

A teljesárú nosztalgia pótjegy előoldala kék, a gyermek nosztalgia pótjegyé pe-
dig piros színű. 

Kéregjegy formátum  

Utánfizetési bárcajegy  

formátum 

NOSZTALGIA PÓTJEGY 
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A nosztalgia pótjegy a gőzvontatású nosztalgiavonaton való utazás felárát 
foglalja magában. 
A nevében benne van, hogy „PÓTJEGY”, tehát az utasnak menetjegyet is kell 
hozzá váltania vagy a már korábban megváltott érvényes menetjegyét fel kell 
mutatnia.  
Nosztalgia pótjegyet csak egy útra szabad kiadni. 
Amennyiben a képes bárcajegyet a jegyvizsgáló adja ki a vonaton, jegypénztári 
állomásnév- és keletbélyegző nem lesz a jegyen.  

 

A családi napijegy a Gyermekvasút állomási 
pénztáraiban megtalálható, azt bárki megvált-

hatja. A jeggyel maximum: 

 2 felnőtt és 3 (14 éven aluli) gyermek vagy 

 1 felnőtt és 4 (14 éven aluli) gyermek utazhat. 

 

A jeggyel a fentieknél kevesebben is utazhatnak, de nem lehet más összetételű 
a vele utazók csoportja. Így nem utazhat vele pl. 3 felnőtt és 2 gyerek. Bár a 
jegy neve „Családi napijegy”, nem vizsgáljuk, hogy a vele utazók egy családba 
tartoznak-e. 
 

A jegyre rá kell írni egy felnőtt utas nevét, valamint (képes bárcajegy esetén) a 
jegyváltás napját. A Gyermekvasúton ez az egy jegyfajta, amivel lehetséges az 
útmegszakítás is. Ez azt jelenti, hogy az utas a jegy érvényességének napján 
többször is le tud szállni, majd utazását egy másik vonattal folytathatja. 

 Előfordulhat, hogy a Családi napijegyet a vonaton szolgálatot teljesítő felnőtt vonat-
kísérő állítja ki. Ilyenkor ő nem tudja ellátni jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző-
vel, ezért annak helyére azt a vonatszámot írja, amelyiken a napijegyet kiadta. 

CSALÁDI NAPIJEGY 
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G) GYMAEF jegykiadó gép 
 

Több állomáson jegykiadó gépet (pénztárgépet) is használunk. A gép az alábbi 
részekből áll: 

 Számítógéppel egybeépített monitor 

 Billentyűzet 

 Nyomtató 

 Egér 

☼ Továbbá minden géphez szünetmentes tápegység is tartozik. 
 

Ez a menetjegykiadó gép egy különleges számítógép, ami csak erre a célra 
használható. A billentyűzet is egyedi, más gombok is vannak rajta, mint amiket 
eddig megszoktál. 

A nyomtatóban papírszalagot használunk, amit jegytekercsnek nevezünk. Ez 
egy különleges hőpapír, a hátoldalon a Gyermekvasút emblémájával (dízel-
mozdony az alagútban) és sorszámmal van ellátva. Ilyen jegytekercset csak mi 
használunk, saját szolgáltatásainkat reklámozzuk rajta. A gépet az állomásfő-
nök kapcsolja be, az ő feladata az új jegytekercs behelyezése is. 

Az ilyen gépekkel kiadott érvényes menetjegyek bal felső sarkában a Gyermek-
vasút emblémája, tőle jobbra a „MÁV ZRT. SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEK-
VASÚT” felirat és honlapunk címe látható. 

 Minden reggel, a szolgálat megkezdésekor a pénztárosnak lehetősége van gyako-
rolnia a pénztárgép kezelését. Ilyenkor a gyermekvasutas logó mellé az „ÉRVÉNYTE-
LEN” felirat kerül. Az ilyen jegyek értékét a gép nem rögzíti terhelésként a memóriájá-
ban. Ezt a gyakorló üzemmódot az állomásfőnök tudja kikapcsolni.   

A jegyen szereplő adatok közül nekünk a legfontosabbak a következők – felül-
ről lefelé haladva: jegyfajta, menetjegy ára, érvényesség napja, utazási vi-
szonylat (a legnagyobb felhasználható távolság). A menetjegy alsó részén az 
apróbetűs részből a legfontosabb a kiadó állomás neve, illetve bal oldalon leg-
alul a jegy sorszáma. 
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A pénztárgéppel készített Családi napijegyre nyomtatás után kell tollal ráírni a 
felnőtt utas nevét. 
A pénztárgéppel az eddig tanult jegyfajtákon kívül az állomásfőnök csoportos 
jegyet és ún. Engedélyt (erről később lesz szó) is tud nyomtatni, illetve a külön-
kocsik és különvonatok elszámolását is el tudja végezni. 

 
A jegykiadó gép funkciói közül a gyermekvas-
utasok csak a jegyszerkesztést használhatják. 

Más funkciók (pl. csoportos jegy, egyéb jegyek stb.) eléréséhez az állomásfő-
nök jelszava szükséges.  

A jegyszerkesztés ablak (F3) fő részei: 

Fölül a jegytípus kiválasztó rész van. A különböző jegytípusok között a 
JOBBRA / BALRA nyilakkal, a TAB / SHIFT+TAB gombokkal lehet lépkedni. A 
különleges billentyűzet A1, A2, A3…A13 gombjaival a jegyfajta neve alatti kó-
dot is lehet választani. A kijelölt jegyfajta narancssárga hátterű, fehér betűvel 
írva.  
Ez alatt jelenik meg a kiválasztott jegy nyomtatási képe. 
A nyomtatási képtől jobbra látható a fizetendő összeg. Ha az utas egyszerre 
több jegyet kér, lehetőség van ezeket egy „Kosárba” helyezni. Ez a kosár a 
fizetendő összeg fölé nyílik meg, természetesen a gép össze is adja a benne 
lévő jegyek árát. 
A képernyő jobb oldalán található 3 funkciógomb, melyek színe megegyezik 
a billentyűzet jobb szélén lévő billentyűk színével. 

 
 

☼ A gyermekvasutasok által használt Jegyszerkesztés (Jegyek) funkció egyaránt ke-

zelhető egérrel és egér nélkül, a fenti billentyűk használatával is.  

A jegykiadó gép kezelése 
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Kosár funkció 

Ha egy utas több jegyet szeretne, a képernyőn a 
SÁRGA „Kosárba” gombra kattintva vagy a 
billentyűzeten a SÁRGA „+” gomb lenyomásával 
nyithatunk egy kosarat azzal a jeggyel, ami éppen 
ki van választva. Utána kiválasztunk egy másik 
jegyet, majd a SÁRGA gombbal hozzáadjuk a 
kosárhoz (ugyanolyan jegyfajta esetén elegendő 
csak a SÁRGA gombot használni). A kosár alján a 
fizetendő összeg növekszik.  

A „Töröl” (DELETE) gombbal ki lehet venni az 
utolsó kosárba került jegyet. 

☼ A kosár a jegyeket ábécé sorrendben jeleníti meg. 
Az egész kosár kiüríthető az „Ürít” vagy Ctrl+Delete 
gombokkal. 

 

Visszajáró pénz kiszámolása 

A ZÖLD „Pénz vissza” gombra kattintva 
vagy a billentyűzeten a ZÖLD „Pénz visz-
sza” gomb megnyomásával aktiválható a 
visszajáró szerkesztő ablak. A felugró ab-
lakban az első sorban megjelenik a fize-
tendő összeg. A második sorban megad-
juk az utas által átadott pénz összegét, a 
visszajárót a gép automatikusan kiszá-
molja. 
Az ablakot bezárni az ESC vagy az ENTER billentyű megnyomásával, illetve a 

bal felső sarokban található  ikonra kattintva lehet. 
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Nyomtatás 

A jegy nyomtatása a PIROS „Nyomtat” gombra kattintva vagy a billentyűzeten 
a PIROS „Nyomtat” feliratú billentyűt megnyomva indítható el. Ha nincs a Ko-
sárban jegy, akkor az aktuálisan kiválasztott jegyet; amennyiben pedig van a 
Kosárban jegy, akkor a Kosárban lévő összes jegyet ki fogja nyomtatni. 
Ha a nyomtatóból kifogy a papír, erről hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. A 
gép addig nem enged újabb jegyet nyomtatni, amíg az állomásfőnök nem teszi 
be az új jegytekercset. 

 A kosár a nyomtatás közben megszűnik, tehát a visszajárót a nyomtatás megkez-
dése előtt ki kell számolni. 

☼ A gyermekvasutasoknak csak a Jegyszerkesztés 
funkcióhoz van jogosultságuk hozzáférni. A pénztárgép-

pel végezhető más műveletek: jegy rontása; szolgálat lezárása (a napi bevétel össze-
sítése); különkocsi/különvonat elszámolása; Engedély nyomtatása; Csoportos jegy és 
a hozzá tartozó Részvételi jegy nyomtatása (utóbbiakról a Jegyvizsgálói szolgálat című 
fejezetben tanulunk). Ezek mindegyike jelszóval védett funkció. 

Ha véletlenül olyan funkcióra kat-
tintasz, amelyik jelszóval védett, 
megjelenik egy felugró ablak. Ezt 
el tudod tüntetni az ESC gombbal. 
 

 A pénztárgéppel lehetőség van a me-
netjegyekre rövid (egysoros) hirdetést szerkeszteni. Előfordulhat olyan is, hogy bizo-
nyos jegyfajták mellé a gép automatikusan egy külön szelvényt, úgynevezett Kupont 
nyomtat. Ezeken is általában hirdetés olvasható, esetleg valamilyen (nem utazási) ked-
vezmény vehető igénybe velük. Az adott jegyfajtához tartozó kuponok a Kosárba is au-
tomatikusan belekerülnek. 

 ☼ Bizonyos esetekben a pénztárgéppel nyomtatott Csoportos jegy mellé a csoport 
tagjai számára úgynevezett Részvételi jegyek is készülnek. Ezek csak az eredeti Cso-
portos jeggyel együtt érvényesek.  

Egyéb funkciók 
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H) Űrjegy 
 
Az eddig megismert jegyek úgynevezett készjegyek voltak, tehát előre rá volt 
nyomtatva minden fontos adat (kedvezmény, menetdíj, érvényesség). 
 
Van egy olyan jegyformátum, ami félig üres (innen is a neve, hogy űrjegy), tehát 
nekünk kell ráírni a hiányzó adatokat. 
 
Miért jó nekünk ez a jegyformátum? 
Ha egy csoport utazik (pl. 32 gyerek, 5 felnőtt kísérővel) és jegyet szeretne 
venni, akkor ki kéne adni nekik 32 gyermekjegyet, valamint 5 teljesárú jegyet. 
Akár kéreg-, akár bárcajegyet adunk ki, nagyon hosszú ideig tart, míg megszá-
moljuk a jegyeket, lebélyegezzük őket, majd összeadjuk az áraikat. 
 
Erre találtak ki egy olyan jegyet, amire rá lehet írni az utasok létszámát és a 
fizetendő összeget. Így a csoport összesen 1 db jegyet kap. Ez gyorsítja a mun-
kánkat és kevesebb tévedési lehetőséget hagy. 
 
Mivel bármilyen jegyfajtát elszámolhatunk rajta, az állomásfőnök (esetleg 
a vezető jegyvizsgáló vagy a vonatvezető) ezt tölti ki, ha olyan jegyet ad el, 
amihez nincs készjegy, például óvodáscsoport esetén is. 
Az űrjegy 3 lapból (példányból) áll. Mind a három lapot egyszerre kell kitölteni 
(önindigós) és külön-külön le kell bélyegezni a jegypénztári állomásnév- és ke-
letbélyegzővel. Ezekből a 3 példányos lapokból 25-öt tűznek össze egy tömb-
ben. Az űrjegy sorozat- és sorszámmal van ellátva. Mindig emelkedő számsor-
rendben kell felhasználni. 
 

 Első példány: MENETJEGY 
Ezt az utasnak át kell adni, ez a menetjegye. Annyian utazhatnak vele, 
ahány főre ki lett állítva. A vonaton a jegyvizsgálónak át kell adni, aki 
ellenőrzi a csoport létszámát. 

 Második példány: TŐLAP 
Ez a lap a tömbben marad. Ennek segítségével tudjuk meghatározni 
a szolgálat végén az űrjegyek eladásából származó bevételt. 

 Harmadik példány: ELLENŐRZŐ LAP 
Ez a lap is a tömbben marad. 
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Nézzük meg, milyen adatokat tudunk leolvasni az előző űrjegy-mintáról! 

A felső részén (balra) találod a sorozat- és sorszámot. 

Kéziratilag lett ráírva: 

 az utazás viszonylata: ________________________ 

 az érvényesség napja: _______________________ 

 az utasok létszáma: _______ 

Az űrjegyet a bélyegzéssel együtt (az alsó részen balra) az állomásfőnöknek 
alá is kell írnia. 

 Mivel tetszőleges elszámolásra alkalmas, nagyon fontos a pontos, szabályszerű ki-
töltése. Ezért a Gyermekvasúton űrjegyet csak a felnőtt dolgozó állíthat ki! 

☼ Előfordulhat, hogy az űrjegyet a vonaton szolgálatot teljesítő felnőtt vonatkísérő ál-
lítja ki. Ilyenkor ő nem tudja ellátni jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel, ezért 
annak helyére azt a vonatszámot írja, amelyiken az űrjegyet kiadta. 
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I) Igazolványok 
 
A csak a Gyermekvasútra érvényes Igazolvány névre vagy felmutatóra szóló, 
fényképes, illetve fénykép nélküli menetkedvezményi okmány. 
Az igazolvány tulajdonosa a Gyermekvasút vonalán a menetrend szerinti 
vonatokon menetjegy váltása nélkül utazhat, a nosztalgia vonatokon nem 
kell megváltania a pótjegyet sem. 
Nem vonatkozik a díjmentesség kerékpár és kutya szállítására! 
 
Az Igazolvány csak akkor érvényes, ha szerepel rajta: 

 a tulajdonos neve vagy a „szolgálati” megjelölés 

 a kiadás jogcíme 

 a tulajdonos fényképe vagy a „Fénykép nélkül érvényes” megjelölés 

 az érvényesség időtartamát igazoló matrica (és az igazolványt az ér-
vényességi idő vége előtt használják); vagy a „VISSZAVONÁSIG  
ÉRVÉNYES” felirat 

 a tulajdonos aláírása 
 
A gyermekvasutasok bankkártya méretű, névre szóló, fényképes műanyag 
Igazolványt kapnak, előoldala sárga. 
Az ifivezetők bankkártya méretű, névre szóló, fényképes műanyag Igazolványt 
kapnak, előoldala kék. 

 

 

 

 
 
 

Az igazolvány hátoldalán az 
érvényesítő matricák helye 
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☼ A gyermekvasutasok igazolványának érvényesítése 
Az igazolványok érvényesítése a szakmai vizsgáknak megfelelően, minden év február–
március hónapjában történik. Az érvényesítésre az igazolványokat a vizsga megkezdé-
sekor az ellenőrzővel együtt kell a nevelőtanár részére átadni. Amennyiben a vizsga 
sikeres, az ellenőrzőbe való vizsgabejegyzéssel egy időben az igazolvány is érvénye-
sítésre kerül a következő év március 31-ig, ezt a ráragasztott matrica igazolja. Sikerte-
len vizsga esetén az érvényesítés nem végezhető el. 

+ Az érvénytelen utazási igazolvánnyal utazót menetjegy nélküli utasnak kell tekinteni. 

☼ Abban az esetben, ha a gyermekvasutas részére kiállított igazolvány azért érvény-
telen, mert az érvényesítés nem történt meg, a gyermekvasutast az igazolványa bevo-
nása után a célállomásig akkor is el kell szállítani, ha menetjegyet váltani nem tud. A 
Gyermekvasutas Ellenőrző nem jogosít menetjegy nélküli utazásra! 

A Gyermekvasút felnőtt dolgozói bankkártya méretű, névre szóló, fényképes 
műanyag Igazolványt kapnak, előoldala zöld. 

 

 
A Gyermekvasúton szolgálati célból utazók részére kiállított Igazolvány bank-
kártya méretű, piros (vagy rózsaszín) előoldalú műanyag igazolvány, ami le-
het vagy névre szóló és fényképes, vagy felmutatóra szóló és fénykép nélküli 
igazolvány. Utóbbi esetben az Igazolványra rá van írva, hogy hány személy 
együttes utazására jogosít. 
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J) Tiszteletjegy 
 
A Gyermekvasút prezentációs célból meghatározott rendezvényeken Tisztelet-
jegyet ad ki. A Tiszteletjegyet az utazás megkezdése előtt a pénztárban le kell 
bélyegeztetni a jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzővel, illetve rá kell írni 
az egyik utas nevét. A jegyen feltüntetik, hogy hány személy együttes uta-
zására jogosít. A Tiszteletjeggyel az érvényesítés napján korlátlan számú 
utazás lehetséges, a nosztalgiavonatokon sem kell megvásárolni a pótjegyet. 

 

 

K) Engedély 
 
A pénztárgéppel felszerelt állomásokon az állomásfőnök egy napra érvényes 
utazási engedélyt tud nyomtatni. Ezzel az Engedéllyel az érvényesség napján 
1 személy a Gyermekvasút vonalán a menetrend szerinti vonatokon menet-
jegy váltása nélkül utazhat, a nosztalgiavonatokon sem kell megvásárolni a 
pótjegyet. 

 

.  
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2 PÉNZTÁRI SZOLGÁLAT 

A) A személypénztár berendezési tárgyai, felszerelései 
 

A személypénztár az a szolgálati hely, ahol a pénztáros teljesít szolgálatot. Ez 
lehet külön helyiség (Széchenyihegy, Hűvösvölgy), vagy a forgalmi iroda egy 
része, ahol a pénztárablak található. Mindkét esetben a pénztáros felelőssége, 
hogy a helyiségbe illetéktelenek ne lépjenek be, illetve középállomásokon az 
értékek biztonságosan el legyenek zárva, azokhoz más ne férjen hozzá. 
 

Pénztárosként a legfontosabb feladataid: 

 a menetjegyek kiadása az utasoknak 

 ezek ellenértékeként a menetdíj beszedése 

 a pénztárban lévő készpénz őrzése, gondos kezelése, beszolgálta-
tása 

 pénztári zárlat készítése 

 utasok tájékoztatása 
 

A pénztárhelyiségben az alábbi felszerelési tárgyakat találod: 

 Menetjegytartó szekrény 
Fémből készült, zárható szekrény, a pénztár nyomtatványait, valamint 
a készpénzt is ebben tárolják. 

 Készpénztartó kazetta 
Ebben tároljuk a pénztárban lévő készpénzt. Kialakítása szerint lehet 
zárható fémdoboz vagy műanyag pénztartó. 

 Jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző 
Kör alakú, fémből készült bélyegző. A menetjegyeket (a gépi jegy ki-
vételével) kiadás előtt ezzel kell lebélyegezni. 

 „VISSZA” feliratú bélyegző 
Csak a végállomásokon van. Ha az utas menettérti jegyet kér, de az 
kifogyott vagy abból a jegyfajtából nincs ilyen készjegy, kiadhatunk 2 
darab egy útra szóló jegyet is. Ebben az esetben az egyik jegyet 
„VISSZA” feliratú bélyegzővel kell ellátni, ez jelzi, hogy az adott jegy a 
visszaútra érvényes. 

 Bélyegzőpárna és gumialátét 
A bélyegzőpárna festékkel van átitatva. A bélyegzőket a használat 
előtt ebbe kell belenyomni. A gumialátét vastag, kemény gumiból ké-
szült téglalap alakú lap. A jegyeket a bélyegzéshez erre kell rátenni, 
hogy a bélyegző lenyomata szépen látszódjon. 

 Pénzvizsgáló lámpa 
Minden bankjegyet (papírpénzt), amit az utastól átveszel, meg kell 
vizsgálni a pénzvizsgáló lámpával, nehogy hamis pénzt szedjél be. 

 GYMAEF Jegykiadó gép 
(Hűvösvölgyben, Szépjuhásznén, Virágvölgyben, Csillebércen, 
Széchenyihegyen) 
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 Menetrendek 
Az utasok tájékoztatását segítik. 

 Hangosító berendezés 
Egyes állomásokon az utasok kényelmesebb kiszolgálása érdekében 
hangosító berendezés üzemel, mely a pénztárhelyiség és a váróterem 
közötti jobb hallhatóság miatt van beépítve. Ez a pénztárban és a vá-
róteremben elhelyezett 1-1 mikrofonból és hangszóróból áll. Bekap-
csolva akkor is hallod az utast és ő téged, ha halkan beszéltek. 

 Pénztárnapló 
A pénztár bevételeinek és kiadásainak könyvelésére szolgáló napló, 
a pénztáros vezeti. 

 

B) A pénztárnapló 
 
A pénztárnapló a pénztár forgalmának kimutatására szolgáló okmány. Ebben 
kell rögzíteni a bevételeket és kiadásokat, így mindig meg tudjuk állapítani a 
pénztárkezelés helyességét. 

 Bevétel: a pénztárban lévő pénz mennyiségének növekedése (utastól 
beszedett menetdíj, a menetjegyek fogyásának megfelelően) 

 Kiadás: a pénztárban lévő pénz mennyiségének csökkenése (beszol-
gáltatás az állomásfőnöknek) 

 

 Alapszabály a pénztár kezelésében, hogy akkor dolgoztunk jól, ha a bevétel és a 
kiadás megegyezik, tehát amennyi pénzt az utasoktól beszedtünk, azt át is tudjuk adni 
az állomásfőnöknek. 

 
A fentiekből is láthatod, hogy a pénztárnapló a pénztáros legfontosabb doku-
mentuma, abba valótlan adatokat beírni nem szabad.  
A beírt adatokat törölni, satírozni TILOS!  
Ha elrontottad a bejegyzést, azt egy vonallal át kell húzni és a helyes adatot 
fölé kell írni (több számjegyből álló szám esetén javításkor mindig az összes 
számjegyet át kell húzni és utána kell fölé írni a helyes értéket). 
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C) Teendők a szolgálat megkezdésekor 
 
Bármelyik állomáson is vagy pénztáros, a menetjegy-készletet és a készpénzt 
az állomásfőnöktől fogod megkapni. 
 
A te feladatod, hogy az átvett készpénzt és menetjegyeket gondosan megszá-
mold, hiszen az átvétel pillanatától kezdve te felelsz értük és el kell tudnod velük 
számolnod! 
 
Az átvétel dokumentálása a pénztárnaplóban történik. 

 Először is be kell írnod a dátumot, a neved és a csoportszámod. 

 Ez után írd be az állomásfőnöktől átvett készpénz összegét a kész-
pénz rovatba, a bevétel oszlopba, hiszen ez már a te „bevételed”! (A 
készpénzt a könnyebb visszaadás érdekében kapod.) 

 Miután megszámoltad az átvett menetjegyeket, azok darabszámát írd 
be a megfelelő jegy „darabszám átvételnél” rovatába! 

 Ha kaptál kéregjegyeket, a legalsó jegy sorszámát kell beírnod az „át-
vételnél” rovatba. 

 Ha kaptál űrjegyet, a tömb felső lapjának sorszámát kell beírnod az 
„átvételnél” rovatba. 

 Írd be az egységárat azokhoz a menetjegyekhez, amikből kaptál! 
Ha csak pénztárgéppel dolgozol (készjegyet nem kaptál), a jegyfajták 
soraiba ne írj semmit! 

 Próbáld ki a jegypénztári állomásnév- és keletbélyegzőt, hogy az az-
napi dátum van-e beállítva rajta! Erre a próbabélyegzés helye szolgál. 

 Ha hoztál magaddal zsebpénzt otthonról, ezt mutasd meg az állomás-
főnöknek, majd írd be az összegét a „bemutatott saját pénz” rovatba! 

 

 Miért fontos ez? 
Könnyen előfordulhat, hogy a nálad lévő pénz keveredik a pénztár pénzével. Elég, ha 
csak fel szeretnéd váltani a saját pénzed kisebbre és ezt elrontod: kevesebbet vagy 
többet veszel ki a pénztárból. Ha pontosan beírtad, hogy a szolgálat kezdetekor mennyi 
saját pénz volt nálad, akkor eltérés esetén igazolni tudod a nálad lévő pénz eredetét. 

 
Ha ezekkel kész vagy, az állomásfőnök ellenőrzi a pénztárnaplóba beírtak he-
lyességét. Amennyiben minden adat megfelelő, aláírásával hitelesíti. Ekkor kell 
neked is aláírni az átvevő helyén.  
Ettől a pillanattól kezdve te felelsz a pénztárért. 
 
Most pedig töltsünk ki közösen egy pénztárnaplót! 
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D) Teendők a szolgálat végén, pénztári zárlat 
 
A szolgálat végén meg kell állapítani, hogy milyen bevételek keletkeztek a 
pénztárban, valamint ennek megfelelően helyesen szedted-e be a menetdíja-
kat az utasoktól. 
 
1. Elsőként meg kell számolni a pénztár-

ban lévő készpénzt. 
A pénztárnapló középső táblázata egy 
készpénz-részletező táblázat. Ide a „darab-
szám” rovatba címletenként be kell írnod 
az adott címletből megszámolt mennyisé-
get (pl. 2 db 20.000 forintos). 
A darabszám és a címlet szorzata adja a 
kiadás oszlopban az adott címletek értékét 
(pl. 2 db 20.000 = 40.000). 
Ha valamennyi címletnél kiszoroztad so-
ronként az összeget, ezeket add össze füg-
gőlegesen és írd be a „készpénz a szolgá-
lat végén összesen” rovatba! 
Amit ide beírtál, az az összeg van jelenleg 
a pénztartódban. 
Ahhoz, hogy a teljes szolgálat alatt besze-
dett készpénzt megállapítsd, add hozzá a 
szolgálat közbeni beszolgáltatások össze-
gét, tehát azt a pénzt, amit napközben az állomásfőnöknek átadtál meg-
őrzésre! 
Ha ezeket jól adtad össze, akkor megkapod az összes kiadás végössze-
gét. Amíg ezt az összeget nem számoltad ki, addig a jegyek oldalának 
kitöltését nem szabad elkezdeni! 

 
2. Írd be a napközben kiadott űrjegyek 

sorozat- és sorszámát – a rajtuk elszá-
molt összeggel (jobb oldali táblázat)! 
Ezeket az űrjegyeket az állomásfőnök 
állította ki, de te szedted be a menetdíjat, 
így be is kell írnod a pénztárnaplóba. 

 
3. Ha van kéregjegy, írd be a következő 

alsó jegy sorszámát a „sorszám visszaadásnál” rovatba! 
 

4. Számold meg a maradék bárcajegyeket, a darabszámot írd be a „da-
rabszám visszaadásnál” rovatba! 
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Most kiszámoljuk, mennyi jegyet adtál el a szolgálatodban! 
 
5. Kéregjegyeknél a „visszaadásnál” lévő sorszámból vond ki az „átvé-

telnél” lévő sorszámot! 

 

 
6. Bárcajegyeknél az „átvételnél” lévő darabszámból vond ki a „vissza-

adásnál” lévő darabszámot! 

 

 

 Úgy tudod könnyen megjegyezni, hogy mindig a NAGYOBB SZÁMBÓL KELL KI-
VONNOD A KISEBB SZÁMOT. 

 

7. Az „ELHASZNÁLVA” darabszám mutatja meg, hogy mennyi jegy került 
felhasználásra a szolgálatodban. 

De nem biztos, hogy mindet el is adtad! 

Ha egy jegy sérült volt (elszakadt) vagy nem jól bélyegezted le, azt nem szabad 
kiadni az utasnak! Ezt RONTOTT JEGYNEK nevezzük. 
Ilyenkor azonnal szólnod kell az állomásfőnöknek, aki megjelöli a rontott jegyet. 
Ez ezért fontos, mert a készletedből hiányzik, viszont nem kaptál cserébe me-
netdíjat érte.  

 Írd be a rontott jegyek darabszámát jegyfajtánként! Ha nem volt, 
húzd ki a rovatot! 

 Az „ELHASZNÁLVA” darabszámból vond ki a rontott jegyek da-
rabszámát, így megkapod az eladott jegyek darabszámát („EL-
ADVA” oszlop)! 

 Szorozd be az eladott jegyek darabszámát a jegy egységárával! 
Így megkapod, hogy az adott jegyből mennyi a bevételed. Majd ezt 
ismételd meg valamennyi sorban! 
 

8. A pénztárgéppel kiadott jegyekből származó bevételt a gépi záró 
szelvény „Napi terhelés” sorából tudhatod meg, ezt az összeget írd 
a naplóban a Gépi jegy sor BEVÉTEL oszlopába! 
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9. Add össze (függőlegesen) a „BEVÉTEL” oszlopban szereplő számo-
kat! Ne felejtsd el hozzáadni a KÉSZPÉNZ sorban szereplő összeget 
sem! 
Az eredményt írd be az „ÖSSZES BEVÉTEL” rovatba! 

Ennyi pénzzel kell tudnod elszámolni. 
 

10. Hasonlítsd össze az „ÖSSZES BEVÉTEL” (bal oldali táblázat) és az 
„ÖSSZES KIADÁS” (középső táblázat) rovatokban szereplő össze-
geket! 

 

Ha a két oldal MEGEGYEZIK, akkor eltérés nélkül dolgoztál, a pénztár rendben 
van. 
 

Ha az ÖSSZES BEVÉTEL nagyobb, mint az ÖSSZES KIADÁS, akkor több 
pénznek kellene lenni a pénztárban, mint amennyit leadtál (beszedtél). Ezt HI-
ÁNYnak nevezzük. 
 

Ha az ÖSSZES KIADÁS nagyobb, mint az ÖSSZES BEVÉTEL, akkor több 
pénzt adtál le, mint amennyinek a pénztárban lenni kell. Ezt FÖLÖSnek nevez-
zük. 
 

11. A nagyobb összegből vond ki a kisebbet, így megtudod a hiány vagy 
fölös összegét! Ezt írd be a megfelelő rovatba! 

 

 
 

Eltérés nélküli zárlatban az EGYENLEG sor összege megegyezik az összes 
bevétel, illetve az összes kiadás rovatban szereplő összeggel. 
 

12. Hiány esetén hozzá kell adni az összes kiadáshoz, fölös esetén az 
összes bevételhez. Ez után az egyenlegnek mindkét oldalon meg kell 
egyeznie. 
Ha hiány vagy fölös keletkezett, meg kell keresni az okát. Lehet, hogy 
számolási hibát vétettél, ezért le kell ellenőrizni a számításokat is (cél-
szerű számológépet használnod). 
Ha napközben fölös pénzt jeleztél és a fölös összege ezzel megegyezik, 
akkor nem a te hibád az eltérés, nem rontja le az értékelésedet. Ezért 
fontos, hogy napközben jelezz minden eltérést az állomásfőnöknek! 
Ha nem találod meg az eltérés okát és az állomásfőnök ellenőrzése sem 
deríti ki, akkor az eltérés a hibás pénztárkezelésből adódik (téves vissza-
adás, rosszul kiszámolt menetdíj stb.). 
Ekkor az értékelésben a „százalékodat” ez befolyásolja. 
Az eltérést az állomásfőnök egy kimutatáson rögzíti, ahol az aláírásoddal 
el kell ismerni. 
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13. Töltsd ki a zárlatkészítés időpontját! 
 

14. Írd alá a „visszaadó (pajtás)” rovatban! 
Az állomásfőnök ellenőrzi a zárlatodat és ezt aláírásával tanúsítja. 
 

E) Kiegészítés a középállomási pénztárosok számára 
 
Középállomásokon kizárólag szakaszjegyet, Családi napijegyet, Kerékpár és 
élőállat jegyet, esetleg nosztalgia pótjegyet árusítunk, tehát itt a pénztárgépen 
kívül a készjegyek közül csak utánfizetési és képes bárcajegyekkel találkoz-
hatsz. A szakaszjegyet (és természetesen a nosztalgia pótjegyet is) a középál-
lomáson csak egy útra lehet kiadni. 
Az állomásfőnök a középállomási pénztárban is bármilyen jegyet eladhat a 
pénztárgép  jelszóval védett funkciói segítségével vagy űrjegyen elszámolva. 
Jánoshegyen úgy nevezett „mozgó pénztáros” teljesít szolgálatot (hiszen nin-
csen váróterem, ahol a pénztár is lehetne), ő a jegyvizsgálókhoz hasonlóan 
számol el a jegykészlettel és a bevétellel. A kis utasforgalomra tekintettel Hárs-
hegyen sincs „állomási pénztár”, így az ottani mozgó pénztáros is Hűvösvölgy-
ben kapja a jegykészletet és ott is számol el. 

F) Menetjegyek kiadása 
 
1. Amikor az utas a pénztárablakhoz lép, ha van, kapcsold be a hangosító 

berendezést! 
 

2. Köszönj az utasnak! (Jó napot kívánok!) 
 

3. Figyelmesen hallgasd meg, hova szeretne utazni, illetve milyen jegyet 
kér, hány fő részére! 

 Az utasok sokszor bizonytalanok, nem ismerik a nálunk érvényes kedvezményeket. 
Ha látod, hogy kisgyerekkel utazik, kérdezd meg hány éves, hiszen 6 éves kor alatt nem 
kell menetjegyet váltani neki! 
Ugyancsak kérdezz rá az életkorra olyankor, ha nagyobb diákok gyermekjegyet kérnek, 
hiszen sokan azt hiszik, hogy a diákigazolványukkal azt megvehetik! Ilyenkor tájékoz-
tasd őket, hogy 14 éves kor felett teljesárú menetjegyet kell váltani! 
Légy mindig nagyon türelmes, hiszen az utasok nem tehetnek arról, hogy kevesebb 
információval rendelkeznek vasutunkról, mint te! Nagyon fontos a körültekintő, alapos 
tájékoztatás. 

4. Számold ki a menetjegyek értékéből a fizetendő menetdíjat és közöld az 
utassal! Ha a pénztárgép KOSÁR funkcióját használod a számoláshoz, 
akkor se nyomtasd ki még ilyenkor a jegyeket! 

 Ha utazásuk Családi napijeggyel olcsóbb vagy ugyanannyiba kerül, akkor javasold 
nekik, hogy vegyenek azt! 

5. Vedd át a pénzt az utastól és figyelmesen számold meg!  
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6. Vizsgáld meg az átvett pénzt a következő szempontok szerint: 

 Valódi-e? (Bankjegyek esetén a pénzvizsgáló lámpát is hasz-
náld!) 

 Érvényes fizetőeszköz-e? (Fizetőforgalomban van-e az adott 
pénz Magyarországon?) 

 Ép-e? (Ne fogadj el hiányos, olvashatatlan papírpénzt; csorba, 
lyukas, kilapított érmét!) 

Ezek után az átvett pénzt tedd a pénztartó mellé, jól látható helyre, de 
sose rakd be a többi pénz közé! 
A Gyermekvasúton csak magyar forinttal, készpénzben lehet fizetni! 
Ha bizonytalan vagy, hogy a kapott pénzt elfogadhatod-e, szólj az állo-
másfőnöknek! 
 

7. Készítsd ki a menetjegyeket, bélyegezd le, illetve jegykiadó géppel 
nyomtasd ki azokat! 

 Kéregjegyeknél mindig a következő sorszámú jegyet kell kivenni 
a tartóból, ez mindig a legalsó.  

☼ Ha tévedésből nem ezt a jegyet veszed ki és észreveszed, rögtön szólj az 
állomásfőnöknek! Ezt menetjegy-átugrásnak nevezzük. 

 Bárcajegyeknél, bár nem sorszám szerint kell felhasználni őket, 
mindig a legfelsőt tépd ki a tömbből! 

 Az űrjegyet az állomásfőnök állítja ki, de te fogod lebélyegezni és 
kiadni az utasnak. (Ne felejtsd, a „tőlap” és az „ellenőrzőlap” az 
űrjegy-tömbben marad, a „menetjegyet” kell kiadni!) 

 Ha jegykiadó géppel készíted a menetjegyet, figyelj oda, nehogy 
a nyomtató peremén sok jegy halmozódjon fel, mert visszaeshet-
nek! (A gépi jegyet nem kell lebélyegezni a jegypénztári állomás-
név- és keletbélyegzővel.) 
 

8. Számold ki és készítsd elő a visszajáró összeget! 
Ha az utas húszezressel fizet, a visszaadáshoz hívd oda az állomásfőnö-
köt! Az ő jelenléte nélkül nem adhatsz vissza! 
 

9. A menetjegyeket és a visszajáró pénzt egyszerre add ki az utasnak! A 
visszajárót az utas szeme láttára számold le neki az asztalra vagy a  
forgótálcába! 
 

10. Köszönj el az utastól és kívánj kellemes utazást! 
 

11. Ha az utas távozott az ablaktól, csak akkor rakhatod el az átvett pénzt! 

 Miért nem rakhatod el rögtön az átvett pénzt? 
Azért, hogy ne mondhassa azt az utas, hogy ő nagyobb címletű pénzt adott. Ha elrakod 
a többi közé, akkor nem tudod megmutatni neki, hogy mivel fizetett. Ha végig ott van 
előtted a pénze, akkor rögtön meg tudod neki mutatni, mivel fizetett. 
Ha már elment az ablaktól, elrakhatod, hiszen távozás után nincs reklamáció. Ha elrak-
tad a pénzt, utána kezdhetsz foglalkozni a következő utassal. 
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Sok esetben előfordul, hogy az utas a visszajáró pénzt (főleg ha kis összegű) 
nem akarja elfogadni. Ilyen esetben határozottan át kell neki adni, megkö-
szönve kedvességét. Vitatkozni nem szabad! 
Ha az utas mégis ragaszkodik ahhoz, hogy otthagyja a visszajárót, azt a pénz-
tartóba kell rakni (a többi pénz közé) és AZONNAL jelenteni kell az állomásfő-
nöknek, hogy fölös keletkezett. Ha nem jelented neki, az számolási hibának 
minősül és lerontja az értékelésedet. 
 
Egy új fogalmat tanultál: FÖLÖS PÉNZ 
Ez azt jelenti, hogy a pénztáradban a kiadott menetjegyek árán felül „plusz” 
pénz van. Ez lehet az utas által otthagyott visszajáró összeg, de akár tévesen 
adhattál vissza (kevesebbet) valakinek vagy véletlenül belekeveredett a saját 
pénzed. 

☼ Ha a szolgálat elején nem jelezted, hogy van saját pénzed, akkor hiába keveredett 
a pénztári bevételhez, nem kaphatod vissza. 

A fölös pénz elrejtése, eltitkolása CSALÁS! 

 A MÁV Zrt. a Gyermekvasút működésére sok pénzt áldoz. Fizeti a gyermekvasuta-
sok képzéséhez, étkezéséhez, egyenruhájához, táborozásához, egyéb programjaihoz 
stb. szükséges pénz jelentős részét. Ezért kérjük, hogy legjobb tudásod szerint és BE-
CSÜLETESEN végezd a szolgálatot. 

Ha nagy az utasforgalom, napközben az összegyűlt készpénzt át kell adni meg-
őrzésre az állomásfőnöknek. Ezt beszolgáltatásnak nevezzük, a pénztárnapló 
középső táblázatába időponttal együtt kell beírni a kiadott összeget, aminek 
átvételét az állomásfőnök aláírásával igazolja. (Ha túl sok pénz van a pénztar-
tódban, könnyen előfordulhat, hogy hibásan adsz vissza, összekeverednek a 
bankjegyek, stb.) 
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3 JEGYVIZSGÁLÓI SZOLGÁLAT 

A) Teendők a szolgálat megkezdésekor 
 
A jegyvizsgáló vagy zárfékező beosztásokban lévő gyermekvasutasok a szol-
gálat megkezdésekor Hűvösvölgy (kereskedelmi) állomásfőnökénél jelentkez-
nek. 
 
A jegyvizsgálók felszerelési tárgyai: 

 Jegyvizsgáló táska 

 Jegyvizsgáló kulcs (egyben lyukasztó, síp és szakaszkulcs) 

 Bárcajegy-tartó kazetta (benne utánfizetési bárcajegy formátumban 
vonaljegyek, szakaszjegyek, illetve Kerékpár és élőállat utánfizetési 
jegy; a nosztalgiavonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóknál eze-
ken kívül nosztalgia pótjegyek) 

 Az adott napra érvényes menetrend 

 Készpénz (a visszaadás megkönnyítésére) 
 
A fenti felszerelési tárgyak, értékek átvételére, valamint a szolgálat végi leszá-
molására a JEGYVIZSGÁLÓ NAPLÓ szolgál. (Lásd a következő oldalon!).  
 
Kitöltése a pénztárnaplóéhoz hasonló: 
1. A fejlécbe írd be a dátumot, mellé pedig azt, hogy kaptál-e jegyvizsgáló 

kulcsot és menetrendet! 
2. Az állomásfőnök átadja neked a készpénzt, melyet közösen megszámol-

tok. Ennek összegét a jegyvizsgáló napló „készpénz” rovatába kell beír-
nod. 

3. Meg kell számolnod a bárcajegy-tartó kazettában lévő menetjegyeket, 
majd a darabszámukat össze kell hasonlítanod a jegyvizsgáló napló meg-
felelő sorában lévő „kiadva” rovatban szereplő darabszámmal. Ha nem 
egyezik, AZONNAL SZÓLJ AZ ÁLLOMÁSFŐNÖKNEK! 

4. Töltsd ki az egyes jegyfajták egységárát! 
5. Ha van nálad otthonról hozott saját pénz, azt meg kell mutatnod az állo-

másfőnöknek, majd be kell írnod a „bemutatott saját pénz” rovatba.  
6. Írd alá alul, ezzel ismered el a jegykészlet és a felszerelési tárgyak átvé-

telét! A naplót add vissza az állomásfőnöknek! 
7. Az átvett felszerelési tárgyakat rakd bele a jegyvizsgáló táskába, majd je-

lentkezz szolgálatra a felnőtt vonatkísérőnél! 
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A táskát mindenhová vidd magaddal, hiszen aláírásoddal te vállaltad, hogy 
felelsz érte! Sose hagyd a táskát őrizetlenül, ne bízd rá társaidra sem!  
A szolgálat ellátása során a felügyeletedet a vezető jegyvizsgáló és a vonatve-
zető látja el. Bármilyen probléma, nehézség adódik menet közben, nekik jelezd! 
 
Ha fogytán vannak a menetjegyeid vagy sok készpénz van nálad, Hűvösvölgy 
állomásra érve szólj az állomásfőnöknek, aki eldönti, hogy kell-e beszolgáltat-
nod a pénzből vagy ki kell-e egészíteni a menetjegykészletedet! Ha szolgálat 
közben szolgáltatsz be pénzt, azt a jegyvizsgáló naplóba a „kiadás” (jobb) ol-
dalra kell időadattal beírni, míg az utánpótlásnak kapott jegyeket a „kiadva” rész 
következő üres oszlopába kell feltüntetni a jegyfajtának megfelelő sorban. 
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B) Teendők a szolgálat végén, jegyvizsgáló zárlata 
 

A szolgálat végén meg kell állapítani, hogy milyen bevételei keletkeztek a jegy-
vizsgálónak, valamint ennek megfelelően helyesen szedte-e be a menetdíjakat 
az utasoktól. Az elszámolásra is Hűvösvölgyben kerül sor. 

1. Az elszámolást a készpénz átadásával kell kezdeni. 
Az állomásfőnök ad neked egy készpénzrészletező lapot (hasonló a pénz-
tárnapló középső táblázatához), amin fel kell sorolnod a nálad lévő kész-
pénzt címletenként, megállapítva az értéküket, majd összeadva megka-
pod a készpénz végösszegét. 
Az állomásfőnök leellenőrzi a számításod, majd a készpénzt és a reggel 
kiadott felszerelési tárgyakat elveszi. 
Visszakapod a jegyeket és a jegyvizsgáló naplót, amibe elsőként be kell 
írnod a leadott készpénz összegét. Ehhez hozzáadod a szolgálat közbeni 
beszolgáltatásokat, így megkapod az „összes kiadást”. 
Amíg ezt az összeget nem számoltad ki, addig a jegyek számolását nem 
szabad elkezdeni! 

2. Jegyfajtánként meg kell számolnod a nálad maradt menetjegyeket. 
A kapott darabszámot be kell írnod a „VISSZAVÉVE” rovatba. 

3. A „kiadva” darabszámból vond ki a „visszavéve” darabszámot, így 
megkapod az adott jegyből fogyott („elhasználva”) mennyiséget. 
Ha volt rontott jegyed, akkor annak a darabszámát írd be az „rontott” ro-
vatba! A rontott jegyet őrizd meg, mert azt az állomásfőnöknek át kell ad-
nod! Ezek után megkapod az eladott jegyek mennyiségét (az „elhasz-
nálva” mennyiségből kivonva az „rontott” darabszámot tudjuk kiszámolni 
az „eladva” rovat értékét). 

4. Szorozd be az eladott jegyek mennyiségét az egységárral, a kapott 
összeg a „BEVÉTEL”! Ezt végezd el minden jegyfajta sorában! 

5. Add össze a „bevétel” oszlopban lévő számokat (ne felejtsd el, hogy 
a reggel kapott készpénz is bevétel), majd írd be az „ÖSSZESEN” ro-
vatba! 

6. Hasonlítsd össze az „ÖSSZES BEVÉTEL” és az „ÖSSZES KIADÁS” 
rovatban szereplő összegeket! 

Ugyanúgy, mint a pénztári zárlatnál, ha a két oldal MEGEGYEZIK, akkor elté-
rés nélkül dolgoztál. 
Ha az ÖSSZES BEVÉTEL nagyobb, mint az ÖSSZES KIADÁS, akkor több 
pénzt kellett volna beszedned, mint amennyit leadtál. Ezt HIÁNYnak nevezzük. 
Ha az ÖSSZES KIADÁS nagyobb, mint az ÖSSZES BEVÉTEL, akkor több 
pénzt adtál le, mint amennyit be kellett volna szedned az utasoktól. Ezt FÖ-
LÖSnek nevezzük. 

 Ha szolgálat közben keletkezett előre tudható fölösöd (pl. borravalóból), azt jelezhe-
ted a hűvösvölgyi (kereskedelmi) állomásfőnöknek a fordulók közötti időben, de legké-
sőbb az elszámolás kezdetéig. 
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7. A nagyobb összegből vond ki a kisebbet, így megtudod a hiány vagy 
fölös összegét! Ezt írd be a megfelelő rovatba! 
Eltérés nélküli zárlatban az EGYENLEG sor összege megegyezik az ösz-
szes bevétel, illetve az összes kiadás rovatban szereplő összeggel. 
 

8. Hiány esetén hozzá kell adni az összes kiadáshoz, fölös esetén az 
összes bevételhez. Ez után az egyenlegnek mindkét oldalon meg kell 
egyeznie. 
Ha hiány vagy fölös keletkezett, meg kell keresni az okát. Lehet, hogy 
számolási hibát vétettél, ezért le kell ellenőrizni a számításokat is (cél-
szerű számológépet használnod). 
Ha napközben fölös pénzt jeleztél és a fölös összege ezzel megegyezik, 
akkor nem a te hibád az eltérés, nem rontja le az értékelésedet. Ezért 
fontos, hogy napközben jelezz minden eltérést a hűvösvölgyi állomásfő-
nöknek! 
Ha nem találod meg az eltérés okát és az állomásfőnök ellenőrzése sem 
deríti ki, akkor az eltérés a hibás pénzkezelésből adódik (téves vissza-
adás, véletlenül több jegyet adtál ki stb.). 
Ekkor az értékelésben a „százalékodat” ez befolyásolja. 
Az eltérést az állomásfőnök egy kimutatáson rögzíti, ahol az aláírásoddal 
el kell ismerned. Az állomásfőnök ellenőrzi a zárlatodat és ezt aláírásával 
tanúsítja. 
 

9. Írd alá a „visszaadta” rovatban az állomásfőnök naplóját! 

C) Jegyvizsgálat, szolgálat a vonaton 
 
A vonatszemélyzet fontos feladata a jegyvizsgálaton kívül az utasok felügye-
lete. 
Segítsd az utasokat a fel- és leszállásban, figyelj oda, hogy a peron felől va-
lamennyi ajtó nyitva legyen, mások ne akadályozzák a fel- és leszállást! 
Ha babakocsival, kerékpárral szállnak fel, hívd fel a figyelmüket, hogy ezeket a 
peronon kell tartani, ne vigyék be az ülések közé, mert ott akadályozza az uta-
sok mozgását! Ha nagyon sok az utas, udvariasan kérd meg őket, hogy minden 
ülőhelyet használjanak ki, vegyék ölbe a kisebb gyerekeket! Figyelj oda, hogy 
az utasok ne álljanak úgy az ülések között vagy a középső peronon, hogy azzal 
zavarják mások szabad mozgását!   
A te feladatod védeni az utasokat a vasútüzem veszélyeitől. Figyelj oda arra is, 
hogy tartsák be az utazási feltételeket, ne okozzanak balesetveszélyes helyze-
teket (például ne nyissák ki az ajtókat a még mozgó vonaton)! Azért, hogy idő-
ben fel tudjanak készülni a leszálláshoz, mindig hangosan közöld az utasokkal 
a következő állomás/megállóhely nevét! 
 
Ne feledkezz meg róla, hogy forgalmi ténykedésed is van! Figyelj a menesz-
tésre, annak szabályaira (kocsiajtók csukása, le- és felszállás befejezése stb.), 
időben add a jelzéseket! 
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Ha bármilyen, az indulást akadályozó dolgot észlelsz, azonnal adj MEGÁLLJ!-
jelzést! 
 
A vonat indulása után kezdd meg a jegyvizsgálatot! 
Az utasok közé lépve, hangosan, határozottan köszönj! („Jó napot kívánok! Ké-
rem átadni a menetjegyeket kezelésre!) 
 
Vedd át a menetjegyet és vizsgáld meg, hogy az érvényes-e!  

☼ Innen származik a jegyvizsgáló elnevezés. 
 
Mikor érvényes általában a menetjegy? 

 Ha még nem utaztak vele. 
(tehát nincs kezelve, kivéve a menettérti jegy visszaútban, családi na-
pijegy) 

 Ha a jegyen megjelölt érvényesség napján utaznak vele. 
Figyelmesen nézd meg a jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző 
lenyomatát vagy a gépi jegyen az érvényesség sorát! 
A vonaton és a Jánoshegyen kiadott jegyeken nincs bélyegzés. Az 
űrjegyet és bizonyos gépi jegyeket elővételben is meg lehet váltani, 
így azokon az „Érvényes” rovatban szereplő dátumnak kell egyeznie 
az adott napival (nem a bélyegzésen olvashatónak).  

 Ha az utas azon az állomáson szállt fel, ahol a menetjegyét váltotta. 
(kivéve családi napijegy, menettérti jegy visszaútban, űrjegy, gépi cso-
portos jegy), vagy azon a vonaton használja, amelyiken váltotta. 

 Ha az utas a megfelelő vonal-
részen utazik. 
(A teljes vonalon csak vonal-
jeggyel lehet végigutazni, a 
szakaszjegy csak ennél rövi-
debb távolságra használható. 
A gépi csoportos jegy és az 
űrjegy a rajta szereplő vi-
szonylatra érvényes.) 

 Ha az utas jogosult a jegy 
használatára. 
(betartja az utazási feltétele-
ket; az életkorának megfelelő 
jeggyel utazik; annyian utaz-
nak vele, ahány főre a menet-
díjat megfizették) 

 
 
 
 
 
 
  

A jegyen elszámolt 
személyek száma 

Az utazás 
viszonylata 
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Ha érvényes a menetjegy, akkor kezelned kell azokat. 
Hogyan kezeljük a különböző formátumú menetjegyeket? 

Általában lyukasztással, odafigyelve arra, hogy 
 a jegy sorszáma ne sérüljön 

 az érvényesség napja ne sérüljön 
(Kivéve a képes bárcajegyeket, mert ott a szegélyen lévő római 
és arab számokat kell a dátumnak megfelelően kilyukasztani.) 

 a menettérti jegyeket ODA útban a jegy tetején, VISSZA útban a 
jegy alsó részén 
 
 Ha nincs nálad jegyvizsgáló kulcs vagy útközben meghibásodott, a menetjegyeket 
a dátum és a vonatszám ráírásával is kezelheted. 
A vonatszámot a nálad lévő menetrendben tudod megnézni. 
Ha az utasok létszáma nem egyezik a gépi csoportos jegyen vagy az űrjegyen elszá-
molttal, akkor szólj a felnőtt vonatkísérőnek! 

 
  
Ha az utas nem rendelkezik érvényes menetjeggyel, akkor neked kell ki-
adni azokat. 
A vonaton történő jegykiadásánál is tartsd be a menetjegyek kiadásának sor-
rendjét, szabályait! Addig sose kezeld a jegyet, amíg az utas azt nem fizette ki! 
A vonaton menetjegyet csak egy útra lehet kiadni. 
Miután kezelted az utas menetjegyét vagy te adtad ki neki, minden esetben 
köszönd meg és kívánj kellemes utazást! 
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4 UTASTÁJÉKOZTATÓ MENETRENDEK 

A vasúti menetrend a vonatok közlekedésének rendje. A menetrend tartal-
mazza az adott vasútvonalon menetrend szerint közlekedő valamennyi sze-
mélyszállító vonat érkezési és indulási időadatát az egyes állomásokon és 
megállóhelyeken. A menetrendből megtudhatjuk azt is, ha egy adott vonat nem 
mindennap (tehát csak bizonyos időszakban) közlekedik. 

 Hivatalos menetrend 
A hivatalos menetrend (pontos címe: Vasúti menetrend 20__-20__) a magyar-
országi vasúttársaságok (MÁV-START; GYSEV; MÁV) összes vona-
lának menetrendjét tartalmazza, táblázatos formában. A vasútvonala-
kat a könnyebb kezelhetőség miatt sorszámmal látják el. Ezeket a sor-
számozott vasútvonalakat menetrendi mezőknek hívják. A Gyermek-
vasút jelenleg a hivatalos menetrend 7. mezőjében található. A hiva-
talos menetrend a MÁV-csoport honlapján érhető el, az adott vonalra 
érvényes részét pedig a várótermekben is kifüggesztik. 

 
A Gyermekvasút állomásain és megállóhelyein a hivatalos menet-
rendhez hasonló táblázat van kifüggesztve az utasok tájékoztatására. 
(lásd a következő oldalon) 
 

 Menetrendi keresők a világhálón 
Az interneten sokféle menetrendi keresőt és útvonaltervezőt talál-
hatsz. A magyarországi vasúti menetrendekről a www.mavcsoport.hu 
weboldalon tájékozódhatsz, ahol további információk is megtalálha-
tóak az utazással kapcsolatban. 
A Gyermekvasút menetrendjei honlapunkon, a www.gyermekvasut.hu 
címen találhatóak, ahol további tájékoztatást és érdekességeket is ta-
lálnak az utasok. 
 

 Induló vonatok jegyzéke 
Az állomásokon ki kell függeszteni az utasok felé az ott közlekedő vo-
natok indulási adatait. Ilyen menetrendet láthatsz például a pénztá-
rablakokban. 

 
 A szolgálatban lévő vasutasok szolgálati célú menetrendeket használnak, ilyen a 
menetrendábra, a menetrendjegyzék és a szolgálati menetrend. Ezekről F.2 órán tanul-
tok részletesebben. 

http://www.mavcsoport.hu/
http://gyermekvasut.hu/
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5 DÍJSZABÁS 

 

menetjegy neve 2012.01.01-jétől  

teljesárú vonaljegy 700 Ft 
 

gyermek vonaljegy 350 Ft 
 

teljesárú vonal menettérti jegy 1400 Ft 
 

gyermek vonal menettérti jegy 700 Ft 
 

családi napijegy 3500 Ft 
 

teljesárú szakaszjegy 600 Ft 
 

gyermek szakaszjegy 300 Ft 
 

teljesárú nosztalgia pótjegy 200 Ft 
 

gyermek nosztalgia pótjegy 100 Ft 
 

kerékpár és élőállat jegy 300 Ft 
 

óvodás csoportok 90 %-os  

kedvezményű menetdíja 

(csak felnőtt dolgozó  

tudja elszámolni) 

70 Ft 
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IDŐSZAKOS KEDVEZMÉNYEK 

☼ Előfordul, hogy a díjszabás szerinti kedvezményeken kívül bizonyos idősza-
kokban további kedvezmények is érvényesek. Ha a tanfolyam alatt kerül beve-
zetésre ilyen kedvezmény, akkor azt a tanfolyami órán fogjátok erre a lapra 
beírni. 
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6 VISELKEDÉSKULTÚRA GYERMEKVASUTASOKNAK 

A Gyermekvasútra érkező látogatók többsége nemcsak az utazás miatt veszi 
igénybe szolgáltatásunkat, hanem kíváncsian figyeli a gyermekvasutasok fele-
lősségteljes szolgálatellátását is (gondoljatok csak a forgalmi irodákat körül-
vevő hatalmas üvegablakokra, melyeken keresztül az utasok minden szolgálati 
ténykedést figyelemmel kísérhetnek). Ezért fontos, hogy Ti, gyermekvasutasok 
ennek megfelelő magatartást tanúsítsatok a szolgálataitok során és a hétköz-
napi életben egyaránt. A szolgálatokat végezzétek a kiadott szabályok szerint, 
az utasokkal legyetek mindig udvariasak, előzékenyek és segítőkészek! Az 
esetleg felmerülő problémákat udvariasan, de határozottan oldjátok meg, 
szükség esetén kérjetek segítséget a felnőtt dolgozóktól! 
 
Az emberek közötti kapcsolatok alapja egymás kölcsönös tisztelete, ezért 
ugyanolyan jól nevelt stílusban beszéljetek az utasokkal, a felnőtt dolgozókkal 
és persze az ifivezetőkkel, illetve gyermekvasutas társaitokkal is (ezt Ti is jog-
gal várjátok el tőlük).  
 
A következőkben lássunk néhány gyakorlati tudnivalót az illemmel és a szolgá-
lati magatartással kapcsolatban! 
Ezek ismerősek lehetnek nektek, hiszen sokan már az iskolában vagy a csa-
ládban megtanultátok a viselkedéskultúra alapjait. Ha szolgálataitok során is 
figyelemmel lesztek az itt felsoroltak használatára, jövőbeli utasaitok biztosan 
méltán fognak Titeket példának állítani saját gyerekeik elé. 
 

A) Köszönés 
Személyes találkozás esetén 

 A köszönés célja egymás üdvözlése, ezért célszerű szemkontaktust 
keresni a másik személlyel / személyekkel. 

 A mindennapi életben előre köszön a férfi a nőnek, a fiatalabb az idő-
sebbnek, az alacsonyabb beosztású a magasabb rangúnak. 

 Mindig a gyermekvasutasnak kell előre köszönnie az utasoknak, a fel-
nőtt dolgozóknak, az ifivezetőknek. 

 Épületbe belépve mindig az érkezőnek kell előre köszönnie. 

 Köszönni hangosan, érthetően, a napszaknak megfelelőn kell, 
pl. „Jó reggelt kívánok!” vagy „Jó napot kívánok!” stb.  

 Akinek köszöntek, annak illik visszaköszönnie. 

 Távozáskor illik elköszönni: „Viszontlátásra!” 

 Azt, akit ismerünk (pl. felnőtt dolgozó, tanfolyami társunk stb.), az ut-
cán is bátran ismerjük fel és köszönjünk neki illedelmesen! 

 
Telefonon 
A köszönés után bemutatkozunk (a szolgálati hely megnevezésével), majd a 
hívás végén el is köszönünk. 
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Hangosbemondón keresztül 
Az állomásra érkező vonat utasait a Hangosbemondó szövegkönyvben leírtak 
felolvasásával üdvözöljük. 
 
Tisztelgés 
A Gyermekvasúton a pajtások egymás és az utasok iránti kölcsönös tiszteletü-
ket tisztelgéssel fejezik ki. Tisztelgésnél mindig sapkát kell viselni. A reggeli 
zászlófelvonáskor és az esti zászlólevonáskor tisztelgés mellett énekli el a szol-
gálatos csoport a Gyermekvasutas indulót. 
 

B) Megszólítás 
a) A mindennapi életben az alábbi megszólításokat használjuk: 

 nők esetén: asszonyom, hölgyem 

 férfiak esetén: úr, uram 
Előfordul, hogy a megszólításban egy foglalkozás megnevezését is használjuk, 
pl. tanár úr, doktornő stb. 
A megszólítás szükség esetén kiegészíthető az „elnézést” / „kérem” / „legyen 
szíves” szófordulatokkal, hogy a figyelmet biztosan magunkra irányítsuk. 
 
b) A Gyermekvasúton a gyermekvasutasok hivatalos megszólítása: „<szolgá-
lati beosztás> pajtás” (pl. rendelkező pajtás, jegyvizsgáló pajtás stb.) 
 
c) A Gyermekvasúton a felnőtt dolgozók hivatalos megszólítása: „<szolgálati 
beosztás> <úr/nő>” (pl. állomásfőnök nő, vonatvezető úr, nevelőtanár úr, stb.) 
 
d) A felnőtteknek kijáró tisztelet egyik kifejezőeszköze a magázás. A tegező-
dést csak az idősebb (tehát a felnőtt) ajánlhatja fel. 
 

C) Bemutatkozás 
A mindennapi életben két ismeretlen ember az első találkozáskor mutatkozik 
be egymásnak. Bemutatkozni mindig a teljes név érthető elmondásával kell. Ha 
nem értettük a másik ember nevét, udvariasan kérjük meg rá, hogy ismételje 
meg! 
 
a) A bemutatkozással egy időben (és sokszor köszönéskor is) kezet fogunk 
egymással (jobb kézzel). Kezet mindig az idősebb nyújt a fiatalabbnak (illetve 
nő a férfinak, vagy magasabb rangú az alacsonyabb beosztásúnak). A kézfo-
gás egy rövid, de határozott mozdulat, miközben a másik ember szemébe né-
zünk. 
 
b) A Gyermekvasúton, a szolgálat elején mindig bemutatkozással jelentkezünk 
szolgálatra, melynek szövege: „Állomásfőnök <úr/nő>! <név> <szolgálati be-
osztás> szolgálatra jelentkezem.” 
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Az állomásfőnök (vonatvezető) utasítására a rendelkező (zárfékező) sorakoz-
tatja a szolgálati helyre beosztott pajtásokat. Először a rendelkező, utána a 
naplózó, a váltókezelő(k), pénztáros(ok) stb. jelentkeznek szolgálatra. A pajtá-
sok a sorban a rendelkezőtől (zárfékezőtől) balra helyezkednek el. 
A rendelkező a saját jelentkezéséhez hozzáteszi a „… és egyben jelentem, 
hogy még … társam a szolgálatátvételre felsorakozott!” szöveget is.   
 
A szolgálat befejezésekor a szolgálatátadás szövege: „Állomásfőnök 
<úr/nő>! <név> <szolgálati beosztás> a szolgálatot átadom / befejeztem.” 
(A rendelkező természetesen ilyenkor is jelenti társai létszámát.) 
 

D) Egyenruha viselete 
A gyermekvasutasok szolgálatuk teljesítése közben a Gyermekvasutat képvi-
selik. Az egyenruha megkülönböztet az utasoktól és a gyermekvasutasok kö-
zösségéhez való tartozást jelképezi, ezért szolgálatban az egyenruhához mél-
tóan kell viselkedni. 
Az egyenruha akkor igazán szép, ha tényleg egységesen viselitek, kiegészítők 
(karkötők, ékszerek, napszemüveg, fülhallgatók, stb.) nélkül. Egyenruhában 
nem szabad rágógumit rágni, kezeteket zsebre tenni. Esztétikai okokból nem 
megfelelő: bokazokni, bakancs, sportcipő stb. (lásd még a szolgálati felszere-
lésről szóló részt!). A sapkát épületen kívül viselni kell. 

 Hideg időjárás esetén az egyenruhával harmonizáló sál, kesztyű, mellény viselhető. 
Tisztelgés alatt a tisztelgő kézről az egyenruhával harmonizáló „civil” kesztyűt le kell 
venni. Az egyenruhához illő mellények, pulóverek csak akkor hordhatók, ha a Gyermek-
vasút által kiadott ruhadarabok (zakó, kabát) nem melegítenek eléggé. Ha az időjárás 
napközben kellemesebbé válik (vagy zárt helyen tevékenykedik a gyermekvasutas), az 
egyenruha részét nem képező ruhadarabokat kell levenni és az általunk kiadottakat kell 
viselni. 

 

E) Viselkedés az utasokkal szemben 
Szolgálat közben az utasokat védeni kell a vasútüzem veszélyeitől, illetve a 
gyermekvasutasok dolga segíteni és tájékoztatni őket. Fontos, hogy mindezt 
udvariasan, előzékenyen, ugyanakkor határozottan tegyétek. Javasoljuk az 
alábbi példamondatok használatát: 
„Kérem, <felszólítás>, mert  <indok> ! Köszönöm.” 

 pl. „Kérem, álljanak beljebb, mert tolatást végzünk! Köszönöm.” vagy „Kérem, apró-
pénzzel fizessen, mert nem tudok visszaadni! Köszönöm.” 
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A legtöbbször kereskedelmi munkakörökben (pénztáros, vonatkísérő) kerültök 
kapcsolatba az utasokkal, de minden beosztásban úgy kell viselkedni, hogy jó 
példát mutassatok a kisebb gyerekeknek és a felnőttek is elismeréssel emlé-
kezhessenek a gyermekvasutasokra. Ezzel segítitek vasutunk jó hírének meg-
őrzését, illetve kedvet csináltok a kisiskolásoknak a tanfolyamra való jelentke-
zéshez is. 
 

F) Néhány kiegészítő szabály a felnőttekkel való viselkedésre 
 Felnőtt (illetve egymás) beszédébe ne vágjunk közbe, várjuk meg, 

amíg a másik befejezi mondanivalóját! 

 Mielőtt bemennétek egy irodába (akkor is, ha az ajtó nyitva van), elő-
ször kopogjatok! 

 Amikor felnőttel beszéltek, a kezeteket nem illik zsebre tenni. 

 A felnőtteket távollétükben is a nekik kijáró tisztelettel emlegessétek!  
(pl. XY bácsi/néni, QZ állomásfőnök úr/nő stb.) 

 Amikor kérni szeretnétek valamit, a kérést megfelelő tisztelettel fogal-
mazzátok meg, méghozzá úgy, hogy szerepeljen benne a „kérem” 
és/vagy a „legyen szíves” kifejezés!  

 Szolgálaton kívül (hazafelé menet, táborozások, túrák stb. idején) is a 
Gyermekvasút jó híréhez méltóan, példamutatóan viselkedjetek! 

 Problémáidat azzal igyekezz megbeszélni, akivel a problémád van! 
Ha a gondod számodra megoldhatatlannak tűnik, bátran kérj segítsé-
get egy ifivezetőtől vagy felnőtt dolgozótól, akiben megbízol!  

 

G) Az internet használata 
A világhálót is az emberek sokasága használja. A kulturált együttélés szabályait 
az interneten is tartsuk be! Különösen vonatkozik ez a nyílt közösségi oldalakra, 
hiszen ezeket rengeteg ember láthatja, olvashatja, akár olyan is, aki téged 
ugyan nem ismer (például utasok, leendő gyermekvasutasok is), de a te be-
jegyzéseid — vagy csupán véleménynyilvánításod alapján — alkot képet rólad 
vagy éppen a Gyermekvasútról. 
Névtelenül vagy álnéven szidalmazni, valótlanságot állítani, másoknak szándé-
kosan kárt okozni pedig nagyfokú neveletlenségre vall, ilyet kultúrember sem-
milyen körülmények között nem tesz. 
 

H) Természetvédelem 
Vasutunk nyomvonala a Budai-hegységben, fokozottan védett területeken ha-
lad. Gyermekvasutas pályafutásod során te is sokszor jársz majd a budai he-
gyekben és az ország más területein is. Mindig óvd a természeti értékeket (nö-
vényeket, állatokat), az erdőben ne szemetelj, ne hangoskodj indokolatlanul! 
Csak a kijelölt helyen és az engedélyezett időszakban gyújts tüzet! Az erdőben 
ne térj le a kijelölt ösvényekről és ne szakadj le a csoporttól! 
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7 VIZSGAKÉRDÉSEK KERESKEDELEMBŐL 

 
1. Mik a jegyvizsgáló feladatai? Mit tartalmaz a jegyvizsgáló-táska? Hogyan kell 
kezelni jegyvizsgálatkor a különböző formátumú jegyeket? 
 
2. Mik a pénztáros feladatai? Milyen felszerelési tárgyak vannak a pénztárban? 
Pénztárosként hogyan végzed a menetjegyek kiadását?  
 
3. Ki utazhat a Gyermekvasúton? Milyen képes bárcajegyeket ismersz? Hol és 
milyen formában lehet menettérti útra jegyet kiadni? 
 
4. Milyen jegy szükséges a nosztalgiavonaton történő utazáshoz? Hogyan ke-
letkezhet hiány vagy fölösleg? Mi velük a teendő? 
 
5. Pénztárosként milyen teendőid vannak a szolgálat elején és végén? Milyen 
szabályokat kell betartani a pénztárnapló vezetésénél és zárlatkészítésnél? 
 
6. Jegyvizsgálóként milyen teendőid vannak a szolgálat elején és végén? Mi-
lyen szabályokat kell betartani a jegyvizsgáló-napló vezetésénél és zárlatkészí-
tésnél? 
 
7. Mit tudsz a menetjegykiadó gépről? Ismertesd a kerékpár- és élőállat-szállí-
tás szabályait! Milyen viselkedést várunk el tőled szolgálat közben? 
 
8. Kit kell kizárni az utazásból? Mi a különbség a vonaljegyek és szakaszjegyek 
területi érvényessége között? Mit tudsz az űrjegyről? 
 
9. Mikor érvényes általában a menetjegy? Mi a rontott jegy? Ki utazhat menet-
jegy váltása nélkül? 

 
+1: További feladat mindenkinek: 
Menetjegyek felismerése színkódok alapján 
 


