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 A „plusz-jellel” jelölt, apró állóbet vel (sz kebben szedett) szövegek tájékoztató 
jelleg ek és olyan szabályokat tartalmaznak, amelyeket a gyermekvasutasoknak nem 
kell kötelez en ismerni, de szolgálataikban azok alkalmazása (a feln tt vasutas 
dolgozók külön rendelkezése alapján) el fordulhat. Ezek elolvasása és megismerése 
javasolt, de megtanulásuk nem szükséges.  
 
 

 Az elején „napocskával”, jelölt apró d ltbet s (sz kebben szedett) szövegek olyan 
magyarázatok és megjegyzések, amelyek az ismeretek könnyebb elsajátítását, a 
tananyag jobb megértését szolgálják. 
 





 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 jegy megvásárlásával az utas és a vasúttársaság között létrejön az úgynevezett 
személyszállítási szerz dés. Ez a szerz dés megsz nik, ha az utas befejezi az utazást, 
és elhagyja az állomás vagy megállóhely területét. 

utazási feltételek



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



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







 Az átszállójegyek ára olcsóbb, mint a 2 db egyszeri utazásra érvényes menetjegy 
ára lenne, tehát az átszállójegyr l is elmondható, hogy kedvezményes jegyfajta. 

 





vagy



 Továbbá minden géphez szünetmentes tápegység is tartozik. 

 Minden reggel, a szolgálat megkezdésekor a pénztárosnak lehet sége van 
gyakorolnia a pénztárgép kezelését. Ilyenkor a gyermekvasutas logó mellé az  
„ÉRVÉNYTELEN” felirat kerül. Az ilyen jegyek értékét a gép nem rögzíti terhelésként a 
memóriájában. Ezt a gyakorló üzemmódot az állomásf nök tudja kikapcsolni.   



 A gyermekvasutasok által használt Jegyszerkesztés (Jegyek) funkció egyaránt 
kezelhet  egérrel és egér nélkül, a fenti billenty k használatával is.



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



 A gyermekvasutasoknak csak a Jegyszerkesztés 
funkcióhoz van jogosultságuk hozzáférni. A 
pénztárgéppel végezhet  más m veletek: jegy rontása; 

szolgálat lezárása (a napi bevétel összesítése); különkocsi/különvonat elszámolása; 
Utazási engedély nyomtatása; Csoportos jegy és a hozzá tartozó Részvételi jegy 
nyomtatása (utóbbiakról a Jegyvizsgálói szolgálat cím  fejezetben tanulunk). Ezek 
mindegyike jelszóval védett funkció. 

A pénztárgéppel lehet ség van a jegyekre rövid (egysoros) hirdetést szerkeszteni. 
El fordulhat olyan is, hogy bizonyos jegyfajták mellé a gép automatikusan egy külön 
szelvényt, úgynevezett kupont nyomtat. Ezeken is általában hirdetés olvasható, esetleg 
valamilyen (nem utazási) kedvezmény vehet  igénybe velük. Az adott jegyfajtához 
tartozó kuponok a Kosárba is automatikusan belekerülnek. 

  Bizonyos esetekben a pénztárgéppel nyomtatott Csoportos jegy mellé a csoport 
tagjai számára úgynevezett Részvételi jegyek is készülnek. Ezek csak az eredeti 
Csoportos jeggyel együtt érvényesek.  
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Nézzük meg, milyen adatokat tudunk leolvasni az el z  rjegy-mintáról! 

 El fordulhat, hogy az rjegyet a vonaton szolgálatot teljesít  feln tt vonatkísér  
állítja ki. Ilyenkor  nem tudja ellátni jegypénztári állomásnév- és keletbélyegz vel, ezért 
annak helyére azt a vonatszámot írja, amelyiken az rjegyet kiadta. 
Ha az rjegyen elszámolt jegyfajták között Családi napijegy is van, akkor a 
„Megrendeléssel kapcsolatos információk” mez ben szerepel a feln tt utas neve.



 
 
 

 A gyermekvasutasok Igazolványának érvényesítése 
Az igazolványok érvényesítése az éves szakmai vizsgáknak megfelel en, minden év 
február–március hónapjában történik. Az érvényesítésre az igazolványokat a vizsga 
megkezdésekor az Ellen rz vel együtt kell a nevel tanár részére átadni. Amennyiben 



a vizsga sikeres, az Ellen rz be való vizsgabejegyzéssel egy id ben az igazolvány is 
érvényesítésre kerül a következ  év március 31-ig, ezt a ráragasztott matrica igazolja. 
Sikertelen vizsga esetén az érvényesítés nem végezhet  el. 
+ Az érvénytelen Igazolvánnyal utazót jegy nélküli utasnak kell tekinteni. 

 Abban az esetben, ha a gyermekvasutas részére kiállított Igazolvány azért 
érvénytelen, mert az érvényesítés nem történt meg, a gyermekvasutast az Igazolványa 
bevonása után a célállomásig akkor is el kell szállítani, ha jegyet váltani nem tud. A 
Gyermekvasutas Ellen rz  nem jogosít jegy nélküli utazásra! 







 Alapszabály a pénztár kezelésében, hogy akkor dolgoztunk jól, ha a bevétel és a 
kiadás megegyezik, tehát amennyi pénzt az utasoktól be kellett szednünk az utasoktól 
a jegyek áráért, azt át is tudjuk adni az állomásf nöknek. 







 Miért fontos ez? 
Könnyen el fordulhat, hogy a nálad lév  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 lév  pénz eredetét. 

Most pedig töltsük ki közösen az el z  oldalpáron lév  pénztárnaplót! 





Most kiszámoljuk, mennyi jegyet adtál el a szolgálatodban!

 Úgy tudod könnyen megjegyezni, hogy mindig a nagyobb számból kell kivonni a 
kisebbet. 

De nem biztos, hogy mindet el is adtad! 





2. (Jó napot kívánok!) 

 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 jegyet váltani neki! 
Ugyancsak kérdezz rá az életkorra olyankor, ha nagyobb diákok gyermekjegyet kérnek, 
hiszen sokan azt hiszik, hogy a diákigazolványukkal azt megvehetik. Ilyenkor 
tájékoztasd ket, hogy 18 éves kor felett feln tt jegyet kell váltani! 
Légy mindig nagyon türelmes, hiszen az utasok nem tehetnek arról, hogy kevesebb 
információval rendelkeznek vasutunkról, mint te! Nagyon fontos a körültekint , alapos 
tájékoztatás. 

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

 Célszer  mindig kiszámolt összeget kérni az utasoktól és tartalékolni a kisebb 
címleteket a kés bbi visszaadásokhoz. Ha az utas nem is tud pontosan fizetni, a nagy 
címlet  papírpénz mellé érdemes az összeg 1000 forintnál kisebb részét akkor is kérni 
t le kiszámolva, hátha úgy könnyebb egy nagyobb címletet visszaadni. 
Például, ha a jegyekért a fizetend  összeg 1400 forint, és az utas 5000 forintos 
bankjeggyel fizet, rögtön érdemes t le kérni 400 forintot és akkor kerek összeget, 4000 
forintot tudsz visszaadni.  

  



 Ha tévedésb l nem ezt a jegyet veszed ki és észreveszed, rögtön szólj az 
állomásf nöknek! Ezt jegyátugrásnak nevezzük. 

 Miért nem rakhatod el rögtön az átvett pénzt? 
Azért, hogy ne mondhassa azt az utas, hogy  nagyobb címlet  pénzt adott. Ha elrakod 
a többi közé, akkor nem tudod megmutatni neki, hogy mivel fizetett. Ha végig ott van 
el tted a pénze, akkor rögtön meg tudod neki mutatni, mivel fizetett. 
Ha már elment az ablaktól, elrakhatod, hiszen távozás után nincs reklamáció. Ha 
elraktad a pénzt, utána kezdhetsz foglalkozni a következ  utassal. 



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

 A MÁV Zrt. a Gyermekvasút m ködésére sok pénzt áldoz. Fizeti a 
gyermekvasutasok képzéséhez, étkezéséhez, egyenruhájához, táborozásához, egyéb 
programjaihoz szükséges pénz jelent s részét. Ezért kérjük, hogy legjobb tudásod 
szerint és BECSÜLETESEN végezd a szolgálatot. 



 





Ha szolgálat közben keletkezett el re tudható fölösöd (pl. borravalóból), azt 
jelezheted a h vösvölgyi (kereskedelmi) állomásf nöknek a fordulók közötti id ben, de 
legkés bb az elszámolás kezdetéig. 



 Innen származik a jegyvizsgáló elnevezés. 





Hogyan kezeljük a különböz  formátumú jegyeket? 

 

 Ha nincs nálad jegyvizsgáló kulcs vagy útközben meghibásodott, a jegyeket a 
dátum és a vonatszám ráírásával is kezelheted. A vonatszámot a nálad lév  
menetrendben tudod megnézni. 
Ha az utasok létszáma nem egyezik a gépi csoportos jegyen vagy az rjegyen 
elszámolt utasf vel, akkor szólj a vonatvezet nek!



(pontos címe: Belföldi közforgalmú menetrend 20__-
20__)

A szolgálatban lév  vasutasok a forgalom lebonyolításához szolgálati célú 
menetrendeket használnak, ilyen a menetrendábra, a menetrendjegyzék és a szolgálati 
menetrend. Ezekr l F.2 órán tanultok részletesebben. 







A következ kben lássunk néhány gyakorlati tudnivalót az illemmel és a 
szolgálati magatartással kapcsolatban! 



asszonyom, hölgyem
úr, uram 

„elnézést” / „kérem” / „legyen 
szíves”

„<szolgálati beosztás> pajtás”

„<szolgálati 
beosztás> <úr/n >”

„Állomásf nök <úr/n >! <név> <szolgálati 
beosztás> szolgálatra jelentkezem.” 



„Állomásf nök 
<úr/n >! <név> <szolgálati beosztás> a szolgálatot átadom / befejeztem.” 

(lásd még a szolgálati 
felszerelésr l szóló részt!)

Hideg id járás esetén az egyenruhával harmonizáló sál, keszty , mellény viselhet . 
Tisztelgés alatt a tisztelg  kézr l az egyenruhával harmonizáló „civil” keszty t le kell 
venni. Az egyenruhához ill  mellények, pulóverek csak akkor hordhatók, ha a 
Gyermekvasút által kiadott ruhadarabok (zakó, kabát) nem melegítenek eléggé. Ha az 
id járás napközben kellemesebbé válik (vagy zárt helyen tevékenykedik a 
gyermekvasutas), az egyenruha részét nem képez  ruhadarabokat kell levenni és az 
általunk kiadottakat kell viselni. 
Az Otthonépületben reggel a ruharaktárból kapott ruhadarabok mindegyikét reggeli el tt 
fel kell próbálni, át kell nézni, az esetlegesen koszos, méretben nem megfelel  vagy 
hibás ruhadarabokat ki kell cseréltetni. 

„Kérem, <felszólítás>, mert  <indok> ! Köszönöm.” 
 pl. „Kérem, álljanak beljebb, mert tolatást végzünk! Köszönöm.” vagy „Kérem, 

aprópénzzel fizessen, mert nem tudok visszaadni! Köszönöm.” 
 





 


