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- Világháború idején épült ki a 
M a r o s - To r d a h e l y i é r d e kű 
vasútvonal 

- 1916-os román betörést követően 
jelentős károk a székelyföldi 
vasúthálózaton 

- A visszavonuló osztrák-magyar 
csapatok 1916-ban felrobbantották 
a Karakó völgyhidat, amelyet 1917-
ben állítanak helyre 

- Több székelyföldi állomáson 
bővítési munkálatokra került sor 
1917-1918-ban 



- 1918. novemberétől az erdélyi 
vasúthálózaton a hazatérő 
katonaság és románság fosztogat 
 
1918. november 23-án a román 
csapatok megszállják Gyimesbükk 
állomást. 
 
- A MÁV igyekszik kivonni 
kocsiparkját a székelyföldi 
területekről 
 
- 1918. november 28-án román 
ellenőrzés alá került a 
Gyergyószentmiklós-Madéfalva-
Brassó vonal 



-1918. december 1-én Gyulafehérvárra 
utazó személyek nem voltak 
hajlandóak menetjegyet váltani 

-1918. december. 11-én Brassóban 
létrejön az Elfoglalt Vasúti Vonalak 
Parancsnoksága 

-1919. május 18. Nagyszebenben 
megszervezik az Erdélyi Vasúti 
Vonalak Központi Vezetősége vezetője 
Leo Bohaitel 

-1919. június 22. rendelettel szólítják 
fel az erdélyi vasutasokat a munkára 

-1919. augusztus 10. rendelet a 
magyar feliratok és pecsétek 
kicserélésére és csak a CFR jel 
használatára, a román nyelv 
elsajátítására. 

-1919. november 26. minden vasutas 
esküdjön fel I. Ferdinand királyra és a 
román alkotmányra. 



n  1919. nov. 26. megszűnik az Erdélyi Vasutak Központi Igazgatósága, helyébe megszervezik a 
kolozsvári, temesvári, aradi majd 1920. december 1-én a brassói üzletvezetőséget. 

n  1920. szeptember 21. trianoni békeszerződés ratifikálása, a MÁV vonalak átkerültek a román 
állam tulajdonába. 

n  Magyarországtól 5745 km került Nagy Romániához (11349 km vasút) 
n  1406 km  erdélyi vasútvonal magán és helyi érdekű részvény társaságok tulajdonában volt 



1918. Októberében a magyar 
vasúthálózat hossza: 

 -22 869, 143 km 
ebből rendes nyomtávú: 

 -21 258, 391 km 

Keskenynyomtávú: 

 1 610, 752 km 

A MÁV üzemkezelésében 
volt: 

 19 153, 278 km 

A trianoni békeszerződést 
követően Magyarországnak 
maradt: 8705 km 



-1923. Június 1. egyesítették az aradi és temesvári üzletvezetőséget, az új 
üzletvezetőség székhelye Temesvár. 

-1923-ban a Madéfalva-Gyimesi vonal átkerült a jasi üzletvezetőséghez. A Székelyföld 
Maros megyei illetve Maros folyó menti vonalai a kolozsvári, míg a többi a brassói 
üzletvezetőséghez került. 

- 9 üzletvezetőség szerveződött 
Nagy Romániában: 

- III. Brassó: 1020 km 

- IV. Kolozsvár: 1903 km 

- V. Temesvár: 541 km 

- VI. Arad: 1180 km. 

  



-1922/1286 sz. rendelet előírja, hogy 1923. 
április 1-ig az a volt MÁV alkalmazott aki nem 
tud megfelelően románul azt állásából el kell 
bocsátani. 

- 1924-re a brassói üzletvezetőség területén már 
csak 4 magyar állomásfőnök maradt, főként 
regáti románok kerültek helyükbe. 

-  Csíkszeredában 1924-ben két 
állomásfőnököt neveztek ki 

-  1924-ben kutya keresés mozdonnyal 
Málnás és Bikszád között 

-  csíkszeredai forgalmi iroda ajtaján: 
Vorbiţi româneşte! Cine nu se confirma va fi 
dat afară din birou! 

-  A vasúti személyzet szolgálatban csak 
románul beszélhet (rendeletek 1924, 1938) 

-  magyar alkalmazottak elbocsátása vagy 
Regátba való helyezése 

-  1933-ban újabb nyelvvizsga és 
elbocsátások 



20-as években gyakoriak: 

 - fűtetlen, kivilágítatlan, 
 betört ablakú vagonok 

 - a rossz alépítmények  miatt 
 kénytelenek  csökkenteni a 
 vonatok  menet sebességét 

 - mozdony, vagon hiány 
 főként a székelyföldi 
 vonalakon 

 - vonat tetején, lépcsőn való 
 utazás 

 - jegy nélküli utazás 

 - lopás, rablás 

 - balesetek, vonat  ütközések, 
 sín törések 

 - vasúti alkalmazottak 
 sikkasztása, lopása 

 



Vasút építkezések és fejlesztések 
Erdélyben: 

- Nagyszalonta-Kisjenő (1923)  

- Brassó-Szászhermány-
Bodzaforduló (1931) itt épült meg 
Románia leghosszabb vasúti 
alagútja 4.369 m Keresztvár 
mellett, a térség gazdasági 
fellendülésének időszakát hozta el a 
vasútépítkezés 1924-1928 között 

- Bumbesti-Livazeni (1948) 

- Kisilva-Vatra Dornei (1938) 

- két vágányosították a Predeal-
Brassó és a Tövis-Apahida 
vonalakat. 



Helyi érdekű vasútak:   
 -Temesvár–Nagyszentmiklós HÉV Rt, Temesvár–Módosi HÉV Rt. Brassó–Háromszéki HÉV Rt.  
 Marosludas–Besztercei HÉV Rt. Héjjasfalva–Székelyudvarhely HÉV Rt. Szilágysági HÉV Rt.  
 Oravica–Németbogsáni–Resicabánya HÉV Rt. Gyulafehérvár–Zalatna HÉV Rt.  

-1932 megállapodás a román állam és a helyi érdekű részvénytársaságok között, a román állam 
10.000.420 svájci frankot fizet összesen 

-  A román állam nem teljesítette kötelezettségét 
-  1923. február 1-én az Arad-Csanád, szamosvölgyi illetve a naszódi, Zsibó-Nagybánya 

magánvasút vonalak a CFR üzemkezelésébe kerültek. 
 



- 1918. december 6-én vette birtokba a román 
hadsereg Székelyudvarhely vasútállomását 

- a helyi vasutas személyzet helyben marad 

-  a Héjjasfalva-Székelyudvarhely HÉV-et a 
román állam vette birtokba és a CFR, mint a 
MÁV jogutódja kezelte.  

- 1932 tavaszán megállapodás a román 
állammal 411.000 svájci frankot kellett volna 
kapjon a Rvt. 

- A szombatfalvi állomás létesítése 

- Bálint vasúti étterem megalapítása 

- 30-as évek végén az állomáshoz vezető út 
lekövezése 

Héjjasfalva-Székelyudvarhely vasútvonal 



- Vasútnak a 20-as évek végétől egyre 
komolyabb vetélytársa lett az autó forgalom 

- A CFR ezért 1935-től kombinált autóbusz 
és vasúti jegyeket vezet be és bekapcsolódik 
a közúti teherforgalomba. 

- Székely mellékvonalaknak folyamatos 
problémája az előnytelen csatlakozás a fő 
vonalakhoz 

- Héjjasfalva-Székelyudvarhely vicinálison 3 
vonatpár közlekedik 

- 1937-ben vegyes vonatokat megszüntetik, 
külön bevezetik a személy és teherforgalmat 

- 1937-től a CFR autobusz járatot indít 
Marosvásárhely-Segesvár-
Székelyudvarhely-Csíkszereda vonalon 

- A két világháború közt helyi szinten napi 
renden van a Székelyudvarhely-Csíkszereda 
közti vasútvonal terve. 



Köszönöm figyelmüket 


