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A kisvasutak nyomában

Tipikusan vasutas kezdeményezésről volt szó, amikor e túramozgalom 1986-ban 
meghirdetésre került, és amit a Vasutas Természetjáró Szakbizottság is magáévá tett. 

Az elmúlt évtizedek során számos megye és szakosztály szervezett ún. jelvényszerző 
túrasorozatokat, melyek elsősorban az egyes hegységek legszebb pontjainak elérését, a 
legszebb útvonalak bejárását célozták. A teljesítők ezután szép emlékjelvényt kaptak. 

E vasutas túramozgalommal célkitűzés azon kisvasutak felkeresése, amelyek az ország 
szinte legeldugottabb helyein vezetnek, rövidebb-hosszabb útvonalon, és ahová eddig 
nagyon kevesen jutottak el. Vasutasainknak persze könnyebb a helyzete ezek 
felkeresésében, mert többségük szabadjeggyel, vagy kedvezményesen utazik, és így 
nyugodtan megcélozhatják a megjelölt 10 kötelező és 4 ajánlott kisvasút felkeresését.

• A kiírás célja:

Az érdeklődő természetbarátok megismerjék a hazánkban még működő keskeny 
nyomközű kisvasutakat, a nyomvonalaik melletti tájakat, tájegységeket, természeti 
értékeket. A kisvasutak többsége hazánk értékes tájegységein halad keresztül. Nagy 
részük a hagyományos túraútvonalaktól távol esik. Tájképi szépségeik kárpótlást 
nyújtanak az esetleges fáradozásért

Megjegyzendő, hogy sajnos a keskeny-nyomközű vasutak közül egyeseket 
megszüntettek, vagy megszüntetésre vannak ítélve, így ajánlatos az élő vonalak 
figyelemmel kísérése a menetrendben.
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A kisvasutak nyomában

• A keskenynyomtávú – azaz kisvasutak – közé soroljuk az 1435 mm-nél (normál 
nyomtávolság) keskenyebb nyomközű vasutakat. 

• Hazánkban tipikusan 760 mm a sínek egymástól való távolsága. A kisvasutak 
építésének komoly előnye, hogy jóval könnyebb és olcsóbb a pályaépítés, mint a 
nagyvasutaknál, nagy hátránya viszont, hogy az országos hálózatokba már nem 
tudnak bekapcsolódni. 

• Az 1870-es évektől – többnyire nagyüzemek, erdőgazdaságok és bányavidékek 
környékén – épített kisvasutak legújabbkori sorsát az 1968-ban hatályba léptetett 
közlekedéspolitikai koncepció pecsételte meg, hiszen az akkori rendelkezések 
gyakorlatilag megszűntették a hazai kisvasúthálózatot. 

• A megmaradt nyomvonalakon az 1990-es évekre a teherszállítás teljesen 
megszűnt, helyébe pedig a turisztikai funkciók kiszolgálása lépett. Ez utóbbiból 
kifolyólag napjainkban tehát már fő funkciói turisztikai jellegűek, általában az 
idegenforgalmat és a kirándulást, természetjárást szolgálják. A közlekedési eszköz 
másik fontos turisztikai keresleti szegmense a fiatalok és a családosok. 
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A kisvasutak nyomában

• A kisvasutak általában május és szeptember közt közlekednek, földrajzi 
eloszlásuk pedig igen változó. Jellemzően a legkeresettebb és 
legfrekventáltabb vonalak valamilyen természeti vonzerőhöz (hegységek, 
erdőségek), illetve védett területhez kapcsolódnak (Duna-Dráva Nemzeti 
Park). Fontos a kisvasutakhoz köthető rendezvények szerepe is, melyek közül a 
kisvasutak napja rendezvénysorozatot emelnénk ki, amelyek minden 
fontosabb vonalon megrendezésre kerülnek. Ekkor a turisták a kisvasutakon a 
megszokott vonatoktól eltérően gőzmozdonyokkal találkozhatnak. 

• A kisvasutak összességében az aktív turizmust és az örökségturizmus 
szemszögéből is fontos turisztikai szegmenst jelölnek. Előbbiről már szóltunk, 
utóbbi kapcsán pedig ki kell hangsúlyoznunk, hogy a vasúti miliő – jelen 
esetben pozitív – vonzereje, az emberközeliség, és a kisvasutak családias 
hangulata jelenti a fő attrakciót a turisták és a kirándulók számára. 

• Nyugaton és a világ egyéb térségeiben a kisvasutak szintén többnyire 
elvesztették korábbi teherszállító funkcióikat és zömmel a – turisztikai célú –
személyszállításra álltak át. 
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A kisvasutak nyomában túramozgalom 

http://www.vtsz.hu/a-kisvasutak-nyomaban/

http://www.vtsz.hu/a-kisvasutak-nyomaban/
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A kisvasutak nyomában túramozgalom 

https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=1066&rfa=16

https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=1066&rfa=16
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A kisvasutak nyomában túramozgalom 

A túramozgalom egyénileg és csoportosan teljesíthető. A teljesítés nincs 
időkorláthoz kötve, a túrák folyamatosan teljesíthetők (a megkezdett teljesítés 
megszakítás után is érvényes és folytatható).

1. A „Kisvasutak Nyomában” túramozgalom teljesítési feltétele:

A túramozgalomban résztvevőknek a még működő keskeny nyomtávú vasutak közül 
korlátozás nélkül, szabadon kiválasztott 10 kisvasutat kell felkeresni.

2. Részvételi feltételek:

A célpontokat minden igazolt vasutas természetjáró egyénileg vagy csoportosan 
teljesítheti. A túramozgalomban mindenki saját felelősségére indul, a költségeket a 
résztvevők maguk viselik. A túra igazoló füzete a LOKOMOTÍV TURISTA 
EGYESÜLETTŐL igényelhető. Nevezési díj nincs, csak a teljesítése után járó jelvény 
árát kell kiegyenlíteni.
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A kisvasutak nyomában túramozgalom 

3. A teljesítés igazolása:

A résztvevők a 10 útvonal végigjárását a túramozgalom igazoló füzetében a 
kisvasutak végállomásainál bélyegzéssel, a Kisvasutak Napja programsorozat 
emlékbélyegzőivel, fényképpel, vagy más egyéb azonosítható módon egyaránt 
igazolhatják. Minden esetben az időpontot is be kell írni. A túra befejezése 
után az igazolófüzetet postán, ajánlott levélben kell a Lokomotív Turista 
Egyesület címére elküldeni. 

4. A teljesítés elismerése:

A túramozgalom „Kisvasutak Nyomában” feliratú emlékjelvényét kapják 
mindazok, akik névre szóló igazoló füzetben történő bélyegzésekkel hitelt 
érdemlően igazolják 10 útvonal bejárását. A túramozgalom teljesítésének 
elfogadásáról a beküldő szakosztály, vagy sporttárs értesítést kap. A jelvény 
önköltségi árának az egyesület részére történő befizetés utána jelvényeket 
szervezők a megadott címre postázzák.

Túra azonosító (ID): TBT-120

Lokomotív Turista Egyesület



10

A „Kisvasutak Nyomában” túramozgalom során 
bejárható kisvasutak listája

Budapest:

MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

Baranya megye:

Almamelléki ÁEV: Almamellék-Szentmárton-Sasrét-Lukafa (Zselic)

Mecseki kisvasút: Pécs, Dömörkapu, Állatkert-Vidámpark

Bács-Kiskun megye:

Kecskeméti kisvasút: Törökfái-Bugac-Kiskunmajsa-Kiskőrös
2009-ben megszűnt

Tiszakécskei kisvasút: Sportliget-Tiszapart

Békés megye

Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Lillafüredi ÁEV: Diósgyőr-Újmassa-Farkasgödör-Örvénykő

Pálházi ÁEV: Pálháza-Kemencepatak-Kőkapu-Rostalló

Csongrád megye

Tömörkényi Halgazdasági Vasút
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A „Kisvasutak Nyomában” túramozgalom során bejárható kisvasutak listája:

Fejér megye

Vál-völgyi kisvasút

Győr-Sopron-Moson megye:

Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút: Nagycenk-Fertőboz

Hajdú-Bihar megye:

Debreceni Zsuzsi kisvasút: Debrecen-Fancsika-Hármashegyalja

Debreceni Vidámpark gyermekvasút

Hortobágy-halastavi Kisvasút

Heves megye:

Felsőtárkányi ÁEV: Szikla-forrás-Varróház-Stimetzház

Mátravasút: Gyöngyös-Őrlőmű-Lajosháza-Mátrafüred

Szilvásváradi ÁEV: Lovaspálya, Szalajka-völgy-Fátyol-vízesés

Nógrád megye

Felsőpetényi Kisvasút



12

A „Kisvasutak Nyomában” túramozgalom során bejárható kisvasutak listája:

Pest megye:

Börzsönyi ÁEV: Kismaros-Szokolya-Királyrét

Kemencei Erdei Múzeumvasút

Szob–Nagybörzsöny erdei vasút

Gödöllői Erdei Vasút

Somogy megye:

Balatonfenyvesi kisvasút: Imremajor-Táska-Csiszta

Kaszói Erdei vasút: Szenta-Baláta-tó-Kaszópuszta

Mesztegnyői ÁEV: Gyóta-Búsvár-Mélyéger-Felsőkak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Nyírvidéki kisvasút: Nyíregyháza-Sóstó-Balsa-Dombrád

2009-ben megszűnt

Tolna megye:

Gemenci ÁEV: Bárányfok-Keselyűs-Szomfova-Pörböly

Zala megye:

Csömödéri ÁEV: Csömödér-Páka-Bázakerettye-Kistolmács
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1. ábra. Keskeny nyomközű vasúti pályák Magyarországon 

(Forrás: Mindszenty Anett, 2013)
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2. ábra. Kisvasutak utasforgalma 2014-ben

Utasszám
>200 000

Utasszám
>50 000



KISVASUTAK MAGYARORSZÁGON

BUDAPEST



https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kisvasutak-magyarorszagon

KISVASUTAK MAGYARORSZÁGON

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kisvasutak-magyarorszagon


KISVASUTAK MAGYARORSZÁGON

https://www.kisvasut.hu/vasutlista/view_terkep.php

https://www.kisvasut.hu/vasutlista/view_terkep.php
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GYEREKVASÚT BUDAPESTEN
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GYEREKVASÚT BUDAPESTEN
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GYEREKVASÚT BUDAPESTEN
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MÁTRAVIDÉKI ÁEV
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BÖRZSÖNY - MÁRIANOSZTRA
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VÁL-VÖLGYI VASÚT - FELCSÚT
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KEMENCEI KISVASÚT
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BÖRZSÖNYI KISVASÚT - NAGYIRTÁS
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KEMENCEI KISVASÚTBalatonfenyvesi kisvasút
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NYÍREGYHÁZI KISVASÚT



EGYKORI SALGÓTARJÁNI FOGASKEREKŰ VASÚT
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BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT

34
BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT – TANULMÁNY (2017)

Hossza:
3,7 km



A SALGÓTARJÁN KISVASÚT TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEI

35
SALGÓTARJÁNI FOGASKEREKŰ VASÚT – TANULMÁNY (2020)

1881-ben 
nyitották meg 
a szénszállító 

vonalat a 
VASGYÁR -

SALGÓBÁNYA -
I.SZ 

SZÉNRAKODÓ 
között. A vasút 
fogaskerekű és 

adhéziós 
szakaszok 

váltakozásával 
5,8 km 

hosszban 
épült ki, 223 

méternyi 
szintkülönb-

séget
leküzdve.



SALGÓTARJÁN TÉRSÉGE A HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS SORÁN
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SALGÓTARJÁN TÉRSÉGE MAGYARORSZÁG 1941. ÉVI 
KATONAI FELMÉRÉSE SORÁN



SALGÓTARJÁN ÉS SOMOSKŐÚJFALU TÉRSÉGE
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SALGÓTARJÁN ÉS SOMOSKŐÚJFALU TÉRSÉGE

Domborzati térkép és a településszerkezet napjainkban

SALGÓTARJÁN

VASÚTI ALAGÚT



SALGÓTARJÁN
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SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE
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SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE



SALGÓTARJÁNI FOGASKEREKŰ KISVASÚT 
VISSZAÉPÍTÉSE

Tervező:
Pálya-Vasút Kft.

HELYSZÍNRAJZOK I-IV.

2018
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KISVASUTAK NYOMÁBAN

JELVÉNYSZERZŐ TÚRAMOZGALOM
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET


