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KISVASUTAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET
A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület több mint 10 éve, 1994. június 2-án alakult Budapesten, hivatalos bejegyzése 1996-ban történt meg. (9.Pk.61.144/1996/7.)
Az alapítók különbözı szakterületeken dogoztak, tanultak, de összekötötte ıket közös érdeklıdésük, a kisvasutak szeretete. Bár az Egyesület megalakítását már akkor
is az üzemen kívül helyezett kemencei erdei vasút újraindításának lehetısége vezérelte, és az Egyesület egyik célja is ez volt, a megalakuláskor még elsısorban a kisvasutakkal kapcsolatos háttérmunkák, háttérismeretek megszerzése volt a fı tevékenység.

Tevékenységünk a megalakulás után
Az Egyesület tagjai korábban egyénileg megkezdett munkáikat folytatták most már a
közösség keretein belül, a közös munkának és a megismert hasonló érdeklıdéső
csapattársaknak köszönhetıen a korábbinál eredményesebben.
10 év után, 2004-ben vált lehetıvé az Egyesület tagjai számára belsı pályázat kiírása, mellyel e szakmai tevékenységeket anyagilag is támogathatók: szakkirándulás
szervezése, archív képek megjelentetése, publikáció megjelentetését segítve.
Tovább fejlıdhetett így a Kárpát-medencei kisvasutak történeti anyagainak győjtése,
ma már több száz oldal kézirat áll rendelkezésre. Mindez nem csak más kiadványok,
publikációk feldolgozását jelentette, hanem egyre több saját győjtésbıl származó
fejezettel is kiegészült. Néhány tagtársunk már könyvet is kiadott kisvasutak történetébıl, illetve jelenleg dolgozik kiadható anyag megszerkesztésén.
Ma már több mint 6000 jármő található abban az adatbázisban, mely a hazai kisvasutak jármőveinek történetét dogozza fel. Ez viszonylag pontos leltára a meglévı jármőveknek, de több ezer, már nem létezı mozdonyról, személy- és teherkocsiról is
rendelkezünk adatokkal. Ennek alapján nyújtottunk már segítséget jármőbeszerzéshez, vagy történeti kutatásokhoz a megkerült ismeretlen jármővek azonosításával.

Tanfolyamok
A vasutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan
szaktanfolyamok szervezésére is szükség
van. A Kemencei EMV megnyitásától kezdve
folyamatosan biztosítjuk munkatársaink számára a forgalmi ismeretek oktatását, melybıl
munkavégzéshez kötelezı vizsgát tenniük.
Jelentısebb, és országos eredménye van már
mozdonyvezetıi tanfolyamainknak. 2001-ben
és 2004-ben szervezett két tanfolyamunkon
eddig 37-en tettek sikeres hatósági vizsgát két
kategóriában; az oktatás során 3 mozdonytípusra szerzett gyakorlat alapján. Volt hallgatóink jelenleg az ország 8 kisvasútján dolgoznak.
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1. ábra: Jó a kapcsolat a debreceni Zsuzsi Erdei Vasúttal
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2009-ben kisvasúti gızmozdonyvezetıi tanfolyam indult, melyen számos dízelmozdony-vezetınk sikeres vizsgát tett. Több tagunk napjainkban is aktív szolgálatot lát el
nosztalgia gızvontatású vonatokon az ország kisvasútjain.

Internetes megjelenés
Már a 90-es évek közepe óta foglalkozunk a hazai kisvasutak internetes megjelenítésével, az igazi elırelépést azonban a „kisvasut” domain-név regisztrálása után kialakított www.kisvasut.hu honlap jelentette. Bár még jelentıs fejlesztést és tartalombıvítést kell végrehajtanunk, a visszajelzések alapján az egyik legfontosabb, a
nagyközönség által is jól ismert és elismert kisvasúti tartalmú honlap.

Kirándulások
Rendszeresen szervezünk a hazai kisvasutakra szakmai vagy szabadidıs jellegő kirándulásokat, illetve kisvasutakon baráti találkozókat az Egyesület tagjai és barátai részére.
Évente egy-két nagyobb kirándulásra nyílik
lehetıség, elsısorban a programszegény téli
félévben, amikor akár 60-80 fı is megjelenik
egy-egy alkalommal. Rendszerint olyan téli
utazásokat szervezünk ilyenkor, amit magán2. ábra: KBK különvonat 1997-ben Bala- emberként nem lehet megvalósítani, például
tonfenyvesen a megszőnı mellékvonala- télen nem üzemelı kisvasutakon havas látokon
gatás. Szintén a nagy létszámnak köszönhetıen lehetséges elfogadható áron gızmozdonyos utazások szervezése.
Kisebb csoportokban van lehetıségünk ipari üzemi területeken mőködı kisvasutak
megismerésére is. Elsısorban téglagyárakba és mélymőveléső bányákba szervezünk látogatásokat, ami az ottani kisvasúti technológia megismerése és dokumentálása mellett jármőmentı tevékenységünket is elımozdítja. Számos olyan jármőritkaságot találtunk ezeken a helyeken, amelyeket az üzem felszámolása után a Kemencei Erdei Múzeumvasúton sikerült megırizi.
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Itthoni szakmai kapcsolataink és megjelenéseink
Egyesületünk minden évben részt vesz a Magyar Közlekedési Közmővelıdésért Alapítvány által szervezett Kárpát-medencei Kisvasutak Találkozóján, mely a hazai kisvasutak egyik legfontosabb fóruma.
Szintén csúcstalálkozónak számítanak az
Országos Erdészeti Egyesület Vasúti
Szakosztály ülései, melyeken minden évben
képviseltetjük magunkat, sıt 2008 ıszén az
Egyesület által üzemeltetett Kemencei Erdei
Múzeumvasút és az Ipoly Erdı zRt. közös
szervezésében Kemencén került megrendezésre a hagyományos találkozó.

3. ábra: részvétel a 2010-es Kárpátmedencei Kisvasutak Találkozón

A két jelentıs szakmai fórum mellett természetesen részt veszünk kiállításokon és
egyéb népszerősítı rendezvényeken, ahol
szeretnénk bemutatni és élıvé tenni az egykoron oly fontos kisvasutak szerepét és kihangsúlyozni ezek ránk hagyott mőszaki
örökségét.
Majd minden évben ott vagyunk ennek megfelelıen az Utazás Kiállításon, de részt ve4. ábra: Szakosztály-találkozó szervezése
szünk néhány nagyobb vasútmodell kiállítá2008-ban
son is, ahol igyekszünk a kisebbeket is megismertetni a kisvasutak világával. Évente
több felkérés érkezik az Egyesület felé
szakmai programokon, falunapokon való
részvételre, melyeket természetesen lehetıségeink szerint teljesítünk.

5. ábra: A börzsönyi kisvasutak népszerősítése a Szlovák - Magyar Vasúti
Napok keretében Szécsényben
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Külföldi kapcsolataink
Jó kapcsolatokat ápolunk a szlovákiai Feketegaramvölgyi Erdei Vasúttal (CHŽ),
mely lényegében a Kemencei Erdei Múzeumvasutunkkal megegyezı szervezeti felépítésben és céllal mőködik. Segítségünkkel számos teher- és személykocsit sikerült
vásárolniuk Magyarországról, melyek közül több azóta Európa más országaiban (pl.
Anglia) hirdeti a magyar kisvasúti jármőgyártás sikereit. Két magyar kisvasút gızmozdonyának felújítását is a feketebalogi mőhely végezte.
Erdélyben a Kovászna-Komandói Erdei
Vasút felújítása kezdıdött meg társadalmi
összefogással, több tagtársunk alapító tagja
az e célból létrejött Sikló Egyesületnek. Ennek
köszönhetıen már több alkalommal vettünk
részt az erdélyi kisvasúti rendezvényeken, és
lehetıségünkhöz mérten támogatjuk munkájukat. 2010-ben közös pályázatot nyújtott be a
6. ábra: A 2009-ben 100 éves Borsig
két szervezet egy, a kovásznai kisvasút törtégızmozdony
felújítása Sepsiszentgyörnetét feldolgozó könyv kiadására, melynek
gyön.
Egyesületünk
néhány tagja is részt
szerkesztésében egyik tagunk is igen aktív
vett a felújításban.
közremőködést vállalt.
A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület mőködteti e kisvasút honlapját is
(www.kisvasut.hu/komando).

Szaklapunk
Kezdettıl fogva szerkesztjük alkalmi megjelenéssel az egyesület és a hazai kisvasutak szaklapját, a KBK Füzeteket. Az elsı szám megalakulásunk évében egy nyári
kisvasúti rendezvényre készült el, majd 10 évvel késıbb, 2004 végén már a 61. kiadását készítettük el. Lapszámaink idıközben néhány évig a Pályaır címő vasúti
folyóiratnak is havi rendszerességgel részét képezték, ezen együttmőködésnek
utóbbi lap megszőnése vetett véget.
Az Internet megjelenése és erıteljes elıretörése ugyan csökkentette az újságkészítésre fordított erıforrásokat, de nagyobb szakmai rendezvények és a közgyőlések
után ma is ezen úton is tájékoztatjuk a tagságot az Egyesület ügyeirıl az idısekre és
internettel nem rendelkezıkre való tekintettel.
2009-tıl megkezdtük régi újságjaink archiválását és internetes közzétételét, mivel
ezek az újságok a kor értékes forrásmunkái lehetnek és jövıbeni kutatások alapjait
szolgálhatják.
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Kisvasút-üzemeltetési tevékenységünk
Az Egyesület egyik legjelentısebb feladatát kisvasút-üzemeltetés jelenti. Egyik fı
tevékenységünk a Kemencei Erdei Múzeumvasút mőködtetése, de dolgoztunk rövid
ideig a Nagybörzsönyi EV üzemében is, melynek eredményeként fennmaradhatott ez
a páratlan szépségő és mőszaki ritkaságnak számító kisvasút.

A Kemencei Erdei Múzeumvasút
Többéves elıkészítés után 2000. január 1.
hatállyal szerzıdést kötöttünk az Ipoly Erdı
Rt-vel, hogy a tulajdonát képezı, az Egyesület megalakításának is ötletet adó Kemencei
Állami Erdei Vasút eszközeit bérbe véve a
kisvasutat felújítás után újra üzembe helyezzük.
Természetesen ez azzal is járt, hogy a vasút
eredeti állapotát nem ırizhettük meg, hiszen a
7. ábra: A Kemencei Erdei Múzeumvasút
korábbi
faanyag-szállítási funkció helyett át
elsı napjai: lepusztult telep, elhordott
kellett alakítani a turistaforgalom kiszolgálásákocsik és sok ember közös akarata
ra. A régi korok megırzését így a vasút részeként kialakított múzeum, illetve a végállomáson lévı jármőgyőjtemény szolgálja.
Ennek megfelelıen a kisvasút új neve is Kemencei Erdei Múzeumvasút (KEMV) lett.
A megnyitásra 2000. július 29-én került sor,
azóta ennek tiszteletére minden évben július
negyedik szombatján rendezzük a Kisvasút
Napját, illeszkedve a Magyar Közlekedési
Közmővelıdésért Alapítvány által kezdeményezett, Kisvasutak Napjai országos rendezvénysorozathoz. A 2004. július 24-én megrendezett V. kisvasúti nap egyúttal az üzemeltetı Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 10 éves
fennállásának is ünnepe volt. Akkor egyetlen
nap alatt az éves utasforgalmunk 6 %-át bo- 8. ábra: Két évvel a megnyitó után: menyolítottuk le, ehhez a személyzet részérıl netrendszerő vonatközlekedés és növekedı muzeális jármőpark
fegyelmezett munkavégzésre volt szükség,
hiszen vonataink – minden vontató és vontatott jármő mőködésével – a lehetséges
legsőrőbb technológia szerint, félóránként közlekedtek.
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A KEMV utasforgalma a megnyitás óta folyamatosan emelkedik:
2000 8 646 fı
2001 10 362 fı
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9. ábra: A mőködési modell sikerének bizonyítéka: növekvı
utasszámok és egyre bıvülı szakmai csapat

A kisvasút különlegessége, hogy üzemeltetését Magyarországon egyedüliként
kizárólag önkéntes munkatársak végzik, díjazás nélkül.
Jelenleg 25 olyan önkéntes munkatársunk van, akik a forgalmi szolgálat lebonyolításában részt vehetnek, miután szakvizsgát tettek az általunk szerkesztett – természetesen hatósági jóváhagyással alkalmazott – technológiai szabályokból. (E szabályzat
továbbfejlesztett, és részben a KEMV vonalán tesztelt változata 2004. május 1-tıl
valamennyi hazai erdei vasúton kötelezı érvényő.)
Az üzemeltetést magas költségei miatt a jegyárbevételek nem fedezik, jelenleg pályázatokból és támogatóink hozzájárulásaival egészítjük ki költségvetésünket.
A kisvasút menetrendje a MÁV menetrendkönyvben is meg van hirdetve, 319 mezıszám alatt. Hisszük azt, hogy egy környezetbarát közlekedési eszköz csak akkor teljesítheti a környezetvédelmi elvárásokat, ha az
érkezı utasokat nem kényszeríti rá személygépkocsi-használatra. Ezért menetrendünk
összeállításánál figyelembe vettük a Budapest-Szob-Kemence útirányon át közlekedı
MÁV és Volán csatlakozó járatok menetrend10. ábra: Híd és állomás újult meg önkénjét is, így utasaink minimális várakozással
tes munkával a kisvasúton
érhetik el Budapestrıl vonatainkat. E csatlakozások igénybevételét jellemzi, hogy Szob-Kemence között egy-egy forgalmasabb
napon mentesítı autóbuszjárat indítására is volt már szükség.
A bérleti szerzıdés megkötésekor 7,2 km vasútvonalat vettünk át, mely azonban az
elızı évi árvízben és az üzemen kívüli idıszakban a vasút mentén végzett munkáktól olyan súlyosan megrongálódott, hogy mindössze 300 méteren volt járható. Az
üzemindítás elıtti fél évben ezért 1850 méter hosszban állítottuk helyre a pályát:
ezen a szakaszon elsısorban felépítményi munkákat kellett végezni, valamint kiala7/11. oldal
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kítottuk a személyforgalmi végállomást, Strand-Godóvárat (ma Godóvár), Csarnapuszta és Kırózsa megállóhelyeket.
A felújítás legfıbb akadályát az árvízben elpusztult hidak és töltések jelentették. Csak
2002 ıszén kerülhetett sor pályázati forrásból
két híd felújítására, majd 2003-ban egy további hídfelújítással és támfalépítéssel vált
lehetıvé újabb 1,5 km pálya járhatóvá tétele.
A 2004. évi üzemkezdettıl így lehetséges 3,3
km hosszban, Pityur-rétje új ideiglenes végállomásig utazni (mivel a vonalnak ez a része
magánerdıben halad, az erdıterület tulajdonosával való megállapodás nyomán vált lehe- 11. ábra: Önkéntesek újítják fel az elmosott pályát
tıvé az ideiglenes végállomás kiépítése, természetesen a névre is a tulajdonos javaslatát
fogadtuk el). Idıközben a korábbi ideiglenes végállomáson (Godóvár) a körüljárási
lehetıség biztosítására kitérıvágányt is létesítettünk.
Az újonnan üzembe helyezett pályaszakasz különlegessége, hogy Magyarország
legmeredekebb vasútvonalai közé tartozik.
2007-2009 között készült el két újabb híd és majd 600 méternyi pálya került felújításra, melynek köszönhetıen 2009. március 15-tıl már 3,9 kilométeren gurulhatnak a
kis szerelvények. A vonal mai végállomása Feketevölgy ideiglenes megállóhely, itt
állomást szeretnénk építeni 2010. folyamán javítva a forgalmi lehetıségeket.
A kisvasút jármőállománya átvételkor egy
használható és egy üzemképtelen dízelmozdonyból, négy személykocsiból és néhány
romos, fıképp favázas teherkocsiból állt. Még
a megnyitás elıtt helyreállítottuk a személykocsikat, majd nem sokkal késıbb helyben
végzett teljes nagyjavítással a második dízelmozdonyt is.
Jelentıs jármőgyőjtı munka is kezdıdött,
12. ábra: Megmentett bányamozdony
felújítása

részben egyesületi tulajdonban, részben tagjaink magántulajdonában lévı jármővekkel is
bıvült elsısorban a mozdony és teherkocsi-

állomány. A teljesség igénye nélkül:
Még 1997-ban, az akkor felszámolt nádasdladányi tızegbánya 3 mozdonyát és több
teherkocsiját vásárolták meg tagtársaink. Rossz állapotuk miatt nagyobbrészt alkatrészként hasznosítottuk ezeket. A 3 mozdony közül az egyik több éves felújítás után
2008-ban állt forgalomba ismét, mely azóta a vasútüzem egyik legmegbízhatóbb
mozdonya.
Szintén a vasút és az Egyesület nagy sikere a Mohácsi Farostlemezgyárból vásárolt
dízelmozdony, mely szintén hosszabb felújítás után 2006-ban állt munkába. 2009-es
revíziója után várhatóan 2010-tıl felújított külsıvel és hajtómővel áll majd újra forgalomba.
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A megszőnt feketevölgyi szénbányából vásároltunk 2 db BM-50 típusú dízelmozdonyt, melybıl egykor közel 100 db üzemelt a
hazai bányákban. Ma a nálunk 2225,0074 pályaszámon forgalomba állított gép az egyetlen
fennmaradt üzemképes példány e típusból.
Sajnos túl nagy tengelyterhelése miatt egyelıre üzemszerően nem közlekedhet vonalunkon.
A bányafelszámolások körül kiemelt figyelemmel járó tagjainknak köszönhetıen erdei
vasutunkon sajátos módon bányacsille győjteményünk a legnagyobb.
13. ábra: Két muzeális értékő jármő újjá-

Téglagyárból érkezett két kis dízelmozdoszületése a 2006-os Kisvasút Napjára
nyunk is, egyikükben még a XX. század elsı
felében kifejlesztett egyhengeres (MIB) dízelmotor üzemel jelenleg is kifogástalanul.

A hazai erdei vasutakon elsıként nálunk jelent meg villamosmozdony. A szentesi
sertéshizlalda belsı anyagmozgatást végzı vasútjáról érkezett két akkumulátoros
mozdony, melyeket elızı tulajdonosuk dízelmozdonyból épített át. Jelenleg végállomásunkon belsı tolatási mozgásokra használjuk, könnyő kezelhetısége és csendessége miatt ideális erre a célra, a környéken lakók zajvédelme szempontjából is. A
felszámolt szegi kaolinbánya ajándékozta Egyesületünknek EL-9 típusú
villamosmozdonyát, mely teljes felújítást követıen 2004. nyarán állt forgalomba. A
mozdonnyal együtt érkezett egy favázas személyszállító kocsi, melyhez hasonlóval
bányavasutak vagy bányamúzeumok sem rendelkeznek.
Dél-Dunántúlon az egykori Szigetvári GV
egyik teherkocsija éveken át autóbusz váróteremként szolgálat. Megtalálását követıen elcseréltük egy valódi buszmegállóra, a kocsi
felújított állapotában a vasút egyik gyöngyszeme és jelképe lett az elmúlt években.

14. ábra: Épül Kemencén a zárt személykocsi

Mivel személykocsi-állományunk csak nyitott
kocsikból áll, a mesztegnyıi erdei vasútról
cserével kaptunk egy zárt személykocsit, felújítás a Bombardier dunakeszi jármőjavítója
térítésmentesen végzi.

A 2007-2008. években újult meg saját erıforrásokból egy Pélpusztán talált zárt személykocsi váz, mely 2008. tavasza óta vesz
részt a személyforgalomban és az ıszi, téli idıszakban jó szolgálatot tesz.
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KISVASUTAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET
A Nagybörzsönyi Erdei Vasút
Egyesületünk több éven át közremőködött a Nagybörzsönyi Erdei
Vasút újraindításában is. Az 1990es évek végén, még a tényleges
felújítási munkák megkezdése elıtt
több tagtársunk is részt vett a vasúton végzett állagmegóvási munkákban, majd késıbb az építési és
technológiai tervezésben.
2002. szeptember 7-én került sor a
kisvasút újranyitására. Mivel a tulajdonos önkormányzat ekkor még 15. ábra: Önkénteseink dolgoznak a Nagybörzsönyi
nem rendelkezett tapasztalatokkal Erdei Vasút pályáján, hogy minél elıbb megindulhasson a forgalom
és szakemberekkel a kisvasút
üzemletetésében, elvállaltuk az elsı fél évi üzemeltetést. Magyarországon elsıként
nálunk valósult meg, hogy települési önkormányzat rendelte meg vasúti szolgáltatás
lebonyolítását egy erre szakosodott szervezettıl. Bár a felújítás hiányosságai miatt
rengeteg mőszaki probléma akadályozta az üzemeltetést, ezeket sikerült elhárítani,
és a vasút kapacitásához mérten rekordnagyságú utasforgalmat bonyolítottunk le.
Ehhez a vasúthoz is kötıdik kis részben jármőmentési tevékenységünk. Egy délalföldi helytörténeti múzeum átalakításakor megváltak két régi, különleges személykocsitól, melyet térítésmentesen megkapott az Egyesület. Tagjaink, barátaink adományaiból sikerült megszervezni a kocsik elszállítást, melyeket néhány évig Nagybörzsönyben tárolt az Egyesület. Jelenleg ezek a kocsik Szobon várják sorsuk jobbra
fordulását.
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Összefoglalva tehát elmondható, hogy a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület mőködésének eddigi 16 évében hazánk egyik legnagyobb vasútbarát civil szervezetévé nıtte
ki magát. Igyekszünk felhívni az emberek figyelmét e mőszaki örökségünk szépségeire, igyekszünk a felnövekvı ifjúságot bekapcsolni a közös munkába és e közös
munkával, akarattal megmenteni minél több kisvasúti jármővet a lángvágótól.
Nem álltunk egyetlen politikai párt mellé sem, nem álltak rendelkezésre milliárdok
munkánkhoz, minden mit eddig elértünk kisemberek erıfeszítéseinek, kétkezi munkájának és támogatóink segítségének volt köszönhetı.
Az elmúlt 16 év alatt bebizonyítottuk, hogy pénzügyi érdek nélkül, pusztán szakmai
elhivatottságból, önkéntes munkával és civil háttérrel is nagy sikereket lehet elérni a
kisvasúti örökségek megmentésének terén.

Kisvasutak Baráti Köre Egyesület
2010. április
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