Szakmai beszámoló - 2012
Szakmai kirándulások:
Az év során Egyesületünk tagjai részt vettek Lengyelországban, a Bialosliwieben tartott
kisvasúti találkozón, s több kisvasúti napon is részt vettünk látogatóként, melyek közül talán a
kommandói és a beregszászi a legjelentısebb.

Hajtányos túra Bialosliwie környékén
Egyesületi élet:
Bacsinszky Tibor vezetésével februárban 0e méretarányú modellvasutas klubnapot tarottunk a
Láng mővelıdési házban. Június 23-án és 24-én a Testvérvárosi napok keretében újra üzemelt
a Viaduktvasút Biatorbágyon, mely, mint minden évben nagy népszerőségnek örvendett a
látogatók között.
Vasútüzemeltetés:
Az elızményekben már jelzett okok (könnyő felépítmény és patak menti vonalvezetés) miatt
a Múzeumvasúton folyamatosan végeztük a pálya fenntartását és szakaszos felújítását. Idén
fıképpen az 1960-as évek béli korszerősítésbıl kimaradt 1 km hosszú faaljas részen
dolgoztunk, ágyazat- és aljcserés pályafelújítás készült, amihez természetesen az alépítményi
vízelvezetés javítása, illetve kialakítása is hozzátartozott.
A vonali munkák mellett megépült a mozdonyszín mellett a III/a jelő tároló vágány, amely a
mozdonyok javítás közbeni elhelyezését segíti. Mindez jelentıs mennyiségő zúzottkı és faalj
beépítését jelentette. A munka dandárját természetesen önkéntes munkatársaink végezték, de
a szükséges anyagok megvásárlása jelentıs pénzügyi erıforrást igényelt. Ebben az évben kb.
1,5 millió Ft értékő anyagot építettünk a pályába.

Elkészült, és hatósági engedéllyel üzembe helyeztük Feketevölgy végállomás térvilágítását,
ezzel újra lehetıvé téve az esti napszakban vonatok indítását és ezzel esti programok
szervezését.
Az idei évben módosítottuk a menetrendet és a korábbiakkal ellentétben 3 állandó és 3
feltételes vonatpárral szolgáljuk ki az utazási igényeket. Erre azért volt szükség, hogy
kedvezıtlen, esıs, szeles idıjárás esetén ne üres vonatokkal járva a vonatkilométereket
győjtsük, hanem valóban a látogatók rendelkezésére álljunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
szerencsés idıjárásnak és a sok látogatónak köszönhetıen az üzemnapok szinte mindegyikén
minden vonatot el kellett indítani, a feltételes vonatindítás nem okozott problémát.
Az üzemév során 87 üzemnapon (ebbıl a menetrendi szezonban 73 üzemnapon) összesen
17 852 utas (a menetrendi vonatokon 13 808 utas) utazott személyvonatainkon (a
meghirdetett menetrend szerint összesen 773 vonat közlekedett le). Ezek összesen 3 679
vonatkilométert (a menetrend szerinti vonatok 3 065 vkm) tettek meg, a személyszállítási
teljesítmény összesen 69 039 utaskilométer volt. A személyvonatokon átlagosan 19 fı utazott,
ez a normál kétkocsis szerelvény 32 férıhelyére vonatkoztatva kb. 60 %-os átlagos
kihasználtságot jelent.

Az ıszi hétvégéken is sokan utaztak vonatainkon

Hosszú évek után emelni idéntıl kényszerülünk a jegyárakat, kompenzálandó a növekvı
üzemeltetési költségeket, elsısorban a drasztikus gázolajár-növekedést. Bár ettıl a lépéstıl
nagyon tartottunk, hogy látogató-szám csökkenést eredményez, nem önmagában persze, de az
általános recesszióval összeadva. Jelen napig vizsgálva azonban elmondható, hogy
utasszámunk nem csökkent a korábbi évekhez képest. Természetesen, mint minden látogató
fogadó, mi is azt tudjuk megmondani, hogy hányan jöttek el hozzánk, ültek fel a Kemencei
Erdei Vasút szerelvényeire. Ha valaki az év folyamán hétszer is eljött hozzánk, akkor ı
bizony hét fı utas, még akkor is, ha csak egy természetes személy.

A menetrend szerinti vonatközlekedés és a rendszeres különvonatok mellett több, jól sikerült
programot is szerveztünk, melyek iránt nagy érdeklıdés mutatkozott. Az immár hagyományos
programjaink (húsvéti tojáskeresés, gyermeknap, a Kisvasút Napja) mellett újdonság volt
ısszel az Ipoly Erdı Zrt. munkatársaival közösen szervezett szarvasbıgés-hallgató esti vonat,
melyen mintegy 80 gyerek és felnıtt vett részt és majd távozott kellemes élményekkel.
December 8-án a Mikulás is ellátogatott krampuszaival a Múzeumvasútra és okozott nagynagy örömet az összesereglett gyermekhadnak apró ajándékaival. Természetesen a vonatozás
sem maradt el, sıt a Télapó rénszarvasszán helyett hajtányon érkezett.

Mikulás a Múzeumvasúton

Az új, és nem a kisvasutakra illı vasúti szabályozás miatt mozdonyvezetıink (az önkéntes
munka miatt örömtelien sokan rendelkeznek jogosítvánnyal a csapatból, és járnak szolgálatba
beosztás szerint) akkreditált céggel történı oktatása és hatósági vizsgáztatása is eddig soha
nem volt, és jelentékeny költséget (cca. 1,1 millió Ft) okozott. Ez jövıre csak növekedni fog,
mert akkor már minden vasútüzemben tevékenykedı önkéntest e rendszer szerint lehet csak
kiképezni és szolgálatban tartani, ez érvényes mind az alapképzésre, mind az idıszakos
vizsgákra.
Éppen ezért már idén megkezdtük, kifejezetten a vasútüzemi önkéntes munkatársak
oktatása, így a személyszállítás lehetıségének biztosítása okán, az oktatási akkreditáció
megszerzését, amelynek komoly költség- és adminisztrációs vonzata van (csak a képzési
engedélyek hatósági díja kb. 1,6 millió Ft). De a munkatársak nagy száma és önkéntes
munkája miatt még mindig gazdaságosabb, mint az oktatást külsı céggel elvégeztetni, s saját
szervezésben rugalmasabban is tudunk az önkéntesek lehetıségeihez alkalmazkodni (pl.
délutáni, hétvégi oktatási alkalmak).
Jármőfelújítás:
Megkezdıdött két dízelmozdony felújítása azért, hogy kiválthassák a 6-8-12 éve
üzemelıket, melyek a folyamatos karbantartás mellett megérdemelnek már egy-egy
komolyabb rendbetételt. Így a felújítási munka is közvetlenül a napi üzem érdekében történt,
bár az említett két gép hatósági vizsgájára várhatóan 2013. év elsı felében kerül sor.

Két új személykocsival gyarapodtunk, az egyik egy 44 személyes, zárt, főthetı,
villanyvilágítással ellátott jármő. 1965-ben épült a MÁV Dunakeszi Jármőjavítóban, a
Királyréti ÁEV számára. 1980, a királyréti vasút átépítése után került el, megjárta Gemencet
és Mesztegnyıt, és jármőcserével került újra a Börzsönybe. Hazaérkezése elıtt eredeti
gyártási helyén teljes jármőszerkezeti felújítást kapott, beleértve az utastéri burkolatok és
üléskárpitok cseréjét. A forgóvázak befejezése, a kocsi komplettírozása Kemencén az év
feladata volt, novemberben sikerült vágányra helyezni. A kocsi elıreláthatóan 2013 elsı
felében vizsgázhat.

A Dunakeszi kocsi már vágányon

Pálházáról érkezett a másik kocsink, melyet november elején vásároltunk meg az
Északerdı Zrt-tıl, megmentve ez által a lassú pusztulástól, hiszen ott már régóta nem
használták. A kocsi megvásárlása és Kemencére szállítása kb. 600 ezer Ft-t emésztett fel. A
kocsi tetıvel ellátott, de nyitott négytengelyes, forgóvázas jármő. Felújítása már idén
megkezdıdött, de a munka dandárja 2013. évben várható. Az utasok jobb kiszolgálása és
csúcsforgalmi helyzetek kezelése érdekében mindegyik jármő elkészítése és üzembeállítása
fontos számunkra.

A Pálházáról érkezett nyitott személykocsi

Az üzemelı jármőpark, melyben 50-80-100 éves járómővek vannak, sem kevés feladatot
ad. Bár itt is igaz, mint a pályamunkák és a fıjavítások, felújítások esetén, hogy önkéntes
munkatársaink végzik, ám szükséges anyagok beszerzése jelentıs anyagi erıt emészt fel (pl.
egy mozdony hajtómővének felújítása kb. 300 ezer Ft-ba kerül). Sokszor csak távoli
raktárakban lehet megfelelı alkatrészt találni, beszerezni, vagy egyedi gyártásban
megrendelni.
Rendezvények:
Képviseltettük magunkat két alkalommal az Országos Erdészeti Egyesület találkozóin,
valamint a Debrecenben rendezett XVIII. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozón, melynek
szervezésében a tavalyi év során nem merültünk bele.
Ismeretterjesztés, népszerősítés:
2012 júliusa óta együttmőködük a Turista Magazinnal, melynek keretében cikket jelenettünk
meg hazánk kisvasútjairól az alábbiak szerint:
•
•
•
•

2012. július - Kemencei Erdei Múzeumvasút
2012. augusztus - Mátravasút
2012. szeptember - Királyréti Erdei Vasút
2012. október - Lillafüredi Állami Erdei Vasút

A Mátravasútról szóló cikk elsı oldala

