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Előzmények
A mai Kemencei Erdei Múzeumvasút elődje, mint erdőgazdálkodási kiszállító pálya, 1910-től épült ki. A jelenleg
is üzemelő csarnavölgyi vasút, a nagy-völgyi vonalból kiágazva (lényegileg a mai Godóvár állomástól, amit már a
személyforgalmi igény miatt 2003-ban Egyesületünk épített) 1913-tól épült ki. Akkor a terület gazdája az Esztergomi
Érsekség volt, aki különféle vállalkozó cégekkel kötött megállapodást kitermelésre, és ehhez nélkülözhetetlen
keskenynyomközű közelítő vasutak megépítésére. A vállalkozók természetesen igyekeztek a legköltséghatékonyabb
módon dolgozni, így a vasút a Csarna-patak vonalát követi, néha annak mentén halad. A jelenleg 4 km üzemi hoszszúságú vonalon öt híd és tucatnyi áteresz található.
A sínrendszer kezdetben 5-7 kg/fm tömegű volt, a leerősítése fa aljakra történt. A hidak és átereszek fagerendás
kivitelben létesültek, ágyazatkő helyben termelt kavics volt. A vontatást a völgynek fölfelé állati erővel végezték, majd
a fával s egyéb erdei termékkel rakott kocsik, fékkel biztosítva, visszagurultak a kiinduló állomásra. A vasútvonalat
először az 1920-as években – amikor az Érsekség újra saját kezelésbe véve folytatta a gazdálkodást – majd már az
állami erdőgazdálkodás idején, az 1960-as években korszerűsítették: az addigra már erősen elhasználódott felépítmény helyett 9,3 kg/fm tömegű acélsínek és 2K, 6K jelű vasbetonaljak kerültek beépítésre. A hidak főtartóinak jelentős részét „I” acélgerendásra cserélték, és az ’50-es évektől bevezették a dízel vontatást. A vonalvezetésen azonban
nem lehetett módosítani.

1. és 2. kép Pálya- és hídépítés anno
A vasút fogyása már 1968-ban megkezdődött, a fénykorban összességében félszáz kilométert is meghaladó
hálózat az 1990-es évek elejére 7,2 km hosszúságúra sorvadt, a forgalmat 1992-ben állították le. Ekkor két dízelmozdony és egy tucat különféle, nagyrészt üzemképtelen kocsi volt a vasúton.
Az 1995. és 1999. évi árvizek, a már említett völgy aljában, patak közelében lévő vonalvezetés miatt súlyos
károkat okoztak, a vasút akkor még meglévő számos hídja kivétel nélkül megsemmisült, vagy megrongálódott, számos helyen töltéselmosások jöttek létre.
Ám ekkor, 1999-ben már folytak a tárgyalások Egyesületünk és az Ipoly Erdő Rt. között az erdei vasút újraindításáról. Az árvízi katasztrófa pedig csak tovább erősítette szándékunkat, s így 2000. július 29-én 1,8 km vonalon
Kemence, Fatelep állomás és Strand-Godóvár ideiglenes végállomás között megindult a forgalom. Az első, csonka
üzemévben 8 600 utasunk volt.
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3. kép Az 1999. évi árvízben elpusztult híd a 18. szelvényben
A következő évtized a vasút üzemeltetése mellett a helyreállítás és további gördülőanyag és műhelyi felszerelés,
pályafenntartási anyag beszerzés története. Ezek azonban mind-mind a személyforgalom fenntartását segítik, hiszen
biztonságos pálya nélkül, vagy üzembiztos mozdonyok és kocsik nélkül nem végezhetnénk el egyetlen tevékenységünket.
2004-ben az üzemelő pályaszakasz meghosszabbodott a Godóvár állomás és (az azóta használaton kívül helyezett, 33-as szelvényben elhelyezkedő) Pityúr-rétje megállóhely közötti szakasszal. 2009-től a vonatok már Feketevölgy megállóhelyig közlekednek, mely a 39-es szelvényben helyezkedik el. Az utasszám folyamatos emelkedés
mellett az utóbbi években megközelítette az évi 20 000 főt.

4. kép Zsúfolt személyvonat 2009. húsvétján
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A Múzeumvasút teherfuvarozást nem végez, kizárólag a turisták rendelkezésére áll a meghirdetett menetrend
szerint. A menetrend szerinti személyforgalmat a kora tavasztól késő őszig tartó szezonban napi 5 (6) vonatpár
bonyolítja le, kiegészítve a megrendelt különvonatokkal, főként a májusi és júniusi időszakban. Természetesen e
mellett évente közel egy tucat, átlag havi egy, különleges programot (pl.: nyuszivonat, gyermeknap, fülemüle-hallgató
különvonat, kisvasút napja, szarvasbőgés-hallgató különvonat, mikulás, szilveszter) kínálunk, az érdeklődés ébrentartására.
A 2014. év tevékenységei
Pályamunkák
Az előzményekben már jelzett okok (könnyű felépítmény és patak menti vonalvezetés) miatt a Múzeumvasúton
folyamatosan végeztük a pálya fenntartását és szakaszos felújítását. Idén is főképpen az 1960-as évek béli korszerűsítésből kimaradt 1 km hosszú faaljas részen dolgoztunk, ágyazat- és aljcserés pályafelújítás készült, amihez természetesen az alépítményi vízelvezetés javítása, illetve kialakítása is hozzátartozott.
A fentebb említett faaljas pályaszakasz felújítása mellett az év folyamán felújítottuk a vasút leghosszabb hídját,
valamint több útátjárót és átereszt.

5. kép: 2. számú híd javítása, pallózása

6. kép: Áteresz javítása
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A telephelyen az év elejére befejeződött a múzeum mögötti fedett tároló kialakítása, mely a tulajdonos, az Ipoly
Erdő Zrt. megrendelésére készült el. Egyesületünk a fedett tároló alatti vágányokat felújította, ezáltal szinte teljes
személykocsi állományunk fedett helyen tölti majd a téli üzemszünetet, nagyban segítve annak állagmegóvását.

Idén is, ahogy már 15 éve mindig, a munka dandárját természetesen önkéntes munkatársaink végezték, de a
szükséges anyagok megvásárlása jelentős pénzügyi erőforrást igényelt. Ebben az évben is hozzávetőlegesen 1,5
millió Ft értékű anyagot építettünk a pályába.

Elkészült és beadásra került a tervezett Feketevölgy forgalmi kitérő (tervezett végállomás) környezetvédelmi
hatásvizsgálati dokumentációja, melyre közel 1,3 millió forintot fizettünk ki a jogosult szakértő vállalkozásnak.
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Járműmunkák
A tavalyi évhez képest idén kevésbé látványos, ám annál fontosabb horderejű témákra koncentráltunk: a végéhez közeledik mozdony-irányváltó projektünk, melynek keretében kiváltásra kerülnének a nagy munkaigényű és ezzel szemben rövid élettartamú kúpkerekes sebességváltók a nem kemencei eredetű mozdonyokon. Az elmúlt néhány
évben beszerzett Csepel teherautó váltókhoz új kúpkerekes irányváltókat gyártatunk, ezzel is növelve a mozdonyaink
rendelkezésre állását és üzemkészségét.

7. kép: Irányváltó alkatrészek beépítés előtt

8. kép: Hegesztett hajtóműházak a gyártó műhelyében

Idén tovább folytatódott a néhány éve megkezdett Ue28 típusú mozdonyunk felújítása, melynek keretében egy
használt kéthengeres Csepel motort vásároltunk hozzá és ennek behelyezése után lehetőség nyílt az erőátvitel további elemeinek beépítésére is. A mozdony várhatóan jövőre készül el.

9. kép: Dízelmotor a felújított főkeretbe beépítve

10. kép: A dízelmotorra épített főtengelykapcsoló
és sebességváltó
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Sajnálatos módon az év során teljesen megszűnt a felsőpetényi bánya kisvasútja, sínjeit felszedték, járműveit
pedig eladták. A járműállományból egy igazi kuriózumnak számító 600 mm nyomtávú C50 típusú mozdony és két
csille Kemencére került. A csillék új festést kaptak, a mozdony pedig teljes felújításon esik át, melynek befejezése
jövőre várható.

11-14. képek: A C50 mozdony felújításának kezdeti lépései
S végül, de nem utolsó sorban egyik tagtársunk jóvoltából egy teljesen felújított Kuli mozdonnyal járműparkunk
tavasszal.

15-16. képek: Felújított, remotorizált MV kuli
Az üzemelő járműpark, melyben 50-80-100 éves járóművek vannak, sem kevés feladatot ad. Bár itt is igaz, mint
a pályamunkák és a főjavítások, felújítások esetén, hogy önkéntes munkatársaink végzik, ám szükséges anyagok
beszerzése jelentős anyagi erőt emészt fel (pl. egy mozdony hajtóművének felújítása kb. 300 ezer Ft-ba kerül). Sokszor csak távoli raktárakban lehet megfelelő alkatrészt találni, beszerezni, vagy egyedi gyártásban megrendelni.

Forgalom
Az idei évben menetrendi üzemnapokon a már megszokott 3 állandó és 3 feltételes vonatpárral szolgáljuk ki az
utazási igényeket. Ez a megoldás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mely szerint kedvezőtlen, esős, szeles időjárás esetén nem üres vonatokkal járva a vonatkilométereket gyűjtjük, hanem valóban a látogatók rendelkezésére
állunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szerencsés időjárásnak és a sok látogatónak köszönhetően az üzemnapok
szinte mindegyikén minden vonatot el kellett indítani, a feltételes vonatindítás nem okozott problémát.
Az üzemév során (november 7-ig) 116 üzemnapon (ebből a menetrendi szezonban október 26-ig 69 üzemnapon)
összesen 20 114 utazás (a menetrendi vonatokon 15 411 utazás) történt személyvonatainkon (a meghirdetett menetrend szerint összesen 810 vonat közlekedett le). Ezek összesen 4 016 vonatkilométert (a menetrend szerinti vonatok 3 151,6 vkm) tettek meg, a személyszállítási teljesítmény összesen 77 315 utaskilométer volt. A menetrend
szerinti személyvonatokon átlagosan 19 fő utazott, ez az átlagos kétkocsis szerelvény 32 férőhelyére vonatkoztatva
kb. 60 %-os férőhely-kihasználtságot jelent.

17. kép: Az őszi hétvégéken is sokan utaztak vonatainkon
A menetrend szerinti vonatközlekedés és a rendszeres különvonatok mellett több, jól sikerült programot is szerveztünk, melyek iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Az immár hagyományos programjaink (húsvéti tojáskeresés,
gyermeknap, a Kisvasút Napja) mellett ősszel ismét közlekedett az Ipoly Erdő Zrt. munkatársaival közösen szervezett
szarvasbőgés-hallgató esti vonat, melyen mintegy 80 gyerek és felnőtt vett részt és majd távozott kellemes élményekkel.
December 6-án a Mikulás is ellátogat majd természetesen a krampuszaival a Múzeumvasútra és reméljük, hogy
majd nagy-nagy örömet okoz az összesereglett gyermekhadnak apró ajándékaival. Természetesen a vonatozás sem
marad majd el, ahogy a szilveszteri vonatozásra is számos jelentkező akadt már kora ősszel.
Az új, és nem a kisvasutakra illő vasúti szabályozás miatt már minden vasútüzemben tevékenykedő önkéntesünk az év során rendszer alapképzésre járt és megszerezte az üzemhez szükséges vizsgákat.
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Terveink a 2015. évre
A 2014. évi beszámolóban említett tevékenységek folytatása mellett, a jelenlegi végállomás, Feketevölgy megálló után még járható, mintegy 200 m hosszú pályaszakaszt szeretnénk a beadott hatástanulmány nyomán megszerzett engedélyek birtokában végre felújítva üzembe venni és ennek végén egy korábban is létezett forgalmi kitérőt
újjáépíteni. Ez a beruházás a még biztonságosabb vonatközlekedést és a jobb látogató-fogadást fogja szolgálni,
hiszen így lehetőségünk lesz a felső végállomáson is szerelvény tárolására és cseréjére, valamint a mozdonyok
körüljárására.
A kitérő megépítése szintén önkéntes munkával fog történni, de az anyagköltség is sokszázezer forinttal apasztja
az Egyesület kasszáját.

18. kép A tervezett Feketevölgy forgalmi kitérő helye
A forgalmat a 2015-ben is érvényes és bevált 3+3 vonatpárt tartalmazó menetrend és díjszabás alapján tervezzük lebonyolítani, a várhatóan üzembe álló új kocsik és mozdonyok és munkatársaink önkéntes munkájának igénybe
vételével.
A menetrend szerinti vonatközlekedés mellett továbbra is színvonalas programokkal, ezekhez kapcsolódó különvonatokkal várjuk majd a völgybe látogatókat és természetesen jövő év júliusának utolsó hétvégéjén is megszervezzük a kisvasút napját, mely érezhetően egyre több embert vonz évről évre.
Budapest, 2014. november 14.

Tóth Gábor József
vasútüzem vezető
Kemencei Erdei Múzeumvasút

Bodrogközi Gábor
elnök
Kisvasutak Baráti Köre Egyesület
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Nyilatkozat
a Kemencei Erdei Múzeumvasút 2014. évi működéséről

Alulírott Bodrogközi Gábor, a Kemencei Erdei Múzeumvasutat üzemeltető Kisvasutak Baráti Köre Egyesület
elnök nyilatkozom, a Kemencei Erdei Múzeumvasúton a 2014. évi üzemév során (november 7-ig) 116 üzemnapon
(ebből a menetrendi szezonban október 26-ig 69 üzemnapon) összesen 20 114 utazás (a menetrendi vonatokon
15 411 utazás) történt személyvonatainkon (a meghirdetett menetrend szerint összesen 810 vonat közlekedett le).
Ezek összesen 4 016 vonatkilométert (a menetrend szerinti vonatok 3 151,6 vkm) tettek meg, a személyszállítási
teljesítmény összesen 77 315 utaskilométer volt. A menetrend szerinti személyvonatokon átlagosan 19 fő utazott, ez
az átlagos kétkocsis szerelvény 32 férőhelyére vonatkoztatva kb. 60 %-os férőhely-kihasználtságot jelent.
Budapest, 2014. november 14.

Bodrogközi Gábor
elnök
Kisvasutak Baráti Köre Egyesület
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