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Milyen jellegű kisvasút üzemekkel 
találkozhat(t)unk Ausztriában?

 Klasszikus térségi vasút (HÉV azaz Lokalbahn) 
jellegű 760 mm nyomtávolságú üzem

   (személy- és áruszállítás, ma a személyszállítás dominál)
 Turisztikai és múzeumvasúti üzem
    (HÉV-jellegű vasútüzem felszámolása után, a helyi vasút
    megmentése céljából létrehozott vasútüzemek)
 Méteres nyomtávolságú térségi vasút
   (jelenleg csak light rail villamos jellegű személyszállítás)
 Méteres nyomtávolságú hegyi vasút
    (személy- és árumozgatás)
 Üzemi vasút (visszafejlesztett HÉV vonal)



  

Az üzemeltetők

* Korábban: ÖBB üzemeltetésű kisvasutak 
(felszámolták, vagy térségi illetve 
magánkezelésbe adták)

* Magántársaság közszolgáltatási szerződéssel 
(méteres, hegyi vasutak)

* Köztulajdonú térségi társaság (tartományi vagy 
helyi önkormányzat ill. önkormányzati társulás)

* Egyesületi vagy magántulajdonú korlátolt 
felelősségű üzemeltető ill. pályafenntartási 
társaság (turisztikai és múzeumvasutak)



  

Ausztriai kisvasútüzemek

Kisvasutak Ausztriában I. – http://schmalspur.bahnen.at
Kisvasutak Ausztriában II. – http://760net.heimat.eu

Közép-Európa – www.geocities.ws/schmalspurbahnen
Múzeum- + Turisztikai Vasutak Szövetsége – www.oemt.at



  

760 mm nyomtávú élő kisvasútüzemek

közszolg. turisztika teher nosztalgia

Bregenzerwaldbahn x x

Zillertalerbahn x x x x

Pinzgaubahn x x x x

Taurachbahn (Murtal folytatása) x x

Murtalbahn x x x x

Gurktalbahn x x

Feistritztalbahn x x

Stainzer Bahn („Flascherlzug”) x x

Steyrtalbahn x x

Waldviertlerbahn x x

Citybahn Waidhofen x

Ybbstalbahn Bergstrecke x x

Höllentalbahn x x

Mariazellerbahn x x x



  

Méteres nyomtávú kisvasútüzemek

közszolg. turisztika teher nosztalgia

Stubaitalbahn x

Innsbrucker Mittelgebirgsbahn x (x)

Achenseebahn fogaskerekű x x

Attergaubahn x

Traunseebahn x

Képek: www.gmundner-strassenbahn.at /  wikidedia - Christian Haisjackl



  

Különlegességek

Mixnitzbahn – üzemi vasútnak maradt
csak árutovábbítás – bő 10 km pályahossz, StLB kezelésében, az RHI-

Refractories céget szolgálja ki

Thörlerbahn – a megszűntekre emlékezve
a Mariazellerbahn összekötő vonalának tervezték, sosem épült ki teljesen; 1990-

ban szüneteltették. Ezután némi nosztalgia forgalom, 2005-ben felszámolták a 
vágányzatot.

Gmundner Straßenbahn – az ország legkisebb villamosüzeme
a 600V= villamosüzem az errefelé szokatlan méteres nyomtávval bír. Egyetlen 

vonala 8 megállójával a külterületi vasútállomást a belvárossal és a tóparttal köti 
össze. Féltett lokálpatrióta érték. Össze akarják kötni a Traunseebahn 
Gmunden–Vorchdorf HÉV-vel.

Salzkammergut-Lokalbahn – az első nagy áldozat & a leghíresebb vasút
Ferenc Jóska & Sisi kedvenc kisvasútját 1957-ben rekordgyanús sebességgel 

felszámolták, sóval behintették. A nyomvonal java megvan, ennek megfelelően 
újabb és újabb helyreállítási kezdeményezések látnak napvilágot.



  

Jogi környezet, keretfeltételek

Közszolgálati vasutak:

* Tartományi illetékesség
* Vasúttörvény szerinti üzemi engedély, 

vasútbiztonsági tanúsítvány
* Infrastruktúra:
   a) fejlesztés – kormányzat, tartomány eseti 

szerepvállalása (közlekedéspolitika függvénye)
   b) fenntartás – keretszerződés alapján a 

tartomány viseli az indokolt költségeket



  

Jogi környezet, keretfeltételek

Turisztikai vasutak:

* Nem vasutak a Vasúttörvény értelmében
  → egyéni „mutatványos” engedély a 

Rendezvénytörvény szabályai alapján, de 
vasútüzemi szakmai elvek mentén

* Egyesületek vagy cégek a fenntartók, amelyek 
Kft-k keretében tartják fenn üzemet, pályát

* Vasútbiztonság: saját egyéni szabályzat
* Személyzet, gördülőállomány:  gyakorlatilag 

nagyvasúti szabályok érvényesülnek rugalmasan 
(biztosítók  követelményei, saját érdekükben....)



  

Variációk korszerű kisvasút-üzemre

Személyszállítás
- Városi

- Elővárosi
- Térségi

Áruszállítás
Nosztalgiaüzem



  

Variációk korszerű kisvasútüzemre

SLB Pinzgauer Lokalbahn
„Etalon” – kiegyensúlyozott térségi kis vasútüzem

Zillertalbahn
„Spitzenreiter” – izmos kis vasút

Mariazellerbahn
„Die Ambivalente” – kis vasút nagy múlttal a lét határán

Murtalbahn
„Das Sorgenkind” – szerepéért küzdő kis vasút

Ybbstalbahn – Citybahn Waidhofen
„Die Hingerichtete” – amputált csonka kis vasútüzem



  

SLB Pinzgauer Lokalbahn

Fénykép: Mackinger Gunter



  

A vasútüzem adatai

Éves utaslétszám
➲ Államvasúti kezelésben: 100-valahány, 200 ezernyi
➲ Térségi üzemeltetés 1. évében (2009): 440.000
➲ 2. évben (2010): < 600.000
➲ 3. év (2011): 850.000 (diák, turista, ingázó, ...)
➲ 2012 terv: < 1.000.000
Munkamegosztás, erős buszos ráhordás
➲ Szűk 60 alkalmazott
➲ Teljes szakasz mentén lakosság kb. 25.000
➲ Felső szakasz: 620.000 vonat-km, 420.000 busz-km 

(operátor: Postbus Salzburger Verkehrsbund 
keretében)

Áruszállítás
➲ Salzburger Lokalbahnen: évi több, mint 2 millió tonna. 

Csak elenyésző része kisvasúton, főleg fürészáru.



  

Áruszállítás

„Zsámolyos” szállítóalvázos kocsin nagyvasúti kocsikat 
szállítanak, nincs szükség átrakóra

Fénykép: www.pinzgauer-lokalbahn.info 



  

Nosztalgia dízelmozdony



  

Árvízkár után a teljes felső 
pályaszakasz korszerűsítve lett

Fénykép: www.pinzgauer-lokalbahn.info 



  

Korszerű
pályalétesítmények



  

Korszerű biztosítóberendezés



  

Korszerű személyzeti politika

     Államvasutakkal egyező kollektív szerződés
     Alkalmazottak több, mint fele nők (megbízhatóság → 
     érettebb korú hölgy mozdonyvezetők)



  

Zell am See ÖBB állomás:
egyik oldalon kisvasút, másik oldalon busz



  

Zillertalbahn



  

A vasútüzem adatai

Éves utaslétszám
➲ 2010 1,9 millió utas, szűk fele diák, tanuló
➲ Új intermodális csomópont Jenbach
➲ 32 km, ebből 2009 óta 7 km kétvágányú
2011 óta egész napos félórás ütemes közlekedés!
Munkamegosztás, erős buszos ráhordás
➲ 170 alkalmazott
➲ hagyományosan (1935 óta) saját buszüzem
➲ kb. évi 1,28 Mio. utas utazik busszal a kisvasút mellett
Magas színvonalú, neves nosztalgia üzem
➲ Évente mintegy 66.000 utas (viszonylag kevés)
Áruszállítás
évi kb. 200.000 tonnával a legkomolyabb kisvasúti áruszállító



  

Áruforgalom

Fénykép: wikipedia, Böhringer Friedrich 



  

Régi motorkocsi és új ingavonati járművek
kétvágányú szakaszon

 

Fénykép: wikipedia, Ortner Herbert 



  

Fűtőház
a közeli Pinzgaubahnnak is munkát végeznek

Fénykép: Zillertalbahn



  

Vasút - busz

 

Fénykép: Zillertalbahn



  

Mariazellerbahn

Képeslap 1908-ból



  

Világörökségi rangra áhítozó kisvasút

Fénykép: wikipedia, Ortner Herbert 



  

A vasútüzem adatai
Pálya
➲ A 1898-1906 létesült pályahálózatból ma 84 km-nyi fővonal üzemben, az 

első 40-50 km pielach-völgyi szakasz erősebb hivatásforgalmú
➲ ipari műemlék jellegű hegyi szakasz erős turisztikai vonzerővel
Utaslétszám
➲ 2010: kb. 400.000
➲ 2011: kb. 450.000

Munkamegosztás: buszos ráhordás gyengébb, szárnyvonal szünetel

Járműfejlesztés
➲ új Stadler motorvonatok megrendelve
➲ új depó a számukra Laubenbahmühlén (2011. dec. óta épül, az 

Alpenbahnhof műhelye már csak a nosztalgia járművekkel foglalkozik majd
➲ új pályavasúti telephely Kirchbergben
Áruszállítás
➲ Megszűnt 1988-ban. Korábban jelentős volt az összefüggő kisvasút 

hálózaton, addig az összekötő és szárnyvonalakat felszámolták, az utolsó 
szünetel, részben utóhasznosítás hajtánypályaként.



  

A múlt még velünk tart

   A retró festésű, százéves 1099-es mozdony ipartörténeti különlegesség.
   Az Elin motorvonata színre lépése idején a legkorszerűbb 760 mm-es 

kisvasúti jármű volt (egészen a Gmeiner–ŽOS Vrutky-féle ingavonatok 
megérkezéséig), sajnos a prototípusok után nem kértek belőle.

     Fényképek: Karap Krisztián, kisvasut.hu



  

Fényes jövő

   Mariazell zarándokhelyi státuszával játszik az új Stadler 
járművek témája: „égi lépcső”. A komfortos motorvonatok 
viszont nem csak zarándokokat és kirándulókat, hanem 
diákokat és ingázó munkavállalókat is szállítanak majd.

    Kép: Stadlerrail



  

Bahnhof Mariazell – a világhírű végállomás 
szavatolja-e a vasút fennmaradását?

Fénykép: wikipedia / Nikitak.de.tl Nikita K.



  

Krumpe „szárnyvonal” (1898-2010):
részben utóhasznosítás

Fénykép: www.mostviertel.info



  

Murtalbahn

Fénykép: VT 31-es motorkocsi + U11 gőzös találkozója – wikipedia, Ortner Herbert



  

A vasútüzem adatai
Pálya
➲ 65 km (Stájerország, Unzmarkt–Murau–Tamsweg)
➲ 10 km (Salzburg, St. Andrä–Mauterndorf Taurachbahn elkülönült üzeme)
➲ döntően völgyvezetésű vasútvonal (Mura folyó, Taurach patak)
Utaslétszám, menetrend
➲ kétórás ütem, keresztek Murau állomásban a teljes órában
➲ 2010: kb. 550-600.000
➲ Nosztalgiaforgalom döntően a felső szakaszon
Munkamegosztás: buszos ráhordás javítható, a felső salzburgi szakaszon csak 

nosztalgia forgalom
Járműfejlesztés
➲ 1981-82 úttörő jellegű Knotz-Elin-féle motorvonat fejlesztés
➲ újonnan kimaradt a jármű és menetrend fejlesztésekből (lassú hanyatlás)
➲ hivatásforgalomban csak motorkocsis üzem, nosztalgia forgalomban gőzös 

és dízeles trakció
Áruszállítás (veszélyeztetve vagy megszűnt?)
➲ fűrészáru és tartályos fuvarok
➲ dízelmozdonyos vontatás (VL 11-16, 1966)



  

Áruszállítás

Fénykép: wikipedia, Ortner Herbert 



  

A muraui műhely

Fénykép: wikipedia, Ortner Herbert 



  

Remény: civil mozgolódás

Lebegtetett költségvetés csökkentés ellenére:

* Club 760
   (1969 óta – pozitív nyilvánosság, marketing, 

legfelsőbb szakaszon nyári múzeumüzem)
* Spinnerek
* Vasútnosztalgiások
* Helyi és tartományi politikusok

* Enyhe utaslétszám növekedés



  

Ybbstalbahn
Citybahn Waidhofen

Évi kb. 240.000 utas 5,5 km pályán (állomás–városközpont)
2011 óta tartományi fenntartású, városi vasútüzem
Matricázott motorkocsik, közel ütemes órás közlekedés

Fénykép: www.noevog.at



  

Köszönöm az érdeklődést!

Tanulmányúti beszámoló: www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=1376

Teljes verzió kérhető: ujember@kajata.hu

VTour de Hongrie – http://vasut.kTeam.hu



  

Tegyünk érte!
Anyaggyűjtemény: http://vasut.kTeam.hu/nyirvidek.html
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