
Vasútra alapuló turizmus
Észak-Magyarországon

Alapötlet:

Gyűjtsük csokorba például a Miskolc-Putnok-Eger-Miskolc „körvasút” melletti 
látnivalókat és turisztikai szolgáltatókat.
Turisztikai termékcsomagonként rendszerezzük a kínálatot - első szakaszban a 
meglevő kínálatra alapozva, az egyéni látogatóknak szóló 'à la carte' 
programlehetőségeket, második szakaszban termékfejlesztés révén csoportos 
ajánlatokat beutaztatók részére.

Stratégiai  célkitűzések:

✔ Fenntartható turizmus megerősítése

✔ Mo. klímavédelmi hozzájárulásának erősítése, vidékeink kímélése a 
közösségi közlekedés lehetőségeinek megtartása, összehangolása, 
szélesítése, korszerűsítése és népszerűsítése (féken tartandó az egyéni 
motorizált közlekedés növekedési ütemét)

✔ A 87-es szilvásváradi, a 94-es aggteleki és a 98-as abaúj-hegyaljai vonalak 
megmentése, majd korszerűsítése; kiterjeszthető más kistérségekre

Középtávú cél:

Modellértékű kezdeményezés annak bebizonyítására, hogy a vasútra alapozó 
turizmus a mostaninál is nagyobb mértékben hozzájárulhat a kötöttpályás 
közlekedés fenntartható üzemeltetéséhez, korszerűsítéséhez.

Hosszabb távú cél:

Nosztalgiajáratok rendszeres közlekedtetése, vasútra alapozott turisztikai 
vállalkozások országos rendszeresítése az osztrák-magyar vasúti hagyományok 
felidézésével - lásd a jelenlegi ausztriai kínálatot - egy igazi „public private 
partnership” mintapéldájaként.



Jelenlegi helyzet:

- mellékvonalak bezárása, vidéki települések elsorvadása;

- a regionális közlekedési szövetségek váratnak magukra;

+ növekvő alágazat: falusi illetve öko- vagy „lágy” turizmus;

+ lassan terjed annak felismerése, hogy az igényes turizmus jobban szolgálja 
érdekeinket a tömegturizmusnál (kulcsszavak: kulturális értékek, víz, bor, ló, 
kerékpár, bakancsos turisták, természetbúvárok, kalandtúrák, vadászat, 
hagyományőrzés, népművészet, fesztiválok stb.)

- hiányzik a hatékony kapocs a falusi/ökoturizmus és a közösségi közlekedés 
között, pedig az ágazat és a lakosság ellenérdekelt az egyéni autóközlekedés 
növekedésében. Az igényes turizmus minden válfajának kézenfekvő partnere 
a közösségi közlekedés.

Három térségbeli  projekt:

1. „Miskolc-Szilvásvárad-Eger körvasút” aggteleki szárnyvonallal

Főbb állomások: Lillafüred és a Bükk, Lázbérc, Szilvásvárad, 
Bélapátfalva, Szarvaskő, Eger, Matyóföld, bükkaljai borvidék, 
hejőkeresztúri tavak, Miskolc városa és Miskolctapolca, Edelény, 
Szendrő, Aggteleki Nemzeti Park, Tornai vár (csatlakozás helyreállítása 
a rozsnyó-kassai vonallal)

2. Abaúj-Hegyalja és Tokaj, Kassa

Főbb állomások: Tokaj, Tarcal, Szerencs, Mád, Rátka, Tállya, Golop, 
Abaújszántó, Boldogkő vára, Vizsoly, Gönc-Telkibánya, Kassa

3. A kisvasút nyomában: a nyírvidéki kisvasúttól a pálházi erdei vasútig

Főbb állomások: Nagykálló, Nyíregyháza, Sóstó, Nyírvidék és Tisza-
mente, Bodrogköz (tanyavilág, régészeti park, Bodrogzug), Hegyalja, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Pálháza-Kőkapu, Felső-Hegyköz

Természetesen minden település és látnivaló említésre kerülne. „Vasútbarát 
szolgáltatólánc” kialakítása. Egy kampány, három különálló projekt, más-más 
célközönség - pl. nosztalgiavonatokat közlekedtetése és csoportokat 
kiszolgálása a miskolc-egri vonalon, Hegyalja a bor jegyében, Tisza-Bodrog 
mentén kiscsoportok, családok, barangolók, népművészet és 
természetbúvárkodás.
Teljes marketing repertoár a vonattal, busszal utazók számának növeléséért.

Képek felhasználása a fényképész szíves hozzájárulásával  


