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Vezetői összefoglaló: A turisztikai célú erdei kisvasutak működtetésének ellehetetlenülése már
évek óta tart, a finanszírozás hosszú távú, tervezhető megoldása érdekében tett erőfeszítések a
parlamenti felszólalásokon, államtitkári szintű értekezleteken, bizottsági állásfoglalásokon, számtalan
kormányzati támogató (!) nyilatkozaton túl csupán az ÖM megbízásából (2007-2008) készült, a
„Magyarországon működő, turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak kiegészítő
elemzése, finanszírozási modellje” c., fiókban pihenő tanulmányt eredményezték.
Magyarországon a 11 erdei vasúti vonalat (a Kismaros–Királyrét, Gyöngyös–Mátrafüred/Lajosháza,
Felsőtárkány–Stimeczház,
Szilvásvárad–Szalajka-völgy,
Miskolc–Lillafüred–Garadna/Mahóca,
Pálháza–Rostalló között, ill. a Gemenci-erdőben, Almamelléknél, Mesztegnyőnél, Kaszónál és Lenti–
Csömödér–Kistolmács között üzemelő vonalakat) az FVM szakmai felügyelete alá tartozó
erdőgazdaságok működtetik, a szobi, a nagybörzsönyi, a kemencei és a debreceni kisvasutat
nonprofit, önkormányzati ill. civil hátterű szervezetek üzemeltetik. (A hortobágyi vonalat a
nemzeti park működteti, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a balatonfenyvesi kisvasút – a kecskeméti
ill. a nyírvidéki vonalat 2009 decemberében bezárták – a MÁV-hoz, a Nagycenki Múzeumvasút pedig
a GYSEV-hez tartozik.) A korábban erdőgazdálkodási céllal épült erdei vasutak az utóbbi
évtizedekben teljes funkcióváltáson mentek át, a zalai és a gemenci hálózat kivételével ma már
kizárólag turisztikai célú személyforgalmat bonyolítanak, az öko- és aktív turizmusban
vonzerőként, attrakcióként hasznosulnak, több vonal a nemzeti parkok környezetbarát,
hangulatos közlekedési eszköze, az ifjúsági turizmus közkedvelt célpontja. „Egyes utazási módok –
pl. a kisvasutak – az ökoturisztikai termék részei az élmény és a közlekedés jellege miatt.” (Országos
Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia, 10.4.1: Környezetbarát- és tömegközlekedési módok használatának
elősegítése) A jegyár-bevétellel nem fedezhető működési költségeiket viszont – az FVM
költségvetési támogatás eltűnésével – immár kizárólag a nyereséges gazdálkodásra szorított
üzemeltető erdőgazdaságok viselik. Ez a „nyereség” több helyen a nemzeti parkok, tájvédelmi
körzetek erdőgazdálkodásából (a nem erdészeti üzemeltetésű kisvasutaknál értelemszerűen nincs ilyen
„átpumpálási” lehetőség) származik, holott ezeken a területeken – a nemzet parkjaiban – a KvVM ill.
az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából készült Országos Ökoturizmus Fejlesztési
Stratégia (2008) szerint a természetvédelem irányította, nonprofit erdővagyon-kezelés lenne
kívánatos. Ez annak a hegyvidéki (öko)turizmusnak az alapja, amit az erdei kisvasutak kiszolgálni
hivatottak. „Védett hegyvidékeink csak úgy lehetnek versenyképes, kínálatbővítő ökoturisztikai
„termékek”, ha az erős természetvédelem – kezelői jogokkal, megfelelő szervezeti, működési feltételháttérrel, általa irányított nonprofit (erdő)gazdálkodással biztosított vonzó, fenntartható környezettel,
a környezetbarát turizmus elfogadott formáira tekintettel – az ökoturisztikai marketingrégiók (pl.
hegyvidéki nemzeti parkok) védelem alatt álló részének teljes jogú gazdája lesz.”(Országos
Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia, 10.7.4: Az erdőgazdaságok és a természetvédelem tevékenységének
összehangolása az ökoturizmus érdekében)
A közszolgáltatást végző közösségi közlekedési ágak (MÁV, Volán, BKV) jegyár-bevétellel nem
fedezett működési költségeinek finanszírozási szükséglete mellett eltörpül az alapvetően turisztikai
célú erdei kisvasutak üzemeltetését a jegyár-bevétel mellett lehetővé tevő költségvetési működési
forrásigény – 2008-ban eltűnt – összege. Ez a keret 2007-ben az FVM keretéből még rendelkezésre állt
(14 vonalra 200 millió Ft), 2008 óta viszont az erdőgazdasági üzemeltetésű vonalaknál zéróra, az
egyéb működtetésű nagybörzsönyi, kemencei, szobi és debreceni kisvasútüzemek esetében pedig
összesen (!) 12 millió Ft-ra zsugorodott. (A nagybörzsönyi kisvasutat 1991-ben, a kemenceit 1995ben az Ipoly Erdő Zrt., a szobit 1992-ben a MÁV, a debreceni „Zsuzsi Vasutat” pedig az SZDSZ
vezetésű Debrecen hagyta sorsára 1995-ben. Ezeket a vonalakat A Nagybörzsöny –Szob Erdei
Kisvasútért Közalapítvány, a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület ill. a Zsuzsivasút Baráti Kör civil
szervezetek mentették meg a pusztulástól, összefogást, üzemeltetést szerveztek, sőt Szob és
Nagybörzsöny között uniós fejlesztés is kezdődött.) Ebben a helyzetben a működő ill. az uniós és
hazai forrással, turisztikai vonzerő fejlesztési céllal helyreállítás előtt/alatt álló vonalak (Szob–
Nagybörzsöny, Királyrét, Kemence, Lajosháza–Szalajkaház, Lillafüred) működési finanszírozás
hiányában ellehetetlenülnek, fenntarthatatlanok.
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.
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környezetbarát közlekedési, ipartörténeti jelentőségű, nemzeti értéket képviselő vonalak
fenntarthatósága érdekében az FVM – 2008-ban tehát lényegében megszűnt – működési támogatási
keretének elégtelensége miatt ma is aktuális levélben fordultak a MEH-hez:
„Az erdei kisvasutak – a turizmusmarketingben is hirdetett vonalainak – az idegenforgalom javára
történt teljes funkcióváltása miatt a fenntartás, működés, marketing ill. fejlesztés biztosítása
érdekében az FVM mellett a turizmus (+MEH+KVVM+GKM közös alap?) anyagi szerepvállalása
is indokolt, sőt elkerülhetetlen. A költségviselés és a turisztikai, környezetvédelmi hasznosulás
közötti szakadék egyértelműen felveti ezt az igényt, ahogy az Országgyűlés Idegenforgalmi
Bizottsága 2/2002-2006. sz. állásfoglalásában helyesen megállapította.
A (kis)vasutak fenntartásához – a közúti (Volán) közlekedéssel szemben – szükséges az üzemeltető
általi pálya-karbantartás finanszírozása is. A gördülőállomány (mozdony/kocsi) min. 50 éves (!),
mozdony- és kocsigyártás Magyarországon nincs! Jelenleg a pályázatok is csak legfeljebb fejlesztési
célokat szolgálnak, fenntartásra nem alkalmazhatók….
A 100%-os turisztikai/környezetvédelmi hasznosulás, 0%-os turisztikai/környezetvédelmi/fenntartási/
működési költségviselés aránya elfogadhatatlan. Ha ez a helyzet nem változik, a vonalak meg fognak
szűnni, mivel az üzemeltetőktől nem várható el veszteséges, jelenleg nem alapvető közfeladat
ellátásának, közszolgáltatásnak minősülő, turisztikai infrastruktúra működtetése, miközben az
erdei kisvasutakat az FVM adatai szerint évente több mint 1 millió turista veszi igénybe...”
A kisvasutak helyzetének rendezését az akkori négy parlamenti párt egy-egy képviselője – Sós Tamás
(MSZP), Gulyás József (SZDSZ, a későbbiekben több ízben is szót emelt az Országgyűlésben a
működtethetőség finanszírozásának biztosítása érdekében), Harrach Péter (FIDESZ-KDNP), Pettkó
András (MDF) – közösen aláírt levélben, külön is kérte. A MEH válasza (1-2/1665/10/2005):
„Az erdei kisvasutak működésének támogatását indokoltnak tartjuk, ezért dr. Kolber István
miniszter úr kezdeményezésére a helyzet megoldása érdekében megalakul egy Tárcaközi Bizottság… A
bizottság feladata lesz, hogy rövid időn belül elkészítse az üzemeltetők, a fenntartók bevonásával a
kisvasutak jelenlegi helyzetével kapcsolatos felmérést és ennek alapján tegyen javaslatot a jövőbeni
működtetéshez szükséges lépések megtételére, valamint a fejlesztéshez, fenntartáshoz elengedhetetlen
pénzügyi források több tárca részéről történő biztosítására.”
A Magyar Turisztikai Hivatal elnöke, Dr. Somogyi Zoltán 2006. január 27-én kelt levelében (VIII-H132/2/2006) arról tájékoztatott, hogy „megalakult az FVM és az MTH irányításával a tárcaközi bizottság,
amely január 12-én tartotta első ülését. Megegyezés született, hogy valamennyi kisvasútra vonatkozóan
összegyűjti az FVM a legfontosabb információkat (műszaki, üzemeltetési, forgalmi, gazdaságossági stb.
adatok) és ezek értékelése alapján fogjuk kidolgozni a kormányzati intézkedési tervet”.
Az üzemeltetés hosszú távú és megnyugtató rendezése az ígéretek ellenére elmaradt, sőt a jogalkotó
ill. a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kisvasutak paramétereire életszerűen alkalmazható szabályozás
helyett új, sok tekintetben a nagyvasutakkal azonos eljárásrendet és ehhez kapcsolódva az erdei
vasutakra nézve teljesen irreális, teljesíthetetlen díjfizetéseket írt elő (72/2006.XI.29.), amelyet a mai
napig annak ellenére nem függesztettek fel, hogy egyetlen kisvasútüzem sem fizetett ki.
2008-ban az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága elkészíttette a „Magyarországon működő,
turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak kiegészítő elemzése, finanszírozási
modellje” c. tanulmányt, mely a hazai kisvasutak fejlesztési lehetőségei között a hosszú távú
fenntarthatóságot, a működés finanszírozását is vizsgálja. A tanulmány konklúziója: a kisvasutak
turisztikai szolgáltatását a turizmusnak kell megrendelni, a jegyár-bevételen felüli üzemeltetési
költségeket finanszírozni. Az elv azonos a közösségi közlekedés – közszolgáltatás megrendelés
gyakorlattal (MÁV, Volán). E tanulmány csak az íróasztalfióknak készülhetett, hiszen
megállapításainak végrehajtása érdekében érezhető előrelépés nem történt, sőt 2008-ban még az évek
óta társfinanszírozással felemelni kért FVM működési-támogatási keret is lényegében megszűnt.
A működtethetőség finanszírozásának ellehetetlenülésével egyidőben 2008. június 25-én a Kormány
kiemeltként nevesítette a Szob– Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása
– II. ütem (Márianosztra–Nagyirtás szakasz újjáépítése, Nagyirtás–Nagybörzsöny vonalrész
felújítása) projektet (KIEPR-2008-0001/PROR), amely a közel 600 millió Ft értékű PEA–ROP uniós
fejlesztéssel elkészült I. ütemnek (Szob–Márianosztra) a folytatása.
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.
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Duna–Ipoly Nemzeti Park börzsönyi tájegységének (öko)turisztikai kínálatbővítéséhez (Országos
Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 138.o.: D.-I.N.P.: Kapcsolódó termékek és szolgáltatások
fejlesztése: kisvasutak) – az elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmányhoz csatolt számos támogató
nyilatkozat és a széles társadalmi támogatás ellenére nem folytatódott, holott a Szob–Márianosztra
közúttal párhuzamosan futó, az önmagában értelmetlen I. ütemre elköltött 600 millió Ft csak a kiemelt
projekt befejezésével (II. ütem) hasznosul(na). Az 1,2 milliárd Ft (!) uniós forrást lehívni képes II.
ütem beruházása a szobi önkormányzatot terhelő, teljesíthetetlen önrészfizetési kötelezettségen (260
millió Ft) túl éppen a Kormány „egyik kezével elvett”, de „másik kezével” az NFÜ által a
forráshiányos projektgazda státuszba keveredett településen követelni kezdett (!) hosszú távú
működtethetőségi pénzügyi/fenntarthatósági háttérgaranciák hiánya miatt feneklett meg.
Ezalatt néhány km-rel távolabb a nagybörzsönyi kisvasutat 1992-ben sorsára hagyó Ipoly Erdő Zrt. –
mint önrészképes projektgazda – 286,8 millió Ft értékű uniós fejlesztésbe kezdhetett a Börzsöny másik
két kisvasútjánál, a királyréti – és a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület által az enyészettől megmentett
– kemencei vonalnál. Szintén a működtethetőség finanszírozásának ellehetetlenülésével egyidőben
előtérbe került a lillafüredi kisvasútállomás bükki ökoturisztikai központtá fejlesztése, sőt Magda
Sándor (MSZP) képviselő kijárta, hogy az MNV Zrt. finanszírozásában (450 millió Ft) „a
forráskoncentráció/koordináció jegyében” visszaépítsék a Gyöngyös–Lajosháza kisvasút 1970-es
években felszedett egyik 3 km hosszú folytatását egy lelakatolt hajdani erdészházhoz, a Szalajkaházhoz…
2008. augusztus 30-án (majd 2009-ben is) a nem erdőgazdasági üzemeltetésű kisvasutak számára
kiírt FVM rendelet (112/2008) „Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok
ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról” 17.§ (Erdei vasutak üzemeltetésének
támogatása) 3. bekezdés szerint „Egy pályázó e jogcím alapján maximum 4 000 000 Ft támogatásban
részesülhet.” Ez a támogatás sem összegkeretében, sem a pályázók körében, sem késő őszi
időpontjában nem jelent megoldást. (Pl. a nagybörzsönyi kisvasút 2007-ben 12,2 millió Ft. működési
támogatást kapott.)
A segítségkérő levelekre igen ritkán érkezett válasz, viszont Szabó Imre miniszter levele (2008. szeptember
30., ETF-585/2/2008) ismét alátámasztotta a kisvasutak működésének turisztikai fontosságát.
„Az erdei kisvasutak, mint korábban erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó közlekedési-szállítási
létesítmények rehabilitálásának elsődleges célja a turizmus lehet, mint ahogy ez már jó néhány helyen
az országban megvalósult. Hosszú távon való működtetésük megfelelő turisztikai marketinggel,
komplex ökoturisztikai csomagok összeállításával, a nemzeti park igazgatóságokkal való
együttműködéssel, Magyarország turisztikai kínálatába történő integrálásával oldható meg. A
környezetvédelmi és vízügyi tárca e kérdések megoldásában együttműködik és a továbbiakban még
szorosabban együtt kíván működni a hazai turizmust meghatározó intézményekkel, szervezetekkel.”
A nyilatkozatok, különféle stratégiák (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, Országos Ökoturizmus
Fejlesztési Stratégia) támogató bekezdései ellenére 2008-ban az FVM működési finanszírozási
keret tehát lényegében megszűnt, az csupán – minimális mértékben – a néhány nem erdőgazdasági
üzemeltetésű vasútüzemeknek áll (ráadásul a szezont követően, az üzemzárások után)
rendelkezésre. Az erdőgazdasági üzemeltetésű vasutakon az erdőgazdasági nyereség átpumpálások
nélkül már leállásokra került volna sor.
2008. november 17-én napirend utáni felszólalásra jelentkezett Gulyás József képviselő (SZDSZ)
„Kisvasútjaink működésének ellehetetlenülése” címmel. Keller László pénzügyminisztériumi
államtitkár a képviselő felé intézett válaszát az FVM tájékoztatása alapján adta meg. Ebből
bebizonyosodott, hogy az FVM által 2007-ig biztosított 200 millió Ft/ 12 vonal /év működési keretet
az üzemeltető erdészeti zrt.-k saját költségvetésükből (össz. 100 millió Ft-tal) egészítették ki. Látható,
hogy az erdészeti háttérrel nem rendelkező vonalak (Nagybörzsöny, Kemence, Debrecen ill. Szob)
a finanszírozás megszűnésével milyen helyzetbe kerültek...
A közösségi közlekedés (MÁV, Volán, BKV) minden ága több tíz milliárd Ft/év külső működési
forrásra szorul, tehát a kisvasutak üzemeltetésének „vesztesége” nem e közlekedési eszközök
sajátossága, hanem a közösségi közlekedés kisvasutakra is jellemző törvényszerűsége. „Az erdei
kisvasutak finanszírozási rendszerét jelentősen át kell alakítani.” – de az Államtitkár által felkínált
„sok uniós operatív program” nem tartalmaz a működési (!) költségekre előirányzatokat.
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.
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függvényében összegszerűen magas önrésszel jelennek meg, miközben a kisvasutak
üzemeltethetősége érdekében a jegyárbevétellel nem fedezett működési költségek rendszeres,
minden évben számítható és kiszámítható, vonalanként (vonalhossztól és utaslétszámtól függően)
10–70 millió Ft-os működési finanszírozásra lenne szükség.
A kisvasutak működésének teljesen felesleges nehezítése volt a „keskeny nyomtávú erdei vasút
szabályos üzemelését biztosító szabályrendszer átalakítása, aminek röviden az a következménye, hogy
ameddig korábban egy egyszerű eljárási rendben lehetett az engedélyeztetéseket végrehajtani, most ez
a hagyományos vasúti hatósági eljárás keretében végezhető el. Ez azt jelenti, hogy az eljárás díja egy
átlagos kisvasút esetében 4,5-5 millió forint körül mozog, amelyet ötévente újítani szükséges. A
közbenső években ennek 60 százalékát szükséges befizetni az állam részére eljárási díjként. Ezek
alapján az éves üzemeltetési költség jelentősen megemelkedik, amelyet az üzemeltetők nem képesek
fedezni a jegybevételekből a kisebb és rövidebb pályahosszal rendelkező kisvasutak esetén.” (idézet
Keller László államtitkár válaszából, 2008.11.17.)
Ennek az új, azonnal felfüggesztendő, mint látható, a Kormány által is elismerten (!) lehetetlen
eljárásrendnek a legsúlyosabb tétele a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé előírt, a vasútbiztonsági
tanúsítványok megszerzésére vonatkozó kötelezettség, amit egyetlen kisvasútüzem sem fizetett ki.
(Ennek hiánya miatt nem indult meg az újjáépített, műszakilag 2007 decemberében már kész Szob–
Márianosztra szakaszon a forgalom.) Tanulságos tovább idézni a képviselő és az államtitkár
parlamenti párbeszédeit:
2008.11.17. Kérdés: Gulyás József képviselő úr (SZDSZ):
„…a működtetés forrásainak megteremtése tekintetében a huszonnegyedik órában vagyunk. … ebben
az évben nem kaptak a működtetésre forrásokat a működtetők. … nem világos, … a kormány milyen
felelősséggel kíván gondoskodni a működtetés és a finanszírozás alapkérdéseiről. … a működtetés
alapkérdései tisztázatlanok … a fenntartás, a működtetés az üzemeltetők számára megoldhatatlan.”
2008.11.17. Válasz: Keller László államtitkár úr
„szükséges az, hogy az érintett szervezetek … rövid időn belül egyeztetést folytassanak, ilyenek a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, az FVM és a szakmai szervezetek, az Országos
Erdészeti Egyesület. … remélem, hogy az érintett tárcák a szükséges lépéseket megteszik annak
érdekében, hogy a működés fenntartása tekintetében a megfelelő megoldást megtalálják.”
2008.12.02. Kérdés: Gulyás József képviselő úr (SZDSZ):
„A működtetés, üzemeltetés mára teljesen ellehetetlenült,… nincs megfelelő, végiggondolt
szabályozás, kiszámítható finanszírozási modell ezeknek a vasutaknak a működtetésére. … Hiába
készültek megalapozott tanulmányok, így például az Önkormányzati Minisztérium turisztikai
államtitkársága megbízásából, a mai napig nem született meg a megfelelő kormánydöntés. … ha már
egyszer például olyan jelentős, … uniós támogatásból megvalósuló projektet sikerült elindítani, ami a
Szob-Nagybörzsöny közötti kisvasútnak a teljes turisztikai célú helyreállítása, akkor … működni kell a
már meglevő útszakaszon a kisvasutaknak …
2008.12.02. Válasz: Keller László államtitkár úr
„Én azt őszintén megmondom, hogy a helyzetértékelésünk egybevág, … abban a reményben mondtam
el az FVM által rendelkezésemre bocsátott információk alapján a válaszomat, hogy azt követően
ebben a szituációban valóban elindul az az egyeztetés … Nyilván ebben a nem könnyű helyzetben a
kisvasutakra is találunk megoldást, a kormányzat megtalálja a megoldását. …
Fordított helyzetben nem biztos, hogy én is elégedett lennék a válasszal.”
A Kormány „megoldás-keresését”ebben az – igazából csak konkrét politikai akaraton múló –
helyzetben a kisvasutak üzemeltetői egy átfogó elemzés és cselekvési program elkészítésével kívánták
segíteni – minden eredmény nélkül, pedig Gráf József FVM miniszter leszögezte (2296/5/2008):
„A vidéki kisvasutak közül a turisztikai célú … erdei kisvasutak üzemeltetési feladatait állami
erdőgazdasági részvénytársaságok és nonprofit jellegű szervezetek látják el. Ezeknek az állami
vagyonelemeknek a fenntartása és megóvása elsődlegesen a Pénzügyminisztérium tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó 2008. január 1-én létrejött Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. illetve a vele
szerződéses jogviszonyban álló erdészeti részvénytársaságok vagyonkezelési feladatai közé tartozik.”
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.

-6Előzmények (2009): Az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága – amely elkészíttette a
„Magyarországon működő, turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak kiegészítő
elemzése, finanszírozási modellje” c. tanulmányt – 2009.01.27-én szűk körű, tárgybani egyeztetést tartott.
Ezen világossá vált: mivel az erdei vasutak terén a turizmusnak sem tulajdonosi jogai, sem
üzemeltetési, kezelői kötelezettségei nincsenek, így a működést, fenntartást stabilizáló forrásai
sincsenek – miközben a vonalak gyakorlatilag 100%-ban a turizmusban hasznosulnak! (Ezt
bizonyítja az, hogy az Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság úgy döntött, „eddigi
szakmai tevékenysége alapján 2009-ben a Lillafüredi Állami Erdei Vasút kapja az ÉszakMagyarország Turizmusáért Nívódíjat.”, miközben az üzemeltető Északerdő Zrt. közelmúltbeli
nyilatkozata szerint: „2008. évben a támogatás elmaradása miatt az ÉSZAKERDŐ Zrt. kisvasút
támogatások miatt képződő veszteségeit eredménye terhére kompenzálta. Az elkövetkező években ezt
valószínűen nem tudja felvállalni, így valószínű az üzemszünet elrendelése, ami első lépés a kisvasutak
leállítása felé, amennyiben kiszámítható és tervezhető támogatási rendszert nem sikerül kialakítani.”)
A turisztikai hasznosulást az egyeztetés összehívásával a Turisztikai Szakállamtitkárság tiszteletre
méltóan tolerálta, viszont az összetett probléma megoldására lényegében csak jószolgálati mozgástere
volt. Az FVM úgy vonult ki az alapvetően turisztikai célú erdei vasutak működésének
támogatásából, hogy a helyébe nem lépett be egy új, pl. az ÖM által készíttetett tanulmányból
levezethető finanszírozási rendszer. (Egyébként az Északerdő Zrt. beváltotta ígéretét:
2009 decembere óta a lillafüredi kisvasúton üzemszünet van, a mahócai szárnyvonalán pedig a sín- és
kapcsolószer-lopások miatt már 2007 óta nincs forgalom…)
Február végén levél érkezett a MEH Jogi és Közigazgatási államtitkárától, dr. Tordai Csabától
(VIII./300/2/2009): „… a Turisztikai Államtitkárság március közepére az összes ez ügyben érintett
részvételével vezetői szintű megbeszélést szervez. A tervezett megbeszélésen, ahol a Miniszterelnöki
Hivatal is képviseltetni fogja magát, kialakulhat az a megoldás, amely – több forrásból – remélhetőleg,
ha nem is teljeskörűen, biztosítani tudja a kisvasutak működőképességének fenntartását.”
A Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány válaszában jelezte: Az erdészeti cégek
keretében működő vonalak fenntartása még ideig-óráig, saját nyereségük terhére – valamiféle bíztató
jövőkép felmutatásával – biztosítható, viszont az a négy vonal, amely ilyen háttérrel nem
rendelkezik (Debrecen, Kemence, Nagybörzsöny, Szob) a jegyárbevétellel nem fedezhető, 2007-ig
alapvetően biztosított működési költségkiegészítés (pl. 2007-ben Nagybörzsöny 12,2 millió Ft)
folyósítása nélkül fenntarthatatlan. A „Szob–Nagybörzsöny vonal teljes, turisztikai célú
helyreállítása – II. ütem” – azaz a Szob–Márianosztra (I. ütem) ill. a Nagyirtás–Nagybörzsöny
felújításra kerülő szakasz összekötése – a Kormány által kiemeltként nevesített projekt. Ennek
15 hónapja (!), 600 millió Ft-os beruházással elkészült első szakaszának (I. ütem) forgalomba
helyezéséhez, üzemeltethetőségéhez elengedhetetlen a hatósági díj ill. az üzemeltetési finanszírozás/
támogatás kérdésének rendezése. Nem teljeskörű, tehát mind a 14 vonalra nem alkalmas mértékű
forrásbiztosítás esetén tehát ennek a négy – tőkeerős háttér nélkül működő – vonalnak
elengedhetetlen legalább a 2007. évi FVM támogatás inflációval növelt átutalásával történő
működés-biztosítása!
A Turisztikai Szakállamtitkár által összehívott értekezletre (2009.03.19.) Bokody Judit vezető tanácsos
korrekt helyzetelemzéssel bővített meghívót készített:
„A kisvasutak működési támogatásának elmaradása és a fenntartók (erdőgazdaságok,
önkormányzatok, non-profit és társadalmi szervezetek) forráshiánya 2009-ben a magyarországi
kisvasutak üzemszünetének elrendeléséhez vezethet. Tekintettel arra, hogy csak a társtárcák
bevonásával látok esélyt a működéshez szükséges források 2009. évi előteremtésére, levélben kértem a
társtárcák képviselőit arra, hogy szíveskedjenek tájékoztatni arról, milyen pénzügyi megoldást látnak
a kisvasutak megmentésére vonatkozóan.
Tájékoztatom, hogy a fenti problémák megoldatlansága különösen abban az időszakban jelent nagy
hátrányt, amikor az I. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként 600 millió Ft támogatásban részesült SzobNagybörzsöny kisvasút I. üteme (Szob-Márianosztra) megvalósult, valamint II. üteme (MárianosztraNagybörzsöny) 2008. június 26-án került nevesítésre. Mindemellett benyújtásra került a Középmagyarországi régióban „A kisvasutak turisztikai célú fejlesztése a Börzsönyben” c. projekt, amely
részére 286,8 millió Ft támogatás került megítélésre.
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magyarországi kisvasutak fennmaradása és további fejlesztése mellett foglalt állást, amelyet nem
szabad a fenntartási költségek hiánya miatt veszélyeztetnünk.”
Az egyeztetésen ígérete ellenére a MEH nem képviseltette magát, az NFÜ (ROP-IH) e-mailt küldött:
„A turisztikai célú kisvasutak fejlesztésére a ROP IH 2007-2008-ban több régióban is biztosított
támogatási lehetőséget. Az Irányító Hatóság részéről ez a szándék – ahogy a 2009-2010-es
akciótervekben is szerepel – továbbra is fennáll.
Az önerő biztosítása és a projektek hosszú távú fenntarthatósága a támogatásnak elválaszthatatlan
részét képező feltételek, amelyektől eltekinteni semmiképpen nem áll módunkban. Emellett az új
akciótervi időszakban szintén érvényes a feltétel, hogy működési költséget ÚMFT támogatásból
finanszírozni nem lehet.
Tekintettel arra, hogy a fenntartással kapcsolatos kérdésekben a ROP IH nem illetékes, a
megbeszélésen szervezetünk nem képviselteti magát.”
Néhány jellemző részlet az egyeztetés emlékeztetőjéből (ÖM/1964/3/2009):
Dr. Kovács Miklós (ÖM Turisztikai Szakállamtitkár): „nagy összegű fejlesztési forrásokat veszíthetnek
el a kisvasutak, ha a hosszú távú finanszírozás kérdésére nem lesz megnyugtató megoldás.”
Berki Zoltán (Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány): „Éppen a ROP IH-nak kellene
kezdeményeznie, hogy az uniós és nemzeti forrásból létrejövő kisvasútfejlesztéseknek legyenek
működtethetőségi, fenntarthatósági garanciái, amelyekhez tervezhető külső források szükségesek. Ezt
bizonyítja, hogy a ROP IH a szobi projekt bírálatánál a projekt fenntartására megjelölt források
között a legstabilabbnak az FVM működési támogatását jelölte meg, tehát azt, ami 2008-ban
lényegében megszűnt. A személyforgalmú vasút önmagában sehol sem nyereséges. Idézte az ÚMFT
Előszavában rögzített, kisvasútfejlesztésekre is érvényes elvet: „Nem a magántőkét kell helyettesíteni,
hanem a magántőke számára meg nem térülő beruházásokat kell támogatni. Azokat a fejlesztéseket
kell támogatni, amelyeknek más területekre tovagyűrűző, multiplikátor hatásuk van.”
Gulyás József (kisvasúti szakpolitikussá vált képviselő, RIB-alelnök): „ha a Kormány szeretné
megoldani a kisvasutak működtetését, akkor gondolja komolyan.”
Lapos Tamás (FVM Természeti Erőforrások Főosztály): „az erdészeti feladatok ellátását finanszírozó
célelőirányzat csökkentése már az erdészeti alapfeladatok ellátását veszélyezteti, ezért ebből a
forrásból sem várható támogatás a kisvasutakra.”
Sebestyén István (szakértő, az ÖM készíttette tárgybani tanulmány tásszerzője): „a kisvasutak fenntartása
össztársadalmi érdek, azoknak a szerveknek, amelyek erre hivatottak, ezt a problémát meg kellene
oldaniuk, rendezniük kell a kérdést, akár összefogással is. Nem csak a megrendelő, a számon kérő szerepét
kellene magukra vállalniuk az állami szerveknek, hanem a forrásokat is biztosítaniuk kellene.”
Horváth Viktória (ÖM Önkormányzati Gazdasági Főosztály): „A kisvasutak működtetése – amennyiben
önkormányzati fenntartóról van szó – az önkormányzatok önként vállalt feladatai közé tartozik, erre
külön forrás a költségvetési törvényben az önkormányzatok támogatásai között nincsen.”
Dr. Kovács Miklós (ÖM Turisztikai Szakállamtitkár): „nincs pénzeszköz a fenti támogatásra,
mindemellett a jogszabályi háttér sem engedi meg fenntartási, működési támogatás finanszírozását.”
Dr. Cs. Pavisa Anna (NFGM Területfejlesztési Főosztály): „Nem tudnak a Terület- és
Régiófejlesztési Célelőirányzatból forrást biztosítani, mert nem lehet fenntartásra, működtetésre
fordítani. Kommunikációs szinten fontosnak tartják a támogatást.”
Duhay Gábor (KvVM főosztályvezető): „A KvVM-nek sincs pénze. A kisvasutak az ökoturisztikai
helyszínekre szállítják az utasokat, ezért a természetvédelmi területek, nemzeti parkok életében is
fontos szerepet játszanak. A fenntartás kérdésével együtt kellene kezelni a fejlesztések kérdéskörét.”
Dr. Rácz Gábor (KHEM Közlekedési Szabályozási Főosztály: „A vasútbiztonsági eljárások díjai
magasak a kisvasutak számára, hiszen a szabályozás egységes a nagyvasúti üzemekkel. a kisvasutak
szolgáltatásai nem minősülnek közszolgáltatásnak, így szükségesnek tartja a PM jelenlétét is.”
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biztonsági tanúsítványra régen nem volt szükség. Egy EU-s rendelet mondja ki az alkalmazását, de
nem teszi kötelezővé a kisvasutak esetében, ennek ellenére Magyarországon kötelezővé tették mind a
működési és engedélyezési eljárást, mind a vasúti biztonsági tanúsítványt. A működési eljárás díjánál
az egyszerűsítés nyomán 1%-ra csökkent a díjtétel, míg a biztonsági tanúsítvány esetben ez nem
történt meg. Ennek eredményeképpen fordulhat az elő, hogy egy 4 millió Ft-os árbevételt elérő
kisvasútnak 4 millió Ft-os díjat kell befizetnie a Nemzeti Közlekedési Hatóság számlaszámára.”
Berki Zoltán (Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány): „2008-ban a Szob–
Nagybörzsöny projekt I. üteme (Szob–Márianosztra szakasz) nem kapott támogatást, mert nem
működött. Ennek oka az volt, hogy forráshiány miatt nem tudta a kisvasút üzemeltetője beszerezni az
elinduláshoz szükséges biztonsági tanúsítványt (4 millió Ft). Ez egy „ördögi kör”, a kisvasút forrás
hiányában nem kap tanúsítványt, így nem tud elindulni, viszont működési támogatást sem kaphat, mert
nem indultak el a szerelvények.”
Az egyeztetésen az a konszenzus alakult ki, hogy az érintett tárcák (turizmus, környezetvédelem,
földművelésügy, közlekedés) fontosnak tartják a kisvasutak további működését, viszont a
működtetéshez forrásuk nincs – ezért Kormányintézkedést javasoltak a „kisvasútügy” megoldása
érdekében – de nem történt semmi.
Az NFÜ 2009. április 15-én levelében (49-642/2/2009) arról értesítette Szob önkormányzatát, hogy a
Szob–Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása – II. ütem c., a Kormány
által 2008. június 25-én nevesítésre került projektjavaslat támogatására nem lát lehetőséget, így a
nevesítés Kormány általi visszavonását kezdeményezi.
A levélben felsorolt indokok nem a projekt céljában bekövetkezett változásokra, hanem egyrészt a
projektgazda (Szob) a beruházáshoz képest elégtelen gazdasági potenciáljára (260 millió Ft önrész
egy forráshiányos önkormányzat számára egy önmagában /!/ nem nyereséges beruházáshoz), másrészt
az FVM működési támogatásának megszűnésére és ebből következőleg a felállítandó üzemeltető
szervezet finanszírozási hátterének ellehetetlenülésére volt visszavezethető. A Nagybörzsöny–
Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány jelezte:
• A II. ütem meghiúsulásával az I. ütemnek, a Szob–Márianosztra közötti, önmagában értelmetlen,
az első érdeklődés lecsengése után működtethetetlen szakasz újjáépítésének, az itt elköltött 600
millió Ft-nak semmi értelme nincs.
• A PEA pályázaton 2,5% önrésszel a teljes vonalfelújítás nyert, azt utólag a Kormány csonkolta le
I.-II. ütemre. Így Szob nem vádolható azzal, hogy önrész-garanciák nélkül vágott bele a II. ütembe.
Mivel az I. ütem önmagában értelmetlen, felelősen nem tehetett mást.
• A projektet – mai ésszel – fordítva kellett volna ütemezni, ha tudni lehetett volna: választani kell a
két szakasz között. Viszont vasutat normális ésszel elejéről, nem a közepétől építünk.
• A Nagybörzsöny–Nagyirtás szakaszt 2011-ig teljesen fel kell újítani, ennek forrása is a II. ütem,
tehát a működő szakaszt is veszélyezteti a II. ütem meghiúsulása.
• A működtetés – a közösségi közlekedés összes ágához, de különösen a kötöttpályás eszközökhöz
hasonlóan – csakis külső finanszírozással, a MÁV, a Volán, a BKV működtetéséhez is
elengedhetetlen szolgáltatási szerződéssel, esetünkben turisztikai szolgáltatási szerződéssel
lehetséges. Szobon nincs erdőgazdasági „Róbert bácsi”.
• A működtetési „klíma” 2008-ban teljesen ellehetetlenült, a magyarországi kisvasutak minden
korábbi tárcaközi ilyen-olyan egyeztetés, lobby, parlamenti kérdés, módosító indítvány ellenére
üzemeltetési forrás nélkül maradtak. Az FVM nem erdőgazdasági üzemeltetésű vasutak számára
elérhetővé tett 4 millió Ft/vonal támogatása elégtelen.
• A projekt állami beruházás jelleggel sokkal olcsóbban, hatékonyabban elvégezhető (közmunka és
roma program; MÁV ócskavasként bontott, itt újként felhasználható sínanyag – lásd a Kismaros–
Királyrét vonal 1978–81 közötti, ma is megfelelő minőségű felújítása).

A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.

-9A kisvasútvonal megépült (Szob–Márianosztra), újjáépítendő (Márianosztra–Nagyirtás), ill.
felújítandó (Nagyirtás–Nagybörzsöny) szakaszainak, érintett területeinek tulajdonosa az MNV Zrt., a
II. ütem során érintett területeinek a kezelője az Ipoly Erdő Zrt., szolgalmi joggal pedig a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik. A Nagyirtás–Kisirtás szakasz országos jelentőségű ipari
műemlék, hasznosulása pedig – multiplikátor hatással – a turizmusban történik.

A felelős tulajdonosnak vagyona védelmében, fejlesztésében azonnal be kellett volna avatkoznia
– ahogy azt 2009.04.28-án Gulyás József képviselő jelezte az Országgyűlésben:
„Felelős tulajdonosként vagyona védelmében, … a beruházás befejezése érdekében meggyőződésem
szerint a Kormánynak be kell avatkoznia, tekintettel arra, hogy a pályázott cél – turisztikai vonzerők
fejlesztése – csak a 600 millió Ft értékben már elkészült beruházás folytatásával, befejezésével, azaz a
második ütem elkészültével érhető el… hibát követne el a Kormány akkor, ha magára hagyná ezt a
projektet… …a költségvetés az elmúlt években lényegében magára hagyta a kisvasúthálózat
fenntartóit, üzemeltetőit… volna feladata a Kormánynak rendet tenni a kisvasúthálózat működtetése,
fenntartása, biztonságos finanszírozása kérdéskörben.” A MEH Társadalompolitikai
Szakállamtitkárától – Kiss Péter megbízásából Kiss Ambrustól – levél érkezett (XI/101/2): „A kisvasút
felújítását, turisztikai hasznosítását továbbra támogatásra érdemes javaslatnak tekintjük. A tapasztalt
nehézségek leküzdésére látunk reményt. A projekt további sorsára vonatkozó egyeztetések folyamatban
vannak. Ezek során támogatjuk a megvalósítás érdekében a hatékony megoldások keresését annak
érdekében, hogy a már elkezdett program sikeresen folytatódjon.”
A turisztikai célú erdei vasutak helyzetével foglalkozott a Nemzeti Turisztikai Bizottság és az Országgyűlés
Sport és Turisztikai Bizottsága is. Ez utóbbi részére az FVM tájékoztató anyagot is készített:
„… sem az állami, sem az egyéb szervezetek által működtetett erdei vasutak állami támogatások
nélkül nem tudnak működni. Az üzemeltetők személyszállítási jegyár bevétele a működtetéshez nem
elegendő. …nem lehet figyelmen kívül hagyni a vasúti pályák, a kiszolgáló építmények, műtárgyak, a
gördülő állományok (mozdonyok, személyszállító kocsik) fenntartásához és karbantartásához
szükséges pénzeszközöket sem. …
Az erdei vasutak korábbi támogatási forrásául szolgáló Erdészeti feladatok című előirányzat olyan
mértékben beszűkült, hogy abból … az erdei vasutak támogatására már nincs az FVM-nek lehetősége. …
Köztudomású, hogy nemzeti támogatás nélkül az erdei vasutak – melyek napjainkban leginkább
idegenforgalmi (turisztikai célú személyforgalom) feladatot látnak el – nem tudnak működni.
… az állami háttérrel rendelkező erdei vasutak működtetését csak a nyereségük terhére történt
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.

- 10 kompenzációval tudták megoldani az erdőgazdasági Zrt-ék, amelynek összege megközelítőleg 100
millió forint volt évente, … az erdei vasutak működtetésének támogatására mintegy 300-400 millió
forint összeget kell az államnak biztosítania.
… az állami vagyonkezelővel nem rendelkező erdei vasutak támogatását kell megoldani a
működtetésükben érdekelt minisztériumok összefogásával, melyhez véleményünk szerint 20-25 millió
forint elegendő lesz.”
Az NFÜ-nél viszont nem olvasnak ilyen anyagokat (a „köztudomású” kitétel a jelek szerint az NFÜ-re
nem vonatozik), hiszen május végén újra a Kormány elé vitték a Szob–Nagybörzsöny projekt törlését.
A Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány rögzítette:
• Előterjesztésük nem elemzi, hogy az FVM működési
támogatási keretének megszűnésével párhuzamosan nem
lépett életbe az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság által
készíttetett, a „Magyarországon működő, turisztikai
jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak kiegészítő
elemzése, finanszírozási modellje” c. tanulmányban rögzített
működés-finanszírozási
modell.
A
projekt
Megvalósíthatósági
Tanulmányának
részét
képező
Üzemeltetési Tervet részben e tanulmány szerzői készítették,
gyakorlati bevezetése éppen a projektben volt tervezve.
• Nem említik a II. ütem meghiúsulásával az I. ütemre teljesen értelmetlenül elköltött 600 millió Ftos beruházást, ill. a felújítandó Nagybörzsöny–Nagyirtás szakaszra 2002-ben elköltött kb. 150
millió Ft-ot, úgy tesznek, mintha egy előzmény nélküli, önálló, nem egy hosszában 50%-ig
elkészült beruházásról lenne szó!
• Nem elemzik az önrész-előteremtés körülményeiben ill. az üzemeltetési források elapadásában
történő változtatásokat, az üzemeltetési forrásmegszűnéseket a projekten kéri számon.
• Nem vesztegetnek szót az országos jelentőségű ipartörténeti műemlék szakasszal rendelkező
Nagybörzsöny–Nagyirtás szakasz felújításának elmaradásával annak (indirekt) megszüntetésére.
Az ismert gazdasági körülményekre ill. a nem nyereségtermelő, infrastrukturális beruházásra, valamint
a jegyárbevétellel nem fedezett működési költségek külső forrásból (FVM) finanszírozásának
megszűnésére tekintettel teljesen életszerűtlen elvárás a projekt 260 millió Ft-os önrészét Szobtól, ill. a
másik két, érintett kistelepüléstől (Márianosztrától és Nagybörzsönytől) elvárni. A projektgazdának
– más uniós természetvédelmi/turisztikai beruházásokhoz (pl. Balaton-felvidék, Szentendrei
Skanzenvasút) hasonlóan – nem egy elmaradott kistérség kisvárosának, hanem pl. az MNV Zrt.nek, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak, vagy más országos, állami, szervezetnek
kellene lennie, vagy Szobot (a projektgazdát) az önrészt illetően központilag meg kellene támogatni
(cserébe az eddigi bonyolításért, a projekt levezényléséért). A kiemelt projekt státusz igazolja: az
önmagában nem nyereségtermelő beruházás jelentősége messze túlnő Szob keretein, önrészét
nem lehet egy forráshiányos önkormányzattal megfinanszíroztatni.
2009. június 12-én a KvVM vezetője, Szabó Imre miniszter bíztatott (KÖO-Z/132/2/2009):
„Igaza van abban, hogy az eddig befektetett százmilliók hasznosulása és a projekt gazdaságossága
végett, meg kell építeni a hiányzó szakaszt. Csak így válhat fenntartható turisztikai attrakcióvá a
Szob-Nagybörzsönyi kisvonat. Támogatom javaslatát, hogy a projekt megvalósítása új keretek között,
a térség és a Kormány eredeti szándéka szerint valósuljon meg.
A projekt sikeréhez mielőbb szükséges egyetértésre jutni a projektgazda személye és az önerő
rendelkezésre bocsátása tekintetében. Felvetése alapján erre akár a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. is alkalmas lehet.
A kormányzati álláspontok, a lehetséges partnerek feladatainak tisztázására szívesen állok az ügy
rendelkezésére.”
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- 11 2009. június 18.: Újabb levél Szabó Imrének, Dr. Kovács Miklós és Ujhelyi István államtitkároknak ill.
az FVM Természeti Erőforrások Főosztály vezetőjének, Nagy Dánielnek:
Az Országgyűlés 2009.04.27-én fogadta el „Az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról” szóló 2009. évi XXXVII. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2009/71.
számában jelent meg. Ebben a következők olvashatók.
I. Fejezet
A törvény alapelvei 2. § (2):
A fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű feladat … a közjóléti
szolgáltatások biztosítása, melyek elvégzését az állam megfelelő eszközökkel biztosítja.
A törvény hatálya 4. § (1):
E törvény hatálya kiterjed: c.) az erdészeti létesítményekre
Az erdészeti létesítmény 15. § (1):
E törvény alkalmazásában erdészeti létesítménynek minősül a legalább részben erdőben
található vagy ahhoz csatlakozó
b.) erdőgazdálkodási vagy közjóléti tevékenységgel összefüggésben épített és használt
keskeny nyomközű vasúti pálya és annak tartozékai (a továbbiakban együtt: erdei vasút)
A törvény alapján a Közalapítvány ismételten kérte, hogy az erdőgazdasági háttérrel nem
rendelkező három erdei vasút üzemeltetéséhez legalább a 2007. évi működtetési forrást
sürgősen biztosítsák.
A 2007. évi FVM működési támogatások:
Debrecen (Zsuzsi Erdei Vasút Kht., 10403428-34218587):
Kemence (Kisvasutak Baráti Köre Egyesület, 11712004-20206435):
Nagybörzsöny (Nagybörzsöny Erdei Kisvasút Kht., 66000169-11007300):

5.200.000.- Ft
2.200.000.- Ft
12.200.000.- Ft

Természetesen jelezték, hogy elengedhetetlen a közlekedésbiztonsági tanúsítvány díjtételének
felfüggesztése vagy megfinanszírozása is.
Figyelmeztettek, a fórumok, állásfoglalások, levelek egytől-egyig fontosnak tartják a turisztikai
célú kisvasutak működésének rendezését, a Szob–Nagybörzsöny projekt befejezését. Ennek
ellenére sem az égető napi ügyekben, sem pedig a 2010-re vonatkozó finanszírozási
konkrétumokban nem látszik előrelépés.
Emlékeztettek arra, hogy az erdőgazdasági
háttérrel nem rendelkező nagybörzsönyi ill.
kemencei kisvasutat az Ipoly Erdő Zrt. sorsára
hagyását (1992 ill. 1995) követően civil
szervezetek gigantikus munkája őrizte meg a
pusztulástól, azaz az állami tulajdont, nemzeti
értékeket (a nagybörzsönyi vonal Kisirtás–
Nagyirtás szakasza 2000 óta országos
jelentőségű ipari műemlék) mentettek meg a
gondatlan közömbösség felelőtlenségétől
Válasz nem érkezett.
A Közalapítvány persze még bízott Szabó Imrében, hiszen levelében „szívesen állt az ügy
rendelkezésére”. Levelet is intézett hozzá: „Az elmúlt időszak összességében és konkrétumokban
meddő egyeztetéseit tapasztalva úgy látom, hogy csakis egy Ön által előterjesztett kormányintézkedés
és egy témafelelős (MEH) kormánybiztos segítheti elő a kisvasutak működtethetőségi, életszerű
közlekedési hatósági garanciáit, a Szob–Nagybörzsöny projekt gyors és sikeres befejezését, hiszen az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság működtethetőségi tanulmánya, a turisztikai közlekedési
szolgáltatás fogalmának bevezetése nem tudott áttörést elérni, az FVM Természeti Erőforrás Osztálya
passzív, az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága ill. a Nemzeti Turisztikai Bizottság pedig
„megtárgyalta” a kérdést, támogatta a rendezést, majd a kézzel fogható eredmények elmaradtak.”
Már ekkor kérték, hogy a 2010-es költségvetés külön soron biztosítsa a közszolgáltatásnak (értsd:
hivatásforgalom kiszolgálásának) nem minősülő turisztikai közlekedési szolgáltatások (így a kisvasúti
üzemeltetési támogatások) működési forráskeretét. (Mint kiderült, hiába.)
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- 12 2009. június 30-án elkészült Oláh József projektmenedzser jelentése a Szob–Nagybörzsöny kisvasút
teljes, turisztikai célú helyreállítása – II. ütem kiemelt projekt kudarcáról.
A Közalapítvány 2009. július 6-án – a Szob–Nagybörzsöny projekt, az 1,2 milliárd Ft uniós pénz
megmentése érdekében – ismét kérte Szabó Imre minisztertől, Varju László, Dr. Kovács Miklós, Dr.
Ujhelyi István és Kiss Ambrus államtitkároktól az NFÜ projekt-törlési előterjesztéseinek leállítását, a
projekt kereteinek a megvalósíthatóságot lehetővé tevő megváltoztatását, egyeztetést, helyszíni
szemlét a területtulajdonos MNV Zrt. bevonásával:
A projekt megvalósítását jelentőségéhez képest – amelyet a Kormány a kiemeltként nevesítéssel
elismert – marginális „napi” nehézségek fékezik, melyek nem szabadna, hogy az unikális hegyivasút
helyreállítását veszélyeztessék, hiszen a projekttel elérni kívánt térségfejlesztő, turisztikai célban nem
történt változás, sőt a turisztikai versenyképesség, a belföldi kínálat növelése egyre fontosabb feladat.
A projekt elmaradása értelmetlenné teszi az eddigi, félmilliárdot meghaladó beruházást, indirekt
módon megszünteti a projekt keretében felújítandó, teljesen elhasználódott Nagybörzsöny–Nagyirtás
szakaszt (így veszélyezteti a műemléki vonalrészt), a Szobig kiépült fejlesztések (12-es út, vasút,
kerékpárút) „megkoronázása” elmarad, a Duna–Ipoly Nemzeti Park börzsönyi tájegysége, az Ipoly
mente továbbra is hátrányos helyzetű, turizmusból alig részesülő térség marad, Nagybörzsönyben
visszaáll a zsákfalu státusz, a nagyirtási wellness központ csakis a nemzeti park terhelésével,
gépjárművel lesz elérhető, onnan kirándulás csakis gépkocsival lesz indítható, Nagybörzsöny,
Márianosztra, Szob nem lesz környezetbarát módon megközelíthető.
Gráf József FVM miniszter Gulyás József képviselőhöz írt levelet (4/571/3/2009), melyben áttolta a
felelősséget: „A kisvasutak sorsának rendezése érdekében, amelyek manapság egyre inkább turisztikaiés egyre kevésbé erdőgazdálkodási célokat szolgálnak, az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai
Szakállamtitkársága vállalta magára a koordinációs szerepet a kormányzati szereplők körében.”
A Közalapítvány figyelmeztetett: ezidáig a kézzel fogható „koordinációs szerep” egy, az érdekelt
minisztériumok képviselőinek meghívásával összehívott helyzetértékelésre korlátozódott, amelyen
kiderült, sem a turizmusnak, sem a meghívott tárcáknak nincs a kisvasutak működését segítő forrása.
Emlékeztetőül: az NFÜ képviselője meg sem jelent, csak levélben jelezte: „…Tekintettel arra, hogy a
fenntartással kapcsolatos kérdésekben a ROP IH nem illetékes, a megbeszélésen szervezetünk nem
képviselteti magát.” A Szob–Nagybörzsöny projekt kapcsán viszont megkövetelték azt a működési
finanszírozást, ami 2008-ban megszűnt.
A Közalapítvány javasolta, hogy a MEH szakállamtitkára és a környezetvédelmi tárca vezetője a
földművelésügyi, a turisztikai, a közlekedési ill. a fejlesztési tárca bevonásával érdemi elmozdulást
eredményező egyeztetést szervezzen a kisvasutak jegyárbevétellel nem fedezhető működési
forrásainak biztosítása (biztosíthatósága) érdekében.
A működések hosszú távú rendezése – az önrészbiztosítás kérdése mellett – alapvető a Szob–
Nagybörzsöny kisvasútprojekt (II. ütem) megvalósulásához is, így az NFÜ projekttörlési előterjesztési
javaslataival szemben kérték a Kormányt: a projekt kereteinek megváltoztatásával, a működési feltételek
biztosításával hozzon döntést az eddig 600 millió Ft értékben megvalósult fejlesztés folytatásáról.
Az FVM irányítója 2009. július 21-én ismét írt Gulyás képviselőnek (4/571/5/2009), melyben újra
rögzítette: „Az erdei vasutak működtetésének teljes körű támogatását – tekintettel azok meghatározóan
turisztikai jellegű működtetésére – az FVM-től már nem lehet elvárni.” Leveléből kiderült, hogy
eddigre már „az ÖM szakmailag egyetért az NFÜ azon álláspontjával, hogy a (Szob–Nagybörzsöny)
projekt jelen formájában nem támogatható, a jelzett problémák miatt (önerő biztosítása,
fenntarthatóság), ugyanakkor a projekt céljával továbbra is egyetért és támogat minden olyan
megoldást, amely a projekt megvalósítása irányában elmozdulást jelenthet. A fentiekből következik,
hogy a napjainkban elsősorban közjóléti funkciót szolgáló erdei vasutakat minden minisztérium
kiemelt fontosságúnak tartja, így azok fenntartására és fejlesztésére az érintett minisztériumoknak
közösen kell megoldást találni.” Ez a nyári főszezonban méginkább nem sikerült.
2009 júliusában a Szob–Márianosztra szakaszon az üzemeltető árbevételhez jutás ill. üzemeltetési
finanszírozás-jogosultság érdekében kénytelen volt annak ellenére elindítani a forgalmat, hogy a vasútüzem
nem rendelkezett/rendelkezik az ún. közlekedésbiztonsági tanúsítvánnyal, megfelelő üzemfinanszírozási
háttérrel (lásd 4. sz. melléklet).
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.

- 13 A kisvasutakat sújtó közlekedésbiztonsági tanúsítvány díjtételeinek ügyében a szobi üzemeltető az
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához, Dr. Szabó Mátéhoz fordult. A hivatal 2009. november
18-i közleménye (AJB-3689/2009) elismerte a helyzet tarthatatlanságát: „…a jogbiztonság és a
hátrányos megkülönböztetés tilalma érvényesülése szempontjából nem tartja elfogadhatónak, hogy
mindez a kisvasutak speciális helyzetének, működésük gazdasági feltételeinek figyelembe vétele nélkül
történik. Az ombudsman ezért jogszabály-módosítást kezdeményezett.”
A 2010. évi költségvetés vitája közepette a kisvasutak ügyében újra (2009.11.23.) felszólalt Gulyás képviselő:
„…nem sok olyasmi történt, ami a probléma megoldásához elvezetett volna, évről évre leépültek … a
támogatási források …A Szob-Nagybörzsöny projekt második ütemének sorsa … teljesen
bizonytalanná vált, éppen a finanszírozási, működési kérdések bizonytalansága okán … az
önkormányzat forráshiányos volt, és nem tudta biztosítani a megfelelő önrészt.
… Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy ezt a fajta bizonytalanságot fölszámolja, és hogyan
kívánja segíteni azt, hogy ne legyenek kivételezett (értsd mátrai vonalhosszabbítás), illetve bedőlő projektek,
amelynek során az eddig befektetett uniós és költségvetési források is értelmetlennek tűnnek majd?”
Gőgös Zoltán FVM államtitkár kijelentette:
„A tárcaközi bizottság létrejött. Felelősének az Önkormányzati Minisztériumon belül a turisztikai
szakállamtitkárságot jelölték meg. A szakállamtitkárság megkezdte annak a kormányhatározatnak az
előkészítését, ami az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolását tartalmazná. … Azt tudom a képviselő
úrnak mondani, hogy az erdészeti társaságok továbbra is nagyon fontosnak tekintik ezt - a
Pénzügyminisztériummal is egyeztettem -, tehát azokon a vasútvonalakon várhatóan a helyzet nem lesz
olyan tragikus, mint az önkormányzatoknál.”
Gulyás képviselő a kisvasutak működését biztosító módosító indítványait tehát a tragikus helyzet tudatában
(!) – még az önkormányzati hátterű vonalakat segítő 30 azaz harminc (!) millió Ft-os keretet biztosítót is – a
kisvasutak ügyét „támogató” képviselőkkel, kormánytagokkal együtt szavazta le a kormánytöbbség.
A Közalapítvány felhívta Dr. Kovács Miklós szakállamtitkár figyelmét (2009.12.10.), hogy
kezdeményezései, a MEH-hez, a KvVM-hez, az NFGM-hez, valamint a közlekedésbiztonsági tanúsítvány
ügyében a KHEM-hez írt levelek, az FVM által az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságához
eljuttatott Tájékoztató Anyag ill. az ÖM megbízásából készült tanulmány ellenére, valamint Gulyás
József képviselő úr leszavazott módosító indítványain túl a turisztikai közösségi közlekedési
(köz)szolgáltatások ügyében, a kisvasutak jegyárbevétellel nem fedezhető működési költségeinek
finanszírozásában, a közlekedésbiztonsági tanúsítvány díjtételei tekintetében ugyanott tartunk, ahol a
2009. január 27-én tartott egyeztetés idején tartottunk. Az Északerdő Zrt. elrendelte az üzemszünetet a
lillafüredi kisvasúton, a Szob–Nagybörzsöny kisvasút projekt pedig befagyott. A fentiekre és a Gőgös
Zoltán által említett „tárcaközi bizottságot” firtató kérdésre válasz 2010. február 2-ig nem érkezett.
Miközben tehát a Szob–Nagybörzsöny projekt II. üteme bedőlt (az I. ütemre elköltött 600 millió
Ft így önmagában értelmetlen volt), a projektgazda javasolt megváltoztatásával (pl. MNV Zrt.)
nem sikerült az önrészt (260 millió Ft) felmutatni, így az 1,2 milliárd Ft uniós forráshoz
hozzájutni, az MNV Zrt. 450 azaz négyszázötven millió Ft (tisztán) nemzeti forrást biztosított az
Egererdő Zrt. számára a Gyöngyös–Lajosháza szezonális, hétvégi kisvasút (15.000 utas/év) 3,5
km-es, gyakorlatilag a semmibe tartó meghosszabbítására. (A kisvasút Dr. Magda Sándor és
Benedek Fülöp átadási ceremóniája /2009.10.10./ óta nem is működik, s ha majd egyszer üzemelni
fog, azt az Egererdő Zrt, fogja a nyereségéből finanszírozni… Tudnivaló, hogy az Egererdő Zrt. a
Bükkben és a Mátrában össz. négy vonalat működtet, melyek saját erőből történő finanszírozása csakis
a kezelésükben álló erdei vasutakért különösen nagy felelősséget érző vezérigazgatónak, Pallagi
Lászlónak köszönhető.) Az Északerdő Zrt. lillafüredi vonalán viszont elrendelték a téli üzemszünetet.
A működtethetőségek biztosításának rendezetlenségén túl a fejlesztési „forráskoordináció és
forráskoncentráció” elvének teljes hiánya nemcsak a gyöngyösi, a lelakatolt erdészházhoz vezető –
tavaszig semmiképp nem működő – kisvasútfejlesztésnél érhető tetten, hanem a Börzsönyben is, ahol
a területkezelő Ipoly Erdő Zrt. az 1992-ben általa az enyészetre bízott, és a civilek által megmentett
nagybörzsönyi kisvasút teljeskörű helyreállításának (ill. a Szob–Márianosztra és a Nagybörzsöny–
Nagyirtás szakaszok összekötésének) segítése helyett Kemencén és Királyréten kezdhetett 286,8
millió Ft értékű uniós fejlesztésbe…

A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.
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„A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA” ÉS A TURIZMUS
A Kormány 2009 őszén, az erdei kisvasutak helyzetének rendezetlensége közepette vágott bele
„a közösségi közlekedés átalakítása” címen elhíresült, lényegében a 2007. évi vasúti mellékvonalszüneteltetések folytatásaként további 27 MÁV vonalat bezáró kormányintézkedésbe. Tette ezt úgy,
hogy a turisztikai célú közösségi közlekedés jegyárbevétellel nem fedezett működési költségeinek
finanszírozása továbbra is megoldatlan volt, sőt a részben turisztikai szolgáltatás legjobb indok
kezdett lenni a vonalbezárásokra! (Pl. a Cuha-völgyi Győr–Veszprém MÁV vonal.)
Több vonal (Győr–Zirc–Veszprém, Eger–Szilvásvárad–Putnok, Karcag–
Tiszafüred) megmentése érdekében elhangzott a turizmusra történő
hivatkozás, melyet a tárca képviselői azzal utasítottak vissza: „a turizmus
kiszolgálása nem közszolgáltatás” – vagyis a turizmus kiszolgálása
érdekében az államot képviselő közlekedési tárca az adott vonalra nem
rendeli meg a közszolgáltatást, nem köt közszolgáltatási szerződést.
Az erdei vasutak helyzetéből látható: a turisztikai célú közösségi
közlekedési szolgáltatás-megrendelésnek semmiféle bevezetett, elfogadott
finanszírozási módja, gyakorlata nincs, holott az Önkormányzati
Minisztérium megbízásából 2008-ban készült, a „Magyarországon
működő, turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak
kiegészítő elemzése, finanszírozási modellje” c. tanulmány a Turisztikai
Szakállamtitkárság fiókjaiban pihen. Legfontosabb megállapítása:
„A turizmust szolgáló elérhetőség-biztosítási mód költségeinek igazságos módon azt kell terhelnie,
akinek érdekében az felmerült..., azaz ha a vonal turisztikai jelentőségű (főleg/is), akkor a turizmusért
felelős szereplőnek legalábbis részt kell vennie a megrendelés folyamatában.” A turisztikai
jelentőségű vasútvonalak bezárása ellen a turizmusért felelős szakállamtitkár (is) – újra Bokody Judit
vezető tanácsos kiváló anyagával – felemelte szavát:
„Véleményünk szerint akkor maradhat el az állami közlekedési közszolgáltatás-megrendelés a
turisztikailag is jelentős vasútvonalaknál, amikor közös kormányzati megállapodás, valamint
működési finanszírozási forrás kapcsolódik a turistaforgalmat is bonyolító vasútvonalakhoz, azaz,
amikor a mindenkori költségvetés külön soron forrást biztosít a közszolgáltatásnak nem minősülő
turisztikai közlekedési szolgáltatások (kisvasutak, egyes MÁV vonalak, néhány Volán viszonylat)
fenntartható működtetésére. (Megj.: Nézetünk szerint a turizmus kiszolgálása is közszolgáltatás.)
… kormányzati megállapodás ebben a sajátos kérdésben még nem született meg, valamint külön
költségvetési sor nem tartalmazza a turisztikailag (is) jelentős, gyakorlatilag megszüntetésre ítélt
vonalak működéséhez szükséges forrást, kérem, szíveskedjenek a turisztikai jelentőségű
vasútvonalakra a közszolgáltatást a 2010. évi menetrendben is megrendelni, egyben a közösségi
közlekedés átalakításával kapcsolatban az érintett viszonylatok tekintetében a Turisztikai
Szakállamtitkárság véleményét kikérni.”
A közlekedési tárcát az idézett turisztikai szakállamtitkári levél nem tudta döntéseinek
megváltoztatására, a turisztikai szolgáltatás fogalmának gyakorlati alkalmazására rábírni. (Az
elért részeredmények, pl. a Győr–Veszprém, Cuha-völgyi, hegyvidéki szakaszán műemléki védettség
alatt álló vonal részben hétvégi forgalmú megmaradása a példás helyi összefogásnak, még a köztársasági
elnököt is bevonó lobbynak köszönhető. A elsősorban turisztikai jelentőségű Eger–Bükk-fennsík–
Lillafüred–Miskolc vasárnapi buszjárat további közlekedtetése pedig az érintett Volán társaságok és a
természetjáró szervezetek jó kapcsolatának az eredménye. Mindamellett elfogadhatatlan, figyelmeztető
tény, hogy már 2003-ban megszűnt a Visegrád–Fellegvár–Nagy-Villám–Kis-Villám közötti,
nyilvánvalóan turisztikai közlekedési /köz/szolgáltatásnak minősülő buszjárat.)
A MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vagy a BKV-hoz tartozó Zugligeti (János-hegyi) libegő „turisztikai
szolgáltatásának” megtűrése – közszolgáltatásként történő működtetése – a politikailag felvállalhatatlan
megszüntetés eseti elkerülését szolgáltja, nem az átfogó finanszírozás megoldásának a jele, sőt a Balaton
körüli nyári menetrend éppen a turisztikai célok közszolgáltatásként való kezelésének a bizonyítéka!
Végeredményben több turisztikailag is fontos MÁV vonalon megszűnt a személyforgalom, kisvasútjaik
közül – a Széchenyi-hegyin kívül – csak a balatonfenyvesi maradt meg az utolsó pillanatban.
A hivatkozott leveleket, az „Előterjesztés” c. fejezetnél felsorolt mellékleteket külön kérésre megküldjük.
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ELŐTERJESZTÉS AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS, AZ ÚJ KORMÁNY SZÁMÁRA
A TURISZTIKAI CÉLÚ ERDEI KISVASUTAK MŰKÖDTETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
1.) 2010-ben a négy, nem erdőgazdasági hátterű erdei vasútüzem (Szob, Kemence, Nagybörzsöny,
Debrecen) számára a 2007. évi, jegyárbevétellel nem fedezhető üzemeltetési költségfinanszírozási
keret (30 millió Ft) azonnali, inflációval növelt biztosítása (lásd 1. sz. melléklet).
2.) A jegyár-bevétellel nem fedezhető üzemeltetési költségek finanszírozására – a korábbi
kormányzati állásfoglalások, kezdeményezések, ígéretek alapján, az ÖM készíttette
„Magyarországon működő, turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak
kiegészítő elemzése, finanszírozási modellje” c. tanulmány (lényege a turisztikai közösségi
közlekedési szolgáltatás állami megrendelése, lásd 2. sz. melléklet) javaslataira támaszkodva – a
2011-es költségvetési évtől tárcaközi (FVM, KvVM, KHEM, ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság),
forráskoordinációs működési ill. az 50 éves, teljesen leamortizálódott járműpark legalább részbeni
lecseréléséhez felújítási alap létrehozása. Az erdei vasutak üzemeltetési költségfinanszírozása vagy
a turisztikai közösségi közlekedési szolgáltatás megrendelése (a négy, nem erdőgazdasági hátterű
vasútüzem pozitív diszkriminációjával) 2011-től összevont helyen és forráscímszó alatt, önálló
soron jelenjen meg a költségvetésben. Ez biztosíthatja a kisvasutak, sőt a csak részben turisztikai
célokat szolgáló más közösségi közlekedési eszközök működésének társfinanszírozását is
(pl. cuha-völgyi Győr–Veszprém MÁV vonal). Javasoljuk tehát, hogy "Elsősorban turisztikai
célú közösségi közlekedési viszonylatok szolgáltatás-megrendelői pozícióból történő állami
finanszírozására elkülönített tárcaközi célelőirányzat" munkanéven, egy központosított állami
forráshelyről történjen a kisvasutak működésének, sőt fejlesztésének finanszírozása. A 14
erdei vasúti vonal működtetéséhez (!) a 2007. évi 200 millió, a 2008. évi 12 millió, azaz tizenkét
millió (!) Ft-tal szemben jelenlegi árakon valójában min. 400 millió Ft-ra van szükség, mellyel az
üzemeltetések biztosíthatóak lesznek.
3.) A Nemzeti Közlekedési Hatóság – a jelenlegi felfüggesztésével – dolgozzon ki az erdei kisvasutak
számára életszerű, betartható (és betartatható), díjtételeit illetően kifizethető műszaki,
üzembehelyezési, forgalmi és közlekedésbiztonsági eljárásrendet (lásd 3. sz. melléklet).
4.) A MÁV működő hálózatából ill. a Vasúti Törvény (2005. évi CLXXXIII.sz. tv.) 2. sz. melléklete
vagy annak módosítása (pl. 2008.12.01.) szerint felszámolt, ill. a folyamatos felújítások során a
pályákból kikerült sínszálak és a hozzájuk tartozó kapcsolószerek, adott esetben
mozdonyok, kocsik – ócskavasként történő értékesítésük helyett – a kisvasutak számára
felajánlásra, őrzött letárolásra kerüljenek. Ezen anyagok erdei kisvasutaknál történt
újrahasznosítása jelentős, de takarékos pályafejlesztést jelent. (A kisvasutak pályafelújítása csak
így lehetséges /pl.Királyrét 1980, Pálháza 1996, Szob 2007/.)
Pl. a 2008.12.01-i törvénymódosításkor hivatalosan is felszámolt Pécsvárad–Bátaszék 45 km
hosszú vonal bontási engedélyének felgyorsításával a fenti elvek szerint innen kikerülő 34,5 kg/fm
sínanyag és kapcsolószerek (csavarok, alátétlemezek, hevederek) teljes mennyiségben
felhasználhatók, újrahasznosíthatók a kisvasutak pályafelújításához, a fejlesztések (Szob–
Nagybörzsöny, Kemence, Lillafüred: mahócai szárnyvonal) költségtakarékos megvalósításához.
5.) Az eredményes működés érdekében a vonalak fejleszthetőségének (pl. Lillafüred: mahócai
szárnyvonal; Kemence: Feketevölgy–Hajagos stb.), megközelíthetőségének (Diósjenő MÁV vá.–
Kemence) áttekintése, de elsősorban a kiemeltként nevesített majd törölt Szob–Nagybörzsöny
közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása – II. ütem projekt befejezése
(Márianosztra–Nagyirtás vonalrész újjáépítése, a Nagyirtás–Nagybörzsöny 2011-ben lejáró
műszaki engedélyű szakasz felújítása).
E beruházás célja, a Börzsöny, a Duna–Ipoly Nemzeti Park környezetbarát turisztikai fejlesztése csak a 600
millió Ft értékben már elkészült beruházás (Szob–Márianosztra, I. ütem, lásd 4. sz. melléklet)
befejezésével, azaz a II. ütem elkészültével érhető el. Felkérjük az új Kormányt, hogy a minden érintett
minisztérium és szakmai szervezet által – a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteit képező
nyilatkozatok alapján – támogatott, tulajdonviszonyait (MNV Zrt.), egyéb vonatkozásait tekintve teljesen
előkészített beruházást folytassa és 2011-ben fejezze be. A Szob–Nagybörzsöny kisvasút felett Orbán
Viktor miniszterelnök úr 1999-ben védnökséget vállalt (5. sz. melléklet).
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vezet, a felújításhoz, újjáépítéshez az MNV Zrt. megadta a hozzájárulást;
• a terület a Duna–Ipoly Nemzeti Park része, azaz a kisvasút a „nemzet parkját” teszi elérhetővé,
értékesebbé, felszámolja a műemlékekben gazdag Nagybörzsöny zsákfalu jellegét;
• a kisvasút országos jelentőségű műemléki szakasszal (Kisirtás–Nagyirtás) rendelkezik (l. 6. sz. mell.);
• a turisztikai célú helyreállítással újra ahhoz a vagyonához jut az állam, amelyet az Ipolyvidéki Erdő- és
Fafeldolgozó Gazdaság (az Ipoly Erdő Zrt. jogelődje) a kisvasútban elavult szállítóeszközt látva 1975–
1992 között fokozatosan sorsára, értékpusztulásra hagyott;
• a helyreállítással – mint infrastrukturális fejlesztéssel – nemcsak a konkrét pálya válik értékké, hanem
az egész érintett térség nagyságrendekkel értékesebbé válik (ahogy arra az autópálya-fejlesztéseknél
hivatkoznak). A fővárosközeli rekreációs/ökoturisztikai modellterület-érdemes hegységben (lásd 7. sz.
melléklet) a projekt (befejezése) az egyetlen természetvédelmi, turisztikai, ipartörténeti szempontból
egyaránt támogatott infrastrukturális fejlesztés, multiplikátor hatása az egész Börzsöny, a Duna–Ipoly
Nemzeti Park vonzerejét, turisztikai bevételteremtő képességét fokozza (lásd 8. sz. melléklet).

6.) A jórészt turisztikai funkciót betöltő, szezonálisan üzemelő, környezetbarát kisvasutak
működtetésének és a fejlesztés kérdéseinek, az akadálymentesítésnek összehangolt, takarékos és
hatékony megoldása, a térségi turisztikai marketingbe történt fokozottabb beemelése, a
vasútbiztonsági előírások életszerű és nem a folyamatos működést nehezítő, a beruházások átadását
fékező kialakítása nem kizárólag az FVM, hanem a KvVM, az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság
és a KHEM felelőssége is, ezért a Kormány számára – a hosszú távú, 2011-re kialakítható rendezés
és az évi 1 millió utas érdekében – egy témafelelős kormánybiztos kinevezését javasoljuk. Az
elmúlt évek rendszeresen elhaló kezdeményezéseit látva felvetésünk megalapozott.
Az erdőgazdasági üzemeltetési hátterű, de turisztikai célú erdei vasutak 2009. évi üzemeltetését – az FVM
üzemeltetési költségfinanszírozásának elmaradása miatt – az erdőgazdaságok csak saját nyereségük terhére
történt kompenzációval tudták fenntartani. Az Északerdő Zrt. vezérigazgatója már 2008-ban is közölte,
hogy „az elkövetkező években ezt valószínűen nem tudja felvállalni, így valószínű az üzemszünet
elrendelése, ami első lépés a kisvasutak leállítása felé, amennyiben kiszámítható és tervezhető támogatási
rendszert nem sikerül kialakítani.” A 2009-2010 téli szezonban a lillafüredi kisvasút leállt!
Ha a kialakult helyzetben a megkezdett fejlesztések ellenére az új Kormány is kivonul az erdei
vasutak fenntartása mögül, akkor az erdőgazdaságok nem finanszírozzák tovább az üzemeltetést,
ez pedig megszűnésükhöz, a sínpályák gyors eltűnéséhez vezet. A nem erdészeti működtetésű
vonalaknál azonnali segítségre van szükség. Bízunk benne, hogy a kisvasutak az új Kormány
intézkedéseinek
köszönhetően
Lillafüreden,
a
Szalajka-völgyben,
a
Gemenci-erdőben,
több nemzeti parkunkban és az ország más vadregényes pontjain tovább fognak zakatolni,
a Szob–Nagybörzsöny hegyivasút félbemaradt helyreállítása pedig befejeződik.
2010. február 3.

Barabás Tibor
elnök
Országos Erdészeti Egyesület
Erdei Vasutak Szakosztály

Bodrogközi Gábor
elnök
Kisvasutak Baráti Köre
Egyesület

Chikán Gábor
közlekedésmérnök
az ÖM tanulmány
társszerzője

Berki Zoltán
kuratóriumi tag
Nagybörzsöny–Szob Erdei
Kisvasútért Közalapítvány
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A KÜLÖN KÉRÉSRE ELKÜLDHETŐ MELLÉKLETEK LISTÁJA:
1. sz. melléklet:
Az FVM tájékoztató anyaga az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottsága részére a turisztikai
célú erdei vasutak helyzetéről
2. sz. melléklet:
„Magyarországon működő, turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak
kiegészítő elemzése, finanszírozási modellje” c. ÖM tanulmány
3 sz. melléklet:
Dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár levele Dr. Csepi Lajos közlekedési szakállamtitkár
részére
4. sz. melléklet:
A Szob–Nagybörzsöny kisvasút története, a Nagybörzsöny–Nagyirtás szakasz részleges felújítása
(2001-2002), a Szob–Márianosztra szakasz újjáépítése, üzembehelyezésének nehézségei
(2003-2009)
5. sz. melléklet:
Orbán Viktor miniszterelnök úr a Nagybörzsöny–Nagyirtás–Márianosztra–Szob erdei kisvasút
feletti fővédnökséget elvállaló levele
6. sz. melléklet:
A Kisirtás és Nagyirtás közötti szakasz műemléki védettségének okmánya
7. sz. melléklet:
Előterjesztés az új kormány számára a hegyvidéki nemzeti parkok természetvédelmi
vagyonkezelésbe adása, ökoturisztikai fejlesztése érdekében
8. sz. melléklet:
A Szob–Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai helyreállítása – II. ütem c. projekt
Megvalósíthatósági Tanulmányának turisztikai kivonata
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