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Miskolc és Kassa kisvasútjai közös fejlesztési tervet mutatnak be  
 

Miskolc és Kassa történelmi keskeny nyomtávú vasútjai január 18-án pénteken 

bemutatják a „RailGate” nemzetközi projekt során elkészített közös fejlesztési tervet. 

Mindkét vasút célja elsősorban a vasúti járművek vonzóbbá tétele, új szolgáltatások 

bevezetése, a forgalom növelése, valamint az infrastruktúrába való befektetés. 

 

„Egy évnyi előkészítés után bemutatjuk a nemzetközi konferencián a közös terv - a Master 

plan - eredményeit, amely nemcsak a két vasút jelenlegi helyzetét ábrázolja, hanem a további 

fejlődés lehetőségeit is mutatja” - mondta Rudolf Bauer , a főszerkesztő és a RailGate projekt 

menedzsere. Bauer szerint mindkét vasút őszintén elemezte gyengeségeit, és külső 

szakértőkkel együttműködve további fejlődési lehetőségeket talált. 

A dokumentum például a Kassai Történelmi Gyermekvasútra vonatkozó részében azt 

javasolja, hogy a vonalat a Kassa város felé terjesszék az Ovečka étterem területére, ami által 

egy új atraktívabb felszáló állomás jöhetne létre. Jelentős változást javasol az Alpinka 

végállomáson, ahol egy kassai szabadtéri múzeum vasúti és erdészeti témával  lehetne 

létrehozható. Ebben az évben megkezdődik a látogatók számára a modern okostelefon-

alkalmazás elindítása, amelyet a dokumentum is bemutat. 

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút a Dorottya állomás teljes felújítását tervezi, a Dorottya - 

Garadna vonalszakasz teljes rekonstrukciójával. A Garadna végállomáson várhatóan új 

rekreációs park épül. A miskolci keskeny nyomtávú vasút számít a történelmi kocsik és 

néhány mozdony teljes rekonstrukciójával. 

 

A Master plan bemutatása 2019. január 18-án, pénteken kerül megrendezésre a kassai 

Kongres Hotel Roca helyzínén , 9 órától. A konferencián a város, a megyei, a szlovák és a 

magyar keskeny nyomtávú vasútak képviselői, az érintett területeken lakó-, éttermi- és 

sportszolgáltatók, valamint más közlekedési szakértők fogják megvitatni a dokumentumot. 
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