
Kolejki 
wąskotorowe  
na Węgrzech

Wąskotorowe kolejki w turystycznym regionie Zachodniego Kraju Naddunajskiego

Kolejka Leśna w Csömödér
Trasa: Lenti – Csömödér – Kistolmács • długość trasy: 32 km • www.zalaerdo.hu
Specyficzną atrakcją krainy Göcsej jest sieć kolejek leśnych, pociągi osobowe połączą miejsca wypraw turystycznych 
na długości 32 kilometrów. Wyjeżdżając z miasta Lenti można podziwiać lasy w Zajda, staw wędkarski w Csömödér, 
do linii kolejki doprowadzone są trasy wypraw rowerowych i pieszych.

Muzealna Kolejka w Nagycenk
Trasa: Fertődoboz – Barátság – Kastély (Nagycenk) • długość trasy: 3,6 km • www.gysev.hu
W pobliżu pałacu Széchenyi w Nagycenk Węgierskie Muzeum Komunikacji wybudowało w 1972 roku muzealną 
kolejkę parową o rozstawie torów 760 mm pod nazwą MUZEALNA KOLEJ SZÉCHENYI’EGO. Linia kolejki muzealnej 
o nastroju początku dwudziestego wieku ciągnie się na dystansie 3600 m, kolejka cieszy się ogromnym powodze-
niem wśród młodego i dorosłego pokolenia „przyjaciół kolei”. 

Leśna Kolejka Gyöngyös Mátravasút
Trasa: Gyöngyös – Mátrafüred, Gyöngyös – Lajosháza • długość trasy: 18 km • www.egererdo.hu
Kolejka wąskotorowa znajdująca się w odległości godzinnej jazdy samochodem od stolicy przewozi pasażerów na 
dwóch liniach: kolejka jadąca w prostej linii w okolicach Mátrafüred jeździ w terenie, w sadach plantacji winorośli 
z piękną panoramą na Kékestető. Na krańcach miasta druga linia – jadąc wzdłuż potoku – kieruje się na północny 
zachód ku miejscowościom Lajosháza-Szalajkaház. 

Leśna Kolejka w Lillafüred
Trasa: Miskolc – Papírgyár – Lillafüred – Garadna • długość trasy: 14, 16 km • www.eszakerdo.hu
W Lillafüred znajduje się jedna z najpiękniejszych tras kolejki w naszym kraju. Ruszając ze środowiska miejskiego, 
spod Zamku w Diósgyőr dojeżdżamy do wielu obiektów widowiskowych: do hotelu Palota w Lillafüred, do wodo-
spadów, grot w dolinie Garadna, do starej huty Massa – znajdującej się nad jeziorem Hámori oraz do wyjściowych 
punktów licznych wypraw pieszych. 

Leśna Kolejka w Pálháza
Trasa: Pálháza – Kőkapu – Rostalló • długość trasy: 10 km
www.eszakerdo.hu
Leśna Kolejka Pálháza jeździ z miejscowości Pálháza do stacji Rostalló 
wzdłuż często odwiedzanej doliny potoku Kemence. Przy stacji Kőkapu 
czeka na pasażerów ścieżka leśna i plac rekreacji leśnej.

Kolejka Leśna w Szilvásvárad
Trasa: Szilvásvárad – Lovaspálya (Tor jeździecki) – Szalajka – Fatelep 
(Skład drzewa) - Szalajka- Fátyolvízesés (Wodospad welony)  
długość trasy: 3,64 km • www.egererdo.hu
Szlak kolejki prowadzi w malowniczej dolinie Szalajka od toru jeździec-
kiego do wodospadu Fátyol. Kolejka jest usytuowana na najbardziej 
stromych szlakach, a jednocześnie tu się odbywa największy ruch pa-
sażerski. Po drodze kolejka zatrzymuje się przy stawie rybnym Szalajka 
oraz przy Muzeum Leśnym. 

Wąskotorowe kolejki w turystycznym regionie Północnej Niziny Węgierskiej

Kolejka w Hortobágy
Trasa: Hortobágy – Kondástó • długość trasy: 5 km • www.hnp.hu
Kolejka przy Öreg-tó (Stare jezioro) w Hortobágy przez dziesiątki lat obsługiwała stawy hodowli ryb znajdujące się 
wzdłuż jej linii; woziła pokarm dla ryb i wywoziła wyłowione ryby. Centralny zespół stawów na 2000 hektarów jest 
pod ochroną Narodowego Parku w Hortobágy od chwili jego powstania. Szczególną wartość stanowi w tym miej-
scu gnieżdżące się tutaj  ptactwo oraz ptaki wędrowne. 

Debreczyn – Leśna Kolejka „Zsuzsi” 
Trasa: Debrecen-fatelep – Csereerdő – Sámsoni út – Hármashegyalja • długość trasy: 17 km • zsuzsivasut.hu
Najstarsza w kraju, zbudowana z inicjatywy miasta Debreczyn w 1882 roku wąskotorowa Leśna Kolejka Zsuzsi dziś 
kursuje według rozkładu jazdy od początku kwietnia do końca października. Kolejka „prowadzi” chętnych po prze-
pięknych krainach.

Debreczyn, wesołe miasteczko
Długość trasy: 1100 m • www.zoodebrecen.hu
Pociąg jeździ zgodnie z okresem otwarcia wesołego miasteczka i kursuje według potrzeb. Z kolejki widać wzdłuż 
szlaku: daniele, wielbłądy. Ciekawym widokiem są atrakcje wesołego miasteczka XXI stulecia – jest to swego rodzaju 
podróż we wszechczasie.

Dalsze informacje dot. Krajowych kolejek wąskotorowych:

Czuliście Państwo kiedyś zapach lasu siedząc na ławce wagonika wąskotorowej kolejki? Widzieliście kiedyś 
z bliska przestraszone sarenki skubiące zroszoną trawę na polanach? Wypróbowaliście Państwo interak-
tywne gry w szkółkach leśnych, chodziliście już po ścieżkach szlaków leśnych? Odkryliście już Państwo 
Węgry – z kolejek wąskotorowych?

Przeżyciem bliskości przyrody z prawdziwego zdarzenia jest podróżowanie po krainach naszego kraju tym 
ciekawym środkiem lokomocji. Prosimy pojeździć którąkolwiek kolejką wąskotorową, czekają na podróżu-
jących przepiękne krajobrazy, ukryte skarby i przygody leśne! Chodźcie Państwo z nami, odkryjmy razem 
kolejki wąskotorowe!

Wydaje:  
Magyar Turizmus Zrt. 
Druk: Crew Kft.
Bezpłatny egzemplarz

A MAGYAR ÁLLAMI ERDÉSZETI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK LAPJA

www.amierdonk.hu www.kisvasut.huwww.wegry.info.pl



Wąskotorowe kolejki turystycznego 
regionu Budapesztu i okolicy
Kolejka dla dzieci na wzgórzu Széchenyi
Trasa: Hűvösvölgy – Jánoshegy – Csillebérc – Normafa – Széc he nyi-
hegy • długość trasy: 11,2 km • www.gyermekvasut.hu
Kolejka dla dzieci jest istną specjalnością: w 2 milionowej stolicy stano-
wi komunikacyjną rzadkość. Znajduje się w zielonym sercu miasta w 
dzielnicach II i XII. Łączy stacje Széchenyi-hegy i Hűvösvölgy. Trasa ma 
długość 11,2 km, a różnica poziomu 235 m. Tą odległość pociąg poko-
nuje z przeciętną prędkością 20 km/h w ciągu 40-45 minut. 

Kolejka muzealna w Kemence
Trasa: Kemence – Godóvár – Feketevölgy – (Hajagos) 
długość trasy: 4 km (do stacji Hajagos 8 km) • www.kisvasut.hu
Leśna Kolejka Muzealna w Kemence znajduje się po północnej stronie 
gór Börzsöny. Jest ona jedyna na Węgrzech pod względem eksplo-
atacji: jest obsługiwana wyłącznie przez wolontariuszy. Technicznym 
ewenementem tej kolejki jest rozstaw torów 600 mm, co należy do 
rzadkości w pociągach przewożących ludzi, oraz linia tzw. rolkowa. 

Kolejka Leśna w Királyrét
Trasa: Kismaros – Morgó – Szokolya – Paphegy – Királyrét • długość trasy: 12 km • www.kisvasut-kiralyret.hu
Jedna z najstarszych kolejek leśnych na Węgrzech. Kolejka Leśna w Királyrét stanowi część sieci kolejek w górach 
Börzsöny niegdyś przekraczającej ponad 200 km. Skład kolejki jeździ w dolinie potoku Morgó zbierającej wody 
całego basenu gór Börzsöny od brzegu Dunaju z miejscowości Kismaros poprzez wioskę Szokolya do Királyrét, 
popularnego miejsca wyjściowego wypraw po górach Börzsöny. Na stacji Királyrét można wypróbować niegdyś 
stosowane metody ręcznego napędzania pociągu.

Kolejka Leśna w Szob
Trasa: Szob – Máriakút – Márianosztra • długość trasy: 7 km • www.kisvasut.hu, borzsonykisvasut.uw.hu/
W odległości sześćdziesiąt kilometrów od Budapesztu oczekuje na gości niedawno odbudowana kolejka na trasie 
Szob – Márianosztra. Linia została budowana w 1912 roku w celu wywożenia andezytu z kamieniołomów w miej-
scowości Márianosztra.

Kolejka Leśna w Nagybörzsöny
Trasa: Nagyirtás – Nagybörzsöny • długość trasy: 7805 m • www.kisvasut-kiralyret.hu
Kolejka wąskotorowa w Nagybörzsöny jest kolejką o specyficznej ścieżce górskiej: jedyną na Węgrzech linią kolejo-
wą o obrotnicy tzw. szczytowej. W chwili obecnej jeździ na odcinku 8 km od Nagybörzsöny do Nagyirtás.

Wąskotorowe kolejki w turystycznym  
regionie Północnych Węgier
Leśnej Kolejki w Felsőtárkány
Trasa: Felsőtárkány – Stimeczház • długość trasy: 5 km 
www.egererdo.hu
Kolejka Państwowych Kolei Leśnych jeździ w górach Bükk 
(Bukowych) na północ od Egeru. Obok linii kolejki znajdu-
je się park zoo, a przy stacji końcowej ścieżka przyrodni-
cza. Wyruszając od końcowej stacji można dojść do źró-
dła Vöröskő-forrás, z którego okresowo wybucha woda, 
jako gejzer w dolinie Vöröskő. 

Wąskotorowe kolejki turystycznego regionu Balatonu

Gospodarcza kolejka w Balatonfenyves
Trasa: Balatonfenyves – Központi főmajor (centralna zagroda, przyp.tłum.) – Somogyszentpál • długość trasy: 13 km
www.mav.hu/szolgaltatasok/balatonfenyves_kk.php
Kolejka jest ostatnią czynną kolejką gospodarczą w naszym kraju – swego czasu w sieci kolejowej basenu Kar-
packiego było ich kilka tysięcy kilometrów.  Trasa kolejki składała się z kilku odcinków, dziś mamy jedynie jeden 13 
kilometrowy odcinek w Somogyszentpál, na którym codziennie kursują pociągi. 

Wąskotorowe kolejki w turystycznym regionie Południowego Kraju Naddunajskiego

Trasa Leśnej Kolejki w Almamellék
Trasa: Almamellék – Sasrét • długość trasy: 8 km 
www.mecsekerdo.hu
Kolejkę o najmniejszym rozstawie torów w kraju wybudował w 1901 
roku baron Rezső Biedermann. Skład kolejowy kursuje na dystansie 8 
km pomiędzy Almamellék a malowniczym Sasrét w okolicach Zselic. 
Wzdłuż trasy znajdują się: staw rybny, stare buki, pałac myśliwski, szkółka 
leśna, ścieżki przyrodnicze oraz Muzeum Fajek w Ibafa.

Kolejka Leśna w Gemenc
Trasa: Pörböly – Gemenc – Keselyűs – Bárányfok • długość trasy: 30 km 
www.gemenczrt.hu
W największym zwartym lesie Europy na terenie retencyjnym ciągnie 
się 30 kilometrowa trasa Kolejki Leśnej w Gemenc. Wyprawy wąskoto-
rówkami można uzupełnić w Gemenc jazdą powozem, wioślarstwem, 
rowerem, wycieczką pieszą, kajakarstwem, przejażdżką statkiem. 

Kolejka Leśna w Kaszó
Trasa: Szenta – Kaszó • długość trasy: 8 km • www.kaszort.hu 
W szeregu kolejek wąskotorowych w województwie Somogy najmłodszą kolejką jest kolejka kursująca w najwięk-
szym zwartym lesie Wewnętrznego-Somogy, w lesie w Kaszó. Linia biegnie całą trasą w zwartym lesie, dotykając 
przepiękny świat bagnisty jeziora Baláta.

Kolejka Leśna w Mesztegnyő
Trasa: Mesztegnyő – Felsőkak • długość trasy: 9 km • www.sefag.hu
Nastrojowa Kolejka Leśna w Mesztegnyő znajduje się  30 km od wybrze-
ży Balatonu. Nie jest ona kolejką górską, ale jej bieg ciągnie się głównie 
w lesie i nad jeziorami.  

Wąskotorowa kolejka w Pécs - Mecsek
Trasa: Kursuje pomiędzy wesołym miasteczkiem a ogrodem 
zoologicznym • długość trasy: 570 m • mecsekikisvasut.extra.hu
Jest ona kolejką posiadającą najkrótszą trasę w kraju. Kursuje na dystan-
sie 570 m pomiędzy ogrodem zoologicznym a wesołym miasteczkiem 
Parku Kultury Mecsek. Linia biegnie cały czas w lesie, założyciele kolejki 
zadbali o krętą trasę, dzięki temu stwarza wrażenie znacznie dłuższej 
trasy. 


