
 

 

 

 
BAKONYVASÚT KÜLÖNVONAT ÉS KIRÁNDULÁSOK
  
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség
ünnepnapját. Ezen a napon rég nem látott különvonatot is közlekedtetünk a kirándulók, vasútbarátok és a 
térség érdeklődő lakói számára. A vonat Zircr
megállóhely megállással oda-  és visszaútban.

A vonat Zircről előzetes terveink szerint 
indul. A szerelvény egyébként Győrbő
A vonattal érkezők Győr és Veszprém fel
jegyekkel utazhatnak. 

A mintegy 10 km hosszú Zirc-Dudarbánya vasútvonal 1947
Bakonycsernyén át Balinkáig, összekötve a Bodajk
1997-ben zárták be. Ezt követően 2006
miatt már közúton szállít a  bányaüzem. A személyszállítás az 1980
korlátozódott, majd 1990-ben a volán vette át a bánya személyforgalmát. A 60
Balatonfüredre közlekedő vonat is indult Dudarról.
Dudaron fával megrakott néhány tehervon
vonatunk mintegy 30 perc alatt éri el a célállomást, ahonnan a mozdony körüljárását követ
vezető út. Dudarról számos nevezetes kirándulóhely közelíthet
gépkocsival lehet eljutni, ilyen többek között az 

A Bakonyvasút Szövetség lehetőséget szeretne nyújtani azoknak a kirándulóknak, akik szeretnék vonattal 
bejárni hazánk ezen szép táját. Dudarról a K
át Vinyére, vagy a híres Cuha-völgyön keresztül Porva
Bakonyvasút gerincvonala. Az egyes útvonalakon túravezet
nem gyakorlott túrázók. Alábbiakban felsoroljuk a dudari megállóhelyr

1.  Dudar - Kő-hegy - Kő-árok - Csesznek 

tető - Vinye.  

2.  Dudar - Kő-hegy - Gézaháza - Gesztenyés 

  

A vezetett túrák a vonat megérkezését követ
megállóhelyig túrázókat, vagy vonattal oda érkez
tartással várja. 

Akik többet szeretnének vonatozni, azok térjenek vissza velünk Zircre, ahonnan a vonat 13:20
menetrend szerinti vonatként továbbindul Bakon
állomásokat. Ez utóbbi szakaszra ismét MÁV

A különvonat érdekes lehet a vasútbarátoknak is, hiszen 
szövetségünk szervezésében a Zirc-Dudarbánya vasútvonalon személyvonat. Akkor egy Bz motorvonattal utazhattunk, mosta 
három Bhv kocsiból álló szerelvényt M41
különjárataihoz képest is különlegesség.  Sze

A különvonat díjának megfizetésére leend

• a Dudar volt megállóhelyig utazóknak 1000.

• a vezetett túrákhoz csatlakozni 

• az oda-vissza utazóknak 1.500.

• a csak Dudar-Zirc viszonylatban utazóknak 1.000.

• 6 éven aluli gyermekek, ha külön ül

Támogatásukat a Bakonyvasút Szövetség
betétszámlájára várjuk. Kérjük az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel a választott viszonylat fentebb 
írott betűjelét, és azt hogy hány ülőhelyet foglalnak a támogatással a kiválasztott viszonylatra.

Bakonyvasút Szövetség

BAKONYVASÚT KÜLÖNVONAT ÉS KIRÁNDULÁSOK 

völgyi Bakonyvasút Szövetség 2020. évben szeptember 19-én rendezi meg a 
Ezen a napon rég nem látott különvonatot is közlekedtetünk a kirándulók, vasútbarátok és a 

A vonat Zircről Dudarbánya vasútállomásra közlekedik Dudar volt 
és visszaútban.  

s terveink szerint 11:35-kor, a Veszprém felől érkező személyvonatot megvárva 
őrből érkezik Zircre a Győrből 9:24-kor induló menetrend szerinti vonattal. 

r és Veszprém felől egyaránt a MÁV-Start rendes díjszabása szerint megváltott 

Dudarbánya vasútvonal 1947-ben szénszállításra épült, tervezték meghosszabbítását 
Bakonycsernyén át Balinkáig, összekötve a Bodajk-Balinka iparvasúttal, de ez sohasem valósult 

en 2006-tól bauxitszállításra is használták, de napjainkban a kisebb volumen
bányaüzem. A személyszállítás az 1980-as évek végére a mű

ben a volán vette át a bánya személyforgalmát. A 60-as években azonban még közvetlen 
 vonat is indult Dudarról.  A vasútvonalon jelenleg személyszállítás nincs, a síneket csak a 

Dudaron fával megrakott néhány tehervonat koptatja.  Az engedélyezett pályasebesség jelenleg 20 km/óra, így 
vonatunk mintegy 30 perc alatt éri el a célállomást, ahonnan a mozdony körüljárását követően újra 30 perc lesz a Zircig 

 út. Dudarról számos nevezetes kirándulóhely közelíthető meg, melyekhez manapság csak busszal, vagy 
gépkocsival lehet eljutni, ilyen többek között az Ördög-árok, a Kő-árok vagy a bakonynánai 

őséget szeretne nyújtani azoknak a kirándulóknak, akik szeretnék vonattal 
ánk ezen szép táját. Dudarról a Kő-árok érintésével Csesznek várához, majd onnan a Zörög

völgyön keresztül Porva-Csesznekre is eljuthatnak. A célpont tehát a 
Bakonyvasút gerincvonala. Az egyes útvonalakon túravezetőink segítik azokat, akik el
nem gyakorlott túrázók. Alábbiakban felsoroljuk a dudari megállóhelyről induló vezetett túraútvonalakat.

Csesznek - Kőmosó-szurdok (barlangok) - Lovász-

Gesztenyés - Harmadik-árok - Cuha-völgy - Porva

A vezetett túrák a vonat megérkezését követően a volt megállóhelyről indulnak. A Porva
rázókat, vagy vonattal oda érkezőket vasúttörténeti kiállítás és a büfé egész napos nyitva

Akik többet szeretnének vonatozni, azok térjenek vissza velünk Zircre, ahonnan a vonat 13:20
menetrend szerinti vonatként továbbindul Bakonyszentlászlóra, és közvetlenül érhetik el a Cuha
állomásokat. Ez utóbbi szakaszra ismét MÁV-Start-os menetjeggyel kell rendelkezni.

A különvonat érdekes lehet a vasútbarátoknak is, hiszen utoljára 11 évvel ezelőtt, 2009
Dudarbánya vasútvonalon személyvonat. Akkor egy Bz motorvonattal utazhattunk, mosta 

három Bhv kocsiból álló szerelvényt M41-es dízelmozdony fogja vontatni, ami az elmúlt évek vasútbarát 
Szeretettel várjuk különösen visszaútban Dudar község érdekl

A különvonat díjának megfizetésére leendő utasainktól támogatást kérünk, melynek összege

a Dudar volt megállóhelyig utazóknak 1000.-Ft/fő (A), 

a vezetett túrákhoz csatlakozni kívánóknak 1.500.-Ft/fő(B), 

vissza utazóknak 1.500.-Ft/fő(C),  

Zirc viszonylatban utazóknak 1.000.-Ft/fő(D). 

6 éven aluli gyermekek, ha külön ülőhelyet nem foglalnak el, ingyenesen jöhetnek velünk.

Támogatásukat a Bakonyvasút Szövetség 11737007-20736358 sz. OTP Bank Nyrt-
betétszámlájára várjuk. Kérjük az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel a választott viszonylat fentebb 

őhelyet foglalnak a támogatással a kiválasztott viszonylatra.
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Bakonyvasút Szövetség 
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Táv: kb. 17 km. 

Porva-Csesznek.  

Táv: kb. 13 km. 

l indulnak. A Porva-Csesznek vasúti 
vasúttörténeti kiállítás és a büfé egész napos nyitva 

Akik többet szeretnének vonatozni, azok térjenek vissza velünk Zircre, ahonnan a vonat 13:20-kor immár 
yszentlászlóra, és közvetlenül érhetik el a Cuha-völgyi 
os menetjeggyel kell rendelkezni. 

tt, 2009 tavaszán közlekedett 
Dudarbánya vasútvonalon személyvonat. Akkor egy Bz motorvonattal utazhattunk, mosta 

es dízelmozdony fogja vontatni, ami az elmúlt évek vasútbarát 
retettel várjuk különösen visszaútban Dudar község érdeklődő lakosságát is. 

 utasainktól támogatást kérünk, melynek összege 

helyet nem foglalnak el, ingyenesen jöhetnek velünk.  

-nél vezetett elszámolási 
betétszámlájára várjuk. Kérjük az átutalás közlemény rovatában tüntessék fel a választott viszonylat fentebb 

helyet foglalnak a támogatással a kiválasztott viszonylatra. 



 

https://www.facebook.com/Bakonyvasut 
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

info@bakonyvasut.hu web: www.bakonyvasut.eu 

Pl. 
3 felnőtt+1 ülőhelyet nem foglaló gyermek Dudar megállóhelyig túravezetéssel 
4.500.-Ft –  közlemény „B” 3 fő 
2 felnőtt oda-vissza útra 
3.000.-Ft – közlemény „C” 2 fő 

A vonaton az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, munkatársaink a kapott támogatások név 
szerinti listájával ellenőrzik a hozzájárulás teljesítését és az ülőhelyek jogszerű elfoglalását. A vonatra a 
járványveszély miatt csak a vonatban lévő ülőhelyek számának megfelelő helyet értékesítünk. Ha az 
ülőhelyek elkeltek, azt honlapunkon jelezni fogjuk. Az ezt követően érkező támogatásokat a küldő 
bankszámlaszámra visszautaljuk. Ha valaki a befizetésről visszaigazolást szeretne tőlünk, úgy kérjük, 
az átutalás tényéről küldjön e-mailt az info@bakonyvasut.hu e-mail címre. Az e-mailt a banki jóváírás 
feldolgozását követően megválaszoljuk. 

A különvonaton és a menetrendszerinti járatokon az utazás csak az arc maszkkal, sállal, vagy kendővel 

történő eltakarásával lehetséges! Ezt a helyszínen munkatársaink és a Máv-Start Zrt jegyvizsgálói ellenőrizni 

fogják. Aki nem tesz eleget a járványügyi előírásoknak, az nem utazhat velünk. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt különjáratunkon! 
 

 

 

 



Bakony–A vadregényes Cuha-völgy, utazás Magyarország legszebb vasútvonalán 

Utazás 

gépkocsival:  Bp. –Zirc (parkolás); Zircről vonattal Porva-Csesznekig 

 Vinyéről vissza vonattal Zircre (lásd menetrendek.hu) 

közösségi közlekedéssel:  vonat: Bp. Déli pu.–Veszprém, Veszprém– Zirc – Porva-Csesznek 

 Vinyéről vissza vonattal Veszprémen át Budapestre (lásd menetrendek.hu) 

Gyalogtúra 

Porva-Csesznek vá. – Cuha-völgy szurdoka – Vinye 5 km, 2,5 óra, könnyű 

AMagas-Bakony egyik legvadregényesebb része a látványos vonalvezetésű Veszprém–Győr vasúttal 
átszelt Cuha-völgy. A zord mészkőszirtek közötti patakos szurdokszakasza a vonatablakból és gyalogosan 
egyaránt felejthetetlen élményt nyújt. A Veszprémből két viadukton át az Eplényre kapaszkodó, a Papod–
Ámos-hegy vonulat vízválasztóját mintegy 400 m magasan, alagúttal átszelő vasútvonal legszebb 
szakasza Zircen kezdődik. Az autóval érkezők az állomás mellett találnak parkolót, a kisváros 
nevezetességeit (ciszterci apátsági templom, műemlékkönyvtár, arborétum, Reguly Antal Múzeum) is 
érdemes a programba fűzni. A vonat Zircet elhagyva beér az itt még szelíd, napsütötte tisztásokkal 
tarkított Cuha-völgybe, a túrát Porva-Csesznek állomáson (büfé, vasúttörténeti kiállítás) kezdjük. A P 
jelzést lefelé követve néhány patakgázlón át érjük el a Cuha-völgy szurdokát, melyet a vasút 3 alagúton 
és egy viadukton keresztül szel át. A turistaútról nemcsak a sziklaormokat, hanem az 1896-ban épült 
vasútvonal a természeti környezetbe harmonikusan illeszkedő, nagyszerű mérnöki munkát hirdető 
műszaki létesítményeit (alagutak, viadukt, omlásvédő boltozat, terméskő támfalak) is megcsodálhatjuk. 

A Cuha-völgyvíz mélyítette szurdokát, a kanyargó szorost gigantikus triász mészkősziklapadok szorítják össze, a 
Cuha medrét hatalmas kövek borítják, esőzések után dübörögve rohan a víz. A legszebb, ferde sziklarétegek a 
középső alagúttal átvágott sziklatarajnál figyelhetők meg, déli nyílásánál szemügyre vehetjük a vasút – a 

legszínesebb fantáziájú terepasztal-építőt is megszégyenítő – omlásvédő boltozatát. 
„Gyakran a meredek hegyoldalak szikláinak lerobbantásával alakították ki a vaspályát, háromhelyen pedig csak 

alagutak fúrásával tudták továbbvezetni a síneket. Ebben jeleskedett egy fiatal mérnök, Gubányi Károly, aki az itt 

szerzett tapasztalatait a kínai vasútépítkezéseknél hasznosította…” – áll a viaduktnál álló ismertető táblán. 
A páratlan vonalvezetésű vasút 2006-ban a „szüneteltetendők” listájára került, ám – többek között a szerző 
kezdeményezésére – az érintett önkormányzatok, civil szervezetek összefogása, Sólyom László köztársasági elnök úr 
2008. évi látogatása eredményeképpen a forgalom megmaradt, sőt a Veszprém-Bakonyszentlászló szakaszt a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011-ben műemléki védelem alá vonta, 2013 óta a vonal a nemzeti vagyon része. 

(Bakony turistakalauz) 

Aviaduktot elhagyva újabb izgalmas patakátkelések következnek, ill. kipróbálhatjuk magunkat a 
közelmúltban létesített mászó útvonalak (Via Ferrata) egyikén is. Az egyik gázló felett a Cuha-völgyi-
kőfülke sötét torka ásít. Elérjük azt a gyalogos vashidat, amelyen át egyenesen Vinyére, a völgy 
kijáratának turisztikai központjához érhetünk (vendéglő, büfé, kalandpark, vasútmegálló). Ha a P jelzésen 
tovább követjük a patakot, a Savanyó Jóska-barlangot és a Kőpince-forrást is útbaejthetjük. Aki további, 
kevésbé látogatott sziklaszurdok-felfedezésre vágyik, a P+ jelzésű körtúrán az Alsó-Cuha-szurdokot, a 
két kürtőnyílású Remete-barlangot, az Ördög-rétet és a gyönyörű, füves aljú ősfenyvest is felfűzve juthat 
vissza Vinyére. A délutáni vonattal Zircre vagy Veszprémbe utazva immár a vonatablakból csodálhatjuk 
meg a Cuha-völgy regényes szépségét. Ha Zircről a 82-es főúton Csesznek(–Győr) felé autózunk, a 
cseszneki várral szembeni parkolóból gyönyörködhetünk a hajdani erődítmény panorámájában. 

Ajánlott kiadványaink:  

Bakony (északi rész) turistatérkép 

Bakony turistakalauz 

 




















