
Emléktúra az 50 éve megszűnt 
Veszprém-Alsóörs vasút 

nyomvonalán

Éld át az élményt a volt balatoni vasút nyomvonalán!
Tarts velünk gyalog vagy kerékpárral!

Gyalogtúra a VMTSZ szervezésében: 5/18/23km

Kerékpáros túra a HATESZ egyesület szervezésében: 44km

Kísérő programok:
-Veszprém Jutas vasútállomáson Bunkermúzeum, Gőzös megtekintése 8-10 óra
-Veszprém volt főpályaudvaron Képzelet Művészellátó kreatív bolt bemutatója      
ahová főleg gyerekeseket várunk 8-11 óra között

Részvétel a túrákon ingyenes!



VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)
8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

E-mail: harkaiff@gmail.com  OTP Bank Nyrt.Bankszámlaszám:11748007-20138949

A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség, 2022. szeptember 04.-én vasárnap rendezi az

50 éve nincs a Veszprém-Alsóörs vasútvonal Emléktúrát.

 Emléktúra a Veszprém-Alsóörs vasútvonal 50 éve történt felszedésére. A vasúti személyforgalom
1969-ben ezen a vonalon már megszűnt, de a teherforgalom még működött. Végleges elbontására, a

sínek felszedésére1972-ben került sor a 8-as sz. főút rendezésekor. A túra jellege EMLÉKTÚRA, ezért
nem a teljesítmény, hanem az emlékezés, a nosztalgia kerül középpontba. Az útvonal a megszűnt

vasút nyomvonalán, vagy annak közelében halad és érinti az egykori infrastrukturális létesítményeket. 

A túrán nevezési díj nincs, de az indulás helyén regisztrációhoz kötött, a rajtban-célban lehetőség van
adománnyal támogatni a túra rendezését. 

A túra gyalogosan és kerékpárral teljesíthető, de a kerékpárral indulókat arra kérjük, hogy a nevezési
idő végén induljanak, mert a Káptalanfüredi cél 11:00-től 16:00.-ig lesz nyitva. A HATESZ egyesület
Tekerj  a  Zöldbe!  program  keretében  44km  távon  indít  10  órakor  csoportos  kerékpártúrát.  info:
www.hatesz.hu

A túra útvonalának háromnegyede szilárdburkolatú utakon halad. 

Díjazás: Névre szóló emléklap, kitűző.  

Indítás  :   08:00-10:00 között, Veszprém vasútállomás melletti Bunkermúzeum Veszprém, volt vasúti
irányító hely, bunker. A túra megkezdésekor lehetőség van a bunker meglátogatására, gőzmozdony
megtekintésére. A volt veszprémi főállomáson meglepetéssel készül a Képzelet Művészellátó kreatív
bolt kicsiknek és nagyoknak 8-11 óra között..

Útvonal:

Rövid túra 5km: Veszprém vasútállomás, Haszkovó katonaság sarka, Őrház utca, Régi vasútállomás,
volt ipartelepek kisállomás jelenleg Metisz Kisvendéglő. A táv: 5km +75m színt emelkedés. 

Hosszú túra 23km: A rövid túra és folytatásként, Metisz kisvendéglő, Kisállomás utca, Kerékpárút
(Szabadságpusztai kereszteződéstől a vödör völgyig földúton halad az útvonal), Meggyes puszta régi
állomás,  Szentkirályszabadja  volt  vasútállomás,  Egykori  Sárhuta  állomás,  Öreghegy  állomás
(gőzmozdony), Káptalanfüred vasútállomás.

18km-s  táv: Lehetőség  van  csak  a  Metisz  Kisvendéglőnél  nevezni,  indulni.  Metisz  Kisvendéglő,
Kisállomás utca, Kerékpárút (Szabadságpusztai kereszteződéstől a vödör völgyig földúton halad az
útvonal),  Meggyes  puszta  régi  állomás,  Szentkirályszabadja  volt  vasútállomás,  Egykori  Sárhuta
állomás, Öreghegy állomás (gőzmozdony), Káptalanfüred vasútállomás.

A cél Káptalanfüred vasútállomás 11:00-16:00 lesz nyitva.

Támogatóink: 

Metisz Kisvendéglő és Pizzéria, HATESZ Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület ,  Nemzeti
Együttműködési Alap. Képzelet Művészellátó kreatív bolt

Várunk minden túrázni szeretőt, éljük meg az élményt, hogy milyen lehet vasúton lejutni Veszprémből
Alsóörsre.

Főszervező: Harkai Ferenc VMTSZ elnök. email: harkaiff@gmail.com  tel.: 06 20 536 5330. 

mailto:harkaiff@gmail.com


Balatoni vasút nyomában-emléktúra

Kerékpáros emléktúra a Balatonhoz!
HATESZ egyesület szervezésében.
A „Tekerj a Zöldbe” programunk szeretné közelebb hozni a kerékpározás élményét és 
megmutatni a környék bringával is elérhető szépségeit. Közösségi túra, ahol a célunk a közös 
bringázás jó hangulatban, teljesítmény-kényszer nélkül.

Útvonal:
Veszprém-Szentkirályszabadja-Vödör-völgy, Káptalanfüred, Alsóörs, Lovas, Malom-völgy, 
Felsőörs-Veszprém

Táv: 44km 
Nehézségi szint: közepes
Típusa: körtúra
Túra kezdete: 10 óra
Túra vége: 16 óra

Indulás/Érkezés: Veszprém Vasútállomás, Főépülettől jobbra Bunkermúzeum Veszprém

Veszprém-Alsóörs balatoni vasútvonal 1972-ben került felszámolásra, melynek 50 éves 
évfordulójára kerékpáros és gyalogos emléktúrával emlékezik a HATESZ egyesület és a 
VMTSZ természetjáró szövetség 2022.09.04-én. A 22 km hosszú vasútvonal 1909-ben került 
átadásra. Veszprém központjából induló szerelvények jelentős szintkülönbséget leküzdve 
csodás útvonalon kanyarogva jutott le a Balaton partjára, nagyon népszerű volt az utazók, 
strandolók körében. Az akkori városvezetés politikai nyomására városrendezés címén sajnos 
felszámolásra került, autóbuszos tömegközlekedés lett kialakítva, állomásokat bezárták. A 
nyomvonalon kerékpárút létesült a 2000-es években, így a Vödör-völgy a környék legszebb 
kerékpáros útvonala lett. A túra a HATESZ egyesület által üzemeltetett Bunkermúzeumtól 
indul, melyet a résztvevők eredeti állapotában megtekinthetnek. A kiállított gőzmozdonyt is 
érdemes lesz felkeresni, hátha még üzemképes. A Baross Gábor Vasútmodellező és 
Vasútbarát Klub vasúttörténeti tablói is megtekinthetőek lesznek. Érintjük a régi veszprémi 
főpályaudvart ahol 8-11 óra között kreatív bemutatóval készül kicsiknek és nagyoknak a 
Képzelet Művészellátó kreatív bolt. Csapatunk minden állomáson és megállóhelyen megáll! 
Káptalanfüredig tart a gyalogos túra, ahol emléklapot és kitűzőt kapnak a teljesítők. 
Kerékpárral tovább megyünk Alsóörs-Lovas felé, ahol a Malom-völgy szépségeivel 
ismerkedünk. Felsőörsön érünk vissza a kerékpárútra, hogy visszafelé Veszprém és a Bakony 
látványában gyönyörködjünk.

Virtuális utazás a Veszprém-Alsóörs vasútvonalon:

https://www.youtube.com/watch?v=X8SghT2eqBo&t=1s

Látnivalók: Veszprém MÁV PV Bunkermúzeum, Vasúttörténeti kiállítás, Gőzmozdony, 
Veszprém volt főpályaudvaron kreatív foglalkozás, Veszprém-Alsóörs között 50 éve 
megszüntetett vasútvonal állomásai és nyomvonala, Remete-völgy, Óvári messzelátó, 
Káptalanfüred, Gőzmozdony, Alsóörs, Lovas, Malom-völgy, Miskeszikla

Ajánlott MTB, trekking túrakerékpár. Az útvonal nagy részt aszfaltos útvonalon halad.

https://www.youtube.com/watch?v=X8SghT2eqBo&t=1s


Káptalanfüreden szezonzáró strandolást tervezünk jó idő esetén, ezért a fürdőruha 
nélkülözhetetlen felszerelés! Étkezési lehetőség szintén a strandon lehetséges!

Bővebb információ:
Kerékpáros túra HATESZ: Bácskai Péter túravezető 0630/343-8213

Gyalogos túra VMTSZ: Harkai Ferenc elnök 0620/536-5330

Túrán a részvétel ingyenes. Résztvevők emléklapot és kitűzőt kapnak.

A kerékpártúra a Tekerj a Zöldbe! túrasorozat része, ami a Magyar Kerékpáros Turisztikai 
Szövetség szervezésében az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg.

Részvétel regisztrációhoz köztött:
info@hajag.hu
Jelentkezéskor kérjük megadni a jelentkező(k) nevét és életkorát, elérhetőségét, települést.

Részvétel szabályai:
-A túra nem a sebességről, hanem a jó társaságról szól
-A sisak használata KÖTELEZŐ!
-A túrázó saját felelősséget vállal, hogy ismeri a KRESZ szabályait, rendelkezik a megfelelő 
kerékpáros gyakorlattal, és felelőssége tudatában nem jelent veszélyt, sem magára, sem másra
a túra során.
- Megfelelő műszaki állapotban lévő kerékpár
- A közúton kötelező a KRESZ betartása, közúton láthatósági mellény szükséges.
- Szintidő nincs, egy csoportban fogunk haladni, mérsékelt tempóban, síkon 10-15km/h.
-A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendező szervezettel szemben semmiféle 
kártérítési igénnyel nem léphet fel.
-A túrán indulva a résztvevő hozzájárul, hogy a túra során készült médiaanyagok, fotók, 
videók megjelenhetnek majd a médiában/közösségi médiában a túrához köthető 
kommunikációban
-A program változtatási jogát fenntartjuk!




