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Oktatási  Hivata l   

A 2012/2013 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő fordulójának feladatai 

informatika I. (alkalmazói) kategória 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4 és álló, a margók egysé-
gesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Ha az általad használt 
rendszerben nincsenek ékezetes betűk, akkor a nevekre a megfelelő ékezet nélkülieket használd! 

1. feladat: Képrejtvény (10 pont) 

A mellékelt minta és forrás (sinkanszen_zero.jpg)
1
 alapján készíts el egy képrejtvényt 

(rejtveny.jpg), melynek lényege, hogy az eredeti, és a módosított képek közötti különbségeket kell 

megtalálni! A forrás képen tüntesd el balról a két vágányt (balról az első és második vágányok kö-

zött a kép alja felé van egy fehér kő, az maradjon ott!), a vonatnak a bal oldali lámpáját, valamint az 

első kocsin látható, elölről, az ajtótól számolt 4. és 5. ablakot! 

Az alábbi képen bejelöltük, hogy hol kell módosításokat végezni. 

 

2. feladat: Szilvásvárad (30 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a Szilvásváradi Erdei Vasútról szóló dokumentu-
mot (Szilvásvárad.doc)!  

A mintáról nem látszó követelmények: A margók egységesen 2 cm-esek legyenek! 

                                                 
1
 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sinkanszen 
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3. feladat: Vasúttörténeti park (42 pont) 

A nyersanyagok között dokumentumokat és képeket találsz a Vasúttörténeti Parkról. Készíts egy 
4 oldalas kiadványt belőlük (Park.doc)! Az elejéhez kapsz egy mintát, a többi részhez pedig egy 
követelménysort: 

 

Az alábbi követelményeket kell a fent láthatón kívül betartanod:  

A. A kiadvány négyoldalas legyen, a fejezetcímek utáni bekezdések behúzás nélküliek, a többi be-
húzással! 

B. A mintán 3 betűméret látható, a 4 helyen megjelenő alcímek a fejezetcím és a normál szöveg be-
tűmérete közötti méretűek legyenek, dőlten szedve! 

C. A bekezdések között 6 pontos térköz legyen, a fejezetcímeket az előző bekezdéstől nagyobb tér-
köz válassza el! Elválasztást kell használni!  

D. A park történetéről szóló részbe kettő, egyforma méretű képet kell elhelyezni egy sorba! 

E. A kétféle jegyár táblázatot az oldal minél jobb kitöltése érdekében egymás mellé kell helyezni! 
Az árakat tartalmazó oszlopokat jobbra kell igazítani! 

F. A jegyár és a nyitva tartás táblázatokat is szegélyezni kell, a szöveg és a szegély között legyen 
térköz! 

G. A nyitvatartás táblázatot az alábbi módon kell formázni: 

 

H. A megközelíthetőség részhez be kell illeszteni egy térképet, felsorolásjelnek mozdony képet kell 
használni legalább 28 pontos méretben! A felsorolásban szereplő tömegközlekedési járműveket kék 
színnel kell kiemelni! 

I. Készíts egy Képtár című fejezetet, ami 6 teljesen egyforma méretű képet tartalmaz a parkról! A 
képeket vastag kék képszegéllyel vedd körbe! A bal oldali oszlopban a mozdonyok jobbra, a jobb 
oldaliban pedig balra nézzenek! Ha valamelyik képen mindkét irányba néznek mozdonyok, akkor az 
előző követelmény a közelebb levő, azaz a képen domináló mozdonyokra vonatkozzon! 

J. A 2013-as programot két oszlopos táblázatszerűen kell elrendezni, szegélyezés nélkül! A táblázat 

sorait 2 háttérszín felváltva alkalmazásával kell egymástól elkülöníteni! 

K. A kerti vasutak találkozója fejezet jelmondata olyan stílusú legyen, mint az alcímek, de legyen 

középre igazítva és a színe a közlekedési járművek színével egyezzen meg! Ugyanennek a fejezet-

nek az utolsó mondata legyen dőlt! 

L. A páratlan oldalak élőfeje az alábbi mintájú legyen, a párosé hasonló, de a szöveg balra igazítva: 
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M. Az élőlábban mindegyik oldalon középen legyen oldalszám! 

4. feladat: Sebességdiagram (57 pont) 

A sebessegek.txt szövegfájl első részében néhány magyarországi, második részében né-
hány külföldi vasútvonal menetrend szerinti két végállomásának nevét, ezek távolságát, és a megté-
telhez szükséges időt találod, tabulátorokkal elválasztva, míg a harmadik rész két tesztvonalon elért 
sebességrekordokat tartalmaz. 

A. Hozd létre a vasut munkafüzetet, és abban a Sebességek nevű munkalapot a mintá-
nak megfelelő formátumban! Az adatok a kiindulási állomás neve szerinti betűrendben szerepelje-
nek! A mintákon – itt és a továbbiakban – nem (feltétlenül) a helyes értékek szerepelnek! 

B. Számítsd ki a bel- és külföldi menetrend szerinti járatok átlagsebességét km/órában, a két 
tesztvonal esetében pedig egyszerűen másold át a forrásfájlból a sebességértékeket! 

C. Az előzőekben kapott sebességértékek között nagyjából hússzoros eltérés is lehet. Az ilyen 
adatsorok egy közös diagramon történő, arányos ábrázolása esetén a diagram „magassága” értelem-
szerűen a néhány „nagy” értékhez fog igazodni. Ebben az esetben viszont a nagyszámú, az előzőek-
hez képest jóval kisebb értékek tanulmányozása lesz nehézkes. Ezért az összes adat közös diagra-
mon való, arányos ábrázolása mellett készítsd el, vele közös rendszerben azt a másik, „nagyított” 
diagramot is, amely a sebességértékek többségéhez igazodik! Ez utóbbira viszont a „nagy” értékek 
értelemszerűen nem fér(het)nek rá arányosan, ezt a „nagy” adatokat ábrázoló oszlopok formázásával 
is fejezd ki! A közös diagram a vasut munkafüzetben új (diagram típusú) munkalapként jelenjen 
meg, a minta szerinti formátumban (a munkalap neve: Sebességdiagram)! 

5. feladat: Menetrend (50 pont) 

Az Elladomb és Balázsrátót közötti nagy forgalmú vasútvonalon hatféle vonat közlekedik, ezeket 
A, B, C, D, E, F jelöli. Az A jelű vonat csak Kristófmonostorig jár, a többi végig, viszont nem (fel-
tétlenül) állnak meg minden állomáson. A megállók sorrendjét az elladomb.txt nevű, tabulá-
torokkal tagolt szövegfájl tartalmazza, és ebből tudod megállapítani azt is, hogy az egyes vonatok 
mely megállókat hagyják ki, és hány perc alatt teszik meg a két, egymást követő megállás közötti 
utat. 

A. Hozd létre az elladomb.txt fájl segítségével a vasut munkafüzetben az Elladomb 
nevű munkalapot a mintának megfelelően! Azokat a megállókat, ahol az A vonat már nem jár, víz-
szintes vonallal jelöld, azokat pedig, ahol a többi vonat csak áthalad, függőleges vonallal jelöld! A 
mintákon – itt és a továbbiakban – nem (feltétlenül) a helyes értékek szerepelnek! 

B. Az elladomb.txt fájlból a fentieken kívül az is kiolvasható, hogy a nap folyamán mikor 
és milyen vonat indul Elladombról. Készítsd el ennek alapján a vasut munkafüzetben a teljes 
napi menetrendet a mintának megfelelően a Menetrend nevű munkalapon! Az A vonat esetében 
a Kristófmonostoron túli megállók cellája maradjon üresen, az áthaladást továbbra is függőleges 
vonal jelezze, minden más cellában pedig az az időpont látszódjék, amikor az adott vonat az adott 
állomásra érkezik! Az összes vonat összes állomásához tartozó cellát egyetlen, a B3-ban elkészített 
függvény másolásával töltsd ki! A megoldáshoz ne használj segédcellát! Oldd meg, hogy az állo-
másnév és az indulási időpont, továbbá a vonat betűjele a táblázat görgetésekor is látható maradjon! 

C. Oldd meg, hogy az összes vonat esetében a gép órája szerint már elhagyott megállókhoz tarto-
zó időpontok piros karakterekkel, az elkövetkező 5 percben elérendő megállókhoz tartozó időpont-
ok pedig sárga háttéren félkövér, sötétkék karakterekkel jelenjenek meg! A további megállókhoz 
tartozó időpontok maradjanak eredeti formájukban! A mintán a 21 óra 15 perchez tartozó állapotot 
láthatod. 
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6. feladat: A világ néhány érdekes vasútvonala (77 pont) 

A leendő adatbázisunkban a világ néhány érdekes vasútvonalának adatai fognak szerepelni. Ez-
zel kapcsolatban kell majd feladatokat megoldanod. 

Figyelem! A megoldásod során gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, je-
lentés vagy űrlap) feliratában értelmes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk je-
lenjenek meg, mégpedig a kért sorrendben! 

Az adatbázisba szánt szöveges adatokat az „adat-ab-vasut.rtf” fájlban találod. Az 
adatbázisban minden vasútvonalhoz egy-egy képet is el kell majd helyezni, ezeket külön fájlokban 
találod meg: „adat-ab-vasut-?.jpg”. Az adatok forrása

2
 több weboldalról került válogatásra 

(2013. január - február). 

A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek: lekérdezés, űrlap vagy jelentés. 
Ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! Például, ha egy 
feladat „X” jelű és egy űrlap is és egy lekérdezés is szükséges hozzá, akkor egy lehetséges elneve-
zés: „X” nevű űrlap és „X_segéd” nevű lekérdezés. 

A. Hozd létre a szükséges adatbázist a kapott szöveges adatok és képek tanulmányozása után! Az 
adatbázis neve „vasut” legyen! Jó tanácsok:  

 Hozd létre a szükséges táblákat! Ne feledkezz meg arról, hogy a tábláknak legyen elsőd-
leges kulcsa is! A táblák neve legyen kifejező! 

 A táblák mezőit a kapott tárolandó adatok alapján alakítsd ki! A mezőnevek legyenek 
beszédesek! A mezők típusát és méretét úgy válasszad meg, hogy illeszkedjen a kapott 
adatokhoz, és a későbbi importáláskor majd ne veszítsünk információt! 

 A táblákban ne tárolj olyan adatot, amit ki lehet számítani a többi betervezett adatból (pl. 
lekérdezéssel)!  

 Kerüld el a felesleges többszörös adattárolást (azaz ne legyen redundancia)! 

 A táblák közötti kapcsolatokat bel kell tervezni a rendszerbe, ellenőrizd és gondoskodj 
erről! A megfelelő táblák közötti kapcsolatokat állítsd be az adatbázisban! A kapcsolatok 
beállításánál gondoskodj arról, hogy azok egy későbbi adatbevitelnél, importálásnál el-
lenőrzésre is kerüljenek (hivatkozási integritás, másként idegen kulcs megszorítás)! 

 Az adatok természete alapján, amennyiben szükségesnek látod, állíts be a táblákban to-
vábbi megszorításokat is! (Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz meg 
értelmes hibaüzenet megadásáról sem, ha az lehetséges!)  

B. Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba! Ne feledkezz meg a táblák közötti 
kapcsolatokat biztosító adatokról sem! 

C. Készíts jelentést „A világ néhány érdekes vasútvonala” címmel! A vasútvonalakhoz tartozó 
hely adatok a távolságuk szerint növekvő sorrendben szerepeljenek a listában! Az adatok legyenek 

                                                 
2
 Források (2013. január - február):  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_vas%C3%BAtt%C3%B6rt%C3%A9nete 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93V%C3%A1c%E2%80%93Szob-vas%C3%BAtvonal 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzszib%C3%A9riai_vas%C3%BAtvonal 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bajk%C3%A1l%E2%80%93Amur-vas%C3%BAtvonal 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanj%C3%B3_Sinkanszen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sany%C5%8D_Shinkansen 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaj_maglev_vas%C3%BAt 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maglev 

http://hu.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud-Est 

http://hu.wikipedia.org/wiki/TGV 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Acela_Express 

http://www.amtrak.com/train-schedules-timetables 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagysebess%C3%A9g%C5%B1_vas%C3%BAt  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_vas%C3%BAtt%C3%B6rt%C3%A9nete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93V%C3%A1c%E2%80%93Szob-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzszib%C3%A9riai_vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bajk%C3%A1l%E2%80%93Amur-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanj%C3%B3_Sinkanszen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sany%C5%8D_Shinkansen
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaj_maglev_vas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maglev
http://hu.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud-Est
http://hu.wikipedia.org/wiki/TGV
http://hu.wikipedia.org/wiki/Acela_Express
http://www.amtrak.com/train-schedules-timetables
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagysebess%C3%A9g%C5%B1_vas%C3%BAt
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láthatóak, olvashatóak! Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt „C.pdf” néven! A je-
lentés elejének fotóját a minták között megtalálod.  

D. Készíts lekérdezéssel olyan táblázatot, mint amit az adatforrás fájl „Vasútvonalak és címkék” 
fejezetében kaptál! Íme, a képe (a minták között is megtalálod): 

 

E. Készíts lekérdezést, amely kiadja a vasútvonalak nevét és a hozzátartozó, 500 kilométeren be-
lüli, kiemelt helyek számát! Csak azok a vasútvonalak jelenjenek meg, ahol több mint 3 ilyen hely 
van! A lista legyen vasútvonalak neve szerint névsorban! 

F. Készíts lekérdezést, amely kiírja a vasútvonalak összesített adatait: vonal nevét, a vonal hosz-
szát (kilométerben), a hozzátartozó helyek számát, valamint az érintett kontinensek darabszámát! A 
lista legyen vasútvonalak hossza szerint csökkenő sorrendben! 

G. Készíts lekérdezést, ami kiírja, hogy a vasútvonalaknál jelenleg mely címkék társulnak köz-
vetlenül a „gyorsaság” címkéhez! Az eredmény legyen névsorban! 

H. Készíts űrlapot „Vasútvonalak címkéi” címmel! A vasútvonalak közvetlen adatain kívül a 
címkéi is jelenjenek meg rajta! A címkéket ne kelljen gépelni, lehessen listából választani! Az elké-
szített űrlap tartalmazzon még két parancsgombot is! Az egyik gomb az űrlapot zárja be, a másik 
gomb hatására egy, a címkéket karbantartó űrlap induljon el! A címkéket karbantartó űrlapon is le-
gyen bezáró parancsgomb! A „Vasútvonalak címkéi” űrlap egy lehetséges elrendezésének fotóját a 
minták között megtalálod. 

I. Készíts lekérdezést, ami kiszámítja és kiírja a helyek távolságadatainak eloszlását adott inter-
vallumok alapján! Más megfogalmazásban: érdekel minket a helyek távolságadatainak gyakorisága 
(adott intervallumok szerint). Nézzünk egy példát! 

 

Legyen a számegyenes felosztva úgy, hogy az osztópontok rendre 100, 500, 1000 és 5000! Ezek 
a számok általában az intervallum felső határai (balról nyílt, jobbról zárt intervallumok). Meg kell 
határoznunk, hogy hány darab hely távolsága esik az egyes intervallumokba! Az utolsó darabszám 
pedig az utolsó határnál (most 5000-nél) nagyobb távolságú helyek száma! 

Elvárások a megoldáshoz: 

 A lekérdezésbe nem szabad beépíteni a konkrét intervallum felosztás számait, határait! 
Az általános megoldás érdekében hozz létre egy „hatar” nevű táblát, benne egyetlen 
mezővel. A mező neve legyen „ig”, típusa „valós szám”, és ez a tábla elsődleges kulcsa 
is egyben! A próbához a példában szereplő négy számot gépeld fel a létrehozott táblába: 
100, 500,1000 és 5000! 

 Az eredmény mindenképpen tartalmazza soronként az intervallum felsőhatárát és a da-
rabszámot! Másrészt könnyen belátható, hogy az eredmény sorainak száma pedig: a 
„hatar” táblában kapott felsőhatárok darabszáma plusz 1. 

 Az eredmény elején az intervallumok sorai jelenjenek meg a felső határok szerinti szám-
sorrendben! Az eredmény végén (az utolsó sorban) jelenjen meg az utolsó határ feletti 
adatok száma! 
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 Egy lehetséges megoldás „lefestett” képét a minták között is megtalálod: 

J. Készíts egy kezdőűrlapot (az adatbázis megnyitásakor elindul), melynek segítségével a fel-
adatokat le lehet ellenőrizni (el lehet indítani róla az összes általad megoldott lekérdezést, űrlapot és 
jelentést)! A gombok felirata a feladat betűjelét is tartalmazza! Az űrlapon legyen továbbá egy kilé-
pő gomb is, melynek megnyomására az űrlap bezáródik! 

7. feladat: Sinkanszen (34 pont) 

A mellékelt minta alapján készíts honlapot a Japán gyorsvasútról, a Sinkanszenről! A mintán 

megfigyelheted az oldalak elrendezését, a különböző igazításokat, térközöket és más tulajdonságo-

kat. 

Azon tulajdonságokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

 A szövegek egységesen Arial (sans-serif) betűtípussal vannak szedve. 

 Az oldalak böngészőben megjelenítendő címe minden esetben Sinkanszen legyen, amelyet 

az adott oldal témája követ kötőjellel elválasztva (Sinkanszen - Kezdőlap, Sinkanszen – 

Vasúti vonalai, stb.) 

 Az oldalakat index.html, vonal.html, linkek.html néven kell elmenteni! 

Minden oldalra igaz: 

 az oldal háttere: hatter.jpg, hivatkozások színe: #453c6e, látogatott hivatkozások színe: 

#CC0000 

 az oldal fejlécében a fejlec.jpg nevű kép található 

 az oldal fejlécében szereplő címfelirat színe: #CC0000 

 a tartalom a böngésző teljes szélességéhez képest 75%-nyi szélességű blokkban található, 

melynek szegélyének a színe: #453C6E, és vastagsága: 3 képpont 

 a menüben az aktuális oldal menüpontjára nem kell hivatkozást tenni 

 a címsorok színei: #453C6E 

 a menütől eltekintve minden link új ablakban nyitja meg a célt 

 az oldalak tartalmi részében található címei (Története, Vasúti vonalai, Linkek) 1-es címsor-

ral, míg alcímei (A Shinkanszen építése, A Sinkanszen vasúti vonalainak térképe) 2-es cím-

sorral vannak beállítva 

  a törzsszöveg sorkizárt igazítású 

 a láblécben a forrásként megjelölt oldalak a következők (ebben a sorrendben):  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sinkanszen, http://en.wikipedia.org/wiki/Shinkansen  

Története (index.html) 

 Minden szükséges információ leolvasható a mintáról 

Vasúti vonalai (vonal.html) 

 A táblázat külső szegélye 2 képpont vastag, belső szegélye 1 képpont vastag. A szegélyek 

színe: #453C6E 

 A táblázat első sorában a szöveg színe fehér, háttérszíne pedig: #453C6E 

 Az oldalon látható kép a terkep_kicsi.png, melynek a honlapon megjelenítendő mére-

te: 486x502 képpont. Ha erre rákattintunk, akkor (új ablakban) a terkep_nagy.png kép 

jelenik meg. 

 Egyéb tulajdonságok a mintáról leolvashatóak 

Linkek (linkek.html) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sinkanszen
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinkansen


2012/2013 7/7 OKTV döntő forduló 

 Az ezen az oldalon látható képre (kepterkep.jpg) készíts el egy képtérképet, az alábbi 

beállításokkal, linkekkel! 

o A JR logón egy téglalap alakú terület legyen, mely a http://www.japanrailpass.net/ 

oldalra mutat! 

o A TGV logóra egy sokszög alakú terület készíts, melyre kattintva (új ablakban) a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/TGV weblap jelenik meg. 

o A piros, kör alakú logóra pedig készíts egy kör alakú területet, melyre kattintva a 

http://www.jnto.go.jp/ weblap nyílik meg (szintén új ablakban) 

Elérhető összpontszám: 300 pont + 100 pont a 2. fordulóból 

http://www.japanrailpass.net/
http://hu.wikipedia.org/wiki/TGV
http://www.jnto.go.jp/
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A Szilvásváradi Erdei Vasút 

Kisvasút a Szalajka-völgyben 

A kisvasút a méltán nemzetközi hírű bükki 

Szalajkavölgyben vezet, a szilvásváradi lovas-

pályától a Fátyolvízeséséig. Nem csak a leg-

meredekebb vonalvezetésű hazai kisvasút, de 

egyben a legforgalmasabb is. 

 
Fotó: Sipos Tamás 

Az első világháborúig 

Az eger-putnoki helyiérdekű vasút megépítése 

lehetővé teszi a Bükk hegység nagy terjedelmű, 

részben még őserdeinek kihasználását. A raci-

onális erdőkihasználás pedig megkívánja olyan 

kommunikációk létesítését, melyek az arány-

lag nagy tömegeket akadálytalanul, gyorsan és 

olcsón juttatják el a termelési helyről a fo-

gyasztó piacához vivő vasutak állomásaihoz. 

 

Gőzös tehervonattal 

Fotó: ismeretlen 

Ez vezette lovag Wessely Károly szilvásvá-

radi földbirtokost azon elhatározásához, hogy 

az uradalmához tartozó Szilvásvárad és Nagy-

visnyó határában fekvő erdőségeit keskeny-

nyomtávú erdei vasutakkal hálózza be. A tör-

ténet 1908-ban kezdődött, mely év július 29-én 

a közigazgatási bejárás alkalmával az erre a 

célra alakult bizottság az engedélyezési, az 

építési és üzemeltetési feltételeket tárgyalta 

meg. Az építési feltételek egyfelől a normál 

nyomtávolságú iparvágány, másfelől a kisvas-

út építésével kapcsolatos megkötéseket rögzí-

tették. 

Napjaink történései 

A turisták azonban egyre nagyobb számban je-

lentkeztek, sokan megismerték a szalajka-

völgyi kisvasutat. A teherforgalom elapadása 

világossá tette, hogy a vasutat a turizmusnak 

kell fenntartania. Tóth Gyula főfelügyelő, aki 

ekkor a kisvasút ügyintézője volt jól látta ezt. 

Szívós munkával, sok utánajárással elérte, 

hogy 1967-ben a turistaforgalom érdekében az 

Eger–Szilvásvárad–Putnok MÁV vonalon 

Szilvásvárad-Szalajkavölgy néven megállóhe-

lyet létesítsenek. A számítás bevált, 1968-ban 

már 59.327 utasa volt a kisvasútnak. Sajnos 

csak a személyforgalmat bonyolító Fatelep–

Szalajka-Fátyolvízesés vonal maradhatott meg, 

a többit – mint említettük – felszedték.  

 
Vagonok közt 

Fotó: Bakos Attila (2011.03.15) 

1978-ban 175.686 utas volt, ám a pá-

lya(test) ekkora már igencsak elhasználódott, a 

felsőbb hatóságok a növekvő forgalomra való 

tekintettel a felújítás mellett döntöttek. 1979–

1980-ban a megmaradt 4,5 km hosszú vonalat 

teljesen felújították, az eddigi vágányzat helyé-

re 21,5 kg/m tömegű sínek kerültek. Ekkor ér-

kezett a megszüntetett Hegyközi Kisvasútról 
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az Mk48 2007 és 2037 pályaszámú dízel-

hidraulikus mozdony. A gépeket Mk48 403 és 

404-re számozták át. Velük együtt két Bax ko-

csi is érkezett, feltehetően az 551 és az 560 pá-

lyaszámú. A mozdonyokat ma is használják, 

ők adják a vonóerőt. Rajtuk kívül már csak 

egy L–60-as gép, a D04 602 van itt, de csak 

tartalék – párját az 1990-es évek elején Kecs-

kemétre szállították, ahol a kisvasúti 

skanzenban kiállítva látható.  

1992-ben az itt SzÁEV F 05–416 számot 

viselő Bax kocsit eladták, büfé lett belőle Bé-

késcsabán. Ugyanebben az évben a siklóhoz 

vezető vonal megmaradt csonkáját elbontották, 

és kétvágányos állomássá bővítették a Szalaj-

ka-Halastó megállóhelyet. Ezáltal egyszerűbbé 

tették az ellenkező irányba közlekedő vonatok 

keresztezését.  

1994-ben egy újabb Bax kocsival gyarapod-

tak, mely Kecskemétről érkezett, majd 1996-

ban a szintén Kecskeméten selejtezett Mk48 

2004 pályaszámú dízelmozdony is Szilvásvá-

radra érkezett. Ez utóbbi a másik két üzemelő 

mozdony számára szolgál alkatrészbázisul, a 

forgalomban soha nem közlekedett. 

1997-ben újabb vontatójármű került a kis-

vasútra: a Nagycenki Múzeumvasúton hosz-

szabb ideje nem használt 394,057 pályaszámú 

gőzmozdony is Szilvásváradra érkezett, így 31 

év szünet után újra gőzösfütty szól a Szalajka-

völgyben.  

A szilvásváradi jelenleg hazánk egyik leg-

nagyobb személyforgalmú erdei vasútja. A 

vonatok áprilistól októberig közlekednek, de 

tervezik a téli üzem felvételét is. 

Nyomtáv: 760 mm 

A pálya építési hossza: 7,49 km 

A pálya üzemi hossza: 3,64 km 

Díjszabási hossza (közforgalmú 

személyszállítás): 
5 km 

Legnagyobb emelkedés: 51‰ 

Legkisebb ívsugár: 50 m 

Csatlakozási hely az országos 

közforgalmú hálózathoz: 

Szalajka 

fatelep 

Hidak száma: 0 

Sínrendszer: 23,6 kg/m 

Engedélyezett tengelyterelés: 8 t 

Engedélyezett sebesség: 20 km/h 

394,057 (Szilvi) 

Nosztalgiavonatokat továbbít. 

 
Szilvi gőzös. A Közlekedési Múzeum tulajdona, 

testvére Debrcenben dolgozik. 

Fotó: Karsai István  

Gyártási adatok: MÁVAG, 5785/1949 

A járműtípus adatlapja (1316) 

A járműtípus a kisvasúti járművek adatbázisá-

ban (1316,0037) 

A mozdony eredeti pályaszáma GV 57, 

1955-ben számozták át jelenlegi, 394,057 pá-

lyaszámára. 

Szalajka-Halastó menetrend 

Vonatszám 
Kiinduló állomás 

és az ottani indulási idő 
Érkezik Indul 

Célállomás 

és az ottani érkezési idő 

3300 Szalajka-Fatelep (8
30

) 8
38

 8
38

 Szalajka-Fátyolvízesés (8
46

) 

3309 Szalajka-Fátyolvízesés (9
00

) 9
07

 9
07

 Szalajka-Fatelep (9
15

) 

3310 Szalajka-Fatelep (9
30

) 9
38

 9
38

 Szalajka-Fátyolvízesés (9
46

) 

http://www.kisvasut.hu/jarmulista/view_adatlap.php?id=90
http://www.kisvasut.hu/jarmulista/view_lista.php?kod=1316,0037%25
http://www.kisvasut.hu/jarmulista/view_lista.php?kod=1316,0037%25
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3319 Szalajka-Fátyolvízesés (10
00

) 10
07

 10
07

 Szalajka-Fatelep (10
15

) 

3302 Szalajka-Fatelep (10
30

) 10
38

 10
38

 Szalajka-Fátyolvízesés (10
46

) 

3307 Szalajka-Fátyolvízesés (11
00

) 11
07

 11
07

 Szalajka-Fatelep (11
15

) 

3312 Szalajka-Fatelep (11
30

) 11
38

 11
38

 Szalajka-Fátyolvízesés (11
46

) 

3317 Szalajka-Fátyolvízesés (12
00

) 12
07

 12
07

 Szalajka-Fatelep (12
15

) 

3304 Szalajka-Fatelep (13
00

) 10
08

 1
30

8 Szalajka-Fátyolvízesés (13
16

) 

3305 Szalajka-Fátyolvízesés (13
30

) 13
37

 13
37

 Szalajka-Fatelep (13
45

) 

3314 Szalajka-Fatelep (14
00

) 14
08

 14
08

 Szalajka-Fátyolvízesés (14
16

) 

3315 Szalajka-Fátyolvízesés (14
30

) 14
37

 14
37

 Szalajka-Fatelep (14
45

) 

3306 Szalajka-Fatelep (15
00

) 15
08

 15
08

 Szalajka-Fátyolvízesés (15
16

) 

3303 Szalajka-Fátyolvízesés (15
30

) 15
37

 15
37

 Szalajka-Fatelep (15
45

) 

3316 Szalajka-Fatelep (16
00

) 16
08

 16
08

 Szalajka-Fátyolvízesés (16
16

) 

3313 Szalajka-Fátyolvízesés (16
30

) 16
37

 16
37

 Szalajka-Fatelep (16
45

) 

3308 Szalajka-Fatelep (17
00

) 17
08

 17
08

 Szalajka-Fátyolvízesés (17
16

) 

3301 Szalajka-Fátyolvízesés (17
30

) 17
37

 17
37

 Szalajka-Fatelep (17
45

) 

3318 Szalajka-Fatelep (18
00

) 18
08

 18
08

 Szalajka-Fátyolvízesés (18
16

) 

3311 Szalajka-Fátyolvízesés (18
30

) 18
37

 18
37

 Szalajka-Fatelep (18
45

) 

Szalajka-Fatelep — Szalajka-Fátyolvízesés menetrend 

 Sz 3300 Sz 3310 Sz 3302 Sz 3312 Sz 3304 

Szalajka-Fatelep 8
30

 9
30

 10
30

 11
30

 13
00

 

Szalajka-Halastó 8
38

 9
38

 10
38

 11
38

 10
08

 

Szalajka-Fátyolvízesés 8
46

 9
46

 10
46

 11
46

 13
16

 
 

 Sz 3314 Sz 3306 Sz 3316 Sz 3308 Sz 3318 

Szalajka-Fatelep 14
00

 15
00

 16
00

 17
00

 18
00

 

Szalajka-Halastó 14
08

 15
08

 16
08

 17
08

 18
08

 

Szalajka-Fátyolvízesés 14
16

 15
16

 16
16

 17
16

 18
16

 

Szalajka-Fátyolvízesés — Szalajka- Fatelep menetrend 

 Sz 3309 Sz 3319 Sz 3307 Sz 3317 Sz 305 

Szalajka-Fátyolvízesés 9
00

 10
00

 11
00

 12
00

 13
30

 

Szalajka-Halastó 9
07

 10
07

 11
07

 12
07

 13
37

 

Szalajka-Fatelep 9
15

 10
15

 11
15

 12
15

 13
45

 
 

 Sz 3315 Sz 3303 Sz 3313 Sz 3301 Sz 3311 

Szalajka-Fátyolvízesés 14
30

 15
30

 16
30

 17
30

 18
30

 

Szalajka-Halastó 14
37

 15
37

 16
37

 17
37

 18
37

 

Szalajka-Fatelep 14
45

 15
45

 16
45

 17
45

 18
45
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Vasúttörténeti park 

Cím 

Vasúttörténeti Park 

Budapest, XIV. kerület, Tatai út 95.  

Tel.: (+36 1) 450-1497 

info@vasuttortenetipark.hu 

http://www.vasuttortenetipark.hu/ 
 

Európa legnagyobb vasúti élménymúzeuma 

Történet 

A Magyar Vasúttörténeti Park alapkövét 1999. november 22-én rakták le, a Közlekedési és 

Vízügyi Minisztérium, a MÁV Rt. és a MÁV Nosztalgia Kft. támogatásával közel nyolc hó-

nap alatt megvalósult beruházás. 

Komoly munkálatok után, amelyekkel csak a terület egy részét sikerült felújítani, 2000. jú-

lius 14-én nyitotta meg kapuit Európa első interaktív vasúti parkja. A Park 70.000 m2 alapte-

rületen száznál is több vasúti járművet, és a vasút üzemeltetéséhez szükséges berendezést mu-

tat be az egykori Északi Fűtőház vontatási telepén, a Tatai út 95. szám alatt. 

 

Az 1911-ben épült, a maga nemében páratlan 34 állásos körfűtőházban állomásoznak a 

nosztalgiamozdonyok, így például az ország legöregebb, működő gőzmozdonya 1870-ből és a 

legendás Árpád motorvonat a harmincas évekből (2 óra 57 perc alatt tette meg a Budapest-

Bécs közötti távolságot). A nosztalgia járművek büszkesége az 1912-ben épült elegáns teakfa 

étkezőkocsi, amely a mára fogalommá és nosztalgikus emlékké vált híres Orient Expressz 

mozdonya mögött robogott. 

Több mint 100 vasúti járműkuriózum parkol itt, közülük ötven ritka mozdony, vasúti jár-

mű: sínautók, kézi-és motoros hajtányok, mérőkocsi, gőzdaruk, hóekék, hómaró gépek és 

egyéb különlegességek, a legszebbek, a legértékesebbek összegyűjtve. A járműállomány az 

1870-es gőzmozdonyoktól a nagyteljesítményű villamos mozdonyokig mutatja be a vasút fej-

lődését. A járművek jelentős része ma is üzemképes, melyekkel a MÁV Nosztalgia Kft. bel-

földi és külföldi nosztalgiautazásokat szervez. 

Európa egyik legnagyobb szabadtéri vasúti múzeumában a látogatók nemcsak nézhetik az 

ősi masinákat, hanem maguk is kipróbálhatják azokat. Vezethetnek gőzmozdonyt, kipróbál-

hatják a sínautót, hajtányozhatnak, tehetnek egy utat a fordítókorongon, utazhatnak a lóvas-

úton. A mozdonyvezetés élményét a mozdonyszimulátor nyújtja, a sínkerékpáron az egyen-

súlyérzék tehető próbára. A bordó postakocsiban modellvasút vezetésére nyílik lehetőség. 

mailto:info@vasuttortenetipark.hu
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A szép parki környezet pihenésre invitál, a játékos programok után jól esik egy frissítő a 

Büfében, vagy a Nosztalgia Kávéház teraszán. A korgó gyomrokat a Füsti Étkezőkocsi várja 

ínycsiklandó falataival és szolid áraival. Akik a Park élményeit és „hangulatát” szeretnék ha-

zavinni, egy kis emléket is választhatnak maguknak a Nosztalgia ajándékboltból. 

Jegyárak 

Belépőjegy árak rendezvény napokon 

Gyermek 0-4 éves korig ingyenes 

Gyermek 4-18 éves korig 800 Ft/fő 

Nyugdíjas, vasutas, diák 800 Ft/fő 

Felnőtt 1400 Ft/fő 

Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) 3000 Ft 

Jegyárak általános napokon 

Gyermek 0-4 éves korig ingyenes 

Gyermek 4-18 éves korig 500 Ft/fő 

Nyugdíjas, vasutas 700 Ft/fő 

Felnőtt 1200 Ft/fő 

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) 2500 Ft 

Videójegy 800 Ft/fő 

Éves felnőtt bérlet 8000 Ft/fő 

Éves gyermek bérlet 5000 Ft/fő 
 

Nyitvatartás 2013-ban 

március 19. - március 30. 
hétfő: zárva 

keddtől vasárnapig: 10:00-15:00 

március 31. - november 4. 
hétfő: zárva 

keddtől vasárnapig: 10:00-18:00 

november 5. - december 2. 
hétfő: zárva 

keddtől vasárnapig: 10:00-15:00 

Megközelíthetőség 

A Magyar Vasúttörténeti Park Budapesten a XIII. és a XIV. 

kerület határán fekszik, a Tatai út 95. szám alatt. A Tatai út 

párhuzamos a Reitter Ferenc utcával és a Béke úttal.  

Autóval  

A Róbert Károly körút felől a következő útvonalon célszerű 

megközelíteni a parkot : a XIII. kerület, Reitter Ferenc utcá-

ra rákanyarodva, tovább egyenesen Újpest irányába, majd a 

Rákos-patakot elhagyva a Dolmány utcába (múzeum tábla jelzi a parkot) jobbra befordulni, 

amely egyenesen a park bejáratához vezet. 

Tömegközlekedéssel 

 30-as és a 30A autóbusszal a Keleti pályaudvartól, vagy Újpest Központtól (le-

szállás a Rokolya utcai megállónál) 
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 120-as autóbusszal az Árpád-híd pesti hídfőjétől, vagy Újpest központtól (le-

szállás a Reitter Ferenc utcai megállónál) 

 14-es villamossal Lehel tértől, vagy Újpest Központtól (leszállás a Rokolya ut-

cai megállónál) 

 vonattal: Budapest Nyugati pályaudvar – Esztergom vonalon közlekedő sze-

mélyvonattal. 

Képtár 

  

  

  

A Vasúttörténeti Park 2013. évi programjai 

Március 15-16-17. Oldtimerek Hétvégéje – veterán jármű kiállítás 

Április 13.  
Közlekedésbiztonsági Nap Gyermekeknek – Nem lehet elég ko-

rán elkezdeni: közúton, vasúton, tömegközlekedésen. 

Május 11-12.  Mozdony Matiné – Gőzmozdonyok parádéja 

Május 24.  
A Venice-Simplon Orient-Express érkezése a Vasúttörténeti 

Parkba 

Május 26.  Gyermeknap – 14 éves kor alatt a belépés díjtalan 

Június 15-16.  
50 éves járműveink: a V43 "Szili" villamos mozdony és az M61 

"NoHAB" dízelmozdony 

Június 22. 10:00-18:00 Magánvasutak Találkozója 
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Június 22. 18:00-01:00  Múzeumok Éjszakája 

Augusztus 23-24-25. XVIII. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás 

Augusztus 31.- Szept. 1. 

VI. Európai Kerti Vasutak Találkozója – kicsiny gőz- és dízel-

mozdonyok érkeznek a Parkba Európából, hogy a nagyközön-

ségnek bemutatkozhassanak 

Szeptember 1.  
A Venice-Simplon Orient-Express érkezése a Vasúttörténeti 

Parkba 

Szeptember 21-22. 
Közép-Európai Gőzmozdony Grand Prix – nagy gőzmozdonyok 

parádés versengése 

Október 11-12-13.  
Nemzetközi Vasútmodell Fesztivál – vasútmodellek, terepasz-

talok kiállítása és vasútmodell börze 

November 2.  A Magyar Tudomány Ünnepe – Vasútszakmai Nap 

December 7-8. 
Télapó Expressz indul a Nyugati pályaudvarról a Vasúttörténeti 

Parkba 

VII. Európai Kerti Vasutak Találkozója 

„Ahol kicsiny gőzmozdonyok zakatolnak, ott van a Vasúttörténeti Park” 

Idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre az Európai Kerti Vasutak Találkozója a Ma-

gyar Vasúttörténeti Park területén. A rendezvény minden évben nagy népszerűségnek örvend 

a látogatók körében, ugyanis dízel- és gőzmozdonyok kicsinyített másai vonulnak fel az apró 

sínpályán. 

Augusztus utolsó napjának hétvégéjén most is ellátogatnak a Vasúttörténeti Parkba a kör-

nyező országok kicsiny gőzösei. A kisvonatok zakatolva haladnak végig a 850 méter hosszú 

kerti vasút pályán, amely áthalad alagúton, egy kis tó felett ívelő igazi vasúti hídon, végül a 

szakasz végén visszatér a kiinduló állomásra. A rendezvény különlegessége, hogy a kicsinyí-

tett másolatokat nem csak megnézhetik, de kis is próbálhatják a gyerekek és szüleik.  

A magyarországi kerti vasút rajongók között is egyre többen építenek saját gőzmozdonyt, 

sőt néhányan a mozdonyhoz kapcsolható ülőkocsikat is elkészítik. Ezeket az egyedi készítésű 

remekműveket a látogatók is megcsodálhatják a rendezvény ideje alatt. 

A Vasúttörténeti Park több mozdonyával képviselteti magát a találkozón: a 203.001-es pá-

lyaszámú kisgőzössel; a 2008-ban készült, zöld színű kis Bobó mozdonnyal, és az új „Szilvia” 

kisgőzössel, amely a MÁV egykori 394-es gőzmozdony-sorozatának egyik működő tagja, a 

394,057 pályaszámú „Szilvi” gőzmozdony kicsinyített mása. (Az eredeti gőzös a Szilvásvára-

di Erdei Vasúton teljesít nosztalgia szolgálatot.) A múzeum kisgőzöse vezeti majd fel méltó-

ságteljesen a vendégmozdonyokat a pályára, hogy együtt futhassák a köröket ezen a hétvégén. 

A százéves körfűtőházban a látogatók megtekinthetnek továbbá gőzgépeket, LGB méretű 

vasutakat, és a gyermekek kedvéért a tervek között szerepel egy LEGO vasúti pálya bemuta-

tása is. Természetesen ugyanúgy, ahogy a többi rendezvényen, így most is lehet hajtányozni, 

nagymozdonyon utazni, modellvasutat vezetni és fordulni a fordító-korongon. 

A rendezvény mindkét napon 10:00-18:00 óra között látogatható Budapesten, a 

Tatai út végén. 


