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Az Országos Erdészeti Egyesület Miskolci
Helyi Csoportja 2011. április 14-én szak-
mai napot tartott. A rendezvény házigaz-
dája az ÉSZAKERDÕ Zrt. Lillafüredi Álla-
mi Erdei Vasút Üzemigazgatósága volt.

A közel 100 fõ résztvevõ elõtt Cserép
János, az OEE Miskolci HCS elnöke nyi-
totta meg a rendezvényt a csanyiki Er-
dészeti Erdei Iskolánál, majd fõhajtással
emlékeztek elhunyt kollégáikról, tag-
társaikról: Malinák Jánosról (†2009),
Korom Jenõrõl (†2010), Beély Miklósról
(†2010) és Halász Lászlóról (†2011). 

Ezt követõen Zay Adorján, az ÉSZAK-
ERDÕ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte
a megjelenteket.

Bózsó Gyula mûszaki osztályvezetõ
és Mátrai Imre, a LÁEV üzemigazgatója
ismertette a Lillafüredi Állami Erdei Va-
sút történetét, az ökoturisztikai fejlesz-
tés részleteit. 

Az erdei vasutat eredetileg teherszál-
lításra, elsõsorban a Bükk erdeiben ki-
termelt faanyag mozgatására építették
meg. A pálya tervezésére Stern Zsig-
mond és Stern Imre budapesti mérnö-
köket kérték fel. A tervezés befejezésére
és a kivitelezés mûszaki felügyeletére
Modrovich Ferenc erdõmérnök kapott
megbízást, aki a rendkívüli terepnehéz-
ségeket sikeresen áthidalta. Az elsõ, fá-
val megrakott szerelvény Garadnáról a
Miskolc központjához közeli Fás-kertbe
1920. november 14-én érkezett.

A Magyar Királyi Vasúti és Hajózási
Felügyelõség 1923-ban engedélyezte az
akkor még Szinvavölgyi Erdei Vasút ré-

szére a személyszállítást. A Lillafüredi
Állami Erdei Vasút elnevezést 1929-tõl
használjuk. 

A teherszállítás 70 év után, 1990-ben
végleg megszûnt, azóta a lillafüredi er-
dei vasút kizárólag turisztikai funkciót
tölt be. Napjainkban Miskolc város má-
sodik leglátogatottabb turisztikai látvá-
nyossága, az éves utaslétszám eléri a
200 000 fõt. 

A LÁEV az elmúlt években több ran-
gos elismerést is szerzett:

2005: A miskolci közgyûlés döntése
alapján az erdei vasút kollektívája el-
nyerte a „Civilek támogatásáért” díjat. 

2006: A gazdasági- és közlekedési
miniszter a „Közlekedésért Érdemér-
met” adományozta a megelõzõ évek
mûszaki fejlesztéseinek elismeréseként. 

2009: Mint Miskolc város környeze-
tének egyik legattraktívabb turisztikai
szolgáltatója, az Észak-magyarországi
Regionális Idegenforgalmi Bizottságtól
kiérdemelte az „Észak-Magyarország
Turizmusáért” nívódíjat.

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút
2010-ben ünnepelte fennállásának 90.
évfordulóját. E jeles alkalom méltó
megkoronázása volt a 2010-ben lezárt
európai uniós projekt, mely az Észak-

magyarországi Operatív Program kere-
tében valósult meg 229 millió Ft érték-
ben, melybõl a támogatás összege 206
millió Ft volt.

A projekt során
egy 50 éves, MK-
48 típusú dízel-
hidraulikus moz-
donyt átalakítottak
dízel-elektromos
hibrid üzemûvé. A
lillafüredi állo-
másépület teljes
külsõ-belsõ felújí-
táson esett át, ami
mellé funkcióbõ-
vítés is párosult.
Az épület fõbejá-
rata korszerû auto-

mata tolóajtót kapott, valamennyi nyílás-
zárót és a külsõ vakolatrendszert is
megfelelõ hõszigeteléssel újították fel.
Megújult a tetõ is, melyet patinázott,
kettõs hódfarkú cserepek fednek be.

Az épület alsó szintjét akadálymente-
sítették. A korábbi zegzugos épület
földszintjén 4 terembõl álló kiállítás ke-
rült kialakításra, amely bemutatja a LÁ-
EV 90 éves történetét, valamint a fõvo-
nal mentén található turisztikai látvá-
nyosságokat. Emellett a látogatók ízelí-
tõt kapnak az ország valamennyi állami
erdei kisvasútjának életébõl is. Kiállítás-
ra került egy felújított MK-48 típusú
mozdony vezetõfülkéje, melybe be-
szállva valódi mozdonyvezetõi élmény
szerezhetõ, mivel a vonatszimulátor-
program által megelevenedik a lillafü-
redi fõvonal. 

Az emeleti galériában a Bükki Nem-
zeti Park ökocentrumot rendezett be. 

A helyiségek váróteremként is to-
vább funkcionálnak, berendezésüknél
szempont volt a minél interaktívabb ki-
alakítás, hiszen elsõsorban kisgyerme-
kes családok érkezésére számítunk. 

Garadnán már régóta igény volt egy
olyan létesítményre, mely az odaérkezõ
utasok alapvetõ szükségleteit, igényeit
kiszolgálhatná. A pályázat kapcsán hi-
ánypótló beruházásként került megépí-
tésre az új végállomás épülete, mely
megjelenésében a lillafüredi fedett pe-
ront idézi. Az ácsszerkezet és a tetõfe-
dés által közrefogott kicsi téglaépület-
ben pénztárfülke, férfi, nõi és akadály-
mentes mosdó kapott helyet.  
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