
Az alkalmazás az Agrárminisztérium és az Észak-Magyar-
országi Informatikai Klaszter együttműködésében kiírt 
pályázat révén született, amin felsőoktatási intézmények 
hallgatói és egy alternatív programozó képzés résztvevői 
vehettek részt. A legjobb ötletet benyújtó – a második és 
harmadik helyezett segítségével – készíthette el az appli-
kációt a pályázat szakmai partnere, az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
munkatársai iránymutatásával.
A Google Play áruházból ingyenesen letölthető alkalma-
zásban a hazai erdei vasutakról olvashatunk számos infor-
mációt, amire szükség lehet a kirándulás tervezésekor, 
vagy amikor már a megállóban várjuk, hogy felszállhas-
sunk a vonatra. A kisvasutak bemutatóján kívül megtalál-
hatók benne a vonalak megállóinak a nevei, a menet-
rendjük, a díjszabásuk, de lehet tájékozódni például  
a kapcsolódó rendezvényekről is, külön menüpontban  
kiemelve a közeljövőben tervezett eseményeket.
Emellett tartalmazza azokat a látnivalókat is, amelyeket 
kisebb-nagyobb sétával felkereshetünk a kisvasutak meg-
állóiból. Ha több napig a környéken szeretnénk maradni, 
az alkalmazáson belül szálláshelyet is kereshetünk ma-
gunknak. A beágyazott térképen megtalálhatjuk az adott 
kisvasút nyomvonalát és megállóit is, valamint azt bön-
gészve megkereshetjük a közeli úti célokat.
Az alkalmazás külön érdekessége, hogy hazánkban első-
ként követhetjük nyomon a kedvenc kisvasutunk aktuális 
helyzetét. A vonat-tracking funkció egyelőre csak az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. által fenntartott Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút esetében működik, de remélhetőleg hamarosan  
a többi vasútnál is sikerül megteremteni hozzá a techni-
kai feltételeket. A funkciónak köszönhetően ezután nem 
feltétlenül kell például Lillafüreden felugranunk a kávénk 
mellől, a vonat helyzetéről bármikor néhány másodperc 
alatt információhoz juthatunk.
A Kisvasutak app jelenleg 8 hazai erdei vasútról tartalmaz 
információkat, ezért amennyiben valaki kisvasutazni sze-
retne, vagy csak érdeklik a kis zakatoló járművek, akkor 
ennek az alkalmazásnak feltétlenül a telefonján a helye. 
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Számos okostelefonos alkalmazás áll 
a rendelkezésünkre, hogy könnyebben rátaláljunk 
a természeti és kulturális látnivalókra. Ha azonban 
kirándulásunkat kisvasúti utazáshoz szerettük 
volna kötni, további térképes, internetes 
böngészésre volt szükség. Eddig! Idén májusban 
ugyanis megjelent a Kisvasutak-applikáció, ami 
hazánk erdei vasútjait és az azokhoz kapcsolódó 
célpontokat, szálláshelyeket mutatja be.
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