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Lillafüredi Állami Erdei Vasút 

Üzemigazgatóság 

3535 Miskolc, Erdész utca 24. 

+36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 

www.eszakerdo.hu, www.laev.hu  

 

Az előzetes regisztráció alapján a programra minden hely elkelt! További jelentkezőket 
már csak várólistára veszünk fel, ahonnan lemondás esetén lehet átkerülni a résztvevők listájára. 

(2019. március 19.) 

B-26-os fotósvonat Mahócára  

2019. március 23. szombat  

 

2019. március 23-án szombaton az ÉSZAKERDŐ Zrt. különleges 
fotósvonatozásra várja a kisvasutak és a vasútfotózás szerelmeseit. A program 
főszereplője a LÁEV egyedi mozdonya, az igen ritkán látható B-26-os lesz, Mahóca 
célállomással. 

 
Az alapvetően kötetlen jellegű programot kizárólag vasútfotósoknak ajánljuk, akik ismerik és 

betartják a vasútfotós programok íratlan szabályait. A különvonatos utazás során a szerelvény a normál 
menetidőhöz képest sokszoros idő alatt ér majd el célállomására, hiszen útja során a vonal szebbnél-
szebb pontjain fogunk fotómegállásokat tartani. A fotómegállások helye és száma előre nem 
meghatározott, azokat a helyszínen fogjuk meghatározni, a résztvevői igények lehetőség szerinti 
maximális figyelembe vételével. 

 
A fotósmenet reggel 9:30-kor indul majd Miskolc-Dorottya utca állomásról Mahócára. 

Visszaérkezés ugyanoda, legkésőbb sötétedésig. A köztes időben – főként a szárnyvonalon – 
menetrendi kötöttségek nélkül közlekedik majd a menet. 
 

A fotósvonat előzetes terveink alapján két szerelvényből áll majd: a B-26-os mozdonyból és az 
általa vontatott személy / teherkocsi(k)ból, valamint egy C-50-es mozdonyból és az általa vontatott 
kocsikból. A résztvevők számára előreláthatólag 1 db nyitott, Diamand típusú személykocsi áll majd 
rendelkezésre. Öltözködés tekintetében ezért meleg öltözettel számoljanak! 

 

FŐBB MENETRENDI SAROKPONTOK: 

 
9:00-tól Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

9:30 Fotósvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahóca felé 
10:00-ig Érkezés / áthaladás Diósgyőr-Majláth forgalmi telepen 

10:23-ig Érkezés Papírgyár állomásra 

legkésőbb 
17:54-ig 

Visszaérkezés Miskolc-Dorottya utca állomásra 

 
A menetrend tájékoztató jellegű. 
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk. 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK: 
 

egységesen 3600 Ft,-/fő  
 

Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Mahóca közti egyszeri oda-vissza utazásra a fotósvonato(k)on. 
 

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 
 

Az előzetes regisztráció határideje 2019. március 22. péntek 12:00. 
 
Határidő után, ill. a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében szállhatnak fel a vonatra! 
Jegyváltás előzetes regisztráció alapján, indulás előtt Miskolc-Dorottya utca állomáson. 
 
 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

- a jelentkezők pontos számát 

 

JELENTKEZÉS / további tudnivalók: kisvasut@eszakerdo.hu   
 

Minden jelentkezést legfeljebb 3 munkanapon  belül visszaigazolunk! 

A jelentkezésére kapott válaszlevelünket kérjük figyelmesen olvassa el, mert az fontos információkat tartalmaz! 

Az január 18-án 14:00 óra után érkező ímélekre már nem tudunk válaszolni! 
 

FIGYELEM! 
 

- A rendezvényt elsősorban vasútbarátoknak ajánljuk! A program során elvárt az etikus 
vasútfotós magatartás. Aki ennek íratlan szabályait a helyszínen megszegi, ill. a program 
résztvevőivel nem működik együtt, azt a szervezők távozásra szólítják fel. 

- Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott! 

- Mahóca és Andókút állomás közvetlen környezete kiépített infrastruktúra (melegedő, wc, büfé, 
stb.) nélküli erdei kirándulóhelyek. Időtöltését ennek figyelembevételével tervezze! 

- A vonatban csak nyitott kocsi közlekedik. 

- A B-26-os mozdony esetlegesen fellépő műszaki hibája esetén a fotósprogramot C-50-es 
mozdonnyal megtartjuk. 

- A programon résztvevők száma a szerelvény befogadóképessége okán korlátos! 

- A vonaton való helyfoglalás érkezési sorrendben történik, helybiztosítás nem lehetséges. 

- Csapadékos időjárás esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani. 

- A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 
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