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Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 
A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, azaz a 7-es számú vasútvonal keskeny nyomtávú vasút, 

Budapest egyik közlekedési látványossága a város II. és XII. kerületében. Érdekessége, hogy a 

szolgálatot gyermekek látják el felnőttek felügyelete mellett. 

A vonal két végállomása Széchenyihegy és a 235 méterrel alacso-

nyabban elhelyezkedő Hűvösvölgy. A pálya 11,2 km hosszú, egyvágá-

nyú, nem villamosított, a vasútvonalon a kereskedelmi és forgalmi szol-

gálatokat a vonal átadása óta 10-14 éves gyermekek látják el (felnőtt 

felügyelettel). 2015-ben bekerült a Guinness-rekordok közé, mint a vi-

lág leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és kereskedelmi 

szolgálatot gyermekek látják el. A végállomások közötti távot a szerel-

vények 20 km/h engedélyezett sebességgel átlagosan 40-45 (nyáron kb. 50) perc alatt teszik meg. 

A Kárpát-medencei Kisvasutak Napjának évadnyitó rendezvénye, a Kisvasúti napja: április 

második szombatja. 

A kisvasút építése 1948. április 11-én kezdődött. A vasútépítéssel párhuzamosan a MÁV 

szakoktatói az első pajtásokat felkészítették a vasútüzem, forgalom szabályaira. Így a vasútvonal 

megnyitásának napján az első utasokat már vasutas egyenruhába öltözött úttörők fogadhatták. Az 

Úttörővasútra jeles vagy jórendű tanulókat vettek fel. Fennállásának teljes idején jellemzően min-

dig többszörös (az 1970-es években akár tízszeres) volt a túljelentkezés. 

1990-ben az intézmény nevét Gyermekvasútra változtatták. 1989–1991 között a MÁV Keleti 

Pályafenntartási Főnökség kivitelezésében az építéskor lefektetett 23,60 kg/folyóméter rendszerű 

sínek helyére a Budapest–Esztergom-vasútvonal átépítése során kinyert, használt, 48 kg/folyómé-

ter súlyú sínszálak beépítésével történt meg a vonali pálya felújítása. A kes-

keny nyomközű vasúti pálya felépítményeként a zúzottkő ágyazatra fektetett 

faaljakra hevederekkel egymáshoz illesztett sínszálak a korábbi nyíltleme-

zes, síncsavaros rögzítés helyett a MÁV-nál szabványos GEO-s alátétleme-

zekkel kerültek lerögzítésre. A hűvösvölgyi vontatási telep felépítményeként 

maradtak a zúzottkő ágyazatra fektetett faaljakra, nyíltlemezes síncsavaros 

rögzítéssel leerősített, hevederekkel egymáshoz csatlakozó, a Diósgyőri 

Acélművekben 1950-ben és 1966-ban gyártott 34,50 kg/folyóméter tömegű 

sínszálak. A kisvasúti üzemhez képest a rajta közlekedő szerelvények nagy 

önsúlyából adódó rendszeres tengelyterhelés és a hegyi vonalvezetés kis sugarú íveinek ellenére a 

20 km/h pályasebesség miatt alacsony az igénybevétele. Bő fél évszázados koruk ellenére jó álla-

potban vannak a rendszeresen karbantartott és felújított járművek mellett az 1950-es évek hangu-

latát őrző állomások. 

A Gyermekvasút változatlan népszerűségét jelzi, hogy 2012. június 23-án több mint kétszáz 

új iskolást avattak gyermekvasutassá a Hűvösvölgyben. A kisvasúton – amennyiben az aktuális 

szabályok lehetővé tették – a 2020-2021-es koronavírus járvány idején (nyáron és ősszel) is szol-

gálatot teljesítettek a gyerekek. Amikor a személyszállítás szünetelt, a gyerekeknek online rendez-

vényekkel készültek az ifivezetőik. A felnőtt dolgozók karbantartási és felújítási munkálatokat vé-

geztek. A MÁV 100 millió forintból komplexen felújította és fejlesztette Hűvösvölgy állomást, 

valamint az előtte található parkot. Kisebb-nagyobb munkálatokat végeztek az egész vonalon. Töb-

bek között Normafa megállóhelyen is megemelték a peron magasságát, és megújult Virágvölgy 

állomás. Több jármű is felújításra került, és ekkor érkezett 70 év után újra a Gyermekvasútra az 

úgynevezett Cax kocsi is. 

                                                           

 A Cax 529-es pályaszámú négytengelyes, nyitottperonos vasúti kocsi, a Gyermekvasút legújabb büszkesége. 
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Állomásai és megállóhelyei 
Hét állomása és két táblás megállóhelye van: 

Megállóhely Átszállási kapcsolatok 

Széchenyihegy Logo tramway-budapest.svg 60 (fogaskerekű) 

Normafa BKV busz symbol.svg 21, 21A, 212 

Csillebérc BKV busz symbol.svg 21 

Virágvölgy  

Jánoshegy Logo libego.svg Libegő 

Vadaspark (Csak csoportok előzetes kérése 

esetén állnak meg vonatok) 
 

Szépjuhászné 

BKV busz symbol.svg 22, 22A, 222 Volán 

regional bus logo.svg 781, 782, 783, 784, 785, 

786, 787, 789, 791, 793, 794, 795 

Hárshegy  

Hűvösvölgy 

BKV busz symbol.svg 29, 57, 63, 64, 64A, 

157, 157A, 164, 257, 264 Logo tramway-

budapest.svg 56, 56A, 59B, 61Széchenyihegy 

Látványosságok a Gyermekvasút környékén 

o Bátori-barlang 

o Budakeszi Vadaspark 

o Budaszentlőrinci Pálos kolostor romjai 

o Csacsi-rét 

o Disznófő-forrás 

o Erzsébet-kilátó 

o Kaán Károly-kilátó 

o Makovecz Imre-kilátó 

o Kossuth-szobor 

o Libegő 

o Magyar Szentföld-templom 

o Makkosmária 

o Nagyrét (Hűvösvölgy) 

o Ördög-orom 

o Széchenyi-emlék 

o Széchenyi-hegyi adótorony 

o Szent Anna kápolna 

o Szent Anna rét 

o Tündér-szikla 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermekvas%C3%BAt_(Budapest) 
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