LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
SZABADBATTYÁN – BALATONFÜRED VONALSZAKASZ VILLAMOS FELSŐVEZETÉK KIÉPÍTÉSE,
ÁLLOMÁSOK RÉSZLEGES AKADÁLYMENTESÍTÉSE, VASÚTÉPÍTÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK
ELVÉGZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIVITELEZÉS
A Szabadbattyán-Balatonfüred vasútvonal korszerűsítése európai uniós támogatási források
felhasználásával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A kivitelezést
a VASÚTVILL Kft. és az R-KORD Kft. által létrehozott ÉB 2018 Konzorcium végzi.
A beruházás során megvalósul a vasútvonal villamosítása, mely Balatonfüredig lehetővé teszi villamos
vontatású szerelvények közlekedését, ebből kifolyólag Székesfehérvár helyett Balatonfüreden fog
megtörténni a mozdonycsere, ezáltal komfortosabb és környezetbarátabb vasúti közlekedés
valósulhat meg Budapest és Balatonfüred között.
A rekonstrukció során megvalósul Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomások
átépítése, melynek keretén belül új vágányhálózat, térvilágítás, korszerű, akadálymentesített
magasperonok, esőbeállók létesülnek. A peronokon a kor elvárásainak megfelelő padok, hirdetőtáblák
és szeméttárolók kerülnek telepítésre. Jelen projekt keretében előkészítésre kerülnek a későbbi
fejlesztésekhez szükséges csatlakozási pontok (pl: jegykiadó automata, vizuális utastájékoztatás), hogy
azokat a peron bontása nélkül lehessen a későbbiekben telepíteni. Alsóörs állomás meglévő, de
használaton kívüli vágányai, továbbá Balatonalmádi állomás nem használt csonkavágánya elbontásra
kerülnek. Alsóörs állomáson a felsővezetéki hálózat üzemeltetéséhez szükséges telephely, a
karbantartó járművek részére új járműtároló épület létesül.
A vonalszakaszon megtörténik a forgalmas út- és gyalogos vasúti átjárók, csőátereszek korszerűsítése
és a közművek szükséges szintű átépítése, esetleges kiváltása. Jelen projekt keretében át nem épülő
állomásokon, illetve nyíltvonali szakaszokon kizárólag vágányszabályozás fog történni. Zajvédelmi fal
építése, illetve a felvételi épületek felújítása, esetleges újjáépítése, P+R parkolók építése későbbi
projektek keretén belül valósulhatnak meg.
A balatonakarattyai csittényhegyi alagútban a vasúti pálya és vele együtt az alagút alaplemeze
minimális mértékben lesüllyesztésre kerül annak érdekében, hogy az alagútban a villamos felsővezeték
az érvényben lévő előírásoknak, védőtávolságoknak megfelelően kiépülhessen.
A projekt keretében az egyes létesítmények megvalósításának, illetve a vasúti felsővezeték biztonságos
üzemeltetésének érdekében szükséges mértékben kerül sor fa- és bozótírtásokra. A fakivágásokhoz
részletes, faegyedenkénti felmérést és az alapján fakivágási tervet készített a Konzorcium. Azon
kivágandó, vagy gallyazásra ítélt fák esetében, melyek magánterületen vannak, a tulajdonos írásbeli
értesítést kap, és a tulajdonos nyilatkozata alapján lesznek elvégezve a fakivágások, illetve gallyazások.
A közterületen, illetve MÁV Zrt. területén elvégzendő fakivágások a magántulajdont érintő
fakivágásokkal együtt vegetációs időszakon kívül, szeptember és március hónapok között történnek.
A Konzorcium szerződéses kötelezettségének eleget téve a kivitelezési munkák során érintett
épületekről, egyéb létesítményekről, utakról, járdákról még a kivitelezés megkezdése előtt
állapotrögzítést fog készíteni, mely bizonyító erejű dokumentáció lesz az esetleges károsodások
(repedések) elbírálása során.
A kivitelezési munka tervezetten 2019. szeptember eleje és 2021. május közepe között több ütemben
fog megvalósulni. Ezen időszakok alatt részleges éjszakai vágányzárakra és teljes vonatkizárásokra is
számítaniuk kell a lakosoknak. A nyári főszezoni időszakokban a vasúti forgalom zavartalanságát
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biztosítva történnek kivitelezések. Az éjszakai és a teljes kizárásos vágányzárak idején az utasforgalom
lebonyolítását vonatpótló autóbuszokkal biztosítják. A vonatpótló autóbuszok közlekedéséről, a
vágányzárakról és a pontos menetrendet illetően az ELVIRA menetrendi keresőben, a MÁV-csoport
honlapján a vágányzári hírekben, a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az állomási
hirdetményekből kap tájékoztatást az utazóközönség.
A korlátozásokról, útlezárásokról, terelésekről a munkák idő szerinti várható ütemezéséről
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a konzorcium a panasziroda.eb@vasutvill.hu e-mail
címen, illetve a +36 30 536 8631-es telefonszámon keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek.
Az átépítés ideje alatt kérjük türelmüket és szíves együttműködésüket.
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