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Tárgy; Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója 
Balatonakarattya felvételi épület tervezése

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Ügyvezető Alelnök Asszony!

Köszönettel megkaptuk a 2021. április 30-i keltezésű levelüket, melyet a Balatonakarattya 
megállóhelyen található felvételi épület átépítésével kapcsolatban írtak.

Az elmúlt években a Balaton környéki vasútvonalakon megtörtént fejlesztésekhez 
kapcsolódva került megindításra mind az északi-, mind a déli parton számos felvételi épület 
és azok környezete felújításának előkészítése, egyben az északi parton még hiányzó 
akadálymentesített peronok tervezése. A program részét képezi Balatonakarattya 
megállóhely is, amely a balatoni kerékpározás szempontjából különösen fontos szerepet 
tölt be.

A tervezés elején, a helyszíni bejárások és a felmérések elkészítését követően a Tervezők 
megállapították, hogy a meglévő, 80-as évek végén épült, posztmodern épület hátsó falán 
van egy hosszirányú repedés, ami a meglévő támfal nem megfelelő teherbírására, illetve 
az épület mögötti csapadékvíz elvezetés hiányosságaira utal. A peron akadálymentesen 
nem megközelíthető, a meglévő rámpa az előírásokat nem elégíti ki. A tervezési felmérések 
eredményeképpen megállapításra került, hogy az épület külső megjelenésének, 
tömegének és főfalainak megtartása mellett maradéktalanul nem biztosítható a projekt 
által megvalósítani kívánt 21. századi utaskomfort és a teljes akadálymentesítés. További 
kiemelendő probléma, hogy az épületbe nem fér be a MÁV-START Zrt. által tervezési 
diszpozícióként megadott, a mai elvárásoknak megfelelő pénztár blokk kialakítás, tehát a 
rendelkezésre álló nettó alapterület is kevesebb, mint az üzemeltetői igény. A jelenlegi 
épület összes nettó alapterülete 86 m^, míg csak a szükséges és minimális alapterülettel 
kialakított MÁV üzemi helyiségek összes nettó alapterülete 70 m^, tehát utasforgalmi
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területnek így nem maradt volna már hely az épületben, annak bővítése pedig sem 
építészeti, sem gazdaságossági szempontból nézve nem lett volna ésszerű.

A vasútvonal melletti peronokat az akadálymentesség és a vasúti szabványok miatt 
mintegy 25 centiméterrel meg kell emelni (ún. SK+55 magasperon). Mivel az épület igen 
közel helyezkedik el a vágányokhoz, így ez a 25 centiméteres emelés nehezen lenne 
kifuttatható a vágányok felőli homlokzatig. Csittényhegy megállóhely esetében szintén 
meg kell emelni a peron magasságát, de mégis meg lehetett tartani az eredeti épületet, 
mert ott ki lehetett hozni a szabványos lejtéseket a megemelt peronhoz. Balatonakarattya 
esetében az új épülettel kedvezőbb lejtésképet lehetett kialakítani az épület bejáratától 
4,5 méterre elhúzott folyókába lejtetve az esővizet. Megmaradó épület esetén ez a folyóka 
közvetlenül az épület homlokzata mellé kellett volna kerüljön, ami egy utólagosan szigetelt 
(tehát víztől nem teljeskörűen védett) épület esetén műszakilag súlyos és felvállalhatatlan 
rizikófaktor lenne.

További műszaki érvek és indokok az új épület mellett, hogy a jelenlegi felvételi épület 
fedett tornácos tere nagyon szűkös, csak közlekedésre alkalmas, várakozásra és 
elközlekedésre egyszerre nem. Az épület felújítása miatt kötelezően előírt utólagos 
hőszigetelésével (15-20 cm) ez a tér tovább szűkült volna. Az épület utólagos hőszigetelése 
az épület arányait megváltoztatná, az építészeti karakter szempontjából meghatározó kő 
lábazat sértetlen elbontása és visszaépítése nem garantálható, eltérő megjelenésű új kővel 
való kipótlása vagy levakolása pedig nagyban rontaná az épület megjelenését. Egy lift 
építészetileg szervesen nem illeszthető a meglévő épülethez, csak attól független, idegen 
elemként megjelenő „toronyként", a liftet kiváltó rámpa pedig a kötelező pihenőhelyek 
kialakítása miatt 70 méter hosszúságban küzdené le a 4 méteres szintkülönbséget, 
gigantikus, zikkurat-jellegű támfal-építményt eredményezve.

A fentieken túl megjegyeznénk, hogy a MÁV Zrt., mint Üzemeltető is egyértelműen a 
meglévő épület bontása és a fejlesztési koncepciójába illeszkedő, a folyamatosan változó 
utaskomfort igényeket kielégítő új, transzparens épület építése mellett tette le a voksát

A korszerű épület a korábbiakhoz képes jelentős funkcionális többlettel bír 
(akadálymentesítés, lift, fedett kerékpár pont, nagyobb fedett váró, korszerű váró 
üvegfalakkal a peron felé, a MÁV-START Zrt. előírásait kielégítő pénztár blokk). Az új épület 
a település felől (az utca szintjéről) is megmutatja magát egy földszintes épület 
formájában, illetve a Budapest felől vonattal érkező kerékpárosoknak. Az utcaszinten 
megjelenő, visszafogott léptékű épületrészek hátrahúzásra kerültek, az új épület 
elsősorban a mai rézsűre épül rá. Balatonakarattya megállóhely jelenti a Balaton kapuját, 
amin keresztül elérik a tavat megkerülő kerékpárutat, az épület tehát egyfajta 
fogadóépületként fog működni a fejlesztés megvalósulása után, ez adja a felső szinten 
kialakított kerékpáros pont (bérlemény) létjogosultságát is.

A tervezés során az Önkormányzatnak a terv bemutatásra került, a lakossági észrevételek 
alapján tárgyi témában 2021. április 28-án online lakossági fórumot tartottunk a Tervezők 
bevonásával. Az épület engedélyeztetése megtörtént, tehát a szükséges építési 
engedélyeink rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek elkészültek. A lakossági fórumon 
elhangzottak alapján az épület utcafronti megjelenését kis mértékben módosítottuk. A 
legfrissebb látványterveket a levelünkhöz mellékelten küldjük.
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Beruházóként bízunk benne, hogy megvalósulhat a mind építész-szakmai, műszaki, mind 
infrastrukturális és gazdasági szempontból előremutató fejlesztési terv. Tájékoztatjuk 
Önöket ugyanakkor, hogy a kivitelezéshez szükséges forrás jelenleg még nem áll teljes 
mértékben rendelkezésünkre, így jelenleg még nem született végleges döntés a kivitelezés 
megindításának időpontjáról.

Budapest, 2021. május

Üdvözlettel:

9 NIF Zrt.

Szilágyi Tibor
projektiroda-vezető

Artúr
vasútfejlesztési igazgató
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