
                                                                    

Tárgy: Balatonakarattya megállóhely rekonstrukciója       

                                                                           

1. Előzmények 

1.1. A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé 

nyilvánította – többek között - a 29. számú vasútvonalak, balatoni vasútállomások rekonstrukcióját. 

1.2. A NIF szerepe. A közlekedéspolitikáért felelős minisztérium megbízásából a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - továbbiakban NIF - végzi többek között a vasútfejlesztési feladatokat. 

1.3. A NIF Zrt. által készíttetett „Telepítési tanulmányterv” szerint a vasútállomások 
rekonstrukciójával kapcsolatos projektcélok: 

- az utazóközönség igényeinek költséghatékony kielégítése,  

- az utazóközönség részére nyújtott szolgáltatás minőségének javítása,  

- a meglévő épület funkcióvizsgálata és racionalizálása, ezzel párhuzamosan az épületek 
üzemeltetési költségének csökkentése, a felújított vasútállomások arculati és funkcionális 
illesztése a balatoni desztináció turisztikai adottságaihoz és fejlesztéseihez. 

1.4. NIF Zrt. Fürdőegyesületnek küldött válasz levelei, egyéb tájékoztatásai 

- NIF K-17468/2021 számú levele 

- NIF K-25303/2021 számú levele 

- Egyéb tájékoztatások 

1.5. Engedélyek, kiviteli tervek 

- A NIF 2021.05.19-i tájékoztatója szerint „Az épület engedélyeztetése megtörtént, tehát a 
szükséges építési engedélyeink rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek elkészültek”. 

- Engedély határozatok, dokumentumok és a hivatkozott kiviteli tervek nem elérhetőek. 

1.6. Balatonakarattya Polgármesterének 31-103/2021 számú állásfoglalás kérő levele 

1.7. A meglévő épületet a MÁV Tervező Intézete tervezte a 80-as években. 

 

2. Az utazó közönség és a Település Polgárainak igényei 

- A NIF Zrt. által is kiemelten fontosnak tartott projektcél, az utazóközönség igényeinek 
költséghatékony kielégítése, és az utazóközönség részére nyújtott szolgáltatás minőségének 
javítása. Balatonakarattya esetében az alábbiak:  

- Az épület folyamatos (és nem az eddigi gyakorlatnak megfelelő) „üzemeltetése”, így különösen a 
jegyvásárlási lehetőség (pénztár és jegyautomata beállítása), fűtött váróterem és a megfelelő 
számú mosdók), állandó Wifi elérhetőség biztosítása. 



- A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megoldása, így különösen az épület és 
peron akadálymentes megközelítése, akadálymentes WC létesítése, a vonatra történő le- és 
felszállás akadálymentes biztosítása. 

- Az állomás közlekedési kapcsolatainak megoldása, különös tekintettel a közelben lévő Budapest-
Balaton és Balaton Bringakör csomópontra, valamint a helyi gyalogos, kerékpáros és autós 
megközelítésre. 

- Rendezett és folyamatosan „fenntartott” környezet (parkolók és zöldfelület). 

- A környékbeli lakosok nyugalmának minimális zavarása. 

 

3. Észrevételek 

3.1. Tájékoztatás 

- A Település Polgárai Balatonakarattya Önkormányzatának „a vasúti megálló felújításával 
kapcsolatos HÉSZ módosítás” megindításakor kiadott 2021.01.15-i tájékoztatójából értesültek.  

- „Lakossági észrevételek alapján” a NIF 2021.04.28 online tervismertetést tartott.  
- Balatonakarattya Polgármesterének 2021.06.25-i állásfoglalás kérő levele szerint, „… a MÁV 

kijelentette, hogy amennyiben az általuk tervezett állomás építésére a HÉSZ módosítás okán nem 
kerül sor, úgy az állomást nem építi át, így a további időszakban – akár több évtizeden keresztül 
– a jelenlegi épület fog állomásépületként funkcionálni. Amennyiben a jelenlegi állomásépület 
megmarad, úgy a peronok megemelésére – a MÁV ez irányú tájékoztatása értelmében – 
műszakilag nincs lehetőség”. 

- Megjegyezzük, hogy Település Polgárai nem kaptak semmilyen tájékoztatást és észrevételezési 
lehetőséget, sem a tervezés 2019-es elindításakor, sem a tervezési program összeállításakor, 
sem a 2020-as engedélyezés során, így véleményeket megfogalmazni vagy javaslatot tenni sem 
volt módjuk, tehát az érintetteknek a tervezett beruházással kapcsolatban (az engedélyekkel 
rendelkező tervekbe) semmilyen beleszólási lehetőségük sem volt!  
 

3.2. Balatonakarattya megállóhely rekonstrukciójával kapcsolatos részletes észrevételek                                                                            

 Az utazóközönség igényeinek költséghatékony kielégítésével és az utazóközönség részére nyújtott 
szolgáltatások minőségének javításával maximálisan egyetértünk. Határozott véleményünk, hogy 
lényegesen „költséghatékonyabban” lehet a szolgáltatások minőségét javítani a meglévő épület 
külső megjelenésének megtartásával, az épület mai kor igényei szerinti belső felújításával, az 
állomás környezetének rendezésével, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításával, mint annak elbontásával és egy új építésével.  Részletesen: 

 3.2.1. Épület 

a, Az épület hátsó oldalán látható repedés  

- Nem indokolja a meglévő épület bontását az épület hátsó oldalán látható repedés, ezt erősítette 
meg a tartószerkezeti szakmérnök és a projektmenedzser is.  

-  A NIF által készíttetett „Telepítési tanulmányterv” szerint ez a repedés „nem veszélyezteti az 
épület hosszú távú fenntartását”.  

- Megjegyezzük, hogy a szakértő javaslatának kivitelezése minimális költséget igényel. 

 



b, Az épület mögötti „csapadékvíz elvezetés hiányosságai” 

- Ezen probléma megnyugtató rendezéséhez elegendő a karbantartás során elmaradt csapadékvíz 

elvezető rendszer rendbetétele. (A szakértő is ezt javasolta.) 

- Megjegyezzük, ez sem jelent többletköltséget az új építéséhez képest, a mielőbbi megoldása 

pedig az épület állagmegóvása miatt évek óta időszerű. 

c, A MÁV 70 nm-es igénye  

- A NIF szerint, az épület megtartásával nem biztosítható a „megvalósítani kívánt 21. századi 

utaskomfort és a teljes akadálymentesítés. Az épületbe nem fér be a MÁV-START Zrt. által 

tervezési diszpozícióként megadott, a mai elvárásoknak megfelelő pénztárblokk kialakítás, tehát 

a rendelkezésre álló nettó alapterület is kevesebb, mint az üzemeltetői igény. A jelenlegi épület 

összes nettó alapterülete 86 m2, míg csak a szükséges és minimális alapterülettel kialakított 

MÁV üzemi helyiségek összes nettó alapterülete 70 m2, tehát utasforgalmi területnek így nem 

maradt volna már hely az épületben, …”. 

- Véleményünk szerint az „utaskomfort” az épület folyamatos (és nem az eddigi gyakorlatnak 
megfelelő) „üzemeltetésével” – folyamatos és nem alkalmi nyitva tartásával – is már nagyot 
javulna. 

- Az utas WC. A meglévő épületben jelenleg van két női WC mosdóval, két férfi WC két piszoárral 
és mosdóval, míg a tervezetben egy férfi (piszoár nélküli) és egy mozgáskorlátozott WC szerepel, 
míg női WC nincs. Véleményünk szerint a meglévő WC-k korszerűsítésével és az évek óta 
kihasználatlan „üres helyiség” egy részében mozgáskorlátozott WC kialakításával lehet az 
utazóközönség részére nyújtott szolgáltatás minőségét – az „utaskomfortot” javítani.  (A WC-k 
számának jelentős csökkentésével éppen a „szolgáltatás minősége” csökken.) A meglévő 
felújítása pedig „olcsóbb”, mint a meglévő bontása és újépítése. 

- Váróhelyiség. A tervezet szerint több mint duplájára nőne az alapterülete. Tekintettel arra, hogy 
egy megállóhelyről van szó és amennyiben a menetrendet közelítőleg tartja a MÁV 
értelmetlennek tűnik az alapterület-növelés. Sokkal lényegesebb lenne az eddigi gyakorlattól 
eltérően a folyamatos használatának biztosítása és a komfortfokozat javítása.  

- Pénztárblokk racionalizálása. Természetesen támogatjuk a pénztáros szociális körülményeinek 
javítását, de figyelembe véve az eddigi egyműszakos és nem folyamatos nyitva tartást és az 
utazó közönség igényeit, valamint azt, hogy a jövő nem a pénztárblokk növelését, hanem a 
szolgáltatás minőségének javítását - pld. jegyautomata, Wifi kiépítését – igényli, a tervezett 
alapterület eltúlzott.  Véleményünk szerint a pénztár és kapcsolódó helyiségei pár év 
múlva feleslegesek lesznek, tehát nem bővítésben, hanem hosszú távú üzemeltetésben kellene 
gondolkodni.  

- MÁV üzemi helyiségekkel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy jelenleg is üres egy 17,56 m2-es 
helyiség egy része üzemi célokra is hasznosítható lenne, a tervezett több mint 30m2 
véleményünk szerint erősen túlzott.  

- Bérlemény. Támogatandó a MÁV azon szándéka, hogy bevételt szeretnének generálni. Ismerve a 

helyi viszonyokat – lakóövezet közvetlen közelsége és a terület ellátottsága – a lakosok 

nyugalmának érdekében ellenezzük ilyen funkció utcaszintű elhelyezését. Ismerve a 

közönségforgalmi helyzetet - még nyáron sem lesz rentábilis, télen pedig be lesz zárva. 

Megjegyezzük, hogy hosszú évek óta van egy hasonló alapterületű helyiség üresen a meglévő 

épületben. Előzőek alapján sem tartjuk elfogadható indoknak új épület építését. 

- Kerékpáros pihenőpont. A NIF szerint: „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.” Véleményünk szerint a vonatot igénybe vevő kerékpáros 

leszáll-felszáll, és legfőképpen kerékpározik, nem az állomás épületében őrzi a kerékpárját és 

tölti az idejét egy észak felé nyitott üveg kalitkában. Ilyen pihenőhelyet a közelben lévő 

Budapest-Balaton és Balaton Bringakör csomópontjában praktikus megvalósítani. Ez utóbbi egy 

része „a Balaton kapuja” nem az állomás.  

- Az épület utólagos hőszigetelése nem előírás a „helyi védetté nyilvánítás” esetében, ahogy ezt a 

Csittényhegyi megállónál is tervezik. 

- Véleményünk szerint jelentős többlet költséget jelent a meglévő épület bontása és helyette új 

építése, nem beszélve egyéb járulékos költségekről, mint a MÁV „technika” ideiglenes 

áthelyezése, majd visszahelyezése. 

- Meg kell azt is jegyezni, hogy a bontás és az építés az utazóközönségnek mennyivel több 

„kellemetlenséggel” jár, mint egy lényegesen egyszerűbb felújítás. 

- Összességében. Az épület elbontása és a tervezett épület építése (sok esetben felesleges vagy 
nem használt funkció ide „álmodása”, az utas WC jelentős csökkentése, a váró, pénztár és 
üzemi területek jelentős növelése) véleményünk szerint ellentétes a projekt céljaival.  

3.2.2. Épület akadálymentes megközelítése 

- A NIF szerint a „peron akadálymentesen nem megközelíthető, a meglévő rámpa az előírásokat 

nem elégíti ki”. 

- A tervezett lift – túl azon, hogy megvalósítása jelentős költségeket emészt fel, meghibásodása 

esetén – és a MÁV lifteknél ez nem ritka – több órás „bezártságot” eredményez, ami éppen nem 

a szolgáltatás színvonalát emeli. A mozgáskorlátozottak számára már egyéb ismert technikai 

megoldások is vannak, melyek lényegesen „költséghatékonyabban” és megbízhatóbban tudják 

az „utazóközönség részére nyújtott szolgáltatás minőségét” emelni.  

- Megjegyezzük, hogy az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 7/A.§ (1) értelmében a „közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosítása”, azaz az utasforgalmi létesítmények komplex akadálymentesítése, 

a MÁV-nak olyan kötelezettsége, mellyel jelenleg is mulasztásban van. Ennek elmaradását az új 

épület építését ellenzőkre áthárítani, inszinuáció. 

- Sajnálatosan a rámpa a karbantartási munkák elmaradása miatt (ráfolyó föld) leszűkül, így 

kerekes székkel nem vagy csak nagyon nehezen használható. (Nem a „meredeksége” tehát évek 

óta a főgond, hanem a nem elegendő szélessége és elhanyagoltsága.) A rámpa „szabványos” 

lejtésére is van műszaki megoldás. 

- A lift létesítését egy szakszerű rámpa kialakítással, vagy az ilyen helyzetekben szokásos 

emelővel, vagy korlátra szerelt kocsival ki lehet váltani. Ez utóbbiak nemcsak 

költséghatékonyabbak, hanem lényegesen üzembiztosabbak is, így a célként megfogalmazott 

„hosszú távú fenntarthatóságot és üzembiztonságot” is jobban szolgálják.  

- A rámpa balesetmentes kialakítása – épülettől függetlenül – kötelezettsége a MÁV-nak, ami 

épületmegtartásával is megoldható. Ezt nyilatkozta az online fórumon a létesítmény 

tervezője, de ezt erősítette meg a NIF projektmenedzsere is. 

 

 

 



3.2.3. Peron emelése  

Megjegyezzük, hogy a vonatra történő le- és felszállás akadálymentes biztosításához alacsony 

padlószintű vonatok és ennek megfelelő peron szint kell. Feltételezve, hogy előbbinek megfelelő 

vonatok fognak közlekedni, a továbbiakban a peron kérdését taglaljuk. 

- A NIF tájékoztatója szerint, „Mivel az épület igen közel helyezkedik el a vágányokhoz, így ez a 25 

centiméteres emelés nehezen lenne kifuttatható a vágányok felőli homlokzatig”. 

- Megjegyezzük, hogy jelenleg az épülettől lejt a burkolat a peron széle felé, a meglévő épület és a 

peron széle közötti távolság pedig lehetőséget ad nemcsak a peron megemelésére, hanem a 

szintkülönbség biztonságos megoldására is, tehát ehhez sem kell a meglévő épületet elbontani. 

Ezt a 2021.04.28-i lakossági fórumon az építésztervező is megerősítette. 

- Nemcsak magasítással, hanem a pálya „süllyesztésével” is megoldható kívánt szint elérése. 

(Információink szerint a pálya korszerűsítése még nem történt meg, így ez a megoldás is adott.) 

Tény, hogy ha csak az állomás rekonstrukcióját vesszük, akkor a süllyesztés nagyobb költséggel 

jár, mint a rámpa emelése. Ha már a pálya felújításában és a 71-es csomópont rendbetételét is 

vizsgáljuk, akkor lehet, hogy ez a megoldás a járhatóbb.  

3.2.4. Közlekedési kapcsolatok  

- Egyetértünk azzal a céllal, hogy „az állomási környezet rendezésével a közlekedési kapcsolatok – 

intermodalitás – javítását is célozza a projekt”.   

- Véleményünk szerint a Balaton és Balatonakarattya kapuja nem a vasúti megálló, hanem a 

körforgalom és 71-es főút és a vasút csomópontja közötti terület – itt halad át Balaton 

Bringakör, ide fut be a tervezett Budapest-Balaton kerékpárút, ide érkezik a közút.  

- Sajnos nem láttunk olyan tanulmányt (vagy látványtervet), amely a 71-es út és a vasút 

keresztezését, a korábban lebontásra ítélt régi híd jövőjét, vagy a kerékpáros csomópont – vasúti 

megálló kapcsolatát vizsgálná. A vasút villamosítás során most elhelyezett oszlopok sem a 

Balaton kapujába illő látványosságok. 

- Említhetnénk, a gyalogos közlekedés átgondolatlanságát is. (Jelenleg az állomás és a Balaton 

illetve a Gáspár telep irányába megoldatlan.) 

Balatonakarattya, 2021. 08. 31. 

 


