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SZABADBATTYÁN – BALATONFÜRED VONALSZAKASZ VILLAMOS FELSŐVEZETÉK KIÉPÍTÉSE, ÁLLOMÁSOK 
RÉSZLEGES AKADÁLYMENTESÍTÉSE, VASÚTÉPÍTÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE, 

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIVITELEZÉS 
 

 
A Szabadbattyán − Balatonfüred vasútvonal korszerűsítése c. projekt 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 kivitelezési munkák részeként megtörtént Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomások vágányhálózatának 
átépítése, elkészültek az új sk.+55 cm magas peronok, az esőbeállók, kihelyezésre kerültek a peronbútorok, padok, 
hulladéktárolók, hirdetmény és utastájékoztató táblák. Balatonalmádi állomáson elbontásra került a IV. sz csonkavágány, 
Balatonfüred állomáson befejeződött az V/a. csonkavágány kivitelezése. Szabadbattyán- Balatonfüred vonalszakaszon 
megtörtént a vágányszabályozás, befejeződtek a biztosítóberendezési, távközlési és térvilágítási építési, átalakítási munkák.  
 
Az állomási munkák mellett megtörtént a kijelölt útátjárók átépítése, továbbá egyes műtárgyak részleges felújítási munkái és a 
védőberendezések felszerelése, kiváltásra kerültek az érintett közművezetékek, befejeződött Szabadbattyán alállomás 
bővítése. 

 

A felsővezetéki rendszer feszültség alá helyezése 2021.05.25- 2021.05.26-án sikeresen megtörtént, a zavartásmérések és a 

villamos üzem felvételhez szükséges tesztek megkezdődtek.  

 

A vonali és az állomási villamos felsővezetéki áramköröket, a táp- és a megkerülő vezetékeket, a 

kapcsoló berendezéseket, az autotranszformátor állomásokat, és a kitápláló vezetéket folyamatosan 

feszültség alatt állónak kell tekinteni. A feszültség alatt álló villamos berendezések közvetlen vagy 

bármely tárggyal való megérintése, illetve kettő méteren belüli megközelítése életveszélyes, és (ezért) 

TILOS! 

 
A vasúti pálya ideiglenes forgalomba helyezése 2021.05.30-án megtörtént, a teljes kizárásos vágányzár befejeződött, a 
menetrend szerinti vasúti közlekedés dízel üzemű vonatással 2021.05.31-én újra elindult. A villamos üzem felvétel 2021.06.18- 
án várható, így az első villamos vontatású menetrend szerinti szerelvény 2021.06.19-én érkezhet meg Balatonfüred állomásra. 
 
Az ÉB 2018 Konzorcium tájékoztatja az érintetteket, hogy a vasúti forgalmat nem zavaró kivitelezési és befejező munkák 
(tereprendezések, vissznyereményi anyagok elszállítása, kivágott fák, gallyak eltakarítása stb.) továbbra is várhatók a projekt 
keretén belül az állomásokon és nyíltvonali szakaszokon egyaránt. A projekt műszaki átadás- átvételi eljárása várhatóan 
2021.09.01-én kezdődik meg és 2021.09.30-al zárul. A nyári főszezoni időszakban vágányzárat igénylő és turisztikai 
szempontból zavaró tevékenységet a Konzorcium nem végez. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes forgalomba helyezéstől függetlenül a vasúti terület továbbra is 
munkaterületnek minősül, oda idegeneknek- a kijelölt területek, útvonalak, állomási előterek, peronok kivételével- 
belépni szigorúan tilos.  
 
A kivitelezési és befejező munkák 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. 
 
A műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásáig kérjük az érintettek türelmét és szíves együttműködését. 
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