
 
 

 

 

Balatonfenyves – Buzsák –Csisztapuszta kisvasút fejlesztése 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 

Kedvezményezett neve: Balatonfenyves Község Önkormányzata 

Projekt címe: Balatonfenyves – Buzsák –Csisztapuszta kisvasút fejlesztése  

Támogatás összege: 650.000.000 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Tervezett befejezési dátum: 2021. december 31.  

 

A Projekt bemutatása: 

A beruházás keretében a Balatonfenyves település által nyert pályázati forrás bevonásával felújításra 

kerülnek a MÁV-START üzemeltetésében levő Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút 

állomásépületei és megállóhelyei.   

A fenyvesi állomás megújul az imremajori és a csisztai pedig új építésű lesz. A projekt szervesen 

kapcsolódik a csisztai vasútvonal felújításához, így szerepe térségileg is jelentős. A koncepció része, 

hogy a három állomás utazóközönség által látható része egységes képet, a kisvasútra jellemző 

építészeti karaktert mutasson. Ennek megfelelően a balatonfenyvesi állomásépület a keleti oldalról a 

vasúti építészetre jellemző acélszerkezetes védőtetőt kap. Az Imre-major megálló ehhez hasonló 

védőtetővel épül újjá. A Buzsák-Csisztafürdő állomás a fenyvesihez hasonló zárt épülettömegből és 

hozzá kapcsolódó egységes arculatot 

mutató előtetőből fog állni. 

 

 

 

 

 



 
 

  

   

  

A három állomáson a közvetlen környezet szintén felújításra kerül, egységes anyaghasználatú 

térburkolattal, térbútorokkal, infokommunikációs kialakítással. Mindhárom épület környezetében és az 

épület közönség által használt részein az akadálymentes közlekedés biztosítva lesz. 

 

A fejlesztés megvalósulása után a kisvasút, mint a térségjelentős turisztikai attrakciója, 18 év után újra 

teljes hosszában fog üzemelni, megállóhelyei egységes arculatot kapnak, amely jelentősen növeli majd 

a települések és a térség turisztikai vonzerejét. A projekt széles spektrumú célközönséggel 

rendelkezik, a kerékpáros, a bakancsos és szabadidős turizmusba is kapcsolható. A beruházás elősegíti 

a térségi turisztikai-és gazdasági fellendülését, a szolgáltatásokat igénybe vevők számának 

növekedésével bevétel növekedést eredményez.  

A projekt egy megyei szintű turisztikai vonzerő elemeire épülő, koordinált fejlesztés, amely a 

turisztikai fellendülés pozitív hatásait kihasználva, a gazdaság több ágára kiterjedő fejlődést 

eredményez. 

 

A fejlesztésekről a www.balatonfenyves.hu és a www.buzsak.hu internetes oldalakon folyamatos 

tájékoztatást adunk. 

A projekt 2020 harmadik negyedévében kezdődik, fizikai zárása 2021. december 31.  

A projekt összköltsége bruttó 650.000.000 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható 

összköltségének 100%-a. 
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