
 
 

Oldal 1 / 3 
 

 

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – 
Székesfehérvár-Balatonakarattya közötti 

szakaszon a 710. sz. főút – Balatonakarattya 
közötti szakasz megvalósítása 1,29 km hosszban 

 

MEGRENDELŐ/MÉRNÖK: 

 
NEMZETI INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTŐ ZRT. 

1134 BUDAPEST 

VÁCI ÚT 45. 

 

 

VÁLLALKOZÓ: 

 

 

 
MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ ÉS BÁNYÁSZATI KFT. 

Magyar Alagútépítő      
Bányászati Kft. 

2030 Érd, Kossuth Lajos u. 80. 

 

 

Lakossági tájékoztató 
 

 

Szerződés szám: 4500014227 

PST-kód: B005.04.73 

Készült: 2021. március 9. 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – Székesfehérvár-

Balatonakarattya közötti szakaszon a 710. sz. főút – 
Balatonakarattya közötti szakasz megvalósítása 1,29 km 

hosszban 

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Magyar Alagútépítő és 
Bányászati Kft. kivitelezésében valósul meg a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – 
Székesfehérvár-Balatonakarattya közötti szakaszon a 710. sz. főút – Balatonakarattya közötti 
szakasz 1,29 km hosszban. 

 
A projekt ismertetése: 

A beruházás hozzájárul az összefüggő kerékpáros összeköttetés kialakításához Budapest és a 
Balaton között. 
A kivitelezési szakasz a 7205 j. ök. út – 710 sz. főút körforgalmú keresztezéséhez tartozó 
szervizúttól indul. A 7205 j. ök. úttal párhuzamosan, attól északra halad, a zártkerti övezetet 
elhagyva mezőgazdasági művelésű területen. Az építési 
szakasz a 7205 j. ök. útra merőleges régi bekötőúthoz való csatlakozóban ér véget, a régi 
bekötőúton kerékpáros forgalomtechnikai beavatkozások (táblázás, felfestés) valósulnak meg. A 
kerékpárút szakasz a régi bekötőút végén, a 71 sz. főúttal párhuzamosan haladó Balatoni 
Bringakörhöz csatlakozva ér véget. A szakasz hossza 1290 méter, ebből 911 méter új építésű 3,3 
m burkolat szélességű önálló kerékpárútként épül meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az építés tervezett kezdése: 2021. március 
Az építés tervezett befejezése: 2021. november 
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Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán kialakuló 
kellemetlenségekért! 

 
 

Türelmüket ezúton is köszönjük! 

 
A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, javaslataikat kérjük, hogy ezen 
tájékoztató megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi 
elérhetőségek valamelyikére: 
 

Kapcsolat: 

Magyar Alagútépítő és Bányászati Kft. 

 

Levelezési cím: 

2030 Érd Kossuth Lajos u. 80 

 

E-mail cím: 

ozorai.gergely@tunnel.hu 

 
Észrevételeik, kérdéseik feldolgozását követően a válaszok összesítve kerülnek közzétételre 
az önkormányzati honlapon, a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül. 
 
 
További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu. 
 
 
Dátum: 2021. március 9. 


