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Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – 

Polgárdi-710. sz. főút közötti szakasz 

kiviteli terveinek elkészítése, 

megvalósítása és opcionálisan 

közműkiváltások elvégzése  

 
MEGRENDELŐ/MÉRNÖK: 

 
NEMZETI INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTŐ ZRT. 

1134 BUDAPEST 

VÁCI ÚT 45. 

 

 

VÁLLALKOZÓ: 

 

 

HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS 

Zrt. 

2351 Alsónémedi, Ócsai út 

2405/4. 

 

 

Lakossági tájékoztató 

 

 

Készült: 2021. május 3. 
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Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – Polgárdi-710 sz. főút 

közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és 

opcionálisan közműkiváltások elvégzése  

 

 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Hazai Építőgép Társulás 

Zrt. kivitelezésében valósul meg a „Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Polgárdi-

710. sz. főút közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és 

opcionálisan közműkiváltások elvégzése” projekt. 

 

A projekt ismertetése:  

 

A szakasz építése az alábbi hat főszakaszból áll: 

 

- Polgárdi – Füle külterület közötti szakasz: a szakasz Polgárdi belterületén a 

Vasút utca és 7205 j. ök. út csomópontjában csatlakozik a Székesfehérvárat 

Polgárdival összekötő szakaszhoz. A teljes szakasz önálló kerékpárútként épül ki a 

Füle belterületén található Petőfi Sándor utcáig. A kerékpárút a 7205 j. ök. út jobb 

oldalán helyezkedik el. Polgárdi község közigazgatási határáig jellemzően a közút 

melletti mezőgazdasági területeken halad a kerékpárút, amely Füle község 

közigazgatási határától a szakasz végéig zártkerti területeket érint. A kerékpárút, 

szélessége 3,00 m. A domborzati viszonyok a kerékpárút építés szempontjából 

kedvezőek, mivel nem kell jelentősebb szintkülönbséget leküzdeni.  

 

- Füle belterületi szakasz: a szakasz a Petőfi utca és a 7205 j. ök. út 

csomópontjában csatlakozik az előző szakaszhoz. Füle belterületi szakaszán a 

kerékpárutat kerékpáros nyomként alakítják ki oly módon, hogy az út két oldalán 

50 méterenkénti kiosztásban kerékpáros piktogramokat festenek fel a burkolatra. 

A nyomvonal a Petőfi utca – Rigó köz útvonal után kapcsolódik a 7205 j. ök. úthoz. 

A 7205 j. ök. úton a Rigó köztől a 338 hrsz-ú út területig (Református temető) tart 

a kerékpáros nyom, ahol a tervezett T-7 j.(Református temető) úton keresztül 

kapcsolódik a következő szakaszhoz. Az útvonal mentén a vízelvezetés jelenleg 

mindenhol nyílt árkokkal történik. 

 

- Füle – Balatonfőkajár külterület közötti szakasz: a szakasz a (Református 

temető) T-7 j. út tengelyétől indul, és Balatonfőkajár belterületéig a 7205 j. ök. út 

déli oldalán halad önállóan vezetett kerékpárútként. Balatonfőkajár belterületén a 

kerékpárút szelvényezés szerinti jobb oldali sávja átvezetésre kerül a 7205 j. ök. 

úton. A nyomvonal itt kapcsolódik a következő szakaszhoz. A szakaszon a 7205 j. 

ök. út vízelvezetése kétoldalt nyílt árkokkal történik.  

 

- Balatonfőkajár belterületi szakasz: Balatonfőkajár átkelési szakaszán a 

kerékpárutat kerékpáros nyomként alakítják ki. Az út két oldalán 50 méterenkénti 

kiosztásban kerékpáros piktogramokat festenek fel a burkolatra. A településen 

végig haladó kerékpáros nyom a Balatonfőkajár település végét jelző tábla 

környezetében ér véget, és csatlakozik a következő kerékpárút-szakaszhoz.  

- Balatonfőkajár külterületi szakasz: a szakasz a Balatonfőkajár település végét 

jelző tábla környezetében indul, a 7205 j. ök. út északi oldalára történő 

átvezetésével, innentől önállóan vezetett kerékpárútként halad tovább. A 27 sz. 

Lepsény – Veszprém vasútvonal keresztezése után mezőgazdasági művelésű 

területen halad a 7205 j. ök. úttal párhuzamosan.  
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- A 710 sz. főút keresztezéséhez közeledve a körforgalommal együtt megépült 

szervizúthoz csatlakozva ér véget. A kerékpárút ezt követően más projekt keretein 

belül megvalósuló Balatonakarattya külterületi nyomvonalhoz csatlakozik. 

 

 

A projekt kezdése: 2021. február 2. 

A projekt tervezett befejezése: 2022. május 
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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 ezen tájékoztató 

megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi elérhetőségek 

valamelyikére.  

Kapcsolat: 

Hazai Építőgép Társulás Zrt.  

Vasánszki Balázs projektvezető 

 

Levelezési cím: 

2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. 

 

E-mail: 

polgardi710@epitogep.com 

 

Észrevételeik, kérdéseik feldolgozását követően a válaszok összesítve kerülnek 

közzétételre az önkormányzati honlapon, a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon 

belül. 

 

A kérdéseket, panaszokat kizárólag írásban van lehetőség benyújtani a Hazai Építőgép 

Társulás Zrt. fentebb már megjelölt e-mail (polgardi710@epitogep.com) vagy levelezési 

(2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.) címén. 

 

 

 

További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu 

 

Dátum: 2021. május 3. 
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