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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Balatoni Bringakör  

 

 Kerékpárforgalmi létesítmények 
megvalósítása Balatonkenese - Balatonfűzfő 

közötti szakaszokon 
 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából és az Alpok Terra 

Kft. kivitelezésében valósul meg a Balatoni Bringakör: Balatonkenese - Balatonfűzfő szakasz. 

 

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel nyilvános lakossági fórumot 

nem tartunk, a tájékoztatást ezen elektronikus levélen keresztül osztjuk meg Önökkel.  

 

Észrevételeiket, javaslataikat és kérdéseiket a tájékoztató közzétételétől számított 

15 napon belül küldhetik meg a kivitelező részére. A kérdések és az azokra adott 

válaszok összesítve kerülnek közzétételre a helyi önkormányzat honlapján a 

tájékoztató megjelenésétől számított 30 napon belül. 

 

A projekt ismertetése: 

 

 

 



Oldal 3 / 3 
 

A kivitelező feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatoni Bringakör 

Balatonakarattya - Balatonfűzfő közötti szakaszán összesen 4188 méter hosszúságban. 

A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok: 

- Balatonakarattya település / BR-É-1 / 482 méter hossz / 71. sz. főút melletti kerékpárút 

elbontását követően új gyalog- és kerékpárút/kerékpárút építése átvezetéssel a 29. sz. 

vasútvonalon, csapadék csatorna létesítése, csomóponti korrekciók (71. sz. főút - Alteleki 

utca; Alteleki utca - Vak Bottyán utca)  

- Balatonkenese település / BK-É-2 / 1161 méter hossz / 71. sz. főúttal párhuzamosan 

kerékpárút szélesítése, majd a Vak Bottyán Strandtól a strand előtti parkolóhelyek 

átépítése, valamint mellettük közös gyalog és kerékpárút építése  

- Balatonkenese település / BK-É-1 / 1050 méter hossz / Új útpálya építése a meglévő 

murvás út helyén a Kikötő utcában, meglévő vasúti átjáró átépítése, új kerékpárút építése 

a tervezett útpálya és a 71. sz. főút között, új közúti kerékpáros átvezetés kialakítása  

- Balatonfűzfő település / BF-É-1 / 606 méter hossz / 71. sz. főúttal párhuzamosan 

kerékpárút szélesítése a meglévő elbontásával, szervízút szélesítése, új közös gyalog-, és 

kerékpárút építése gyalogos és kerékpáros átvezetéssel a 29. sz. vasútvonalon 

- Balatonfűzfő település / BF-É-2 / 889 méter hossz / Új kerékpárút építése a meglévő 

elbontásával a Mocsár utca és a Vitorlaház utca mentén  

 

Az építés tervezett kezdése: 2021. október vége 

Az építés tervezett befejezése: 2022. augusztus vége 

  

A kivitelezés ideje alatt a felmerülő kérdések esetén a kivitelező az alábbi elérhetőségeken 

keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek: 

 

Kapcsolat: 

Alpok Terra Kft. 

 

Levelezési cím: 

9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 32. 

 

E-mail: 

Bakti Zoltán főépítésvezető - bakti.zoltan@alpokterra.hu 

 

Az észrevételeket, panaszokat kizárólag írásban van lehetőség benyújtani. 

 

A kivitelező a munkák ütemezésénél törekszik a lakosság és a turizmus minél rövidebb ideig 

történő akadályoztatására, a kellemetlenségek csökkentésére. 

 

 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán kialakuló 

kellemetlenségekért! 

 

Türelmüket ezúton is köszönjük! 
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