
   

   

   

 
     

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Megkezdődött az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal 

Dunaalmás – Neszmély közötti szakaszának 

kivitelezése 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Hazai Építőgép 

Társulás Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy az „Eurovelo 6 kerékpáros útvonal 

dunaalmási szakaszának kivitelezése” projekt kapcsán a járványügyi helyzetre való 

tekintettel személyes részvétellel járó lakossági fórumra nem kerül sor, ezért kérdéseiket 

a tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tudják feltenni. 

A kivitelezési munkálatokat a Hazai Építőgép Társulás Zrt. végzi nettó 1.220.540.810 forint 

értékben. A beruházás hazai forrásból valósul meg.  

 A 2021 májusában kezdődő építkezés várhatóan 2022 augusztusában fejeződik be. 

A projekt bemutatása: 

A két település között a 7,5 km szakasz részben vegyes forgalmú (más járművekkel 

közös használatú) útként, részben önálló kerékpárútként valósul meg. 

 

 az önálló kerékpárút 2x1 forgalmi sávval, 3,30 méter burkolatszélességgel épül ki, 

 a vegyes használatú út a biztonságos kerékpározás érdekében 4 m 

burkolatszélességben épül meg, melyre kerékpáros piktogram kerül felfestésre, 

 kerékpáros forgalom által is használt mezőgazdasági és erdészeti utak 3 méter 

szélességben épülnek ki, 

 a kerékpáros forgalom által is használt kiszolgáló- és lakóutcákat 2,75 m 

burkolatszélességgel, padkával együtt 5,30 m koronaszélességgel alakítják ki. 

 

 A szakaszon 2 vasbeton hidat építenek (Izsán-árok, Nyáraska-patak felett), 

valamint 2 kerékpáros pihenőhelyet (Dunaalmás és Neszmély területén) is 

kialakítanak. 



   

   

   

 
     

  

 

Érintett szakaszok: 

A kerékpárút szakasz Dunaalmás almásfüzítői közigazgatási határnál kezdődik. Neszmély 

irányába haladva a 4. sz. Esztergom-Almásfüzitő vasútvonalat keresztezi, majd a 10. sz. 

főút keresztezését követően azzal közel párhuzamosan halad. A nyomvonal keresztezi a 

1129 j. országos közutat, majd a 10. sz. főutat és csatlakozik a meglévő helyi közúthoz. A 

kerékpáros útvonal a 4. sz. vasútvonal keresztezését követően a vasútvonallal közel 

párhuzamosan halad, annak Duna felőli oldalán.  



   

   

   

 
     
Ezen szakasz végén, az ingatlanok kiszolgálásának biztosítása érdekeben vegyes forgalmú 

útként építik ki az útvonalat. A kerékpárút a neszmélyi szakaszon a Vízimolnár utca 

meglévő, részben felújítandó burkolatán halad tovább. A Vízimolnár utcából a vasútvonallal 

alkotott szintbeni vasúti átjáró közelében ágazik el keleti irányba és a vasútvonallal 

párhuzamosan halad annak Duna felöli oldalán, önálló kerékpárútként, a Neszmély Hajó-

Skanzenig, azaz Neszmély, Halász közig, amely jelen kivitelezési feladat vége. 

 

Az építéssel járó, lakosságot érintő körülmények, forgalomkorlátozások: 

Az építés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozás és sebességkorlátozás lesz érvényben. 

Ez elsősorban a neszmélyi Vizimolnár utcát érinti, mely szintén megújul a beruházás 

keretében.  

A forgalmirend változásokról a NIF Zrt. folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. 

 

A kivitelezés okozta kellemetlenségek miatt ezúton is köszönjük türelmüket és 

megértésüket! 
 

A projekttel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat az alábbi e-mail címekre várjuk 2021. 

május 24-ig. A kérdések és az azokra adott válaszok összesítve kerülnek közzétételre az 

érintett önkormányzatok honlapján -  www.dunaalmas.hu, www.neszmely.hu - a 

tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül. 

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

keresztül, az írásban beérkező megkeresésekre nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek.  

Kapcsolat: 

Hazai Építőgép Társulás Zrt. 

Levelezési cím: 

2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4 hrsz. 

E-mail: 

dunaalmas@epitogep.com 

További információ: 

www.facebook.com/nifzrt 

www.nif.hu 

 

Budapest, 2021. május 10. 
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