
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából
a Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezésében valósul meg a Budapest-
Balaton kerékpáros útvonal Etyek-Tordas közötti 12,31 km
hosszú szakasza.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – Etyek-Tordas közötti 
szakasz



A projekt ismertetése:

 A kerékpárút-szakasz kezdete Etyek belterületén a Kossuth Lajos utca
Biatorbágy felőli végén található, ahol a kerékpárút csatlakozik a már építés
alatt álló szakaszhoz.

 A kerékpárút a településen áthaladva - a Kossuth Lajos utca burkolatának
szélesítésével és a Sajgó patak hídjának felújításával - a Vajda János utcán és
az Öreghegyi úton közelíti meg a Présházakat és éri el a belterület határát.

 A Kossuth Lajos utcai leágazást követően részben forgalomtechnikai
beavatkozások (festés és táblázás), részben lokális burkolatfelújítás valósul
meg.

 Ezt követően, a belterület határát elhagyva, mezőgazdasági útként is
funkcionáló kerékpárút épül, mely jellemzően szőlő és mezőgazdasági
művelésű területek mellett vezet a meglévő külterületi utak, földutak
nyomvonalát követve, egészen Gyúró belterületi határáig.

 A nyomvonal Gyúrón a Szőlőhegyi útra érve közelíti meg a települést és
csatlakozik a Bicskei útra.

 A településen áthaladva, a Kossuth Lajos utcáról csatlakozik a Gyúró és
Tordas között már megépült kerékpárúthoz.

 Gyúró belterületén nagyrészt forgalomtechnikai beavatkozások történnek.

 A szakasz Tordas településen a Köztársaság út és Petőfi utca csatlakozásában
ér véget.

 A Köztársaság úton a meglévő kerékpárúttól kezdődően forgalomtechnikai
beavatkozások (festés, táblázás) valósulnak meg.

A kivitelezés kezdete: 2021. május

Várható befejezés: 2022. július

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán 
kialakuló kellemetlenségekért! 

Türelmüket ezúton is köszönjük!

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, kérjük ezen tájékoztató 

megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi e-mail 

címre. 

A kérdések és az azokra adott válaszok összesítve kerülnek közzétételre a

webetyek.hu, gyuro.hu, tordas.hu honlapokon a tájékoztató közzétételétől 

számított 30 napon belül, NIF Zrt.-vel, mint Megrendelővel egyeztetve.

Kapcsolat

Colas Út Zrt.

E-mail:

buba.etyektordas@colas.hu 

www.colas.hu

Dátum: 2021. május 12.


