
 
   

Lakossági tájékoztató 

 

 

Megkezdődtek az EUROVELO 6 (Európai Kerékpárút Hálózat) Budapest – Dunakeszi 

közötti kerékpárút kivitelezési munkái. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, 

uniós forrásból valósul meg.  A kivitelezést a Penta Általános Építőipari Kft. végzi. 

 

 

A tárgyi projekt keretében megvalósuló kerékpárforgalmi létesítmény az alábbi 

helyszíneket érintő építési munkálatokat foglalja magába: 

1. Budapest-1 szakasz: Budapest, IV. ker. Vasrózsa utca – Dunakeszi, Székesdűlő 

sor között:  

Budapest közigazgatási határának környezetében kétirányú önálló-, valamint 

elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a Vasrózsa utcai meglévő kerékpárúthoz 

csatlakozva megközelítőleg 140 méter hosszban. A kerékpárút használati szélessége 

ezen szakaszon 2,25 méter. A projekt keretében a csapadékvizek rendezésére is sor 

kerül. A Váci utat keresztező gyalogos forgalom védelmére új térkő burkolatú elválasztó 

sziget létesül, valamint forgalombiztonsági szempontok miatt a meglévő gyalogos-

átkelőhely és a nyugati oldali autóbusz-megállóhely pozíciója felcserélésre kerül.  

 

2. Dunakeszi-1 szakasz: Dunakeszi, Székesdűlő sor és a Pallag utcai körforgalom 

között:  

Dunakeszi város irányába tovább haladva önálló kétirányú kerékpárút épül ki a 2. sz. 

főút keleti oldalán mintegy 1830 méter hosszban. A szakasz elején a kerékpárút 

használati szélessége 2,25 méter, míg a nyomvonal további részén ez a szélesség 3 

méter, amely 3 x 1 méteres haladósávot jelent. A csapadékvizek kezelése új földmedrű 

szikkasztó árkok kialakításával és a meglévők jókarba helyezésével lesz biztosítva.  

 

3. Dunakeszi-2 szakasz: Pallag utcai körforgalom és a Dunakeszi, Folyam utca 

között: 

A 2. sz. főút Pallag utcai körforgalmú csomóponttól indul ez az önálló kétirányú 

kerékpárút nyomvonal szakasz, amely cca. 1960 méter hosszúságú, használati 

szélessége 3 méter. A 2. sz. főút keresztezése a térkő burkolatú elválasztó szigeten 

keresztül történik. Ezt követően az EV6-os nyomvonal egy meglévő árkot keresztez,  

 



 
   

 

 

 

majd a fás, ligetes terület mellett elhaladva csatlakozik a Folyam utca aszfalt 

burkolatához.  

 

4. Dunakeszi-3 szakasz: Dunakeszi, Folyam utca (Meder utca – Csermely utca) 

Ezen szakasz a kerékpárút burkolatjel festéssel, valamint a szükséges forgalomtechnikai 

táblák kihelyezésével jön létre a meglévő aszfalt burkolatú útpályán. 

 

5. Dunakeszi-4 szakasz: Dunakeszi, Meder utca és a Liget utca között: 

Az építéssel érintett szakasz a Folyam utca északi végétől indul. Az Újszőlő utcáig 

mezőgazdasági bekötőútként (350 méter hosszban) 4,25 méteres útpálya szélességgel, 

az Újszőlő utcai csatlakozástól északi irányban pedig 3 x 1 haladósávos kerékpárútként 

642 méter hosszúságban, 3 méter használati szélességgel csatlakozik a Dunakeszi, Liget 

utcai meglévő kerékpárúthoz. A szakaszon egy új kerékpáros pihenőhely kerül 

kialakításra. 

 

 

ELÉRHETŐSÉG 

 

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, javaslataikat kérjük ezen tájékoztató 

megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részükre az alábbi elérhetőségek 

valamelyikére. A kérdések és az azokra adott válaszok összesítve kerülnek 

közzétételre a honlapokon, a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül. 

 

Vállalkozó panaszirodájának címe: 

2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós utca 112. 

(Penta Kft. telephely) 

 

E-mail cím: 

dunakeszikerekparut@pentakft.hu 

 

 

  



 
   

 


