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Lakossági tájékoztató 

Győr-Pannonhalma kerékpárút megvalósítása 

2020. március 

 

A Modern Városok Program keretében a Kormány 2017. évben együttműködési 
megállapodást kötött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a város további 
fejlődése érdekében. Ennek eredményeként a 1387/2017. (VI. 27.) sz. Korm. határozat 
rendelkezett a Győr és a Pannonhalmi Világörökség közötti kerékpárút kiépítéséhez 
szükséges intézkedésekről. A beruházás előkészítésének, megvalósításának lebonyolítását 
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi, mint építtető.  
A tervezés 2017. évben kezdődött, a jogerős építési engedélyek pedig 2018. évben 
kerültek kiadásra. Az engedélyek és kiviteli tervek birtokában a NIF Zrt. 2019. évben 
lefolytatta az építési munkák elvégzéséhez szükséges kivitelezői közbeszerzési eljárást. A 
kivitelezést a Colas Út Építőipari Zrt. végzi nettó 1,776 milliárd Ft értékben. A 
beruházás a Modern Városok Program keretében, hazai forrás felhasználásával valósul 
meg. 
 

A kivitelezés kezdete:     2019. október 1. 

A kivitelezés várható befejezési határideje:  2021. június 30. 

A kivitelezés nettó összege:    1,776 milliárd Ft 
 
 
A kivitelező Colas Út Építőipari Zrt. a megkötött Vállalkozási szerződés alapján (a 
jogerős építési engedélyek birtokában) az alábbi kivitelezési munkákat végzi. 
 
Győr és Pannonhalma közötti kerékpáros útvonal kiépítése, egybefüggően mintegy 17,7 
km hosszan:  

 A szakasz Győr belterületén a Szauter Ferenc utca – Szent Imre út körforgalmú 
csomóponttól indul. A kerékpárút nyomvonal a 82. sz. főút két oldalán vezet a 
belterületi szakaszon. Ezt követően a 82. sz. főút mentén Nyúl és Écs településeken 
áthaladva, majd Écs központjától a 82. sz. főutat elhagyva a 82122 j. úttal 
párhuzamosan vezet Pannonhalma felé, ahol a városba beérve egészen a 
Szabadság térig halad. 

 11,6 km-en új építésű szakasz létesül, amelyből 10 km-t tesz ki a kizárólag a 
kerékpáros közlekedés számára fenntartott kétirányú kerékpárút. A fennmaradó 
1,6 km vegyes forgalmú útvonal, ahol a gépjármű-közlekedés is megengedett. 6,1 
km hosszan kerül sor meglévő mezőgazdasági, önkormányzati, valamint gyalog- és 
kerékpárutakat érintő burkolatépítési, burkolatfelújítási, szélesítési munkálatokra, 
a közlekedést segítő burkolati jelek felfestésére és táblák elhelyezésére. 
 

A kerékpáros útvonal megvalósítása során az alábbi főbb létesítmények kiépítésére kerül 
sor: 

 Kétirányú kerékpárút (2,25-3,30 m burkolatszélességgel). 
 Mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút (3,50-6,00 m burkolatszélességgel). 
 Egyirányú kerékpárút és járda (2,00-2,75 m burkolatszélességgel). 
 Közösen vezetett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (2,75 m 

burkolatszélességgel). 
 Önkormányzati kiszolgálóút (5,00 m burkolatszélességgel). 
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 Közösen vezetett elválasztott gyalog- és kerékpárút (4,30 m burkolatszélességgel). 
 Két új vasúti átjáró létesül a kerékpáros útvonal és a 11. sz. vasútvonal 

keresztezésénél Győrújbarát illetve Écs közigazgatási területén. 
 Felújításra kerül a Győr területén található Pándzsa-ér feletti meglévő kerékpáros 

híd. 
 Nyúl területén Gerhai árok keresztezésénél a meglévő híd bontását követően új 

kerékpáros híd épül.  
 Écs településen a Hegykanális vízfolyás keresztezésénél a meglévő gyaloghíd 

bontását követően új gyalogos-kerékpáros híd épül.  
 Écs településen a Nagy-Pándzsa vízfolyás keresztezésénél új kerékpáros híd épül. 
 Kerékpáros pihenőhelyek létesülnek összesen hat helyszínen. 
 A beruházás részét képezik a kerékpáros útvonal megvalósításához szükséges 

közműkiváltási feladatok – a közvilágítás szükség szerinti kiépítésével. 

 

A kerékpárút megvalósításának előrehaladása 
 
2019. évben a régészeti próbafeltárásokkal megkezdődött és idén – az építési területek 
előkészítését, megtisztítását követően – a kivitelezéssel folytatódik a kerékpáros útvonal 
megvalósítása.  

A kerékpárút kivitelezésének előzetesen tervezett ütemezése az alábbi: 

 Győr város belterületi szakasz kivitelezése: 
2020. április-október, valamint 
2021. március-május között. 

 Nyúl település belterületi szakasz kivitelezése: 
2020. április-október között. 

 Écs település belterületi szakasz kivitelezése: 
2020. április-szeptember között. 

 Pannonhalma település belterületi szakasz kivitelezése: 
2020. július-október hónapok között. 

 Külterületi szakaszok kivitelezése folyamatosan: 
2020. április-2021. május között. 

 A téli időszakban (december, január, február) kivitelezési munkák végzése nem 
tervezett. 

 
A megadott előzetes ütemezést a jelenleg előre nem látható körülmények befolyásolhatják. 
 
A részletes, belterületekre vonatkozó szakaszonkénti ütemezést a tájékoztatóhoz mellékelt 
dokumentáció tartalmazza. 
 
Az ütemtervekben azok a lényeges kivitelezési munkafolyamatok kerültek bemutatásra, 
amelyek az ott lakók életét, napi mozgását befolyásolják. A főbb munkafolyamatok 
belterületi szakaszokon az alábbiak: burkolatbontás, humusz leszedése, ezt követően a 
védőréteg és szegélyépítés (amennyiben az adott szakaszon tervezésre került), a 
mechanikai stabilizáció építése és végül a burkolatépítés. Az ütemezett szakaszokon 
párhuzamosan a szükséges vízépítési és hídépítési munkák is készülnek. 
 
Az ütemezésnél a kivitelező igyekezett az egyes munkafolyamatokat, azok egymásra 
épülését úgy ütemezni, hogy az ott élők mozgását, közlekedését a lehető legrövidebb ideig 
akadályozza.  
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A bontási munkák során mindenki számára a legnehezebb időszak a kapubejárókba történő 
munkavégzés. A kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosság a lehető 
legrövidebb ideig legyen akadályozva a gépjárművekkel az ingaltanok megközelítésében. 
A gyalogos megközelítést azonban folyamatosan biztosítják. Amennyiben szükséges 
ideiglenes kialakítással (híd provizóriummal) a közlekedés fenntartása, azt a kivitelező 
szintén biztosítja. Minden egyes esetben a kivitelező a lakosságot közvetlenül értesíteni 
fogja. Vállalkozások, cégek érintettsége esetén a kivitelező egyedi egyeztetéseket szervez 
annak érdekében, hogy mikor lehet és milyen hosszú időtartamra az adott kapubejáró 
forgalmát korlátozni. 
 
Az utolsó építési munkafolyamatokat (humuszolás, padka kialakítás, forgalomtechnikai 
jelzések kihelyezése, felfestése) nagyobb szakaszokon végzik majd. Ezen 
munkafolyamatok azonban már a lakosság mozgását, közlekedését nem akadályozzák. 
 
A kerékpárút és kapcsolódó létesítményeinek építése során a kivitelező Colas Út 
Építőipari Zrt. kiemelt figyelmet fordít lakosság tájékoztatására, a lakóingatlanok 
megközelítésének biztosítására. A kivitelezési munkák végzése során igyekszik a 
munkafolyamatok összehangolásával a kivitelezés során jelentkező 
kellemetlenségeket csökkentetni, minimalizálni. 
 
A kivitelezés során okozott kellemetlenségekért kérjük szíves türelmüket és megértésüket. 
 
Kérdések, panaszok, bejelentések esetén az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre 
kivitelező, illetve beruházó: 
 

- Kivitelező:  Colas Út Építőipari Zrt. 
1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Mayer Gyula, építésvezető 
elérhetőségei (elsősorban email megkeresés javasolt): 
email: gyula.mayer@colas.hu 
tel.: +36 30 488 2286 (csak munkaidőben, 800 - 1600 között) 
 

 
- Beruházó: NIF Zrt. 

1134 Budapest, Váci út 45. 
email: info@nif.hu 

 

Mellékletek: 
 

- 1. sz. melléklet: Áttekintő térkép 

- 2. sz. melléklet: Átnézeti helyszínrajzok 

- 3. sz. melléklet: Belterületi ütemtervek 


