
Lakossági tájékoztató 

 

Az ún. 100 milliárdos, hazai forrású útfelújítási program kivitelezése 2018 II. 

negyedévében indul el, melynek keretén belül, többek között felújításra kerül a 11 sz. 

Budapest-Visegrád-Tát másodrendű főút 42+940 - 44+000 km szelvények  közötti 

szakasza.  

A beavatkozás Visegrád belterületi szakaszán található.  

Az út burkolata 1060 méter hosszon, közel bruttó 160 millió forintért  újul meg. 

A kezdő szelvény a Hotel Honti környezetében található, a végszelvény a Bányatelep 

elnevezésű buszmegálló vonaláig tart.  

A felújítási feladat részét képezi a burkolat teljes hosszon és teljes szélességben történő 

felújítása, a padka rendezése, valamint az útcsatlakozások, kapcsolódó felületek az új 

burkolat szintjére való emelése. Az útburkolat felújítása kapcsán a csapadékvíz elvezető 

rendszer helyreállítása is megvalósul. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beavatkozás során a pályaszerkezet megerősítését 

irányozta elő, amely a profilmarást követően 6 cm aszfaltréteg megépítését jelenti.  

A felújítási szakaszon található két buszmegálló pár, a nagyobb teherbírás miatt 

bazaltbeton pályaszerkezettel készül el. 

A 100 milliárdos útfelújítások  tervezése során az összes érintett Önkormányzattal a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. felvette a kapcsolatot, meghívást kaptak a tervzsűrikre, így 

a polgármesterek helyismeretét, tapasztalatát felhasználva, maximálisan figyelembe 

tudták venni a felmerülő igényeket, illetve az általuk tett javaslatokat.  

Az útszakasz tervezése során az útburkolati jelek, valamit a forgalomtechnika 

felülvizsgálata is megtörtént, a forgalmi rend kialakításánál a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. szintén figyelembe vette a fent említett Önkormányzat által jelzett igényeket.  

A  tavasszal  induló felújításról a napokban a helyszínen tájékoztató tábla került 

kihelyezésre. 

A felújítással kapcsolatos dátumok: 

Munkaterület átadása várhatóan: 2018. II. negyedév (2018. március 19.) 

Kivitelezés időtartama: 45 nap 

A kivitelezés során elsősorban félpályában történő terelésekre, a technológiai szünetek 

betartása miatt esetenként félpályás zárások bevezetésére lesz szükség. Ez a burkolat 

megfelelő minőségben és színvonalon történő felújításához elengedhetetlen. 

Kérjük az Önkormányzat, valamint a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését, a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. igyekszik mindent megtenni a teljes műszaki tartalom 

megvalósításának gördülékeny és gyors lebonyolításáért. 

 

 


