
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

67. SZ. FŐÚT M7 AUTÓPÁLYA ÉS KAPOSVÁR (ÉSZAK) KÖZÖTTI SZAKASZ 2X2 

KERESZTMETSZETRE TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA -  

KAPOSFÜRED ELKERÜLŐ SZAKASZ 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. tájékoztatja 

Önöket, hogy a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 

keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása - Kaposfüred elkerülő szakasz” 

megnevezésű beruházás kapcsán - a koronavírus járvány  okán hatályos jogszabályokra való 

tekintettel - személyes részvétellel járó lakossági fórumra nem kerülhet sor, ezért kérdéseiket a 

tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tudják feltenni. A kivitelezési 

munkálatokat a Duna Aszfalt Zrt végzi. A nettó 7.998.660.009 forint értékű fejlesztés az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A 2021 tavaszán kezdődő építkezés várhatóan 2023. 

áprilisában fejeződik be.  

A projekt bemutatása: 

A 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz engedélyezési terveit 2019-ben nyújtották be az 

érintett hatóságokhoz útépítési és hídépítési engedélyezési eljárások lebonyolítása céljából. A 

hatóságok az eljárások lefolytatását követően az építési engedélyeket megadták. 

A beruházás keretében megvalósuló létesítmények:  

- A meglévő 67. sz. főút négynyomúsítása 42+684,67 - 45+826,53 km szelvény között, 

egybefüggő 3.141,86 m hosszon, 

- 1 db különszintű átvezetés létesül kerékpárúttal az Állomás utcánál (6709 j. ök. út 

különszintű átvezetése), 

- A különszintű átvezetés (híd műtárgy létesül) déli oldalán a Juta irányából Kaposvár 

irányába közlekedők számára az Állomás utcáról felhajtó ág kerül kiépítésre,, ill. a 

Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág kivitelezése is 

megvalósul,   

- Közvilágítás kiépítése, keresztező közművek kiváltása, 

- Üzemi hírközlő hálózat kiépítése, 45 km hosszan a Magyar Közút Nzrt. Kaposvári 

Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között.  



 

  



 

Főbb adatok: 

A kivitelezés során 180 000 m3 föld és szemcsés anyag kerül megmozgatásra és beépítésre . A 

pályaszerkezet építéséhez 7 500 m3 beton burkolat alapot és 22 000 tonna aszfaltot használnak 

fel. Kiemelt cél, hogy a nagytömegű szállítások elkerüljék a lakott területeket, a pálya építése 

főként országos közutak és földutak használatával valósul meg. A beszállítással érintett 

útszakaszokat - az üzemeltető  Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel  egyeztetve - a kivitelező 

konzorcium a munkálatok idején folyamatosan karbantartja. 

A nagytömegű beszállítást a 67. sz. gyorsforgalmi útszakaszon végzik majd várhatóan 2021. 

áprilistól – 2022. augusztusig. A földmunka anyagait a pálya nyomvonalában szállítják, illetve az 

e nyomvonal közelében található földutak használata van kilátásba helyezve.  

A 65146 j. út Kaposfüred belterületi szakaszának felújítását követően a teljes közúti forgalom 

átterelésre kerül, a projekt szakaszhatárai között kizárólag építési forgalom lesz engedélyezett. 

Várhatóan 2022-ben az Állomás utcai körforgalom helyére tervezett híd építési munkálatai  okán 

a közlekedésben ideiglenes forgalomterelésre kell számítani.  

A projekttel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, kérjük, a beruházással érintett települések 

honlapjain megjelenő tájékoztatást követő 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi 

elérhetőségek valamelyikére.  

A kérdések és az azokra adott válaszok a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül 

kerülnek fel a honlapokra, összesített formában. 

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

az írásban benyújtott megkeresésekre nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek. 

Kapcsolat: 

 DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT. 

Levelezési cím:  Kaposvári Főépítésvezetőség 

 7400 Kaposvár, Szántó u. 19. 

Elektronikus levelezési cím: 67kaposfured@dunaaszfalt.hu 

További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu  oldalakon.  
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