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A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az Alpok Terra Kft. 

kivitelezésében valósul meg a „Sümeg, 84. sz. főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő u. 

csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése” elnevezésű projekt.  

A beruházás keretein belül a Sümeg, 84. sz. főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő u. 4 ágú 

csomópontja egy biztonságos, alárendelt irányból is könnyen átjárható körforgalmú csomóponttá 

épül át. Az új csomópontban biztosított lesz a kerékpárosok és a gyalogosok részére is a 

biztonságos átkelés a 84. sz. főúton keresztül. Ennek kiegészítéseként kiépül egy új csapadékvíz-

elvezető rendszer is. A hazai forrás felhasználásával megvalósuló beruházás 2021 őszén veszi 

kezdetét, tervezett befejezése 2022 őszén várható. A kivitelezés nettó összege 435,49 millió 

forint.  

 

A beruházás bemutatása: 

A körforgalom építési munkálatai során az idei évben csatornázási és közműátépítési munkák 

várhatóak, majd ezt követően kezdődnek meg az útépítési munkálatok (várhatóan 2022. év 

tavaszán). A kivitelezési munkafolyamatok során forgalomkorlátozásra kell számítani. A 

beruházás ütemezésénél a vállalkozó törekszik arra, hogy csökkentse a munkálatokból fakadó 

kellemetlenségeket és egyúttal minél rövidebb ideig akadályozza a lakosságot a közlekedésben 

ezen a szakaszon.  

 

A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező Alpok Terra Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

„Sümeg, 84. sz. főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő u. csomópont körforgalmú 

csomóponttá történő átépítése” megnevezésű beruházás témájában a koronavírus járvány 

miatt bevezetett korlátozások értelmében személyes megjelenésű lakossági tájékoztató 

megtartására nem kerül sor. 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán 

kialakuló kellemetlenségekért!  

Türelmüket ezúton is köszönjük! 

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

honlapján 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 elérhetőségeken áll 

rendelkezésre.  

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

írásban nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek: 

 

Alpok Terra Kft. 

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 32. 

Email cím: sumeg@alpokterra.hu 

 

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