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Veszprémvarsány, 82. sz. – 832. sz. főúti csomópont 

körforgalmú csomóponttá történő átépítése 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TRB Építő 
Kft. kivitelezésében valósul meg a 82. sz. Győr-Veszprém főút, a 832. sz. Pápa-
Veszprémvarsány főút és a 8218. sz. Kisbér-Veszprémvarsány összekötőút 
balesetveszélyes kereszteződésének korszerű körforgalommá történő átépítése. 

 

A projekt ismertetése: 

- négyágú körforgalom épül, kivezető ágai Győr, Veszprém, Pápa és Kisbér 
irányába, 

- az épülő körforgalom egysávos kialakítású lesz, 
- a 82. sz. főút átépül a létesítendő körforgalomtól Győr, illetve Veszprém 

irányába, 75-75 méter hosszan, 
- a 832 sz. főút átépül a létesítendő körforgalomtól Pápa irányába 88 méter 

hosszan, 
- a 8218. j. összekötőút átépül a létesítendő körforgalomtól Kisbér irányába 90 

méter hosszan, 
- a 82. sz. főút Győr felé vezető ágában további 107 m hosszan, 2 m 

szélességben teljes pályaszerkezet-csere valósul meg, 
- a körforgalom belső körének átmérője 17 méter, melyet 1 méter széles járható 

gyűrű egészít ki. A körben az aszfalt burkolatszélessége 6 méter, 
- a kör külső ívén 1 méter széles Lefix elemekből épülő rázópadka kerül 

kialakításra, 
- a meglévő elavult hidak helyett új hidak épülnek Győr és Kisbér irányába, 
- kiépül a körforgalmat kiszolgáló közvilágítás, melyet 20 db kandeláberen lévő 

lámpatest lát el, 
- mindösszesen 965 méter szalagkorlát szolgálja a biztonságos közlekedést, 
- a bontási feladatok megkezdéséig lőszermentesítési és fakivágási 

munkálatokat végeznek. 

A kivitelezés a forgalom fenntartása mellett több forgalomkorlátozási ütemben 
történik.  

Első ütemben 2021. novemberétől megkezdődik a 8218. sz. út hídjának bontása 
és az új híd építése. Erre az időre új terelőút épül a vasút és a 82. sz. út között. 

Második ütemben a 82. sz. út hídjának bontása és az új híd építése kezdődik meg. 
Erre az időre rövid terelőút épül párhuzamosan a meglévő úttal. 

A hidak elkészültét követően a forgalom az eredeti útvonalakra terelődik vissza. 



 

A körpálya építése a forgalom fenntartása mellett, félpályás lezárással történik 
majd. A kivitelezés ezen szakaszában mind a négy oldalon jelzőlámpával irányított, 
félpályás forgalomterelésre kell majd számítani. 

A forgalmirend-változásokról a beruházó NIF Zrt. folyamatosan tájékoztatja a 
lakosságot. 

A kivitelezési munkák 2021. december 10-től 2022. február 28-ig, a téli 
útüzemeltetési időszak miatt szünetelnek, várhatóan 2022. márciusában 
kezdődnek meg újra és 2022. júliusában fejeződnek be. 

 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán 

kialakuló kellemetlenségekért! 

Türelmüket ezúton is köszönjük! 

 

A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, javaslataikat kérjük ezen 
tájékoztató megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részünkre 
az alábbi elérhetőségek valamelyikére. A kérdések és az azokra adott válaszok 
összesítve, a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül kerülnek 
közzétételre a honlapon (www.veszpremvarsany.hu). 

 

Kapcsolat: 

TRB Építő Kft. 

Levelezési cím: 

9600 Sárvár, Ungvár utca 20. 

Panasziroda e-mail cím: 

trpbepito@trbepito.hu 

 

 

 

 

Dátum: 2021. október 14. 

  

 

 



 

 

 

Veszprémvarsány, 82. sz. – 832. sz. főúti csomópont körforgalmú csomóponttá történő 
átépítése, a csomópont a térképen kékkel jelölve 


