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 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  

512. SZ. (KALOCSA-M6) FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSA ÚJ DUNA-

HÍDDAL A 3+568–16+753 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT

 

Tisztelt Lakosság! 
 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: NIF Zrt.)és a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy az „512.sz. 

(Kalocsa-M6) főút megvalósítása új Duna-híddal a 3+568-16+753 km szelvények között” 

megnevezésű beruházás kapcsán – a koronavírus-járvány miatt bevezetett jogszabályokra 

tekintettel – a témában személyes részvétellel járó lakossági fórumra nem kerülhet sor, ezért 

kérdéseiket a tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tudják feltenni. 
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A kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

végzi. A nettó 76.951.954.982 Ft értékű fejlesztés a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrásból 

valósul meg. 

A 2021 tavaszán kezdődő építkezés várhatóan 2024. májusában fejeződik be. 

Projekt bemutatása 

A Kalocsa-Paks új Duna-híd létesítésével összefüggő úthálózat Tolna megyei és Bács-Kiskun 

megyei szakaszának engedélyezési terveit, illetve a híd engedélyezési dokumentációját 2019 

márciusában nyújtották be az érintett hatóságokhoz útépítési és hídépítési engedélyezési 

eljárások lefolytatására. A hatóságok az eljárások lefolytatását követően az építési engedélyeket 

megadták. 

A beruházás keretében megvalósuló főbb létesítmények: 

• 512. sz. főút a 3+568 és a 16+753 km szelvények között 

• Új Duna-híd 

• a Dunapataj és Kalocsa közötti 5106 j. út egy szakaszának felújítása a GLENCORE Pannon 

Növényolajgyártó Kft. előtti körforgalomig 

• 3 db új körforgalmú csomópont: 

o a Paksot Gerjennel összekötő, újonnan megépülő 5124 j. út keresztezésénél, 

o a Dunaszentgyörgyöt Faddon át Tolnával összekötő 5112 j. út keresztezésénél, 

o a 6. sz. főút Paks és Szekszárd közötti szakaszának keresztezésénél, 

• Keresztező közművek kiváltása 

Főbb adatok 

A kivitelezés során körülbelül 652 029 m3 földet és 94 038 m3 szemcsés anyag mozgatnak meg 

és építenek be.  

A pályaszerkezet építéséhez 23 879 m3 beton burkolat alapot és 23 883 m3 aszfaltot használnak 

majd fel a kivitelezők. 

Kiemelt cél, hogy a nagytömegű szállítások elkerüljék a lakott területeket, így a tervezett utak és 

a híd építése főként országos közutak és földutak használatával zajlik majd. A beszállítással 

érintett útszakaszokat az üzemeltetőkkel egyeztetve, a kivitelező a munkálatok ideje alatt 

folyamatosan karbantartja. 

A földmunka anyagait a létesítendő utak nyomvonalában szállítják, illetve a nyomvonal közelében 

található földutakat használják majd. 
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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 elérhetőségeken áll 

rendelkezésre.  

Kapcsolat: 

Duna Aszfalt Zrt. 

Levelezési cím: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. 

Elektronikus levelezési cím: 512paks_panasziroda@dunaaszfalt.hu  

Telefonszám: +36 20 330 2849   

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

                                                                                                                             

 

 

 


