
 

 

Tisztelt Felhasználók! 
 
A DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztálya végzi a Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 9.- 87. 
ingatlanok közti szakaszán az NA 100 mm átmérőjű ellátó ivóvízvezeték és az NA 300 mm 
átmérőjű regionális ivóvízvezeték kiváltási munkáit. 
A munkák elvégzésére az ivóvíz ellátás üzembiztonságának növelése és a Rákóczi u. tervezett 
útburkolat felújítása érdekében kell elvégezni, melyet az üzemeltető a DRV Zrt. saját 
beruházásában valósít meg. 
 
A munkákat társaságunk 3 ütemben valósítja meg, melyek várhatóan a következőek lesznek: 

1. ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u., Ady E. – Nyárfa u. közti szakasz, 2019.09.09.- 
10.13. között 

2. ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u.– Nyárfa u. – Rákóczi u. Bárdos Lajos u. közti 

szakasz, 2019.10.15.-11.30. között 

3. ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u.– Bárdos Lajos u. – Rákóczi u. Bernáth Aurél u. 

közti szakasz, 2019.12.02..-2020.01.31. között 

A munkák zavartalan elvégzéséhez ütemenként ideiglenes forgalmi rendváltoztatás szükséges, 
amely minden egyes szakaszon, a munkák idejére teljes útzár kiépítését jelenti a gyalogos 
forgalom biztosítása mellett. 
Kérjük Önöket, hogy a munkák ideje alatt a gépjárműveikkel az érintett ingatlanokra való 
behajtását mellőzzék. 
 
Az 1. ütemnél a forgalomszabályozás az alábbi vázrajzon feltüntetett módón lesz kiépítve. 
 
1.ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u., Ady E. – Nyárfa u. közti szakasz, 2019.09.09.- 10.13. 
között: 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Kérjük, a munkálatok ideje alatt körültekintően közlekedjenek a munkaterületen illetve annak 
térségében is, az ingatlanokra történő gyalogos forgalmat a munkák alatt folyamatosan 
biztosítjuk. 
A vízvezeték kiváltási munkák során ideiglenes vízhiány, nyomáscsökkenés, zavarosabb víz 
jelenléte előfordulhat, ebben az esetben kérjük az üzemeltetőt DRV Zrt.-t a 06-80/240-240 
telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. 
A hosszabb ideig tartó vízhiányról, amikor a régi és az új vezeték összekötése történik, Önöket 
előtte a helyi hirdetőújságban értesíteni fogjuk. 

Az ivóvíz a kivitelezési munkák alatt végig fogyasztható minőségű lesz. 
Napi munkavégzés: reggel 7 órától délután 16 óráig. 

 
Felelős műszaki vezető: Zicsi-Liess Tamás, telefon 06-84/506-191, e-mail: zicsi.tamas@drv.hu 
Felelős építésvezető: Márkus Miklós, telefon: 06-84/ 502 625, e-mail: markus.miklos@drv.hu 
 
 

Türelmüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 
 
 
 

Tisztelettel:  
 

DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztály 

 
 


