
1 

 

               
 

 
 SAJTÓKÖZLEMÉNY  

 

Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása 

Zalaegerszegen,  
NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0006 sz. projekt 

 
2012. december 4.  

 
Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán 

179.974.221 forintos európai uniós támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata „Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása 

Zalaegerszegen” munkáira. Az Önkormányzat a projekthez, mintegy 

19.997.136,- Ft önerőt biztosít, így a projekt teljes bekerülési költsége 

mindösszesen: 199.971.357,- Ft. 

A kivitelezési munkák 2012. szeptember 28-án indultak és várhatóan 2013. 

június 30-án fejeződnek be. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 

2013. augusztus 31. 

 
 

A kerékpárutak építésének távlati célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési 

mód terjedésének ösztönzése a régió lakossága körében. A közvetlen cél a 

lakóterületeket a munkahelyekkel valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, 

ügyintézés helyszíneivel összekapcsoló, vonzó, a biztonságos kerékpáros közlekedést 

szolgáló komplex projektek támogatása, közlekedési célú, szerves egységet képező 

kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása. 

 

 A jelenleg csak részlegesen megoldott a biztonságos és komfortos kerékpáros 

közlekedés a városban a kerékpárút hálózat hiányos kiépítettsége miatt. A jelenlegi 

hálózat nem teszi lehetővé, hogy a város központi részén található intézmények és 

üzletközpontok a lakóterületekről akadálytalanul és biztonságosan megközelíthetőek 

legyen kerékpárral. 

 

A tervezett kerékpárutak nyomvonalai:  

1. Zalaegerszeg, Göcseji út – Platán sor és Zrínyi Miklós utca közti szakasza 

2. Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utca – Vizslapark és Kossuth Lajos utca közti 

szakasza 

3. Zalaegerszeg, Köztársaság út – Hoffhalter utca és Pálóczi Horváth Ádám utca közti 

szakasza 

4. Zalaegerszeg, Déryné és Landorhegyi utak 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ajánlattételi felhívást jelentetett 

meg „Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen I.” címmel, mely 

a Köztársaság és Kisfaludy utakon építendő kerékpárutak megvalósítására vonatkozik. A 

pályázatban szereplő Göcseji úti kerékpárút szakasz megépítésére valamint a 

Landorhegyi és Déryné utakon kerékpáros nyom elhelyezésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívás várhatóan 2013. év elején jelenik meg. 
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Két kerékpárút szakasz építése 2012. szeptember végén kezdődött.  

A Köztársaság út mellett 1162 m hosszon - Zeneiskola és Pálóczi Horváth Ádám út 

között- elválasztott gyalog-, és kerékpárút épül  1,50 + 2,0 m szélességben. Ehhez 

kapcsolódik a területen üzemelő 0,4kV-os kommunális erőátviteli és közvilágítási 

földkábeles hálózat szükséges kiváltási munkája. A beruházás nettó bekerülési költsége 

53,4 millió Ft.  

A Kisfaludy út Vizslaparki út és Kossuth út közötti szakaszán mindkét oldalon egyirányú, 

menetirány szerinti kerékpárút épül a jelenlegi járda szélesítésével összesen 744 m 

hosszúságban. Az út mindkét szélétől 0,8-1,0 m biztonsági sáv mellett 1,0 m szélességű 

kerékpárút és beépítés függvényében 1,5-2,2 m gyalogjárda épül. Közben az 

ivóvízbekötések kiváltása, Magyar Telekom NYrt. tulajdonú elosztószekrény áthelyezése, 

0,4kV-os kommunális erőátviteli és közvilágítási földkábeles hálózat kiváltási munkái és 

Tarr Kft. tulajdonú kábeltv alépítmény átépítése is elkészül. Az építési munkák nettó 

értéke 44 millió Ft.  

 

Az építés során a Köztársaság úton 38 db, a Kisfaludy úton 9 db fa kerül kivágásra, 

pótlásuk részben ősszel, részben tavasszal történik meg. 

 

A pályázat részeként jövő év tavaszán folytatódik az építkezés. A Göcseji út mellett a 

Platán sor és Zrínyi út (Csány tér) között elválasztott gyalog- és kerékpárút épül, 

1,50+2,0 m szélességben, kb. 1,2 km hosszon. Ezzel egy időben a Landorhegyi és 

Déryné utakon forgalomtechnikai jelek kerülnek elhelyezésre a kerékpáros közlekedés 

elősegítése érdekében. 

 

A megépített illetve megépítendő hálózati elemekkel kiegészített kerékpáros 

nyomvonalak összekötik a belvárossal Zalaegerszeg több városrészét is – többek között a 

Landorhegyi és a Kertvárosi városrészt –, de a Platán sor, Rákóczi Ferenc utca és 

Vizslapark által határolt részek irányából is könnyebben megközelíthetővé válik a 

városközpont. 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

Telefon: 06 92 502 106 

Fax: 06 92 502 101 

info@zalaegerszeg.hu 

www.zalaegerszeg.hu 
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6. 

Telefon: (99) 512-910 

titkarsag@westpa.hu 

www.westpa.hu 
 

Támogató szervezet: 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Postacím: 1077 Budapest Wesselényi u. 20-22. 

Infovonal: 06 40 638 638 

nfu@nfu.gov.hu 

www.nfu.hu 

 

mailto:info@zalaegerszeg.hu
mailto:titkarsag@westpa.hu
mailto:nfu@nfu.gov.hu

