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Kerékpárút építése a Kossuth Lajos utca Petőfi utca – Hunyadi utca közötti 
szakaszán 

 
 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán 30,1 millió 
forintos támogatást nyert a „Belvárosi kerékpárút folytatása a Petőfi-Hunyadi u. 
közötti szakasz megépítésével” tárgyú NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0002 azonosító 
számú projekt megvalósítására. 
 
A fejlesztés hosszú távú célja a kerékpárutak hosszának növelése a városban, a 
kerékpáros közlekedés kultúrájának terjesztése és az aktív turizmus fejlesztése. 
A kerékpárút megvalósításának közvetlen célja, kerékpáros kapcsolat kialakítása a Petőfi 
Sándor utca és a Hunyadi utca közötti szakaszon, mintegy 395 m hosszon, továbbá a 
már korábban megépült szakaszok között. Lehetőséget teremtve ezzel egy egységes 
(5184 m hosszú) hálózat kialakítására a városközponttól a déli ipari park területéig. 
 
Az összesen 37 millió Ft értékű, 85%-ban államilag támogatott projekt kivitelezési 
munkáit (közbeszerzési eljárást követően) az Utplan’95 Kft végezte. 
A közbeszerzési eljárása során jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni, a 
létesítmény az előirányzott 35,4 millió Ft helyett 24,8 millió Ft elszámolható 
összköltséggel épült meg. Így a tervezett 30,1 millió Ft-os támogatás helyett 21,1 millió 
Ft támogatás kerül majd lehívásra, az Önkormányzat pedig 3,7 millió Ft önrészt biztosít.  
 
A kerékpárút teljes hossza 395,18 m. 
A kerékpárút építésével érintett kapubejárókban a kerékpárút kiemelésre került a 
bejárók burkolatának szintjéhez képest, mely a folytonosság biztosítása mellett 
forgalomcsillapító szerepet is betölt. 
A Hunyadi utcán történő átvezetés biztonságossá tételéhez jelzőlámpás forgalomirányítás 
került kialakításra a Signalterv Forgalomtechnikai Kft kiviteli terve alapján. 
A kerékpárút építés a zöld sávban a zöldterület megújításával, faültetéssel és 
gyepszőnyeg terítéssel járt, melyhez a kertészeti szakvéleményt és tervet a 3KO 
Plan&Projeck Kft készítette. 
A kerékpárút kiviteli tervdokumentációját a Linakron Mérnöki Kft készítette. 
A kivitelezési munkákat közbeszerzési eljárást követően az Utplan’95 Kft végezte. 
A munkák megbízott műszaki ellenőre a Viakon Mérnöki KKT-től (Gyalogh Éva) volt. 
 
Az építési munkák készre jelentését követően a sikeres műszaki átadás-átvétel 2010. 
szeptember 16-án megtörtént, majd az Önkormányzat megkérte a végleges forgalomba 
helyezési engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. 
 



 
 
 
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 
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Telefon: 06 1 224 3100 
Fax: 06 1 224 3105 
 vati@vati.hu 
www.vati.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 
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