
 

 
 
 
 
 

A PROJEKT BEMUTATÁSA 

TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001  

Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen 

 
A Támogatási szerződés megkötése: 2016.08.15. 
A projekt összköltsége a hatályos TSZ szerint:  661.809.783,-Ft 
A támogatás összege a hatályos TSZ szerint:  661.428.783,-Ft 
A projekt várható befejezése:  2022.12.31. 
Kedvezményezett:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Konzorciumi partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 
A projekt elsődleges célja, hogy a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló ipari parki fejlesztés közúti csatlakozásai kialakításra kerüljenek. A fejlesztés biztosítja az 
északi ipari park megközelítését, a közúti hálózatba való csatlakozását. A fejlesztés során megépülő 
közlekedési hálózat alkalmas lesz arra, hogy az ipari park megközelítését és elérését a kor 
színvonalának megfelelő módon biztosítsa a betelepülni szándékozó vállalkozások és a munkavállalók 
számára.  
 
A megépült közlekedési rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az ipari park fejlődése során 
megnövekedő igényeket követve fejleszthető legyen. A hálózati elemek hosszának további növelés- és 
összekötése révén alkalmazkodni tudunk további igényekhez és azokat rugalmasan követni tudjuk. Ez 
a későbbiek során jelentős előnyt fog biztosítani az ipari park további fejlődésénél.  
 
Fontos eredménye még fejlesztésünknek, hogy az ipari park életében betöltendő kiemelt szerepe 
mellett Zalaegerszeg város közúti hálózati rendszerének fejlesztésében is szerepet játszik. A megépülő 
csomópont d-i irányból a hozzá kapcsolódó - és még fejlesztés alatt álló – közúti elemekkel kiegészülve 
egy „északi városkapu” szerepet is el tud látni.  
 
A fejlesztés elemei:  
1. Járműosztályozós csomópont átépítése körforgalommá a 76. számú főút és a Kispáli bekötőút 

kereszteződésében, a 76. sz. főút 57+785 km sz.-ben, csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítással. 
 

2. A Zalaegerszeg Kispáli bekötőt rekonstrukciója a 0+0,20 km szelvénytől, a Barényi Béla út (kelet-
nyugati ipari parki út) csatlakozásig, csapadékvíz elvezetéssel, 809 m hosszban. 
 

3. Zalaegerszeg Kispáli bekötőút felújítása a Barényi Béla út csatlakozásától Zalaegerszeg 
közigazgatási határáig, csapadékvíz elvezetéssel, 1060 m hosszban 
 

4. 974 fm, „B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő 
út mellett, a ságodi utca végpontjától, a Barényi Béla út csatlakozásig, közvilágítással 

 


