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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 megteremti 
az északi ipari park megközelítését, a közúti hálózatba való csatlakozását. A megépült közlekedési 
hálózat biztosítja az ipari park megközelítését és elérését a kor színvonalának megfelelő módon a 
betelepülni szándékozó vállalkozások és a munkavállalók számára. 
 
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. 
(kivitelezés: 2022. év) 
A projektelem állami tulajdonú országos közutat is érint, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
konzorciumi partnerként, építtetőként vesz részt a megvalósításban. 
A fejlesztés célja egyrészt a Kispáliból Zalaegerszegre járó munkavállalók közlekedésének 
biztonságosabbá tétele, másrészt a kialakuló ipari parkban betelepülő vállalkozások miatt 
megnövekedő forgalom kiszolgálása. 
 

2. A Zalaegerszeg Kispáli bekötőt rekonstrukciója a 0+0,20 km szelvénytől, a Barényi Béla út 
csatlakozásig, csapadékvíz elvezetéssel, 809 m hosszban. (kivitelezés: 2020. év) 

 A meglévő út pályaszerkezetének teljes felületen való elbontása után, a tervezett út - az ipari park 
várható tehergépjármű forgalmának figyelembevételével -új erősített alépítményi 
pályaszerkezettel, új aszfalt burkolattal és forgalomtechnikai berendezésekkel, valamint erősített 
padkaszerkezettel és csapadékvíz elvezető árokkal került kialakításra 

 
3. Zalaegerszeg Kispáli bekötőút burkolatfelújítása a Barényi Béla út csatlakozásától Zalaegerszeg 

közigazgatási határáig, csapadékvíz elvezetéssel, 1060 m hosszban (kivitelezés: 2020. év) 
A környező települések (Kispáli és Nagypáli) személygépjármű forgalma veszi igénybe, így ezen a 
szakaszon csak burkolatfelújítás történt. A meglévő út pályaszerkezetének helyenkénti javításával, 
erősített alépítményi szerkezettel, új aszfalt burkolattal és forgalomtechnikai berendezésekkel, 
padkamegerősítéssel és csapadékvíz elvezető árokkal került kialakításra 
 

4. 974 fm, „B” hálózati funkciójú kerékpárút kiépítése a Zalaegerszeg-Kispáli településközi összekötő 
út mellett, a Ságodi utca végpontjától, a Barényi Béla út csatlakozásig (kivitelezés: 2022. év) 

 
További információ kérhető: 
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. projektmenedzsment 
tel: 92/510-175; e-mail: info@zvf.hu 

 
Az Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen című, TOP-6.1.5.-15-ZL1-2016-00001 
azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 661,43 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével biztosítottak az északi ipari 
park biztonságos közúti csatlakozásai  


