
 

 

A „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” a 

Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 950 millió forint vissza nem térítendő európai 

uniós támogatás segítségével a projektben összesen ~10,7 km hosszú kerékpárforgalmi 

létesítmény készül el. 

 

 

Általános információk a projektről: 

 

Projekt címe: Zöld Zala-part - turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton 

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 

Kedvezményezett: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás összege: 950.000.000 Ft  

Támogatás mértéke: 100%  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020 júniusa 

 

 

A projekt célja: 

 

A projekt célja, hogy Zalaegerszeg kulturális értékeire alapozva új vonzerőt hozzon létre a 

kerékpárral közlekedők számára, mintegy felfűzve a város meglévő (pl.: Göcseji Falumúzeum, 

TV torony, AquaCity, Termálfürdő, belváros), illetve fejlesztés alatt álló turisztikai kínálatát (pl. 

Gébárti-tó, Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ, Mindszenty József Múzeum és 

Zarándokközpont). 

A projekt további célja Zalaegerszeg turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak 

felszámolása. 

 

A projekt háttere, turizmusra gyakorolt hatása, technikai információk: 

 

A projekt tervezetten az OTrT országos kerékpárút törzshálózatának részeként az „Észak nyugat-

dunántúli kerékpárút” 8.A számú eleme (Balaton – Zalaegerszeg – Őriszentpéter – Ausztria), 

vagyis a Zala völgye kerékpárút Bagod és Zalaszentiván közötti hiányzó szakaszának kiépítését 

valósítja meg. Kapcsolatot teremt a már meglévő Zalalövő-Bagod kerékpárút és a Zalaszentiváni 

kerékpárút között a Zala folyó városi szakasza mentén. 

A projektben összesen ~10,7 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg, mely nyugati 

és keleti nyomvonal szakaszra osztható. 

A projekt műszaki ellenőre a ZALAI ÚTIRÁNY Kft. 

 

 

 



 

 

A kerékpárforgalmi létesítményeken túl a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztésére 

(kerékpár parkolók, tárolók, pihenőhelyek felszerelése, szervizcsomagok elhelyezése stb.), 

valamint marketing kampány megvalósítására is sor kerül - az új kerékpáros létesítmények és a 

kerékpárral is elérhető városi és térségi turisztikai attrakciók, valamint a turisztikai szolgáltatások 

széleskörű megismertetése érdekében. 

A fejlesztés várhatóan nagyban hozzájárul a térség kerékpáros turizmusának fellendüléséhez, 

amely jótékonyan hat a helyi idegenforgalmi szolgáltatók, vendéglátóhelyek, illetve a helyi 

turisztikai látványosságok forgalmára, így járulva hozzá a helyi gazdaság növekedéséhez. 

 

Nyugati nyomvonal szakasz főbb jellemzői: 

 

A Nyugati nyomvonal (~6,5 km) kivitelezési munkáira 2019 februárjában kötött vállalkozási 

szerződést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sprint Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft-vel. Ezen a szakaszon az építési munkák 2019 augusztusában fejeződtek be. 

 

 Kezdőszelvény Teskánd - Bagod közötti kerékpárút csatlakozása, végpont Platán sor – 
összesen 6445 méter hosszú szakasz. 

 A nyomvonalon épülnek önálló kerékpárutak, illetve egyes helyszíneken (Andráshida u., 
Gébárti u. belterületi szakasza, Malom u. rövid szakasza, Kabók L. u.) forgalomtechnikai 

jelzések (táblák, felfestések) biztosítják a kerékpáros közlekedést. 

 Fedett beállóval, padokkal, ivókúttal és szerviz ponttal felszerelt kerékpáros pihenőhely 
létesül a Gébárti út környezetében.  

 Kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé válik a Gébárti-tó, a Boldogasszony 

kápolna, és a Göcseji Falumúzeum 

 

 

Keleti nyomvonal szakasz főbb jellemzői: 

 

A kiviteli tervek és az építési engedélyek birtokában a Keleti nyomvonal (~4,2 km) kivitelezési 

munkáinak közbeszerzési eljárása folyamatban van. 

 

 

További információ: 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

dr. Kovács Éva projektmenedzser 

8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u. 17-19. 

tel.: +36-92/502-131 

e-mail: muszak@ph.zalaegerszeg.hu 

web: www.zalaegerszeg.hu  
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