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A Vas Megyei Önkormányzat, Csempeszkopács Község Önkormányzata, Tanakajd Község 

Önkormányzata, valamint Vasszécseny Község Önkormányzata által létrehozott konzorcium 300 

millió forint összegű támogatásban részesült a Széchenyi 2020 program keretében. A projektben 

a 87-es főút Tanakajd – Vasszécseny - Csempeszkopács települések közötti szakaszán a hiányzó 

kerékpárút kiépítése és a meglévő kerékpárút szabványosítása valósult meg, összesen 4594 

méter hosszan. Ezzel egy turisztikai szempontból is jelentős, összefüggő szakasszal bővült a 

megye kerékpárút hálózata. 

 

Tanakajdon a már meglévő kerékpárúttól kezdődően egy hiánypótló szakasz kiépítése történt meg. A 

főút mellett 2x1 sávos, kétirányú, önálló kerékpárutat alakítottak ki. Vasszécseny és Csempeszkopács 

között az egykori rumi vasúti töltésen épült új bicikliút. A Csempeszkopács és Rum közötti szakaszon a 

meglévő, korábban épített kerékpárút szabványosítására és korszerűsítésére került sor, mivel ez a 

szakasz már erősen leamortizálódott és a szélessége sem felelt meg a jelenlegi előírásoknak.  

 

A fejlesztés megvalósulásával a megyeszékhelytől számítva immár több, mint 17 km-en keresztül 

érhető el a 87-es számú főút mentén a közlekedésbiztonságot garantáló kerékpárút. Az építés mellett 

a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampányt is lefolytattak, amelynek célja, hogy minél többen 

válasszák rövidtávú utak során a kerékpárt, ami adott esetben akár a leggyorsabb eszköz is lehet. 

Ennek keretében a helyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola 8. évfolyamos tanulói számára 

kerékpáros elméleti és gyakorlati oktatást tartottak. Az elméleti oktatás során megismertették velük a 

közlekedési szabályokat. A gyakorlati oktatás keretében pedig az iskola udvarán kialakított ügyességi 

pályákon a kerékpározás technikáit sajátíthatták el. Idén május 1-jén a helyi ünnepséghez csatlakozva, 

sport programok keretein belül vehették birtokba az elkészült új kerékpárutat a résztvevők. A kerékpárút 

átadásának napján a gyereknappal összekötött rendezvényen került sor a kerékpáros népszerűsítésre. 

A program részeként a kerékpározás jótékony, pozitív hatásairól tartottak előadást. 

 

A projekt alapvető célkitűzése a térség fejlődési lehetőségeinek megteremtése, a lakosság 

életkörülményeinek javítása, a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele, a kerékpározás, mint a 

munkába járás gyors és fenntartható módjának népszerűsítése, és megye kerékpárút-hálózatának 

kiterjesztése volt. 

 

Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott fejlesztés 2017. június és 2019. július között valósult meg, 

300 millió forint értékben. 


