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A Vas Megyei Önkormányzat és Csepreg Város Önkormányzata által létrehozott konzorcium 153 

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

keretében Csepreg város kerékpárosbarát fejlesztése, a település belvárosának és a külterületi 

városrésznek kerékpárúttal történő összekötése valósult meg, összesen 870 méter hosszan. 

 

A város méretéből és szerkezetéből adódóan a lakosság településen belüli egyik fő közlekedési módja 

a kerékpározás. A Rákóczi utca - ahol a kerékpáros fejlesztés megtörtént -, mint az átmenő forgalom 

ütőere, a Kőszeget és Szombathelyt a 84-es számú főúttal összekötő útszakasz része, rendkívül nagy 

teherforgalmat bonyolít. A kerékpársáv teljes hosszban az országos közúttal párhuzamosan halad, így 

a város közszolgáltatóinak, vállalkozásainak, oktatási - nevelési intézményeinek nagy részét érinti.  

 

A fejlesztés fontos eredménye, hogy a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit megteremtette 

Csepreg külterületei irányába is, elősegítve a munkaerő fenntartható mobilitásának feltételeit. Emellett 

nemcsak a munkába járást, hanem a közintézmények közvetlen elérésével a közügyek intézését, 

közszolgáltatások igénybevételét, iskolába járást, illetve kereskedelmi és egyéb szolgáltatások 

igénybevételét is segíti. Nem elhanyagolható az új szakasz turisztikai jelentősége sem, a Bük irányából 

kerékpárral érkező turisták is könnyebben érhetik így el a várost, így a projekt erősítheti a jövőbeli 

idegenforgalmi fejlesztéseket is. Csepreg Város Önkormányzata alapvető céljának tekinti a 

gépjárműforgalom fokozatos csökkenését a kerékpáros forgalom részarányának növelésével, ezáltal 

hozzájárulva a környezeti terhelések (zaj, rezgés, füst, por, káros anyag), az energiafelhasználás 

csökkenéséhez, az emberek életminőségének javulásához. 

 

A projekt megvalósítása során a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében szemléletformáló 

kampány is megvalósult. A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 7. osztályos tanulói részére 

kerékpáros elméleti és gyakorlati oktatást tartottak. A gyermeknaphoz kapcsolódva a csepregi 

Malomkertben épített ügyességi pályán a település felnőtt- és gyermek lakossága részére szerveztek 

kerékpáros népszerűsítő előadást. Az érdeklődők részvételével a projekt keretében elkészült új 

kerékpárút bebiciklizése is megtörtént. 

A teljes egészében Európai Uniós támogatásból finanszírozott fejlesztés 2017. júliusa és 2019. júliusa 

között valósult meg, 153 millió forint értékben. 


