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1 Földrajzi adottságok 
 

Nagycenk: 

 

A nyugat-magyarországi peremvidék Sopron-Vasi-síkságán helyezkedik el. A határ délnyugati rész 

dombos és a Soproni-hegység nyúlványaihoz kapcsolódik. Felszíni vizeit az Arany-patak és az Ikva-

patak gyűjti össze. 

Elérhető a Sopron–Szombathely-vasútvonalon – a település vasútállomása 1865-ben épült; a Győr–

Sopron-vasútvonalon levő megállója (Nagycenk–Hidegség) a 90-es években megszűnt. Közúton 

elérhető a 84-es és a 85-ös főúton. 

 

Pereszteg: 

 

A Kisalföld nyugati szélén fekszik. Felszíni vizeit az Ikva-patak gyűjti össze. Közvetlenül határos 

Nagycenk, Pinnye, Nagylózs és Sopronkövesd községekkel. Vasúton a Sopron–Szombathely-

vasútvonalon közelíthető meg. Rendszeres autóbuszjárat van a Sopron–Győr vonalon. A 60-as 

években bevezetett Nagylózs–Sopron járattal még kedvezőbbé vált a közlekedés, mert több megálló is 

van a faluban. A falun áthaladó 8629 számú közút a 84-es és a 85-ös főutat köti össze. Pereszteg 

önálló község, a régi Pereszteg és Sopronszécseny egyesítéséből született 1951-ben. 

 

2 Vezetői összefoglaló 
 

A kerékpáros közlekedés támogatása, feltételeinek javítása számos szempontot figyelembe véve 

társadalmi szinten megtérülő, azaz hasznot termelő beruházás. A kerékpározás környezetkímélő, mivel 

sem károsanyag-kibocsátással, sem levegő-, sem zajszennyezésével nem terheli a környezetét. 

Hozzájárul ezáltal a fenntartható növekedés, valamint a fenntartható mobilitás minél nagyobb fokú 

eléréséhez, mely kiemelt szintű globális célkitűzés. A kerékpározás gazdaságélénkítő, mivel, mint 

szabadidős tevékenység növeli a turizmus és kereskedelmi szolgáltató szektor kapacitásainak 

kihasználtságát, illetve, mint alternatív közlekedési eszköz segíti a munkába és iskolába járást. A 

kerékpározás helytakarékos, mivel egy személygépkocsi helyigénye 6-8 db kerékpárral egyenértékű. 

A kerékpározás egészséges, mivel meghajtásához fizikai erő, testmozgás szükséges. A rendszeresen 

kerékpározó ember ritkábban betegszik meg, ezáltal kevésbé terheli meg az egészségügyi rendszert. 

Tanulmányunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) közlekedési, 

kerékpárforgalmi fejlesztésekre kiterjedő pályázati kiírásai által hivatkozott „Kerékpárforgalmi 

hálózati terv javasolt felépítése" c. segédlet alapján készült el, azt célozva, hogy Nagycenk és 

Pereszteg települések rövid- és középtávú kerékpáros fejlesztései alaposan megtervezett hálózati 

elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott nyomvonallal és műszaki megoldásokkal rendelkezzenek. 

A tanulmány elkészítésének igénye Nagycenket Pereszteggel összekötő külterületi kerékpárút, 

valamint a Pereszteg Fő utca két településrész között előirányzott, kerékpáros létesítményt tartalmazó 

építési és forgalomtechnikai beavatkozás közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt beruházásával 

kapcsolatban fogalmazódott meg. Az új hálózati elemmel érintett vizsgálati zóna a két település 

belterületére terjed ki, ettől függetlenül a községek külső kapcsolatait bizonyos tekintetben a 

vizsgálati terület részeként kellett kezelni. 

Az európai és országos kerékpárhálózatból a vizsgálati területet nem érinti kerékpáros nyomvonal. A 

megyei területrendezési terv sem tartalmaz megyei szintű kerékpárúti létesítményt az érintett sávban. 

A módszertani útmutató metódusa szerint végigvezetett megalapozó vizsgálat eredményeként a 

tanulmány 6.5 fejezetében szereplő 15-17. sz. ábrán bemutatott hosszú távú kerékpárforgalmi 

hálózatot javasoljuk megvalósítani, amelynek fő elemei az alábbiak. 

Legsürgetőbb feladat a Pereszteg Fő utca külterületi jellegű szakaszán vezetett kerékpárforgalmi 

tengely (mindenképpen a gépjárműforgalomtól elválasztott gyalog- és kerékpárút) megépítése. Ez a 

szakasz az egykori Sopronszécseny és a régi Pereszteg között található. A település fő külső 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Soproni-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1865
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegs%C3%A9g_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/84-es_f%C5%91%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/85-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagycenk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pinnye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyl%C3%B3zs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopronk%C3%B6vesd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/84-es_f%C5%91%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/85-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt
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kapcsolata a 85 sz. főúthoz csatlakozó 8629 jelű összekötő út. A másik fontos településközi kapcsolat 

Nagycenk nagyközség felé indul el, amit a meglevő földúthálózat kihasználásával nyugati 

vonalvezetéssel, vegyes használatú útként célszerű megvalósítani. Fontos, hogy Nagycenk és a 

megyei rendezési terv szerint Pinnyén-Nagylózson áthaladó észak-déli kerékpáros nyomvonal között 

ne csak a Fertő tó partján húzódó kerékpárút vonalában létesüljön kerékpáros kapcsolat, hanem 

Pereszteg bekapcsolását is megoldó nyomvonalon, ami az erőforrások takarékos hasznosítását is 

jelentené. 

A két községben jelenlévő közösségi közlekedés fő megállóiban a kerékpáros-barát fejlesztés 

elengedhetetlen. Itt korszerű, legalább kamerával őrzött kerékpártárolók létesítését javasolt 

előirányozni. Nagycenk település műemléki adottságaira és fizető vendéglátó szolgáltatására 

kerékpáros turizmus építhető. Ehhez - de a napi közlekedési célú kerékpározás támogatásához is - a 

kerékpáros háttér infrastruktúra jelentős fejlesztése szükséges, elsődlegesen a kerékpártárolás 

lehetőségeinek javítása, természet közeli pihenőhelyek létesítése, tájékoztató rendszer megvalósítása 

(pihenőhelyek, illemhelyek, szerviz, étkezési, szállás, bevásárlási lehetőségek jelzése). 

 

3. Bevezető 
 
A jelen kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy elsősorban Nagycenk és Pereszteg, másodsorban 

a települések közvetlen környezetét érintően felmérje a kerékpáros közlekedés jelenlegi helyzetét. A 

helyzetfelmérés tartalmazza a nem kerékpáros barát, a kerékpáros közlekedést nehezítő vagy 

akadályozó tényezőket is. A terv második feladata, hogy ezen tényezők megszüntetésére, fejlesztési 

lehetőségeire vázoljon fel ajánlásokat, megoldási alternatívákat. Végül az alternatívák közül 

kiválasztja a legmegfelelőbb infrastrukturális és egyéb (szemléletformálási, szervezeti, finanszírozási) 

beavatkozásokat, megnevezi ezek lehetséges ütemezését és forrását. 

 

Tanulmányunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) közlekedési, 

kerékpárforgalmi fejlesztésekre kiterjedő pályázati kiírásai által meghivatkozott „Kerékpárforgalmi 

hálózati terv javasolt felépítése"c. segédlet alapján elkészített ún. „kerékpárforgalmi hálózati terv". A 

terv elkészítése azt célozza, hogy ennek eredményeként a tanulmány fókuszában lévő rövidebb távú 

fejlesztési elemek alaposan megtervezett hálózati elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott 

nyomvonallal és műszaki megoldásokkal rendelkezzenek. A kerékpárforgalmi hálózati terv felépítési 

javaslatban meghatározott feladata, hogy „felmérje a tervezési terület kerékpáros közlekedésének a 

helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó 

tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre". 

A tanulmány elkészítésének igénye Nagycenket Pereszteggel összekötő külterületi kerékpárút, 

valamint a Pereszteg Fő utca két településrész között előirányzott, kerékpáros létesítményt tartalmazó 

építési és forgalomtechnikai beavatkozás közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt beruházásával 

kapcsolatban fogalmazódott meg. 

 

A terv elkészítéséhez a vizsgált terület egyértelmű lehatárolása szükséges. Az új hálózati elemmel 

érintett vizsgálati zóna Nagycenk és Pereszteg települések közigazgatási területére, de elsődlegesen a 

település belterületére terjed ki (2. ábra). Tekintettel azonban a külsőségi, településeket összekötő 

szakaszra, a külterületi kapcsolatok vizsgálata is elengedhetetlen. 

 

Az elsődleges vizsgálati területet a települések közlekedési értelemben vett belterülete szabja meg. A 

homogén hálózati tér szorosan együttműködő részeit sehol sem kellett szétválasztani. A legközelebbi 

településekig terjedő területet bizonyos tekintetben a vizsgálati terület részeként kezeltük (másodlagos 

vizsgálati terület). 

 

Jelen dokumentum tartalmi felépítését a kerékpárforgalmi hálózati terv (javasolt felépítés) 

szerkezetének megfelelően alakítottuk. 
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1.ábra: A projekt elhelyezkedése 

 

 
2.ábra: Elsődleges és másodlagos vizsgálati terület lehatárolása 
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4. Helyzetértékelés  
4.1. Megalapozó dokumentumok, meglévő tervek bemutatása 
 
A hálózati terv szempontjából potenciálisan releváns stratégiai dokumentumok és tervelőzmények a 

következők: 

- EU szintű stratégiák: EuroVelo hálózat 

- Országos Területrendezési Terv: OTrT kerékpáros törzshálózat (3. ábra) 

- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (országos és regionális kerékpárutak, 4. ábra) 

- Nagycenk Nagyközség Településszerkezeti Terve (5. ábra) 

- Pereszteg Község Településszerkezeti terve (6. ábra) 

 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT, 3. ábra) folyosószinten határozza meg az országos 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra elemek kapcsolatrendszerét, ezek közül a tárgyi témát tekintve 

a kerékpáros törzshálózat tartalma a legfontosabb. Az OTrT-ben Nagycenk és Pereszteg településeket 

közvetlenül érintő törzshálózati elem nem szerepel. A nagytérséget tekintve Pinnye és Nagylózs 

községeken keresztül észak-déli irányban halad el főbb kerékpárút hálózati elem. A gyorsforgalmi- és 

a főúthálózat tervében (14. ábra) az OTrT-hez képest csak a délre helyezkedő területen jelenik meg 

releváns közúthálózati tartalom. Elvileg fontos a tervezett távlati M85 gyorsforgalmi út, és a leágazó 

mellékútból kialakítani tervezett új főúti kapcsolat, azonban ezek - jelen ismereteink szerint - a 

részletek szintjén sem befolyásolják a kerékpárút hálózat szerkezetét. 

 

 
3. ábra: Az országos területrendezési terv (részlet) 

 

A megyei területrendezési terv (4. ábra) a kerékpáros törzshálózaton kívül a megyei („regionális") 

kerékpárutak tervezett hálózatát is nyomvonali részletességgel tartalmazza. A megyei tervben 

ugyancsak nem szerepel a két települést közvetlenül érintő térségi kerékpáros nyomvonal. 
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4. ábra: A térségi szerkezeti terv (részlet) 

 
5. ábra: Nagycenk szerkezeti terv 
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6. ábra: Nagycenk rendezési terve a projekt csatlakozási pontjával 

 

 
 

7. ábra: Pereszteg szerkezeti terv 

 

8. ábra: Pereszteg belterületi rendezési terv (következő oldalon) 
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4.2. Vizsgált terület bemutatása 
A tágabb térség település-szerkezetéről (települések lélekszáma) a 7. ábra ad képet, ami meghatározó 

a településközi közlekedési igények, a létrejövő közlekedési áramlatok struktúrája tekintetében. 
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9. ábra: Győr-Moson-Sopron megye lélekszámának alakulása (előző oldalon) 

 

Nagycenk a nyugat-magyarországi peremvidék Sopron-Vasi-síkságán helyezkedik el. Utolsó 

hivatalosan becsült népessége 2011 fő (2017 évben). Népsűrűsége 103 fő/km
2
. Lakások száma 772. 

Közigazgatási területe 19,46 km2. A lakosság aktív dolgozóinak egy része ingázóként a környék 

nagyobb településein (például Sopron) vagy a szomszédos Ausztriában dolgozik. 

A 90-es évektől megnőtt a vállalkozók, vállalkozások száma; jelenleg 14 kereskedelmi, 7 vendéglátó-

ipari, 25 szolgáltatást végző, 5 ipari tevékenységet folytató, 4 mezőgazdasági vállalkozás és 5 egyéb 

vállalkozás működik a községben, továbbá kb. 20 mezőgazdasági őstermelő rendelkezik 

igazolvánnyal. Ez összesen 60 vállalkozás. Jelenleg a növénytermesztés a fő mezőgazdasági 

tevékenysége a településnek, jelentős a gabonaféléken kívül a kukorica, olajos magvak termesztése. 

Ezenkívül külterület jelentős részén erdőgazdálkodás folyik. Állattartás szempontjából a családi 

gazdálkodásban tenyésztett szarvasmarha, sertés és baromfi a jelentős. 

A belső utcák 75%-a szilárd burkolatú, gyalogosközlekedésre 7,5 km hosszúságú járda szolgál. 

 

Nevezetességei: 

 Fő látnivalója a Széchenyi-kastély. 

 A Széchenyi István Emlékmúzeumot a kastélyban rendezték be. 

 A kastély bejárata előtt indul a védett hársfasor, amit Barkóczy Zsuzsanna telepíttetett. 

 A hársfasor végén találjuk a legnagyobb magyar fia, Széchenyi Béla és ifjú, szép nejének, Erdődy 

Hannának gyönyörű síremlékét. 

 A Széchenyi család mauzóleuma (jelenleg ravatalozóként is üzemel) a plébániatemplom mögött 

található. 

 Szent István tiszteletére szentelt templom előtti téren áll Széchenyi István szobra. 

 A Széchenyi kastély közelében, 1972-ben épült meg a 760 mm nyomtávú, Nagycenki Széchenyi 

Múzeumvasút. 

 

A község infrastruktúrája fejlett, a 84-es számú főút jelenti a fő közlekedési irányt Sopron és az 

országhatár felé,  illetve a 85-ös számú főút az ország belseje és fővárosa felé. 

A Sopron-Budapest vasútvonal északról, a Sopron-Szombathely vasútvonal délről határolja a 

települést, ez utóbbin található a vasútállomás. A másik vasútvonal legközelebbi állomása Sopronban 

van 12 km-re. A belső utcák 95%-a szilárd burkolatú, gyalogosközlekedésre 35,5 km hosszúságú járda 

szolgál. A belterület teljes területén kiépített a villamos energia, a telefonhálózat, a vezetékes víz és a 

vezetékes gáz. Kiépítésre került a szennyvízcsatorna hálózat és a kábeltelevízió széles sávú 

internethasználattal. A település folyamatosan fejlődik, az önkormányzat területfejlesztéssel újabb 

építési ingatlanokat alakít ki. 

A település – mint már említésre került - a nyugat-magyarországi peremvidék Sopron-Vasi-

síkságán helyezkedik el. A határ délnyugati rész dombos és a Soproni-hegység nyúlványaihoz 

kapcsolódik. Felszíni vizeit az Arany–patak és az Ikva-patak gyűjti össze. Nagycenk és Kiscenk 

sokáig két önálló község volt. Közigazgatásilag 1893. október 1-jén egyesítették őket Nagycenk 

néven, de máig sem épültek össze teljesen. 

Elérhető a Sopron–Szombathely-vasútvonalon – a település vasútállomása 1865-ben épült; a Győr–

Sopron-vasútvonalon levő megállója (Nagycenk–Hidegség) a 90-es években megszűnt. Közúton 

elérhető a 84-es és a 85-ös főúton. 

 

Pereszteg a Kisalföld nyugati szélén fekszik. Utolsó hivatalosan becsült népessége 1438 fő (2017 

évben). Népsűrűsége 64 fő/km
2
. Lakások száma 528. Közigazgatási területe 22,57 km2. A lakosság 

aktív dolgozóinak egy része ingázóként a környék nagyobb településein (például Sopron) vagy a 

szomszédos Ausztriában dolgozik. 

A 90-es évektől megnőtt a vállalkozók, vállalkozások száma; jelenleg 38 kereskedelmi, 15 vendéglátó 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi-kast%C3%A9ly_(Nagycenk)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_B%C3%A9la
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A9chenyi_csal%C3%A1d_mauz%C3%B3leuma&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomt%C3%A1vols%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagycenki_Sz%C3%A9chenyi_M%C3%BAzeumvas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagycenki_Sz%C3%A9chenyi_M%C3%BAzeumvas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Soproni-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiscenk
https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1865
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegs%C3%A9g_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/84-es_f%C5%91%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/85-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
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ipari, 22 szolgáltatást végző, 35 ipari tevékenységet folytató, 7 mezőgazdasági vállalkozás és 6 egyéb 

vállalkozás működik a községben, továbbá 26 mezőgazdasági őstermelő rendelkezik igazolvánnyal. 

Ez összesen 153 vállalkozás. Jelenleg a növénytermesztés a fő mezőgazdasági tevékenysége a 

településnek, jelentős a gabonaféléken kívül a kukoricatermelés. Ezenkívül külterület jelentős részén 

erdőgazdálkodás folyik. Állattartás szempontjából a családi gazdálkodásban tenyésztett sertés és 

baromfi a jelentős. A belső utcák 100 %-a szilárd burkolatú, gyalogosközlekedésre 8,9 km 

hosszúságú járda szolgál. 

 

Nevezetességei: 

 

 Műemlék a Szent Miklós egyhajós, középtornyos, kívül klasszicista, belül barokk jellegű rk. 

plébániatemplom Peresztegen. A templom melletti Mária szobor késő barokk, 1810 körül készült. 

 A Fő u. 6. sz. ház előtt áll Szent Flórián, Szent Donát és Nepomuki Szent János hármas, késő 

barokk szobra a 18. század második feléből. A falun kívül a vasút közelében késő barokk Kálvária 

áll az 1800-as évekből. A sopronszécsenyi Szent Vid rk. templom egyszerű középtornyos épület 

1861–62-ben készült. Mellette az 1780 körüli copf stílusú Nepomuki Szent János szobor. A 

temető utcájában fonatos Szentháromság szobor látható 1783-ból. 

 

A község infrastruktúrája fejlett, a 85-ös számú főút jelenti a fő közlekedési irányt, illetve a 8629 j. ök. 

út, amely összeköti a két településrészt és kijáratot teremt a 84-es számú főút felé.. 

Vasútvonal nem halad át a falun, legközelebbi vasútállomás Pinnyén, pályaudvar Sopronban van, de a 

szombathelyi vonalon megálló található. A belterület teljes területén kiépített a villamos energia, a 

telefonhálózat, a vezetékes víz és a vezetékes gáz. Kiépítésre került a szennyvízcsatorna hálózat és a 

kábeltelevízió széles sávú internethasználattal. A település folyamatosan fejlődik, az önkormányzat 

területfejlesztéssel újabb építési ingatlanokat alakít ki. 

A település a Kisalföld nyugati szélén fekszik. Felszíni vizeit az Ikva-patak gyűjti össze. Közvetlenül 

határos Nagycenk, Pinnye, Nagylózs és Sopronkövesd községekkel. Vasúton a Sopron–Szombathely-

vasútvonalon közelíthető meg. Rendszeres autóbuszjárat van a Sopron–Győr vonalon. A 60-as 

években bevezetett Nagylózs–Sopron járattal még kedvezőbbé vált a közlekedés, mert több megálló is 

van a faluban. A falun áthaladó 8629 számú közút a 84-es és a 85-ös főutat köti össze. Pereszteg 

önálló község, a régi Pereszteg és Sopronszécseny egyesítéséből született 1951-ben. 

 

4.2.1. Forgalomvonzó létesítmények 
 

A kerékpáros utazási igények és forgalmi áramlatok becslését a nagyobb távú kapcsolatoktól a kisebb 

felé haladva vizsgáltuk. A „fejlesztendő" relációkban fontos megkülönböztetni a hosszú távú és a 

rövid-középtávú jellemzőket. Távlatban - a jó hálózati kiépítettséget alapul véve - érdemi méretű 

idényáramlatként kell számolni a Fertő tó irányban, azonban a kiépítetlenség és a jelenlévő gépjármű 

forgalom miatt jelenleg ez az irány sem vonz jelentős számú kerékpárost, holott ez az útvonal 

biztosítja az eljutást a turisztikailag jelentős fertőparti kerékpárúthoz. A Peresztegen áthaladó 8629 j. 

összekötő út átlagos napi forgalma az OKA adatbázis alapján 1364 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 73 db. A kerékpárosok száma a számlálás alapján 116 jármű/nap. 

Nagycenken a tervezett út nyomvonalán a kerékpáros forgalom jelenleg nem kimutatható, azonban 

megfelelő kerékpáros infrastruktúra esetén érdemi használat alakulhat ki. 

A következő lépés a vizsgált terület közvetlen környezetének, illetve belső kerékpáros kapcsolatainak, 

becsült távlati igényintenzitásának közelítése. Ez esetben is van jelentősége a távolságnak, azonban 

ugyancsak fontos a munkahelyek, intézmények (pl. templom, óvoda, iskola, polgármesteri hivatal), 

szolgáltatóegységek, kereskedelmi létesítmények, mezőgazdasági művelésű földek, kiskertek 

elhelyezkedése, térbeli helyzete. Pereszteg gyakorlatilag egyutcás falu, a peresztegi településrészben 

találhatók a felsorolt intézmények és kereskedelmi-, szolgáltató egységek, ahova a szécsenyi 

településrészről napi rendszerességgel el kell jutni. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagycenk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pinnye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyl%C3%B3zs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopronk%C3%B6vesd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron%E2%80%93Szombathely-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/84-es_f%C5%91%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/85-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt
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4.2.2. A kerékpáros közlekedés szerepe 
 

Magyarországon kiemelkedő a kerékpáros közlekedők száma, mely az elmúlt évek során jelentősen 

megemelkedett és várható a további térnyerés. Egy 2014-ben készült felmérés szerint az Európai 

Unióban (Hollandia és Dánia után) Magyarországon a harmadik legnagyobb a kerékpárt használók 

részaránya. Jelenleg a kerékpározók a közlekedésben résztvevők 17%-át teszik ki. 

A kerékpáros közlekedésnek két nagy csoportját különböztetjük meg: a hivatásforgalmi és a 

szabadidős kerékpározást. A hazai szabadidős célú kerékpáros forgalomról korlátozottan állnak 

rendelkezésre adatok, de a hozzáférhető információ arra utal, hogy mind a turisztikai mind a sport célú 

kerékpározás egyre nagyobb forgalmat generál. 

Az eUT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése műszaki előírás 20.3. fejezete szerint sem 

a közlekedés célú, sem pedig a szabadidős célú  kerékpáros forgalom nagyságának meghatározásához 

jelenleg nem áll rendelkezésre egzakt módszer. A meglévő kerékpáros forgalom abban az esetben 

lehetne a távlati forgalom kiinduló modellje, ha a távlati forgalom erre épülő becslésére rendelkezésre 

állna valamilyen elfogadott módszer. Ennek hiányában a meglévő kerékpáros forgalom részletes 

felvétele indokolatlan. A meglévő hálózat jelenlegi forgalmi értékeit – ahol a forgalom mértéke 

indokolttá teszi annak nagyságrendi becslését – az analitikus viszonyítási lehetőségek alapján becsült 

forgalmi arányokra és a részben meglévő adatokra alapoztuk. A vizsgált területen a kerékpáros 

forgalomra saját forgalomszámlálásból és a Magyar Közút által közzétett 2016. évi hivatalos 

adattárból származó adatokat használtunk fel. 

 
10. ábra: A meglevő hálózat jelenlegi kerékpáros forgalma 

 

Nagycenk északi részén áthaladó 85. sz. főút átlagos napi forgalma a forgalomszámlálási adatbázis 

alapján 11200 jármű/nap, ebből a nehézgépjárművek száma napi 1670 db. A kerékpárosok száma 73 

jármű/nap, az önálló felülettel rendelkező kerékpárúton. 

Nagycenk déli részén áthaladó 84. sz. főút átlagos napi forgalma 17212 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 1145 db. A kerékpárosok száma 128 jármű/nap. 

Nagycenk két településrészét összekötő 86105 jelű bekötőút átlagos napi forgalma 1017 jármű/nap, 

ebből a nehézgépjárművek száma napi 63 db. A kerékpárosok száma 94 jármű/nap. 

A Nagycenk-Fertőboz közötti 85118 jelű összekötő út átlagos napi forgalma 519 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 9 db. A kerékpárosok száma 10 jármű/nap. 

A Nagycenk-Hidegség közötti 8525 jelű összekötő út átlagos napi forgalma 482 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 17 db. A kerékpárosok száma 21 jármű/nap. 
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A Nagycenk 86314 jelű állomáshoz vezető út átlagos napi forgalma 685 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 62 db. A kerékpárosok száma 33 jármű/nap. 

 

Nagycenk csatlakozási pontot jelentő Szent Imre utca (Iskola utca csatlakozásában vizsgálva) átlagos 

napi forgalma 63 jármű/nap, ebből a nehézgépjárművek száma napi 1 db. A kerékpárosok száma 15 

jármű/nap. Sportrendezvények alkalmával a forgalomnagyság a leírtak többszöröse is lehet. 

 

A Pereszteget északról érintő 85 sz. főút átlagos napi forgalma 11200 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 1670 db. A kerékpárosok száma 52 jármű/nap. 

A Peresztegen áthaladó 8629 j. összekötő út átlagos napi forgalma 1364 jármű/nap, ebből a 

nehézgépjárművek száma napi 73 db. A kerékpárosok száma a számlálás alapján 116 jármű/nap. 

 

4.3. A kerékpáros közlekedés helyzete 
4.3.1. A beavatkozási terület kerékpározhatósága 
 

A vizsgálat alá vont terület közúti forgalmára jellemző adatokat az előző fejezetben mutattuk be. A 

közúti forgalom adataiból és az úthálózat adottságaiból a következők állapíthatók meg:  
- A települések utcáinak döntő része nyugodt, jól kerékpározható kisforgalmú utca.  

- A belterületi úthálózatból még az összekötő utak nagyobb része is – jelentősebb változtatás nélkül – 

alkalmas a kerékpározásra.  

 
Baleseti adatok (a KBA szerint) 

 

A tervezési területen, illetve közvetlen szomszédságában történt személyi sérüléses balesetek adatait a 

2012.01.01-2017.06.30 időszakra gyűjtöttük le a Web-Bal 1.6 rendszerből. A vizsgált időtartam alatt 

mindössze 1 személyi sérüléses baleset történt a tervezési területen. A tervezési terület közvetlen 

szomszédságában két balesetet regisztráltak. A balesetek helyét és kimenetelét a 9. ábra mutatja. 

 
11. ábra. A tervezési területen regisztrált személyi sérüléses balesetek 2012.01.01-2017.06.30 időszakra 

 

A tervezési területen történt balesetek főbb adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze. A balesetek közül 

1 könnyű sérüléses, 1 súlyos sérüléses volt. Halálos baleset nem történt. 
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A Fő u. 51. hsz. előtt történt, 54-es azonosítóval rendelkező frontális balesetben ketten könnyen 

sérültek. A szabálytalanul előző okozó alkoholt fogyasztott.  

A 11-es azonosítóval jelölt, Temető utcában történt balesetben kerékpáros is részt vett. A baleset 

útkeresztezésben történt, nappali látási viszonyok között. A súlyos sérüléssel járó baleset oka az 

elsőbbség meg nem adása volt.  

Az 50-es azonosítóval jelölt utoléréses balesetben hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.  

A tervezési terület tágabb környezetében (Peresztegen és Nagycenken) további két kerékpáros 

balesetet regisztráltak. Mindkettőre igaz, hogy nappali, természetes látási viszonyok mellett történtek 

és a résztvevők súlyos sérülést szenvedtek (azonosítók: 13, 46). A kerékpárosok egyik esetben sem 

fogyasztottak alkoholt.  

 

A kerékpártárolás és kerékpárparkolás lehetősége csak korlátozottal biztosított, a kerékpártárolók 

mennyisége és minősége nem megfelelő. A közösségi közlekedési megállóhelyeken (autóbusz) 

kerékpártárolásra alkalmas eszközök a nem felhasználóbarát típusba sorolhatók, védett fedett 

létesítmények nincsenek. A szabadidős célú kerékpáros útvonalakra a vizsgált területen Nagycenken a 

Szent Imre utca végén, a Kis Allénál található kerékpáros pihenőhely. A kerékpáros tájékoztató 

jelzések a területen megfelelőek. 

 

4.3.2. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények  
 

Az „e-UT 03.04.11:2010. április, Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki 

Előírás 3.1.2. pontja szerint: „Kerékpárforgalmi létesítmény a közlekedési infrastruktúra minden olyan 

eleme, amelynek használata a kerékpárosok számára nem tilos.” A vizsgált terület meglévő 

kerékpárforgalmi létesítményeit a helyszíni szemle és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok 

alapján mértük fel. A lényeget tekintve megállapítható, hogy a településeken direkt kerékpáros 

szolgáltatásként kialakított vonalas létesítmény Nagycenken a 85 sz. főút mentén van, azonban a 

települések minden utcája jól használható a kerékpározás számára. A meglevő állapotot jól tükrözi a 

KENYI (Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer – KENYI.hu) mellékelt ábrája – 10. ábra. 
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12. ábra: A KENYI.hu térképi ábrája a vizsgált területről - zöld vonal a kiépített kerékpárút 

 

- A 84-es és a 85-ös utak adják a legforgalmasabb úttengelyeket, ezeken – a nagycenki 85-ös út menti 

önálló kerékpárúthoz hasonlóan - célszerű mérlegelni a kerékpáros infrastruktúra magasabb szintű 
kialakítását mindkét település esetében. 

 

Nagycenk vonatkozásában: 

 

- A Mezey Mérnökiroda által a 2006. évben elkészített Harka-Kópháza-Nagycenk térségi kerékpárút 

hálózat terve alapján Nagycenk belterületen részben  kijelölésre kerültek kisforgalmú kerékpározható 

közutak, elhelyezésre kerültek a jelzésrendszerek és a Kis Allé utca Szent Imre utca és Major utca 

között megépült a szilárd burkolat hiányzó szakasza, amely csak kerékpárosok által vehető igénybe. A 
megépült szakasz megfelel a jelenlegi jogszabályi és műszaki elvárásoknak. 

- A fent említett terv által kerékpározásra kijelölt, Fertőboz irányába vezető 85118 j. közút kis 

forgalma miatt alkalmas a kerékpáros közlekedésre, a kerékpáros közlekedés miatt különösebb 
beavatkozás nem szükséges. 

- A fent említett terv által kerékpározásra kijelölt Hidegségre vezető 8525 j. közút kis forgalma miatt 

alkalmas a kerékpáros közlekedésre, a kerékpáros közlekedés miatt különösebb beavatkozás nem 

szükséges. 

- Fenti utak jelzésrendszere megfelel a jelenlegi jogszabályi és műszaki elvárásoknak. 

- A 85-ös főút mentén szakaszaiban önálló, kétirányú kerékpárút épült ki a teljes átkelési szakasz 

hosszában. Az egyes szakaszok a csomópontokon, útcsatlakozásokon burkolati jellel és táblázással 
biztonságos átvezetést kaptak, beavatkozás nem szükséges. 

- A Kis Allé utcán érkező vagy arra továbbhaladni szándékozó kerékpáros a 85 sz. úton csak leszállva 

és járművét áttolva kelhet át, a kapcsolat helyhiány miatt nem valósult meg – a helyzet felülvizsgálata 
és megoldása szükséges és napirenden tartandó. 
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- A 85 sz. főúton átvezetett kerékpáros a Vám utcában rövid úton végetérő egyirányú kerékpárúton 

végighaladva az úttesten találja magát. A kresz-táblák és a jelzésrendszer hiányából balesetveszély 
adódik, felülvizsgálata és megoldása javasolt. 

- A 84-es főút semmilyen kerékpáros infrastruktúrával nem rendelkezik, holott a forgalmi adatok 

alapján erősebb a forgalma, mint a 85 sz. főútnak. Az átkelési szakasz hosszú, az út burkolata és a 

forgalmi sávok szélesek, indokolt és megoldható a kerékpárosok közlekedésére szolgáló infrastruktúra 
(pl. kerékpársávok) kialakításának vizsgálata. 

 

Pereszteg vonatkozásában: 

 

- A település semmilyen kerékpáros infrastruktúrával nem rendelkezik. 

- A 85-ös főút átvezető szakaszán közlekednek a kerékpárosok. A burkolat gépjármű közlekedésre 

alkalmas, kiemelt szegély határolja, a nagy forgalom miatt indokolt az elválasztott kerékpáros 

közlekedés kialakítása. 

- A két településrész közötti külterületi szakaszon a meglevő útpálya viszonylag keskeny, a relatív 
gyorshajtás miatt indokolt az elválasztott kerékpáros közlekedés kialakítása. 

 

Ami a községek jelenlegi belső úthálózatát illeti, a helyi utcák jellemzően burkoltak és jó állapotban 

vannak. Azokon a burkolat szélessége a forgalmi adottságoknak megfelel, a kerékpározás lehetősége 

többnyire biztosított. 

 

4.3.3. Értékelés és problématérkép 
 

 
13. ábra: Nagycenk belterületi problématérkép 
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A tervezési terület kerékpározhatóságának sajátosságait foglalják össze a 11-13. ábrák 

(problématérképek). A kerékpározást akadályozó fő tényezők, felsorolás jelleggel:  

1. Külön vezetett kerékpárút, vagy legalább kerékpározást segítő forgalomtechnikai kialakítás hiánya a 

nagy forgalmú 84-es és 85-ös számú főutak átkelési szakaszán.  

2. Nagycenk esetében a Kis Allé utca kerékpáros kapcsolata rendezésének hiánya.  

3. Nagycenk Vám utcában a kerékpárút vége konfliktushelyzet megszüntetésének szükségessége. 

 

 
14. ábra: Pereszteg belterületi problématérkép 

 

4. Nagycenk és Kópháza közötti kerékpáros kapcsolat kiépítésének hiánya (a jó földúti adottságok 

ellenére). 

5. Pereszteg esetében a teljes kerékpáros infrastruktúra hiánya. 

6. Biztonságot nyújtó (vázhoz lakatolás, kamerás őrzés) kerékpártámaszok hiánya, főként az 

autóbuszmegállóknál és a közintézményeknél.  

7. A két település közötti kerékpáros kapcsolat hiánya (a jó földúti adottságok ellenére).  

8. Kijelölt kerékpáros utcák hiánya (egyszerűbb forgalomtechnikai beavatkozások).  

9. A települések turisztikai helyszínein kerékpáros létesítmények hiánya (tárolók, pihenők, turisztikai 

jelzésrendszer), tájékoztatási rendszer hiánya).  

10. A Pereszteg és Fertő tó közötti kerékpárúti kapcsolatrendszer kiépítésének hiánya (a jó földúti 

adottságok ellenére).  

11. A Pereszteg - Nagylózs közötti kerékpáros kapcsolat kiépítésének hiánya, hiszen Nagylózs község 

az országos szerkezeti tervben is rendelkezik észak-déli kerékpáros kapcsolattal.  

 

4.4. Közbringa 
 

A településeken, akárcsak Magyarország többi, vidéki kistelepülésein a kerékpározásnak jelentős 

hagyománya van. A közbringa-rendszer működtetésére nincs igény. 
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15. ábra: Nagycenk-Pereszteg külterületi problématérkép 

 

4.5.  Szervezeti-működési háttér  
 
Az Önkormányzat a településfejlesztések és az akcióterületi tervek megvalósításának alapvető 

letéteményese. A pályázati forrásból megvalósuló programokra az egyes OP-k Irányító Hatósága az 

Önkormányzattal köt megállapodást a támogatás akcióterületi tervben jelölt céljainak szabályszerű 

felhasználására. Feladata a fejlesztések aktív és passzív résztvevőinek (megvalósításban résztvevők, 

ill. a megvalósítás „haszonélvezői” a lakosság és a gazdasági/társadalmi szereplők) integrálása. 

Nagycenk, Pereszteg, és Fertőboz képviselő-testületeinek megállapodása értelmében 2013. január 1-

jétől közös önkormányzati hivatal működik, melynek megnevezése Nagycenki Közös Önkormányzati 

Hivatal, és amely alaptevékenységeként ellátja a törvényi előírásokban és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatok ellátásáról.  

A Hivatalt a jegyző (aljegyző) vezeti, akit pályázati kiírás után a polgármester nevez ki határozatlan 

időre. Gazdálkodásának besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal 

belső szervezetének dolgozói az operatív feladatokat közösen, vagy a feladatokat szétosztva önállóan 

oldják meg.  

A külső szervezeteket a hatóságok, a szakértők, a civil szféra szereplői, a piaci szereplők és az 

intézmények jelentik, akik a megvalósítás aktív résztvevőinek egyik csoportját alkotják. A civil 

szervezetek között a kerékpározás ügyét segítő egyesület sem Nagycenken, sem Peresztegen nem 

működik. 

 

4.6. A fejlesztési terület kijelölése  
 

Hosszabb távon a teljes vizsgálati terület érintett a kerékpározást segítő fejlesztések összességében, 

azonban első ütemben a Pereszteg településrészek közötti út balesetveszélyes szakasza, és a 

Nagycenk-Pereszteg településközi kapcsolat iránya jelölhető ki kerékpáros fejlesztési területnek. A 

két, közigazgatási szempontból elkülönülő szakasz önmagában is szerves egységet képez abból a  
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szempontból, hogy forgalmat kibocsátó és fogadó területeket is tartalmaz, így pl. lakóterületeket és 

szolgáltató, turisztikai, ill. munkahelyi uticélokat is összeköt. 

 

5. A fejlesztési lehetőségek felmérése 
5.1. Illeszkedés fejlesztési dokumentumokhoz 
 

A 4.1. fejezetben vizsgáltuk meg a meglévő stratégiai dokumentumok kapcsolódó tartalmát. A vizsgált 

területre készített munkaanyagok a lehetséges kerékpárforgalmi fejlesztéseket általában nem tartják 

prioritásnak, ugyanakkor a jelenlegi településvezetések már rövidtávon is elkötelezettek a kerékpáros 

közlekedés támogatásában, az azt segítő infrastruktúra fejlesztésében. Tanulmánytervünk fókuszába 

állított kerékpáros kapcsolatok konkrét elképzelésként a stratégiai dokumentumokban még nem 

szerepelnek. Az itt prioritásként bemutatott kerékpárúti fejlesztések nagy valószínűséggel nem lesznek 

részei az EuroVelo, vagy országos törzshálózatnak, és a megyei területrendezési tervben előirányzott 

észak-déli vonalhoz csatlakozó oldalágként sem. Ahhoz kapcsolódva viszont fontos mellékirányként 

fog tudni funkcionálni. 

 

5.2. A vizsgált terület lehetőségei, kötöttségei  
 

Nagycenk és Pereszteg külterületi közigazgatási területén déli oldalon érinti az M85 autóút belátható 

időn belül tervezett megvalósítása, amely azonban a kerékpárutak fejlesztését nem befolyásolja. A 

gyorsforgalmi út a 85. sz. főutat jelentősen tehermentesíteni fogja, azonban ennek sincs kihatása a 

kerékpáros hálózat alakítására. A településekre irányuló forgalom változása nem várható.  

A vizsgált területen jelentős településfejlesztési elképzelések nincsenek napirenden, de a közlekedési 

hálózat tervezése során a továbbiakban megjelenő forgalomkeltő potenciálokat is figyelembe kell 

venni.  

 
16. ábra: M85 autóút tervezett nyomvonala 
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5.3. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztési lehetőségei, kötöttségei  
 
A Nagycenk - Sopron kerékpáros kapcsolat a Nagycenk - Kópháza vonalon valószínű, de a Nagycenk 

- Pereszteg vonal már Pereszteg bekapcsolását is jelentheti, ami lényegesen megnövelheti a 

kerékpárosok számát és a kerékpáros fejlesztések fejlődésének esélyét. A jelenlegi kerékpárúti 

kiépítettségi viszonyokból, a stratégiai dokumentumok és rendelkezésre álló tervek tartalmából, a 

településközi földutak nyomvonala adta lehetőségekből és a települési láncok szerkezetéből adódó 

következtetéseket a 4.3.2 fejezetben tárgyaltuk.  

A település külső földútkapcsolatai és belső hálózatának jelenleg is jól kerékpározható utcái jó alapot 

jelentenek a kerékpáros infrastruktúra további fejlesztéséhez.  

A kerékpártárolást korszerű  kerékpártámaszokkal lehet népszerűbbé tenni. Legalább kamerás őrzés, 

illetve lehetőleg fedett tároló helyek célszerűek, elsősorban az autóbuszmegállók környezetében.  

A kerékpáros útirányjelző táblarendszer főként a turisztikai céllal utazók számára lenne hasznos. 

Fontos jelölendő célpontok a település turisztikai látnivalói, emellett a pihenőhelyek, az illemhelyek, 

illetve az étkezési, szállás- és bevásárlási lehetőségek. 

 

5.4. Kerékpáros adatgyűjtés  
 

Az adatgyűjtésnek két eltérő formája a központi statisztikai adatok beszerzése, valamint a helyi adatok 

összegyűjtése. A központi statisztikai adatok alkalmazása, felhasználása a településszintű vagy a 

térségi kerékpáros közlekedés kapcsán eléggé korlátozott. Az adatok többségében területileg nem a 

kellően részletezett, csak kötött időközönként gyűjtött, illetve bizonyos beszerzési költséggel terhelt. 

Ajánlott mégis a használatuk, mivel általuk átfogó, könnyen összehasonlítható és időben kiterjedt 

információk szerezhetőek meg. 

A forgalom nagysága, amely a közlekedési eszköztől függetlenül adja meg az utazások teljes számát, 

az egyik legfontosabb mutató a közlekedés folyamatairól. Értéke és annak minél pontosabb ismerete 

kulcsfontosságú az utak, kerékpáros útvonalak, gyalogos infrastruktúraelemek tervezésekor. A kézi 

forgalomszámlálások viszonylag könnyen végezhetők, általában meghatározott keresztmetszetekben 

vagy csomópontokban csúcsidőkben vagy egész nap során végzik egy átlagos munkanapon vagy 

hétvégén. Az automata számlálás jellemzően a már előre telepített járműérzékelők által lehetséges, 

melyek közül az infravörös, a radaros és a videós eszköz képes hatékonyan hosszabb távon a 

kerékpáros forgalom számlálására. Az alacsonyabb telepítési költség és egyszerűbb fenntartás miatt a 

radaros kerékpáros (és esetleg gyalogos) érzékelő javasolható, mely akár napelemmel és mobiltelefon 

kapcsolattal ellátva viszonylag szabadon telepíthető. 

 

6. A tervezett fejlesztések bemutatása 
6.1. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztései 
 

A vizsgált terület hosszú távon javasolt kerékpáros hálózati beavatkozásait az alábbi szöveges 

felsorolásban és a 15-17. ábrán foglaltuk össze. 

 

Nagycenk belterület esetében: 

- A Mezey Mérnökiroda által a 2006. évben elkészített Harka-Kópháza-Nagycenk térségi kerékpárút 

hálózat terve alapján Nagycenk belterületen részben kijelölésre kerültek kisforgalmú kerékpározható 

közutak, elhelyezésre kerültek a jelzésrendszerek és a Kis Allé utca Szent Imre utca és Hidegségi utca 

között megépült a szilárd burkolat hiányzó szakasza, amely csak kerékpárosok által vehető igénybe. A 

terv a már megvalósítottakon túl további, kerékpározásra alkalmas útvonalak kijelölésének lehetőségét 

is feltárta, a község rendezési terve átvette, ezek megvalósítása a jelenlegi műszaki előírásoknak 

alárendelve napjainkban is megvalósítható. Ezáltal a nyugati (Kópháza irányából történő) 

megközelítés és faluközpontba eljutás kijelölt ill. kiépített útvonalon lehetségessé válna, a település 

kerékpáron is közelebb kerülne Sopronhoz. 
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- A Kis Allé utcán érkező vagy arra továbbhaladni szándékozó kerékpáros a 85 sz. úton csak leszállva 

és járművét áttolva kelhet át, a kapcsolat helyhiány miatt nem valósult meg – a helyzet felülvizsgálata 
és megoldása szükséges és napirenden tartandó. 

- A 85 sz. főúton átvezetett kerékpáros a Vám utcában rövid úton véget érő egyirányú kerékpárúton 

végighaladva az úttesten találja magát. A KRESZ-táblák és a jelzésrendszer hiányából balesetveszély 
adódik, felülvizsgálata és megoldása javasolt. 

- A 84-es főút semmilyen kerékpáros infrastruktúrával nem rendelkezik, holott a forgalmi adatok 

alapján erősebb a forgalma, mint a 85 sz. főútnak. Az átkelési szakasz hosszú, az út burkolata és a 

forgalmi sávok szélesek, indokolt és időszerű a kerékpárosok közlekedésére szolgáló infrastruktúra 
(pl. kerékpársávok) kialakításának vizsgálata. 

 

 
17. ábra: Javasolt települési kerékpárforgalmi hálózat – Nagycenk belterület 

 

Pereszteg belterület esetében: 
- A település semmilyen kerékpáros infrastruktúrával nem rendelkezik. 

- A 85-ös főút átvezető szakaszán elválasztott kerékpáros közlekedés (vagy akár gyalog- és 

kerékpárút) kialakítása, megfelelő átvezetéssel a faluközpont felé ajánlott és indokolt. 

- A két településrész közötti külterületi szakaszon (8629 j. közúton) a meglevő útpálya viszonylag 
keskeny, a relatív gyorshajtás miatt indokolt az elválasztott kerékpáros közlekedés kialakítása. 

- A 8629 jelű közút egyéb belterületi szakaszán a forgalomnagyság lehetővé teszi a nyitott kerékpársáv 
kialakítását. 

 

A belterületi fedett tároló helyeket településképi szempontból célszerű megtervezni és az adott 

környezetbe illeszteni. 

 

A leginkább bevált, és ezért a kerékpáros szervezetek által is javasolt kerékpártámasz az ún. 

támasztókeret (fordított U-cső, a szakirodalom Sheffield-támaszként is említi), amely egyfelől 

egyszerűen telepíthető, olcsó megoldás, ugyanakkor a célnak tökéletesen megfelel, a kerékpár gyorsan 

és kényelmesen elhelyezhető és biztonságosan rögzíthető akár a váznál, akár a kerekeknél. Nem okoz 

gondolt sem a kerékpárra szerelt kosár, sem a gyermekülés. 
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18. ábra: Javasolt települési kerékpárforgalmi hálózat – Pereszteg belterület 

 

 
19. ábra: Javasolt külterületi kerékpárforgalmi hálózat 
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Külterületek esetében: 

- Kópháza felől Nagycenkre tartó kerékpárút a már említett 2006. évben készített terv megoldást talált, 
korszerűsítést követően felhasználható. 

- Ugyanez a terv megoldást talált Nagycenk esetében az országhatáron Ausztriába átvezető kerékpáros 

kapcsolat létrehozására is, ezen az útvonalon bekapcsolható a közelmúltban elkészült és nagy helyi 
vonzerővel rendelkező nagycenki halastó is. 

- A nagycenki Szent Imre utcától Pereszteg irányába a Vízállói úton megvalósítható a kerékpáros 
összeköttetés. 

- A peresztegi Széchenyi utcán végighaladva, a 85 sz. főúton szabályos átvezetést követően 

megteremthető a kapcsolat Hidegség község felé, amelyen keresztülhalad a Fertőparti kerékpárút, 
mely az EuroVelo hálózat része. 

- Peresztegről a meglevő földútnyomvonalak felhasználásával kerékpáros kapcsolat létesíthető 

Nagylózs község irányába, melyen keresztülhalad az országos területrendezési tervben ábrázolt észak-

déli kerékpárút. 

 

6.2. Közbringa  
 

Lásd a 4.4 fejezetet. 

 

6.3. Szervezeti-működési háttér  
 

Lásd a 4.5 fejezetet. 

 

6.4. Kerékpáros adatgyűjtés  
 
Lásd az 5.4 fejezetet. 

 

6.5. Kísérő intézkedések  
 

A két község területén a meglévő kerékpáros infrastruktúrához viszonyítva nagyléptékű fejlesztést tud 

végrehajtani az ismertetett beavatkozások által. Az ilyen mértékű változáshoz mindenképp 

kapcsolódnia kell a lakossági tájékoztatásnak, szemléletformálásnak és oktatásnak. A 2020-ig tartó 

uniós finanszírozási ciklushoz tartozó TOP-os kerékpáros fejlesztéseknél emiatt kötelezően 

megvalósítandó tevékenység a kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú 

szemléletformáló kampány megvalósítása, melynek költsége a projekt 1-3 %-a lehet. 

A szemléletformáló intézkedések tartalmazhatnak számtalan, különböző lakossági csoportot megcélzó 

rendezvényt, kiadványt, kampányt, illetve ezek tetszőleges kombinációját. A korábbi pozitív példák és 

tapasztalatok alapján az alábbi témakörök mentén érdemes ezeket szervezni: 

- új kerékpáros infrastruktúra elemeinek bemutatása; 

- kerékpáros programok szervezése az Európai Mobilitási Hét keretében (vagy egyéb helyi 

közlekedési napon); 

- „Bringázz a munkába!” kampány megvalósítása; 

- általános iskolai kerékpáros oktatás lebonyolítása. 

137 

Egy új kerékpáros infrastruktúra elkészülte megfelelő alkalom egy szemléletformáló esemény 

megvalósítására. Ilyenkor a kerékpáros hálózat új (és régebbi) elemeinek „bebiciklizése” történik 

családi élménytúrán, melyet tovább színesíthet különböző pontokon kerékpáros ügyességi feladatok 

végrehajtása. Ehhez kapcsolódóan, lehetőleg az átadás előtti hetekre érdemes időzíteni egy széleskörű, 

elektronikus és nyomtatott médiában megjelenő tájékoztató kampányt. Ennek tartalmában a 

fejlesztések helyére, a forgalmi rend változására kell koncentrálnia, különös tekintettel a városban nem 

megszokott kialakításokra, újdonságokra. A kampány során az összes közlekedő számára előnyös 

szempontokra (biztonság, jobb forgalomeloszlás stb.) érdemes felhívni a figyelmet. 

A népszerűsítő kampányokat a Nemzeti Közlekedési Stratégia OKHT-ban foglalt alapelveknek 

megfelelően kell megtervezni és lebonyolítani: 
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- a közlekedésben résztvevők együttműködésére kell felhívni a figyelmet; 

- a közlekedésben résztvevők gondolkodási sémájába be kell illeszteni a kerékpáros közlekedést, mint 

a közúti közlekedés szerves és előnyben részesítendő részét; 

- a vezetőknek különös figyelmet kell fordítani a legsebezhetőbb közlekedőkre (beleértve a 

kerékpárosokat is); 

- kerülni kell a negatív kampányokat, amelyek alapja a félelemkeltés (pl. védőfelszerelések 

népszerűsítése), mert ezek a nemzetközi tapasztalatok szerint kontraproduktívak. 

Az Európai Mobilitási Héten (vagy egyéb helyi közlekedési napon) tartható kerékpáros programok 

széles skálán változhatnak. Javasolható kerékpáros ügyességi-közlekedésbiztonsági pálya kijelölése, 

játékos KRESZ vizsga, vetélkedő, kerékpáros élménytúra, illetve látványos kerékpáros bemutató 

megszervezése. Érdemes azonban nem kizárólag egy közlekedési módra összpontosítani, hanem 

azokat integráltan, a játékosan, egymás előnyeit és a modern megoldások alkalmazását bemutatni. 

Rendszeres megszervezésre kerül a Magyar Kerékpárosklub jóvoltából a Kerékpáros Magyarország 

Program keretében a „Bringázz a munkába!" kampány, amelybe lehetőség van bekapcsolódni. Javasolt 

intézkedés ennek keretében a munkaadóknak szóló előadások szervezése, marketing és kommunikáció 

támogatása. 

A fiatalabb korosztály helyes közlekedés elsajátítását és a kerékpáros közlekedés előnyeinek 

megismerését szolgálják az általános iskolákban tartandó interaktív KRESZ órák, illetve kerékpáros 

ügyességi-közlekedésbiztonsági játékok lebonyolítása. Mindegyik témakörhöz tartozó esemény 

lebonyolításához tartoznia kell tájékoztató kiadványoknak, amelyek lehetnek általános kerékpáros 

közlekedésbiztonságról, vagy adott új kerékpáros létesítményről szólóak. Hatékony népszerűsítő, 

szemléletformáló kampányokkal kell leépíteni a mindennapi kerékpárhasználattal kapcsolatos 

tévhiteket és esetleges félelmeket. Oktatni szükséges az új infrastrukturális elemek használatát. 

Tudatosítani kell, hogy a kerékpáros közlekedés egy reális és előnyös alternatíva. Ezen intézkedéseket 

nem csupán az új létesítmények elkészültéhez kell kötni, hanem folyamatosan, előre meghatározott 

cselekvési és marketing terv szerint érdemes végezni. 

 

A hálózati típusú fejlesztések és a kísérő intézkedések határesete az egyéb kerékpáros infrastruktúra 

fejlesztése, így pl. a biztonságos (célzottan őrzött, de legalább az elhelyezkedés jellegéből adódóan 

„kvázi őrzött” és/vagy bekamerázott) és komfortos tárolás (magasabb – Sheffield - kerékpártámaszok, 

esetenként fedett tárolóhelyek) megoldása a fő forgalomvonzó létesítményeknél, különösen a 

vasútállomásnál és az autóbusz megállóhelyeken, a tájékoztató rendszerek kialakítása, a kerékpáros 

pihenőhelyek elkészítése, továbbá a kerékpározást veszélyessé/kényelmetlenné tevő kisebb burkolati, 

űrszelvényi és forgalomtechnikai hiányosságok célzott javítása. Ezeket az intézkedéseket részben a 

hálózati típusú beruházásokba integráltan, részben külön tematikus projektként indokolt a fejlesztési 

program részévé tenni.  

Az útirányjelző táblarendszer elsősorban a turisztikai céllal utazók számára lényeges. Fontos jelölendő 

célpontok a település turisztikai látnivalói, emellett a pihenőhelyek, illemhelyek, étkezési, szállás, 

bevásárlási lehetőségek, kerékpárszervizek elérhetőségének jelzése.  

A vizsgált terület javasolt kerékpáros hálózatát a 15-17. ábrákon foglaltuk össze.  

 

7. Megvalósítás  
7.1. Ütemezés, több fázisú intézkedési terv 
 

A fentebb felsorolt intézkedések rangsorolása, ütemezése a fontosság sorrendjében: 

1. Pereszteg 8629 sz. közút átkelési szakasza kerékpáros infrastruktúrájának kiépítése 

2. Nagycenk-Pereszteg külterületi kerékpáros kapcsolat megteremtése 

3. Pereszteg 85-ös főút melletti elválasztott kerékpárút megvalósítása és a település északi irányú 

kapcsolatának kiépítése a Fertő parti kerékpárúthoz 

4. Nagycenk belterületi kerékpáros útirányok kijelölése 

5. Nagycenk-Kópháza külterületi kerékpáros kapcsolat megteremtése 

6. Pereszteg-Nagylózs külterületi kerékpáros kapcsolat megteremtése az M85 gyorsforgalmú út 

megépültét követően. 
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20. ábra: A merretekerjek.hu térképén ábrázolt térségi kerékpárforgalmi hálózat 

 

7.2. Források  
 

A fejlesztések jelenlegi legkézenfekvőbb forrása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati kiírás, azonban a 

magánerő esetleges bevonása céljából mindenképpen indokolt számba venni az új kerékpáros hálózati 

elemek potenciális helyi kedvezményezettjei között a nagyobb üzemeket. A TOP támogatási 

konstrukciója 100%-os, vagy – speciális költséghatárok túllépése esetén – közel 100%-os támogatási 

intenzitást biztosít, így a település saját költségvetését egy-egy TOP beruházás csak csekély mértékben 

terhelné meg. Egyes speciális (inkább előkészítési és szervezési terhet jelentő), kis költségű 

fejlesztéseket (pl. adminisztratív forgalomcsillapítási vagy forgalombiztonsági intézkedés, kisebb 

átalakítás) célszerű a bonyolult és humán-erőforrásigényes OP-s pályázati rendszertől függetlenül, 

saját költségvetési forrásra alapozva megvalósítani.  

Az üzemeltetési, fenntartási feladatok saját erőforrásból történő biztosítását a pályázati kiírás előírja 

(pénzügyi fenntarthatóság).  

Az önkormányzatok számára elvileg több operatív program nyújt közlekedésfejlesztési támogatást, de 

valójában csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosít pályázati 

rendszerben elérhető közlekedési kerékpáros fejlesztési lehetőséget. Fontos – elnevezésében is 

közlekedési tartalmú – OP az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), azonban 

ennek céljai lényegében csak a kormány által központilag meghatározott fejlesztések körére terjednek 

ki, illetve a nyíltan pályázható forrásoknál kötöttpályás közösségi közlekedési területek relevánsak. 

Ami a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egy-két érintőleges közlekedési 

lehetőségét illeti, ennél a kerékpározást illetően csak központi projektek érvényesülhetnek, illetve piaci 

szereplők támogatása van megcélozva. A TOP – az elfogadott pályázati kiírás alapján – egy szokásos 

kerékpárút-építési projektnek lényegében minden elemét támogatja (pl. az útfelújítást, vízelvezető 

rendszer átalakítást, tájékoztató rendszert, parkolóhely áthelyezést, pihenőépítést, népszerűsítést is), 

azonban ezek közül jó néhány esetében felső százalékkorlátot állapít meg. 


