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Kerékpárral a Bükkön át – a városon át
Eger pályázatot nyújtott be (konzorciumban az EVAT Zrt-vel, és az Agria Adu Kft.-vel) az Észak-Magyarországi Operatív 
Program keretében a Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatra. A „Kerékpárral a Bükkön át 
– Kerékpárral a városon át” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 számú projekt megvalósítására az elnyert támogatás az 
Új Széchenyi Terv keretében mintegy 500 millió forint (499 611 710 Ft), melyhez Eger önkormányzata 220 millió forint 
önerőt biztosít.

A kerékpáros közlekedés elősegítése ér-
dekében a város – a meglévő szigetszerű 
kerékpárutak összekötésével – egy ösz-
szefüggő kerékpárutat valósít meg. Ez a 
hálózat a déli, egerszalóki elágazótól ve-
zet a megyeszékhelyen keresztül, a már 
kiépített, Felsőtárkányig tartó kerékpár-
útig, majd innen juthatunk el a bükki 
szakaszon egészen Lillafüredig, Mis-
kolctapolcáig. A bükki részen – ahol az 
országos közút mentén már kitáblázott 
kerékpáros közlekedési útvonal van – 10 
kilométerenként kerékpáros pihenőket 
hoznak létre.

2015. év végéig az alábbi az alábbi 
vállalások valósulnak meg:

– Eger városon át vezető új kerékpárút 
építése 6,7054 km-en (Mátyás király út, 
Sas út, Vasút út, Deák Ferenc út, Had-
nagy út, Eszperantó sétány, Árva köz – 
Mária utca, Felnémet) Lidl körforgalom-
tól a felnémeti kerékpárútig

– KRESZ-táblák kihelyezése és aka-
dálymentes útszegélyek létesítése a ki-

jelöléses szakaszokon, Eger városon át 
vezető új kerékpárút kijelöléssel 3,6764 
kilométeren (Eger, Szépasszonyvölgy 
felé, Raktár utca)

– Bükkön átvezető kerékpárút-háló-
zat Miskolctapolca – Lillafüredig 60,0680 
km-en, kijelöléssel és 7 helyszínen fedett 
kerékpáros pihenő létrehozása

Kapcsolódó fejlesztések:
– 15 helyszínen kerékpáros támasz 

elhelyezése, összesen 120 db férőhellyel, 
itt pad és szemétgyűjtő edény elhelyezése

– 1 helyszínen (Vasútállomás) fedett 
kerékpártároló elhelyezése (10 férőhe-
lyes)

– 12 helyszínen kerékpáros eligazító 
tábla elhelyezése

– 8 helyszínen információs tábla elhe-
lyezése

A fejlesztéshez kapcsolódóan a két 
konzorciumi partner az alábbiakat va-
lósítja meg:

Evat Zrt.: 
– Kerékpáros szerviz, pihenő létreho-

zása a Tűzoltó Múzeumnál
Agria Adu Kft. 
– 10 helyszínen kerékpáros támasz 

elhelyezése, összesen 60 férőhellyel, jel-
lemzően turisztikai szolgáltatóknál

– Elektromoskerékpár-kölcsönző lét-
rehozása (24 db elektromos kerékpárral)

– Online foglaló és webes fejlesztés, 
kártyanyomtató rendszer kiépítése

Egerben jelenleg 4,2 km hosszú, nem 
összefüggő kerékpárúton tekerhetnek a 
bringások. Örvendetes, hogy a városban 
megnövekedett a helyi lakosok és a turis-
ták kerékpározás iránti igénye. Ennek oka, 
hogy a polgárok egyre inkább felismerik a 
bringázás környezetbarát és praktikus tulaj-
donságait, s így egyre divatosabb kerékpárt 
használni a városon belüli közlekedésben, 
valamint az egri és a bükki környék látvá-
nyosságainak megközelítésében is. A pro-
jekt fontos eredménye lesz, hogy azok, akik 
a kerékpározást választják szabadidős tevé-
kenységnek, az eddiginél lényegesen hosz-
szabb kerékpárút-hálózaton tekerhetnek 
majd, s mindezt biztonságosan tehetik. A 
kerékpározás – mint a környezetszennyezés 
szempontjából legtisztább közlekedési for-
ma – kiemelten fontos Eger számára, hiszen 
a megyeszékhely célja a környezettudatos 
életszemlélet elterjesztése a mindennapok-
ban, valamint a környezetbarát megoldások 
terjesztése a város-
fejlesztésben.
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