
ELKÉSZÜLT AZ ÚJ KERÉKPÁRÚT 
 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSULT MEG 
SARRÓD KÖZSÉG KÖZLEKEDÉSI ÚTHÁLÓZATÁNAK 

KERÉKPÁROSBARÁT TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

A Sarród Községi Önkormányzat sikerrel valósította meg a „Sarród 
úthálózatának kerékpárosbarát továbbfejlesztése” című fejlesztési 
projektjét.  

Az összesen 70 millió Ft értékű, 100%-os támogatási aránnyal megvalósult 
projekt Sarród község közlekedési úthálózatának kerékpárosbarát 
továbbfejlesztését célozta hozzájárulva ezzel az élhető települési környezet 
kialakulásához, a szén-dioxid kibocsátás, a levegőszennyezés és a 
zajterhelés csökkentéséhez, és az éghajlatváltozás mérsékléséhez. 
A projekt keretében Sarród község lakott területén 608 méteren valósult 
meg a 8521. jelű Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő út teljes 
szélességű burkolatfelújítása nyitott kerékpársáv kialakításával a korábban 
már megépült nyitott kerékpársáv folytatásaként, illetve további 381 
méteres szakaszon kerékpáros nyom burkolati jeleket festettek fel. 
A fejlesztés eredményeként javult Sarród település közlekedési úthálózata 
a biztonságos, közvetlen és kényelmes kerékpározhatóság szempontjából. 
A kerékpárosbarát fejlesztés révén a település kerékpáros alaphálózata 
teljessé vált. 
 

Sarród Községi Önkormányzat nevében ezúton is köszönjük  
a kivitelezési munkákkal érintett lakosság megértését és türelmét. 

 
A kerékpárút fejlesztés tartalmaz néhány új, kevésbé megszokott,  
de a 2010-es KRESZ módosítás óta használatban lévő kerékpárforgalmi 
létesítmény fajtát (pl. nyitott kerékpársáv), amelyek megfelelő használatához, 
az alábbiak szerint kívánunk segítséget nyújtani: 

 

  

  



 
Nyitott kerékpársáv  

A nyitott kerékpársáv olyan különleges 
kerékpársáv, amely a kerékpárosok számára 
létesül, de indokolt esetben mind a kerék-
párosok, mind a gépjárművek átléphetnek a 
mellettük lévő forgalmi sávba.  

A nyitott kerékpársáv lakott területen a 
kerékpárosok haladási helyét jelöli ki az 
útpálya szélességén belül ott, ahol zárt 
kerékpársáv kialakítására nem áll rendel-
kezésre elegendő szélesség. 

A közúti forgalom a kerékpáros részére 
kijelölt nyitott kerékpársávot is igénybe 
veheti, de csak akkor, ha azon nem 
közlekedik kerékpáros. Szükség esetén a 
kerékpáros is kiléphet a nyitott kerékpársáv 
területéből. 

  

 

 
Kerékpáros nyom  

 

A kerékpáros nyom nem önálló épített létesítmény, 
hanem a meglévő útpálya vagy forgalmi sáv 
felületére felfestett sárga színű burkolati jel,  
a gépjárművezetők számára figyelem felhívó hatású, 
a kerékpárosoknak pedig a haladás célszerű 
nyomvonalát és irányát jelzi. 
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