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1. Bevezetés  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának eddig nem volt egy átfogó közlekedésfejlesztési 

koncepciója. Az eddigi gyakorlat szerint a Képviselő-testület az önkormányzat 

költségvetésének elfogadását követően minden évben egy karbantartási-felújítási ütemtervet 

fogadott el, amelyben a költségvetésben az útfelújításra, - karbantartásra rendelkezésre álló 

forrásokra tekintettel meghatározta az adott évben felújításra-karbantartásra kerülő 

közlekedési felületeket. Továbbá a város forgalmi rendjével, annak felülvizsgálatával évente 

legalább egyszer, az októberi testületi ülésen foglalkozik, a közlekedést érintő fejlesztésekről 

pedig általában egy konkrét pályázat függvényében, vagy esetleg a pénzügyi forrás 

rendelkezésre állásakor döntött a képviselő-testület. Továbbá Szentgotthárd Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája is foglalkozik közlekedésfejlesztési kérdésekkel, valamint 

természetesen a településszerkezeti terv is fontos szerepet játszik a közlekedés fejlesztésénél, 

hiszen a közlekedési területeket ebben a tervben lehet kijelölni.  

A korábbi években már egyszer a képviselő-testület elfogadott egy rövidtávú (2004-2009.) 

közlekedésépítési programot, illetve a 2013. évi forgalmi rend felülvizsgálatakor a Képviselő-

testület foglakozott a városrészi utak állapotával, ahol közlekedésfejlesztési célok is 

meghatározásra kerültek, de a városnak átfogó közlekedésfejlesztési koncepciója eddig még 

nem készült. 

A közlekedésfejlesztés célja – helyi szinten is – az indokolt mobilitási igények kielégítése. A 

közlekedésfejlesztési koncepció a város közlekedési rendszerének fejlesztését megalapozó 

stratégiai dokumentum, amelynek célja a város fenntartható fejlődésének elősegítése, a 

versenyképesség, a közlekedés és a környezet minőségének javítása, ezáltal a lakosság 

életminőségének növelése. A koncepciónak a város átfogó fejlesztési irányvonalaihoz 

illeszkedve mutatja be a közlekedés fejlesztésének stratégiai irányvonalait. A 

közlekedésfejlesztési koncepció kapcsolódik Szentgotthárd Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiájához, az ebben meghatározott fejlesztési irányok teljesülését kell elősegítenie.  

Magyarország az Európai Unió tagjaként – annak iránymutatásával – határozza meg azokat a 

nemzeti közlekedéspolitikai irányelveket és célkitűzéseket, amelyek a felzárkózási folyamat 

részeként az ország közlekedésének dinamikus fejlődését, ezáltal a lakosság életminőségének 

növelését szolgálják. Az országos szintű szabályozások alapján a közlekedés fejlesztésében 

helyi szinten a városi önkormányzatok játszanak kiemelkedő szerepet. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata a lakosság életminőségének növelése érdekében, a 

városfejlesztési lehetőségek feltárásával, részben az Európai Uniós források felhasználásával 

számos fejlesztés megvalósítását készíti elő és valósítja meg ezeket, figyelembe véve az ehhez 

szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a szükséges közlekedési intézkedéseket. 

A település rövid bemutatása: 

Szentgotthárd Város a legnyugatabbra fekvő város Magyarországon. Vas megyében található, 

a Szentgotthárdi járás központja, 1983 – ban kapott városi rangot.  

Fekvése: Közvetlenül az osztrák határ mentén, a szlovén határ közelében a megye délnyugati 

csücskében, a Rába és a Lapincs összefolyásánál fekszik. Az Alpok keleti nyúlványainak 

köszönhetően klímája szubalpin jellegű. A schengeni egyezményhez történt csatlakozásig 

közúti határállomás és vasúti határátkelő. Szentgotthárd a magyarországi szlovén kisebbség 

központja. A városban Szlovénia konzulátust működtet. A magyar-osztrák-szlovén államhatár 

közelében áll a három nemzet kultúráját, hagyományait és lakóit egyesítő település. A várost 

délről az Őrségi Nemzeti Park határolja.  

Közvetlenül a város mellett halad el a 8-as számú (E66) fő közlekedési út. Legközelebbi 

nemzetközi repülőtér Graz-ban található. Vasúton a 21-es vonalon közelíthető meg, amely 

a Szombathely-Graz irányú kapcsolatot biztosítja. Továbbá a szentgotthárdi vasútállomás az 

ország legnyugatibb vasúti állomása.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotth%C3%A1rdi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=R%C3%A1ba&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Lapincs&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Alpok&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Schengeni_egyezm%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Magyarorsz%C3%A1gi_szlov%C3%A9nek&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Szlov%C3%A9nia&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.rightpedia.info/w/Ausztria
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Szlov%C3%A9nia&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=%C5%90rs%C3%A9gi_Nemzeti_Park&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=8-as_f%C5%91%C3%BAt&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Graz&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=A_GYSEV_vonalai&action=edit&redlink=1
https://hu.rightpedia.info/w/Szombathely
https://hu.rightpedia.info/w/index.php?title=Graz&action=edit&redlink=1
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2. Közlekedési helyzetelemzés 

2.1. Illeszkedés a magasabb szintű tervekhez 

2.1.1. Az Európai Unió általános városi közlekedésfejlesztési irányelvei 

Az Európai Unió számos stratégiai dokumentuma közül a 2006-ban felülvizsgált Fehér 

Könyvet, 2007-ben egy a városi közlekedésre vonatkozó Zöld Könyv követte „Városi 

mobilitás új kultúrája felé” címmel. A Zöld Könyv olyan aktuális, a tagállamok közép- és 

nagyvárosi számára hasznos stratégiai irányokat mutat meg, melyek egyszerűen és 

hatékonyan adaptálhatók a közlekedési koncepcióba. 

A városi mobilitást a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából olyan fontos tényezőnek 

tartják, amely jelentős hatást gyakorol az EU fenntartható fejlődésére. Az Európai 

Közösségek Bizottsága ezért úgy döntött, hogy a városi mobilitásról szóló Zöld Könyvet tesz 

közzé annak érdekében, hogy elősegítse a helyi szinten már megkezdett lépéseket. Azaz a 

megszerzett tapasztalatok középtávon várhatóan hatással lesznek az EU társfinanszírozású 

fejlesztési programokra. A városi mobilitás újragondolása annyit tesz, hogy optimalizálni kell 

a közlekedési módokat, valamint biztosítani kel a közösségi közlekedés és az egyéni 

közlekedés kombinálásának, átjárhatóságának lehetőségeit.  

 

A városi mobilitásnak lehetővé kell tennie a városok gazdasági fejlődését, a városlakók 

életminőségének javítását, és környezetük védelmét. Ennek megvalósításához az európai 

városoknak integrált megközelítés keretében öt kihívással kell szembenézniük. A Zöld Könyv 

szempontrendszeréből a város közlekedési koncepciója számára különösen fontos 

célkitűzéseket a közlekedési torlódások csökkentése, a zöldebb (környezetbarát) városok, az 

intelligensebb városi közlekedés, az akadálymentesen hozzáférhető városi közlekedés, illetve 

a biztonságos és biztonságérzetet adó városi közlekedés. 

 

A városi közlekedésfejlesztést befolyásoló EU-dokumentum még az Európai Városok 

Chartája , ami elvi alapját képezi a városfejlesztésnek. A charta közlekedésre vonatkozó fő 

prioritásai a következők: 

 Alapvető fontosságú, hogy a magángépjármű forgalom csökkenjen; 

 A mobilitást oly módon kell megszervezni, hogy elősegítse a fenntarthatóan 

fejleszthető, élhető város fenntartását úgy, hogy a közlekedés különböző formái 

egymás mellett létezzenek; 

 Az utcának ismét társadalmi színtérré kell válnia; 
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 Átgondolt oktatási és képzési tevékenységre van szükség; 

 A településközi, városkörnyéki kapcsolatokat úgy kell kialakítani, hogy minden lakos 

akadálytalanul eljuthasson bárhová; 

 Az utazás, az egyéni és a közösségi közlekedés lehetősége nyitva kell, hogy álljon 

minden ember előtt; 

 A városi környezetnek olyannak kell lennie, hogy előmozdítsa minden polgár jó 

egészségét; 

 A gazdasági növekedés és a fejlődés feltétele olyan infrastruktúra, amely kellőképp 

biztosítja annak alapjait, fenntartását és fokozását. 

 

 

2.1.2. Illeszkedés az országos és területi tervekhez 

A közlekedési koncepciónak és közlekedésfejlesztési javaslatoknak az alábbi fontosabb 

országos és területi dokumentumokhoz illeszkedniük kell: 

 

 Széchenyi 2020 program Az Európai Unió jelenlegi közös gazdasági stratégiája az 

Európa 2020 stratégia, amely a 2001-2010. közötti időszakban futó Lisszaboni 

Stratégiát váltotta fel. Előbbinek magyar megfelelője a Széchenyi 2020 program. Az 

Európai Unió, és ezzel Magyarország hivatalos stratégiai célja az elkövetkező tíz 

évben a gazdasági növekedés helyreállítása és megalapozása annak ellenére, hogy 

öregszik a társadalom és élesedik a nemzetközi verseny.  

 

 Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény, 2008-ban módosítva): 

célja, hogy meghatározza az ország egyes térségeire vonatkozó terület-felhasználási 

feltételeket, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, 

tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 

kulturális adottságok, értékek megőrzése, illetve erőforrások védelmére.  

Az Országos Területrendezési Terv az alábbi szentgotthárdi közlekedésfejlesztéssel 

kapcsolatos javaslatokat tartalmazza: 

o Új főúti kapcsolat: M8, Szentgotthárd – Rábafüzes - 8 sz. főút (1/3. melléklet a 

2003. évi XXVI. törvényhez) 

o Országos kerékpárút törzshálózat eleme: 9.F: Szentgotthárd - (Ausztria) (1/6. 

melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez) 
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 Országos Területfejlesztési Koncepció: az ország átfogó távlati fejlesztését 

megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú 

területfejlesztési céljait, és a területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges 

irányelveket, területi prioritásokat fogalmaz meg a szakpolitikák számára, 

meghatározza az eszköz- és intézményrendszeri feltételeket és tartalmazza a régiók 

saját koncepcionális céljait. 

 

 Magyar közlekedéspolitika: A közlekedéspolitika célja gazdasági szempontból 

hatékony, társadalmi igényeknek megfelelő, korszerű, biztonságos és a környezetet 

legkevésbé terhelő közlekedési rendszer megteremtése. A közlekedéspolitika a 

közlekedés fejlesztését, a közlekedéspolitikában megfogalmazott célok teljesülését az 

ország gazdasági növekedésének egyik alapfeltételének tekinti. 

 

 

2.1.3. A városfejlesztési tervek közlekedéssel kapcsolatos javaslatai 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. júniusi ülésen hozott 

149/217. számú Képviselő-testületi határozatában Szentgotthárd Város Közlekedésfejlesztési 

koncepciójának kidolgozásához, az alábbi célokat, irányelveket határozta meg:  

 

1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása  

 

A jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új gyorsforgalmi út kiépülése.  

Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a gyorsforgalmira 

rávezető út kiépítése révén.  

Az ipari park II. területek belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló kialakítása, 

egyesített kerékpárút és járda kiépítése az északi oldalon végighaladva).  

A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi út összekötése a 7454. jelű ök. úttal 

(Kethelyi út).  

 

2. Szentgotthárd város belső közlekedési rendszerének fejlesztése  
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A városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése (a keleti elkerülő út 

megépítéséhez kapcsolódóan), a lakóövezetek forgalomcsillapítása a város élhetőségének 

fejlesztése céljából.  

A túlterhelt közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség szerinti 

átalakítása.  

Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása.  

A nem motorizált közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros 

közlekedés).  

 

3. Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése 

  

Kerékpáros úthálózat fejlesztése, amely a várost és városrészeket összekötő kerékpárutak 

teljes rendszerét jelenti.  

Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése. A fejlesztéseknél törekedni kell a 

kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására. Meghatározásra kerülhetne, hogy az évente 

közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló források egy bizonyos %-át 

a környezetbarát közlekedési módok elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, 

felújítására, fejlesztésére) kell fordítani.  

 

4. A városi parkolási rendszer fejlesztése  

 

Az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a szükséges parkolóhelyek kiépítése és 

emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésével a parkolási igények 

csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a parkolási időszakok lehetőség szerinti 

rövidítése (2 órás időintervallum korlátozás, nagy forgalmú intézményeknél „kiss and ride” 

parkolóhelyek kialakítása stb.).  

 

5. Közlekedésbiztonság  

 

A felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek 

hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. A közútfejlesztési feladatok során 

különös figyelmet kell fordítani a forgalomszabályozásra, a szükséges forgalomtechnikai 

eszközrendszer biztosítására is.  
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A hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a 

közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése. A 

közlekedésbiztonságra, gyalogátkelőhelyekre, akadálymentesítésre, esetleges kerülő utakra a 

jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2011 (IV.27.) számú 

Képviselő-testületi határozattal fogadta el az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

felülvizsgálata, aktualizálása elnevezésű dokumentumot. 

 

Továbbá Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2015. (IX.30.) 

számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyta és a 238/2016. (X.26.) számú Képviselő-

testületi határozattal módosította a „Szentgotthárd Integrált  Településfejlesztési koncepciója” 

elnevezésű dokumentumot. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2) 

bekezdése szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) a 

rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési 

koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, 

programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. 

 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű 

beavatkozások (projektek illetve programok) listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. 

Az ITS során az alábbi projekttípusokat azonosítottuk:  

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia közlekedésfejlesztési javaslatai: 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kulcsprojekteket határoz meg. Szentgotthárd város 

2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú beavatkozást tartalmaznak 

és több tematikus célhoz is illeszkednek az alábbiak szerint.  

 

Az ITS 3. fejezete – A megvalósítást szolgáló beavatkozások (31-66. oldal)  által 

megfogalmazott kulcsprojektek a város éves célkitűzéseihez igazodva, ezen belül a 

közlekedésfejlesztéshez szorosan kapcsolódó célok: 
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I. KULCSPROJEKTEK 

 

1. Ipari Park telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése (K1)  

A megfelelő telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának 

alapfeltétele.  

A). Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a két 

gyorsforgalmira rávezető út (egyik az őrségi, ill. 8-asról jövő teherforgalom számára, másik a 

belváros irányába) fejlesztések révén. Az M8-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozó feltáró és 

városi utak kialakítása ugyancsak fontos feladat (különösen).  

B). Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása - ipari parknál buszforduló 

kialakítása, továbbá egyesített kerékpárút és járda a (rábafüzesi) kerékpárúttól - az ipari park 

északi oldalán végighaladva - egészen az ipari park végéig, illetve a munkahelyek zömét adó 

várost és a városrészeket összekötő kerékpárutak teljes rendszere. A 8-as gyorsforgalmi utat a 

Szentgotthárdi - Rábakethelyi úttal összekötő keleti elkerülő út terveinek elkészítése.  

C) A munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás 

bővítése, kisbuszok üzemeltetése, a szomszédos települések igényeivel összehangoltan.  

 

2. M8 gyorsforgalmi út fejlesztése (K2) 

 

Az M8-as Szolnoknál kapcsolódik majd az M4-es autópályához, és onnan kiindulva a főváros 

elkerülésével Szentgotthárdnál csatlakozna az építés alatt álló S7-es osztrák gyorsforgalmi 

úthoz, amely összeköttetést biztosítana az A2-es autópályával Graz irányába. Az M8-as főút 

2X2 sávos gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, mielőbbi 

megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és magánszféra 

szereplőinek aktív szerepet kell vállalniuk. A gyorsforgalmi utak gazdaságélénkítő hatása 

köztudott, és Szentgotthárdot érintő nyomvonal mihamarabbi megépítésében érdekelt a város.  

 

II. HÁLÓZATOS PROJEKTEK 

 

Szentgotthárd város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei – amelyek 

több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak, és a város jelentős 

részére kiterjednek  
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H2  Városi közlekedési, tömegközlekedési rendszerek fejlesztése, korszerűsítése: 

 

 Szentgotthárd legfrekventáltabb útvonalának javítása, a körforgalomtól a vasúti 

átjáróig Rábafüzes irányában. Az 1 km-es szakaszt a térség minden településéből 

érkezők igénybe veszik, ugyanis erről az útról lehet eljutni több oktatási és 

közintézmény mellett az Ipari Parkhoz is, tehát a helyi lakosokon kívül mind az 

Őriszentpéter irányából érkezőket, mind pedig Felsőszölnök irányából érkezőket 

érintené a szükségszerűvé vált felújítás; 

 a 8-as gyorsforgalmi út tervezett leágazását az Ipari Parkkal összekötő út megépítése; 

 Rába – Zala regionális kerékpárút kiépítése -> Rábafüzes – Rábatótfalu – 

Máriaújfalu – Ipari park – kistérségi települések kapcsolódó kerékpárút hálózatának 

tervezése és részleges kiépítése -> lentebb:Felsőszölnök – Alsószölnök – 

Szentgotthárd - Magyarlak kerékpárút tovább az Őrség és a Balaton felé;  

 Szentgotthárdi csata helyszínének kerékpárútba való bekapcsolása; 

 a munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás 

bővítése, kisbuszok üzemeltetése, akár a szomszédos települések igényeivel 

összehangoltan; 

 gyalogos közlekedési közterületek fejlesztés (vízi erőműtől gyalogos korzó építése a 

Rába mentén, valamint kiemelt tekintettel: Zsidai városrész); 

 

H8  Új kikötőhelyek kialakítása:  

 

A rábai vízi turizmus jelentős turisztikai vonzereje a városnak, igény lenne új kikötőhelyek 

kialakítására. 

 

 

2.2. A közlekedés jelenlegi helyzete Szentgotthárdon 

Szentgotthárd Magyarország nyugati részén, a Nyugat-dunántúli Régióban, Vas megye dél-

nyugati részében, a Rába és a Lapincs folyók összefolyásánál fekszik. Mind regionális, mind 

országos jelentőséggel bír: egyrészt a Szentgotthárdi kistérség központja, másrészt Vas megye 

és Magyarország nyugati kapuja. A város speciális helyzetét az Ausztriával és Szlovéniával 

való közvetlen kapcsolat adja, amely megmutatkozik a város és a térség népességének etnikai 

összetételében is. A város közúton a 8. sz. (nemzetközi jelzése E66) főúton közelíthető meg, 

amely Ausztria irányában is biztosítja a gyors közúti kapcsolatot. A település földrajzi 
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elhelyezkedéséből adódóan a városnak közeli elérési útvonala van a nyugat-európai 

autósztráda rendszerhez (A2). Három térségi jelentőségű város fekszik a közelében: Graz 

(közel 70 km), Szombathely és Zalaegerszeg (megközelítőleg 60 km). Legközelebbi 

reptérként a graz-i (70 km) és fürstenfeld-i (20 km) repülőterek említhetőek meg. 

Szentgotthárd város szerkezeti sajátossága, hogy 9 városkörnyéki városrész alkotja: 

Szentgotthárd, Rábakethely, Máriaújfalu, Rábatótfalu, Zsida, Zsida-hegy, Rábafüzes, 

Jakabháza és Farkasfa. Térszerkezetileg Szentgotthárdot északi irányban Jakabházával és 

Rábafüzessel a Szentgotthárdi Ipari Parkkal, a többi városrésztől az elválasztó szabad területet 

zömében lakóterülettel építi be. Zsidahegy és Farkasfa továbbra is különálló marad. 

A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a 

közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a 

települési önkormányzatok tulajdonában vannak.  

 

 

2.2.1. Közúti közlekedés 

A város kezelésében lévő belterületi kiépített úthálózat hosszúsága 36,45 km. Ezenkívül 17,08 

km belterületi, illetve 82,04 km külterületi kiépítetlen önkormányzati utat tartunk nyilván.  

A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő 

alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai is.  

 

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/találhatók: 

 

 8. sz. főútvonal  

 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar  és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 

 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 
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A szilárd burkolatú úthálózat legnagyobb problémája a burkolat romló minősége, amely sok 

helyen – főleg a nagy forgalmú útvonalakon és csomópontokban, valamint sok lakóutcában – 

elmarad a megfelelőtől. A városon belüli közlekedését biztosító útvonalak szűk 

keresztmetszetűek, jellemzően a családi házas övezetben, melyeken a kétirányú forgalom, 

valamint esetenkénti út menti parkolások miatt a közlekedés akadályoztatott. 

Szentgotthárd belvárosában az egyik legnagyobb közlekedési problémát a közterületi 

parkolási rendszer nem kellően hatékony működése okozza. A problémák elsősorban a 

belvárosban, a jelentős forgalmú városközpont környéki intézmények, üzletek mellett 

jelentkeznek. Szentgotthárd belvárosában a parkolási gondok enyhítése érdekében fizető 

parkoló övezetek kerültek kijelölésre. Jelenleg mintegy 407 db parkolóhely üzemel, melyhez 

12 db parkolójegy-automata társul. 

 

A városközponti belterületű rész úthálózatának jellemzői: 

 

A központi belterületi utaka 80-as évek elején tudatos városrendezési elképzelések és a 

vonatkozó szabványok előírásai szerint lettek kialakítva. A szabályozási szélesség lehetőséget 

biztosít további korszerűsítési munkák elvégzésére. 

 

Városrészek úthálózatának jellemzői:   

 

A városrészeken az utak általában az adott szűk beépítési lehetőségek figyelembevételével 

épültek meg. A szabvány és a mai igények minimális mértékű kielégítése esetén is idegen, 

nem önkormányzati ingatlanok terület-igénybevétele szükséges. A város úthálózatának több 

mint a fele ebbe a kategóriába tartozik. Jelentős azon utak száma ahol a rendelkezésre álló 

közterület szélessége csupán 3.0 - 4.0 m. Az útburkolat javításán kívül a vízelvezetést, 

közműelhelyezést is meg kellene oldani. Ilyen körülmények esetén útkorszerűsítés csak 

terület-igénybevétellel lehetséges. A burkolat mellett a padkának, a vízelvezető rendszernek is 

helyet kell biztosítani. 

A közúti motorizáció gyors növekedése a közúti infrastruktúra fejlesztésének szükségességét 

vonja maga után. Ma Magyarország szinte minden városában, különösen azok belvárosi 

övezetiben jelentős problémát vet fel a parkolási igények kielégítése. Amellett, hogy a helyi 

lakosság is egyre nagyobb arányban használ személygépkocsit, a vonzásközpontokba érkező 
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vidéki lakosság is mobilabbá vált, nagyobb számban érkeznek személygépkocsival a 

városokba. 

Szentgotthárdnak, jelentős gazdasági szerepköre miatt viszonylag nagy a munkaerő 

megtartása és vonzása. A helyi hivatásforgalom (munkahelyek elérése) egyik sajátossága a 

belvárost érintő utazások esetében a műszakváltások idején megsokszorozódó járműforgalom, 

illetve, hogy a szülők reggel munkába menet elviszik gyermekeiket az oktatási 

intézményekbe. Ez a sajátosság az oktatási intézmények környékén jelentős többletforgalmat 

generál, és kihat a parkolási szokásokra is. 

 

 

2.2.2. Közösségi közlekedés autóbusszal 

A motorizáció drasztikus előretörésével a közösségi közlekedés igénybevétele rohamosan 

csökken. Ennek eredményeképpen fokozatosan esik a közösségi közlekedés iránti kereslet. 

Magyarország egyes városaiban az elmúlt 8-10 évben ez a visszaesés a 15-20%-ot is elérte. 

Ez nem csak azért hordoz veszélyeket magában, mert torlódásokhoz vezet és erősen 

környezetszennyező, hanem azért is, mert sokak számára a közösségi közlekedés a mobilitás 

egyetlen lehetséges formája. A kereslet és a kínálat közötti egyre táguló különbség 

szűkítésének fenntartható megoldása az utazási igények ismeretén alapuló közösségi 

közlekedés tervezése. 

Szentgotthárd helyi és helyközi autóbusz közlekedését az Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. járatai biztosítják. 

Az autóbusz megállóhelyek korszerűsítése, a buszöblök, és az esélyegyenlőségi szempontokat 

figyelembe vevő és akadálymentesített megállóhelyek kialakítása, a fejlesztések ütemezése, a 

közúthálózat fejlesztéseivel történő összehangolása önkormányzati feladat. 

 

A megállóhelyek, utasvárók tisztítását, karbantartását a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi. 

2016-ban elkészül a rábafüzesi városrészen egy új autóbuszöböl és megállóhely, így 2017 

január elsejétől az Alkotmány utcában is lehetősége van az utazóközönségnek a le-és 

felszállásra. Ezzel együtt a város területén 44 megállóhely található. 

A megfelelő járatsűrűséget, csatlakozási lehetőségeket és speciális igényeket (pl.: műszak 

kezdés) figyelembe vevő menetrend kialakítása a szolgáltató feladata, azonban 

jóváhagyásában az önkormányzat is részt vesz.  
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A közúti-vasúti átszállás a vasúti pályaudvar és a Szentgotthárd, autóbusz-állomás közötti 

távolság miatt nehézkes volt. A távolságok áthidalására 2015-ben pályázati forrásból 

megvalósult egy intermodális közlekedési csomópont kiépítése.  

A GYSEV Zrt. tulajdonában lévő vasútállomás melletti raktárépületek elbontásával jött létre 

az új autóbusz-pályaudvar, az itt kialakított leszállósziget közvetlen kapcsolatot biztosít a P+R 

parkoló és a vasútállomás között. 

 

 

2.2.3. Vasúti közlekedés 

A szentgotthárdi vasútállomás az ország legnyugatibb vasúti állomása. A vasúti pályaudvar a 

város külső perem területén van. Közvetlenül mellette került kialakításra a helyi és helyközi 

volán járatok fogadására alkalmas buszpályaudvar is. 

Az utazási szokások alapján az ingázó és hivatásforgalom jelentős. Különösen jellemző az 

Ipari Park, valamint oktatási intézmények elérhetősége. Az ipari park is rendelkezik saját, 

menetrendben szereplő vasútállomással (Haris köz).  

 

1. Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal 

A Szombathely–Szentgotthárd-vasútvonal a GYSEV vasútvonala, a közforgalmú 

menetrendekben 21-es szám alatt szerepel. Az 55,4 km hosszú, egyvágányú, 25 

kV 50 Hz-cel villamosított vasútvonal a Bécs–Sopron–Szombathely–Szentgotthárd–

Graz korridor magyarországi szakaszának része. A felsővezeték 2010. december 2-án 

lett üzembe helyezve. 

 

2. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal 

A Dunántúl északnyugati részén fekvő, a GYSEV által üzemeltetett Sopron –

Szombathely - vasútvonal Magyarország 15-ös számú, egyvágányú, 25 kV 50 Hz-

cel villamosított vasútvonala. 

2007 – 2013 között az Európai Unió támogatásával vasútfejlesztés során lezajlott a 

Szombathely–Szentgotthárd-vonal teljes rekonstrukciója, valamint megtörtént a 

Sopron–Szombathely-vonal korábban elkezdett rekonstrukciós munkáinak befejezése. 

 Emellett a már villamosított és korszerű biztosítóberendezéssel felszerelt Sopron–

 Szombathely-vonalszakaszhoz hasonlóan a Szombathely és Szentgotthárd közötti 

 vonalszakaszt is villamosították, és ide is korszerű biztosítóberendezéseket 

 telepítettek. Az átépítések eredményeként a korábbi 60–80 km/h helyett ma már 120 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron%E2%80%93Ebenfurti_Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/25_kV-os_villamos_vontat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/25_kV-os_villamos_vontat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamos_vontat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91vezet%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/2010
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_2.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron%E2%80%93Ebenfurti_Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/25_kV-os_villamos_vontat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamos_vontat%C3%A1s
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 km/h sebességgel közlekednek vonataink, jelentősen csökkent a menetidő, ami 

 kifejezetten erősíti versenyképességünket az egyéni közlekedéssel szemben. A 

 vasútfejlesztés részeként javultak a teherfuvarozás feltételei. 

A 110 kilométer hosszban, teljesen felújított vasúti pálya jelentősen hozzájárulhat a 

 térség gazdasági fejlődéséhez, továbbá nagymértékben javítja a közösségi közlekedés 

 feltételeit. 

 

 

2.2.4. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A kerékpáros forgalom elsősorban közlekedési célú kerékpározás (hivatásforgalom, napi 

közlekedési eszközként való kerékpárhasználat), a szabadidős kerékpározás aránya 

számottevő, egyre növekvő. A város domborzati adottságai kedveznek a kerékpáros 

közlekedés fokozottabb elterjedésének, amihez valós lakossági igény is párosul.  

A közlekedési hálózat fontos elemei a gyalogos és kerékpáros közlekedés létesítményei, 

műtárgyak, csomópontok. 

Kiépített kerékpárút a település közigazgatási határain belül a 7459 jelű összekötő út mellett a 

8. számú főút (országhatár) irányából a belvárosig, továbbá 7454 jelű összekötő út mellett egy 

szakaszon található. Ezek a nyomvonalak az országos törzshálózat részét képezik, amelyet az 

európai jelentőségű EUROVELO 13 rendszer is tartalmaz. Említésre méltó továbbá a 

Hunyadi utca melletti, az országhatárig nyúló, továbbá az ipari parkban, a Haris utcában 

kiépített kerékpárút. Ez utóbbi kettő létesítmény helyi igényeket szolgál ki. Egyéb helyeken a 

város lakott területein a kerékpárosok a meglévő úthálózaton közlekednek.           

A meglévő Rábafüzes-Szentgotthárd kerékpárút hossza: 1.877 m. A legrosszabb állapotban 

lévő szakaszok felújítása megtörtént.  

 

A megnövekedett forgalom miatt a Tótfalusi út melletti jelenleg 618,0 m kerékpárút kiépítését 

folytatni szükséges.   

A gyalogosok részaránya városi szinten is magas. Ehhez hozzájárul a város – különösen a 

Belváros – szerkezete, a viszonylag kis távolságok (max. 15-20 perces gyaloglási idők), a 

közösségi közlekedési hálózat szerkezete és a menetrendek (rágyaloglás).  

 

A forgalombiztonság egyik fő eleme, hogy a jármű és gyalogos forgalom el legyen különítve. 

A gyalogosok viszont akkor használhatják a járdákat, ha azon botlásmentesen tudnak 

közlekedni. A város járdaállománya is erősen elhasználódott, szélessége sem mindenhol 



15 
 

megfelelő, folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. Kiemelten kell kezelni azon 

szakaszokat ahol a gyalogos forgalom jelentős, ill. nincsenek a járdák kiépítve.  

 

2.2.5. Légi közlekedés 

A Vas megyében nincs nemzetközi repülőtér a legközelebbi repülőtér a charter járatokat 

fogadó Sármelléken, illetve Bécsben, Graz-ban, Pozsonyban van. Nem nyilvános kisrepülőtér 

Szombathelyen van.  

A legközelebbi nemzetközi repterek:  

 Graz (A) kb. 85 km  

 Maribor (Slo) kb. 120 km  

 Bécs (A) kb. 175 km  

 Zágráb (Slo) kb. 180 km  

 Ljubjana (Slo) kb. 200 km  

 Ferihegy (H) kb. 265 km 74  

Kisebb személyszállító gépek fogadására alkalmas repterek: Fürstenfeld (Ausztria, kb. 20 

km), Punitz (Ausztria, kb. 30 km), Szombathely (kb. 60 km). 
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3. Szentgotthárd Város közlekedésfejlesztési irányai (2018-2028) 

3.1. A közlekedésfejlesztés céljai 

A közlekedésfejlesztési koncepció alapvető célja a város fenntartható fejlődésének 

elősegítése, a versenyképesség, a közlekedés és a környezet minőségének javítása, ezáltal a 

lakosság életminőségének növelése. A koncepciónak a város átfogó fejlesztési 

irányvonalaihoz illeszkedve mutatja be a közlekedés fejlesztésének stratégiai irányvonalait. A 

közlekedésfejlesztési koncepció kapcsolódik Szentgotthárd Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiájához, az ebben meghatározott fejlesztési irányok teljesülését segíti elő.  

A koncepcióban egy átfogó, hosszú távú, átgondolt stratégiát (koncepciót) fektettünk le, hogy 

a fejlesztések majd összehangoltan, tervezhetően, folyamatos ütemben, egymásra épülve 

végrehajthatók legyenek. A fejlesztési javaslatok ütemezése átfogóan, rövid-, közép- és 

hosszútávon szerepel a koncepcióban.  

A városi közlekedésfejlesztés céljai: 

A városi és ipari parki elérhetőség javítása a jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új 

gyorsforgalmi út megépülésével. Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó 

feltáró út, illetve a gyorsforgalmira rávezető út kiépítése révén.  Az ipari park II. területek 

belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló kialakítása, egyesített kerékpárút és járda 

kiépítése az északi oldalon). A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi utat a 

Szentgotthárd - Rábakethelyi úttal (7454. jelű ök. úttal (Kethelyi út)). 

A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése a városközpont motorizált forgalmának 

lehetőség szerinti csökkentésével (a keleti elkerülő út megépítéséhez kapcsolódóan), a 

lakóövezetek forgalomcsillapítása a város élhetőségének fejlesztése céljából. A túlterhelt 

közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása. Az 

autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása. A nem motorizált 

közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros közlekedés).  

Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése a kerékpáros 

úthálózat fejlesztésével, amely a várost és városrészeket összekötő kerékpárutak teljes 

rendszerét jelenti. Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése. A fejlesztéseknél 

törekedni kell a kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására. Évente közlekedési felületek 

felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló források legalább 20 %-át a környezetbarát 
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közlekedési módok elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására, 

fejlesztésére) kell fordítani.  

A városi parkolási rendszer fejlesztése az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a 

szükséges parkolóhelyek kiépítése és emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben 

részesítésével a parkolási igények csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a 

parkolási időszakok lehetőség szerinti rövidítése  (2 órás időintervallum korlátozás,  nagy 

forgalmú intézményeknél  „kiss and ride” parkolóhelyek kialakítása stb.). 

Közlekedésbiztonság szempontjából a felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki 

megoldásokat kell alkalmazni, amelyek hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek 

lehetővé. A közútfejlesztési feladatok során különös figyelmet kell fordítani a 

forgalomszabályozásra, a szükséges forgalomtechnikai eszközrendszer biztosítására is. A 

hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a 

közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése. 

Szentgotthárd város közlekedésfejlesztési céljait összefoglaló táblázat a 3.3. fejezet 

tartalmazza. 

 

3.2. A koncepcióban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges feladatok 

 3.2.1. Közúti közlekedés 

3.2.1.1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása 

A város külső közúti kapcsolatainak fejlesztése és a városközpontot elkerülő útszakasz(ok) 

kiépítése  a gazdaság és az idegenforgalom élénkítése érdekében is fontos feladat. Közúton jól 

megközelíthető a város és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út megépülése jelentősen javítaná 

ezt, melyhez kapcsolódva az Ipari Parkhoz új feltáró út épülhet. Továbbá a távlati tervekben 

szereplő Ipari parki hátsó feltáró út (Ipari Park I., II., illetve megvalósítás alatt lévő III. feltáró 

utakat, a megvalósítás alatt lévő M8-as gyorsforgalmi úttal összekötő út) és a városközpontot 

keletről elkerülő, valamint őrség felől érkező gyorsforgalmi útra rávezető utak 

megvalósulásával jelentősen tehermentesülne a 7459 sz. Rábafüzessel összeköttetést biztosító 

út, így a város központja a Széll Kálmán tér is. 

M8-as gyorsforgalmi út építése: 

Az M8-as gyorsforgalmi út teljes szakasza a távlati tervek szerint Szolnoknál kapcsolódik 

majd az M4-es autópályához, és onnan kiindulva a főváros elkerülésével Szentgotthárdnál 
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csatlakozna az építés alatt álló S7-es osztrák gyorsforgalmi úthoz, amely összeköttetést 

biztosítana az A2-es autópályával Graz irányába. Ez távlati terv, de Körmend – 

Szentgotthárd szakasz kiépítése hamarosan megkezdődik, hiszen a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. kiírta ennek a közel 29 km hosszúságú, 2x1 forgalmi sávos, 110 km/h tervezési 

sebességű az M8-as gyorsforgalmi út építési beruházásának közbeszerzési eljárást. 

Információink szerint ennek az útszakasznak a kiépítése úgy történne, hogy könnyen 2x2 

forgalmi sávossá lehetne majd fejleszteni. A gyorsforgalmi utak gazdaságélénkítő hatása 

köztudott, és Szentgotthárdot érintő nyomvonal mihamarabbi megépítésében érdekelt a város. 

Az M8-as főút 2X2 sávos gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, 

mielőbbi megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és 

magánszféra szereplőinek aktív szerepet kell vállalniuk. 

Ipari parki elérhetőség, illetve az ipari parki területek belső megközelíthetőségének 

javítása: 

o Ipari park III. ütem feltáró út építése 

o Ipari park II. ütem (Felsőliget utca) egyesített kerékpárút és járda építése 

o Ipari park II. ütem (Felsőliget utca) buszöböl pár és egy buszforduló építése 

o Ipari parki feltáró utak hátsó összekötése (tervezett K-i elkerülő út részei): 

 Ipari Park I, illetve II. feltáró út összekötése 

 Ipari Park I.-II., illetve III. feltáró út összekötése 

Az Ipari Parki területeken jelentős nemzetközi cégek végeznek jellemzően termelési 

tevékenységet. A telephelyek egyben a térség legnagyobb munkahelyi bázisai. A megfelelő 

telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának alapfeltétele. 

Közlekedés-fejlesztési szempontból pedig fontos feladat az ipari parki elérhetőség, illetve 

az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása.  Egy sikeres pályázat 

eredményeképpen folyamatban van a tervezett Ipari park III. területek feltárása érdekében 

egy új 565,04 m hosszúságú útnak a megvalósítása, illetve a város lobbizik ennek az útnak 

a tervezett M8-as gyorsforgalmi úttal történő cca. 430,00 m hosszúságú összekötő, rávezető út 

kiépítése érdekében. Ugyancsak egy sikeres pályázat eredményeképpen az ipari park II. 

területek belső megközelíthetőségének javításával kapcsolatban hamarosan megtörténik egy 

egyesített kerékpárút és járda, egy buszöböl pár és egy buszforduló kialakítása. Az Ipari 

Parki területek belső megközelíthetőségének javítása érdekében fontos feladat még az ipari 

parki feltáró utak hátsó összekötése. Az Ipari Park I, illetve II. területek hátsó feltáró útjai 

820,98 m hosszúságú összekötő útjának kialakítására műszaki tervdokumentációval 
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rendelkezünk, amelynek megvalósítására a közeljövőben forrást kell találni. Továbbá ennek a 

tervezett összekötő útnak (Ipari Park I. – II. összekötő útnak) a megvalósítás alatt lévő M8-as 

gyorsforgalmi út – ezáltal az Ipari Park III. feltáró út – cca. 600,00 m összekötésére 

rövidtávon legalább a műszaki tervek elkészítéséig el kellene jutnunk, hogy a megépítéséhez 

szükséges források megszerzése érdekében sikeresen tudjunk lobbizni. Továbbá ennek az 

összekötő szakasznak (Ipari Park II.-t a gyorsforgalmi úttal összekötő szakasznak) jelentős 

forrásigénye van, mivel a vápa csatornát is kereszteznie kell. Ezek az összekötő utak részei 

lesznek (lásd lentebb) rendezési tervünkben szereplő, a várost keleti irányból elkerülő útnak, 

amely a hamarosan megvalósuló M8-as gyorsforgalmi utat kötné össze a Kethelyi úttal (7454. 

jelű összekötő úttal).   

A várost elkerülő, tehermentesítő utak kiépítése: 

o Keleti elkerülő út (M8-as a Kethelyi úttal összekötő út) 

o Külső keleti elkerülő út (M8-as Őrség felöl érkezők összekötése) 

 

A várost elkerülő, tehermentesítő utak megvalósítása is fontos feladat elsősorban a 

környezet minőségének javítása, ezáltal a lakosság életminőségének növelése érdekében. A 

jelenleg hatályos rendezési tervünkben két a megvalósítás alatt lévő M8-as gyorsforgalmi útra 

rávezető, elkerülő út szerepel. Az egyik az M8-ast a Szentgotthárd, Kethelyi úttal (7454. jelű 

ök. úttal (Kethelyi út)) összekötő út, a másik pedig az őrség felől érkezőket a gyorsforgalmi 

útra rávezető út. A gyorsforgalmi utat a Kethelyi úttal összekötő cca. 2.470,00 m 

hosszúságú keleti elkerülő útra rövidtávon legalább a műszaki tervek elkészítéséig el 

kellene jutnunk, hogy a megépítéséhez szükséges források megszerzése érdekében sikeresen 

tudjunk lobbizni. A keleti elkerülő útnak (M8-ast a Kethelyi úttal összekötő útnak) része a 

fentiekben részletezett Ipari Parki feltáró utak hátsó összekötésének (600,00 m (M8-as – Ipari 

park II. hátsó összekötő út) + 565,04 m (Ipari Park I.-II. hátsó összekötő út) + 1.300,00 m ( 

Ipari park I. – Kethelyi út közötti szakasz) = összesen 2.465,04 m). Mindkét elkerülő út 

megvalósításának jelentős forrás igénye van, mivel a Rába-folyót is keresztezniük kell. 

 

3.2.1.2. A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése 

Városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése: 

o Keleti elkerülő út, illetve Ipari Parki hátsó összekötő út megépítésével 
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A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése részben kapcsolódik az előző részhez, 

mivel a városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentésének egyik 

módja a fentiekben részletezett utak, a keleti elkerülő út, illetve Ipari Parki hátsó összekötő 

út megépítése. A város közlekedési hálózatának gerincét képező utak, ezek városi átkelési 

szakaszai kivétel nélkül a városközpontba futnak össze, a városközponton keresztül haladnak. 

Az elkerülő utak megépítésével részben tehermentesíteni lehetne a városközpontot. A 

városközpont elkerülése jelenleg önkormányzati utakon történhet, amelyek műszaki, illetve 

egyéb paraméterei miatt nem alkalmasak az átmenő forgalom lebonyolítására. A keleti 

elkerülő út megépítésével is csak részben lehetne csökkenteni a városközponton áthaladó 

forgalmat, a nyugati elkerülő út hiányában az ebbe az irányba bonyolódó forgalom csak a 

városközponton keresztül tudna haladni, innen továbbra sem lehetne kitiltani a forgalmat. 

Túlterhelt közlekedési csomópontok felülvizsgálata elsősorban az állami közútkezelő 

által: 

o a kettős körforgalom környezetében; 

o a Széll K. tér – Hunyadi úti kereszteződése;  

o a Füzesi út – Május 1. úti kereszteződése, illetve  

o a közintézmények környezetében lévő utak kereszteződései 

 

 A fentiekben is leírtak alapján a város közlekedési rendszerében a nagy forgalmat a városon 

áthaladó állami tulajdonú és kezelésű utak, azok városi átkelési szakaszai bonyolítják le, így 

túlterhelt közlekedési csomópontok, amelyeknél időszakos fennakadások, torlódások 

tapasztalhatóak elsősorban ezen utak kereszteződéseiben jelentkeznek. Ezek felülvizsgálata, 

illetve a szükséges beavatkozások megtétele amennyiben indokolt, akkor ez az út kezelőjének, 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek a feladata és kötelessége. A csomópontok átépítésénél 

körültekintő forgalmi és megvalósíthatósági vizsgálat elkészítése indokolt, forgalmi 

modellezéssel alátámasztva. A körforgalmú csomópontok kialakításánál tekintettel kell lenni 

a körforgalomhoz szükséges terület tulajdonviszonyaira, illetve az üzemeltetési szempontokra 

is. A csomópontok fejlesztése érdekében 3-5 évente célszerű az egész városra kiterjedő 

forgalomtechnikai felülvizsgálatot végezni. A városban túlterhelt csomópontok, amelyeknél 

időszakos fennakadások, torlódások jelentkeznek a kettős körforgalom, a Széll K. tér – 

Hunyadi úti kereszteződése, a Füzesi út – Május 1. úti kereszteződés, illetve a 

közintézmények környezetében lévő utak kereszteződései. Ezek a helyszínek elsősorban 

állami tulajdonú és kezelésű utak kereszteződései egy-két becsatlakozó önkormányzati úttal, 
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amelyeknél a fentiek figyelembevételével (előzetes vizsgálatok, modellezések, 

felülvizsgálatok stb.) és az állami közútkezelő bevonásával lehetne a szükséges 

beavatkozásokat megtenni, amennyiben azok indokoltak. Az önkormányzati utak esetében a 

képviselő-testület évente felülvizsgálja a forgalmi rendet, a forgalomtechnikai kialakításukat 

és dönt a szükséges beavatkozásokról. Idén pl.: Árpád út – Szabadság téri Liget déli oldalán 

lévő út – Petőfi utca kereszteződésében a közelben lévő oktatási intézmény által iskola 

kezdési-befejezési időpontjában lévő nagy gépjármű forgalom miatt kialakuló forgalmi 

fennakadásokkal. Továbbá a Hunyadi út önkormányzati szakaszán gyalogos-átkelőhely 

kijelölésével kapcsolatban az olyan lehetséges intézkedésekkel, amellyel az utca lakossági 

élettér a bevásárló, gazdasági, tartózkodási és pihenési funkcióra alkalmassá válhatna. 

Ezekben a csomópontokban az időszakosan kialakuló fennakadásoknak is az a legfőbb oka, 

hogy a város közlekedési rendszerében kiemelt szerepe van a városon áthaladó állami utak 

átkelési szakaszainak, mivel az átmenő forgalom - elkerülő utak hiányában – csak ezeken az 

utakon tud lebonyolódni. A túlterhelt csomópontok tehermentesítésében is fontos szerepe lesz 

a tervezett Ipari parki hátsó összekötő útnak és a keleti elkerülő útnak. 

 

A meglévő belső úthálózat javítása (korszerűsítés, fejlesztés, felújítás) útfelújítási 

programnak megfelelően: 

A város belső közlekedési rendszerének fejlesztésénél fontos szerepe van a meglévő belső 

úthálózat javításának is. A városi közúthálózat gerincét alkotó utak, amelyek állami 

tulajdonú és kezelésű utak átkelési szakaszai leromlott állapotban vannak, felújításuk mára 

már időszerűvé vált. Sajnos az állami közútkezelő az utóbbi évtizedekben nagyobb mértékű 

fejlesztést, felújítást nem hajtott végre ezeken az utakon. Az önkormányzati tulajdonban és 

kezelésben lévő úthálózaton az utóbbi években biztosított forrásoknak köszönhetően évről-

évre egy folyamatos felújítási munkálatok kezdődhettek meg. A közeljövőben egy sikeres 

pályázat eredményeképpen (kerékpárforgalmi fejlesztés) az állami közútkezelővel 

együttműködve megvalósul a Kossuth L. utca - Kethelyi út Tompa M. utca és a Brenner J. tér 

közötti szakaszának burkolat-felújítása, illetve információink szerint hamarosan megtörténik a 

Hunyadi út állami tulajdonban lévő szakaszának a felújítása is. Továbbá a Szentgotthárd – 

Máriaújfalui szennyvíz-beruházás befejezésével meg fognak újulni a városrészen lévő állami, 

illetve önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő utak burkolatai. A meglévő 

önkormányzati úthálózat javítását, felújítását folytatni kell, illetve az állami közútkezelőnél is 
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el kell érni, hogy középtávon történjenek meg legalább a városban lévő állami tulajdonú utak 

átkelési szakaszainak felújítási munkái. Az útfelújítási munkálatokat lehetőség szerint 

komplexen kell kezelni az úttal érintett egyéb közlekedési felületek (járdák, kerékpársávok), 

csapadékvíz-elvezetés, felújítását, kiépítését is el kell végezni.  

 

Lakóövezetek forgalomcsillapítása: 

o területi forgalomcsillapítás eszközeivel (korlátozott sebességű övezetek kijelölése); 

o vonali forgalomcsillapítás (sebességkorlátozás, keresztirányú hullám, átépítések). 

 

A forgalomcsillapítás, azoknak a közúthálózat-tervezési módszereknek, 

forgalomszabályozási intézkedéseknek és építési kialakításoknak az összessége, melyeknek az 

a célja, hogy a lakott területeken a gépjármű- forgalom által – a környezet minőségében, a 

településszerkezetben és magában a közlekedésben – okozott hátrányokat és káros hatásokat 

csökkentse. 

Az általános cél valamely településen belül, vagy településen belüli kisebb területegységben a 

helyi lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a forgalom nagyságának csökkentése,  

a forgalom sebességének csökkentése,  a közúti közlekedés biztonságának növelése, a közúti 

forgalom okozta káros környezeti hatások mérséklése.  

A forgalomcsillapítás megjelenési formái a területi forgalomcsillapítás és a vonali 

forgalomcsillapítás. A területi forgalomcsillapításhoz tartoznak a gyalogos övezetek, a lakó-

pihenő övezetek és a korlátozott sebességű övezetek. A területi forgalomcsillapítás elsősorban 

a helyi forgalmat érinti. A vonali forgalomcsillapítás megjelenési formái a csillapított 

forgalmú átkelési szakaszok kistelepüléseken belül és a forgalomcsillapítás a települések 

főúthálózatán. A vonali forgalomcsillapítás elsősorban a helyközi forgalmat érinti. A 

forgalomcsillapítással kapcsolatos közösségi részvétel alapvető fontosságú és az eredményes 

bevezetés alapfeltétele. 

A Hunyadi út Rába híd – Május 1. út közötti szakaszánál felmerült a vonali 

forgalomcsillapítás (sebességkorlátozás, keresztirányú hullám, átépítések stb.) igénye, illetve 

„átmenő” forgalom útbaigazító táblákkal történő terelése a Május 1 út irányába. Ezekkel az 

intézkedésekkel az utca a lakossági élettér a bevásárló, a gazdasági, a tartózkodási és pihenési 

funkcióra alkalmassá válhatna, amely intézkedésekre azonban a volt kaszagyári, illetve a 

Hunyadi úti volt buszpályaudvar területének rendezésével egyidejűleg kellene visszatérni. 
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Területi forgalomcsillapítás eszközrendszeréből eddig a korlátozott sebességű övezetek 

kijelölésével éltünk a rábakethelyi városrész egy részén, illetve a zsidai városrészen. A vonali 

forgalomcsillapítás eszközrendszeréből pedig a forgalomtechnikai küszöbök kerültek 

elhelyezésre néhány balesetveszélyes helyen (Kertvárosi utca, Széchenyi István Általános 

Iskola elé, termálfürdő környezetébe). A forgalomcsillapítás eszközrendszerének 

felülvizsgálata, illetve kiterjesztése indokolt esetben történhet meg, amellyel a város 

közlekedési helyzetének tárgyalásakor a képviselő-testület évente foglalkozik, illetve 

felülvizsgálja ezeket.  

A város közlekedési rendszerében a nagy forgalmat a városon áthaladó állami tulajdonú és 

kezelésű utak, azok városi átkelési szakaszai bonyolítják le, így forgalomcsillapítási igények 

ezen utak esetében is jelentkezhetnek. Ezek felülvizsgálata, illetve a szükséges beavatkozások 

megtétele amennyiben indokolt, akkor az út kezelőjének, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek 

a feladata és kötelessége. 

Parkolás gazdálkodás: 

o Parkolóhely kapacitások bővítése (parkolók bővítésével, illetve új parkolók 

építésével); 

o Parkolási időszakok rövidítése (rövid idejű parkolások pl.: időintervallum 

korlátozások, „kiss and ride” parkolók); 

o Fizető-parkolási rendszer fenntartása 

 

A városi parkolási rendszer fejlesztése. Minden forgalmasabb településen, így 

Szentgotthárdon is problémát okoz a parkolás. A parkolás-gazdálkodás fő célkitűzése a város 

élhetőségének biztosítása mellett az indokolt mobilitási igény kielégítéséhez szükséges 

parkoló kapacitások biztosítása. Emellett cél a környezetbarát közlekedési módok előnyben 

részesítésével (lásd későbbi fejezetben) egyúttal a parkolási igények csökkentése is. A 

közterületi fizető parkolók üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában álló SZET 

Szentgotthárdi Kft. végzi. A fizető parkolók kijelölésének elsősorban forgalomszervezési 

indokai vannak, mivel az a célja, hogy aki a városközpontban akar megállni, annak legyen 

szabad parkolóhelye. 

 

A jelentős forgalomvonzó létesítményeknél, elsősorban az oktatási intézményekhez 

legközelebb eső parkolónál érdemes rövid idejű parkolóhelyeket, ill. „kiss and ride” típusú 
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parkolást kialakítani a biztonságos ki- és beszállás elősegítése érdekében. A rövid idejű 

parkolással éltünk már az óvoda-bölcsőde főbejáratánál lévő parkolók esetében, illetve a 

fizető-parkolóknál a klasszikus városközpontban időintervallum korlátozás került bevezetésre, 

ahol a parkoló bérlettel nem lehet parkolni. A „kiss and ride” típusú parkolás bevezetését 

érdemes lenne megvizsgálni a két általános iskola környezetében. Kiss and ride parkolás egy 

rövid időtartamú, maximum 5 perces parkolás, ahol pl.: a szülők mikor iskolába viszik, illetve 

onnan hozzák a gyermekeiket, és a ki-, illetve beszállás időtartamára állnak meg az iskola 

közelében. 

 

A kibővített városközpont parkolási gondjainak enyhítése érdekében szükséges a kapacitások 

bővítése, meglévő parkolók bővítésével, illetve új parkolók kiépítésével. A kapacitások 

bővítésénél az elkövetkező években a fejlesztési irányok lehetnek: az Arany J. utcában 

parkoló bővítése, kiépítése, Honvéd utcában párhuzamos parkolók kiépítése, Deák F. utca – 

Széchenyi utca közötti területen új parkoló kialakítása, volt Falco telephelyén parkoló 

kialakítása, várkerti parkoló bővítése (várkert irányába, Széll Kálmán tér 19. udvara). A 

parkolók kialakításánál a kapacitásbővítés mellett nagyon fontos szempont a 

megközelíthetőség. 

 

Közlekedésbiztonság:  

 

A közúti közlekedési balesetek túlnyomó része emberi mulasztás, figyelmetlenség miatt 

következik be. A következő módszerek alkalmazásával kedvezően befolyásolható a 

közlekedésbiztonság. Új forgalomtechnikai megoldásokkal, forgalomszabályozással, a 

szankcionálás megerősítésével, illetve neveléssel és tájékoztatással a közlekedési morál 

javítása érdekében, valamint műszaki, technológiai újítások alkalmazásával a 

gépjárművekben. Az új, a közlekedésbiztonsági helyzet fejlődését is szolgáló infrastruktúra 

kiépítése és forgalomszabályozási eszközök alkalmazása az önkormányzat leghatékonyabb 

eszköze a közlekedésbiztonság területén. A nagyobb forgalomvonzó létesítményeknél a 

gyermekek biztonságának védelme kiemelt feladat, hogy az oktatási intézmények környékén 

fokozott ellenőrzés történjen elsősorban az oktatási időszakok kezdetekor (első két-három 

hétben), elsősorban a reggeli és délutáni csúcsidőszakban. 

 

A hatósági feladatok ellátásában az önkormányzatnak együttműködő szerepet kell vállalnia 

(egyeztetések, közterület-felügyelet stb.). Rövid távon a hatósági ellenőrzések gyakorolnak 
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számottevő hatást a közlekedésbiztonságra. Az állandó rendőri jelenlét növeli a lakosság 

biztonságérzetét, ugyanakkor a túlzott ellenőrzések miatt a közlekedők elégedettsége 

csökkenhet is. A közlekedési morál javítása, prevenciós eszközök alkalmazása csak hosszú 

távon éreztetik számottevő hatásukat. Az oktatási intézményeinek feladata a tanulók 

biztonságos közlekedésre nevelése. 

 

Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítéséről a következő 

részben a Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésénél írunk részletesen. 

 

3.2.2.  Az autóbuszos közösségi közlekedés 

 

Az autóbuszos közösségi közlekedés: 

 Felsőliget utcában autóbusz-öbölpár, illetve buszforduló kiépítése; 

 A volt buszpályaudvar (Hunyadi úti) területének hasznosításánál ebben a 

csomópontban megálló autóbuszok megállása érdekében új autóbuszöböl pár kiépítése 

(pl.: Május 1 úton); 

 A közúthálózati fejlesztéseknél, közutak felújításánál az autóbuszos közösségi 

közlekedés infrastrukturális igényeinek figyelembe vétele (csomópontok, kanyarodási 

ívsugarak, a buszöblök stb.). 

Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása. Szentgotthárdon a 

település méretéből adódóan helyi járatos autóbuszos közösségi közlekedés nincsen, a 

településen az ÉNYKK Zrt. helyközi autóbuszjáratai közlekednek. Ezek a járatok egy-két 

kivételtől eltekintve gyakorlatilag a városban lévő állami tulajdonú és kezelésű utakon 

közlekednek, amelyek mellett több helyen találhatók kiépített autóbuszöblök, illetve 

megállóhelyek, ezek fenntartása, felújítása, illetve szükség esetén kiépítése az önkormányzat 

feladata. A közelmúltban önkormányzati forrásból a lakossági igényeknek megfelelően egy új 

autóbusz-öbölpárt építtettünk, illetve helyeztünk forgalomba Szentgotthárd-Rábafüzes 

városrész keleti végében. Továbbá egy sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan az Ipari 

park II. feltáró útján (Felsőliget utca) egy új autóbusz-öbölpár, illetve buszforduló épül. A 

korábban a Hunyadi utca – Május 1. utca kereszteződés környezetében lévő autóbusz állomás 

egy sikeresen megvalósított pályázatnak köszönhetően áthelyezésre került a vasútállomás 

mellé, amelynek kedvező hatásaként megvalósult a vasúti- és buszközlekedés közötti 
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közvetlen átszállási lehetőség is. Az új buszpályaudvar kialakítása megfelelő. A Hunyadi úti 

volt buszpályaudvar területének hasznosításakor gondoskodni kell ebben a csomópontban (a 

volt buszpályaudvar területén) megálló járatok új megállási lehetőségének biztosításáról (pl.: 

Május 1 úton új buszöblök építése).  A közúthálózati fejlesztéseknél, közutak felújításánál 

figyelembe kell venni az autóbuszos közösségi közlekedés infrastrukturális igényeit is a 

megfelelő csomópont kialakításokat, kanyarodási ívsugarak biztosítását, a buszöblök 

megfelelő kiépítését, meglévők felújítását.  A város fejlesztési terveiben megjelenik még a 

munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztésének, kapacitás 

bővítésének, kisbuszok üzemeltetésének az igénye, akár a szomszédos települések igényeivel 

összehangoltan. 

 

3.2.3. Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése: 

 Kossuth L. – Kethelyi úton kétoldali irányhelyes kerékpárút kiépítése; 

 Felsőliget utca északi oldalán egyesített gyalog-, illetve kerékpárút kiépítése; 

 Hársas-tó irányába az önkormányzati utcákba (Zrínyi M. u – Kis u – Máriaújfalui 

városrész) vegyes használatú közlekedési felületek kijelölése (meglévő lakóutak 

felújításával, korszerűsítésével, forgalomtechnikai kialakítással); 

 Szentgotthárd - Rábatótfalu városrészen kerékpárút/kerékpársáv kiépítésének 

folytatása; 

 Szentgotthárd, Hunyadi úton kerékpárút/kerékpársáv kiépítése/kijelölése; 

 Külterületi, önálló a városrészeket, illetve kistérségi településeket összekötő 

kerékpárutak kiépítése a Rába – Zala regionális kerékpárút-hálózat kialakításához 

kapcsolódóan; 

 Kerékpártárolók kialakítása forgalomvonzó létesítményeknél (pl.: 

intézményeknél), kerékpár bérlés lehetőségének biztosítása; 

 Meglévő leromlott állapotú járdák ütemezett felújítása; 

 Nagy forgalmú, balesetveszélyes helyeken kiépítendő új járdák műszaki 

tervdokumentációjának elkésztése, majd a járdák kiépítése; 

 Tudat-, illetve szemléletformálás (neveléssel, kampányok stb.).  
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A környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésének egyik eszköze a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés fejlesztése. A gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja 

többek között a környezettudatos közlekedési módok előnyben részesítése és a nem motorizált 

közlekedési formák, így a kerékpározás és gyaloglás természetességének tudatosítása. Ehhez 

a kerékpárosok és gyalogosok különböző eszközökkel történő előnyben részesítése, továbbá a 

közlekedés többi résztvevőjének tudatformálása is szükséges. Fontos a kerékpáros közlekedés 

feltételeinek javítása, amely egyrészt infrastrukturális fejlesztést jelent, másrészt a 

kerékpározást előnyben részesítő forgalomtechnikai kialakításokat is jelent. Először a 

kerékpáros „főútvonalat” kell megfelelő szintre fejleszteni, ezek kerékpár utak, kerékpársávok 

kiépítését, kerékpáros nyomok kijelölését jelenti. Ezt követően a fő hálózati elemekhez kell 

kapcsolódni, amely nem feltétlenül jelenti kerékpárút, kerékpársáv kiépítését, vagy kijelölését, 

hanem elsősorban kisvárosias lakóövezetben a motorizált és a kerékpáros forgalom közötti 

konfliktushelyzetek elkerülése érdekében forgalomtechnikai eszközökkel fel kell hívni a 

figyelmet az útszakasz vegyes használatára. Az ingázók számára a kerékpáros közlekedés 

feltételeit javítja és turisztikai szempontból is fontos a városrészeket összekötő teljes 

kerékpárút hálózat, illetve a város határain túlnyúló a várost a környező településekkel 

összekötő kerékpáros hálózat, illetve turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése. A külterületi 

önálló kerékpárutak javítják a forgalombiztonságot, mivel a nagy sebességű motorizált 

közlekedéstől fizikailag elválasztják a kerékpáros forgalmat. Az infrastruktúra fejlesztés 

részét képezi a kerékpártárolók kialakítása is. Az utcaképbe illeszkedő kerékpár támaszokat a 

forgalomvonzó létesítmények közelében célszerű elhelyezni. Nagyobb közlekedési 

csomópontokban, átszállóhelyeken célszerű nagy férőhelyszámú, fedett kerékpártárolót, 

illetve B+R rendszert kiépíteni. A turisztikai vonzerő növelése, illetve a hivatásforgalom egy 

részének környezetbarát közlekedési móddal történő kiváltását szolgálhatja a kerékpár bérlési 

lehetőség bevezetése. A kerékpározás előnyeinek széles körben való terjesztését a fenti 

fejlesztéseken kívül a lakosság tudatformálásával, mobilitásra neveléssel, városmarketing 

eszközökkel, kampányok szervezésével, vagy kampányokhoz csatlakozással (pl.: Autómentes 

nap) lehet erősíteni. Egy sikeres pályázat eredményeként, a Kossuth L. utca – Kethelyi utat 

érintő kerékpáros-forgalmi fejlesztés miatt készülő kerékpárforgalmi hálózati tervet 

időszakosan célszerű lesz 3-5 évente felülvizsgálni, hogy a koncepcióban megfogalmazott 

fejlesztési irányokat, aktuális trendeket, pályázati lehetőségeket a fejlesztésekhez ütemezni és 

az ehhez szükséges költségeket hozzá lehessen rendelni. 

 



28 
 

Egy sikeres pályázat eredményeképpen folyamatban van egy új összesen 1,53 km hosszúságú 

kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, amely a városközponti kettős körforgalomnál 

lévő kerékpárúttól indulva a Kossuth L. utca - Kethelyi út irányába kerülne kialakításra. A 

Kossuth L. utca kettős körforgalom felöli végétől a Tompa M. utcai kereszteződésig terjedő 

szakaszon kerékpáros nyom, majd ezt követően a Kossuth L. utca (Tompa M. utcai 

kereszteződéstől) a Kethelyi út (Brenner J. téri kereszteződésig) cca. 1,30 km szakaszon pedig 

egy kétoldali irányhelyes kerékpársáv kerülne kialakításra. A beruházás része a csapadékvíz-

elvezető rendszer átépítése (zárt-csapadékcsatorna kiépítése) mellett a meglévő gyalogjárdák 

felújítása is, a megvalósítás tervezett időpontja 2018. év II-IV. negyedév. A megvalósuló 

létesítmény kiépítését a pályázati lehetőségek függvényében folytatni kell a Kethelyi út 

végéig, illetve távlati elképzelésként ennek folytatásában egy külterületi önálló kerékpárút 

megépítése is célszerű lenne a Máriaújfalui elágazóig, majd onnan Magyarlakig, mivel a  

külterületi önálló kerékpárutak javítják a forgalombiztonságot, a nagy sebességű motorizált 

közlekedéstől fizikailag elválasztják a kerékpáros forgalmat. A közeljövőben megvalósuló 

kétoldali irányhelyes kerékpársáv Brenner János térig történő megépítése után egyik 

lehetséges irány a Hársas-tó megközelítése érdekében is, hogy a kerékpáros forgalmat 

bevezessük az önkormányzati utcákba (Zrínyi M. u – Kis u – Máriaújfalui városrész), ahol 

meglévő lakó utak felhasználásával, vegyes használatával forgalomtechnikai eszközökkel 

elvezessük a kerékpárosokat a Hársas-tó irányába. A nagyobb forgalmú Szentgotthárd - 

Máriaújfalui úton távlati célként kijelölhető a Kis utcai kereszteződéstől egy kétoldali 

irányhelyes kerékpársáv kiépítése a Hársas-tó irányába és így a városon belüli, a 

városközponttól, illetve a városközpontba érkező kerékpáros irányokból a Hársas-tó 

kerékpárral történő megközelítése teljessé, biztonságossá válhatna. 

 

Ugyancsak egy sikeres pályázat eredményeképpen folyamatban van egy új 895,3 m 

hosszúságú kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása az ipari park II. területek belső 

megközelíthetőségének javításával érdekében a Felsőliget utca jelenleg kiépített teljes 

hosszában egy egyesített kerékpárút és járda. A beruházás része még a Felsőliget utcában egy 

buszöböl-pár és egy buszforduló kialakítása.  

 

A Szentgotthárd-Rábatótfalu, Hétház utcáig egy egyesített kerékpárút és járda került 

kiépítésre. Ennek folytatásaként a városrész végéig történő 2440 m hosszúságú egyesített 

kerékpárút és járda kiépítésére annak idején elkészítettük a műszaki tervdokumentációt. 

Sajnos pénzügyi források hiányában ez a szakasz eddig nem épült meg. Az elkészült 
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tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatát el kell végeztetni. Ezen a szakaszon is 

felvetődhet egyesített gyalog, illetve kerékpárút helyett a kétoldali irányhelyes kerékpársáv 

kiépítése. Távlati célként a folytatásában felmerülhet egy külterületi önálló kerékpárút 

megépítése Alsó-, illetve Felsőszölnök irányába. 

 

A Szentgotthárd, Hunyadi úton az Ady E. utcai kereszteződés után Mogersdorf irányába egy 

egyesített kerékpárút és járda, majd a vasúti átjárót követően egy önálló kerékpárút került 

kialakításra az országhatárig. A Hunyadi út rekonstrukciója során a bal oldali járdán nem 

került kijelölésre a kerékpárút. Hosszú távon mindenképpen indokolt lenne a Hunyadi úton, a 

hiányzó szakaszokon kerékpárút, vagy kerékpársáv, illetve esetleg kerékpárnyom kiépítésére, 

kijelölésére.  

 

Szentgotthárd-Rábafüzes városrész irányába teljes hosszban megfelelően kiépített kerékpárút 

található, illetve Jakabháza városrész egy rövid kivezető szakaszán is önálló kerékpárút került 

kialakításra, azonban Rábafüzes és Jakabháza városrész között nincsen önálló kerékpárút. A 

jövőben célszerű ezen a szakaszon is egy külterületi önálló kerékpárút kiépítése, mivel a 8-as 

számú főútvonalon lehet jelenleg a két városrész között kerékpárosan közlekedni és a nagy 

sebességű motorizált közlekedéstől fizikailag el kell választani a kerékpáros forgalmat.  

 

A város fejlesztési terveiben megjelennek a Szentgotthárdi csata helyszínének meglévő 

kerékpárútba történő bekapcsolásának igénye, illetve a Rába – Zala regionális kerékpárút 

kiépítése, amely térségünkben a Rábafüzes – Rábatótfalu – Máriaújfalu városrészekhez, 

illetve az Ipari parkhoz, valamint a kistérségi településekhez kapcsolódó kerékpárút 

hálózatának tervezését és részleges kiépítését jelentené, amelyek az Őrség, illetve a Balaton 

felé vezetnének. A városon belüli, városrészeket összekötő kerékpárutakról, amelyek ennek a 

kerékpárút hálózatnak a részei is egyben a fentiekben részletesen írtunk. A kerékpárút hálózat 

megvalósításának, főleg az önálló kerékpárutak, vagy kerékpársávok kiépítésének jelentős 

forrásigénye van, amelyeket csak a pályázatokon való sikeres szereplés függvényében tudunk 

majd megvalósítani. 

 

A fentiekben részletezett fejlesztések egy része egy nagyobb tervbe (EuroVelo 13, illetve 14) 

illeszkedhetne. Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárúhálózat az Európai 

Kerékpáros Szövetség terve 14 hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Az 

Eurovelo 13 Vasfüggöny-útvonal magyar oldalon Szentgotthárdot a következő útvonalon 
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érinti: A Szent Imre-templom erdészeti  út - rábafüzesi kerékpárút - a város központ - 

Rábatótfalu városrészen áthaladva Alsószölnök irányába. Az új EuroVelo 14 európai 

kerékpáros útvonal a tervek szerint a következő irányban haladna majd:  Bludenz–Innsbruck–

Graz–Fürstenfeld–Szentgotthárd–Keszthely–Balaton–Budapest–Eger–Hortobágy–Debrecen–

Nyírábrány–Szatmárnémeti–Dés–Kolozsvár. Az EuroVelo14 útvonal a tervek szerint 

térségünkben a Szentgotthárd – Szalafő – Őriszentpéter – Zalalövő tengelyt érinti majd.  

A Vas Megyei Kerékpáros Szövetség 2018 tervezi indítani a Magyar Kerékpáros 

Vendégtábor rendszert, amelynek egyik útvonala Szentgotthárdtól  Oszkóig tart majd, részben 

érintve a tervezett EuroVelo14 nyomvonalát. A projekthez összesen 500 kerékpár beszerzése 

is tartozik, amelyből a fent szakaszra körülbelül 100 db-ot terveznek, valamint tervben van 

egy speciális, 24 db kerékpár szállítására alkalmas utánfutó beszerzése is. 

 

Szentgotthárd - Zsidahegy, és - Farkasfa városrészek irányába a domborzati viszonyok miatt 

nem jelentős a kerékpáros forgalom, ezért nem célszerű önálló kerékpárút kiépítése, ezeken a 

szakaszokon a meglévő utak felhasználásával, korszerűsítésével bonyolódhatna biztonságosan 

a kerékpáros forgalom. 

 

A meglévő gyalogjárdák hálózatának bővítése nagyobb forgalmú, balesetveszélyes helyeken 

indokolt. A balesetmentes gyalogos közlekedés érdekében indokolt a meglévő gyalogjárdák 

felújítása is, ott ahol járdák állapota jelentős mértékben leromlott állapotba kerültek. Az 

építéseknél, felújításoknál mindig el kell végezni az akadálymentesítéseket, ahol a 

gyalogosoknak el kell hagyniuk a járdát. A városban gyalogos-átkelőhely kijelölésének 

igénye a Kossuth L. utcában (Tompa M. utcai kereszteződésnél), illetve a Hunyadi J. úton 

(Pável Ágoston Múzeum környezete, volt autóbusz pályaudvarnál, Ady E. utcai 

kereszteződésnél) merült fel. Hasonlóan a kerékpárforgalmi hálózati tervhez indokolt esetben 

a járda felújítási programot is felül kell vizsgálni. A városközpont elkerülése jelenleg 

önkormányzati utakon történhet, amelyek műszaki, illetve egyéb paraméterei miatt nem 

alkalmasak az átmenő forgalom lebonyolítására, így a városközpont gyalogos övezetté 

nyilvánítása nem lehetséges. 

 

Sajnos az utóbbi évtizedekben elmaradt folyamatos karbantartási, felújítási munkák miatt a 

városban lévő járdák nagy része nagyon leromlott állapotba került, ezért járda felújítási 

programot folytatni kell. A Szentgotthárd – Máriaújfalui városrész szennyvíz-csatornázása 

után a legsürgetőbb feladat a városrészen lévő járdák elkövetkező években történő ütemezett 
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felújítása. A Máriaújfalui út szűk keresztmetszeti kialakítása miatt a járda felújítást a nyílt 

csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása, zárttá tétele mellett lehet csak megoldani. A 

városban lévő többi, felújításra szoruló járdák burkolatát pedig az előre meghatározott 

ütemterv szerint folytatni kell. 

 

Új járdák építése nagy forgalmú, balesetveszélyes helyeken kell megtenni. Jogos igényként 

jelentkezik, hogy a Rózsa F. utca Tompa M. utcai kereszteződés utáni zsidai városrész 

irányába tartó szakaszán, illetve a Zsidai úton, valamint a Kethelyi mezőben a hiányzó járdák 

kiépüljenek. Rövidtávon legalább a tervek elkészítéséig, engedélyeztetéséig el kellene 

jutnunk, hogy a kiépítéshez szükséges forrásokat majd tervezni tudjuk.   

 

A város fejlesztési terveiben több helyen megjelenik a Pável Á. ltp-nél a gáttól gyalogos 

korzó építése a Rába mentén, illetve vízi erőműnél egy gyalogos híd építése. A 

NYUDUVIZIG egy sikeres EU-s projekt eredményeképpen árvízvédelmi fejlesztéseket fog 

végrehajtani többek között a Rába bal parti védműveknél, amely projektnek része a gyalogos 

korzó részbeni kiépítése.  

 

Az önkormányzat költségvetésében évente a közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére 

rendelkezésre álló források legalább 20 %-át a környezetbarát közlekedési módok elősegítő 

elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására, fejlesztésére) kell fordítani. 

 

 

3.3. A közlekedési koncepció fejlesztési javaslatainak ütemezése 

 

A közlekedési koncepció a fejlesztési javaslatok ütemezését rövid-, közép- és hosszútávon 

tartalmazza.  

A fejlesztések ütemezésének időtávjai a következők:  

 

1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éves) azok a fejlesztési javaslatok, amely 

kiemelten fontos és sürgős és a megvalósításukhoz szükséges források rendelkezésre 

állnak, vagy jelentős beruházást nem igényelnek. 
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2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 év) azok a fejlesztési javaslatok, melyek részben 

ismertek, vagy előkészítésük folyamatban van, de forrásigényük miatt rövidtávon 

nehezen megvalósítható, illetve amelyek fontosak és a negatív folyamatok 

megállítását szolgálják. 

 

3. Hosszútávú célok fejlesztési javaslatok (5-10 éves) azok a fejlesztési javaslatok, 

amelyek jelentős anyagi befektetéssel vagy előkészítő munkálatokkal járnak és 

egyenlőre a megvalósításukhoz szükséges források nem állnak rendelkezésre, vagy 

jelentőségük miatt az előkészítésüket a közeljövőben érdemes már megkezdeni.  

 

 

A már végrehajtott városfejlesztési és közlekedésfejlesztési intézkedések hatásainak 

figyelembe vétele a további fejlesztések előkészítésének feltétele. A fejlesztések hatásainak 

beépítése, a közlekedésfejlesztési intézkedések optimalizálása miatt célszerű a közlekedési 

koncepció időszakos felülvizsgálata, a programok aktualizálása. A tapasztalatok alapján a 

stratégiák felülvizsgálata 3-5 évente időszerű. 
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S.sz. Beruházás megnevezése Forrás megnevezése 
Tervezett időtáv 

rövid/közép/hosszú 

1. 
Az M8-as gyorsforgalmi út Körmend – Szentgotthárd közötti 

szakaszának kiépítése 
állami beruházás  rövid 

2. 
Máriaújfalui út (állami út) burkolatának szennyvízcsatornázás utáni 

teljes szélességű helyreállítása  

KHEOP-2.2.1-15-2015-00006 

pályázatból 
rövid 

3. Hunyadi út állami szakaszainak felújítása állami beruházás rövid 

4. 
Kossuth L. – Kethelyi út (Tompa M. utcától – a Brenner J. térig) 

felújítása a kerékpárút kialakítással egyidejűleg  
állami beruházás rövid 

5. 
Gyalogos korzó kiépítése (részben) NYUDUVIZIG árvízvédelmi 

fejlesztése révén (Rába bal parti védműveknél) 
állami beruházás (pályázatból) rövid 

6. 

Máriaújfalui városrész önkormányzati útjainak szennyvízcsatornázást 

követő teljes szélességű felújítása (Kis utca, Parkerdő utca, Fő utca, 

Fenyvesalja utca) 

Önkormányzati rövid 

7 Máriaújfalui járda-felújítás I.-II.-III. ütem  Önkormányzati rövid 

8. 
Ipari park III. ütem hátsó feltáró út kiépítése -  Az Ipari Park 

elérhetőségének javítása 

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 

pályázatból 
rövid 

9. 

Ipari Park II. ütem (Felsőliget u.) egyesített kerékpárút és járda 

építése  - Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének 

javítása  

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 

pályázatból 
rövid 

10. 

Ipari Park II. ütem (Felsőliget u.) autóbuszöböl pár és buszforduló 

építése - Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének 

javítása  

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 

pályázatból 
rövid 

11. 
Kerékpáros-forgalmi  létesítmény kialakítása a Kossuth L. utcától, a 

Kethelyi úton a Brenner J. térig (I. ütem) 

TOP-3.1.1.-15-VS1-2016-00011 

pályázatból 
rövid 

12. 

Hársas-tó kerékpáros elérhetőségének javítása a Kossuth – Kethelyi 

úti (Brenner J. térig) kerékpársáv kiépítése után önkormányzati 

utakon vegyes használattal 

önkormányzati rövid 

13. 

Új autóbuszöblök kialakítása Hunyadi út – Május 1. út 

csomópontokban (a volt buszpályaudvar (Hunyadi úti) területének 

más célú hasznosításakor) 

önkormányzati rövid 



34 
 

14. 
Arany J. utca 30 db parkoló építése (Liget – iskola közötti terület, 

útburkolat, csapadékvíz-elvezetés felújításával) 
önkormányzati rövid 

15. Honvéd utca 14 db párhuzamos parkoló építése (sportpálya elé) önkormányzati rövid 

16. 

Közlekedési felületek (utak, kerékpárutak, járdák útburkolatának) 

folyamatos felújítása a költségvetésben és/vagy pályázati forrásokból 

rendelkezésre álló fedezetig, a 20 %-os előírás figyelembevételével 

(az éves keret legalább 20 %-át környezetbarát közlekedési módok 

elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére kell fordítani) 

önkormányzati/pályázati rövid/közép/hosszú 

17. 

Túlterhelt közlekedési csomópontok szükség szerinti felülvizsgálata, 

állami közút/közutak érintettsége esetén az állami közútkezelő 

bevonásával 

állami/önkormányzati rövid/közép/hosszú 

18. 
A településrendezési tervben kijelölt helyeken szükség szerinti új 

parkolók építése parkolási igények kielégítése céljából 
önkormányzati/pályázati rövid/közép/hosszú 

19. 

Lakóövezetek forgalomcsillapítása szükség szerint (területi-, illetve 

vonali forgalomcsillapítás) állami közút/közutak érintettsége esetén 

az állami közútkezelő bevonásával 

állami/önkormányzati rövid/közép/hosszú 

20. 

A közúthálózati fejlesztéseknél, közutak felújításánál az autóbuszos 

közösségi közlekedés infrastrukturális igényeinek figyelembe vétele 

(csomópontok, kanyarodási ívsugarak, a buszöblök stb.) 

állami/önkormányzati rövid/közép/hosszú 

21. 

Forgalomvonzó létesítményeknél szükség szerint fedett 

kerékpártárolók, illetve kerékpártámaszok kialakítása a 

költségvetésben és/vagy pályázati forrásokból rendelkezésre álló 

fedezetig 

önkormányzati/pályázati rövid/közép/hosszú 

22. Kerékpár bérlési lehetőség biztosítása önkormányzati/pályázati közép 

23. 
Ipari Park I., illetve II. feltáró útjai hátsó összekötő útjának kiépítése 

(keleti elkerülő út része is!) 
pályázati közép 

24. 
Ipari Park II. – III. feltáró útjai hátsó összekötő út műszaki 

tervdokumentációjának elkészítése (keleti elkerülő út része is!) 
pályázati/önkormányzati közép 

25. 
Keleti elkerülő út (Ipari park I. – Kethelyi út szakasz) műszaki 

tervdokumentációjának elkészítése 
pályázati/önkormányzati közép 

26. 
Kerékpáros-forgalmi  létesítmény kialakítása Kethelyi úton  a Bem J. 

utcáig (Kossuth L. – Kethelyi út kerékpársáv építés II. üteme) 
pályázati közép 

27. 
Rábatótfalui kerékpárút / vagy kerékpársáv építésének folytatása a 

városrész végéig 
pályázati közép 
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28. Hunyadi úton kerékpárút/kerékpársáv kiépítése/kijelölése állami/önkormányzati közép 

29 

Új járdák kiépítése szükség szerint a rendelkezésre álló pénzügyi 

források tekintetében nagyobb forgalmú, balesetveszélyes helyeken 

(Rózsa F. utca – Zsidai út, Május 1. út, Kethelyi mező) 

pályázati/önkormányzati közép 

30. 
Ipari Park II., illetve III. feltáró útjai hátsó összekötő útjának 

kiépítése (keleti elkerülő út része is!) 
pályázati hosszú 

31. Keleti elkerülő út (Ipari park I. – Kethelyi út szakasz) kiépítése pályázati hosszú 

32. Külső keleti elkerülő út műszaki tervdokumentációjának elkészítése pályázati/önkormányzati hosszú 

33. 
Máriaújfalu, Kis utcai kereszteződéstől egy kétoldali irányhelyes  

kerékpársáv kiépítése a Hársas-tó irányába 
pályázati hosszú 

34. 

Külterületi önálló kerékpárutak (városrészeket összekötő 

kerékpárutak) kiépítése (Rába-Zala regionális kerékpárút hálózat, 

EuroVelo részeként) 

pályázati hosszú 

35. 
Új gyalogos híd építése Pável Á.  

ltp.-nél a gátnál 
önkormányzati/pályázati hosszú 
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4. Irodalomjegyzék 
Felhasznált irodalmak 

 

1. 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről(OTÉK) 

 

2. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről - https://net.jogtar.hu 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 238/2016. (X.26) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

4. Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia II. kötet - .„Nyugat-Dunántúli 

Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – 

Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”, Projekt azonosító: NYDOP-

6.2.1/K-13-2014-0002 , Készítette: ProVia’91 Kft. , 1034 Budapest, Szomolnok utca 

14. 

 

5. Európa Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok állandó Konferenciája (CLRAE, 

1992): Európai Városok Chartája 

 

6. Európai Közösségek Bizottsága (2007): Zöld könyv; A városi mobilitás új kultúrája 

felé 

 

7. Szentgotthárd város közúthálózatának műszaki állapotáról, a közúti közlekedés 

helyzetéről, a rövidtávú /2004.-2009. év/ közlekedésépítési programjáról, valamint az 

önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről. 

 

8. Szentgotthárd Város Településszerkezeti terv (2016) 

 

9. Megvalósíthatósági tanulmány - Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés 

fejlesztése(2013) 

 

10. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének Társadalmi-gazdasági 

programja az 1995-1998. közötti időszakra 

 

 

 

Internetes hivatkozások jegyzéke 

 

1. Szentgotthárd Város honlapja: www.szentgotthard.hu 

 

2. Wikipédia:  https://hu.wikipedia.org/wiki - Szombathely  - Szentgotthárd vasútvonal, 

Sopron–Szombathely vasútvonal 

 

3. Innorail magazin: www.innorail.hu - Projekt: Sopron–Szombathely–Szentgotthárd 

vasútvonal korszerűsítése 

 

4.  Széchenyi 2020 program: http://unios-

palyazatok.fhdevelopment.hu/az_europai_uniorol  

https://net.jogtar.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki
http://www.innorail.hu/
http://unios-palyazatok.fhdevelopment.hu/az_europai_uniorol
http://unios-palyazatok.fhdevelopment.hu/az_europai_uniorol
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5. Magyar közlekedéspolitika: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0023_Utak/html/section-0017.html 

 

6. EuroVelo kerékpárút-hálózat: http://www.eurovelo.com/en/eurovelos, 

http://eurovelo13.hu/13-vasfuggony-utvonal/osztrak-magyar-hatarszakasz/5-utvonal/  
 

 

  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Utak/html/section-0017.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Utak/html/section-0017.html
http://www.eurovelo.com/en/eurovelos
http://eurovelo13.hu/13-vasfuggony-utvonal/osztrak-magyar-hatarszakasz/5-utvonal/


38 
 

Mellékletek: 

1. M8 autóút Körmend – Rábafüzes országhatár közötti szakasz (forrás: NIF Zrt. 

honlapja) 

 

2. Kistérségi közlekedési javaslat (forrás: Szentgotthárd Város Településrendezési terve 

2016.) 

 

3. Túlterhelt közlekedési csomópontok jelölése 

 

4. EuroVelo Európai Kerékpárosútvonalak (Forrás:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroVelo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroVelo
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1.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://nif.hu/projektek/2016/07/m8-2x2-savos-gyorsforgalmi-ut-kormend-rabafuzes-

orszaghatar-kozotti-szakasz-elokeszitese-es-megvalositasa/  

 

  

https://nif.hu/projektek/2016/07/m8-2x2-savos-gyorsforgalmi-ut-kormend-rabafuzes-orszaghatar-kozotti-szakasz-elokeszitese-es-megvalositasa/
https://nif.hu/projektek/2016/07/m8-2x2-savos-gyorsforgalmi-ut-kormend-rabafuzes-orszaghatar-kozotti-szakasz-elokeszitese-es-megvalositasa/
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2.sz. melléklet 
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3.sz. melléklet 
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4.sz. melléklet 

 

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroVelo 

https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroVelo

