
 

 
 
 
 
Épül az új kerékpárút Debrecen keleti 
városrészében 

 

 

 

A „Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása” (TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006) című 

pályázatnak köszönhetően Debrecenben a Wesselényi úttól egészen a Diószegi út végéig kerékpárúton 

közlekedhetünk. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatát a támogató 567.000.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesítette. A több, mint 5 és fél kilométer hosszú kerékpárút kialakítása 

folyamatosan zajlik. 

 

A kivitelezés során 3 szakaszban építenek kerékpárutat Debrecen belvárosa és a Biczó István-kert között: 

 

► Az első szakasz nyomvonala a Wesselényi úton a Keletterv épülete előtt jelenleg meglévő kerékpárút 

burkolatához csatlakozva halad a Vágóhíd utcai felüljárón át a Lion Office Center bejáratáig összesen 

870 m hosszban. A nyíregyházi Közmű-Generál Kft. folyamatosan építi a kerékpárutat, a szakasz befejezési 

határideje 2021. december 09. 

 

► A második szakasz a Vágóhíd utca – Diószegi út – Bihari utca csomópontjától a Diószegi út – Sikló 

utca csomópontjáig tart összesen 3435 m hosszban. A D-Profil Kft. 2021. június 30-án kezdte meg a 

munkálatokat a Jámbor Lajos utcától a belváros irányába haladva. A befejezés határideje 2021. december 9. 

► Az 1. és 2. rész összekötő szakaszaként a Vágóhíd utca északi oldalán, a Lion Office Center bejárata és 

a Hétvezér utca között vezet 1258 m hosszon. A D-Profil Kft. a munkálatokat 2021. július 22-én kezdte meg, a 

befejezés 2022. július 6-án várható. 

A kerékpárút létrehozásával lehetővé válik a város keleti, távolabb eső területeinek becsatolása a városi 

kerékpárút-hálózatba, mely lehetőséget biztosít a későbbi hálózati bővítések számára is. 

Szintén a projekt része a korábban már átépített, a Vécsey utca - Gizella utca - Szabó Kálmán utca - Budai 

Ézsaiás utcák által érintett csomópont is. Az érintett kereszteződésben jelzőlámpás forgalomszabályozást, 

burkolatszélesítést és sávbővítést valósítottak meg. A csomópont átépítéséhez kapcsolódóan megtörtént az út 

alatti közművek védelembe helyezése, kiváltása, az új geometriának megfelelő közvilágítás létesítése, valamint 

a szükséges csapadékvíz-elvezető létesítmények kiépítése. A beruházás az akadálymentesítés 

követelményeinek figyelembe vételével történt. 

 

A projekt célja a városi mobilitás fenntarthatósága, élhető városi környezet megteremtése, a 

közlekedésbiztonság fokozása, a közlekedési feltételek javítása, Debrecen egyik leginkább balesetveszélyes 

kereszteződésének biztonságossá tétele, átépítése. 

 

További információ: +36 52 511 400    |    www.d2030.hu 
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