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1. BEVEZETŐ 

A projektről 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi tervezés keretében készítteti el Eger 

közlekedésének tehermentesítése érdekében az M25 autóúthoz kapcsolódó, 

a várost keletről elkerülő út tanulmánytervét és környezeti 

hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével.  

A tervezést az UTIBER Kft. – UVATERV Zrt. – Pannonway Építő Kft. konzorcium 

végzi, a közösségi tervezést a Mobilissimus Kft. támogatja.  

A közösségi tervezés a projekt elején rögzített Partnerségi Terv alapján folyik. 

A projekt alapvető kommunikációs csatornái Eger és környékének lakossága, 

valamint a további érintettek felé a projekt honlapja és facebook oldala 

(https://www.egrielkerulo.hu/, https://www.facebook.com/egrielkerulo). A 

honlapon és facebook oldalon megvalósuló párbeszéd mellett a közösségi 

tervezés keretein belül további akciók, események valósulnak meg, melyek 

segítik a tájékoztatást és az érintettek véleményének minél alaposabb 

megismerését.  

A kérdőív 

A tervezési folyamat részeként 2022. májusában az egri elkerülő út három 

szakaszára: a keleti elkerülőre, a nyugati átkötésre és a felnémeti szakaszra 

két-két előzetes nyomvonalváltozat készült el. Mindhárom szakasz esetében 

egy-egy lehetséges belső és külső nyomvonalat határoztak meg a tervezők.  

A nyomvonalak publikálásra kerültek a projekt honlapján és facebook 

oldalán, majd a megosztott információk alapján került sor a változatok 

lakossági véleményezésére, melynek legfontosabb eleme a kérdőív volt. A 

kérdőívben a lakosok és egyéb érintettek elmondhatták véleményüket és 

preferenciáikat az egyes nyomvonalakkal kapcsolatban. 

A kérdőív online formában (Google Űrlapok) volt elérhető több mint öt hétig 

hétig, 2022. május 4. és június 12. között a következő linken: 

https://forms.gle/tVNxJzp2B6nDKEcC8. Emellett az online kérdőívvel azonos 

papír alapú kérdőívek is segítették a lakossági visszajelzéseket, melyeket két 

héten keresztül a város öt pontján elhelyezett állomásokon lehetett kitölteni 

és gyűjtődobozba dobni. A kérdőívek elérhetők voltak a TESCO áruházban, a 

Spar áruházban, a Városházán, a Központi Könyvtárban és az Agria Parkban.  

A papíralapú kérdőívezést és a lakosság tájékoztatását elősegítendő, a 

Mobilissimus Kft. munkatársai standolást folytattak két héten keresztül, hét 

napon át (összesen 42 óra időtartamban) a város különböző pontjain, ahol 

szintén volt lehetőség kitölteni a kérdőívet és tájékozódni a projektről. A 

standolás a következő helyszíneken és napokon valósult meg:  

 

https://www.egrielkerulo.hu/
https://www.facebook.com/egrielkerulo
https://forms.gle/tVNxJzp2B6nDKEcC8
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• Dobó tér: május 30, hétfő, 13-19h 

• Felnémet (Kovács Jakab utcai játszótér): május 31, kedd, 13-19h 

• Katona téri piac: június 1, szerda, 7-13h 

• Rákóczi Ferenc úti Tesco előtti helyközi buszmegálló: június 2, 

csütörtök, 13-19h 

• Agria Park előtt: június 7, kedd, 13-19h 

• Felsőváros, Cseboksz piac: június 8, szerda, 13-19h 

• Érsekkert (játszótér): június 9, csütörtök, 13-19h 

A kérdőív publikálásra került a projekt honlapján és facebook oldalán. A 

facebook oldalon egy fizetett kampány is segítette, hogy a kérdőív minél több 

érintetthez eljusson. 
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2. A VÁLASZADÓK BEMUTATÁSA 

A kérdőívet 1162 fő töltötte ki érvényesen, de mivel csak a demográfiai és a 

mobilitási szokásokkal kapcsolatos kérdések kitöltése volt kötelező, a 

nyomvonalakkal kapcsolatos kérdések esetében az adott kérdésre adott 

válaszok száma ennél kevesebb lehet. A célközönség nemcsak Eger 

városának lakosai voltak, hanem – mivel az út a környező települések 

lakosait is erősen érinti – a város környéki települések lakossága is. A 

célközönség pontos száma ugyanakkor nem határozható meg pontosan, 

hiszen nem tudhatjuk, hogy mely településről konkrétan hány embert érint 

az elkerülő út megépítése.  

A válaszadók alapvető demográfiai jellemzőit a következő diagramok 

mutatják be. A jellemzőket minden esetben összevetettük az Egri járás teljes 

lakosságának jellemzőivel (referenciacsoport)1, hogy látható legyen, a 

válaszadók jellemzői mennyiben térnek el a járás teljes lakosságának 

jellemzőitől. 

Korosztályi megoszlás tekintetében a 40 és 59 év közöttiek erőteljes 

felülreprezentációja látható, emelett kifejezetten aktívnak tekinthető a 25-

39 év közötti korosztály is. A 24 év alattak és a 60 évnél idősebbek a 

referenciacsoporton belüli arányukhoz képest lényegesen kisebb arányban 

töltötték ki a kérdőívet.  

 

1. ábra: Korosztályos megoszlás az Egri járásban és a kérdőívet kitöltők között 

(N=1162) 

A válaszadók aktivitás szerinti megoszlásában az aktív dolgozók vannak 

jelentősen felülreprezentálva, a válaszok többsége tőlük származik. Ez 

 
1 A referenciacsoport demográfiai adatai a 2011-es népszámlálásból és az Eger 
Fenntartható Városi Mobilitási Tervéhez kapcsolódóan készült 2016-os 
reprezentatív közvélemény-kutatásból származnak.  
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logikusnak mondható, hiszen ezt a csoportot érinti leginkább közvetlenül a 

beruházás, ugyanis a közlekedési igények jelentős része a munkahelyre és 

onnan történő utazásból fakad. A nyugdíjas dolgozók is aktívak voltak, viszont 

a tanulók és a nyugdíjasok jellemzően kevésbé éltek a véleménynyilvánítás 

lehetőségével.  

 

2. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás az Egri járásban és a kérdőívet kitöltők között 

(N=1162) 

Mobilitási jellemzők 

A kérdőív kitöltői között az autóbirtoklók rendkívül magas arányban 

szerepelnek, az elkerülő út tervezésének a kérdése – érthető módon – 

elsősorban őket szólította meg. A válaszadók hasonlóan magas arányban, 

95%-ban birtokolnak személyautót és kerékpárt.  

 

3. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy rendelkeznek-e jogosítvánnyal, 

személyautóval, illetve kerékpárral. 

A válaszadók legjellemzőbb közlekedési módja szerinti modal split ábra azt 

mutatja meg, hogy a kitöltők között az elsősorban autót használók magasan  



 

10 
 

felülreprezentáltak, melynek oka feltételezhetően az, hogy az elkerülő út 

leginkább ezt a csoportot érinti. A válaszadók 54%-a mondta azt, hogy 

minden nap vagy minden hétköznap használja az autóját, míg a 

referenciacsoportban (a 2016-os reprezentatív kutatás alapján) ez az arány 

csupán 24%, ami akkor is jelentős eltérés, ha a teljes népességen belül az 

elmúlt 6 évben vélhetően nőtt az autóhasználat. A helyi autóbusszal, illetve 

kerékpárral közlekedő kitöltők száma csekély a csoport valós nagyságához 

képest. 

 

4. ábra: Modal split a válaszadók legjellemzőbb közlekedési módja szerint az Egri 

járásban és a kérdőívet kitöltők között. Az ábra azon közlekedési eszközök 

használatának megoszlását mutatja, melyeket a válaszadók minden nap vagy 

minden hétköznap használnak. 

Lakóhely szerinti megoszlás 

Bár az elkerülő út a járás számos más településének az életére kihat majd, de 

összességében, tehermentesítő szerepe miatt a város lakosságának 

mindennapjaira lesz a legnagyobb hatással. Ezt támasztja alá a következő 

táblázat is, mely ezt mutatja be, hogy az egriek nagyobb arányban töltöttek 

ki a kérdőívet, mint a járás többi településeinek lakosai. 

A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása a következő:  

Eger belterület 86,8% 

Eger külterület 0,3% 

Más település 12,2% 

Nem válaszolt 0,6% 

5. ábra: A kérdőívet kitöltők lakóhely szerinti megoszlása (N=1162) 
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A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a nem egri válaszadók közül 

melyek voltak azok a települések, ahonnan több, mint 5 fő töltötte ki a 

kérdőívet.  

A következő ábra azt mutatja be, hogy Eger egyes városrészeiből hányan 

töltötték ki a kérdőívet: 

 

7. ábra: A válaszadók száma Eger egyes városrészeiből 

Ostoros 40 fő 

Felsőtárkány  21 fő 

Noszvaj 10 fő 

Novaj 7 fő 

Egerszalók 5 fő 

Maklár 5 fő 

6. ábra: A nem egri lakóhelyű válaszadók megoszlása lakóhely szerint (csak 

azokat a településeket felsorolva, ahonnan legalább 3 válaszadó volt) 
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A legtöbb kitöltés a Keleti elkerülő út belső nyomvonalának közelében 

lakóktól – mint legérintettebb csoport – érkezett, ezek a Vécsey-völgy és 

Bikalegelő, valamint az Almagyar városrészek. Az Eger külterületére 

vonatkozó területmegjelölések száma csekély volt (4 darab), ezekből 

egyértelmű mintázat nem követhető le. 
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3. NYOMVONALAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

A három nyomvonalszakasz közül (keleti elkerülő, nyugati átkötés, felnémeti 

szakasz) egyértelműen a keleti elkerülő tartott a legnagyobb érdeklődésre.  

Míg 1162 kitöltő közül keleti elkerülő belső nyomvonalánál csupán 12, a külső 

nyomvonalnál 27 válaszadó nem adott választ arra a kérdésre, hogy 

összeségében hogyan értékeli az adott nyomvonalat. Azoknak a száma, akik 

az adott nyomvonal esetében nem értékelték a kialakítást, a nyugati átkötés 

külső nyomvonalánál 193, a belsőnél 194, a felnémeti elkerülő külső 

nyomvonalánál 211, a belsőnél 212 volt. Tehát elmondható, hogy a 

kitöltőknek több mint az 1/6-a nem nyilvánított véleményt a nyugati és a 

felnémeti szakaszról, csupán a keletiről.  

Keleti szakasz 

 

8. ábra: A keleti szakasz nyomvonalváltozatai  
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A Keleti szakasszal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat elemezve 

kirajzolódik egy kb. 500 főből álló kitöltői kör, akik a belső nyomvonalhoz 

közel laknak, és tartanak az annak megépítése esetén jelentkező 

zajterheléstől, így erősen és egyértelműen teszik le a voksukat a külső 

verzió mellett, a belső ellenében. 

Arra a kérdésre, hogy az adott nyomvonal megépülése esetén azt a válaszadó 

milyen gyakran használná, a válaszok összesége azt mutatja, hogy a külsőt 

többen használnák.  

Akik a Keleti külső nyomvonalának használatára azt írták, hogy „Soha”, a 

belsőre pedig, hogy „Minden nap (hétvégén is)”, azoknál (11 fő) külső szakasz 

átlaga: 1,083, míg a belső nyomvonalé: 4,45. 

Azon esetekben, ahol Keleti külső nyomvonalának használatára azt írták, 

hogy „Minden nap (hétvégén is)”, a belsőre pedig, hogy „Soha” azoknál (91 

fő) külső szakasz átlaga: 4,53, míg a belső nyomvonalé: 1,07. 

 

Keleti elkerülő 
 

Külső 
nyomvonal 

Belső 
nyomvonal 

Minden nap (hétvégén is) 28% 16% 

Minden hétköznap 11% 9% 

Hetente néhányszor 23% 26% 

Havonta néhányszor 14% 13% 

Csak hétvégén 2% 2% 

Ritkábban 15% 15% 

Soha 7% 19% 

9. ábra: Válaszok aránya arra a kérdésre, hogy amennyiben a keleti szakaszon a 

külső/belső nyomvonal valósul meg előreláthatólag milyen gyakran használná az 

utat?  

Arra a kérdésre, hogy összeségében mennyire elégedett az adott 

nyomvonal kialakításával (1-5 közötti skálán értékelve azt), a külső 

nyomvonal összeségében 3,7-es, a belső nyomvonal 2,4-es értéket kapott.  

A válaszoknál egyértelműen látható, hogy az érintett, keleti városrészek 

lakói lényegesen negatívabban értékelik a belső nyomvonalat, mint a többi 

városrész lakói. A 6. Tetemvár, 7. Vécseyvölgy és Bikalegelő, 9. Almagyar, 15. 

Tihamér és 18. Merengő városrészekből közel 500 válasz érkezett, mely 

alapján megállapítható, hogy ezeknek a városrészeknek a lakói a belső 

nyomvonalat lényegesen rosszabbul értékelték (2,5 alatt minden esetben) 

mint a többi városrész lakói. Csupán ezt az 5 városrészt tekintve a két 

nyomvonal értékelése közti differencia lényegesen nagyobb, mint az összes 

választ, illetve a kevésbé érintett városrészeket nézve.  

 Külső Belső N 

Összes válaszadó 3,7 2,4 1162 fő 

Érintett városrészek lakói 
(6,7,9,15,18) 

4,1 1,7 477 fő 
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Többi városrész lakóinak 
válasza  

3,5 3,1 532 fő 

10. ábra: Az adott nyomvonal kialakításának átlagos értékelése   

A két kérdésre adott válaszok esetében a válaszok eloszlását tekintve az 

összes válaszadó esetében szintén kirajzolódik a kb. 500 fős érintetti kör, akik 

a belső nyomvonalat nagyon ellenzik, ezért azt egyesre értékelték. A külső 

nyomvonal esetében a válaszok eloszlása az egyes értékek között valamivel 

egyenletesebb.  

 

11. ábra: Az „Összességében mennyire elégedett a Keleti elkerülő szakaszon a 

külső/belső nyomvonal kialakításával?” c. kérdésre adott válaszok megoszlása 

A zajterheléssel való érintettség esetében 532 fő jelezte, hogy a keletkező 

zaj nagymértékben terhelné, mely szám szintén közelít az előző diagramon 

látható 541 főhöz, akik a belső nyomvonalat 1-esre értékelték. 

Számításra kerültek a nyomvonalváltozatokat értékelő számadatok átlaga az 

egyes nyomvonalváltozatok esetében olyan peremfeltételekkel, hogy a 

kitöltőt „nagy mértékben” érintené a keletkező zaj a belső nyomvonal 

megvalósulása esetén, illetve külön átlagszámítás is történt minden más 

esetben. 

A fentebb említett 532 fő esetében az átlagpontszám a Keleti külső 

nyomvonalra: 4,17, míg a Keleti belső nyomvonalra 1,3. Ez meglehetősen 

jelentős különbség, mely a személyes érintettségből adódik. 

Azon kitöltők esetén, akik egyéb választ jelöltek a Keleti belső elkerülő út 

kapcsán a zajterhelés mértékére (bármilyen válasz, kivéve a „nagy 

mértékben”), ott a Keleti külső útvonalra adott válaszok átlaga 3,35, míg a 

Keleti belső útvonal átlaga 3,51 lett, vagyis lényegében alig van különbség. 

Ebből az a következtetés vonható le, hogy az érintett lakosság véleménye 

erőteljes, elítélik a belső nyomvonalat, és ebből az elítélésből származik a 

külső nyomvonal erőteljes preferenciája, mely nem feltétlenül valós 

véleményt tükröz, csupán az oka a belső útvonallal szemben érzett erőteljes 
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kritika. A keleti belső nyomvonallal közvetlenül nem érintett lakosok 

véleménye megoszlik, közel azonos eredmények születtek, enyhe belső 

nyomvonali preferenciával. 

 

12. ábra: Az „Amennyiben a Keleti elkerülő szakaszon a külső/belső nyomvonal 

valósulna meg, alőreláthatólag a keletkező zaj Önt személyesen mennyire 

érintené?” c. kérdésre adott válaszok megoszlása (fő) 

A zöldterületekhez, természeti területekhez való hozzáférés kevesebb 

válaszadónál jelentett gondot, mint a zajterhelés, de erre a kérdés esetében 

is egyértelműen a belső nyomvonal kialakítása esetén jelezték a válaszadók, 

hogy félnek attól, hogy romlanak a lehetőségeik. 

 

13. ábra: Az „Amennyiben a Keleti elkerülő szakaszon a külső/belső a nyomvonal 

valósulna meg előreláthatólag az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a 

zöldterületekhez, természeti területekhez való hozzáférésében?” c. kérdésre adott 

válaszok megoszlása (fő) 
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Az egyes nyomvonalakkal kapcsolatban a kitöltőknek a zárt kérdéseken túl 

lehetősége volt szabadszavas formában is kifejteni a véleményüket.  

A külső nyomvonallal kapcsolatban leírt szabadszavas vélemények közül a 

leggyakrabban megjelenő (37 db) az volt, hogy a nyomvonal a városból túl 

nagy kerülő lenne, ezért a város forgalmára nézve nem lenne valódi 

forgalomcsillapító hatása.  

A belső nyomvonallal kapcsolatban több mint 200 fő szövegesen is leírta, 

hogy attól fél, hogy a most csöndes lakóterületeken a nyomvonal komoly 

zajterhelést és forgalomnövekedést okozna, valamint több mint 60-an 

leírták, hogy ami ilyen közel fut a városhoz az véleményük szerint nem is 

tekinthető elkerülő útnak. 

Nyugati átkötés 

 

14. ábra: A nyugati átkötés nyomvonalváltozatai  

A nyugati átkötés esetében – bár kisebb arányban – de ugyanaz a mintázat 

figyelhető meg a külső és belső nyomvonal támogatottságban, mint a keleti 

elkerülő szakasznál. Arra a kérdésre, hogy az adott nyomvonalat milyen 

gyakran használná a kitöltő – a két szélsőérték kivételével – körülbelül 

hasonló arányban választották az egyes opciókat a kitöltők. A szélsőértékek 

pedig azt mutatják, hogy a nyugati szakasz esetén is a kitöltők inkább a külső 

szakaszt támogatják.  
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Nyugati átkötés 

 
Külső 
nyomvonal 

Belső 
nyomvonal 

Minden nap 
(hétvégén is) 

28% 16% 

Minden hétköznap 11% 9% 

Hetente néhányszor 23% 26% 

Havonta néhányszor 14% 13% 

Csak hétvégén 2% 2% 

Ritkábban 15% 15% 

Soha 7% 19% 

15. ábra: Válaszok aránya arra a kérdésre, hogy amennyiben a Nyugati átkötés 

szakaszán a külső/belső nyomvonal valósul meg előreláthatólag milyen gyakran 

használná az utat?  

Arra a kérdésre, hogy összeségében hogyan értékeli a nyomvonal 

kialakítását a válaszok átlaga a külső esetében 3,8 a belső nyomvonal 

esetében 2,7 lett.  

Összességében mennyire elégedett a 
Nyugai átkötés külső/belső 
nyomvonalának kialakításával? 

Külső Belső 

3,8 2,7 

16. ábra: Az adott nyomvonal kialakításának átlagos értékelése   

A nyomvonalak hatásaival kapcsolatban látszik, hogy a belső nyomvonal 

esetén jelezték többen, hogy félnek a keletkező zajterheléstől, forgalomtól, 

illetve attól, hogy nehezebb lesz megközelíteni a zöldterületeket, a 

természeti területeket, azonban a különbségek a két nyomvonal esetén 

lényegesen kisebbek, mint a keleti elkerülő esetében.  

 

17. ábra: Az „Amennyiben a Nyugati átkötés szakaszán a külső/belső nyomvonal 

valósulna meg, alőreláthatólag a keletkező zaj Önt személyesen mennyire 

érintené?” c. kérdésre adott válaszok megoszlása (fő) 
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18. ábra: Az „Amennyiben a Nyugati átkötés szakaszán a külső/belső nyomvonal 

valósulna meg, alőreláthatólag a keletkező zaj Önt személyesen mennyire 

érintené?” c. kérdésre adott válaszok megoszlása (fő) 

A szabadszavas véleményezési lehetőségnél, viszonylag sokan, 50-en adtak 

írásos formában is hangot annak a véleményüknek, hogy a belső 

nyomvonal túl közel fut a lakóterületekhez, így a nagy zajterhelés és 

forgalom ártalmas lesz az érintett területeken.  

Felnémeti szakasz 

 

19. ábra: A felnémeti szakasz nyomvonalváltozatai  
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A felnémeti szakasz esetében nem volt jelentős különbség abban, hogy a 

belső és a külső nyomvonalat milyen gyakorisággal használnák a válaszadók. 

Az azonban látszik, hogy a három szakasz közül a felnémeti tart a 

legkevesebb érdeklődésre számot, a válaszadók több mint harmada soha, 

vagy csak ritkán használná ezt a szakaszt. 
 

Felnémeti szakasz 
 

Külső 
nyomvonal 

Belső 
nyomvonal 

Minden nap 
(hétvégén is) 

6% 5% 

Minden hétköznap 4% 4% 

Hetente néhányszor 13% 12% 

Havonta néhányszor 15% 16% 

Csak hétvégén 4% 4% 

Ritkábban 27% 28% 

Soha 13% 13% 

20. ábra: Válaszok aránya arra a kérdésre, hogy amennyiben a Felnémeti szakaszon 

a külső/belső nyomvonal valósul meg előreláthatólag milyen gyakran használná az 

utat?  

Azt, hogy a külső és a belső változat közül a válaszadóknak nincs egyértelmű 

preferenciájuk, az is mutatja, hogy arra a kérdésre, hogy egy 1-től 5-ig 

terjedő skálán hogyan értékelik az adott nyomvonal kialakítását a válaszok 

átlaga a külső esetében 3,3 a belső esetében pedig csupán 0,2-vel 

alacsonyabb, 3,1. 

Összességében mennyire elégedett a 
Felnémeti szakasz külső/belső 
nyomvonalának kialakításával? 

Külső Belső 

3,3 3,1 

21. ábra: Az adott nyomvonal kialakításának átlagos értékelése   

A keletkező zaj szintén lényegesen kevesebb embert érint, mint az előző 

szakaszoknál, a belső nyomvonal esetében 110 ember jelezte az 

érintettséget, a külső esetében csupán 38. 
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22. ábra: Az „Amennyiben a Felnémeti elkerülő szakaszám a külső/belső nyomvonal 

valósulna meg, alőreláthatólag a keletkező zaj Önt személyesen mennyire 

érintené?” c. kérdésre adott válaszok megoszlása (fő) 

A zöldterületekhez, természeti területekhez való hozzáférés esetében a 

legtöbb válaszadó azt jelezte, hogy a két nyomvonal semennyire vagy csupán 

kis mértékben korlátozná, a belső nyomvonal esetében 126, a külső 

nyomvonal esetében 58 ember jelezte, hogy a nyomvonal nagy mértékben 

korlátozná. 

 

23. ábra: Az „Amennyiben a Felnmeti elkerülő szakaszán a külső/belső nyomvonal 

valósulna meg, alőreláthatólag a keletkező zaj Önt személyesen mennyire 

érintené?” c. kérdésre adott válaszok megoszlása (fő) 

A szabadszavas véleménynyilvánítási lehetőségnél a külső nyomvonallal 

kapcsoltban leggyakrabban (19 esetben) felmerülő probléma az volt, hogy 

a nyomvonal túl messze fut a várostól, így nem lesz valódi tehermentesítő 

hatása, a belső nyomvonal esetében pedig a legtöbb esetben (34 válasz) 
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ennek az ellenkezője jelent meg problémaként, tehát hogy az út túl közel 

fut a lakóterületekhez, így zajterhelést, légszennyezést okozva. 
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4. MELLÉKLETEK 

A kérdőív 
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Kérdőív 

2022 

EGRI ELKERÜLŐ ÚT 
 

NYOMVONALVÁLTOZATOK 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. közösségi 

tervezés keretében készítteti el Eger város közlekedésének tehermentesítése 

érdekében a várost keletről elkerülő út tanulmánytervét és környezeti hatástanulmányát, 

a környezetvédelmi engedély megszerzésével.  

A tervezett út három fő szakaszra oszlik: 

▪ az M25 autóút és a 25. sz. főút közötti Eger keleti elkerülő útszakaszra, 

▪ a 24. és 25. sz. főutak közötti nyugati összekötésre, 

▪ az Eger-Felnémetet elkerülő szakaszra. 

A tervezők az eddigi vizsgálatok alapján mindhárom szakaszra két-két lehetséges 

nyomvonalat határoztak meg, melyeket továbbtervezésre érdemesnek tartanak. A 

kérdőív kitöltésével Ön is adhat visszajelzést a lehetséges nyomvonalakról. A kitöltésre 

2022. június 10-ig van lehetősége, a kitöltött kérdőívet a következő helyeken kihelyezett 

dobozokban adhatja le: 

- Agria Park, földszinti információs pont (Törvényház utca 4.) 

- Bródy Sándor Könyvtár – Kö zponti Könyvtár, olvasószolgálat (Kossuth 

Lajos utca 16.) 

- Sas utcai Spar (Sas u. 1.) 

- II. Rákóczi Ferenc úti Tesco (II. Rákóczi Ferenc u. 100.) 

- Eger MJV Polgármesteri Hivatala, porta (Dobó tér 2.) 

A nyomvonalakról bővebb információt a projekt honlapján (egrielkerulo.hu) talál.  

A lakossági visszajelzések és szakmai szempontok alapján várhatóan 2022 őszén egy 

szakmai zsűri fog dönteni a megvalósuló nyomvonalakról.  

A kérdések megválaszolásához a kérdéssor mellé 4 darab térkép kerül mellékelve, 

melyeket a kérdésekkel egybetűzve találnak meg. A kérdéseket a következő oldalakon 

találják, a válaszukat kérjük, hogy egyértelműen (aláhúzva, bekarikázva, x-el megjelölve 

vagy szövegesen, olvasható írással kitöltve) tegyék meg. A kérdőív névtelen, kizárólag 

a közlekedési szokásjellemzők és preferenciák megismerése céljából készült. 

 

Az első öt kérdést csillaggal jelöltük. Ezeknek a kitöltése kötelező, a kérdőívet csak akkor 

tudjuk értékleni, ha a csillaggal megjelölt kérdéseket megválaszolja! 

 

1. Kérjük adja meg e-mail címét! *  

…………………………………………………………………………………………… 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Általános 

adatvédelmi rendelet) alapján, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az „Egri elkerülő út -

Az élhetőbb városért” tárgyi projekt kapcsán közétett kérdőív kitöltése során a 

kérdőívben résztvevők személyes adatait (e-mail cím) a fent hivatkozott jogszabály 

alapján kezeljük. Adatkezelő: NIF Zrt. Adatfeldolgozó: UTIBER Kft. és Mobilissimus Kft. 

Az adatkezelés célja: közvéleménykutatás, az érintettek véleményének beszerzése. A 

részletes Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a www.egrielkerulo.hu oldalon 

elérhető. 

2. Kíván-e a következőkben e-mailen tájékoztatást kapni a közösségi tervezés 
további lépéseiről? (Kérem húzza alá): * 

 igen / nem 
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DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK 

3. Korcsoport: * 0-14 év / 15-24 év / 25-39 év / 40-59 év / 60 évnél idősebb 

4. Aktivitás: *  

aktív dolgozó / nyugdíjas dolgozó / munkanélküli, álláskereső / gyermekgondozási 

ellátást (gyed, gyes) kap / nyugdíjas (rokkantási, öregségi) / tanuló / háztartásbeli 

5. Lakóhely - Az 1. számú melléklet alapján ide egy szám írandó*: …………………... 

Eger – külterület esetén a külterület neve: …………………………………………... 

Más település esetén a település neve: …………………………………………… 

 

MOBILITÁSI SZOKÁSOK 

6. Rendelkezik-e Ön a következőkkel? * 

Jogosítvány: igen / nem 

Személyautó: igen / nem 

Kerékpár: igen / nem 

7. Milyen gyakran utazik az alábbi közlekedési eszközökkel Egerben és a város 

környékén? * (Mindegyik közlekedési mód esetén egy számot írjon, a számok 

jelentése: 1 – minden nap (hétvégén is) / 2 – minden hétköznap / 3 – hetente 

néhányszor / 4 – havonta néhányszor / 5 – csak hétvégén / 6 – ritkábban / 7 – soha) 

Vasút: 

Távolsági/helyközi autóbusz:  

Helyi autóbusz:  

Autó (vezetőként):  

Autó (utasként):  

Motorkerékpár, robogó:  

Kerékpár:  

NYOMVONALVÁLTOZATOK VÉLEMÉNYEZÉSE 

A három szakasz (Keleti elkerülő, Nyugati átkötés és a Felnémeti szakasz) lehetséges 

nyomvonalainak véleményezésére külön-külön kérdésblokkokban lesz lehetőség. Nem 

kötelező mindhárom szakaszról visszajelzést adni, amennyiben az adott szakasz Ön 

számára közömbös, hagyja üresen az adott szakaszt. 

KELETI ELKERÜLŐ – KÜLSŐ NYOMVONAL (lásd: 2. számú melléklet) 

8. Ha a Keleti elkerülő szakaszon a külső nyomvonal valósulna meg, 
előreláthatólag milyen gyakran használná az utat?  

minden nap (hétvégén is) / minden hétköznap / hetente néhányszor / havonta 

néhányszor / csak hétvégén / ritkábban / soha 

9. Amennyiben a Keleti elkerülő szakaszon a külső nyomvonal valósulna meg 
előreláthatólag… (Mindegyik mondatfolytatás esetén egy számot írjon – a számok 
jelentése: 1 – semennyire / 2 – kis mértékben / 3 – közepes mértékben / 4 – nagy 
mértékben / 5 – nem tudom megítélni) 

- …Ön szerint ez az útvonal mennyire segítené a személyes közlekedését?  

- …a keletkező zaj Önt személyesen mennyire érintené?  

- …az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a zöldterületekhez, 

természeti területekhez való hozzáférésben?  

10. Amennyiben a Keleti elkerülő szakaszon a külső nyomvonal valósulna meg, 
Ön milyen mértékű forgalomcsökkenésre számít a lakóhelyén? 

semekkora / kis mértékű / közepes mértékű / nagy mértékű / nem tudom megítélni 

11. Összességében mennyire elégedett a Keleti elkerülő szakasz külső 
nyomvonalának kialakításával?  

Csak egy számot írjon 1-től 5-ig, ahol az 1=nagyon nem elégedett, és az 5=nagyon 
elégedett:  
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12. Egyéb észrevétel, megjegyzés a Keleti elkerülő szakasz külső nyomvonalával 
kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

KELETI ELKERÜLŐ – BELSŐ NYOMVONAL (lásd: 2. számú melléklet) 

13. Ha a Keleti elkerülő szakaszon a belső nyomvonal valósulna meg, 
előreláthatólag milyen gyakran használná az utat?  

minden nap (hétvégén is) / minden hétköznap / hetente néhányszor / havonta 

néhányszor / csak hétvégén / ritkábban / soha 

14. Amennyiben a Keleti elkerülő szakaszon a belső nyomvonal valósulna meg 
előreláthatólag… (Mindegyik mondatfolytatás esetén egy számot írjon – a számok 
jelentése: 1 – semennyire / 2 – kis mértékben / 3 – közepes mértékben / 4 – nagy 
mértékben / 5 – nem tudom megítélni) 

- …Ön szerint ez az útvonal mennyire segítené a személyes közlekedését?  

- …a keletkező zaj Önt személyesen mennyire érintené?  

- …az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a zöldterületekhez, 

természeti területekhez való hozzáférésben?  

 
15. Ha a Keleti elkerülő szakaszon a belső nyomvonal valósulna meg, Ön milyen 
mértékű forgalomcsökkenésre számít a lakóhelyén? (Kérem húzza alá a választ)  
 
semekkora / kis mértékű / közepes mértékű / nagy mértékű / nem tudom megítélni 

16. Összességében mennyire elégedett a Keleti elkerülő szakasz belső 
nyomvonalának kialakításával? 

Csak egy számot írjon 1-től 5-ig, ahol az 1=nagyon nem elégedett, és az 5=nagyon 
elégedett:  

17. Egyéb észrevétel, megjegyzés a Keleti elkerülő szakasz belső nyomvonalával 
kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NYUGATI ÁTKÖTÉS – KÜLSŐ NYOMVONAL (lásd: 3. számú melléklet) 

18. Ha a Nyugati átkötés szakaszán a külső nyomvonal valósulna meg, 
előreláthatólag milyen gyakran használná az utat? (Kérem húzza alá a választ)  

minden nap (hétvégén is) / minden hétköznap / hetente néhányszor / havonta 

néhányszor / csak hétvégén / ritkábban / soha 

19. Amennyiben a Nyugati átkötés szakaszán a külső a nyomvonal valósulna 
meg… (Mindegyik mondatfolytatás esetén egy számot írjon – a számok jelentése: 1 – 
semennyire / 2 – kis mértékben / 3 – közepes mértékben / 4 – nagy mértékben / 5 – nem 
tudom megítélni) 

- …Ön szerint ez az útvonal mennyire segítené a személyes közlekedését?  

- …a keletkező zaj Önt személyesen mennyire érintené?  

- …az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a zöldterületekhez, 

természeti területekhez való hozzáférésben?  

 

20. Amennyiben a Nyugati átkötés szakaszán a külső nyomvonal valósulna meg, 
Ön milyen mértékű forgalomcsökkenésre számít a lakóhelyén? (Kérem húzza alá 
a választ) 
semekkora / kis mértékű / közepes mértékű / nagy mértékű / nem tudom megítélni 

21. Összességében mennyire elégedett a Nyugati átkötés külső nyomvonalának 
kialakításával? 
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Csak egy számot írjon 1-től 5-ig, ahol az 1=nagyon nem elégedett, és az 5=nagyon 
elégedett: 

22. Egyéb észrevétel, megjegyzés a Nyugati átkötés külső nyomvonalával 
kapcsolatban: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NYUGATI ÁTKÖTÉS – BELSŐ NYOMVONAL (lásd: 3. számú melléklet) 

23. Ha a Nyugati átkötés szakaszán a belső nyomvonal valósulna meg, 
előreláthatólag milyen gyakran használná az utat? (Kérem húzza alá a választ) 

minden nap (hétvégén is) / minden hétköznap / hetente néhányszor / havonta 

néhányszor / csak hétvégén / ritkábban / soha 

24. Amennyiben a Nyugati átkötés szakaszán a belső a nyomvonal valósulna 
meg…(Mindegyik mondatfolytatás esetén egy számot írjon – a számok jelentése: 1 – 
semennyire / 2 – kis mértékben / 3 – közepes mértékben / 4 – nagy mértékben / 5 – nem 
tudom megítélni) 

- …Ön szerint ez az útvonal mennyire segítené a személyes közlekedését?  

- …a keletkező zaj Önt személyesen mennyire érintené?  

- …az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a zöldterületekhez, 

természeti területekhez való hozzáférésben? 

25. Amennyiben a Nyugati átkötés szakaszán a belső nyomvonal valósulna meg, 
Ön milyen mértékű forgalomcsökkenésre számít a lakóhelyén? (Kérem húzza alá 
a választ) 

semekkora / kis mértékű / közepes mértékű / nagy mértékű /nem tudom megítélni 

26. Összességében mennyire elégedett a Nyugati átkötés belső nyomvonalának 
kialakításával?  

Csak egy számot írjon 1-től 5-ig, ahol az 1=nagyon nem elégedett, és az 5=nagyon 
elégedett:  

27. Egyéb észrevétel, megjegyzés a Nyugati átkötés belső nyomvonalával 
kapcsolatban: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

FELNÉMETI SZAKASZ – KÜLSŐ NYOMVONAL (lásd: 4. számú melléklet) 

28. Ha a Felnémeti szakaszon a külső nyomvonal valósulna meg, előreláthatólag 
milyen gyakran használná az utat? (Kérem húzza alá a választ) 

 minden nap (hétvégén is) / minden hétköznap / hetente néhányszor / havonta 

néhányszor / csak hétvégén / ritkábban / soha 

29. Amennyiben a Felnémeti szakaszon a külső a nyomvonal valósulna meg… 

(Mindegyik mondatfolytatás esetén egy számot írjon – a számok jelentése: 1 – 
semennyire / 2 – kis mértékben / 3 – közepes mértékben / 4 – nagy mértékben / 5 – nem 
tudom megítélni) 

- …Ön szerint ez az útvonal mennyire segítené a személyes közlekedését?  

- …a keletkező zaj Önt személyesen mennyire érintené?  

- …az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a zöldterületekhez, 

természeti területekhez való hozzáférésben?  

30. Amennyiben a Felnémeti szakaszon a külső nyomvonal valósulna meg, Ön 
milyen mértékű forgalomcsökkenésre számít a lakóhelyén? (Kérem húzza alá a 
választ) 

semekkora / kis mértékű / közepes mértékű / nagy mértékű / nem tudom megítélni 

31. Összességében mennyire elégedett a Felnémeti szakaszon a külső 
nyomvonal kialakításával?  
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Csak egy számot írjon 1-től 5-ig, ahol az 1=nagyon nem elégedett, és az 5=nagyon 
elégedett 

 
32. Egyéb észrevétel, megjegyzés a Felnémeti szakasz külső nyomvonalával 
kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

FELNÉMETI SZAKASZ – BELSŐ NYOMVONAL (lásd: 4. számú melléklet) 

33. Ha a Felnémeti szakaszon a belső nyomvonal valósulna meg, előreláthatólag 
milyen gyakran használná az utat?  

minden nap (hétvégén is) / minden hétköznap / hetente néhányszor / havonta 
néhányszor / csak hétvégén / ritkábban / soha 

34. Amennyiben a Felnémeti szakaszon a belső a nyomvonal valósulna meg… 

(Mindegyik mondatfolytatás esetén egy számot írjon – a számok jelentése: 1 – 
semennyire / 2 – kis mértékben / 3 – közepes mértékben / 4 – nagy mértékben / 5 – nem 
tudom megítélni) 

- …Ön szerint ez az útvonal mennyire segítené a személyes közlekedését?  

- …a keletkező zaj Önt személyesen mennyire érintené?  

- …az útvonal Önt személyesen mennyire korlátozná a zöldterületekhez, 

természeti területekhez való hozzáférésben?  

35. Amennyiben a Felnémeti szakaszon a belső nyomvonal valósulna meg, Ön 
milyen mértékű forgalomcsökkenésre számít a lakóhelyén? 

 

semekkora / kis mértékű / közepes mértékű / nagy mértékű / nem tudom megítélni 

36. Összességében mennyire elégedett a Felnémeti szakaszon a belső 
nyomvonal kialakításával?  

Csak egy számot írjon 1-től 5-ig, ahol az 1=nagyon nem elégedett, és az 5=nagyon 
elégedett:   

 
37. Egyéb észrevétel, megjegyzés a Felnémeti szakasz belső nyomvonalával 
kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

38. EGYÉB MEGJEGYZÉS A TELJES PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet (Eger városrészei) a 4. kérdéshez: 

1. – Belváros 

2. – Felnémet 

3. – Nagylapos 

4. – Rác hóstya 

5. – Felsőváros 

6. – Tetemvár 

7. – Vécsey-völgy és Bikalegelő 

8. – Cifra hóstya 

9. – Almagyar 

10. – Sánc 

11. – Károlyváros 

12. – Hajdúhegy 

13. – Szépasszonyvölgy 

14. – Hatvani hóstya 

15. – Tihamér 

16. – Csákó 

17. – Maklári hóstya 

18. – Merengő 

19. – Déli iparterület 

20. – Lajosáros 

21.- Eger külterülete 

22.- Más település 

 

 

2. számú melléklet (Keleti elkerülő) a 7-16. kérdésekhez: 

 

A Keleti elkerülő esetében egy rövidebb belső és egy hosszabb külső nyomvonal 

került meghatározásra. A belső nyomvonal a városhoz közelebb fut, a város 

úthálózatához hét köztes pontban is csatlakozik, így az Egerből induló, oda tartó – 

vagy akár városrészek közötti – utazásokra is jobban használható. Így a belső 

városrészeket, utakat jobban tehermentesíti.  

A külső nyomvonal az úthálózathoz négy köztes helyen csatlakozik. 

Tehermentesítő hatása a távolabbi fekvés miatt is kisebb, mint a belső 

nyomvonalé, hiszen felmérések szerint az Egerbe érkező forgalom mindössze 5 -

7%-a tekinthető átmenő forgalomnak.  

Az új nyomvonalon megjelenő forgalom természetesen zajjal is jár. Ilyen  

szempontból a külső nyomvonal az előnyösebb, azonban a megfelelő védelmi 
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intézkedések megvalósításával a belső nyomvonal zajterhelése is adott 

határértéken belül tartható. 

A Rozália temetőt sem a belső, sem a külső nyomvonal nem érinti.  

3. számú melléklet (Nyugati átkötés) a 17-26. kérdésekhez: 

 

A Nyugati átkötés esetében a két vizsgált nyomvonal között a legnagyobb 

különbség, hogy míg a külső nyomvonal a keleti elkerülőt folytatva nagyobb 

ívben kerüli meg a várost, a belső nyomvonal a meglévő Liliom utcá t 

felhasználva halad, így a Cifrakapu utca magasságában is rá lehet hajtani.  

 

 

 

 

 

4. számú melléklet (Felnémeti szakasz) a 27-36. kérdésekhez): 

 

A Felnémeti szakasz esetében a városhoz közelebb eső nyomvonal nagyobb 

tehermentesítő hatással bír, azonban a jelenleg itt húzódó vízműterületek 

kiváltása további egyeztetést és vizsgálatot igényel. A távolabbi változat a 

vízműterület érintettsége szempontjából kedvezőbb, de hossza miatt 

várhatóan kevesebben használnák. 

 

 


