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PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
Európai Uniós támogatásból valósul meg a „Porcsalma és Ököritófülpös közötti külterületi 

kerékpárút építése – második szakasz” című projekt. 

 

Az Európai Unió 196.75 millió Ft  – os támogatást biztosít,  a projekt megvalósítására. 

A támogatás 100% - os támogatás intenzitású, így az önkormányzatnak saját erőt nem kell 

biztosítani!  A pályázat azonosító száma: KÖZOP-3.5.0.09-11-2015-0031  

 
A projekt célja legfontosabb hivatásforgalmi kerékpárút kialakítása Porcsalma és 

Ököritófülpös település között.  
 

Az elmúlt években a kerékpározás iránti igény jelentős mértékben megnőtt, a lakosság 

körében jelentős közlekedési formává vált a kerékpározás. Leggyakrabban a mindennapi 

feladatok (pl. bevásárlás, posta, gyógyszertár, orvos) elvégzéséhez, oktatási 

intézménybe, munkahelyre való eljutás céljából használják.  
Ezen az útszakaszon nagy a kamionforgalom az országhatár közelsége miatt, ami 

fokozott baleset veszélyt jelent a kerékpárosokra nézve, a biztonságos kerékpáros 

közlekedés feltételei nem adottak. 

 
Műszaki tartalom: 

A kerékpárút 1713,05 m hosszúságú, építési szakasz határai: 1+713 -3+426,05 km. 

szelvény közöttiek az alábbi építési paraméterek szerint: 

► 1+713 -3+426,05 km. sz. között a létesítmény kétirányú, 2x1 haladósávos 
kerékpárút, hasznos szélessége: 2,25 m, az építési szélesség: 2,50 m. 

► 3+408,39 – 3+415,50 km szelvények között főúton átvezetés történik 

A kerékpárút kezdő szelvénye tervezett kerékpárúthoz, végszelvénye kiépített  

kerékpárúthoz csatlakozik. 
 

A kerékpárút szerkezeti réteg típusa 

2,5 cm AC-4 kopóréteg, 3,5 cm AC-11 kötőréteg, 20 cm M56 útalap, 21 cm Homokos-

kavics fagyvédő réteg. 

 
Tervezett fejlesztés eredményei: 

 

A fejlesztés eredményeként 1713 m hosszú kerékpárút épül meg, mely a „Porcsalma és 

Ököritófülpös közötti külterületi kerékpárút kiépítése – első szakasz” című pályázat 
keretein belül megvalósuló 1713 m hosszú kerékpárút szakasszal együttvéve a 49. sz. 

főút mellett párhuzamosan haladva biztosítja a kerékpározás alapvető infrastrukturális 

feltételeit, és ezáltal csökkenti a baleseti forrásokat.  

 
Hosszútávon élhetőbb település, gazdasági és szociális felemelkedés várható, növekszik a 

térség turisztikai vonzereje. 

Jelen fejlesztés megvalósítása hozzájárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Koncepcióban tervezett Rohod-Mátészalka-

Csengersima regionális kerékpárút hálózat kialakításához, annak egy szakasza épül meg. 
 

 

 

További információ kérhető: 
Kanyó Imre Polgármester 
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata  
4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. 

http://www.porcsalma.hu/ 
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