
Jármi-Mátészalka hivatásforgalmi célú

kerékpáros létesítmény kialakítása

KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0013

Jármi-Mátészalka hivatásforgalmi célú

kerékpáros létesítmény kialakítása

KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0013

SajtóközleménySajtóközlemény

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A tervezett kerékpárút, amely a Jármi és Mátészalka közti 49. számú főúr kritikus szakaszán épül meg, az ország egyik 
leghátrányosabb helyzetű kistérségében található. az élő kb. 19 600 lakos helyzete sok esetben nem teszi lehetővé a saját gépkocsi 
fenntartását, a helyi tömegközlekedés színvonala viszont elmarad a jelentkező lakossági igényektől. Hivatali ügyek intézésére, 
mindennapi teendők végzésére, és különösen Jármi esetében munkába járásra a lakosság kora tavasztól késő őszig gyakran használja 
a kerékpárt közlekedési eszközként. A Mátészalka határában működő cégek jelentős foglalkoztatóként vannak jelen a térségben. A 
vállalkozásoknál dolgozó, Jármiban élő lakosság számára szignifikáns, jellemzően azonban az alacsonyabb keresetű réteghez 
tartoznak, saját gépjármű fenntartását vagy a buszbérlet rendszeresen vásárlását nem tudják finanszírozni. Emiatt sok esetben a 
kerékpár áll rendelkezésre egyetlen közlekedési eszközként.
A főút forgalmát jól jellemzi, hogy az átlagos napi gépjárműforgalom 9147 db jármű/nap. A magas forgalmi terhelés mellett a főúton 
Jármi-Mátészalka viszonylatban naponta rendszeresen 265 fő közlekedik, főleg középkorú munkavállalók munkába járási céllal, 
illetve középiskolába ingázó fiatalok.
A 49. számú főút 13+100 – 14+942 közti szakasza a rendőrségi statisztikák szerint kiemelkedően balesetveszélyes. A sérüléssel járó 
kerékpáros balesetek száma riasztóan magas.
A lakosság biztonságos kerékpáros közlekedésének megteremtése, valamint a balesetek számának visszaszorítása érdekében a 49. 
számú főút 13+100 – 14+942 szakaszán a főúttól leválasztott, kétsávos, aszfaltozott kerékpárút építése indokolt.
A projekt közvetlen célja a 49. számú főúttól leválasztott, 1869 m hosszú, 2,6 m széles hivatásforgalmi kerékpárút építése Jármi és 
Mátészalka között.
A projekt hosszú távú céljai:
- a Jármi és Mátészalka közötti munkavállalási céllal naponta kerékpárral ingázó lakossá számára biztonságos közlekedési 
feltételek megteremtése
- a munkahelyek és közszolgáltatások elérhetőségének javítása a hátrányos helyzetű lakosság számára
- kerékpár, mint környezetbarát közlekedési eszköz használatának ösztönzése
- a kistérség kerékpárút – hálózatának fejlesztése
A projekt számszerűsíthető eredményei:
- Megépített kerékpáros utak hossza: 1869 m
- Átlagos napi forgalom: 270 kerékpáros/nap
- Kerékpáros fogalom növekedése a beavatkozás területén: 5%
A projekt kapcsolódik a Közlekedés Operatív Program céljaihoz:
- A kerékpárú kiépítése növeli a kerékpáros közlekedés biztonságát a Jármi és Mátészalka között.
- A megépült kerékpárút hozzájárul a két település között már létező hivatásforgalmi kerékpározás további terjesztéséhez.
- A városi közszolgáltatások kerékpárral történő elérhetőségének biztosításával hozzájárul a lakosság életminőségének 
javításához.
- A főút 13+100 km szelvénynél a kiépítendő kerékpárút csatlakozni fog a Jármi belterületén Mátészalka irányában már 
meglévő kerékpárúthoz, ezáltal elősegíti a meglévő elemek hálózatba szervezését és lehetőséget teremt a későbbiekben az országos 
kerékpárút-hálózathoz történő csatlakozásra is.
Az önkormányzat és a támogató szervezet 2012.12.07-én írta alá a támogatási szerződést, amely szerint a projekt ÁFÁ-val számított 
összköltsége 86 066 711 Ft. A projekt támogatási intenzitása 100%. A tevékenységeket ellátó szervezetek kiválasztására még 2011 
őszén sor került. A kivitelezői közbeszerzést már az erre a célra megválasztott Inno Invest Kft. bonyolította. 2011. december 20-án 
került sor a kivitelezői szerződés aláírására. A Nyírföldgép Kft., mint kivitelező a területet megtekintette és a munkálatokat 2012. 
március 19-ével megkezdi.
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