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H I R D E T É S

Törvény már van, de akaratra 
és pénzre is szükség lesz ahhoz, 
hogy tényleg megépüljön a 
Marosvásárhelyt és Jászvásárt 
Hargita megyén keresztül 
összekötő autópálya. Az eddigi 
bejelentések alapján a szoci-
álliberális kormány inkább a 
Brassó–Bákó útvonalon tervez, 
kérdés, hogy az ALDE tegnapi, 
már-már zsarolónak mondható 
kiállása eredményre vezet-e.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

D öntéshozó kamaraként elfo-
gadta tegnap a képviselőház 
az egyesülésről elnevezett, 

A8-as jelzésű, Marosvásárhely–Jász-
vásár-autópálya megépítéséről szóló 
törvényt – a jogszabályjavaslatot 261 
képviselő támogatta szavazatával, 
ketten ellene voksoltak, öt honatya 
pedig tartózkodott. A megszavazott 
szövegtervezet szerint a sztráda meg-
építését a 2014–2020-as európai költ-
ségvetési ciklusban Románia ren-
delkezésére álló uniós forrásokból 
és román költségvetési pénzekből 
fi nanszíroznák, illetve magánbefek-
tető bevonását sem zárják ki.

 Mit lép a kormány?
A jogszabály – amelyet amúgy még 
Klaus Johannis államfőnek is ki kell 
hirdetnie – azonban tulajdonképpen 
nem több politikai szándéknyilatko-
zatnál: a projekt gazdasági részletei-
re nem tér ki. A potenciális források 
mellett annyit rögzít még, hogy „a 
projekt megvalósulásáig minden 
éves állami költségvetésben a közle-
kedésügyi minisztérium által jelzett 
fi nanszírozási igények mentén ki kell 
utalni összegeket erre a célra”. A do-
kumentum szerint ugyanis a megva-
lósításért a közlekedési tárca felel. 
A minisztériumnak a jogszabály ha-
tályba lépése után legtöbb harminc 

napon belül meg kell hoznia a pro-
jekt magvalósításához szükséges in-
tézkedéseket.

Azt, hogy mit fognak lépni, nehéz 
lenne megjósolni. Az azonban bizo-
nyos, hogy a napokban a szaktárca 
egy tanulmányának nyilvánosságra 
kerülése nyomán kiderült, hogy a 
kormány az A8-asnál olcsóbbnak 
ígérkező A13-as jelzésű, Brassó–Bákó 
útvonalat részesítené előnyben a Ke-
leti Kárpátok átszelésére, állítólag az-
zal a hátsó szándékkal, hogy a forgal-
mat a magánbefektetők bevonásával 
megépítendő (még csak tervezett) 
Brassó–Bukarest koncessziós autó-
pálya felé terelje. A Jászvásár–Ma-
rosvásárhely-autópálya hívei szerint 
azonban Moldva „nemcsak a hegye-
ken akar átkelni”, hanem az európai 
úthálózathoz akar csatlakozni.

Az ALDE zsarolni próbál
Jó hír lehet viszont, hogy a kiseb-
bik kormánypárt, a Liberálisok és 
Demokraták Szövetségének (ALDE) 
képviselői tegnap nemcsak hogy 
megszavazták a sztráda megépíté-
séről szóló törvénytervezetet, ha-
nem teljes mellszélességgel kiálltak 
mellette. Varujan Vosganian, az 
alaku lat alelnöke ugyanis a parla-
menti felszólalásában bejelentette: a 
kisebbik kormánypárt honatyái nem 
szavazzák meg a 2019-es évi állami 
költségvetést, ha a törvénytervezet 
nem tartalmazza a Marosvásárhely–
Jász vásár-autópálya fi nanszírozását. 
Hozzátette: hasonló állásponton 
vannak valamennyi párt moldvai 
honatyái. Vosganian megjegyezte 
ugyanakkor, hogy bár a szociállibe-
rális kabinet emeli a fi zetéseket és a 
nyugdíjakat, a közvélemény kezdi az 
autópálya-kilométerek száma alap-
ján megítélni a kormányokat.

 A törvény még nem garancia
„Meglepő, hogy törvénnyel dön-
tenek egy nagyberuházásról, de 
Ausztriában ez megszokott, és Ro-
mániában is volt erre példa a két 

világháború között” – jelentette ki 
tegnap megkeresésünkre Benedek 
Zakariás képviselő. Az RMDSZ köz-
lekedési ügyekért felelős szakpoliti-
kusa rámutatott, azért volt szükség 
erre a törvényre, mert a beruházással 
csak húzzák az időt a kormányok, az 
utóbbi 10-12 évben több tízmillió eu-
rót költöttek hatástanulmányokra, 
majd azokat is leállították, „fejet-
lenség uralkodott”, végül 2016-ban 
a Cioloș-kormány már egyértelműen 
a 2021–2030-as időszakra halasztot-
ta a folyamat elkezdését. „Megvan 
a törvény. Ez természetesen még 
mindig nem garancia arra, hogy be 
is tartják, hiszen Romániában sok 
jogszabály jut erre a sorsra, de remé-
lem, hogy nem annyira komolytalan 
a kormány, hogy egy törvényt félre-
seperjen” – értékelt a képviselő.

Emlékeztetett, ha a jogszabályt 
kihirdeti az államfő, és megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben, akkor a 
közlekedési minisztérium köteles 
30 napon belül elkezdeni az előta-
nulmány dokumentációjának ösz-
szeállítását. „A parlamentnek oda 
kell fi gyelnie, hogy a 2019-es évi 
költségvetésben meglegyen az ösz-
szeg a tanulmányra. Ezek után esély 
van arra, hogy 2020-ban kiírják a 
versenytárgyalást a kivitelezésre, 
még ha szakaszokra is felosztva” – 
fogalmazott Benedek Zakariás. Úgy 
véli, ha minden szereplő komolyan 
veszi a feladatát, reálisan nyolc év 
múlva már lehet közlekedni ezen az 
autópályán.

Ami még hiányzik
A szakpolitikus is elismeri ugyanak-
kor, hogy ehhez meg kell lennie az 
akaratnak és a pénznek a közleke-
dési minisztériumban, a parlament 
ennek érdekében úgy tud nyomást 
gyakorolni, hogy él az ellenőrzési 
hatáskörével, behívja a felelősöket, 
majd nyilvánosság elé tárja, hogy 
milyen stádiumban van a beruhá-
zás. Benedek Zakariás úgy véli, az 
Európai Unióban vannak pénzek a 
nagyinfrastruktúra-fejlesztésre, de 
ha mégsem, a törvénybe a közleke-
désügyi bizottság belevitte, hogy az 
autópálya a magánszféra bevonásá-
val is megvalósítható.

KIKÉNYSZERÍTENÉ A PARLAMENT AZ EGYESÜLÉSRŐL ELNEVEZETT MAROSVÁSÁRHELY–JÁSZVÁSÁR-AUTÓPÁLYÁT

Akarat és pénz kell a „székely–moldvai” sztrádára

Kiállás. A Marosvásárhely–Jászvásár-autópálya támogatói tegnap is ott voltak a parlamentben
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Arra a sajtóértesülésre vonatkozó 
kérdésünkre, miszerint az EU várha-
tóan nem ad pénzt erre a sztrádára, 
mert a hatástanulmányok szerint 
nem lenne kellőképpen kihasznált, 
a szakember leszögezte, nem tartja 
relevánsnak az eddigi hatástanul-
mányokat. Arra is rámutatott, hogy 
például a Brassó–Comarnic-au-
tópálya hatástanulmányában is 
az szerepel, hogy a beruházás 40 
év alatt térülne meg, ami furcsa a 
Prahova völgyében zajló forgalmat 
fi gyelembe véve. Benedek Zakariás 
kifejtette, a Marosvásárhely–Jászvá-
sár-autópályának akkor lesz igazán 
értelme, ha az észak-erdélyi autó-
pályát befejezik, hiszen akkor ösz-
szekötik az ország keleti és nyugati 
határát. Hangsúlyozta, a Székely-
föld számára is fontos, hiszen észa-
ki része becsatolódik, így a beruhá-
zók is jobban eljutnak a térségbe, 
és a termékeket is könnyebben el 
lehet juttatni külföldre. „Romániá-
nak legalább 4000-4500 kilométer 
autópályára lenne szüksége, hogy 
az ország, a gazdaság megfelelően 
működjön, jelenleg 758 kilométer 
van, tehát még rengeteg a tenniva-
ló” – szögezte le a szakpolitikus.

Perrel fenyegető civilek
Ha már megvan a törvény, nem 
hagynák veszni a dolgot a Vásár-
helyt Jászvásárral összekötő szt-
rádáért rendszerint síkra szálló, 
tüntetéseket is szervező civil szer-
vezetek sem: az Együtt az A8-as au-
tópályáért és a Moldva autópályát 
akar Egyesület már tegnap, a parla-
mentben bejelentette, amennyiben 
a kormány nem valósítja meg az 
egyesülésről elnevezett, Marosvá-
sárhely–Jászvásár-autópályát, be-
perelik. Leszögezték egyúttal, hogy 
nem akarnak olyan kormányt, 
amelyik ellenségesen viszonyul 
Moldvához.

Amint arról több ízben is írtunk, 
a Keleti-Kárpátokat a Gyergyói-me-
dencénél átszelő, Marosvásárhelyt 
Jászvásárral összekötő (és a Mol-
dovai Köztársaság határáig vezető) 
A8-as autópálya megépítése már 
egy évtizede szerepel Bukarest táv-
lati tervei között.

 » „A parla-
mentnek oda 
kell fi gyelnie, 
hogy a 2019-es 
évi költségve-
tésben megle-
gyen az összeg 
a tanulmányra. 
Ezek után esély 
van arra, hogy 
2020-ban kiírják 
a versenytár-
gyalást a kivi-
telezésre, még 
ha szakaszokra 
is felosztva” 
– fogalmazott 
Benedek Zakari-
ás képviselő.




