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KIHIRDETTÉK AZ ÚJABB KÉT SZAKASZ MEGVALÓSÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOK GYŐZTESEIT

Épülhet az autópálya Bihar megyében

Felcsillanó remény. Jó esetben két és fél év múlva az E60-as helyett sztrádán közlekedhetünk Bihar megyében

Új feladat. Fatér György Romániában folytatja

Győztest hirdetett a CNAIR 
az észak-erdélyi autópálya 
két újabb Bihar megyei sza-
kaszának megépítésére kiírt 
pályázaton. Ha nem lesznek 
óvások, hamarosan aláír-
hatják a szerződéseket a két 
konzorciummal.

 » BALOGH LEVENTE

H a nem hátráltatják óvások a 
folyamatot, hamarosan alá-
írhatják a szerződést az A3-

as jelzésű észak-erdélyi autópálya 
két újabb, Bihar megyei szakaszá-
nak kivitelezőivel, miután a közúti 
infrastruktúrát kezelő országos 
társaság (CNAIR)  szerdán este ki-
hirdette a két pályarész megépíté-
sére kiírt pályázat győzteseit. Mint 
arról már korábban beszámoltunk, 
Bihar megyében három ütemre 
osztották az észak-erdélyi sztráda 
itt húzódó szakaszát, ebből a leg-
rövidebb, Bihar község és az or-
szághatár közötti, valamivel több, 
mint öt kilométeres szakasz építé-
séhez már az év elején hozzákezd-

tek, és az ígéretek szerint év végére 
el is készülhet. 

Az újabb pályázaton a két további, 
összesen 54,9 kilométeres nyomtáv 
kivitelezőit választották ki, a két sza-
kasz megépítése összesen 144 millió 
euróba kerül. A Berettyószéplak és 
Bisztraterebes közötti, 26,35 kilomé-
teres szakaszt a román Construcţii Rt. 
és a horvát Hidroelektra Mehanizaci-
ja D.D. alkotta konzorcium építheti 
meg 75,7 millió euróért. Itt egy köz-
lekedési csomópontot, valamint 19 
hidat, felüljárót és völgyhidat és épí-
tenek. A tervezésre 6, a kivitelezésre 
18 hónap áll rendelkezésre.

A Bisztraterebes és Bihar község 
közötti, 28,55 kilométeres rész építő-
je a nagyváradi Trameco Rt. vezette, 
a szlovák Vahostav, a Drumuri Bihor 
Rt., a Drum Asfalt Kft . és az East West 
Drillings Kft . alkotta konzorcium  
lesz, amely 68,3 millió euróért végzi 
el majd a munkálatokat, és amely a 
már építés alatt álló első útszakaszt 
is kivitelezi. Ezen a részen 18 híd, 
felüljáró és völgyhíd épül, a tervezési 
és kivitelezési határidő itt is összesen 
két év. A kivitelezők a szerződés ér-
telmében mindkét szakaszra tízéves 
jótállást vállalnak.

Az esetleges óvások benyújtá-
sára tíz nap áll rendelkezésükre 
a vesztes cégeknek. Amennyiben 
nem lesz óvás, a szerződéseket ezt 
követően írhatják alá. Ha azonban 
a vesztesek óvnak, akkor meg kell 
várni az óvások elbírálását a szer-
ződés megkötéséig.

Mint ismeretes, a megyében ko-
rábban az amerikai Bechtel cég 
Berettyószéplak térségében már 
hozzáfogott az autópálya építésé-
hez, de csupán egy víztározó fölött 
átvezető híd elkezdésére futotta, 
amely a szerződés felbontása után 
torzóban maradt. 

Mint megírtuk, a kormány szintén 
szerdán hagyta jóvá annak a 19 kilo-
méteres, kétszer két sávos gyorsfor-
galmi útnak a megépítését is, amely 
Nagyváradot köti majd össze Bihar 
község térségében az észak-erdélyi 
sztrádával. Ez az út várhatóan 2022-
re készülhet el.

Eközben a magyar oldalon várha-
tóan jövő év januárjára készül el az 
észak-erdélyi autópályához csatla-
kozó M4-es sztráda Berettyóújfalu 
és országhatár közötti szakasza, 
amely beköti Nagyváradot az euró-
pai autópálya-hálózatba.

 »  Az újabb pá-
lyázaton a két to-
vábbi, összesen 
54,9 kilométeres 
nyomtáv kivitele-
zőit választották 
ki, a két szakasz 
megépítése ösz-
szesen 144 millió 
euróba kerül.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Fatér Gyula az OTP Bank Románia 
új vezérigazgatója, aki Diósi Lász-

lót váltja a tisztségben – közölte csü-
törtökön a pénzintézet. Az MTI buka-
resti irodájához eljuttatott közlemény 
szerint a bankszakmában 27 éves ta-
pasztalattal rendelkező új vezérigaz-
gató kinevezése június 13-ától lépett 
hatályba. Fatér Gyula 1992 és 2000 
között az Europool Befektetési Alap-
kezelő vezérigazgatója volt. 2000-
ben csatlakozott a Budapest Bank 
csoporthoz a Budapest Alapkezelő 
vezérigazgatójaként. 2006 és 2009 
között nyolc országra kiterjedő regi-
onális feladatot is ellátott megtaka-
rítási és vagyonkezelési vezetőként, 
2009-től pedig a Budapest Bank teljes 
lakossági termékmenedzsmentjének 

vezetője volt. 2014 után a Budapest 
Bank lakossági üzletágvezetője volt.

 Az új vezérigazgató elmondta, 
hogy az OTP Bank romániai leány-
vállalata tavaly bekerült a tíz leg-
nagyobb romániai bank közé. Úgy 
vélte, hogy a román piac jelentős 
potenciállal rendelkezik, ezért foly-
tatni akarják a bővítést a főbb üzletá-
gakban új projektek kidolgozása és a 
digitalizáció révén.  Az új vezérigaz-
gató célkitűzése, hogy felgyorsítsa a 
romániai leánybank növekedését a 
pénzintézet pozícióinak megerősíté-
se révén.

 Mint ismeretes, az OTP Bank 15 
esztendeje van jelen Romániában, a 
Román Nemzeti Bank (BNR) jelentése 
szerint decemberben a kilencedik he-
lyen volt mérlegfőösszegét tekintve, 
2,46 százalékos piaci részesedéssel.

Fatér Gyula az OTP Bank Románia új vezérigazgatója

 1 euró       4,7227
1 dollár      4,1833
 1 svájci frank 4,2120
1 font sterling 5,3016
100 forint 1,4656

Valutaváltó

 » RÖVIDEN

Több pénz a regisztrációs adó
visszafi zetésére
A környezetvédelmi illeték 
visszafi zetésére 650 millió lejjel 
pótolta ki a kormány a környezet-
védelmi minisztérium költségve-
tését – jelentette be Nelu Barbu 
kormányszóvivő. Mint részletezte: 
a kabinet jóváhagyta azt a terve-
zetet, amelynek értelmében az 
összeget a kormány 2019-re előirá-
nyozott költségvetési tartalékjából 
utalják ki. „A határidő június 30-a. 
Eddig összesen 3,1 milliárd lejnyi 
összeget fi zettek vissza” – közölte 
a szóvivő, jelezve egyúttal, hogy 
a 650 millió lej teljes egészében 
fedezi a visszaigénylésekben 
feltüntetett összegeket. 
 
Egyre kelendőbbek az új autók
12,6 százalékkal több új autót írtak 
forgalomba májusban, mint egy 
évvel korábban, 13 011 új személy-
gépkocsi került a romániai utakra 
az 2019-es év ötödik hónapjában 
– közölte a Romániai Autógyártók 
Egyesülete (ACAROM) és a gépjár-
műbejegyzési hivatal (DRPCIV). 
Az év első öt hónapjában 57 538 új 
autót írtak forgalomba, ami 20,3 
százalékos gyarapodást jelent az 
előző esztendő azonos időszaká-
hoz viszonyítva. Ami a használt 
gépkocsikat illeti, 38 268 autót 
írtak májusban először a romániai 
forgalomba, ami 4,07 százalékos 
visszaesést jelent a tavalyhoz mér-
ten. Ha az első öt hónapot vesszük 
górcső alá, akkor 184 091 Románi-
ában először bejegyzett használt 
személygépkocsiról beszélhetünk, 
ami 6,56 százalékos visszaesést 
mutat az előző év azonos idősza-
kához képest. Az új autók terén a 
január–május időszakban listave-
zető a Dacia 17 604 egységgel és 
39,81 százalékos növekedéssel, a 
második a Renault 4806 egységgel 
és 59,77 százalékos növekedéssel, 
a harmadik a Skoda 4345 egység-
gel és 3,45 százalékos gyarapodás-
sal. Az első ötbe befért még a Ford 
4245 egységgel és 8,10 százalé-
kos növekedéssel, valamint a 
Volkswagen 4094 egységgel, ami 
viszont 4,92 százalékos zsugo-
rodást jelent az előző év azonos 
időszakához viszonyítva.
 
Kevesebb külföldi
tőkeberuházás
Az idei első négy hónapban 17 
százalékkal, 1,323 milliárd euróra 
csökkentek a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások Romániában 
a tavalyi év azonos időszakához 
mérten – közölte csütörtökön 
a Román Nemzeti Bank (BNR). 
Tavaly a január és április közötti 
időszakban 1,592 milliárd köz-
vetlen külföldi tőke áramlott a 
román gazdaságba. Az idei 1,323 
milliárd euróból 938 millió eurót a 
tőkerészesedés tett ki, beleértve az 
újra befektetett nettó nyereséget, a 
vállalatokon belüli hitelek értéke 
további 385 millió euró volt.




