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Hiányzó elkerülő utak
Tervek és félbemaradt munkálatok között a székelyföldi városok

KOVÁCS ATTILA

M indennapi megterhelést 
jelent Székelyföldön a me-
gyeszékhelyek, nagyobb 

városok peremvidékein élők szá-
mára az áthaladó forgalom, amelyet 
korszerű elkerülő utak hiányában 
többnyire nincs ahová elvezetni.

Nem ilyen teherbírásra tervezett 
szűk utcákban vagy megyei uta-
kon nyerges vontatók, kamionok, 
más haszonjárművek araszolnak, 
közben nemcsak az utak, hanem 
a közeli épületek is rongálódnak, 
zaj- és porszennyezés teszi még 
nehezebben elviselhetővé az álla-
potokat az ott lakók számára. Mint 
sok más esetben, a gépjárművek 
számának és forgalmának gyors 
növekedése ezen a téren is látvá-
nyosan megelőzte az infrastruk-
túra-fejlesztést, amely nem tudja 
tartani a lépést. A teljes körgyűrűk, 
korszerű elkerülő utak építésének 
költségeit a helyi önkormányzatok 
nem tudják felvállalni, ezért vagy a 
Szállításügyi Minisztérium beruhá-
zásaira, pályázati lehetőségekre 
várnak, vagy saját megoldásokat 
választanak, alternatív útvonala-
kat igyekeznek kialakítani.

Az országos útügy ,,markában”

A nagyobb székelyföldi városok 
gyakorlatilag a Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Társaságtól 
(CNAIR) függenek, amely az ott át-
haladó országutakról leágazó elke-
rülő utakról terveket készített, rész-
ben el is kezdte építeni azokat, de a 
munkálatok lassan haladnak, még 
sehol nem fejeződtek be. Marosvá-
sárhely esetében 2004-ben merült 
fel a beruházás ötlete, de a tervek 
elkészítése késett, végül 2014-ben 
jelölték ki a Koronka–Jedd–Nagy-
ernye útvonalon a várost északke-
let-délkelet irányban elkerülő út 
építését szolgáló munkatelepet. Az 
E60-as út és 15-ös számú ország-
utak közötti összeköttetést biztosí-
tó, központi költségvetésből fi nan-
szírozott út építése viszont csak 
2016 végén kezdődött el. Egy évvel 
később szerződést bontottak a kivi-
telező céggel, amely a munkálatok 
35 százalékát végezte el, és az is ki-
derült, hogy a 134 millió lejes költ-
séget jelentő munkálatnál a kivite-
lező szerint még az ár 57 százalékát 
jelentő többletmunka elvégzése 
szükséges. Új közbeszerzési eljá-
rás azóta nem volt, a munkálatokat 

nem folytatták. Az elkerülő út hosz-
sza 11,6 kilométer, 5 híd, 2 felüljáró, 
1 viadukt, 2 körforgalom és 2 parko-
ló építése is tartozik hozzá, a pro-
jekt jelenlegi értéke 432 millió lej. A 
költségek 75 százalékát az Európai 
Unió Nagy Infrastruktúra Operatív 
Programja (POIM) biztosítaná. Cos-
min Blaga, a marosvásárhelyi pol-

gármesteri hivatal szóvivője szerint 
Marosvásárhelynek már régóta 
szüksége lenne egy ilyen elkerülő 
útra, de egy teljes körgyűrű kiala-
kítására is ahhoz, hogy az áthaladó 
és nehézgépjármű-forgalmat át le-
hessen irányítani erre az útvonalra. 
A szóvivő szerint az lenne ideális, 
ha az elkerülő út tervezett szaka-
szát kiterjesztenék – jelenleg nyu-
gat felé, Kolozsvár irányába tartó 
áthaladó forgalom Ákosfalvától 
Nyárádtőig, illetve ellenkező irány-
ban egy megyei besorolású útra rá-
térve kerüli el Marosvásárhelyt. Ott 
viszont szinte elviselhetetlen ez a 
forgalom, a mérések szerint ötezer 
jármű halad át naponta a 151D jel-
zésű megyei úton, és ennek 35%-a 
több tíz tonnás nyergesvontató. Az 
épületek megrepedeznek a nehéz-
gépjárművek okozta rezgésektől, 
gyakoriak a balesetek is. A Maros 
Megyei Tanács még 2014-ben át 
akarta adni ezt az útszakaszt az or-
szágos útügynek, de ezt azóta sem 

tudták megtenni – a CNAIR csak 
úgy venné át, ha korszerűsítenék, 
és megerősítenék az alapozást. 

Sepsiszentgyörgyi helyzetkép

Hasonló helyzetben van Sepsiszent-
györgy is, ahol szintén az országos 
közútkezelő készíti elő egy elkerülő 

út építését. A beruházás megvaló-
síthatósági tanulmánya és műszaki 
terveinek készítésével párhuzamo-
san a nyomvonalon található föld-
területek kisajátítási folyamatát 
kell elindítani. Az északdéli irányú 
útszakasz az E 578-as útból Szotyor 
határában ágazik le, és Kilyént, va-
lamint a várost keletről megkerülve 
Gidófalva közelében csatlakozik is-
mét az E 578-as úthoz – tudtuk meg 
Tóth-Birtan Csaba alpolgármester-
től. ,,Ahhoz, hogy a város teljesen 
mentesüljön a tranzitforgalomtól, 
még egy elkerülő útra lenne szük-
ség, amelynek az előpataki úthoz 
kellene csatlakoznia” – ismertette. 
A Szotyor irányából induló elkerü-
lő út építésének fi nanszírozása az 
alpolgármester szerint a Regionális 
Operatív Program támogatásával 
lehetséges, ennek a beruházás-
nak várhatón 2023-ra kellene elké-
szülnie. A másik, nyugati irányú 
útvonal egyelőre csak az integrált 
városfejlesztési stratégiában, illet-

ve a város fenntartható mobilitási 
tervében szerepel, megépítésére 
még nincsenek források. 

A saját megoldás

Csíkszereda esetében több mint tíz 
éve merült fel az a lehetőség, hogy 
központi költségvetésből egy, a vá-
rost északdéli irányban teljesen el-
kerülő utat építenének az Olt folyó 
keleti oldalán, amely az E 578-as 
út Csíkszentkirály és Csíkszereda 
közötti szakaszától indulna, és a 
város másik végén túl, Csíkcsicsó 
közelében csatlakozna ismét az E 
578-as úthoz. Ez gyakorlatilag egy 

fél körgyűrűt jelent, és mivel érin-
ti a Székelyudvarhely felé vezető 
13A jelzésű országutat is, a nyugati 
irányba tartó és onnan érkező átha-
ladó forgalmat is elvezetné a város 
mellett. Noha az út nyomvonalát a 
város általános rendezési tervébe 
(PUG) is belefoglalták, az elképze-
lésből egyelőre még nem valósult 
meg semmi, noha abban az idő-
ben lakossági egyeztetés is volt 
– tájékoztatott kérdésünkre Szőke 
Domokos alpolgármester. A város 
viszont nem várt, és időközben sa-
ját fejlesztésekbe kezdett. Először 
az áthaladó forgalom által nagyon 
megviselt északi peremvidéket, 
Taplocát próbálták tehermentesíte-
ni egy olyan elkerülő út építésével, 
amely a város nyugati bejáratához 

csatlakozó Rét utca és az E 578-as 
út között biztosít összeköttetést, 
elvezetve a nehézgépjármű-forgal-
mat. A terv kiterjedt arra is, hogy 
az északra vezető E578-as utat és a 
Gyimesek, illetve Moldva irányába 
tartó 12A jelzésű országutat ösz-
szekössék, így, amikor többéves 
munka után tavaly átadták a for-
galomnak a kizárólag saját költség-
vetésből épített útszakaszt, a kelet-
nyugati, valamint az északnyugati 
irányú elkerülő útvonal biztosítva 
volt. Jelenleg folyamatban van egy 
újabb, északdéli útszakasz építé-
se, amely a Rét utcától dél felé, a 
vasútvonal mentén vezet a Brassói 
útig – ennek költségeire a PNDL 2 
néven ismert helyi fejlesztési prog-
ram biztosít támogatást. Ha ez elké-
szül, nemcsak az északdéli irányú 
elkerülő útvonal lesz használható, 
hanem a nyugati irányból, a 13A 
országúton haladó teherforgalom is 
úgy juthat át dél felé, illetve ellenté-
tes irányban a városon, hogy elke-
rüli a Hargita utcai vasúti felüljáró 
hidat. Egyetlen hátrány van, hogy 
a Brassói úton, amelynek egy sza-
kasza csak kétsávos, még nagyobb 
lesz a forgalom. Egy további elke-
rülő útvonal építését is szeretné a 
városvezetés, ez a déli kijárathoz 
közel, Zsögödből indulva a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
mögött tartana keletre, és csatla-
kozna a Csíkszentlélek felé vezető 
megyei úthoz, kivezetve a teherfor-
galmat a városból.

Dokumentáció van, pénz nincs

Székelyudvarhelyen a városfejlesz-
tési stratégia, a mobilitási tanul-
mány, valamint az Általános Vá-
rosrendezési Terv (PUG) szerint is 
a közlekedés zsúfoltságát csak egy, 
a várost teljesen elkerülő út építése 
csökkentené jelentősen – tájékoz-
tatott Zörgő Noémi. A városháza 
sajtószóvivője szerint erre vonatko-
zóan a polgármesteri hivatal konk-
rét, kézzelfogható lépéseket is tett: 
elkészült a teljes dokumentáció, 
amely a város északkeleti részén 
tervezett elkerülő út építésének 
teljes előkészítését tartalmazza. 
,,Az előzetes dokumentáció ösz-
szeállításánál szempont volt az is, 
hogy milyen irányból érkező tran-
zitforgalom terheli le a legjobban 
Székelyudvarhely közlekedését. A 
mérések alapján a város forgalmát 
a Szejke, illetve Csíkszereda felől 
érkező gépjárműforgalom nehezíti 
leginkább. Így a tervezett elkerü-
lő út északnyugatirányból, keleti 
irányba kerülné el a várost. A do-
kumentáció szerint a Szejkefürdő 
felőli városbejárat előtt lehetne rá-
kanyarodni az útra, amely a város 
keleti kijáratánál csatlakozna a 13A 
jelzésű országúthoz.

 Folytatás az 5. oldalon 

Csíkszeredában helyi költség-
vetésből épültek kerülő 
útszakaszok. A jó példa

▴   KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

• A megnövekedett autós forgalom miatt igen nagy szükség lenne az áthaladó 
gépjárművek számára elkerülő utakra a székelyföldi városokban. Ezek megépíté-
se jórészt még várat magára – van, ahol a terveknél tartanak, máshol az országos 
közútkezelő félkész munkálataira kell várni, de arra is van jó példa, hogy egy város 
saját kezébe vette a kérdés megoldását.




