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E lkészült, és a tervek szerint szombattól 
már használatba is veheti a lakosság a 

nagyváradi Kossuth (Independenței) utcai 
mélygarázst, mely kétségtelenül az Ilie Bo-
lojan vezette adminisztráció egyik legidő-
igényesebb beruházása. A közvetlenül a 
Sebes-Körös partjára, a Szent László híd és a 
neológ zsinagóga közé épített föld alatti par-
koló terve első nekifutásra kútba esett, több 
év kihagyás után másodszor is nekilátott a 
városvezetés, így valósult meg. A polgármes-
teri hivatal közlése szerint Florin Birta alpol-
gármester a beruházás befejeztét bejelentő 
sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy a há-
romszintes mélygarázs munkálatai 2015-ben 
kezdődtek el, majd egy időre leálltak, 2018 
szeptemberében sikerült újrakezdeni a mun-
kát. Ugyanis meg kellett keresni a műszaki 
megoldásokat a menet közben jelentkezett 
problémákra, hiszen a Sebes-Körös közelsége 
nem várt kihívások elé állította az építtetőt.

Komplex munka
Nagyon bonyolult, komplex munkálatról 
van szó, hangsúlyozta az alpolgármester, 
aki szerint a mélygarázs legalsó szintje 10,5 
méterrel van mélyebben, mint az úttest 
szintje, ehhez a munkásoknak 12-13 méter 
mélyen kellett dolgozniuk. „Jó tudni, hogy a 
Sebes-Körös felőli parkolóhelyek 6 méterrel 
vannak alacsonyabban a folyó vízszintjénél” 
– mondta az alpolgármester. Liviu Andrica, 
a polgármesteri hivatal közterület-fenntartó 
vállalatának igazgatója arra hívta fel a fi gyel-
met, hogy Romániában ez az első három-
szintes mélygarázs, mely egy folyó medre 
mellé épült, így nem csoda, hogy a munká-
latok műszaki komplexitása még a tervező-
ket is meglepte. A Kossuth utcai mélygarázs 
4956 négyzetméter területre épült, összterü-
lete 14 158 négyzetméter. Mindegyik szinten 
4 sorompó van, kettő középen, kettő oldalt. 
A behajtás egyirányú, két-két bejárata, illet-
ve kijárata van. A járművek könnyebb meg-
találása érdekében a szinteket különböző 

színekre festették. A gyalogosoknak három 
lépcső áll a rendelkezésükre, kettő a Kossuth 
utca és egy a Sebes-Körös felőli oldalon. A 
mélygarázsban négy elektromos töltőállo-
más is van, míg hat parkolóhelyet a fogya-
tékos személyeknek tartanak fenn. A létesít-
ménybe legtöbb 2,10 méter magas gépkocsik 
hajthatnak be.

Újabb parkolóházak épülnek
Florin Birta elmondta, az automatikus tűz- 
és gázvédelmi rendszerrel ellátott mély-
garázsban pénteken tart terepszemlét a 
tűzoltóság, ha engedélyezik a működését, 
szombattól már használatba vehetik a nagy-
váradiak. Az alpolgármester úgy vélte, a lé-
tesítménynek köszönhetően felszusszanhat-
nak a városközpontba gépkocsival érkezők, 
hiszen a belváros több utcájának és terének 
gyalogosövezetté való alakítása során 460 
parkolóhelyet szüntettek meg. A városveze-
tés egyébként többemeletes parkolóházat is 
tervez a belvárosba, egyik a Körös Áruház 

mellett, a másik az egykori Voința sportpá-
lya helyén, egy harmadik a szecessziós mú-
zeum, a Darvas-ház közelében épül majd. 
Egy hasonló létesítmény az Igazságügyi Pa-
lota mögött már évek óta üzemel.

A Kossuth utcai beruházás értéke 39,7 
millió lej (8,1 millió euró volt), amiből 7,3 
millió lejt (1,5 millió eurót) az RDS-RCS 
cég biztosított, ez ugyanis a mélygarázs 30 
százalékának a tulajdonosa, 80–90 bérelt 
parkolóhelye lesz. A létesítményt saját költ-
ségén építette a Construcții Bihor cég, a be-
fektetett pénz értékét ezután, hat egyenlő, 
féléves részletben kapja majd vissza a közte-
rület-fenntartó vállalattól.

Florin Birta alpolgármester arra is emlé-
keztetett, hogy a nagyváradi polgármesteri 
hivatal és a város főépítésze májusban nem-
zetközi tendert írt ki a mélygarázs fölötti 
terület rendezésére, megtervezésére. Az al-
polgármester szerint az ide képzelt terecskét 
uniós forrásokból valósítanák meg, és jövő 
nyárra készülhet el.

Öt év után végre elkészült a belvárosi mélygarázs Nagyváradon

Csak akkor tud hatékony lenni egy kör-
nyezetvédelmi ügyosztály, ha a gazda-
sági és politikai érdekektől függetlenül 
tud eljárni – jelentették ki egybehang-
zóan a Krónika által megkérdezett 
környezetvédelmi szakemberek, 
akiket azt követően faggattunk, hogy a 
parlament a héten elfogadta az „erdők 
DNA-jaként” emlegetett intézmény 
létrehozásáról szóló törvénytervezetet.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A környezetromboló bűncselekmények 
felderítésére szakosodott különálló 
vádhatóságként környezetvédelmi 

ügyosztály jön létre (DIIM) a legfőbb ügyész-
ség egyik független részlegeként, akárcsak 
az Országos Korrupcióellenes (DNA) vagy a 
Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosz-
tály (DIICOT). Az „erdők DNA-jaként” em-
legetett intézmény hatáskörébe kerülnek 
egyebek mellett az illegális fakitermeléssel, 
a környezetszennyezéssel és a védett terüle-
tek állat- és növényvilágának elpusztításával 
kapcsolatos bűncselekmények.

A jogszabályjavaslatot a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) törvényhozói ter-
jesztették márciusban a parlament elé, arra 
hivatkozva, hogy Romániában túl hosszú 
ideig elhanyagolták vagy éppenséggel ta-
gadták a környezetszennyezéssel és klíma-
változással kapcsolatos súlyos gondokat, 
és a jóvátehetetlen károkat okozó, bűnös 
környezetrombolás megfékezéséhez a kör-
nyezetvédelmi törvényeknek érvényt szer-
ző, szigorú hatósági fellépésre van szükség. 
A törvény indoklása szerint Romániában 
évente 20 millió köbméter fa tűnik el nyom-
talanul, vagyis kétszer annyi, mint amennyit 
legálisan termelnek ki, és évente 20 ezer em-
ber veszti életét a légszennyezés okozta be-
tegségek következtében.

Annak ellenére, hogy az illegális erdőirtás 
esetében rendszerszintű korrupciót tápláló, 
több százmillió eurós adózatlan bevételekről 
van szó, az utóbbi öt évben az erdőtörvény 
megsértéséért mindössze háromezer ma-
gánszemély ellen, „pitiáner falopásokért” 
indult eljárás, és egyetlen céget marasztalt el 
a bíróság, környezetvédelmi bűncselekmé-
nyekért pedig 2014 és 2019 között egyetlen 

büntetőper sem indult – olvasható továbbá 
a törvény indoklásában.

A képviselőház által már korábban elfoga-
dott törvénytervezetet ellenszavazat nélkül, 
az RMDSZ tartózkodása mellett szavazta 
meg a hét elején a szenátus. A szövetség hír-
levele azt írta: az RMDSZ támogatja a tör-
vénytelen fakivágás megelőzését és szigorú 
büntetését, de nem támogat olyan javasla-
tokat, amelyeknek csupán a bürokrácia nö-
velése, újabb intézmények létrehozása a cél-
juk, és gyengítenék a meglévő ügyészségeket 
és a rendőrséget.

Akaratra, erőforrásokra van szükség
„Az Ecopolis nevezetű civil szervezet készí-
tett egy tanulmányt 2012-ben a falopásokról 
és egyéb bűnügyi tevékenységekről, és az 
erdők kapcsán azt állapították meg, hogy 
a gyanúsítottak 99,5 százaléka megússza a 
börtönt, sőt 60 százalékuk elkerül minden-
féle büntetést. Ha innen indulunk ki, akkor 
igen, szükség volt egy olyan intézményre, 
amely a falopásokat és az erdőkhöz kötődő 
bűnügyeket kiemelten kezeli. Ez azt is jelent-
heti, hogy végre állami szinten is nekifogunk 
az évtizedek alatt kialakult korrupciós struk-
túrák felszámolásához” – értékelt a Krónika 
megkeresésére Csibi Magor környezetvédel-
mi szakértő. Meglátása szerint ugyanakkor 
az is igaz, hogy eddig sem az intézmények 
vagy a törvények hiányoztak, hanem a hatá-

rozott fellépés, a törvények alkalmazása és 
a valós politikai akarat a túlzott és illegális 
kitermelés megállítására. 

Egy érdekes összefüggésre is ráirányította 
egyúttal fi gyelmünket. „Ha megvizsgáljuk 
az adatokat, azt láthatjuk, hogy a választási 
ciklusok vége felé a kitermelések mennyi-
ségének átlaga a legtöbb megyében megnő, 
ami arra utal, hogy lehet összefüggés a poli-
tikai aktivitás és a fakitermelések között. Ez 
jelentős mértékben megnehezítheti a valós 
fellépéseket, mivel mind a menedzsment, 
mind az ellenőrző hatóságok jó része függ 
a politikai támogatástól is” – mutatott rá 
Csibi Magor.

Ő maga amúgy úgy látja, hogy egy új nyo-
mozóhatóság megváltoztathatná ezt a hely-
zetet, de csak abban az esetben, „ha ez az 
intézmény nemcsak papíron létezik, hanem 
megkapja a szükséges erőforrásokat, a meg-
felelő embereket és valós támogatást a többi 
intézmény részéről”.

„Ugyanakkor fontos, hogy az új intéz-
mény célja ne az legyen, hogy minél több 
ügyet dokumentáljon, hanem az, hogy a 
létező korrupciós rendszereket felismerje 
és felszámolja. Fontos az, hogy végre lát-
szódjon, a falopások nem maradnak bün-
tetlenül, de még fontosabb, hogy azok, 
akik ezen rendszereket kitalálták és futtat-
ják, érezzék a változást, és azt, hogy a 21. 
században az erdők értéke nem a gyors és 

masszív kitermelésben rejlik, és egy mo-
dern társadalom már nem tűri el azt, hogy 
az erdők egy maroknyi ember gyors meg-
gazdagodását szolgálják” – összegzett a 
környezetvédelmi szakértő.

Csak függetlenként lehet eredményes
Egy szakmai alapon szerveződő, politikai és 
gazdasági érdekektől független környezetvé-
delmi ügyosztály tudja valóban hatékonyan 
ellátni a feladatát, hogy visszaszorítsa a 
környezetvédelmi bűncselekményeket, fel-
számolja a „famaffi  át” – szögezte le hason-
lóképpen megkeresésünkre Kovács Csongor, 
a Zöld Erdély Egyesület elnöke. Hozzátette: 
ellenkező esetben csak egy újabb „kirakatin-
tézmény” létesül, amely növeli a bürokráciát 
és fogyasztja a közpénzt. A környezetvédő 
rámutatott, jelenleg valóban nem a leghaté-
konyabbak ezen a területen a nyomozó- és a 
vádhatóságok. „A rendőrségen, az ügyészsé-
gen nincsenek a környezetvédelmi bűncse-
lekményekre, az erdőtolvajlásokra szakoso-
dott munkatársak, másrészt az ilyen jellegű 
bűncselekmények általában elvesznek a pri-
oritások között, például az ember élet ellen 
elkövetett bűncselekmények mellett háttér-
be szorulnak” – osztotta meg velünk tapasz-
talatait a civil szervezet elnöke.

Meglátása szerint amúgy a környezetvé-
delem állami és politikai szinten sem élvez 
elsőbbséget, mert a gazdasági – mint fo-
galmazott, legitim vagy illegitim – érdekek 
háttérbe szorítják. „Az elterjedt erdőtolvajlás 
hátterében maffi  atípusú hálózat áll, a leg-
felsőtől a legalsó szintekig vannak összefo-
nódások, ilyen körülmények között nehéz 
felgöngyölíteni az ügyeket” – véli Kovács 
Csongor. Azt mondja, amennyiben az új in-
tézmény valóban független marad, akkor 
van esély arra, hogy ezen a téren valós ered-
ményeket tudjon felmutatni. Ennek viszont 
az a feltétele, hogy új szakemberekkel, valós 
akarat mentén egy politikai és gazdasági ér-
dekektől független szakmai ügyészség jöjjön 
létre, kiszakadva a jelenlegi intézményháló-
zatból és a politikai struktúrából. „Viszont 
ha ezt is betagozzák a jelenlegi rendszerbe, 
bekerül a politikai és gazdasági befolyás 
alá, akkor igaza lesz az RMDSZ-nek abban, 
hogy csak tovább növeli a bürokráciát, és a 
meglevő rengeteg állami intézmény mellé 
létrehoznak még egyet, amit közpénzből kell 
fi nanszírozni, fenntartani” – összegzett Ko-
vács Csongor.Követnék az útját. Romániában évente 20 millió köbméter fa tűnik el nyomtalanul

A KORRUPCIÓS RENDSZEREK, AZ ILLEGÁLIS FAKITERMELÉS FELSZÁMOLÁSÁT VÁRJÁK A KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYTÓL

Pénz, paripa, függetlenség kell az „erdő-DNA-nak”
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