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ÁTADTÁK A MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖTTI MÁSODIK AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELŐHELYET

Új sztrádaösszeköttetés a fővárossal

Pozitív esemény. Bogdan Aurescu és Szĳ jártó Péter megbeszélése az átkelőnél

Madártávlat. A magyar oldalon épült átkelőhely mindkét irányban 10 sávval rendelkezik

Átadták a Magyarország és Romá-
nia közötti második autópálya-ha-
tárátkelőt a magyar és a román 
külügyminiszter, valamint a román 
szállításügyi miniszter jelenlétében. 
A Nagykereki–Bors II. autópálya-ha-
tárátkelőhely a magyarországi 
M4-es autópályát – gyakorlatilag 
Budapestet – köti össze az észak-er-
délyi A3-as autópálya ötkilométeres 
szakaszával.

 » KRÓNIKA

K özös sikernek, a két ország közötti 
bizalom és kölcsönös tisztelet kiépí-
tése terén jó alapnak nevezte Szijjár-

tó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 
Magyarország és Románia közötti új közúti 
összeköttetés létrejöttét. „Erre a bizalomra 
és kölcsönös tiszteletre alapozva még a 
nehéz kérdések is megoldhatók és lezár-
hatók lesznek” – jelentette ki a tárcavezető 
a Nagykereki–Bors II. autópálya-határát-
kelőhely pénteki felavatásán. Azt is megje-
gyezte: „egy ország nem tudja megváltoz-
tatni a házszámát”, Magyarország földrajzi 
helyzete meghatározza a szomszédokkal 
való kölcsönhatásokat is.

Szijjártó úgy vélte: a szomszédkapcso-
latok minősége az összeköttetéseken is 
múlik. Felhívta a fi gyelmet, hogy míg 
Nyugat-Európában 2-3 kilométerenként, 
Közép-Európában csak 35–40 kilométe-
renként vannak határátkelőhelyek. Hoz-
zátette: Magyarországnak az az érdeke, 
hogy minél több átkelőhely legyen; a 
magyar–román határon a mostani a 12. 

közúti átkelőhely, melynek megnyitása 
41-ről 37 kilométerre csökkenti az átkelő-
helyek közötti átlagos távolságot. Az új 
átkelőhelynek köszönhetően gyorsforgal-
mi kapcsolat jön létre Nagyvárad és Deb-
recen, sőt Nagyvárad és Budapest között. 
A tárcavezető megemlítette: a Csanádpa-
lota–Nagylak II. autópálya-határátkelő-
hely megnyitása után öt évet kellett várni 
a második gyorsforgalmi összeköttetésre, 
ugyanakkor a tervek szerint négy év múl-
va, 2024-ben megnyithatják a harmadikat 
is Csenger és Szatmárnémeti között. Szij-
jártó Péter szerint minderre a két ország 
gazdasági kapcsolatai, valamint a határon 
túli magyar közösségek miatt is szükség 
van. Felhívta a fi gyelmet, hogy Románia 

Magyarország kilencedik legfontosabb ke-
reskedelmi partnere, negyedik exportpia-
ca és a magyar tőkekihelyezések nyolcadik 
legfontosabb célországa. A külgazdasági 
és külügyminiszter a két ország közötti 
energetikai összegköttetés fejlesztését is 
megemlítette. Kijelentette: a következő 
évben létrejön a modern, megnövelt kapa-
citású gázvezeték-összeköttetés, és szintén 
jövőben a magas felszültségű villanyháló-
zatokat is összekötik.

Lucian Bode közlekedésért, infrastruk-
túráért és kommunikációért felelős mi-
niszter kijelentette: a román kormány 
megkülönböztetett feladatként kezeli az 
infrastruktúra fejlesztését; augusztus 24-
én fogadta el a kabinet azt a memorandu-
mot, amely lehetővé teszi a kormányközi 
megegyezést a Szatmárnémeti–Csenger 
gyorsforgalmi út megépítéséhez. A román 
tárcavezető is 2024-re ígérte a két ország 
közötti harmadik autópálya-határátke-
lő megnyitását. Bogdan Aurescu román 
külügyminiszter úgy vélte: szükség van a 
hasonló pozitív eseményekre a két ország 
kapcsolatában. Megemlítette: a Szijjártó 
Péterrel május 26-án Bukarestben folyta-
tott megbeszélésen közös kereskedelmi 
kamara megnyitásáról és a gazdasági ve-
gyesbizottság őszi üléséről egyeztek meg. 
Hozzátette: továbbra is várja a konkrét 
eredményeket a többi rögzített témában, 
melyek között a Romániában zajló ma-
gyar gazdaságfejlesztési programról szóló 
kétoldali megállapodást, és a kisebbségi 
vegyesbizottság által kidolgozott megál-
lapodás aláírását említette. Bogdan Au-
rescu elismerését fejezte ki azért, hogy a 
magyar fél a járványhelyzet ellenére lehe-
tővé teszi a román állampolgárok átutazá-
sát, és a határon át ingázók közlekedését.

A határátkelőhelyhez magyar oldalon 
26,5 kilométeres most átadott pályasza-
kasz vezet, melyen 20 új hidat, Gáborján-
nál és Nagykerekinél egy-egy csomópon-
tot, pihenőt, tengelysúlymérő állomást, 
közel 2,5 kilométer madárvédő falat, 540 
méter zajvédő falat is építettek. A kivite-
lezés nettó 83 milliárd forintba került. 
Román oldalon egyelőre 5,3 kilométer au-
tópálya épült meg, amely a Nagyvárad–
Szatmárnémeti-országútba csatlakozik 
be Bihar település mellett. Amint arról 
beszámoltunk, a román útügyi hatóság 
képviselője augusztus közepén még azt 
nyilatkozta, az átkelőt a két ország mi-
niszterelnöke jelenlétében fogják felavat-
ni, ez azonban nem valósult meg.

 » RÖVIDEN

Mélyponton a lej, nem aggódik a BNR
Történelmi mélypontra süllyedt a lej 
az euróval szemben, a Román Nemzeti 
Bank (BNR) által pénteken közzétett 
árfolyam szerint egy euró ára 4,8492 
lejt ér. A BNR csütörtöki árfolyama 
4,8442 lej/euró volt. A bankközi tranz-
akciókon az eurót 4,8425 és 4,8515 
lej közötti értéken jegyezték. Daniel 
Suciu, a Román Nemzeti Bank (BNR) 
szóvivője a román fi zetőeszköz mély-
repülésével kapcsolatban elmondta, 
olyan a jelenlegi regionális kontextus, 
hogy az a környékbeli devizák leérté-
kelődéséhez vezetett. Szerinte nincse-
nek „veszélyes folyamatok”, ez csak 
„statisztikai rekord”, hisz a lej keveset, 
mindössze fél banit vesztett értékéből, 
aminek nem lesz káros következmé-
nye. „Ne felejtsük el, hogy soha nem 
látott globális válságban vagyunk” – 
közölte Suciu. Az amerikai dollárhoz 
képest erősödött a lej, pénteken az 
amerikai valuta 4,0915 lejt ért, 0,25 
banival (–0,06 százalék) kevesebbet 
a csütörtökön jegyzett 4,0940 lejhez 
képest. A svájci frankhoz viszonyítva 
is erősödött a lej: pénteken egy svájci 
frank 4,4940 lejt ért, míg a csütörtöki 
árfolyam 4,4952 lej volt (–0,02%). Egy 
gramm arany 58,47 banival, azaz 0,22 
százalékkal kerül többe, a csütörtöki 
254,6004 lejről pénteken 255,1851 lejre 
nőtt az ára.

Megtorpant augusztusban
az ingatlanpiac
Országos viszonylatban 43 762 ingat-
lant értékesítettek 2020 augusztusában, 
ami 6391-gyel elmarad az egy hónappal 
korábbi szinttől – derül ki a földhivatal 
által nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. A tavaly augusztushoz viszonyítva 
viszont 653-mal több ház, lakás vagy 
földterület cserélt gazdát. A legtöbb 
ingatlant, szám szerint 7799-et Buka-
restben értékesítették, majd Kolozs és 
Brassó megye következett 2705, illetve 
2605 eladott ingatlannal. Az ellenke-
ző póluson Olt (163), Krassó-Szörény 
(224) és Szilágy megyét (327) találjuk. 
A jelzálogok száma az idei év nyolcadik 
hónapjában 23 646 volt, ami 3496-tal 
elmarad az előző év azonos idősza-
kában regisztrált szinttől. A legtöbb 
ingatlant Bukarestben (5440), Brăila 
(1747) és Temes megyében (1473) terhel-
tek jelzáloggal. A legkevesebb hasonló 
műveletet Hargita (59), Krassó-Szörény 
(69) és Gorj (78) megyében hajtották 
végre. A legtöbb földterület augusztus-
ban Dolj (459), Temes (380) és Galac 
(374) megyében cserélt gazdát.

Ösztönzik a cégek tőkeemelését,
támogatás napelemprogramra
A cégek tőkeemelését ösztönző mecha-
nizmust fogadott el a román kormány. 
Ionel Dancă, a miniszterelnöki kabinet 
vezetője szerint a mechanizmus célja, 
hogy a cégek pozitívvá tegyék a vesz-
teséges gazdálkodás során negatívvá 
vált saját tőkéjüket. Közölte, ha egy 
társaság egy pénzügyi évben 5 és 25 
százalék között növeli saját tőkéjét, 
akkor a tőkeemelés minden szaka-
szára 5 és 10 százalék közötti nyere-
ségadó-kedvezményt kap. A pozitív 
saját tőkével rendelkező társaságok 2 
százalékos nyereségadó-kedvezményt 
kapnak. Elfogadta az Orban-kabinet 
az Electric Up-programot is, amelynek 
révén a vendéglátóipari vállalkozások 
legtöbb százezer eurós összegig vissza 
nem térítendő támogatást kaphatnak 
napelemek és elektromos töltőállomá-
sok telepítésére.

Közeleg az átadás Marosban, szerződésaláírás Szilágyban

Már festik az útburkolati jelzéseket és szerelik a biztonsági korlátokat az A3-as au-
tópálya új, 18 kilométeres, Radnót–Maroskece-szakaszán – jelentette be pénteken 
a brassói regionális útügyi vállalat. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság 
(CNAIR) nemrég arról tájékoztatott, hogy a forgalmat az E60-as útra vezető maroskecei 
lehajtó elkészülte után átadják az észak-erdélyi autópálya részét képező új Maros 
megyei sztrádaszakaszt. A 18 kilométeres szakasz kapcsán a hazai közlekedési infra-
strukturális beruházásokat monitorozó Pro Infrastruktúra Egyesület augusztus végén 
közölte, az általuk készített videófelvételek alapján szeptember közepéig valóban 
elkészülhet az új sztrádarész. Lucian Bode közlekedési miniszter különben a hétvégén 
úgy nyilatkozott, az észak-erdélyi autópálya egyetlen szakaszából sem lesz „múze-
um”, sikerült kimozdítani a holtpontról valamennyi, még el nem készült szakaszt. Az 
országútkezelő illetékesei szombaton aláírták a szerződést a Bákó megyei Spedition 
UMB társasággal a Kolozs megyei Magyarnádast a Szilágy megyei Magyarzsomborral 
összekötő 30 kilométeres sztrádaszakasz kivitelezésére. A munkálatok értéke 1,4 
milliárd lej. A Zilah–Szilágynagyfalu-szakaszra november 16-áig, a Berettyószéplak–
Bisztraterebes-szakaszra november 23-áig lehet pályázni.
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