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Kudarcok és apróbb sikerek 
övezik a még 2003-ban tervbe 
vett észak-erdélyi autópálya 
megépítését. Azt viszont, hogy 
mikorra épül meg a teljes 515 
kilométeres hosszában, egye-
lőre nem is lehet megjósolni, 
hiszen vannak szakaszok, 
amelyekről ma már szinte szó 
sem esik, nemhogy konkrétu-
mokról lehessen beszélni.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Nagykereki–Bors II autó-
pálya-határátkelőhely múlt 
pénteki megnyitása csak a 

határ mellett fekvő Nagyváradot 
teszi elérhetővé gyorsforgalmi úton 
a romániai nagyvárosok közül. Leg-
alább öt évet kell még várni, míg 
Várad és Marosvásárhely között is 
megépül az autópálya, a Marosvá-
sárhely–Brassó-szakasz megépíté-
se pedig egyelőre nem is szerepel 
a tervekben – olvasható az MTI 
háttéranyagában. A pénteki határ-
nyitáskor Lucian Bode közlekedési 
miniszter felidézte: a román és a 
magyar kormány képviselői 2011. 
július 5-én írták alá a megállapo-
dást a magyarországi M4-es és a ro-
mániai A3-as észak-erdélyi autópá-
lya összekapcsolásáról. A miniszter 
hozzátette: a román fél időben 
teljesítette kötelezettségeit. A ha-
tárátkelőhelytől azonban egyelőre 
csak 5,3 kilométert lehet autópá-
lyán haladni Erdély belseje felé. 
A rövid szakasz Bihar település 
mellett csatlakozik a Nagyvárad–
Szatmárnémeti-országútba. A cso-
móponthoz érkező, Kolozsvár felé 
tartó autósok több lehetőség közül 
választhatnak. A legrövidebb és 
leggyorsabb változat, hogy délnek 
kanyarodjanak, és Nagyváradon 
át az eddig is használt és rendkí-
vül forgalmas E60-as európai úton 
haladjanak tovább a Király-hágó 
és Bánff yhunyad érintésével. Ha a 
majdani autópálya nyomvonalával 
párhuzamos Zilah felé vivő, 35 kilo-
méterrel hosszabb utat választják, 

 » SIMON VIRÁG

Több helyszínen is zajlanak a 
munkálatok az észak-erdélyi 

autópálya Maros megyei szaka-
szán.  A leglátványosabb ezek kö-
zül Marosvásárhely és Nyárádtő 
között van, ahol a Strabag cég építi 
az észak-erdélyi autópálya Nyárád-
tő–Marosvásárhely közötti szaka-
szát és a városba bevezető útsza-
kaszt. Elekes Róberttől, a Brassói 
Regionális Útügyi Igazgatóság saj-
tószóvivőjétől megtudtuk, a szaka-
szon végig felmarták a termőtalajt, 
és már a töltésen dolgoznak. Ezt a 
pályaszakaszt az idén megkötött 
szerződés szerint jövő év végére 
kell befejeznie a kivitelezőnek.

MÉG AZ IS ÉVEKBE TELIK, AMÍG AUTÓPÁLYÁN LEHET ELJUTNI A MAGYAR–ROMÁN HATÁRTÓL MAROSVÁSÁRHELYRE

Továbbra is csak álom a Bors–Brassó-sztráda

Félbemaradt az építkezés. Még a Bechtel építette meg a völgyhidat Berettyószéplaknál
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és Marosvá-
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autópálya, a 
Marosvásárhely–
Brassó-szakasz 
megépítése 
pedig egyelőre 
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kisebb forgalomra, de lassúbb hala-
dásra számíthatnak a rossz állapot-
ban levő útburkolat miatt.

Kudarcok és apróbb sikerek
Mint ismeretes, a román állam 2003-
ban döntött arról, hogy megépíti a 
Borstól Brassóig vezető, 515 kilomé-
teres észak-erdélyi (A3-as) autópá-
lyát. A pályaépítést nemzetbizton-
sági okokra hivatkozva kivonta a 
közbeszerzési törvény hatálya alól, 
és versenytárgyalás nélkül bízta meg 
az amerikai Bechtel társaságot a fel-
adat elvégzésével. Az észak-erdélyi 
pálya építése teljes fi askónak bizo-
nyult. 2013-ig – amikor a román ál-
lam szerződést bontott a Bechtellel 
– csak a Kolozsvár mellett elhaladó 
52 kilométeres szakaszt adták át, és 
további 60 kilométeren végezték el a 
munkálatok mintegy felét. Az aláírás 
pillanatában a teljes pálya értékét 2,2 
milliárd euróra tervezték, ám a román 
államnak a tervezett munkálatok csu-
pán 15 százalékáért 1,4 milliárd eurót 
kellett kifi zetnie.

A romániai közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) ezt 
követően rövidebb szakaszokra osz-
totta a pályát, és ezekre keresett ter-
vezőt és kivitelezőt. Ez a folyamat is 
számos kudarccal járt. A Bechtel által 

részben megépített 55 kilométeres Bi-
har–Berettyószéplak-szakasz befeje-
zésére 2015-ben megkötött szerződés 
nyertese, egy spanyol–román konzor-
cium neki sem látott a munkának, és 
egy év múlva a szerződés felbontását 
kérte. A Marosvásárhely melletti sza-
kasz és bekötőút építési pályázatát 
2015-ben elnyerő cégcsoport azt kö-
vetően bontott szerződést, hogy a 
román hatóságok több mint egy évig 
nem adták át neki a munkaterületet. 
Azóta újabb versenytárgyalások, a 
kihirdetett eredmények elleni óvá-
sok és ötévi pereskedések nyomán 
csak 2020 májusában sikerült aláírni 
a szerződést egy olyan társasággal, 
amelyik azóta el is kezdte a munkát. A 
román állam időközben elérte, hogy 
az észak-erdélyi pálya megépítését is 
az EU forrásaiból fi nanszírozhassa.

Az A3-as pályából a pénteken át-
adott öt kilométeres szakasz mel-
lett a Kolozsvár közelében elhaladó 
Magyarnádas–Aranyosgyéres 61 ki-
lométeres szakasz és a Marosvásár-
helyhez közel eső Radnót–Nyárádtő 
14 kilométeres szakasz épült eddig 
meg. A román közlekedési miniszter 
júliusban kijelentette: a 2020-as év 
az észak-erdélyi autópálya éve lesz. 
A miniszter hozzátette: eltökélt szán-
déka, hogy valamennyi szakaszon 

elhárítsa a bürokratikus akadályo-
kat, és kizökkentse a holtpontból a 
pályaépítés elakadt menetét. Lucian 
Bode az őszi hónapokra ígérte a Ko-
lozsvár mellett elhaladó és Marosvá-
sárhelyhez közelítő pályaszakaszok 
közötti hézagot lecsökkentő 17 kilo-
méteres Maroskece–Radnót-szakasz 
átadását. Amint a romániai sajtóban 
közölt légi felvételeken látszik, az 
említett szakaszon már az útburkolat 
festésén dolgozik a kivitelező. Emel-
lett a 15,69 kilométeres Aranyosgyé-
res–Maroskece-szakaszon és a be-
kötőutakkal együtt 9,2 kilométeres 
Nyárádtő–Marosvásárhely-útvona-
lon folyik az útépítés.

Még nagy az űr
A romániai infrastruktúra-fejleszté-
seket monitorozó Pro Infrastruktúra 
szakmai egyesület azonban augusz-
tus közepén arra fi gyelmeztetett, 
hogy az államhatár melletti, valamint 
a Kolozsvár közelében elhaladó, át-
adott pályaszakaszok közötti 151,75 
kilométeres távolságon jelenleg sehol 
sem folynak pályaépítési munkála-
tok. A romániai közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság honlapján 
elérhető interaktív térkép adatai sze-
rint az államhatár és Kolozsvár között 
csupán három rövidebb pályaszakasz 
megépítésére kötötték meg a szer-
ződést. A 28,55 kilométeres Bihar–
Bisztraterebes-szakaszt román–szlo-
vák konzorcium, a 13,55 kilométeres 
Berettyószéplak–Szilágynagyfalu-, 
valamint a 12,24 kilométeres Vas-
kapu–Magyarzsombor-szakaszt tö-
rök cég építheti. A közbeeső 26,35 
kilométeres Bisztraterebes–Berety-
tyószéplak-szakaszon októberig vár-
ják a pályázatokat, a 41 kilométeres 
Szilágynagyfalu–Vaskapu-szakaszon 
(mely a Meszes-hegység alatti alag-
utat is tartalmazza) a pályáztatás elő-
készítése zajlik, a 30,06 kilométeres 
Magyarzsombor–Magyarnádas-sza-
kaszon pedig szeptember második 
felére ígérik a győztes pályázó megne-
vezését. Ha minden a romániai köz-
úti infrastruktúrát kezelő országos 
társaság forgatókönyve szerint halad, 
akkor 2025-ben lehet autópályán el-
jutni a Nagykereki–Bors II határát-
kelőhelytől Marosvásárhelyre.

Az utolsó simításokat végzik, 
és előre láthatóan a napokban át-
adják a gépkocsiforgalomnak a 
radnóti csomópont részeként meg-
épített felüljárót. Erre azért volt 
szükség, hogy a Nyárádtő–Radnót 
között levő, már használható au-
tópálya-szakaszról le- és felhajtó 
autóknak ne kelljen áthaladniuk az 
országúton és a vasúton. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla, megtör-
ténik, hogy az autópályán sor alakul 
ki, mert a vasúti sorompó miatt nem 
tudnak haladni a járművek.

Elekes Róbert elmondta, a radnó-
ti csomópontnál az utolsó simításo-
kat végzik, és hamarosan átadják, 
használni lehet. Szintén az utolsó 
munkálatok zajlanak a Radnót–

Maroskece közötti 19 kilométernyi 
autópálya-szakaszon, ami szeptem-
ber végétől lesz használható. Itt a 
pályaszakaszon a munkálatok el-
készültek, de meg kell várni, hogy a 
maroskecei csomópont is elkészül-
jön. Ez a következő pályaszakasz, a 
Maroskece–Aranyosgyéres-szakasz 
része, de enélkül nem lehet hasz-
nálni a Radnótról érkező aszfaltcsí-
kot. „Ennél a csomópontnál is nagy 
erőkkel dolgoztak az elmúlt két hó-
napban, valós esély van arra, hogy 
szeptember végéig használható le-
gyen a csomópont, és újabb pálya-
szakaszon lehessen közlekedni Ma-
ros megyében. Ha ez meglesz, akkor 
Nyárádtőtől Maroskecéig lehet au-
tópályán haladni, elkerülve többek 

között Maroludast és Radnótot” – 
mondta a szóvivő.

Megtudtuk azt is, hogy a nehéz 
anyagi helyzetben levő Straco cég, 
amely a Maroskece és Aranyosgyéres 
közötti szakaszt építi, kisebb erőkkel, 
de dolgozik az említett útvonalon, és 
úgy tűnik, mindent megtesz azért, 
hogy ne bontsák fel vele a szerződést. 
Ezt már többször kilátásba helyezték 
az illetékesek, de még nem tették 
meg. Tudni kell, hogy ha felbontják 
a kivitelezővel a szerződést, akkor 
újra versenytárgyalást kell szervezni, 
annak eredményét megóvhatják, így 
akár évekig is elhúzódhat az eljárás. 
Ezen a 15,7 kilométernyi szakaszon 
a munkálatok valamivel több, mint 
egyharmada van meg.
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Apró lépésektől a látványos munkálatokig Maros megyében

 » A nehéz 
anyagi helyzet-
ben levő Straco 
cég, amely a 
Maroskece és 
Aranyosgyéres 
közötti szakaszt 
végzi, kisebb 
erőkkel, de dol-
gozik az emlí-
tett szakaszon, 
és úgy tűnik, 
mindent megtesz 
azért, hogy ne 
bontsák fel vele 
a szerződést. 




