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A nagy autórobbanás 
a gödrök hazájában

A rendszerváltás utáni évekre ez 
az amúgyis gyenge lábakon álló 
infrastruktúra rohamosan romlani 
kezdett, Románia és ezen belül Szé-
kelyföld a gödrök hazája lett – ezzel 
szemben pedig rohamosan megnö-
vekedett a gépjárművek száma. Az 
elmúlt három évtizedben több hul-
láma volt a használt autók Románi-
ába való beáramlásának, az autózás 
igazi kultusz lett, a járművek száma 
nagyon megnőtt. Tavalyi adatok 
szerint Csíkszeredában több mint 15 
ezer, Székelyudvarhelyen majdnem 
19 ezer, Gyergyószentmiklóson több 
mint 8 ezer gépjárművet tartottak 
nyilván, Sepsiszentgyörgyön pedig 
számuk meghaladta a húszezret. 

Az utóbbi tíz-tizenöt évben Szé-
kelyföldön (is) tapasztalható soka-
dik, de rendszeres és szinte minden 
kisebb településre kiterjedő aszfal-
tozási hullám egy másik jelenségre 
derített fényt: útjaink vannak, egyre 
több autónk van, de a gépjárműveze-
tési kultúránk nem növekedett olyan 
ütemben, mint az autók és az aszfal-
tozott utak mennyisége. 

Megfontoltság 
és vakmerőség között 

A romániai újságolvasó a hosszú 
évek óta rendszeresen közölt autóbal-
eseti statisztikákat bizonyára rossz 
szájízzel nyugtázza. Bár az elmúlt év-
tizedben a halálos autóbalesetek szá-
ma az országban 22%-kal csökkent, 
a tagországok között mind 2010-ben, 
mind pedig a legutóbbi felmérésen 
az utolsó helyet foglaljuk el az 1000 
lakosra számított halálos balesetek 
alapján. A közkedvelt újságírói értel-
mezés szerint a romániai sofőröknek 
„hiányzik” az autóvezetési kultúrá-
juk, pedig az egyáltalán nem hiány-
zik, hanem nagyon is jelen van. A 
kulturális sajátosságok határozzák 
meg azt, ahogyan vezetünk.  

Ha a közlekedésbiztonsági ada-
tokat térképre vetítjük, kézenfekvő 
megállapítás, hogy a feszesebb, ki-
mértebb kultúrát képviselő északi 
országokban, mint a németek, ango-
lok, vagy skandinávok esetén a bal-
eset esélye is kisebb. A rugalmasabb, 
s nagyobb esetlegességgel jellemez-
hető kultúrák, mint a kelet-európai, 
s főként balkáni államok közlekedé-
se túlnyomórészt nagyobb rizikóval 

jár. A közúti infrastruktúra, vagy a 
gépjárművek fejlesztésével, a forga-
lom irányításával és ellenőrzésével 
ugyan elérhető fejlődés, azonban a 
kulturális beidegződéseket nem le-
het egykönnyen megváltoztatni. A 
baleseti statisztikák javulásának a 
mértéke az uniós átlaggal csaknem 
teljesen egybeesik, de a romániai 
utak biztonsága talán sohasem lesz 
a skandinávokéhoz hasonló.

Infrastruktúra-fejlesztés 
a „smekkerség” árnyékában

Egy korábbi szaktanulmány meg-
állapítása szerint a fejlett műszaki 
jellemzőkkel épített gyorsforgalmú 
utak km-re számított balesetszáma 
fele, illetve harmada a korszerűtlen 
utakénak. Az Országos Statiszti-
kai Hivatal (INS) legutóbbi közlése 

alapján Románia 86 ezer km hosszú 
közútjának csaknem egyharmada, 
28 ezer km kövezett és földút. A fej-
lesztési programok és építkezések 
monitorizálásáért felelő Pro Infra-
structura Egyesület jelenlegi elnöke, 
Ionuț Ciurea is abban összegezte a 
problémát, hogy az infrastruktúra 
nem felel meg a jelenlegi autópiac 
követelményeinek. A közúti infra-
struktúra fejlesztésével és kezelé-
sével megbízott társaság (CNAIR) 
egykori szóvivője, Alin Șerbănescu 
a Deutsche Welle romániai riporteré-
nek óvatosan úgy fogalmazott, hogy 
a kivitelezők hajlamosak a szerző-
dések és a törvényhozás bizonyos 
elemeivel spekulálni. A romániait 
a németországi helyzettel állította 
kontrasztba, ahol egy pályázatot 
megnyert építész betű szerint betart-
ja a szerződést, s nem próbál meg a 

kivitelezés rovására nyerészkedni. 
Az infrastruktúra fejlesztése tehát 
hiába tekinthető az uniós közleke-
désbiztonsági stratégia alappill-
érének, ha a projektben résztvevők 
megvesztegethetők.

Határtalan Balkán

A Deutsche Welle riportja a romá-
niai utak kétes minőségére is kitér, 
amelyek oka valahol a befektetések 
hiánya és a korrupció határán kere-
sendő. A sajtóhírekből jól ismert Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak újraválasztott elnöke és további 
12 vádlott-társa ellen indított, immár 
hét éve húzódó bírósági eljárás. Az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) vádjai között két megyei 
útszakasz javítása kapcsán, közérdek 
ellen elkövetett többrendbeli hivatali 
visszaélés is szerepel. A DNA vádira-
tát megszellőztető Átlátszó Erdély 
még 2015-ben közölt részleteket az 
ügyről. A tényfeltáró riportban sze-
repel, hogy a megyei tanács által sza-

bálytalanul kiírt közbeszerzéssel a 
Stravia Group SRL-t hozták előnybe, 
akivel később összejátszva a 131-es 
megyei út felújításakor az előírt 16 
helyett csak az 5 cm-es felső koptató-
réteget fektették le. A hat alkalommal 
újrakezdett bírósági tárgyalás azóta 
sem zárult le. Ha a vádpontok beiga-
zolódnak, újra feltehetjük a kérdést: a 
saját közösségünk képviselői meny-
nyire részei annak a politikai kultú-
rának, amit oly sokszor ostorozva a 
Dâmbovița partjával azonosítunk? 
Ha a Balkán határvonalát történel-
mi-szellemi törésvonalnak is tekint-
jük, s elismerjük a kölcsönös szellemi 
kisugárzást, fi gyelembe vesszük az 
elmúlt száz év népességmozgásait, 
melyek során jelentős regáti román 
lakosság telepedett meg az erdélyi 
városokban, akkor a balkániság ha-
tárai kitágulnak. 

Svédország mint ellenpólus

A pozitív példák között kiemelt 
Svédország már 1997-ben olyan am-
biciózus tervet fogadott el, amely 
zéró toleranciát hirdetett nemcsak 
a halálos közúti balesetek, de a sú-
lyos személyi sérülések esetén is. A 
balesetek súlyosságának csökkenté-
sénél épp az úthálózat korszerűsíté-
sét hangsúlyozzák, amely területen 
Romániának oly nagy hiányosságai 
vannak. Ha az emberek biztonság-
igényét tekintjük, az is beszédes, 
hogy Svédországban már a 2000-es 
évek elején arról írtak, hogy az uta-
sok (nem a sofőrök) 95%-a használja 
a biztonsági övet. A Deutsche Welle 
riportja szerint a romániai hatósá-
gok egybecsengő véleménye, hogy 
a közlekedési balesetek legfőbb oka 
a sofőrök fegyelmezetlensége, a 
szabályok fi gyelmen kívül hagyása. 
A román közlekedésrendészet éves 
következtetései szerint a települé-
sen kívüli balesetek legfőbb okai a 
gyorshajtás, a fi gyelmetlenség és a 
mobiltelefon-használat. 

A 2000-es évektől az uniós tag-
országok közlekedésbiztonságában 
megfi gyelhető különbségek jelen-
tősen csökkentek. A halálozási ará-
nyokat tekintve a skála két végét je-
lentő Svédország és Románia között 
mégis négyszeres a különbség. Az 
országok közötti eltérések csökken-
tése érdekében 2019-ben egy, az Eu-
rópai Parlament által fi nanszírozott 
projekt lépett életbe, amely román 
közlekedésbiztonsági szakemberek 
bevonásával zajlik. Hogy a kulturá-
lis sajátosságok felülírhatók, azt a 
hagyományosan rosszul teljesítő Gö-
rögország esete mutatja, amelyik az 
elmúlt években az unió legkiemelke-
dőbb fejlődését mutatta, a halálos ál-
dozatok számát 45%-kal csökkentve. 

Noha Svédország a mérések 
alapján is távol húzódik Romániá-
tól, a Kolozsvár-Malmö repülőjárat 
néhány óra alatt egymás szomszéd-
jaivá tehet minket. A közlekedésbiz-
tonság feltételei kétségkívül fejlesz-
tendők, mégis önromboló lehet az 
az újságírói gyakorlat, amelyik az 
„Európa sereghajtói” címkét suly-
kolja belénk. Nem az autóvezetési 
kultúra hiányáról, hanem a kultúra 
megnyilvánulásáról beszélhetünk.

Székelyudvarhely főtere a kockaköves 
borítással és az épülő szállodával 
a háttérben 
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