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Hargita Megye Tanácsa 2011 óta tart egyeztetéseket egy regionális kisreptér célszerűsége és 

hasznosíthatósága kapcsán. Célunk a létező kisrepülőtér esetleges továbbfejlesztése, amely 

képes fogadni kis és közepes kapacitású utasszállító gépeket, légitaxi, vagy eseti járatok 

szintjén Románián belül, illetve Románia és Magyarország között, és rendelkezik egy kis 

utasterminállal, irányítótoronnyal, leaszfaltozott kifutópályával és a szükséges 

fénytechnikával. 

A Hargita Megyéért Egyesület, a megyei tanács által létrehozott civil szervezet, 2015-ben 3,8 

millió forint támogatást hívott le a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából, egy Hargita 

megyei kisreptér fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági előtanulmány elkészítésére. A 

reptér helyszínére vonatkozó megyei felhívásra a csíkcsicsói kisreptér jelentkezett EGYEDÜL, 

HABÁR a lehetséges helyszínekre el volt küldve a felkérés, így a tanulmány a reptérnek azon a 

helyszínen történő fejesztési lehetőségeit elemzi. 

A közbeszerzés eredményeként, a tanulmányt a Planificatio Kft. csíkszeredai cég készíti el, 

felhasználva a korábbi felmérések, elemzések megállapításait és adatait, különös tekintettel a 

Hargita megye tanácsa által szakértők bevonásával elkészített célszerűségi tanulmány 

eredményeire. 

A megvalósíthatósági tanulmány tervezetének bemutatására, valamint Hargita Megye 

Tanácsa ezirányú társulási szerződésének konzultációra bocsátására 2016. szeptember 17-én, 

szombaton, 15.30 órai kezdettel került sor, helyszín a csíkcsicsói jelenleg működő kisreptér. 

A felvezető beszédek során Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke elmondta, hogy amellett, 

hogy a kisreptérnek fontos szerepe lenne a sürgősségi esetek kezelésében és életmentésben, 

akár áruszállításra, katasztrófavédelmi célokra (erdőtüzek vagy légi mentés esetében) 

használhatnák, továbbá vállalkozók, befektetők számára lenne fontos infrastruktúra, mindez 

pedig munkahelyek teremtését jelentené. Mindezek mellett a megyeelnök megjegyezte, hogy 

az egészségügy terén is kihasználható lenne, hiszen ma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház fel van készülve a szerv átültetésekre. Az elnök hangsúlyozta, hogy kisgépek számára 

szeretnék fejleszteni a repülőteret. 



 

Az előtanulmány szerint a kifutó a jelenlegi füves kifutóra épülne, amely majd igény szerint 

kiegészülne. A felmérés szerint Budapest, Bukarest és Kolozsvár irányába van igény 

összeköttetésre, de ezek mellett más regionális repülőterekkel is lenne összeköttetés.  

A megyeelnök hozzátette, hogy a magánszférával és közszférával közösen szeretnék 

fejleszteni a repülőteret. Amennyiben a lakosoktól pozitív visszajelzés érkezik az 

előtanulmányra Hargita Megye Tanácsa átveszi azt és elkezdődhetnek a következő lépések a 

megvalósítása érdekében. Kifejtette, hogy regionális légikikötőtől van szó, amely nem 

konkurencia a Marosvásárhelyi vagy a Brassói nemzetközi repülőtereknek, hanem kisgépek 

számára szeretnének kifutópályát építeni. Ez azért is fontos, mert a fent felsoroltak mellett 

befektetőket vonzana a térségbe, akik jelenleg hiányos infrastruktúra miatt elkerülik 

megyénket, így pedig alternatíva lenne nekik légitaxi szolgáltatást igénybe venni. 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint indokolt a légikikötő 

megvalósítása, hiszen az utasforgalom a térségek és városok között nagymértékű. Az 

államtitkár szerint térségünkbe látogatása három napot vesz igénybe, hiszen két napot az 

utazásra kell szánjon, tehát ilyen megfontolásból is szükség lenne egy időhatékonyabb utazási 

formára. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy Hargita Megye Tanácsa felvállalta az ügyet és 

hangsúlyozta, hogy 2020-ig minden EU-s forrást igyekezni kell kihasználni. 

A felvezető beszédeket követően az előtanulmányt készítő csíkszeredai cég, a Planificatio Kft 

munkatársa, Makó Tünde mutatta be az előtanulmány tervezetét. 

Ezt követően Lőrincz Barna, építész, a kisreptér fejlesztésének építészeti koncepcióit mutatta 

be, a tervezetben javasolt fázisoknak megfelelően. 

Antal András, tulajdonos szerint szükség van egyeztetésre a szomszédos gazdákkal, hogy 

mindenki világosan értse, mi az elképzelés és milyen léptékben. 

Benkő Sándor cégvezető szerint, akinek fia történetesen egy németországi pilótaiskolában 

tanul, a tendencia az, hogy egyre többen használnák a közlekedés ezen formáját itt nálunk is. 

Nem a mostani igényt kell nézni, hanem távlatokban gondolkodni és tervezni. A tuzlai reptér 

is ugyanígy indult el, pont egy ilyen magánterület volt. 

Pap Imre polgármester, Gyímesfelsőlok, hasznos elképzelésnek tartja a fejlesztési tervet és 

meggyőződése, hogy minél szélesebb körben szereznek erről tudomást, annál többen fogják 

támogatni, és lehet érdemben gyorsan lépni, ha mindenki oda áll. 

Darvas Kozma József esperes a tőzeges talaj problémáját vetette fel: az elhordott tőzeget 

virágkertészetnél lehetne hasznosítani.  



 

Fülöp Zoltán, a makfalvi kisreptér tulajdonosa, oktató és pilóta szerint abban az esetben, ha 

nem egy hatalmas utasforgalmú reptérben gondolkodunk, akkor ez egy járható út. Nyugat-

Európában nagyon sok ilyen kis, helyi adottságokra épülő reptér van, például sípályák vagy 

ipari övezetek mellett. Hasonló példaként mondta el a győri kisreptér esetét, amely ezelőtt tíz 

évvel ugyanilyen reptér volt, mint a csicsói és regionális reptérré fejlesztette ki magát. 

A konzultáción jelenlévő Domokos László József, a Hargita Megyei Környzetevédelmi 

Ügynökség vezetője szerint, ha környezetvédelmi szempontból megfelel a helyszín, akkor 

nincs akadálya a reptér megépítésének. A Natura 2ooo-es övezet szempontjából, el kell 

végezni a hatástanulmányt, de nincs erre vonatkozóan kimondottan tiltás a beruházást 

illetően. 

Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke megjegyezte, hogy túl kell lépni a 

repülőzés hobbi jellegén és a gazdasági jelentőségére kell hangsúlyt fektetni, ezért áll az 

intézmény mögéje.  

Összegzés: a jelenlevők javasolták a kisreptérfejlesztésre vonatkozó célszerűségi tanulmányt 

elküldeni Csíkszereda városának, beépítendő a készülő városfejlesztési stratégiába. 

Ugyanakkor, szükség van egy egyeztetésre a szomszédos területek tulajdonosaival is, 

bemutatva az elképzelést. 

 


