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orSzágoS MAgyAr KözéLeTi  nAPiLAP

A román hatóságok még nem számolnak a Budapestet Kolozsvárral összekötő TGV megépítésével

Bukarest fékezi a gyorsvasutat

A kezdeti nekibuzdulás ellenére 
nem szerepel a román hatósá-
gok napirendjén a Budapestet 

Kolozsváron keresztül Bukaresttel 
összekötő nagy sebességű vasúti pá-
lya kivitelezése. A Magyarországot 
és Romániát egyaránt átszelő, TGV 
típusú gyorsvasút kiépítése már tíz 
évvel ezelőtt felmerült a kétoldalú 
tárgyalások során, ám konkrét lépés 
hosszú ideig nem történt az ügyben. 
Az elképzelést legutóbb a magyar 
kormány „melegítette fel”: Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügymi-
niszter a román kollégájával, Teo-
dor Meleșcanuval tavaly októberben 
Kolozsvárt folytatott megbeszélésén 
tett javaslatot a projekt megvalósítá-
sára. A téma Szijjártó és Lucian Șova 
román közlekedési miniszter már-
ciusi találkozóján került ismét na-
pirendre, és elhangzott, hogy a ma-
gyar kormány egymilliárd forintot 
(3,2 millió euró) különített el egy Bu-
dapest és Kolozsvár között építen-
dő gyorsvasút megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítésére. A ro-
mán szállításügyi minisztériumnak 
a témában kiadott közleményében 
egyébként akkor az szerepelt, hogy 
a felek egy Budapestet Bukaresttel 
összekötő gyorsvasút megépítésé-
ről egyeztettek. A projektet a román 
kormány is felkarolta, Liviu Dragnea, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnö-
ke alakulata márciusi kongresszu-
sán többek között arról beszélt, meg-
különböztetett célkitűzésként keze-
lik, hogy mielőbb létrejöjjön az autó-
pálya és gyorsvasút-összeköttetés 
Bukarest és a szomszédos orszá-
gok – közöttük Magyarország – fő-
városa között.

Ehhez képest a román államvas-
utak (CFR) nem számol a szupervas-
úttal, inkább a meglévő pályát fejlesz-
tené. Az állami társaság lapunk írás-
ban feltett kérdéseire közölte: tavaly 
szerződést kötött a Kolozsvár, Nagy-
várad és Biharpüspöki közötti vasúti 
szakasz korszerűsítését és villamo-
sítását célzó megvalósíthatósági ta-
nulmány aktualizálására. A Baicons 
Impex és az Acciona Ingineria cé-
gek konzorciumának még ebben az 
évben le kell tennie az asztalra a do-
kumentumot. Románia közlekedé-
si mesterterve értelmében a 165 ki-
lométeres vasúti pályát huszonnégy 
hónap alatt modernizálnák valami-
kor 2019 decembere és 2021 decem-
bere között, a jelenlegi sínpár meg-

kettőzését is magában foglaló projekt 
költségvetése pedig 477,4 millió euró-
ra rúg áfa nélkül. (Nem hivatalos for-
rások szerint a kivitelezés költsége 
megközelítheti majd az egymilliárd 
eurót). A román szállítási minisztéri-
um korábbi tervei szerint a felújítás-
nak és villamosításnak köszönhető-
en az erdélyi szakasz alkalmas lesz 
a személyvonatok 120, míg a tehervo-
natok 80 kilométeres óránkénti köz-
lekedésére.

Lapunk konkrétan rákérdezett 
a CFR-nél, hogy a társaság szerint 
megvalósítható-e egyszerre a Ko-
lozsvár és a magyar–román ha-
tár közötti vasúti szakasz korsze-
rűsítése, valamint a Budapest ál-
tal ugyancsak erre a szakaszra 
szorgalmazott gyorsvasút kiépítése, 
ám a társaságtól nem kaptunk vá-
laszt. Az államvasutak sajtóosztá-
lya ugyanakkor különböző európai 
uniós rendeletekre (mindenekelőtt a 
transzeurópai hálózatoknak a 2014–
2020 közötti időszakban történő fej-
lesztését célzó határozatra) hivat-
kozva arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a Budapest–Kolozsvár–Bukarest-
gyorsvasút nem szerepel az uniós 

alapokból finanszírozott tervek kö-
zött. A CFR ismertetése szerint a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T) kiterjesztése keretében az 
EU a Budapest–Bécs–Pozsony, a Bu-
dapest és Arad, továbbá az Arad, 
Brassó, Bukarest és Konstanca kö-
zötti gyorsvasút megvalósíthatósá-
gi tanulmányára nyújt támogatást.

Egyébként becsült költségei és a 
romániai infrastruktúra-fejlesztés 
lassú üteme miatt szakértők nehe-
zen kivitelezhetőnek tartják a Buda-
pestet Kolozsvárral, valamint Buka-
resttel összekötő gyorsvasút meg-
építésének tervét. Abban a legtöb-
ben egyetértenek, hogy Románia óri-
ási lemaradásban van a térség or-
szágaihoz képest az infrastruktú-
ra-fejlesztés terén. Mintegy hétszáz 
kilométeres autópálya-hálózatát az 
elmúlt két évben egyetlen méter-
rel sem sikerült bővítenie, költség-
vetési források híján pedig a vasút-
nál mindössze néhány kilométernyi 
sínpár korszerűsítésére futja éven-
te. A felújításra szoruló hálózat mi-
att nálunk sokkal kisebb a vonatok 
átlagsebessége, mint külföldön: mi-
közben Budapest és Hegyeshalom 
között 103 kilométeres óránkénti se-
bességgel közlekednek az IC típusú 
vonatok, Bukarest és Nagyszeben 
között csak 61, Nagyszeben és Arad 
között pedig 47 kilométer az átlag-
sebesség óránként. Ionuț Ciurea, a 
romániai infrastruktúra-hálózat bő-
vítését nyomon követő Pro Infrast-
ruktúra Egyesület alelnöke szerint 
a TGV rendkívül sokba kerülne, rá-

adásul nulláról kellene felépíteni, a 
meglévő infrastruktúra ugyanis nem 
bővíthető ilyen formában. Szakértők 
szerint egy 250 kilométeres sebes-
ségre alkalmas gyorsvasút építési 
költségei sík terepen mintegy tízmil-
lió euróra rúgnak kilométerenként, 
hegyvidéken ugyanakkor a kilomé-
terenkénti ár 80–100 millió euróra is 
emelkedhet. Ennek nyomán a Buka-
rest és Budapest között 850 kilomé-
teren húzódó nagy sebességű vonat 
építési költsége becslések szerint el-
érheti a tízmilliárd eurót. Köllő Gá-
bor kolozsvári egyetemi oktató, az 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság elnöke szerint egy 
gyorsvasútnak csak a felépítménye – 
amibe a zúzott kőágyazat, a kereszt-
alj és a sínek tartoznak – 1,2 mil-
lió euróba kerül kilométerenként, a 
hidak, alagutak és a biztonsági be-
rendezések pedig meg is háromszo-
rozhatják a költségeket. A vasútépí-
tési szakember a Maszol portálnak 
korábban úgy nyilatkozott, műsza-
kilag megvalósítható a terv, ha van 
rá anyagi fedezet, azt is figyelembe 
kell venni azonban, hogy Romániá-
ban a vasútépítés és korszerűsítés 
ugyanolyan lassan zajlik, mint az 
autópályáké. Jelenleg egyébként vo-
naton mintegy nyolc óra a menetidő 
a Budapest és Kolozsvár közti négy-
száz kilométeres szakaszon, ebből 
Nagyvárad és a kincses város között 
kígyózó 150 kilométert a gyorsvona-
tok 2 óra és 40 perc alatt teszik meg.

 Rostás szabolcs

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej
Miközben a magyar kormány már elkülönített egy je-

lentős összeget a Budapest és Kolozsvár közötti gyors-

vasút megvalósíthatósági tanulmányára, értesüléseink 

szerint a román hatóságok egyelőre nem állnak ki teljes 

mellszélességgel a nagyszabású terv mellett.

Leszoktatnák a járdán parkolásról a szentgyörgyieket
Átfogó kampányba kezd a sepsi-
szentgyörgyi polgármesteri hivatal 
városimázs-irodája a helyi rendőr-
séggel közösen annak érdekében, 
hogy leszoktassák a gépkocsiveze-
tőket arról, hogy a járdán parkolja-
nak. A polgármesteri hivatal irodája 
közleményben hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a közlekedésrendésze-
ti szabályzat értelmében tilos a jár-
dán parkolás, a megyeszékhelyen 
azonban – főként a főtér környékén 
– ezt nagyon sokan figyelmen kívül 

hagyják. Rámutatnak, a helyi rend-
őrség ezentúl szigorúbban fog fel-
lépni: első körben figyelmeztetik, 
majd megbírságolják a szabályta-
lankodókat, hiszen akadályozzák a 
gyalogos közlekedést, a gyalogosok, 
a babakocsit toló kismamák kény-
telenek az úttestre lépni, hogy ki-
kerüljék a járdán parkoló autókat. 
A kihágásért a törvény értelmében 
büntetés jár, a járdára parkoló sofő-
rök figyelmeztetésben részesülnek, 
vagy 290 lejes pénzbírsággal sújt-

ják őket, ami 2 büntetőponttal is jár. 
Ugyanakkor az is kihágásnak minő-
sül, ha nem a járdán, hanem az út-
testen hagyják a járművet, ameny-
nyiben az akadályozza a forgalmat. 
Csak abban az esetben lehet az út-
testre parkolni, amennyiben azt 
megengedi az utca szélessége, nem 
zárja el a forgalmat, és nincs parko-
lást szabályzó egyéb jelzés az adott 
útszakaszon. A helyi rendőrök min-
den esetet külön bírálnak el, meg-
vizsgálva, hogy az autó az utca me-

lyik szakaszán mennyi ideig áll, és 
milyen mértékben foglalja el a jár-
dát. A helyi rendőrség adatai sze-
rint az elmúlt hetekben 41 alkalom-
mal részesítettek figyelmeztetés-
ben gépkocsivezetőket, és 74 pénz-
bírságot róttak ki a járdán hagyott 
autók tulajdonosainak, ugyanakkor 
a közeljövőben a lakónegyedekben 
is ellenőrizni fogják a szabálytala-
nul parkolókat.

bíRó blanka

Csigatempó. A Budapest és Kolozsvár közötti négyszáz kilométeres szakaszon jelenleg nyolcórás a menetidő
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