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INDUL A KÖZBESZERZÉS A NAGYSEBESSÉGŰ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

Közelebb a Budapest–Kolozsvár-szupervasút
Kiírták a közbeszerzé-
si eljárást a Budapestet 
Kolozsvárral összekötő 
gyorsvasút országhatárig 
történő kiépítését célzó, 
költség-haszon elemzést is 
tartalmazó részletes meg-
valósíthatósági tanulmány 
elkészítésére.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K özzétették a magyar ha-
tóságok a közbeszerzési 
tájékoztatót a Budapestet 

Kolozsvárral összekötő nagyse-
bességű vasútvonal megvaló-
síthatósági tanulmányának el-
készítésére. A magyar kormány 
évek óta szorgalmazza a nagy-
szabású beruházást. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által 
kiírt ajánlati/részvételi felhívás 
a Budapest és a kincses város 
közötti gyorsvasút országha-
tárig történő kiépítését célzó, 
költség-haszon elemzést is tar-
talmazó részletes megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítésére 
vonatkozik. A Magyarépítők.hu
által szemlézett tájékoztatóban
szereplő műszaki adatok értel-
mében a vasúti pálya magyar-
országi szakasza 250–300 kilo-
méter hosszú lenne. A pálya-
szakasz jellemzően 250, 300 
vagy 350 kilométeres sebességet 
tenne lehetővé óránként, és leg-
alább 500 ezer utas szállítását 
oldaná meg évente.

Tartalmaznia kell a tanulmány-
nak legkevesebb két, átlagosan 
legalább 70 135 lakosú város kö-

zösségi közlekedési rendszerébe 
történő csatlakozást, intermo-
dális csomópontot is. Feltétel to-
vábbá speciális műtárgyak, külö-
nösen nagyobb folyók, folyamok 
(elsősorban a Tisza, valamint a 
Körösök, Szamos) keresztezé-
sénél, nagy forgalmú közutak 
keresztezésénél, városi környe-
zetben, nehéz domborzati viszo-
nyok között létesítendő műtár-
gyak, hidak, alagutak kiépítése. 
Az ajánlatok vagy részvételi ké-

relmek benyújtásának határideje 
2020. február 26.

A 450 kilométer hosszúságú 
Budapest–Kolozsvár-gyorsvas-
út kiépítésére a magyar kor-
mány tett javaslatot évekkel 
ezelőtt, 2018 januárjában pedig 
az Orbán Viktor vezette kabinet 
jóvá is hagyta az infrastruktu-
rális beruházás létrehozásának 
tervtanulmányait. Budapest 
egymilliárd forintot (3,2 millió 
euró) különített el a gyorsvasút 

megvalósíthatósági tanulmá-
nyának elkészítésére. Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügy-
miniszter 2018 februárjában 
tett bukaresti látogatása során 
tárgyalt a gyorsvasút meg-
építéséről a román külügymi-
nisztérium akkori vezetőjével, 
Teodor Meleșcanuval. Akkor 
Szijjártó elmondta: egyetértés 
van Magyarország és Románia 
között abban, hogy a térség 
első TGV-típusú gyorsvasúti 

összeköttetése Budapest és Ko-
lozsvár között épüljön meg.

Bár a kétoldalú tárgyalások 
során többször felvetődött, hogy 
a gyorsvasút-összeköttetést nem 
csak a magyar főváros és Ko-
lozsvár, hanem Budapest és Bu-
karest között kellene megterem-
teni, a román hatóságok nem 
tettek konkrét lépéseket ebbe az 
irányba. A román államvasutak 
(CFR) két évvel ezelőtt a Króni-
ka kérdésére közölte, szerződést 
kötött a Kolozsvár, Nagyvárad 
és Biharpüspöki közötti vasúti 
szakasz korszerűsítését és villa-
mosítását célzó megvalósítható-
sági tanulmány aktualizálására. 
Răzvan Cuc volt közlekedési 
miniszter tavaly áprilisban úgy 
nyilatkozott, a bukaresti tárca 
rendelkezik már egy megvaló-
síthatósági tanulmánnyal, amit 
a létező Kolozsvár–Biharpüspö-
ki-vasútvonal korszerűsítésére 
készítettek el, hogy a vonalon 
közlekedő személyvonatok elér-
hessék az óránkénti 160 kilomé-
teres sebességet. A munkálatok 
tervezése és kivitelezése viszont 
azóta sem kezdődött el.

Szakértők szerint egyébként 
egy 250 kilométeres sebesség-
re alkalmas gyorsvasút építési 
költségei sík terepen mintegy 
tízmillió euróra rúgnak kilo-
méterenként, hegyvidéken 
ugyanakkor a kilométerenkén-
ti ár 80–100 millió euróra is 
emelkedhet. Ennek nyomán a 
Bukarest és Budapest között 
850 kilométeren húzódó nagy 
sebességű vonat építési költsé-
ge becslések szerint elérheti a 
tízmilliárd eurót.

250 kilométer/óra felett. 450 kilométeres gyorsvasutat terveznek Budapest és Kolozsvár között
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 » BÍRÓ BLANKA

Bár a hét elején Florin Cîţu pénz-
ügyminiszter határozottan le-

szögezte, hogy idén nem lesznek 
módosítások az adótörvénykönyv-
ben, a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság (RMKT) könyvelők 
számára szervezett sepsiszent-
györgyi találkozóján György Attila, 
a pénzügyminisztérium állam-
titkára arra hívta fel a jelenlevők 
fi gyelmét, hogy jelenleg a parla-
ment előtt 1500 törvénytervezet 
van, amiből 174 pénzügyi jellegű. 
Tovább lebontva 118 tervezet 
érinti az adótörvénykönyvet, 40 
az adóeljárási szabályozást és 16 
mindkettőt. Az államtitkár által 
ismertetett statisztika szerint a leg-
régebbi pénzügyi tervezet 2007 óta 
hever a parlament előtt.

Mint György Attila rámutatott, a 
legtöbb jogszabályjavaslat olyan 
módosításra vonatkozik, amire 
nincs pénzügyi fedezet, például 
különböző adócsökkentéseket 
kérnek, vagy olyan törvényterve-
zetek, amelyek ellentmondanak 
az uniós szabályozásnak. Példa-
ként említette az általános forgal-

mi adó (áfa/TVA) csökkentésére 
vonatkozó módosító javaslatokat 
vagy különböző diff erenciált áfa-
kulcsok bevezetését. Ezeknek az 
államtitkár szavai szerint mind 
hatalmas lenne a költségteher 
vonzatuk, annál is inkább hogy  
jelenleg Romániában uniós szin-
ten az egyik legalacsonyabb az 
általános forgalmi adó.

Az előadáson elhangzott: több 
kezdeményezés vonatkozik az 
adóleírásokra, de vannak olya-
nok is, amelyek pozitívan érintik 
a költségvetést, például a magas 
nyugdíjak megadózása. György 
Attila arra is kitért, hogy vannak 
adókedvezmények, amelyek kis 
közösségeket érintenek, tehát 
nincs jelentős hatásuk a büdzsé-
re, de „megnyitják a Pandóra 
szelencéjét”, hiszen más cso-
portok is igényelhetik ezek alap-
ján. Itt példaként az IT-szektor 
adómentességét és az újságírók 
tervezett adókedvezményét em-
lítette.

„A pénzügyminisztérium stabi-
litásra törekszik az adórendszer-
ben” – szögezte le a pénzügymi-
nisztériumi államtitkár.

Az RMKT által szervezett, Haté-
kony adóhivatal – versenyképes 
vállalkozások című, könyvelők 
számára rendezett sepsiszentgyör-
gyi találkozó előadói és résztvevői 
is egyetértettek abban, hogy kiszá-
mítható adókörnyezetre van szük-
ség. Elhangzott továbbá, hogy az 
értelmezhető törvények gyakran 
„fegyvert” biztosítanak az adóel-
lenőröknek, az adóhatóság célja, 
hogy az adófi zetők „önként térje-
nek a jó útra”.  Az immár negyedik 
alkalommal megszervezett találko-
zón Édler András, a Kovászna Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke például arról értekezett, 
hogy a vállalkozók lehetőségei 
végtelenek, kontinenseken át-
nyúló tranzakciókra is lehetőség 
van, de ez kötelezettségekkel jár, 
nem elég ismerni az ország törvé-
nyeit, hanem az uniós és az egész 
világra kiterjedő szabályozásokat 
is tudni kell. Debreczeni László 
adótanácsadó eközben azt hang-
súlyozta, hogy egyik célkitűzésük 
a szakmai anyanyelv megőrzése, 
hiszen az erdélyi magyar szakem-
berek sok román és angol kifeje-
zést használnak.

Kiszámítható adókörnyezetet várnak
H I R D E T É S




