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Közel kétmilliárd euróba 
kerül a megvalósítása, 
kisajátításokat és épület-
bontásokat is feltételez a 
Szászfenes–Kolozsvár-met-
róvonal, melynek megva-
lósíthatósági tanulmányát, 
az anyagi és műszaki mu-
tatókat tegnap rendkívüli 
ülésen hagyta jóvá a helyi 
tanács. Emil Boc polgár-
mester rámutatott: ez egy 
„22. századi projekt”, mely 
csak a közösség összefogása 
révén valósulhat meg.

» PAP MELINDA

„N em mára vagy holnapra 
szól, ez a 22. század pro-
jektje” – jellemezte a ko-

lozsvári metróvonal tervét a tegnapi 
tanácsülést megelőző felszólalásá-
ban Emil Boc polgármester, aki sze-
rint a kincses város lakossága va-
lójában hosszú távon profi tálhat a 
földalattiból. Rámutatott, ez befek-
tetési szempontból és gazdaságilag 
is fontos projekt, mely hosszú távon 
megoldaná a város jelenlegi mobili-
tási problémáit, és élhetőbbé tenné 
Kolozsvárt. Emlékeztetett, évekkel 
ezelőtt épp a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) kérte, hogy építsenek 
földalattit a kincses városban, és 
aláírásokat is gyűjtött e célból. 2017-
ben derült ki, hogy szakmailag is 
megvalósítható, így az elmúlt évek-
ben elkezdték elkészíteni a szüksé-
ges dokumentációt. Boc szerint a 
városi közszállítás szempontjából 
öt lehetséges megoldást elemeztek, 
a könnyűmetró mellett a nehézmet-
ró, a villamos és a busz is szerepelt 
alternatívaként, végül az első bizo-
nyult a leghatékonyabb megoldás-
nak a kincses város problémájára. 
Hiszen a villamos kevesebb utast 
bírna el, csak a metró utasainak fe-
lét tudná behozni, még ha egymást 
is érnék a szerelvények, de a Helyi 
Érdekeltségű Vasút (HÉV) sem len-
ne annyira hatékony, mint a metró, 
mondta a polgármester. Rámuta-
tott, az országos helyreállítási terv 
révén (PNRR) adódott egy hatalmas 
fi nanszírozási lehetőség, hogy élni 
tudnak vele, az annak köszönhető, 
hogy korábban elkezdtek dolgozni 
az ügyön, és megvan a megvalósít-
hatósági előtanulmány.

Nem kifi zetődő
„Semmilyen metró a világon nem 
kifi zetődő anyagilag, a londoni 
sem” – válaszolt a metró tervét érin-
tő kritikákra Emil Boc, aki szerint 
ha így lenne, a földalattikat magán-
cégek építenék. A közszállítás sem 
kifi zetődő, de stabil és hosszú távon 
fenntartható, kevésbé szennyez,  
ezért fektetnek bele világszerte, tet-
te hozzá. A metró működtetéséhez 
a világ bármely részén szubvenci-
óra van szükség, mondta az elöljá-
ró, aki szerint erre évi 12–13 millió 
euró kellene, amit a tervek szerint a 
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Sínre tették a kolozsvári metró tervét

Kézben tartja? Emil Boc polgármester ambiciózus metróterve emberek tízezreinek az életére hathat ki

» A tervezés 
18 hónap, a 
közbeszerzé-
si folyamat 14 
hónap lenne, a 
kivitelezésre 128 
hónapot számol-
tak, a metróvonal 
szakaszonként 
valósulna meg.

kormány adna, ahogy azt a bukaresti 
metró esetében is teszi. Boc szerint a 
metró terve hosszú távon befektetése-
ket, olcsó közlekedést, élhető várost, 
egészséges közösséget eredményez. 
Rámutatott, az elemzéseket a szak-
emberek készítették, a projekt meg-
valósítható, és nem arról szól, hogy 
ő személyesen akarja. „A metróhoz 
mindenki ért, mint a focihoz, de a 
szakemberekre kell hallgatni. Ahogy 
a járvány esetében is, hiszen a vak-
cinákhoz is mindenki ért, de a tudo-
mány adja meg a megoldást” – vont 
párhuzamot Boc.

Mindenki projektje?
Az elöljáró valamennyi pártnak 
megköszönte, hogy ilyen vagy olyan 
módon segítette a metró tervét, töb-
bek között az RMDSZ-nek is, mely 
szerinte országos és helyi szinten is 
stabil koalíciós partnerként támogat-
ta a projektet. A PNL-s elöljáró arra is 
felhívta a fi gyelmet, hogy a metróvo-
nal terve nem versenyez a körgyűrű 
tervével, hanem kiegészítik egymást. 
Elmondta, a kolozsvári és bukares-
ti metróvonal és az autósztrádák a 
PNRR révén, míg a körgyűrű és a 
HÉV a szektoriális szállításügyi ope-
ratív programok révén valósulhatna 
meg. Hangsúlyozta, hogy a többi 
kolozsvári infrastrukturális projekt 
is folytatódik. Zárásként elmondta: 
a terv megvalósítható, de ehhez ösz-
szefogásra van szükség, a teljes kö-
zösség projektje kell legyen. „Csak 
együtt vagyunk erősek, a sokszínű-
ség mellett fontos, hogy egy irányba 
haladjunk” – próbálta meg együtt-
működésre bírni az online ülésen 
jelen lévő 27 tanácsost Boc.

Mindenre is fi gyeltek?
Ionel Oprea, a tervező konzorcium, 
a SWS – Systra – Metrans társulás 
képviselője a projekt ismerteté-
sekor elmondta: az első, Szászfe-
nes–Kolozsvár-metróvonal becsült 
összköltsége közel 2 milliárd euró. 
A metróvonal 21 kilométeres lesz, 
amelyet – a megvalósíthatósági 
tanulmány szerint – 2030-ban na-

ponta több mint 160 ezer utas vesz 
majd igénybe.

A tervezés 18 hónap, a közbeszer-
zési folyamat 14 hónap lenne, a ki-
vitelezésre 128 hónapot számoltak, 
a metróvonal szakaszonként való-
sulna meg. A metróvonal 19 meg-
állóval és egy felszíni kocsiszínnel 
rendelkezik majd, ahol 26, egyen-
ként háromvagonos, 51 méter hosz-
szú, 540 férőhelyes szerelvényeket 
állomásoztatnak. Ez egyben szerviz 
is lenne, bárminemű karbantartási 
munkálatot el lehet majd végezni 
itt. A járművek vezető nélküliek 
lesznek, így a metrónak mindössze 
515 alkalmazottja lesz, ami a napi 
utasszámmal összevetve arányai-
ban háromszor kevesebbet jelent, 
mint például a bukaresti metró ese-
tében. A kolozsvári földalatti haté-
konysága e tekintetben a londoni 
metróéhoz hasonló, hangzott el.

Az alagutak fúrása a föld alatt 
zajlik önműködő berendezésekkel, 
az építőtelepeken lenne csupán 
felszíni munka, ahol kihozzák a 
kinyert földet, illetve kialakítják 
a megállókat, hangzott el. Ugyan-
akkor az alagutakban is ki kell 
alakítani vészkijáratot, ha vala-
miért megállna a szerelvény. Op-
rea rámutatott, a fúróberendezést 
nagyon drága megállítani, így a 
felszínen is biztosítani kell annak 
folyamatos működtetését.

A kormány felelőssége?
Ionel Oprea hangsúlyozta, bár kisa-
játításokat és bontásokat is feltéte-
lez, a projekt nem érinti a belvárosi 
műemlék épületeket, egyetlen, tör-
ténelmi szempontból fontos ingat-
lant sem kell lebontani. Példaként 
a Szent Péteri-templomot említette, 
ahol a két párhuzamos metróvonal 
körbefogja majd az istenházát, hogy 
még véletlenül se tegyen kárt benne. 
Elhangzott, hogy 130 ezer négyzet-
méter magánterületet kellene kisajá-
títani, míg a lebontások elsősorban a 
Mócok (Calea Moților) útja és a Mikó 
(Clinicilor) utca környékét érintenék, 
ez ugyanis a legszűkebb szakasz.

Oprea a projekt anyagi vonzatá-
ról elmondta, hogy a fi nanszírozás 
európai uniós alapokból érkezik a 
szállítási minisztériumon keresz-
tül, a haszonélvező pedig a kolozs-
vári és szászfenesi önkormányzat 
alkotta konzorcium. Elhangzott, a 
Mărăști negyedben, az IRA környé-
kén 25 százalékkal többe kerül majd 
az eredeti projekt, a környéken fel-
fedezett sótömb miatt, így itt speci-
ális megoldásokra volt szükség.

A metróvonal nem halad át Na-
tura 2000-es területeken, de több 
belvárosi zöldövezetet is érint majd, 
ugyanis itt lesznek kialakítva az 
aluljárók. A projekt során fákat is 
ki kell vágni, például az Unirii úton, 
de az ígéret szerint ezeket pótolják.

Elhangzott, bár a beruházás nem 
hoz profi tot, szociális, környezet-
védelmi és gazdasági szempontból 
megtérül. A következő lépés, hogy a 
szállítási minisztérium tárcaközi bi-
zottság elé viszi a projektet, és meg-
születik a kormányhatározat. Mint 
elhangzott, a fi nanszírozás nem a 
kolozsvári önkormányzat, hanem a 
szállítási tárca révén történne, uni-
ós támogatásból, illetve hitelből, 
melyért szintén a kormány vállal 
kezességet.

Több idő kell?
A határozattervezethez hozzászóló 
tanácsosok többek között azt ki-
fogásolták, hogy túl hamar kellett 
végigrágni magukat a több száz 
oldalas dokumentáción, és úgy 
vélték, a testületnek nem kellene 
ilyen erőltetett menetben elfogadni 
egy ilyen fontos, a város teljes la-
kosságát és arculatát érintő projek-
tet. Sokan azt kifogásolták, hogy a 
metróvonal miatt emberek tucatjai 
„kerülhetnek utcára”, ugyanis a 
kisajátítások egy sűrűn lakott te-
rületen történnek majd. Volt, aki 
úgy vélte, a projekt valós kockáza-
ta, hogy a metrónak nem lesz ele-
gendő kihasználtsága. Felrótták a 
városvezetésnek, hogy miközben 
eddig a villamos- és autóbusz-köz-
lekedést fejlesztette, most bevállal 
egy olyan projektet, mely 15 évre 
megnehezíti a városlakók életét.

Emil Boc csípős válaszában a de-
mokrácia működését ecsetelte, rá-
mutatva: a legitimitás a szavazatok 
révén születik, míg a tervek mögött 
szakértői vizsgálatok állnak. Van-
nak, akik a mára gondolnak, van-
nak, akik a jövőre, szólt a replika.

A tanácsosok közül többen azt 
vetették a tervező és a városvezetés 
szemére, hogy csak az optimista 
forgatókönyvvel számol, a nega-
tívval nem. Például nem gondol 
arra, hogy csak a Kálvária-domb 
régészeti feltárása több időt vehet 
igénybe, és ez kitolhatja az eredeti 
ütemezést. Ahogy az egyéb, menet 
közben felszínre kerülő problémák 
sincsenek beütemezve, holott elna-
polhatják az eredeti ütemtervet, és 
veszélyeztethetik a fi nanszírozást.

A metróvonal tervének vitája 
több mint három és fél órát tartott, 
a határozattervezetet végül 24 tá-
mogató és 2 ellenszavazattal elfo-
gadta a helyi tanács.
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