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Az ötös metró tulajdonképpen az 
Észak-déli Regionális Gyorsvasút. 
A ráckevei (csepeli) és a szen-
tendrei HÉV összekötésével 
alakulna ki ez a „metróvonal”. 
A vonalhossz megközelítené a 
100 kilométert és 74 állomásra 
oszlana, a már meglévõ HÉV-állo-
másokkal együtt – tájékoztatott 
a sajtóosztály. Ebbõl körülbelül 
80 kilométer a felszínen, a többi 
20 kilométer pedig a felszín alatt 
épülne. Az eredeti tervek szerint 
a beruházás uniós forrás igény-
bevételével, 2013-ig épült volna 
meg. Az ötszázmillió forintos 
költségrõl megtudtuk, hogy azt a 
vonal-elõkészítõ, tervezési mun-
káira fordították. 

– A létesítmény megvalósítható-
sági tanulmányának, engedélye-
zési tervének, az engedélyezési 
eljárás lefolytatásának, az uniós 
pályázat összeállításának és a ten-
dertervek elkészítésének költsé-
ge mintegy 500 millió forint volt, 
amelyhez a fõváros 20 százalé-
kot önrészként, azaz 100 millió 
forintot biztosított – tájékozta-
tott a fõvárosi sajtóosztály. – Az 
elõkészítõ munka közel négy éve 
tart, központi költségvetési meg-
fontolásból azonban a gyorsvasút 

megvalósítási ideje átütemezéssel 
a 2013 utáni idõszakra került át. 

Dorner Lajos, a Városi és 
Elõvárosi Közlekedési Egyesület 
alelnöke szerint miközben ennyi 
pénzt már eldöntöttek, alapvetõ 
kérdésekben nem született végle-
ges döntés. – Miközben tervekrõl 
és állomásszámokról vitáztak 
olyan alapvetõ kérdésekben nem 
született döntés, hogy melyik 
peremmagasság szabványt hasz-
nálják: a nagyvasutakra jellemzõ 
550 milliméterest vagy metrósza-
bványnak számító 1100 millimé-
tert. A HÉV-ek peremmagassága 
– amelyre az ötös metró hálózata 
épülne – jelenleg 700 milliméte-
res. Ugyanígy a tervezés kezdetén 
a villamosmeghajtással kapcsolat-
ban is dönteni kellett volna vala-
melyik szabvány mellett. A VEKE 
a kapkodás helyett inkább a 2-es 
metró és a Gödöllõi HÉV összekö-
tésének megoldását, majd pedig 
az 5-ös metró déli oldali fejleszté-
sét szorgalmazná: a Ráckevei és 
a Csepeli HÉV-eket kellene úgy 
meghosszabbítani, hogy azok 
elérjék a 2-es és a 3-as metró 
vonalát, így színvonalas közleke-
dési hálózat lenne kialakítható.

� G.�B.�

Amikor megkérdeztük a 
fõpolgármestert, a teljes falucs-
kát birtokolja-e, az volt a 
válasz, hogy csak a fõépület 
fele az övé, a másik fele a fele-
ségéé, a többi házat barátai 
vették meg, akik nem hatal-
mazták fel arra, hogy meg-
nevezze õket. A tulajdoni 
lap idõközben elveszett, a 
vételár ismeretlen. A teljes 
akkori cikkel nem untatnám 
az olvasókat, de tudni kell, 
hogy arrafelé nincs homok, 
ezért a kitermelt sziklákat kel-
lett géppel összezúzni ahhoz, 
hogy habarcsot és vakolatot 
készítsenek. Víz közel s távol 
sincs, lajtos kocsikkal hordták 
az építkezéshez, de az ivó- 
és öntözõvizet is tárolókból, 
ciszternákból nyerik. Szükség 
is volt rá, mert ottjártunkkor 
épp Demszky lovai legelésztek 
a telepített gyepen.

Lóvá tett ország
A lovak központi szerepet játsza-
nak Demszky életében. Izlandi 
látogatásán, ahová a hivatalos ver-
zió szerint a geotermikus energia 
kihasználását ment tanulmányoz-
ni, a reykjavíki sajtó akkori cikkei 
szerint saját célra vásárolt törpe-
lovat. Az izlandi újságíró nyil-
ván félreérthetett valamit, mert 
Demszky itthon már – a vámérték-
kel megegyezõ értékû – adásvételi 
szerzõdéssel bizonygatta, hogy a 
valódi vevõ egy barátja. Budapest 
lakói azóta is saját bõrükön érez-
hetik, hogy geotermia helyett gáz 
van. Sokat viccelõdtek a 4-es metró 
egyik változatába rajzolt pasaréti 
úti kitérõvel is. A Budakeszin lakó 
Demszky tényleg az ottani lovar-
dába járt lovagolni, és a megálló 
ötlete – az elherdált metrómilliár-

dok ismeretében – ma már nem is 
tûnik fantazmagóriának.

A sokadik BKV-ügy
Az elsõ balhé akkor tört ki, ami-
kor a BKV épp akkor fejlesztette 
vízi jármûparkját egy yachttal, 
amikor Demszky Gábor kisha-
jó-vezetõi vizsgájára készült. 
A BKV úgy magyarázta, hogy a 
kiemelt üzletfeleket hajókáztat-
ják a Hollandiából drága pén-
zen vásárolt hajón. Hogy mi 
célt szolgált a hajó valójában, 
azt olvasóink képzelõerejére 
bízzuk. Egyik akkori kollégám 
még be tudott lesni a kajütbe: 
az egyetlen komolyabb bútorda-
rab egy franciaágy volt benne.

Mindenre van magyarázat
A fõpolgármester jármûparkját 
a közterület-fenntartásra szako-
sodott fõvárosi cég volt hiva-
tott biztosítani. A Volskwagen 
Touareg luxusautó beszerzését 
az árvíz elleni védekezés koor-
dinációs feladataival magyaráz-
ták, és nem a kusari villához 
vezetõ út állapotával. A Fõkefe 
szakembereivel egyébként sze-
mélyesen is találkozhattunk a 
festõi sziklaszirten, ahová – a 
késõbbi magyarázat szerint – a 
fõpolgármester autóját érkeztek 
javítani. Nekünk ezzel szemben 
úgy tûnt, hogy a kúriaépületen 
belül bütykölnek valamit.

Már így volt, amikor bejöttem

Demszky mûködését elejétõl 
a végéig botrányok kísérték. 
A fõvám téri csarnok építése 
során pénzzel együtt felszívódó 
kivitelezõtõl, a lopóautókkal és 
a bevétellel együtt eltûnt olasz 

cégen át, egészen az alagútfúró-
metróépítõ céggel kötött elhibá-
zott szerzõdésig. Az is különös, 
hogy szinte minden fõvárosi 
elektronikát a Siemenstõl vásá-
roltak: a parkolóautomatáktól, a 
jelzõlámparendszeren át, a metró 
biztonsági berendezéséig. A budai 
rakpartépítést is ismerõsre, a 
közmû gyarmatosításról elhíresült 
Veiola–Suez kettõs által vezetett 
konzorciumtól rendelték meg.

Megérdemelt pihenés
Ciklusokon át megvezethették 
Demszkyt, mert Alma lányának 
szociális alapon kiutalt XI. kerüle-
ti önkormányzati bérleményéhez 
ugyanúgy nem volt köze, aho-

gyan a BKV szétrablásához sem. 
Méltánytalanul támadták azzal 
is, hogy felesége a fõváros üzem-
anyagkártyáját használja saját 
autója tankolására. A felsorolás 
nem teljes, de az nyilvánvaló, 
hogy ilyen zûrös háttérrel egy 
kultúrállamban nem húzta volna 
nyugdíjig az ország fõvárosának 
elsõ embere. Nálunk viszont húsz 
évig támogatta valamilyen isme-
retlen erõ. A fõpolgárt azonban 
nem kell félteni, ha nyugdíjas-
ként nem kapna fürdõbérletet a 
Budapest Hévízei és Gyógyfürdõi 
Zrt.-tõl, akkor sem marad felfris-
sülés nélkül. Értesülésünk sze-
rint Kusariban nemrég medence 
épült. Kérdés, hogy futja-e majd 
hideg vízre.� Gál�Gyula

Sokba került Demszky Gábor Magyarországnak

Morzsolt könnycsepp eladó!
Egy idõs kõmûves állított be a szerkesztõségbe 2004 
nyarán, kezében „erõs” szatyorral. A kollégák hibbant-
nak vélték, amikor azt állította, a fõpolgármesterrõl 
vannak információi. Leültem vele. Elmondta, hogy 
Demszky horvátországi építkezésén dolgozott, de nem 
fizették ki. Fotókat mutatott a mobiltelefonján, s leírta 
a település nevét is: Kusari, amit Demszky azóta selej-
tezett vagyonnyilatkozata Kustori néven említett. Az 
erjedést egy 80 ezer forintos tétel indította el.

Félmilliárd elment 
az ötös metróra
Legalább félmilliárd forintot már elköltöttek az ötös 
metróra, pedig egyelõre a négyes metró építése 
sem fejezõdött be. Lapunk kérdésére a Fõvárosi 
Önkormányzat sajtóosztálya úgy nyilatkozott, hogy 
a 2009-ben a Fõvárosi Közgyûlés által jóváhagyott 
közlekedési fejlesztési tervben szerepel az ötös metró. 
A dokumentum 2020-ig tervez.

Demszky Gábor fõvárosi mûködését végig botrányok övezték

A HÉV vonalán járó metró látványterve


