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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A PRO ECONOMICA ÜGYVEZETŐJE SZERINT VALÓTLANOK A SZABÁLYTALANSÁGRA PANASZKODÓ ROMÁN NAGYKÖVET VÁDJAI

Bukarest támadja a magyar kormány programját
Élesen kitámadta a magyar kormány 
Erdélyben is megvalósuló gazda-
ságfejlesztési programját Románia 
budapesti nagykövete, diszkriminá-
cióval és a román, valamint az uniós 
jogszabályok áthágásával vádolva 
Budapestet. A program erdélyi lebo-
nyolítását végrehajtó Pro Economica 
ügyvezetője diplomatához méltat-
lan, valótlanságokat tartalmazó 
nyilatkozatnak nevezte a nagykövet 
kijelentéseit.

 » SZUCHER ERVIN

B ukarest újfent Budapest értésére 
adta, hogy nem egyezett bele a ma-
gyar kormány gazdaságfejlesztési 

programjának erdélyi végrehajtásába, 
amit a román hatóságok szerint a bevoná-
sukkal kellene lebonyolítani. A G4media 
hírportál cikke szerint minderről Marius 
Lazurca, Románia budapesti nagyköve-
te beszélt egy hétfői magyarországi ese-
ményen, amelyen részt vett Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes is. A portál által 
idézett diplomata a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) magyar–román ta-
gozata megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából Békéscsabán rendezett ün-
nepségen közölte: Románia szerint a két 
ország kormányainak óvatosságot, diszk-
riminációmentességet és az uniós szabá-
lyoknak való megfelelést kell tanúsítani-
uk a másik állam területén végrehajtott 
gazdaságfejlesztések terén.

„Kihasználom az alkalmat, Semjén kor-
mányfőhelyettes úr jelenlétét Románia 
kormánya álláspontjának ismételt kife-
jezésére: a magyar kormány úgynevezett 
erdélyi gazdaságfejlesztési programjáról 
nem folytak előzetes, részletes tárgyalá-
sok a román kormánnyal, és nem képezi 
kétoldalú megállapodás tárgyát, holott az 
természetes lenne. Ennek megfelelően is-
mét elmondjuk, hogy Románia nem adta 
beleegyezését ezeknek az intézkedések-
nek a végrehajtására, ebből következően 
szorgalmazzuk, hogy a program csakis a 
román hatóságok közreműködésével va-
lósuljon meg, átláthatóan és diszkriminá-
ciómentesen” – idézte a G4Media Marius 
Lazurca szavait. A nagykövet hozzátette, 
Bukarest hasonlóképpen szorgalmazza a 
romániai jogszabályok, a régiófejlesztés-
re vonatkozó nemzeti stratégiák és prog-
ramok, valamint az európai uniós belső 
piac szabályainak tiszteletben tartását. 
Megjegyzendő, hogy a diplomata azon 

az eseményen tartotta fontosnak kifejez-
ni Bukarest kifogásait, amelyen Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes a két ország 
együttműködésének fontosságát hangsú-
lyozta, leszögezve: Magyarország és Ro-
mánia stratégiai érdeke az észak–déli ten-
gely erősítése, a határ menti autópályák 
kiépítése, a vasúti összeköttetések bizto-
sítása, valamint annak támogatása, hogy 
magyar–román közös vállalatok ki tudja-
nak jutni harmadik országok piacaira is.

Kozma: diplomatához méltatlan
A magyar kormány által 2016-ban elindí-
tott, határon túli gazdaságfejlesztési prog-
ram keretében eddig több mint 44 ezer 
nyertes pályázatot fi nanszíroztak, ame-
lyek 121 milliárd forint (360 millió euró) tá-
mogatásban részesültek, és több mint 228 
milliárd forintnyi beruházás valósulhatott 
meg. Kozma Mónika, a gazdasági progra-
mot Erdélyben végrehajtó Pro Economica 
Alapítvány ügyvezetője tegnap a Krónika 
megkeresésére diplomatához méltatlan 
nyilatkozatnak nevezte a budapesti ro-
mán nagykövet eszmefuttatását. Szerinte 
azon túlmenően, hogy Marius Lazurca vá-
daskodásainak semmi helye nem lett vol-
na éppen egy, a jó magyar–román együtt-
működést méltató ünnepi eseményen, 
jókora valótlanságot is tartalmaznak. 
„A nagykövet úr téved, amikor azt állítja, 
hogy a támogatásokat egy magyarorszá-
gi alapítvány nyújtja. A Pro Economica 
Romániában bejegyzett civil szervezet, 
amely a számára Magyarországról érke-
zett pénzeket költi el. Másrészt az uniós 
jogszabály szerint ehhez nincs szükség 
semmiféle kétoldalú egyezségre, hiszen 

nem uniós határ menti közös programról 
van szó, hanem arról, hogy egy romániai 
alapítvány egy másik kormány pénzéből 
támogatásokat nyújt” – hangsúlyozta la-
punknak Kozma Mónika.

A marosvásárhelyi székhelyű szervezet 
ügyvezetője emlékeztetni kívánta a román 
diplomácia képviselőjét, hogy az Egye-
sült Államok kormánya is nyújtott már 
újonnan induló vállalkozóknak start-up 
támogatásokat, jelenleg pedig a romániai 
műemlékek felújítását segíti. De ugyanígy 
fi nanszírozott különböző romániai pro-
jekteket Norvégia és Svájc is. A legrégeb-

bi „külföldi beavatkozás” pedig Német-
ország részéről tapasztalható: a berlini 
kormány bő húsz esztendeje egy brassói 
alapítványon keresztül segíti elsősorban 
az erdélyi szászokat. Kozma úgy véli, a bé-
késcsabai ünnepi eseményen Lazurcának 
sokkal inkább üdvözölnie kellett volna 
a budapesti kabinetet, ha nem másért, 
legalább azért a 8 millió euróért, ami áfa 
formájában a román államkasszába be-
folyt csupán az egyik program, a kisebb 
mezőgazdasági beruházások támogatása 
nyomán. „Ahelyett, hogy diplomatikusan 
viselkedett volna, a nagykövet úr politikai 
üzenetet kívánt megfogalmazni. Való-

színűleg a Romániában beállt váltás után 
pozicionálni szerette volna magát” – véle-
kedett kérdésünkre Kozma Mónika.

Románok is pályázhatnak a magyar 
állam programjának keretében
Bukarest egyébként nem először teszi 
szóvá, hogy a magyar kormány gazda-
ságfejlesztési programjáról nem született 
kétoldalú megállapodás. Eddig ugyan-
akkor a román hatóságok többnyire a 
G4Media sorozatos megkeresésére rea-
gáltak, a portál ugyanis azt hangoztatja, 
hogy a projekt diszkriminatív, továbbá 
Románia belügyeibe és az erdélyi ma-
gyar közösség életébe történő „masszív” 
beavatkozásnak minősül. A portál kérdé-
seire válaszolva októberben a bukaresti 
külügyminisztérium közölte: semmilyen 
szintű kétoldalú egyezmény nem létezik 
Magyarország és Románia között a Pro 
Economica Alapítvány révén Erdélyben 
működtetett gazdaságfejlesztési prog-
ramról, a román fél más módon sem fe-
jezte ki beleegyezését. „Felhívtuk a ma-
gyar fél fi gyelmét arra, hogy a gazdasági 
segítségnyújtás a nemzetközi szabványok 
szerint túlmutat azokon a kiváltságokon, 
amelyeket egy ország egy másik állam te-
rületén élő rokon kisebbségnek nyújthat, 
következésképpen ilyen intézkedéseket 
csak a román fél beleegyezésével, bármi-
féle etnikai alapú megkülönböztetés nél-
kül lehet csak hozni” – közölte a bukares-
ti külügy egy hónappal ezelőtt.

Kozma Mónika az időnként felmerülő 
diszkrimináció vádjára reagálva koráb-
ban a Krónikának elmondta, román nem-
zetiségű személy is pályázhat a program 
keretében, de a pályázati űrlapot magya-
rul kell kitöltenie. „Vannak román nevű 
nyerteseink is, akiknek valószínűleg fa-
lubeliek segítettek, mint ahogyan vannak 
román vállalkozók, akik fi nanszírozáshoz 
jutnak a nagy összegű pályázatok révén 
is” – nyilatkozta a Pro Economica Ala-
pítvány ügyvezetője. A program dédai 
állomásán egyébként éppen a helyi ro-
mán polgármester segítette a szervezetet 
abban, hogy a pályázók hozzájussanak a 
magyar állam támogatásához. Az alapít-
vány ugyanakkor nem készít kimutatást 
a pályázók nemzetiségi hovatartozásáról, 
számukra is csak a szerződés aláírása pil-
lanatában derül ki, hogy a támogatott be-
szél-e magyarul. Különben nemrég kezdő-
dött el a támogatási szerződések aláírása a 
székelyföldi gazdaságfejlesztési program 
nyertes pályázóival, ennek a programnak 
a teljes költségvetése 19,9 milliárd forint; 
az erdélyi gazdaságfejlesztési program új 
pályázatát a Partiumban fogják kiírni.

 » Kozma Mónika szerint a Pro 
Economica Alapítvány románi-
ai tevékenységéhez az uniós 
jogszabályok szerint nincs 
szükség semmiféle kétoldalú 
egyezményre.
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Közel 200 gazdával kötött szerződést tegnap a Pro Economica Székelykeresztúron




