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Segítenék a HoReCa ágazatot
Mentőövet ígér a kormány a szállodai, éttermi és vendéglátó ágazatnak

• Meghosszabbítja 
a kormány a korona-
vírus-járvány terjedé-
sének megfékezése 
érdekében bevezetett 
korlátozások miatt 
egyik leginkább súj-
tott vendéglátó és 
szálláshelyek (HoReCa 
ágazat) állami támoga-
tását, és új eszközöket 
is bevet – ígéri Raluca 
Turcan munkaügyi 
miniszter, de az üdülési 
csekkek kapcsán úgy 
tűnik, nem fogják meg-
gondolni magukat.

B Á L I N T  E S Z T E R

A tárcavezető egy televíziós 
interjúban arról beszélt, 
hogy a kormány jövő héten 

mutatja majd be a vendéglátóipar-
ban tevékenykedők megsegítésé-
re kidolgozott mentőcsomagot. 
Ebben elmondása szerint lesz 
szó a kényszerszabadságon lévő 
alkalmazottak fizetéséről, nap-
számosok vagy idénymunkások 

foglalkoztatásának támogatásá-
ról, fiatalok vagy 55 éveseknél 
idősebbek, illetve külföldön el-
bocsátott román állampolgárok 
alkalmazásához nyújtott támo-
gatásról is. „A HoReCa ágazatnak 
nyújtott segítség elég nagy. A 
nyáron alkalmazhatnak napszá-

mosokat, ahol be tudunk segíteni 
a fizetések egy részével. A HoReCa 
esetében meg akarjuk hosszabbí-
tani azoknak a támogatását, akik 
napszámosokat vagy idénymun-
kásokat foglalkoztatnak: 30 szá-
zalék a napszámosok, 45 százalék 
az idénymunkások után” – sorolta 

az elképzeléseket a munkaügyi 
miniszter a România TV kedd es-
ti műsorában. Hozzátette, a jövő 
hétre elkészülő mentőcsomag 
mellett két héten belül be fognak 
mutatni „meglepetéstörvényeket” 
is, amelyek segíteni fogják a ro-
mán gazdaságot.

Évek múlva jöhet helyre 
az ágazat

„Ami az üdülési csekkeket illeti, a 
helyzet árnyaltabb. Az előző években 
kiadott utalványokat 2021-ben is fel 
lehet használni. Tavaly járvány volt, 
és az utalványokat nem használták 
fel” – magyarázta újfent a kormány 
döntését Raluca Turcan. Mint isme-
retes, csaknem egy évvel a koronaví-
rus-világjárvány romániai megjelené-
se után még mindig nagyon szigorú 
korlátozások vannak érvényben az 
idegenforgalomban. A kormány vi-
szont nem dobott kimondottan 
ezen ágazatot segítő mentőö-
vet, és a 2020-as évi állami 
költségvetés tervezete szerint 
idén üdülési csekkeket sem 
kapnak a közalkalmazottak, 
amelyeket a belföldi szállás-
helyeken költhetnének el, ezáltal is 
levegőhöz juttatva őket. Közben pe-
dig akkora a baj, hogy az ágazat kép-
viselői szerint előfordulhat, hogy a 
romániai vendéglők és szálláshelyek 
negyede többé már nem is fog kinyit-
ni. Történik mindez az anyagi erőfor-
rások hiánya mellett a kiszámíthatat-
lanság miatt is. A Deloitte European 
Hotel Industry elemzése szerint az 
európai idegenforgalom csak 2023-tól 
térhet teljesen magához.

Készül a koktél. Az államnak segítenie kell 
a szállodai, éttermi és vendéglátó ágazatot 

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P É T E R  B E Á T A

B A L O G H  L E V E N T E

A magyar–szlovák és a magyar–
szerb kapcsolatok mintájára a 

magyar–román gyakorlati sikerek 
kellő alapot adhatnak a bizalomnak, 
amely nyomán a nemzeti közösségek 
jogaihoz kapcsolódó forró témákat is 
talán a siker reményével tudják majd 
megvitatni – jelentette ki tegnap Szij-
jártó Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter Bukarestben azt kö-
vetően, hogy a román kormány több 
tagjával is tárgyalt.

Először román kollégája, Bogdan 
Aurescu fogadta. Ennek kapcsán Szij-
jártó Péter közösségi oldalán emlékez-
tetett: idén van a magyar–román dip-
lomáciai kapcsolatok felvételének 100. 
évfordulója. „Itt lenne az ideje, hogy 
új fejezetet nyissunk, törekedjünk 
közös sikerekre a kölcsönös tisztelet 
alapján. Mi megadjuk, de el is várjuk” 

– szögezte le. A román külügy közlé-
se szerint a találkozón egyetértettek a 
kétoldalú gazdasági együttműködés 
fellendítésének szükségességében. A 
magyar kormány erdélyi gazdaságfej-
lesztési programja kapcsán Aurescu 
ismét csak arról beszélt, hogy Buka-
rest szerint kétoldalú megállapodás-
ban kell rögzíteni a program romániai 
lebonyolításának feltételeit.

Fontos közlekedési 
fejlesztések

Szijjártó Péter ezt követően Claudiu 
Năsui gazdasági, Cătălin Drulă köz-
lekedési, Virgil Popescu energetikai 
és Cseke Attila fejlesztési miniszter-
rel is tárgyalt. Ezek után a közösségi 
oldalán közvetített nyilatkozatban 
egyrészt az új, magyar tagokkal is 
rendelkező román kormányt méltat-
ta, és arról beszélt: több gazdasági és 
közlekedési témájú megállapodás is 
született a találkozókon. Szijjártó Pé-

ter elmondta, több fontos megállapo-
dást is kötöttek a tárgyalások során. 
Így két fontos fi zikai összeköttetés 
jön létre Magyarország és Románia 
között 2024-gyel bezárólag: egyrészt 
a harmadik autópálya-összeköttetés 
Mátészalka és Szatmárnémeti között, 
ami magyar oldalon az M49-es gyors-
forgalmi út határig történő elvitelét 
jelenti. Emellett magyar oldalon 2024-
re kétvágányúsítják a Budapest–Bé-
késcsaba–Lőkösháza vasútvonalat, 
amely a román oldalon Kürtösnél 

folytatódik. A román fél is végrehajtja 
a modernizációt, így Budapest és Bu-
karest között mind a személy-, mind a 
teherforgalom számára jelentős mér-
tékben csökken a közlekedési idő.

Nem az ellenségeskedésnek 
van itt az ideje

Szijjártó Péter szerint az a tény, hogy 
az RMDSZ része a román kormány-
koalíciónak, újabb hídképzési le-
hetőség Magyarország és Románia 

között. „Az RMDSZ helyes döntést 
hozott akkor, amikor belépett a bu-
karesti kormánykoalícióba, hiszen 
ezzel még inkább egymásra utalttá 
tudta tenni Romániát és Magyar-
országot, még világosabbá tudta 
tenni, hogy nem az ellenségeske-
désnek van itt az ideje, és ha 
hajlandók vagyunk a közös 
érdekekből kiindulni, az 
mind Magyarország, mind 
Románia súlyát, sikeres-
ségét, erejét megnöveli a 
jövőben” – mutatott rá. Azt 
is elmondta: tárgyalásai 
során megállapodtak arról, 
hogy április 7-én és 8-án megtartják 
a magyar–román gazdasági vegyes 
bizottság ülését, amelyen a román 
gazdasági miniszterrel együtt el-
nökölnek Budapesten. Addigra a 
magyar–román gazdasági vegyes 
kamara létrehozásához szükséges 
minden előkészületet megtesznek.

A román fővárosban tárgyalt a kormány több tagjával Szijjártó Péter
• A közös gazdasági megvalósítások nyomán kialakuló 
bizalom fontosságáról beszélt Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter tegnap Bukarestben, 
miután a román kormány több tagjával is tárgyalt.

Szijjártó Pétert (balról) először román 
kollégája, Bogdan Aurescu fogadta
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