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Az Egyesült Államokat követi 
Bukarest 5G-stratégiája, de a 
Kínával kapcsolatos fenntartá-
sok is a román–amerikai szö-
vetségi érdekkapcsolatokhoz 
köthetők – véli a Krónikának 
nyilatkozó szakértő, aki sze-
rint Románia a transzatlanti 
viszony révén kíván regionális 
hatalommá válni.

 » PATAKY ISTVÁN

A  romániai mobilszolgálta-
tók csak nemzetbiztonsági 
jóváhagyással rendelkező 

gyártók által szállított műszaki 
eszközöket és szoft vereket hasz-
nálhatnak fel az 5G-hálózatok ki-
építéséhez és működtetetéséhez 
– az erről szóló törvényterveze-
tet legutóbbi ülésén fogadta el a 
bukaresti kormány. A dokumen-
tum azokat az ötödik generációs 
(5G) mobilhálózatok kiépítésével 
kapcsolatos alapelveket foglalja 
jogszabályba, amelyekről Donald 
Trump amerikai elnök és Klaus 
Iohannis államfő 2019 augusz-
tusában Washingtonban írt alá 
megállapodást. A bukaresti sajtó 
szerint az amerikai–román me-
morandumnak és a tervezett tör-
vénynek az a célja, hogy kizárja 

A HAZAI GAZDASÁGI ÉLETBEN IS MEGJELENT KÍNA TENGEREN TÚLI ELLENSÉGKÉPE – MONOPOLIZÁLT 5G-TELEKOMMUNIKÁCIÓ

Amerikai hátszelű román nemzetbiztonság

Kína kizárva? Nemzetbiztonsági kérdés a román kormány szerint az 5G telepítése

 » Kiemelte: Bu-
karest az amerikai 
AT&T-vel kötött 
szerződést, ami a 
Huawei kizárását 
is jelenti.

Kínát, illetve a kínai Huawei tele-
kommunikációs óriáscéget a romá-
niai 5G-hálózatok kiépítéséből.

Mi a román stratégia az 5G ügyé-
ben? – kérdeztük Barabás T. Jánost, 
a budapesti Külügyi és Külgazdasá-

gi Intézet vezető elemzőjét. A szak-
értő arra emlékeztetett, hogy az ötö-
dik generációs telekommunikáció 
– amely a jelenleginél nagyságren-
dekkel nagyobb adatcserét biztosít 
a szerverek, sugárzó relék és a fel-
használók számára, ami az új robo-
tizált ipar, de például a IoT (internet 
of things – digitalizált háztartás, 
adminisztráció, tanügy, egészség-
ügy) működése számára is előfelté-
tel – monopolizálása a világhatalmi 
küzdelmek középpontjában áll, s a 
teljes technológiával egyelőre csak 
kínai, dél-koreai, amerikai és svéd 
cégek rendelkeznek.  2019-ben foga-
dott el a kormány és a parlament egy 
5G-stratégiát. „A dokumentumból 
hiányzik a határidő, a konkrét cél, 
az eszközök, felelősök megnevezé-
se, inkább csak egy szándéknyilat-
kozatról beszélhetünk” – mondta a 
szakértő. Kiemelte: Bukarest 2019-
ben az amerikai AT&T-vel kötött 
szerződést az 5G kiépítésére, ami a 
Huawei kizárását is jelenti. „Azóta 
nem mozdult a törvényhozás, már-
pedig számos törvényre, határozat-
ra van szükség a munka megkez-
déséhez. Közben a Romániában is 

jelen lévő Deutsche Telekom együtt-
működik fejlesztésekben és gyártás-
ban is a Huaweijel” – fogalmazott 
az elemző.

Azzal kapcsolatban, hogy Buka-
rest mindenféle nagyobb befekte-
téstől is távol tartja Kínát, Barabás 
T. János azt mondta, fő politikai és 
gazdasági stratégia, hogy az Egye-
sült Államok legfontosabb térség-
beli szövetségeseként előnyös IT-, 
energiaügyi, hadiipari, infrastruk-
turális befektetésekhez, valamint 
technológiához, menedzsmenthez 
jusson hozzá az ország. „A romá-
niai elit reményei szerint ezáltal 
Románia regionális katonai hata-
lommá válhat, s így valósítaná meg 
nemzetpolitikai céljait: Besszará-
bia elnyerését, a román társadalom 
homogenizálását. Regionális ha-
talomként a térség IT-, és energia-
ügyeit szeretné dominálni” – hang-
súlyozta a szakértő, aki úgy véli, a 
terv már zajlik, így például Magyar-
országon legújabban két IT-cég a 
legnagyobb romániai befektető, a 
Digi kommunikációs, és az Emag 
e-kereskedelmi vállalat.

„Az Egyesült Államok Hírszer-
zési Igazgatósága nemrég közölt 
globális trendek jelentéséből kide-
rül, hogy hosszú távon Washington 
Kínát tartja legfőbb kihívásnak. Az 
amerikai előrejelzésben az Európai 
Unió várhatóan erősödik gazdasá-
gilag, de a gyenge pénzügyekkel és 
IT-képességekkel rendelkező régi-
ók leszakadnak. Washington sze-
rint marad az EU mostani Orosz-
ország-politikája, erősödik Kína 
ellenfélképe, szorosabbá válik az 
Egyesült Államokkal való kapcso-
lat. Ha tehát Románia amerikai 
hátszéllel akar fejlődni, akkor nem 
engedheti be az érzékeny techno-
lógiai piacaira Kínát” – adott hely-
zetképet Barabás T. János. Szerinte 
ennek tudható be, hogy a szociál-
demokrata (PSD) kormány tavalyi 
bukása után visszamondták a cer-
navodai atomerőmű kínai felújítá-
sáról szóló előzetes megállapodást, 
és nem kínai cégek nyerik el a kom-
munikációs, IT-beszerzéseket. „A 
kikötői, közlekedési infrastruktúra 
és a szénbányászat az IT-nál kevés-
bé érzékeny terület a nemzetbiz-
tonság számára, utóbbi területeken 
vannak kínai befektetések Románi-
ában” – jegyezte meg a szakértő.
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Lehallgathatta a Huawei egy holland távközlési vállalat ügyfeleit

A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat segítségével a kínai kormány lehallgathat-
ta a KPN Telecom NV holland távközlési vállalat ügyfeleit – közölte tegnap a holland sajtó 
a KPN által tíz éve készített, nemrégiben kiszivárgott, titkosított jelentésére hivatkozva. A 

beszámolók szerint a holland távközlési vállalat belebukhat abba, hogy a 2010-ben készített, 
titkosított jelentését nem hozta nyilvánosságra, a dokumentum szerint ugyanis a Huawei 
munkatársai mind a KPN épületein belül, mind pedig Kínából „illetéktelenül, ellenőrizetle-
nül és korlátlanul” lehallgathatták az hágai központú cég és Telfort nevű leányvállalata által 
kiosztott mobilszámokat. Hogy a lehallgatások megtörténtek-e, s ha igen, milyen gyakran, 
a jelentésből nem derül ki – írta a sajtó. Az világos viszont, hogy a Huawei rendszere lehall-
gathatta a holland kormány tagjainak, köztük Jan Peter Balkenende korábbi miniszterelnök 
telefonját, valamint az országban élő kínai emigránsok beszélgetései mellett tudomást sze-
rezhetett arról is, hogy a kiknek a telefonját fi gyeli vagy hallgatja le a holland rendőrség, vagy 
az ország titkosszolgálata. A KPN friss közleménye szerint nincs arra utaló jel, hogy a kínai 
vállalat bárkit lehallgatott volna, vagy ellopta volna ügyfeleinek adatait. Ha a cég ilyen esetről 
tudomást szerzett volna, haladéktalanul tájékoztatta volna az illetékes hatóságokat és az 
ügyfeleket – írták. Hozzátették: a Huawei alkalmazottai nem rendelkeztek hozzáféréssel a 
KPN kulcsfontosságú hálózatához és adataihoz, a kínai vállalat mindenkor a KPN engedé-
lye szerint működött a hágai központban. Ez vonatkozott mind a Huawei, mind pedig a KPN 
által a tevékenységének támogatására alkalmazott alvállalkozókra is. A Huawei válaszában 
kiemelte: soha nem járt el rosszindulatúan, sosem élt vissza a helyzetével Hollandiában.

 » BÁLINT ESZTER

Több mint száz szálloda nyit meg 
május elsejére a Fekete-tenger ro-

mániai partszakaszán, jelenleg javá-
ban zajlanak az előkészületek. Mivel 
idén épp akkorra esik az ortodox hús-
vét, erre is készülnek a szállásadók a 
Litoralulromânesc.ro utazásszervező 
közleménye szerint.

Mint ismeretes, a hatályos lazítás 
értelmében a hotelek kapacitásuk 70 
százalékában fogadhatnak vendége-
ket, az étkeztetés a teraszokon tör-
ténhet, és valamennyi, a koronaví-

rus-járvány megfékezése érdekében 
bevezetett higiéniai óvintézkedést be 
kell tartaniuk.

„Ebben az időszakban a tenger-
parti szállodák, teraszok és boltok 
tulajdonosai intenzíven dolgoznak, 
készülnek a nyitásra. Általános a 
lelkesedés, és  mindenki örömmel 
és türelmetlenül várja az idei szezon 
első turistáit, főként olyan körülmé-
nyek között, hogy tavaly húsvétkor 
és május elsején is zárva volt a ten-
gerpart” – idézi a közlemény Ionuț 
Nedeát, az utazásszervező elnök-ve-
zérigazgatóját.

Mivel idén május elseje egybeesik az 
ortodoxok nagyszombatjával, a szál-
lásadók húsvéti csomagokat is kínál-
nak, amelyben a hagyományos étkek 
és húsvéti szokások mellett például 
masszázs is szerepel. Egy ilyen csomag 
ára Mamaián számos más extrával 
három éjszakára egy háromcsillagos 
szállodában eléri a 915 lejt, egy négy-
csillagos hotelben pedig ugyanezért 
1008 lejt kell lepengetni. A déli part-
szakaszon három éjszakáért két főre 
1338 lejt kérnek teljes ellátással és ke-
zeléssel, az all inclusive ellátás pedig 
elmehet 1800 lejig.

Azoknak, akik nem akarnak cso-
magot vásárolni, számos szálloda 
kínál csak szállást és opcionálisan 
étkezést is. Mamaián egy kétcsilla-
gos hotelben három éjszakára két 
személyre már 345 lejért is lehet fog-
lalni, ha még reggelit sem igényelnek 
az utazni vágyók. Hasonló körülmé-
nyek között, de háromcsillagos szál-
láshelyen a kiadás már eléri a 627 
lejt. Délen ebben az esetben is sokkal 
kevesebbet kérnek, Észak-Eforién 
például három éjszakáért félpanziós 
ellátás nélkül 258 lejért lehet szobát 
foglalni három éjszakára.

Szezonnyitás korona idején a Fekete-teger romániai partszakaszán

 » A hatályos 
lazítás értelmé-
ben a hotelek 
kapacitásuk 70 
százalékában 
fogadhatnak 
vendégeket, 
az étkeztetés a 
teraszokon tör-
ténhet.




