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Határozatban erősítette meg a kormány az RMDSZ által kidolgozott törvény előírásait, 

amelynek értelmében ismét saját megyéikben, székhelyükhöz közelebb adózhatnak a 

közepes vállalkozások. Bár a román kormány kétszer halasztotta az RMDSZ által javasolt 

30/2018-as számú törvény érvénybeléptetését, a 884/2018-as kormányhatározat révén végül 

elrendelte az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal decentralizációját. A közepes vállalkozások 

így nem a regionális központokban, hanem a székhelyük szerinti adóhivatalban fizethetik be az 

adót. 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20181116-ismet-sajat-megyejukben-adozhatnak-a-kozepes-

vallalkozasok 

 

A szallas.hu egy két lépcsőben történő tranzakció első fázisaként kisebbségi tulajdonrészt 

szerzett a kolozsvári székhelyű Travelminit International Kft. szállásközvetítő cégben. A 

Travelminitet 2013-ban alapította Rigó Ferenc és Buzogány László, akik továbbra is ügyvezetői 

maradnak az idén 6 millió euró értékben szállást közvetítő cégnek. A jelenleg 30 főt 

foglalkoztató, a foglalók és szállásadók között direkt kapcsolatot biztosító Travelminit.ro 

oldalnak idén 8 millió látogatója volt, és 400 ezer vendégéjszakát közvetített. Az oldalon több 

ezer romániai és magyarországi hotelt, panziót, vendégházat és apartmant lehet lefoglalni. A 

tranzakció második fázisára 2020-ban kerül sor, amikor egy részvénycserét követően a 

Travelminit a szallas.hu csoport leányvállalataként viszi tovább a romániai operációt és a 

Travelminit márkanevet. Az évi 83 millió eurós szállásforgalmat közvetítő szallas.hu csoport – 

immár a Travelminittel közösen – a közép-kelet-európai régió meghatározó szereplőjévé kíván 

válni, ezért Magyarország és Románia mellett jelentős terjeszkedésbe kezdett 

Lengyelországban és Horvátországban is. 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20181123-befektetest-kapott-a-kolozsvari-travelminit-a-

szallas.hu-tol 

 

Az Interreg V-A Románia–Magyarország Program keretében útjára indult a 

BABYROHU határon átnyúló egészségügyi projekt, amelynek keretében 12 millió eurós 

beruházással új Nőgyógyászati Klinika létesül Temesváron. A „Gyerekek határokon túl” 

című, ROHU138 jelzésű határon átnyúló pályázatot a Temes Megyei Tanács, a Temes Megyei 

Kórház és a Szegedi Gyermekklinika valósítja meg a következő 2-3 évben. Călin Dobra, a 

Temes Megyei Tanács elnöke szerint 2021–22-re épülhet meg az új nőgyógyászati klinika és 

szülészet, a megyei kórház szomszédságában. A 12 millió euró értékű pályázati pénzből 4 

millió eurót az új klinika orvosi berendezéseire fognak elkölteni, ahol a lombikbébi program is 

újraindulhat.  
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_nogyogyaszati_klinika_epul_europai_forrasokbol.php 

 

A BABYROHU projekt következtében a Temesvári Polgármesteri Hivatal a városi 

kórház új szülészeti osztályának saját forrásból való megépítése mellett döntött, amelynek 

a megvalósíthatósági tanulmánya már el is készült. A polgármester szerint az év végéig a 

szülészet kivitelezési tervei is elkészülnek, így jövőre elkezdődhet a nagyberuházás 

megvalósítása. A kórházépület 15.000 négyzetméter alapterületű lesz, az igazgatóság egy 

különálló, 2.000 négyzetméter területű épületben kap helyet. Az új szülészet és a nőgyógyászati 

klinika összesen 236 kórházi ággyal rendelkezik majd, és szintén alkalmas lesz a lombikbébi 

program elindítására. A korszerű egészségügyi létesítmény megépítésének költségeit mintegy 

20 millió euróra becsülik, átadása 2021-re várható. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/verseny_a_babakert.php 

 

A Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóság, valamint a Vízügyi és Erdészeti Minisztérium 

aláírta a Kolozs és Szilágy megye víz-és csatornahálózatának bővítéséről szóló európai 

uniós nagyprojekt támogatási szerződését. A projekt fő célkitűzése az ivóvízhálózat 

mikrobiológiailag ellenőrzött, biztonságos kiterjesztése, valamint a szennyvízelvezetés 

biztosítása. A közel 352 millió eurós beruházás során a tervek szerint megépítenek 1090 km 
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ivóvízhálózatot, 317 km gerincvezetéket, 308 km csatornahálózatot, 1 kezelőállomást és 4 

szennyvíztisztítót, illetve közel 170 szivattyúállomást. Az Európai Unió 299 millió euróval járul 

hozzá a kohéziós alapokból az infrastrukturális beruházás költségeihez - ez a projekt 85%-át 

teszi ki -, a fennmaradó rész állami, illetve megyei költségvetésből származik. A beruházásnak 

köszönhetően a Kolozs és Szilágy megyei háztartások 95 százalékában lesz vezetékes ivóvíz, 

valamint a 2.000 főnél nagyobb lakossággal rendelkező településeken a szennyvízelvezetés is 

biztosítva lesz. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/104763-tobb-mint-350-millio-eurot-fektetnek-be-a-

vizhalozatba-kolozs-es-szilagy-megyeben 

 

December közepéig újabb 60 autóbuszt kap a kolozsvári közszállítás. Az újabb 60 autóbusz 

két részben: első fele november 30-ig, míg második fele december 15-ig érkezik meg a 

Kolozsvári Közszállítási Vállalathoz (CTP). Az új Mercedes buszok értéke egyenként 

1.046.994 lej (plusz áfa), azaz körülbelül 230.000 euró. A buszok 12 méter hosszúak és 

kapacitásuk 104 fő.  
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20181115-december-kozepeig-ujabb-60-autobuszt-kap-a-

kolozsvari-kozszallitas 

 

Több mint 1,1 millió euróba kerülő felszereléssel korszerűsíti az Arad Megyei Tanács a 

megyei katasztrófavédelmet (ISU), a Cross border network uniós finanszírozású pályázat 

elfogadásának köszönhetően. A pályázatra fordított összeg 3 millió euró: ebből 2,5 uniós 

támogatás, amelyet Arad, Temes és Csongrád Megye Tanácsa pályázott meg. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/korszerusitik_az_arad_megyei_katasztrofavedelem_flottajat.ph

p 

 

Több mint 3 millió euróból fogják bevezetni Aradon az elektronikus jegyrendszert a 

tömegközlekedésben. Az e-ticketing rendszerre és annak beüzemelésére vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmányt a keddi tanácsülésen szavazta meg a képviselőtestület. A teljes 

beruházás értéke 3,2 millió euró (áfa nélkül), amelyet főként 2014–2020-as Regionális Operatív 

Programból fedeznek.  
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tobb_mint_harommillio_euros_elektronikus_jegyrendszer_a_vi

llamosokon.php 

 

Beindul a Bosch befektetése a Hunyad megyei Piskin. A német konszern teljesen új 

termelőüzemet épít fel 125 millió lejes befektetéssel, amely 2020-tól mosógépeket fog gyártani, 

a tervek szerint évente egymilliót. A cég tavasszal választotta ki Piskit egy 41 hektáros telek 

megvásárlásával, ebből most 20-at építenek be.  
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nemet_befektetes_piskin.php 

 

Temesváron bemutatták a „Bega-csatorna hajózási infrastruktúrájának felújítása” című 

pályázatot, amely a Románia – Szerbia határon átnyúló együttműködés, az INTERREG 

IPA-program keretében valósul meg. A négyéves futamidejű, 13.850.687 euró értékű határon 

átnyúló pályázat legfontosabb célkitűzései: több hidrotechnikai csomópont (zsilip) kijavítása 

és működésbe helyezése, a Temesvár – Nagybecskerek kerékpárút szerbiai 40 km-es 

szakaszának kiépítése a Bega-csatorna gátján, a csatorna medrének kotrása és tisztítása, a 

csatorna tisztán tartásához szükséges eszközök megvásárlása, a zsilipek működtetéséhez 

szükséges elektrotechnikai és elektronikai eszközök beszerzése és mintegy 30 fős személyzet 

kiképzése. Az országhatár átjárhatósága érdekében Ótelek és Szerbittabé (Bégaszentgyörgy 

község) között határátkelő nyílik, ahol hajóval és kerékpárral is át lehet jutni a szomszéd 

országba. A román vízügyesek 6,929 millió eurót, szerb kollégáik 6,666 millió eurót 

használhatnak fel a beruházás megvalósítására, a határ két oldalán. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/hajoval_es_kerekparral_temesvarrol_nagybecskerekre.php 

 

A Főkonzulátus Külgazdasági Irodáját érintő fontosabb gazdasági események: 

2018. november 12-13-án ért véget Kolozsváron a CRITBIZ vállalkozásfejlesztési 

program részeként az a pitching versenysorozat, amelynek keretében kiválasztották a – 
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40.000 eurós vissza nem térítendő támogatásban részesülő – legjobb üzleti terveket. Az 

Észak-Nyugat-Románia fejlesztési régióban megvalósuló több éves projekt, amely a PONT 

Csoport, a Romániai Vállalkozásokért Egyesület, valamint a Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara közreműködésével valósul meg, egy olyan komplex vállalkozásfejlesztési program, 

amelyben 48 - a kreatív iparágban és az IT-ban újonnan létrehozott - vállalat egyenként 

legfeljebb 40 ezer eurós vissza nem térítendő támogatáshoz juthat. A kétnapos kolozsvári 

rendezvény első napján Telegdi Andrea KGA is részt vett. 

 

2018. november 15-16-án került sor a Romániai Magyar Üzleti Egyesület utolsó 

negyedéves konferenciájára Marosvásárhelyen, amelyen a külgazdasági attasé is részt 

vett. Az eseményre ezúttal egy rendhagyó témát választottak: a munkapszichológiáról, a 

reziliencia szerepéről az üzleti életben, valamint a motivációról volt szó. Előadást tartott prof. 

dr. Bagdy Emőke szakpszichológus, Diósi László, az OTP Románia vezérigazgatója, valamint 

dr. Kádár Annamária tréner. A rendezvény része volt egy szervezett networking is, ennek 

keretében a KGA 10 új cég vezetőjével vette fel a kapcsolatot. 

 

A magyar Pénzügyminisztérium és a Román Klaszter Szövetség közös szervezésében 

2018. november 20-22-én került megrendezésre az első közös, Magyar-Román Klaszter 

Konferenciára, amelynek nagyváradi nyitónapján Telegdi Andrea külgazdasági attasé is 

előadott. 

 

2018. november 23-án a Külgazdasági Iroda 6. alkalommal szervezte meg a Magyar-

Román Üzleti Fórumot Kolozsváron.  A Kolozsvár Polgármesteri Hivatalával és a KGH 

Nonprofit Kft. kolozsvári irodájával közösen szervezett Fórumra idén új helyszínen, a 

kolozsvári stadionban (Cluj Arena) került sor. A rendezvény két fő témája idén a 

sportgazdaság, valamint a start-upok finanszírozási lehetőségei voltak, a két ágazatban 

tapasztalt fejlődésről, valamint a magyar-román együttműködési lehetőségekről 

panelbeszélgetések keretében kaphattak az érdeklődők tájékoztatást. A közel 100 fő 

részvételével zajlott eseményen magyarországi meghívottként a sport gazdasági vetületeiről 

Szöllősi György sportújságíró, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete; míg a start-up-

ok világáról Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi 

elnöke adott tájékoztatást. A beszélgetéseket követően B2B találkozókra került sor, a 

rendezvényt pedig állófogadás zárta.  

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 


