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Két százalékot meg-

haladó ütemben drá-

gultak szeptember-

ben az üzemanyagok 

– a szakemberek az 

extra jövedéki adót 

okolják, ami köz-

ben a szenátuson is 

 átment.

Már a szeptemberi inflá-
ciós rátán meglátszott, 
hogy a Tudose-kormány 

emelte az üzemanyagok jö-
vedéki adóját: a pénzhígulás 
éves szintű üteme 1,8 százalék 
volt az előző havi 1,1 százalék-
hoz képest, havi szinten pe-
dig 0,5 százalékon állt – derül 
ki az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. 
Legutóbb 2013 novemberében 
volt magasabb, 1,83 százalék 
az infláció.

Drágulási hullám

Az idei év kilencedik hónap-
jában augusztushoz mérten 
2,19 százalékkal drágultak az 
üzemanyagok, miután a nyol-
cadik hónapban is 0,65 szá-
zalékos áremelkedést mértek 
júliushoz képest. Az üzem-
anyagok különben 8,2 száza-
lékot jelentenek a lakossági 
fogyasztói kosárban, ami alap-
ján kiszámítják az inflációt – az 
öt legnagyobb aránnyal rendel-
kező elem között van. Szep-
temberben az előző hónaphoz 
képest jelentős mértékben drá-
gultak még a zöldségkonzervek 
(5,1 százalék), a tojás (4,1 szá-
zalék), a vaj (2,06 százalék) és 
a bab (1,1 százalék).

A tavalyi kilencedik hónap-
hoz képest, 2,74 százalékkal 
nőtt az élelmiszerek ára, 1,89 
százalékkal kerülnek többe a 
nem élelmiszerek, ugyanakkor 
a szolgáltatások 0,16 százalék-
kal olcsóbbak lettek. A Román 
Nemzeti Bank (BNR) augusz-
tus elején emelte az idei és a 
jövő évi inflációs előrejelzését. 
Az új becslés szerint az év vé-
gén 1,9 százalékos fogyasztói 
árnövekedéssel számolnak, jö-
vőre 3,2 százalékos inflációra 
számítanak.

Mint ismeretes, augusztus 
30-ai ülésén a kormány elfo-
gadott egy rendeletet, ami mó-

dosítja az adótörvénykönyvet, 
és két ütemben, szeptember 
15-étől, illetve október elsejétől 
literenként 16 banival emeli az 
üzemanyagok jövedéki adóját. 
A töltőállomásokon már a be-
jelentés nyomán drágulásnak 
indult mind a benzin, mind a 
gázolaj, a literenkénti ár pedig 
meghaladta az 5 lejt.

A közúti fuvarozók szakmai 
szervezetei első perctől tiltako-
zó megmozdulásokkal és kül-
földi tankolással fenyegetőztek, 
amennyiben nem kapják vissza 
a jövedéki adó értékét, novem-
ber 3-ára meg is hirdettek egy 
nagyobb szabású tüntetést.

A szenátuson mégis átment

Ennek ellenére kedden a sze-
nátus elutasította a pénzügyi-
költségvetési bizottság módosí-
tó indítványát, ami eltörölte vol-
na az üzemanyagok extra jöve-
déki adóját. 58 honatya szavaz-
ta meg, hogy a jogszabály a kor-
mány által beterjesztett formá-
ban menjen át a felsőházon, hat 
tartózkodást és 29 ellenszava-
zatot jegyeztek. Tánczos Bar-
na szenátor, az RMDSZ pénz-
ügyi és mezőgazdasági szak-
politikusának közlése szerint 
a szövetség honatyái nem tá-
mogatták az adóemelést. „Ál-

láspontunk szerint rossz dön-
tés a benzin és gázolaj jövedéki 
adójának növelése, hiszen ez az 
üzemanyagárak jelentős meg-
ugrását eredményezi, sőt, ez 
már be is következett, az extra 
adó kivetésének bejelentése óta 
a gázolaj és a benzin litere is 1 
lejig terjedő összeggel drágult. 
Az áremelés negatív hatása to-
vább gyűrűzik a mezőgazda-
ságba, máris általános árnöve-
kedéshez vezetett” – nyilatkoz-
ta Tánczos a jogszabályról szó-
ló szavazást követően.

A jogszabály esetében a kép-
viselőház hozza a végső döntést.

B. E.

Szakértők szerint az üzemanyagok extra jövedéki adója pörgette fel a pénzhígulás ütemét

Megugrott az infláció

A benzinkutaknál feltüntetett üzemanyagárak is jelzik a megemelt jövedéki adó hatását
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Rekordot döntött a légi utasforgalom tavaly az Európai Unióban
Míg Marosvásárhelyen csak 

reménykedhetünk a repülőtér 
újranyitásában, addig az Eu-
rópai Unióban rekordot dön-
tött a légi utasforgalom tavaly. 
Az utasok száma mintegy hat 
százalékkal bővült az előző év-
hez képest és megközelítette 
az egymilliárdot – közölte szer-
dán az uniós statisztikai hivatal 
(Eurostat).  Az utasok száma ta-
valy 972,7 millió volt az EU-ban, 
54,4 millióval több, mint 2015-
ben, és 219,2 millióval több, mint 
a pénzügyi válság 2009-es mély-
pontján, amely óta folyamatos a 
növekedés. A vizsgált időszak-
ban a teljes forgalom 47 százalé-
kát tették ki a tagálla mok közötti 
utasok, 35,6 százalékát az unión 
kívülre repülők, 17,3 százalékát 
pedig a belföldi utazók.

A legnagyobb mértékben, 22,5 
százalékkal Bulgáriában nőtt 
az utasszám, megelőzve Romá-
niát (+20,5 százalék), Ciprust 
(+18,1 százalék) és Magyaror-
szágot (+14,1 százalék). Visz-
szaesést egyedül Belgiumban 
(-2,7 százalék) és Szlovéniában 

(-2,2 százalék) jegyeztek fel. A 
legtöbb utast az Egyesült Ki-
rályságban regisztrálták (249 
millió), utána Németország (201 
millió),  Spanyolország (194 mil-

lió), Franciaország (145 millió), 
majd Olaszország (135 millió) 
következik. Az utasok száma 
alapján Európa legforgalmasabb 
repülőtere változatlanul Lon-

don/Heathrow, ahol 75,7 millió 
utas fordult meg tavaly, 1 szá-
zalékkal több, mint 2015-ben. 
Párizs Charles de Gaulle re-
pülőterén 0,3 százalékkal 65,8 

millióra, Amszterdamban pe-
dig 9,3 százalékkal 63,6 millió-
ra emelkedett az utasforgalom. 
Amszterdam ezzel letaszította 
a harmadik helyről Frankfurtot, 
ahol 60,7 millió utast regisztrál-
tak tavaly.

A legtöbb EU-n kívüli utast, 
44,8 milliót London/Heath-
row-n kezelték, az unión belü-
li forgalmat tekintve Amszter-
dam vezetett 37,9 millió utas-
sal, a legnagyobb belföldi for-
galmat pedig 14,1 millióval Pá-
rizs Orly és Madrid Bajaras 
repülőtere bonyolította le. Az 
Eurostat MTI által idézett ada-
tai szerint a magyarországi lé-
gi utasok száma 2016-ban 11,66 
millió volt. Ezen belül az EU 
tagállamaira 9,48 millió, a har-
madik országokra 2,18 millió 
utas jutott. A budapesti Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
utasforgalom alapján a 37. he-
lyen állt az európai légikikö-
tők rangsorában. Légi balese-
tek következtében hat ember 
vesztette életét tavaly az Euró-
pai Unió területén.

Egyre többen választják a repülőgépet utazási eszközként




