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FELPEZSDÜLT A HOLTSZEZON IS: A KÖZSZFÉRÁBAN NYÚJTOTT UTALVÁNYOK FELLENDÍTETTÉK A BELFÖLDI IDEGENFORGALMAT

Hosszan tart a csúcsidény az üdülési csekkekkel
Fellendítette a belföldi turizmust az államilag finanszírozott üdülési utalványok
rendszere. A forgalom 40 százalékos
emelkedésére számítanak év végére a
népszerűbb üdülőtelepeken, a legkorábban kapott csekkek érvényességi ideje
ugyanis hamarosan lejár.
» SZÉCHELY ISTVÁN

„A rövid, alig egyhetes vakáció olyan
volt, mint június és július eleje. Nagyon
sokan voltak, nem lehetett helyet kapni”
– jellemezte Moldován László az elmúlt
hetet, amikor az iskolák elemi tagozatos diákjai vakáción voltak. A Sóvidék–
Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke –
aki maga is panziót működtet Parajdon
– elmondta, bár a jó idő is közrejátszott
ebben, a nyári csúcsszezonhoz képest
mintegy 80 százalékos volt a telítettség a
parajdi szálláshelyeken az elmúlt héten.
A sóvidéki településen ugyanakkor
vannak már foglalások, sőt néhol már telt
házat jegyeztek a december elsejei hoszszú hétvégére is. A szakember becslése
szerint mintegy negyvenszázalékos növekedéssel zárják az évet a település turisztikai egységei, ami elsősorban az üdülési
utalványos turizmusnak köszönhető. A
csekkek hatással voltak az ellátási igényekre is: sokan már nem csupán félpanziós ellátásra fizetnek be a szálláshelyen,
hanem a környező éttermek à la carte kínálatából válogatnak, ugyanis egyre több
vendéglőben elfogadják fizetőeszközként
az üdülési utalványokat – számolt be a tapasztalatokról Moldován László.

Nem csak nyáron népszerű. Amióta bevezették az üdülési csekkeket, folyamatosan áramlanak a turisták a sóbányájáról híres Parajdra
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80 százalékos telítettség
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emcsak nyáron, hanem a főszezonon kívüli időszakban is lényegesen több a turista Hargita és Maros megye felkapott üdülőövezeteiben
az állami szférában bevezetett üdülési
utalványoknak köszönhetően. A vendéglátóhelyek sorra megtelnek már a rövid
iskolai szünidők, illetve a munkaszüneti napok miatti hosszú hétvégéken is. A
közalkalmazottak körében azzal együtt
közkedvelt az utalványos üdülés, hogy
számos vendéglátóipari egység tíz-húsz
százalékos felárat számít fel a csekkel fizető vendégeknek.

Lassan lejárnak az első csekkek

Szovátán az idei megnövekedett turistaforgalom ellenére a szálláshelyek több mint
fele bezárt az idény végén, a nyitva tartók
viszont pillanatok alatt feltelnek üdülőjegyes turistákkal – az elmúlt héten ezt megtapasztalták a fürdőváros szállásadói is.
„Zsúfolt volt a vakációs hétvége. Azt láttuk,
hogy jött a vakáció, egész hétre húszfokos
meleget és jó időt mondtak, így azonnal fel
is telt Szováta. Pénteken, szombaton már
nem voltak szabad helyek, olyan volt a telítettség, mint nyár elején” – fogalmazott
a szállodát működtető Bereczki István.
A Szovátai Turisztikai Egyesület elnöke
által elmondottak arra utalnak, hogy a
nyitva tartó szálláshelyek működtetői már
szinte borítékolhatják az év végéig tartó
megnövekedett vendégforgalmat. Ennek
az az oka, hogy a legkorábban kiállított
üdülési csekkek érvényességi ideje lassan
lejár, így kénytelenek mielőbb felhasználni az utalványokat azok, akik a nyári időszakban a szálláshelyek telítettsége miatt
nem tudták ezt megtenni, valamint azok
is, akik a nyári szabadságolás idején nem

Bő 5 százalékos növekedés a romániai szálláshelyeken
Már az idei év első kilenc hónapjában is megérződött az üdülési utalványok jelenléte
a romániai idegenforgalomban: az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb adatsorai szerint a 2018. január 1. – szeptember 30. közötti időszakban 10 millió érkezést
regisztráltak a hivatalos szálláshelyeken, ami 5,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A vendégéjszakák száma eközben elérte a 22,55 milliót, ami 5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A vendégek 77,9 százaléka román állampolgár volt, a külföldiek aránya 22,1 százalékot
tett ki – ezek a számadatok nagyjából megegyeznek az egy évvel korábban regisztrált
értékekkel. A vendégéjszakák 81,3 százalékát belföldön utazók töltötték el, külföldiek
18,7 százalékban voltak. Egy romániai turista átlagosan 2,4 napot töltött el egy szálláshelyen, a külföldiek 1,9 napig maradtak. A szálláshelyek kihasználtsága a vizsgált
periódusban 33,3 százalékos volt, ami 1,1 százalékpontos növekedés 2017 első kilenc
hónapjához mérten. A legnagyobb, 42 százalékos kihasználtságuk a szállodáknak volt,
majd a bungalók (31,4%), villák (27,7%), hajókon kialakított szálláshelyek (25,4%),
kempingek (23,2%), hostelek (24,7%) és panziók (21,6%) következtek. A legtöbb, 1,554
millió turistát a bukaresti szálláshelyeken regisztrálták, majd Konstanca (1,248 millió),
Brassó (1,028 millió) és Kolozs megye (494,1 ezer) következett. Ami a vendégéjszakákat illeti, Konstanca megye a listavezető 4,81 millióval, Bukarest (2,53 millió) a
második, Brassó (2,037 millió) a harmadik és Kolozs megye (922,5 ezer) a negyedik.
A hivatalos szálláshelyeken megszállt külföldiek közül a legtöbben Németországból
(265,1 ezer), Izraelből (219,9 ezer), Olaszországból (184,1 ezer), Franciaországból (135,7
ezer) és Magyarországról (130,9 ezer) érkeztek. (Bálint Eszter)

használták fel az összeset. November 9-én
veszítik el érvényességüket a legkorábban
kiállított csekkek, de azoknak is lejár az
érvényessége ezekben a hetekben, amelyeket a jogosultak márciusban, áprilisban
kaptak kézhez. A szakember megjegyezte,
olyan vendégei is voltak a fürdőtelepülésnek, akik azért döntöttek az őszi „nyara-

»

Noha a legkorábban kiállított
üdülési jegyek már érvényességi
idejük végéhez közelednek, van,
ahol még nem kapták kézhez a
csekkeket a közszférában dolgozók.
lás” mellett, hogy ne vesszenek kárba az
üdülési jegyeik. Bereczki István szerint
örvendetes, hogy a csekkek beváltották a
rendeltetési céljukhoz fűzött reményeket,
nevezetesen azt, hogy lendületet adtak a
belföldi turizmusnak.

Telt ház és 30 százalékos növekedés

Az biztos, hogy az év vége tele van foglalásokkal, tehát telt házas Székelyudvarhely,
mint ahogyan az is biztos, hogy a városban
idén 30 százalékkal nőtt a vendégéjszakák
száma az üdülési csekkeknek köszönhetően
– számolt be a tapasztalatokról Orbán Melinda, a székelyudvarhelyi Tourinfo turisztikai információs iroda vezetője. Megjegyezte
azonban, azt még nem tudni, az év végi foglalásokhoz milyen mértékben járultak hozzá
az üdülési csekkek, még várni kell, hogy erre

rálátásunk legyen – a hónap végén gyűjtenek adatokat a turisztikai szolgáltatóktól.
A városban egyébként minden év végén telítettség van, így az már bizonyos, hogy az
üdülési jegyek főként a Székelyudvarhely
környéki szálláshelyeknek hoznak hasznot
ebben az időszakban, ugyanis ott használják fel utalványaikat azok, akik a városban
már nem találnak szállást. Az üdülési jegyek
azonban bővíthetik a városba visszajáró
vendégek számát is, ugyanis Orbán Melinda
feltételezése szerint „azok, akik idén üdülési jeggyel eljöttek és tetszett nekik itt, jönni
fognak jövőre is, illetve ez a szám nőni fog.”

Van, ahol még nem kapták meg

Noha a legkorábban kiállított üdülési jegyek már érvényességi idejük végéhez
közelednek, akad, ahol még nem kapták
kézhez a csekkeket a közszférában dolgozók. Ilyen például a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Konrád Judit, az
egészségügyi intézmény vezetője, érdeklődésünkre elmondta, nem késtek még le
semmiről, ugyanis csak december elsejétől
kötelező a csekkek kiállítása. Nem is volt,
miből kiadniuk ezeket, hiszen az üdülési
csekkek költsége nem került be az intézmény költségvetésébe év elején, mivel
akkor még nem működött a jegyrendszer.
Konrád Judit elmondta, igyekeznek a szükséges lépéseket betartani, szeretnék már
decemberben kiadni az alkalmazottaknak
az üdülési jegyeket, ha ez nem sikerül, akkor jövő év elején kerül sor erre.

Kiszámíthatóbbá tennék a hosszú hétvégéket
Minden év január 15-éig a kormánynak meg kell határoznia valamennyi esetet, amikor
az év folyamán a közalkalmazottak hivatalos munkaszüneti nap miatt hosszú hétvégére távoznak, amennyiben a parlament elfogadja a 38 honatya – köztük az RMDSZ,
a Szociáldemokrata Párt (PSD), valamint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselői és
szenátorai – által a felsőház elé beterjesztett törvénytervezetet. A javaslat tulajdonképpen a munka törvénykönyvét egészítené ki, és előírásai szerint a kormánynak
egyúttal arról is rendelkeznie kellene, hogy a közalkalmazottak mikor pótolják be az
így kieső munkanapokat. „Az így megteremtett kiszámíthatóság megkönnyíti majd a
magánszektor és az állami szféra tevékenységének időben történő megtervezését” –
áll a jogszabályjavaslat indoklásában. Ebben azt is felhozzák érvként, hogy a tervezet
hatálybalépése nyomán könnyebb lenne beütemezni a családi programokat azokban
az esetekben, amikor a szülők a gazdaság két különböző szektorában dolgoznak,
ugyanakkor az intézkedés jótékony hatással lenne a turizmusra is.(B. E.)

