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SÚLYOS BÍRSÁGOKAT RÓTT KI A VERSENYTANÁCS A KARTELLEZŐKRE – AZT ÍGÉRIK, AZ UTASOKAT NEM ÉRI HÁTRÁNY 

Átalakulhat az utazási irodák piaca a büntetések miatt
Összejátszottak a turisztikai 
ügynökségek annak érdeké-
ben, hogy ne csökkentsék 
egy bizonyos szint alá az 
általuk kínált szolgáltatások 
és turisztikai csomagok árát 
– lebuktak, most fi zethet-
nek.

 »  BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Átalakíthatja a piacot a 
Versenytanács által a ro-
mániai utazási irodákra, 

turisztikai ügynökségekre kirótt 
tetemes pénzbírság, de a piaci 
szereplők azt ígérik, mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a turisták biztonságban 
kelhessenek útra. A Versenyta-
nács összesen mintegy 11,5 mil-
lió lejes büntetést szabott ki 13 
utazási irodára, turisztikai ügy-
nökségre és az Utazási Irodák 
Országos Szövetségére (ANAT) 
kartellezés miatt. A bukaresti 
versenyhivatal szerint 2013 júni-
usa és 2016 szeptembere között a 
13 vállalat összehangolta keres-
kedelempolitikáját, és verseny-
helyzet szempontjából érzékeny 
információkat osztott meg egy-
mással annak érdekében, hogy 
ne csökkentsék egy bizonyos 
szint alá az általuk kínált szol-
gáltatások és turisztikai csoma-
gok árát.

Változó összegek
A legnagyobb összegű büntetést, 
5,397 millió lejt a Touring Euro-
pabus Románia kapta. A Prestige 
Tours Internationalt 2,139 millió 
lejre, a Paralela 45 Turismot 1,723 
millió lejre, az Eximturt 685 116 
lejre, a Happy Tourt 519 597 lej-
re, az Aerotravelt 400 754 lejre, a 
Prompt Service Travel Companyt 
186084 lejre, a Nova Travelt 124 
616 lejre, a Fibula Air Travelt 88 
310 lejre, a Tez Tourt 55 930 lejre, 
a Rezeda World Travelt, 28 780 
lejre, az Air Flát 9618 lejre, a Co-
rali Holidayst pedig 6644 lejre 
bírságolták. A Christian ’76 Tour 
Kft. mentesült a bírság alól, mi-

vel bizonyítékokat szolgáltatott a 
versenyellenes tettekre. Az Aerot-
ravel, az Eximtur, a Fibula Air Tra-
vel, a Nova Travel, a Paralela 45 
Turism, a Prompt Service Travel 
Company, a Rezeda World Travel, 
a Tez Tour és a Touring Europabus 
Románia beismerte a versenyel-
lenes magatartást, ezért bírságuk 
20 százalékkal csökkent. Az ügy-
ben folytatódik a nyomozás annak 
megállapítására, hogy a Tarom lé-
gitársaság támogatta-e a verseny-
ellenes tetteket.

Az ANAT sem úszta meg
Ugyanazon kivizsgálás keretében 
az ANAT-ot 53 304 lejre bírságol-
ta a Versenytanács, amiért 2012 
szeptembere és 2016 áprilisa kö-
zött megtiltotta a szolgáltatások 
és turisztikai csomagok viszont-
eladásával foglalkozó tagjainak, 
hogy lemondva az utazásszervező 
vállalatoktól nekik járó jutalék 
egy részéről, kedvezményeket kí-
náljanak ügyfeleiknek. Az ANAT 
elismerte versenyellenes magatar-

tását, így bírságát 20 százalékkal 
csökkentették. Az ANAT amúgy 
közleményben reagált a bírság 
tényére. Elsősorban leszögezte, 
hogy tiszteletben tartja a ver-
senyhivatal döntését, és kifizeti a 
büntetést. Megjegyezték továbbá, 
hogy a vizsgálat teljes ideje alatt 
együttműködött a szakhatósággal. 
Biztosítottak mindenkit egyúttal, 
hogy az utasok nem sínylik meg 
a történteket. Az utazási irodák 
szövetségének vezetősége külön-
ben úgy véli, hogy a kellőképpen 
nem konszolidált és nem megfe-
lelően szabályozott romániai piac 
jellegzetességei vezettek a Ver-
senytanács vizsgálatához. Ezért 
az ANAT síkra száll a vonatkozó 
jogszabályi környezet módosításá-
ért, és kéri az utazási csomagokra 
és a kapcsolódó szolgáltatásokra 
vonatkozó európai uniós irányelv 
átültetését a romániai joggyakor-
latba. Ennek szükségességét elis-
meri a Versenytanács, az utazási 
irodák képviselői pedig egyenesen 
azt mondják, hogy ha ez időben 

megtörtént volna, elkerülhető lett 
volna a most kialakult helyzet.

Átalakulhat a piac
Átalakulhat a turisztikai ügynöksé-
gek hazai piaca a Versenytanács által 
kiszabott borsos bírság nyomán – ér-
tékelt tegnap a Krónika megkeresé-
sére Joós Stefan. A Sun Travel uta-
zási iroda tulajdonosa rámutatott: 
a milliós nagyságrendű pénzbírság 
még a nagy cégeket is megingathat-
ja, és máris vannak jelek arra, hogy 
az érintettek csökkentik a tevékeny-
ségüket, így arra számítanak, hogy 
átalakulnak az erőviszonyok.  A vál-
lalkozó ugyanakkor azt tanácsolja, 
hogy a turisták a már bejáratott, 
megbízható irodákban vásároljanak 
csomagokat, utazásokat, akkor biz-
tos nem éri őket kellemetlen megle-
petés. Elmondta, az ő irodája is csak 
nagymúltú ügynökséggel dolgozik, 
és eddig még nem voltak gondjaik.

Jó tanácsok utazóknak
A szakember ugyanakkor hangsú-
lyozta, ha az ügynökségek össze-
hangolják a díjszabásokat, az árt a 
szabadpiacnak, hiszen egy-egy tu-
risztikai csomagot szinte ugyanab-
ban az árban kapják meg a vevők, 
nem bontakozhat ki a verseny. Joós 
Stefan egyben rámutatott, továbbra 
is fellendülőben a turizmus, az el-
múlt évben többet költöttek nyara-
lásra, az üdülési csekkek pedig a bel-
földi turizmust pörgették fel. A korai 
foglalás iránt hatalmas a kereslet, 
az early-booking már tavaly ősszel 
elkezdődött, és az év első napjaiban 
megrohanták az irodákat a nyári 
kirándulások iránt érdeklődők. Az 
árak valamennyit emelkedtek a ta-
valyhoz képest, de mivel a vásárlóe-
rő is növekedett, ez a forgalomban 
nem mutatkozik meg. Törökország 
drágított, Görögországban már né-
hány éve magasabbak az árak, de 
erőteljesen tör vissza a piacra Tuné-
zia és Egyiptom, viszonylag elfogad-
ható árakkal. A turisztikai vállalko-
zó kifejtette, a teljes kínálatpaletta 
iránt nagy a kereslet, a külföldi utak 
mellett az egzotikus helyszínek, a 
hajóutak, és az üdülőcsekkek beve-
zetése miatt a belföldi célpontok is 
tarolnak.

Többet költünk nyaralásra. Már az év első napjaiban sokan keresték az early-booking ajánlatokat

 » ISZLAI KATALIN

Egyre nagyobb összeget zsebel be 
az állam a romániai alkalmazot-

tak keresetéből: míg öt évvel koráb-
ban egy alkalmazott a munkaadója 
által biztosított nettó bér 74,3 száza-
lékát vihette haza, tavaly év végén 
már csak a 60 százalékát. A  bruttó 
és a nettó kereset közötti különbség 
folyamatos emelkedést mutatott. Az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
legfrissebb, novemberre vonatko-
zó adatai szerint egy alkalmazott a 
megnövekedett adó- és járulékter-
hek miatt a bruttó bérének mind-
össze 60 százalékát kapja kézhez. 
Ehhez nyilván nem szükségesek 

statisztikai adatok, elegendő, ha az 
alkalmazott egyszerű hármassza-
bállyal kiszámítja a bruttó és nettó 
– azaz a kézbe kapott – fi zetése kö-
zötti különbséget.

Amint arról beszámoltunk, no-
vemberben a bruttó átlagbér 4658 
lej, a nettó pedig 2792 lej volt, ami 
1866 lejes különbséget jelent a két 
összeg között. Ezt azt is jelenti, hogy 
az alkalmazott csak a munkaadója 
által biztosított összeg 60 százaléká-
val marad, miután levonják abból a 
különböző adó- és járulékterheket. 
Összehasonlításképpen a tíz, illetve 
az öt évvel ezelőtti helyzetet érde-
mes vizsgálni, hiszen számottevő 
különbségek fi gyelhetők meg. 2008-

ban például a hazai bruttó átlagbér 
1844 lej volt, a nettó 1361 lej, a két 
összeg közötti különbség pedig 483 
lej, ami 73,8 százalékot jelent. Öt év-
vel ezelőtt, 2013-ban a bruttó átlag-
kereset 2219 lejre emelkedett, a nettó 
1650 lejre, a bruttó és nettó közötti 
különbség pedig 569 lej volt, ez 74,3 
százalékot jelent. 

Az adatok tehát azt mutatják, hogy 
miközben az említett években csak 
25–26 százalékot vontak le az alkal-
mazottak béréből az állam javára, ta-
valy év végén már 40 százalékot. A kü-
lönbség ráadásul gyorsabb ütemben 
nő az alacsony keresettel rendelkezők 
körében, mint a jobban megfi zetett 
szakmák alkalmazottai esetében. A 

minimálbérre kivetett adók és illeté-
kek mértéke tekintetében Románia 
egyébként Európában is listavezető a 
Reinisfi scher.com felmérése szerint. 
A közvélemény-kutatás eredményei 
szerint ugyanis tavaly 409 euró (1922 
lej) volt a bruttó, illetve 251 euró (1179 
lej) a nettó legkisebb fi zetés az ország-
ban, ennek következtében pedig az 
adó- és járulékterheket 38,63 százalé-
kosra becsülték. Ezzel Románia első 
a bruttó és nettó minimálbér közötti 
különbség tekintetében, miközben 
az európai uniós átlag 16,41 százalék. 
A lista ellenkező oldalán szereplő Ír-
országban a minimálbér mindössze 
3,47 százaléka megy el adókra és ille-
tékekre.

Szakadék bruttó és nettó között: a bérek 40 százaléka az államnak megy

 » A minimál-
bérre kivetett 
adók és illetékek 
mértéke tekin-
tetében Romá-
nia Európában 
listavezető a 
Reinisfi scher.
com felmérése 
szerint.

 » A szakember 
azt tanácsolja, 
hogy turisták a 
már bejáratott, 
megbízható iro-
dáknál vásárolja-
nak utazási cso-
magokat, akkor 
biztos nem éri 
őket kellemetlen 
meglepetés.
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