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Január elsejétől literenként 
átlagosan harminckét banival 
kerül kevesebbe a benzin és 
a gázolaj a romániai töltőál-
lomásokon. Közben a  Román 
Vasúttársaság is bejelentette, 
harmincöt százalékig terje-
dő árleszállítást hajt végre 
hétvégenként. Az intézkedés 
nyomán például mintegy tíz 
lejjel lesz olcsóbb a vonatjegy 
Brassó és Csíkszereda között.

 » BÁLINT ESZTER

A z üzemanyagra kivetett extra 
jövedéki adó eltörlését kö-
vetően január 1-jétől literen-

ként átlagosan harminckét banival 
kerül kevesebbe a benzin és a gáz-
olaj a töltőállomásokon. E szerint 
a benzin ára literenként 5,24, a gá-
zolaj 5,50 lej körül alakul, az árak 
plusz-mínusz 10 százalékkal változ-
nak a különböző tulajdonú töltőál-
lomásokon – adta hírül az Agerpres 
hírügynökség. A parlament decem-
ber elején fogadta el az üzemanyag-
ra kivetett pótlólagos jövedéki adó 
eltörlését. Az intézkedést követően 
az üzemanyag árának átlagosan 45 
banival kellett volna csökkennie, 
ám ezzel a jövedéki adó szintje az 
Európai Bizottság által engedélye-
zett minimális szint alá csökkent 
volna, ezért a pénzügyminisztérium 

utólag módosította az adót és az 
infl ációs rátával is megnövelte.

Árgus szemekkel fi gyelik
az árakat
Bogdan Chiriţoiu, az Országos Ver-
senytanács elnöke bejelentette: 
monitorozni fogják, hogy az üzem-
anyag-forgalmazók ne éljenek visz-
sza a helyzettel, és a töltőállomá-
sokon valóban olcsóbb legyen a 

benzin és a gázolaj. Chiriţoiu fel-
hívta a kereskedők fi gyelmét: súlyos 
bírságra számíthatnak azok, akik a 
pótlólagos jövedéki adó csökken-
tése után nem módosítják ennek 
megfelelően az üzemanyag árát. 
A gyakorlatban a töltőállomások 
több mint felét birtokló OMV Pet-
rom diktálja a piaci árakat, a többi 
forgalmazó a piacvezető stratégiai 
döntéseit követi.

AZ EXTRA JÖVEDÉKI ADÓ ELTÖRLÉSE NYOMÁN KEVESEBBE KERÜL AZ ÜZEMANYAG – HÉTVÉGI AKCIÓ A CFR-NÉL

Olcsóbban utazhatunk autóval, vonattal

Olcsóbban tankolhatunk. Az extra adó eltörlése nyomán csökkentek az árak

Helycserés támadás. Ma már Eforie Nordon a legdrágább nyaralni
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Csökkentette
hétvégi jegyárait a CFR
Közben pénteken a Román Vasút-
társaság személyszállító ágazata 
(CFR Călători) bejelentette: 15–35 
százalékos kedvezményt nyújt a 
vonatjegyekre a hétvégi utazások 
alkalmával valamennyi útvona-
lon, első- vagy másodosztályon 
egyaránt. A CFR a közleményben 
számos példát megadott, hogy 
miként alakulnak a hétvégi árak a 
leginkább igénybe vett útvonala-
kon. Bukarestből Brassóba egy út 
32,95 lej lesz ezentúl az InterRegio 
járatokon megszokott hétközna-
pi 48,60 lejes árszinthez képest. 
Ugyancsak a fővárosból a Cenk 
alatti városba 16,60 lejbe kerül egy 
menetjegy a Regio Expres járato-
kon gyakorolt hétköznapi 25 lejes 
díjhoz képest. Bukarestből Pre-
dealra 27,04 lejért lehet majd vo-
natozni az InterRegio járatokon a 
hétköznapi 39,50 lejes árszinthez 
képest. Ugyanezen a szakaszon 
egy menetjegy 12,90 lejbe kerül 
ezentúl a Regio Expres járatokon 
megszabott hétköznapi 19,30 lejes 
árhoz képest. Brassóból Csíkszere-
dába 20,80 lejért lehet jegyet vál-
tani hétvégenként az InterRegio 
járatokon szokványos hétköznapi 
29,90 lejes árszinthez képest.

A vasúti társaság közölte, hogy 
az említett árakban szerepel a hely-
jegy is, ami az InterRegio járatok 
esetében 3,90 lej, a Regio Expres-
nél pedig 1 lej.

 »  Súlyos bír -
ságra számíthat-
nak azok, akik a 
pótlólagos jöve-
déki adó csök-
kentése után nem 
módosítják ennek 
megfelelően az 
üzemanyag árát.

 » B. E.

D rágább lett a nyaralás a Feke-
te-tenger romániai partszaka-

szán található Eforie Nordon, mint 
Mamaián, ráadásul egy háromcsil-
lagos szállodában többet kell fi zetni, 
mint egy ötcsillagos hotelben Bulgá-

riában.  Az Iri Travel utazási iroda 
által készített elemzés szerint 2020 
nyarán egy háromcsillagos Eforie 
Nord-i szállodában éjszakánként egy 
főre átlagosan 52 eurót kell lepen-
getni, miközben a bulgáriai Arany-
parton az ötcsillagos hotelek árai 42 
eurótól indulnak.

Mamaián eközben az ötcsillagos 
ár 380 lej, vagyis nagyjából 80 euró, 
valamivel délebbre, például Satur-
non pedig olcsóbb, 29 lej, vagyis 60 
euró.

A háromcsillagos tengerparti szál-
lások esetében megdőlni látszik az 
immár legalább tízéves sztereotípia, 
miszerint Mamaia a legdrágább. Efo-
rie Nordon ezúttal valamivel maga-
sabbak az árak. Utóbbi üdülőtelepen 

az all inclusive ellátás 250 lej, vagyis 
52 euró éjszakánként egy főre, míg 
Mamaián nagyjából 35–40 lejjel ol-
csóbb, 215 lej (42–43 euró).

Az Aranyparton az ötcsillagos szál-
lás nagyjából 42 euró/fő/éjszaka, míg a 
törökországi Antalyában az ötcsillagos 
szálloda fejenként 75 euróba kerül egy 
éjszakára, tény viszont, hogy ebben az 
árban benne van a menettérti repülő-
jegy és reptéri transzfer is.

Drágább a román parton a három-, mint Bulgáriában az ötcsillagos

 » A háromcsil-
lagos tengerparti 
szállások ese-
tében megdőlni 
látszik az immár 
legalább tízéves 
sztereotípia, mi-
szerint Mamaia a 
legdrágább.

Tetemes összeget hagytak itt a külföldi turisták

Az év első kilenc hónapjában megközelítőleg 2,106 millió személy szállt 
meg a romániai vendéglátóipari egységekben, akik 5,485 milliárd lejt 
költöttek – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) központosított 
adataiból. A Romániába érkező és itt megszálló külföldi állampolgárok 54,6 
százaléka üzleti úton volt, ők 3,164 milliárd lejt költöttek, azaz a fent emlí-
tett összeg 57,7 százalékát. Az üzleti kiszállások költségeinek legnagyobb 
részét, 49,7 százalékát a szállási költségek teszik ki, és a legtöbben a 
reggelit magában foglaló szállást választották. A vendéglőkben és bárok-
ban elköltött összegek 18,1 százalékát tették ki az összköltségeknek, míg 
bevásárlásra az összeg 12,8 százalékát költötték. A bevásárlásra költött 
pénz 45,6 százalékán ételeket és italokat vásároltak, 32,5 százalékán pedig 
ajándéktárgyakat. A szállításra költött költségek 53,1 százalékát az autóköl-
csönzéssel járó költségek tették ki.
A vakációra vagy más, nem üzleti célból az országba látogató személyek 
tették ki az itt megszálló külföldi állampolgárok 45,4 százalékát. Ők 2,321 
milliárd lejt költöttek az országban, ennek 49,2 százalékát szállásra. 
A vendéglőkben és bárokban elköltött összegek 16,7 százalékát tették ki az 

összköltségeknek, míg bevásárlásra az összeg 15,7 százalékát költötték. 
Az ő esetükben a szállításra költött költségek 55,9 százalékát tették ki az 
autókölcsönzéssel járó költségek. Az INS adatai szerint a külföldiek 47,3 
százaléka utazási irodákon keresztül szervezte meg romániai tartózkodá-
sát, 33,7 százaléka pedig saját maga. A külföldi turisták 80 százaléka repü-
lőgéppel érkezett Romániába, 11 százaléka saját gépkocsival, 7,4 százaléka 
autóbusszal, 1,6 százaléka pedig más járművel.




