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Régi árak, új trendek a turizmusban
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Az üdülési utalványok adták 
az első lendületet az utazás-
hoz a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korláto-
zások lazítását követően. 
Újdonság ugyanakkor, hogy 
az útra kelők utolsó pilla-
natban, 1-2 héttel utazás 
előtt foglalnak. A szállások 
ára a tavalyhoz képest nem 
változott jelentősen.

 » B. E.

Ú gy tűnik, a romániai szállá-
sadók nagy többsége nem 
merte bevállalni az áreme-

lést, és a tavalyi árakon várja a 
vendégeket. Legalábbis ez derül 
ki a Travelminit.ro szállásfoglaló 
oldal által készített árelemzésből. 
A nyári szezon lerövidülése, az 
extra higiéniai intézkedések és 
a távolságtartás olyan tényezők, 
amelyek a közvéleményt arra 
engedték következtetni, hogy a 
szállásárak növekedni fognak. A 
vállalkozók viszont úgy döntöt-
tek, inkább nem emelnek árakat, 

A szállásadók az óvintézkedések miatt megemelkedett kiadásaik ellenére sem emeltek egyelőre árat

 »  Egy 3 éj-
szakás üdülés 
átlagára egy pár 
számára 734 lej.

ezáltal is bebiztosítva, hogy többen 
keresik fel a szálláshelyeket, és így 
valamennyit vissza lehet hozni a 
kényszerleállás által okozott óriási 
kiesésből. A Travelminit.ro adatai 
szerint a belföldön utazók az utóbbi 
időben szállástípustól függően 90 
és 350 lej közötti árat fi zetnek egy 
éjszakáért két személy esetében, 

félpanziós ellátással. Így egy három 
éjszakás üdülés átlagára egy pár 
számára 734 lej, egy 2 felnőttből és 
2 gyerekből álló család számára pe-
dig eléri az 1000 lejt.

A legolcsóbb szálláslehetősé-
geket az agroturisztikai üdülőhe-
lyek, panziók jelentik, ahol egy 
éjszaka ára 150 lej körül alakul 

két fő számára, reggelivel együtt. 
A legdrágább opciók jelenleg az 5 
csillagos tengerparti hotelek, ame-
lyeknél az ár meghaladja a 350 lejt 
egy éjszakára két főre.

A legkeresettebb belföldi cél-
pontok eddig a hegyvidéki üdülő-
helyek és a gyógyfürdők, a termé-
szetközeli, valamint az elszigetelt 
panziók és hotelek.

Az utazók amúgy főként olyan 
szálláshelyeket keresnek, ahol a 
foglalás lemondási feltételei ru-
galmasak, és a foglalás lehetséges 
előlegfizetés nélkül is. Inkább az 
utolsó pillanatban (last minute) 
foglalnak, ennek köszönhetően a 
Travelminit.ro oldalon 12 száza-
lékkal növekedett azon foglalá-
sok száma, amelyeknél az érkezés 
előtt kevesebb, mint 14 nappal 
foglaltak a vendégek.

A szállásfoglaló platformon az 
újraindulást követő első három 
hétben regisztrált foglalásoknak 
különben közel fele gyermekes 
családoktól származik. Az üdülési 
csekkek jelentős lendületet adtak az 
iparágnak, így a Travelminit.ro júni-
usban 23 százalékkal több vakációs 
utalványos foglalást jegyzett, mint 
2019-ben.

FO
RR

ÁS
: 

PI
XA

BA
Y.

CO
M

FO
RR

ÁS
: 

CC
R.

RO

 » KRÓNIKA

A legfelsőbb bíróság és az om-
budsman is az alkotmány-
bírósághoz fordult a külön-

leges nyugdíjak megadóztatása 
miatt. A legfelsőbb bíróság közle-
ményében azzal érvelt, hogy rész-
legeinek együttes ülése kielemezte 
a parlament által elfogadott, az 
adótörvénykönyvet módosító jog-
szabályt, és úgy találta, hogy az az 
alkotmány nem kevesebb mint tíz 
cikkelyének mond ellent. Emlékez-
tettek ugyanakkor: az alkotmány 
lehetővé teszi, hogy a legfelsőbb bí-
róság előzetes normakontrollt kér-
jen az alkotmánybíróságtól mielőtt 

egy törvényt kihirdet az államfő. 
Közben Renate Weber ombudsman 
is bejelentette, alkotmányossági 
óvást is emelt.  Az alapjogi biztos 
arra hivatkozva támadta meg a kü-
lönnyugdíjakat megnyirbáló jog-
szabályt az alkotmánybíróságon, 
hogy az sértené a diszkrimináció 
tilalmát, illetve a méltányos közte-
herviselés alkotmányos elvét.

Mint ismeretes, az alkotmány-
bíróság májusban már megaka-
dályozta a különnyugdíjak teljes 
eltörléséről januárban elfogadott 
törvény hatálybalépését, amely 
többek között magukat az alkot-
mánybírákat is megfosztotta volna 
az átlagnyugdíj több mint tízsze-

resére tehető járandóságuktól. A 
parlament  ezt követően az elmúlt 
héten elfogadott egy jogszabályt, 
ami 85 százalékos adót vetne ki 
a – nem járulékbefizetés alapján 
meghatározott – különnyugdíjak 
havi 7000 lejt meghaladó részére. A 
havi 2000 lejnél nagyobb nyugdíjak 
2000 lej feletti (7000 lejig terjedő) 
részét 10 százalékkal adóztatnák 
meg. Többek között a katonáknak, 
rendőröknek, titkosszolgálati ügy-
nököknek, bíráknak, ügyészeknek, 
pilótáknak, diplomatáknak, pénz-
ügyőröknek és törvényhozóknak 
jár – az átlagos öregségi járandó-
ság többszörösére rúgó – speciális 
állami nyugdíj, amelynek mértékét 

nem járulékbefizetéseik, hanem az 
illető ágazat számára hozott külön 
jogszabályok alapján számítják ki.

 A parlament szerdai döntése 
után elsőként a katonák és rend-
őrök szakszervezete tiltakozott, és 
Nicolae Ciucă védelmi miniszter 
is igazságtalannak minősítette, 
hogy a katonák szolgálati nyugdí-
ját a különnyugdíjak közé sorol-
ták, és le akarják faragni. A bírák 
és ügyészek szakmai szervezetei az 
igazságszolgáltatás függetlensége 
elleni támadásnak minősítették a 
küszöbönálló választásoknak tulaj-
donított, „indulatokra alapozott” 
parlamenti döntést.

 A jogszabály „vesztesei” közül 
egyedül a törvényhozók támogatták 
– látszólag – fenntartások nélkül 
saját kiváltságaik felszámolását. 
A parlament két házának csütörtö-
ki együttes ülésén a képviselők és 
szenátorok újabb szavazással erősí-
tették meg, hogy saját különnyug-
díjaik drasztikus megadóztatásával 
is egyetértenek.

Dan Barna, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke 
mégis képmutatással vádolta meg 
a törvényhozókat, mivel szerinte 
szándékosan egy sor eljárási hibát 
követtek el a törvény elfogadása 
közben, hogy jogalapot teremtse-
nek az alkotmánybíróság számára 
a luxusnyugdíjak újbóli „megmen-
téséhez”.

Hasonlóképpen vélekedett a Kró-
nika megkeresésére Puskás Bálint 
volt alkotmánybíró is, aki úgy látja, 
„a romániai politikum nem akarja 
megnyugtatóan rendezni a külön-
nyugdíjak kérdését, különben al-
kotmányos megoldást találna”.

Az alkotmánybíróság előtt a luxusnyugdíjak megnyirbálása

 » A legfelsőbb 
bíróság úgy 
találta, hogy a 
jogszabály az 
alkotmány nem 
kevesebb mint 
tíz cikkelyének 
mond ellent.

Megint elkaszálják? Az alkotmánybíróság májusban már megakadályozta a különnyugdíjak eltörlését




