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Az éjszakai utat is ülőhelyes kocsikban kell megtenni a MÁV nemzetközi járatain

„Tele tank”. Felpörgött júliusban a fogyasztás, nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Júliusban 10,3 százalékkal nőtt a kiskeres-
kedelmi forgalom volumene Romániában 

a nyers adatok szerint az előző hónaphoz 
mérten, a szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint a bővülés 3,9 százalék 
volt – derül ki az Országos Statisztikai Inté-
zet (INS) által csütörtökön nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. Éves összevetésben a 
kiskereskedelmi forgalom 4,7 százalékkal 
nőtt júliusban az előző év hetedik hónap-

jához mérten, a szezonális és naptárhatás-
sal kiigazított érték szerinti növekedés 4,2 
százalék volt a vizsgált időszakban. Az első 
hét hónapban a kiskereskedelmi forgalom 
volumene 1,2 százalékkal nőtt a tavalyi év 
azonos időszakához mérten, a kiigazított 
érték szerint a bővülés 0,8 százalék volt.

A nyers adatok szerinti első héthavi nö-
vekedés főleg az élelmiszerek, italok és 
dohánytermékek eladásának köszönhető, 
amelyek értékesítése 7,1 százalékkal bővült. 
A nem élelmiszerek eladása 1,9 százalékkal 

emelkedett, ugyanakkor az üzemanyag érté-
kesítése 9,5 százalékkal esett vissza.

 Mint ismeretes, tavaly egész évben 7,2 szá-
zalékkal bővült a román kiskereskedelem.

Brüsszeli pénzek
autópályára

Az Európai Unió kohéziós politikája 
csaknem 1,5 milliárd euróval támogatja 

a romániai közlekedési infrastruktúra és a 
katasztrófavédelem fejlesztését – olvasható 
az Európai Bizottság csütörtöki közlemé-
nyében. A brüsszeli testület 875,5 millió 
eurós támogatást hagyott jóvá a Nagysze-
ben–Pitești-autópálya kezdő szakaszának 
megépítésére. Ez lesz az első autópálya, 
amely keresztezi a Kárpátokat, lehetővé 
téve az akadálytalan összeköttetést Romá-
niában a transzeurópai közlekedési hálózat 
Rajna–Duna folyosóján. A folyosó zavar-
talan kapcsolatot biztosít a fekete-tengeri 
Konstanca kikötőjétől a magyar határon 
fekvő Nagylakig, összekapcsolva Románia 
középső és nyugati részét az európai autó-
pálya-hálózattal. Az EU továbbá 578,4 millió 
eurót ad Románia katasztrófaelhárításának 
fejlesztésére. A beruházás új felszerelések 
vásárlásával, valamint a személyzet képzé-
sével javítja Románia reagálási képességét 
a szárazföldön, a levegőben és a tengeren 
jelentkező vészhelyzetekre. Elisa Ferreira 
kohéziós politikáért és reformokért felelős 
biztos elmondta, hogy mindkét projekt pozi-
tív hatással lesz a gazdaságra és az emberek 
életminőségére. „Az egyik program növeli 
a közúti biztonságot, lerövidíti az utazási 
időt, és csökkenti az utasok, illetve az áruk 
szállítási költségeit, míg a másik különösen 
releváns egy olyan ország számára, mint 
Románia, ahol a domborzat, valamint a 
sűrű folyami és patakhálózat miatt nagy a 
természeti katasztrófák veszélye” – fogal-
mazott. (Hírösszefoglaló)

Többet költünk ételre, italra, dohányra

A COVID-19-JÁRVÁNY MIATT BEVEZETETT KORLÁTOZÁSOKNAK BETUDHATÓAN MA MÁR KEVESEN UTAZNAK AZ ANYAORSZÁGBA

Magyarországi út: vonattal igen, busszal kevésbé
Miután a koronavírus-világjárvány 
következtében a magyarországi 
hatóságok által bevezetett korlátozá-
sok nyomán a Wizz Air légitársaság 
felfüggesztette Marosvásárhely és Bu-
dapest közötti járatait, arra voltunk 
kívéncsiak, hogy aki nem tud vagy 
nem akar autóval utazni Magyaror-
szágra, annak milyen lehetőségei 
vannak célba érni.

 » KORPOS ATTILA

A szeptember elsejei beutazási 
korlátozások nem érintették a 
menetrend szerinti, magyar fő-

városba tartó járatokat – válaszolták 
érdeklődésünkre a Román Vasúttársa-
ság (CFR) nemzetközi járatokért felelős 
brassói irodájában, amikor arról érdek-
lődtünk, miként hatott ki a két ország kö-
zötti vasúti közlekedésre az a tény, hogy 
Magyarország szeptember elsejétől – a 
koronavírus-járvány terjedésének meg-
akadályozása érdekében – kivétel nélkül 
minden ország állampolgára számára be-
utazási korlátozásokat léptetett érvény-
be. A Brassó–Budapest közötti Corona 
InterCity vonat továbbra is jár, a Hargita 
IC szerelvény egyelőre nem kerül vissza 
a naptárba. Az illetékes elmondta, két 
negatív koronavírusteszt elvégzésével le-
het csak átlépni a román–magyar határt. 
Mivel jelenleg pályamunkák zajlanak a 
határ magyarországi oldalán, így a sze-
relvény kerülő útvonalon ér Budapestre, 
többek között Debrecent is érintve, amely 

menetidő többlettel jár. A MÁV Zrt. kom-
munikációs igazgatóságának közlemé-
nye is alátámasztotta: korlátozás nélkül 
közlekedő nemzetközi járatként kezelik a 
Romániába tartó vonatokat.  Arról is tá-
jékoztattak , hogy szeptember elseje óta 
nem közlekednek a nemzetközi járato-
kon fekvő-, háló-, valamint étkezőkocsik.

Felfüggesztett vagy gyérített
buszjáratok
Busztársaságok felől érdeklődve már ko-
rántsem ennyire rózsás a helyzet. A csíksze-
redai székhelyű Open World utazási cégtől 
megtudtuk, a távolsági autóbusz-közleke-
dés a magyarországi határzár miatt igen-
csak körülményessé vált. Elmondták, ők 
már júliusban felfüggesztették a magyar-
országi járataikat, arról pedig, hogy mikor 
indulhatnak újra, nem tudtak konkrétum-
mal szolgálni.

A gyergyószentmiklósi Favorit Trans 
Kft . ugyan ezen a héten még indított jára-
tot Budapestre, de nem biztos, hogy jövő 
héten is lesz elegendő utas. „A heti négy 
járatunkból csak egyre gyűlt össze megfe-
lelő számú utas, mindeddig csak az az egy 
teljesítette a távot” – számolt be a cég il-
letékese. Úgy nyilatkozott, magyar állam-
polgárként két hét karanténkötelezettség-
gel vagy két negatív teszteredménnyel be 
lehet utazni autóbusszal Magyarországra. 
Román állampolgárként is érvényes mind-
két kötelezettség, továbbá munkavállalási 
szerződéssel vagy úgynevezett méltányos-
sági kérelemmel – például kivételes csalá-
di esemény – lehet csak átlépni a határt. 
„Ha nem lesz igény, nem tudjuk fenntar-
tani azt az egy járatot sem” – fűzte hozzá 
az illetékes.

A  Magyarországon
átutazó járatok mehetnek
A székelyudvarhelyi Scorpion Trans Kft .-
nél is hasonló a helyzet. „A nyári időszak-
ban mindössze három hetet tudtunk dol-
gozni. Amióta kötelezővé tették a negatív 
tesztekkel történő utazást, azóta gyakor-
latilag nincsen utas Magyarország felé” 
– adott képet a helyzetről Sándor Tamás. 
A cég vezetője hozzátette, a tranzitútvona-
lon Németország irányában még működik 
néhány járat, de oda csak utasokkal teli 
autóbuszokkal indulnak el és azok külön-
álló szerződés szerint vannak megszer-
vezve. Tudomása szerint aki rendelkezik 
munkaszerződéssel az úticélként meg-
jelölt országban, továbbá igazolni tudja, 

hogy a munkaadója átvállalja a koronaví-
rus-tesztelést – amennyiben nem rendel-
kezik az illető két negatív teszttel –, azt 
beengedik, de a határnál fel kell mutatnia 
minden dokumentumot. „Huszonnégy 
busszal és ötvennyolc alkalmazottal itt ál-
lunk az udvaron és nem tudunk dolgozni. 
A két hónapos, 979 lejes állami támogatást 
saját zsebből kellett kipótolnunk, hogy az 
alkalmazottak és családjuk meg tudjanak 
élni. Lassan feléltük a tavaly megspórolt 
tartalékainkat” – mutatott rá a kilátásta-
lan helyzetre. „Reményeink szerint szep-
tember közepétől vagy október elejétől 
tudunk ismét járatokat indítani magyaror-
szági úticéllal” – jelezte a farkaslaki szék-
helyű autóbusz-társaság illetékese.

Ki előzőtt meg kit?

Magyarországon az átlagbérek magasab-
bak voltak, mint Szlovákiában és Romá-
niában az Eurostat adatai szerint, de nem 
érték el a Csehországban és Lengyelor-
szágban mért szintet – vont mérleget az 
Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány 
kutatási igazgatója a csütörtöki budapes-
ti sajtótájékoztatón. Sebestyén Géza a 
rendezvényen mutatta be az alapítvány 
Ki előzött le kit? című elemzését, amely-
ben a régión belül főként a magyar és a 
román átlagbérek változására koncent-
ráltak. Közölte, a vizsgálatban megállapí-
tották, hogy Magyarországon egy átlagos 
munkaképes korú ember éves jövedelme 
vásárlóerőparitáson számolva 3176 
euróval nőtt 2018-ra 2010-hez képest, 
Romániában viszont  ugyanebben az 
időszakban csupán 2735 euróval emelke-
dett. Sebestyén Géza elmondta, a tavaly 
létrejött alapítvány mértékadó, objektív 
gazdasági elemzésekkel akarja bemu-
tatni Magyarország helyzetét és egyúttal 
reagálni kíván a médiában megjelenő, a 
magyar gazdaság teljesítményével össze-
függő álhírekre (fake news) is.
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