
2 0 2 0 .  S Z E P T E M B E R  7 . ,  H É T F ŐI I P I A C T É R

B Í R Ó  B L A N K A

E gyértelműen a turizmus az egyi-
ke azoknak a szektoroknak, ame-
lyeket különösen rosszul érintett 

a koronavírus-járvány okozta válság. A 
hazai, ezen belül pedig a székelyföldi 
turisztikai egységek azonban felemás 
helyzetbe kerültek az elmúlt időszak-
ban. Hiszen egyrészt a korlátozások 
és a fertőzés terjedésének veszélye mi-
att idén kevesebben „turistáskodtak”, 
főként a külföldi vendégek maradtak 
el. Másrészt azonos okokból sokan le-
mondtak a külföldi utazásról, és inkább 
hazai kikapcsolódási lehetőségek után 
néztek, ami a beföldi turizmusnak ked-
vezett. Kérdés, hogy az itthon maradt 
turisták mit találtak. 

A hazai turizmusnak idén komoly 
lökést adott az üdülési utalványok 
rendszere, holott a megelőző két év-
ben éppen az ezek által mesterségesen 
generált kereslet nyomta rá bélyegét a 
belföldi idegenforgalomra. Szőcs Le-
vente, a Visit Maros Egyesület vezető-
je, aki turisztikai irodát is működtet, 
rámutatott: a mesterségesen létrejött 
kereslet azt eredményezheti, hogy a 
kínálati oldal elkényelmesedik, vagyis 
nem fi gyelnek annyira a szolgáltatások 
minőségére. „Mi arra összpontosítunk, 
hogy a kínálat, a kikapcsolódási lehe-
tőségek erőteljes népszerűsítése mel-
lett a minőség szavatolására biztassuk 
a vállalkozókat” – hangsúlyozza a Ma-
ros megyei szakember.

Minőségre van szükség

Szőcs Leventének meggyőződése, hogy 
a turizmust exporttermékként kell ér-
tékesíteni, mint ahogy azokban az or-
szágokban teszik, ahol a bruttó hazai 
termék nagy százalékát adja az ide-
genforgalom. Spanyolország, Francia-
ország, Horvátország rengeteg külföldi 
turistát fogad, akik mind ott költik el a 
pénzüket. Romániában az üdülési utal-
vány jelentette a segítséget, ám a jár-
vány idején a valós kormánytámogatás 
az lenne a szakember szerint, ha ezt a 
rendszert a magánszektorra is kiterjesz-
tenék. Vagyis olyan adózási rendszert 
kellene kitalálni, hogy a magánvállal-

kozóknak is megérje üdülési utalvány-
nyal motiválni az alkalmazottaikat.

Szőcs Levente számításai szerint a 
közszférában egymillió alkalmazott 
kap 1600 lej értékű vakációs jegyet, ez 
négycsillagos áron számolva nyolcmil-
lió vendégéjszakát jelent a turizmusnak. 
Ha a magánszektorban dolgozó további 
kétmillió alkalmazott is hozzájutna eh-
hez a lehetőséghez, az további 16 millió 
vendégéjszakát hozhatna az ágazatnak. 
Továbbgondolva: a támogatott kirán-
dulásokat csúcsszezonon kívül lehetne 
szervezni, sőt megelőzésre, gyógykeze-
lésre kellene fordítani az összeg egy ré-
szét, ezzel nem csak a gyógyturizmust 
segítenék, hiszen az államnak is érde-
ke, hogy egészségesek legyenek a mun-
kavállalók. A szakember úgy véli: ilyen 
körülmények között növekednének az 
igények, az elvárások, és mivel a keres-
let befolyásolja a minőséget, ez utóbbi is 
egyre jobbá válna.

„A minőség sok helyen leült. Ez most 
jó alkalom arra, hogy mindenki felrázza 
magát, hiszen nehéz időszak következik. 
Az üdülési utalványok rendszere kétéves, 
és három-négy éves felhalmozódásra van 
szükség ahhoz, hogy egy vállalkozás el-

jusson arra a pontra, amikor eldönti, lép 
egy nagyobbat, majd beruházást hajt vég-
re. A kijárási tilalom alatt viszont sok cég 
felélte a tartalékait” – magyarázza a Visit 
Maros Egyesület elnöke.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
lazítások nyomán ugyan valamivel több 
vendég érkezik a térségbe, de kevesebb 
időt szánnak a pihenésre, mint „béke-
időben”, ezt pedig megérzik a vállalko-
zások. „Mi nagy erőkkel népszerűsítjük 
a belföldi, a Maros megyei lehetősége-
ket, ám a döntő tényező a gazdasági 
helyzet. Recesszióban a luxuskiadások-
ból faragnak le az emberek, ezért van 
szükség állami támogatásra, például 
az utalványok kiterjesztésére a magán-
szektorra is, hogy az ágazatot megment-
sék” – összegzett Szőcs Levente.

Partnerségben könnyebb

Kovászna megyében június 1-jén indí-
tották el a Visit Covasna Safe Place elne-
vezésű kampányt, amelyben – Románi-
ában elsőként – annak népszerűsítésére 
fektették a hangsúlyt, hogy Kovászna 
megye az adott körülmények között is 
biztonságos desztináció, ahol bátran 
lehet üdülni. Az akcióhoz már első kör-
ben több mint 70 turisztikai szolgáltató 
csatlakozott, azaz megkapta a bizton-
ságos minősítést, miután szavatolta a 
szükséges óvintézkedéseket. 

A lazítások utáni első hétvégén ar-
ról szóltak a hírek a bukaresti sajtóban, 
hogy két és fél hónapos kényszerbezárt-
ság után hol töltik az emberek az első 
„szabad” hétvégéjüket, és Kovászna me-
gye minden híradásba bekerült, ennek 
köszönhetően már júniusban sikerült 
viszonylag jó számokat produkálni – 
tudtuk meg Grüman Róberttől, a Kovász-
na megyei önkormányzat alelnökétől. A 
piacon szép számban voltak még fel nem 
használt üdülési utalványok, a bonyolult 
külföldi utazást kevesen kockáztatták 
meg, az emberek ugyanakkor szívesen 

Fenyőkre cserélt pálmafák
Igyekeztek hatékonyan reagálni a megváltozott üdülési körülményekre a székelyföldi szállásadók
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A külföldi vendégek elmaradoztak, de megnőtt a belföldi 
turizmus. Van, ahol nem panaszkodhattak a látogatottságra

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Térdre kényszerítette a turizmust a koronaví-
rus-járvány okozta válság – ez székelyföldi viszony-
latban ugyanúgy jellemző, mint globális szinten. A
korlátozások lazítása nyomán lassan-lassan elkez-
dődött a visszakapaszkodás, de nem lesz egyszerű
visszatérni, vagy legalábbis megközelíteni a régi
szintet, hiszen számos tiltás továbbra is érvényben
marad, ráadásul a potenciális vendégek is jobban
megnézik, hogy mire mennyit költenek. Kíváncsiak
voltunk, hogy a székelyföldi turizmus miként vészel-
te át ezt az időszakot és milyen újításokkal reagált a
megváltozott helyzetre.

útra kelnek a hosszú bezártság után – ez 
mind hozzájárult ahhoz, hogy a belföldi 
turizmus felértékelődjön, keresettebbé 
váljon. Így azok a vállalkozások, ame-
lyek jól kommunikáltak, a mostani idő-
szakban is telt házzal üzemelnek.

A szolgáltatóknak igazodniuk kell a 
megnövekedett belföldi kereslethez – 
vallja Grüman Róbert. Ők egyébként azt 
javasolják a turisztikai ágazat szereplői-
nek, hogy lássanak túl saját vállalkozá-
sukon, és igyekezzenek partnerségeket 
kialakítani. „Ma már nem elég egy pan-
ziótulajdonosnak, ha jó szállást, vonzó 
gasztronómiai felhozatalt biztosít. Csak 
úgy tudja még egy napot, még két napot 
vagy akár egy hetet helyben tartani a 
turistát, ha pluszprogramokat, -szolgál-
tatásokat ajánl. Nem biztos, hogy ezt a 
panziósnak kell megoldania, hanem 
mondjuk egy partnere, például aho-
gyan Kézdivásárhelyen teszi egy start-
up vállalkozásként indult cég, amely 
hőlégballonozást kínál a vendégeknek” 
– részletezi Grüman Róbert.

Bloggerek és influenszerek viszik 
Háromszék hírét

A megyei tanács alelnöke hangsúlyoz-
za: a siker kulcsa – ebben az esetben 
is – az összefogás. Hiszen Székelyföld, 
Maros, Hargita és Kovászna megye 
együttes erővel más-más típusú felho-
zatalt tud ajánlani, mint az ország töb-
bi 39 megyéje. Egy román turista nem 
azért érkezik Székelyföldre, hogy elfo-
gyasszon egy jó pacallevest, hiszen azt 
Bukarestben vagy az országban bárhol 
máshol rendelhet. Az egyesület szakem-
berei mindig azt tanácsolják a vendég-
fogadóknak, hogy hagyományos helyi 
étkeket kínáljanak, egy jó gulyást, egy 
tárkonyos pityókalevest.

Kovászna megyében különben az 
elmúlt öt évben felívelő pályára került 
a turizmus: évente 5–10 százalékkal 
növekszik a turisták és a vendégéjsza-




