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Mindenki a csodavakcinára vár
Ritkábban fütyül a vonat: a vasúti személyszállítás is megsínylette a járványt

ISZLAI KATALIN

A számos egyéb korlátozás 
mellett a közlekedésben is 
óvintézkedéseket vezettek 

be Európa-szerte a koronavírus-vi-
lágjárvány visszaszorítása érdeké-
ben. Ezt a vasúti személyszállítás 
is jelentősen megsínylette: mint az 
Európai Unió Statisztikai Hivatala, 
az Eurostat friss elemzése rámuta-
tott, a második negyedévben, azaz 
április és június között a tagálla-
mok többségében megfeleződött az 
utasforgalom.

Nálunk jobb a helyzet

Az elemzés szerint már 2020 első ne-
gyedévében is látszott a csökkenés, 
de az igazán jelentős visszaesés a 
másodikban következett be. A leg-
nagyobb mértékben Írországban 
csökkent az utazók száma, ahol 94 
százalékos visszaesést jegyeztek, 
ezt követi Franciaország és Spa-
nyolország 78–78 százalékkal. Íror-
szág esetében ez 11,6 millió utassal 
(pontosabban utazással) jelent ke-
vesebbet, Franciaországban 262,5 
millióval, Spanyolországban pedig 
125,2 millióval. Magyarország a kö-
zépmezőnyben helyezkedik el 59 
százalékos visszaeséssel, ami 21,9 
millió utast jelent. Romániában va-

lamivel jobb a helyzet: 7,9 millióval 
esett vissza a vasúti forgalom a má-
sodik negyedévben 2019 azonos idő-
szakához képest, ami 47 százalékos 
csökkenésnek felel meg. Vagyis míg 
tavaly április és június között még 17 

millió alkalommal utaztak vonattal 
az országban, az idei második ne-
gyedévben már csak 9 millió alka-
lommal. Ehhez az is hozzájárult, 
hogy áprilisban a Román Vasút-
társaság (CFR) 453 személyszállí-

tó vonat esetében függesztette fel 
vagy korlátozta a közlekedést, ami 
az összes szerelvény közel felének 
felel meg. Az Eurostat szerint to-
vábbá az utasok mellett a megtett 
kilométerek száma is nagymér-
tékben csökkent: 1,4 millióról 592 
ezerre esett vissza az utaskilomé-
terek száma az országban a máso-
dik negyedévben, ami 60 százalé-
kos csökkenést jelent a korábbi év 
hasonló időszakához képest.

Nehéz helyzetben

Az elemzés által bemutatott ada-
tokat Ionel Dicu, a Román Vasút-
társaság (CFR) brassói területi 
igazgatóságának személyszállítási 
igazgatója is megerősítette. Mint 
megkeresésünkre elmondta, érzé-
kelhető volt az utasforgalom csök-
kenése a térségben is, amihez a 
vasutat érintő, illetve az egyéb jel-
legű korlátozások is hozzájárultak. 
Előbbiek közé tartoztak például 
azok a tavasszal bevezetett 
óvintézkedések, amelyek 
szerint az utasok között 
egy széket üresen kellett 
hagyni, illetve állójegyeket 
sem árusíthattak, így keve-
sebb utast tudtak fogadni. 
Emellett számos tanintéz-
ményben online oktatásra, 
a munkahelyeken pedig ott-
honi munkavégzésre tértek át, ami 
szintén az utasforgalom csökkené-
séhez vezetett. Az igazgató azt is el-
ismerte, hogy gazdaságilag is nagy 
nehézséget jelent ez számukra: 
mintegy 40 százalékos visszaesést 
jegyeztek, ezért segítséget várnak a 
kormánytól. „Ahogy mindenki más, 
mi is reméljük, hogy megjelenik egy 
csodavakcina, amelyhez mindenki 
hozzáfér majd, hogy szabadon utaz-
hassunk bárhová, ahová csak sze-
retnénk” – zárta az igazgató.

Vonathoz siető utasok. Egyre kevesebben vannak, 
az országban szinte megfeleződött a forgalom
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Kedden kellett volna megkap-
ják októberi fi zetésüket a 
Hargita Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság alkal-
mazásában állók – az idősotthonok-

ban, gyermekelhelyező-köz-
pontokban dolgozók, 
ápolók, egészségügyi asz-
szisztensek, hivatásos ne-
velőszülők, szociális mun-
kások, pszichológusok, 
adminisztrációs munkát 
végzők –, azaz mintegy 

nyolcszáz alkalmazott, ám erre eb-
ben a hónapban nem került sor.

A megyei tanácsban 
reménykednek

Az intézmény már hónapok óta pénz-
ügyi gondokkal küszködik, mert nem 
kaptak állami költségvetés-kiegészí-
tést, múlt hónapban is csak az utol-
só pillanatban és csak átmenetileg 
rendeződött a legégetőbb kiadásaik, 
azaz a bérek kifi zetésének a kérdése 
úgy, hogy a megyei tanácstól pénzt 
kapott az igazgatóság a szeptemberi 
fi zetések kiutalására. „Ma kellett vol-
na adjunk fi zetést, de nem tudtunk 

adni” – foglalta össze a keddi helyze-
tet megkeresésünkre Elekes Zoltán, 
a Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság vezetője. Az 
intézmény igazgatója elmondta, pén-
teken tart ülést a megyei tanács, és 
abban reménykednek, hogy ezúttal 
is kapnak pénzt a szociális rendszer-
ben dolgozók béreinek kifi zetésére.

„A zsák fenekére értünk”

Ez azonban közel sem oldaná meg 
a gondjaikat. „A zsák fenekére ér-
tünk. Számlákat kellene kifi zes-
sünk, egészségügyi védőfelszere-
léseket kellene vásároljunk, tehát 
maszkokat stb., de arra sincs már 
pénzünk. Még nem vagyunk abban 
a helyzetben, hogy nem fi zettünk ki 
egy számlát, de most már elfogyott 
minden pénzünk” – fogalmazott, 

kérdésünkre hozzáfűzve, a kiala-
kult helyzet a rendszerben dolgozók 
mellett már az ellátottakat is érinti. 
Egyértelmű, hogy ha ebben a hónap-
ban nem kap pénzt az intézmény, 
akkor jövő hónapban már elmaradá-
saik lesznek – tette hozzá.

A szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságnál az állami költség-
vetés-kiegészítésre várnak, ugyan-

is az intézmény idén összesen hat 
hónapra elegendő pénzt kapott az 
államtól. A szociális és gyermekvé-
delmi igazgatóság a megyei taná-
cson keresztül kapja meg az állam 
által működésre kiutalt pénzeket, 
a költségek 90 százalékára kellene 
pénzt adjon a pénzügyminisztéri-
um, de ez az elmúlt években mindig 
kevesebb volt.

A pénzhiány miatt már az októberi béreket sem tudták kiadni
• Már az októberi bérek kifizetésére sem maradt pénze 
a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazga-
tóságnak, így nem kaphatta meg fizetését a szociális 
rendszer mintegy nyolcszáz alkalmazottja. A pénzhiány 
azonban már az ellátottakat is érinti, ugyanis a szociális 
otthonok fenntartási költségeire, illetve egészségügyi 
védőfelszerelések megvásárlására sincs pénze az igaz-
gatóságnak.

Már múlt hónapban is az utolsó pillanatban 
oldódtak meg a bérproblémák
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• A vasúti személyszállításra is rányomta bélyegét a koronavírus-járvány: az 
Eurostat friss felmérése szerint a tagállamok többségében megfeleződött a forga-
lom a második negyedévben, Romániában közel nyolcmillióval kevesebb alkalom-
mal utazott vonattal a lakosság, mint egy évvel korábban.




