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M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

MEGHOSSZABBÍTANI KÉSZÜL A KORMÁNY AZ UTALVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGÉT – JÖVŐRE IS KAPHATNAK VOUCHEREKET A KÖZSZOLGÁK

Mentőövet jelenthetnek az üdülési csekkek
A kiszivárgott információk 
szerint jövőre is kaphatnak 
üdülési csekket a romániai 
közalkalmazottak, ami az 
idei utalványok érvényessé-
gi idejének a meghosszabbí-
tásával valóságos mentőövet 
jelenthet a belföldi idegen-
forgalom számára.

 » BÍRÓ BLANKA

M iután a koronavírus-jár-
vány padlóra küldte a 
turizmust, az üdülési 

csekkek intézményének a fenn-
tartása, a már kiadott, de fel-
használatlan utalványok érvé-
nyességének meghosszabbítása 
létfontosságú mentőövet jelent 
az ágazat számára – jelentette ki 
a Krónika megkeresésére László 
Endre, a székelyföldi Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment 
(TDM) klaszter elnöke. Az pe-
dig már biztosnak tűnik, hogy 
a koronavírus-világjárvány ter-
jedésének megfékezése érdeké-
ben bevezetett szükségállapot, 
majd az azt váltó, és máig tartó 
veszélyhelyzet idején elmaradt 
üdülések bepótolása érdekében 
a kormány mostanság éppen 
arra készül, hogy újra meghosz-
szabbítsa a vakációs utalványok 
érvényességét. Mint ismeretes, 
márciusban a 2019-ben kibocsá-
tott utalványok érvényességét a 
járványhelyzet miatt 2021 már-
ciusáig meghosszabbították. A 
mostani tervek szerint ezek fel-
használhatóságát kitolják 2021 
decemberéig, az idén és a jövőre 
kiadott utalványok pedig eleve 
két évig lesznek érvényesek.

Jó hírek jöhetnek
a közalkalmazottaknak
Források szerint ugyanakkor a 
kormány már elő is készítette 

a sürgősségi kormányhatározat 
tervezetét, ebben az utalványok 
érvényességének meghosszabbí-
tása mellett azt is szabályozzák, 
hogy valamennyi közalkalma-
zott a jövő évben is megkapja az 
1450 lej értékű üdülési csekket. 
Fontos újítás lehet ugyanakkor, 
hogy ezeket már nem papírfor-
mában adják ki, hanem csak 
kártya formájában.

Az új jogszabály ugyanakkor a 
kiszivárgott információk szerint 
kifejezetten megtiltja, hogy a 
vakációs utalvánnyal kifi zetett, 
ám valamilyen okból meg nem 
valósult üdülést készpénzzel 
megtérítsék.

A kormány emellett további 
támogatási rendszereket dolgoz 
ki a turizmus-vendéglátás ága-
zat számára a jövő évi költség-
vetésben, hiszen az ágazat egy 
ideig még érintett lesz a járvány 
miatt – vetítette előre  Tănase 
Stamule, a miniszterelnök ta-

nácsosa. Különben az Agerpres 
hírügynökség szerint éppen 
ő cáfolta, és álhírnek nevezte 
azokat a közösségi médiában 

felröppent híreszteléseket, ame-
lyek szerint a kormány jövő év-
ben nem tartaná fenn az üdülési 
csekkek rendszerét.

A vállalkozók is
hosszabbításra várnak
Alin Burcea, az utazási irodá-
kat tömörítő egyesület (ANAT) 
alelnöke eközben minap arról 
beszélt, hogy az üdülési csek-
kek létfontosságúak a románi-
ai turizmusnak, különösen a 
járványhelyzetben, amikor az 
üdülések 30–40 százalékát utal-
ványokkal fi zetik.

„Békeidőben és a járványhely-
zetben is mentőövet jelentenek 
a belföldi turizmusnak a vakáci-
ós utalványok, ezért a rendszert 
fenn kell tartani” – vallja ha-
sonlóképpen László Endre. Mint 
lapunk kérdésére rámutatott, a 
kormány idén márciusban adta 
ki a 35-ös sürgősségi kormány-
rendeletet, amely alapján meg-
hosszabbították a tavaly kiadott 
utalványok érvényességét, arra 
hivatkozva, hogy még azok lejár-
ta előtt, idén márciusban fel lehe-
tett volna használni, ám a járvány 
ezt akadályozta. „Mindenképpen 
tovább kell hosszabbítani az üdü-
lési csekkek érvényességét, hi-
szen március óta nem volt olyan a 
helyzet, hogy ennek a lehetőségé-
vel nyugodtan élni tudtak volna a 
kedvezményezettek” – húzta alá 
a turisztikai szakértő.

Kitért egyúttal arra is, hogy 
létezik egy kerettörvény, ami a 
vakációs utalványok rendsze-
rét szabályozza, és egy 2017-ben 
kiadott kormányhatározat, ami 
arról szól, hogy a közalkalmazot-
tak 1450 lej értékű utalványt kap-
nak. A magánszférában ennek 
az értéknek a hatszorosát is ki-
adhatják a munkaadók, és csak 
személyi jövedelemadót fi zetnek 
az összeg után, társadalom- és 
egészségbiztosítást már nem. „A 
2017-ben kiadott kormányhatá-
rozat az idei év végén lejár, ám 
bízunk benne, hogy a rendszer 
tovább működik” – fogalmazta 
meg László Endre.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Döntéshozó kamaraként elfo-
gadta tegnap a képviselőház 

a munkaidő csökkentését lehe-
tővé tevő, 2020/132-es sürgősségi 
kormányrendeletet. A jogszabályt 
minden képviselő támogatta. 
A tervezet lehetőséget teremt a 
munkáltató számára, hogy a szük-
ségállapot vagy a veszélyhelyzet 
ideje alatt és az azt követő három 
hónapban – a szakszervezettel 
vagy a munkavállalóval történt 
egyeztetést követően – legtöbb 50 
százalékkal csökkentse a munka-
szerződésben rögzített munkaidőt 
a fi zetés arányos levonása mellett. 
A munkaidő csökkentése legalább 
öt napra történhet úgy, hogy a 
munkáltatónak az egész hónapra 
össze kell állítania a munkaprog-
ramot. A döntést az alkalmazás 
előtt legalább öt nappal közölni 

kell az alkalmazottal.  A jogszabály 
szerint a ledolgozott munkáért 
járó béren kívül a munkavállaló a 
munkaidő-csökkentés ideje alatt 
pótlék formájában megkapja kieső 
jövedelmének 75 százalékát.  Az 
alsóház szintén döntéshozó testü-
letként hagyta jóvá azt a kezdemé-
nyezést is, aminek értelmében a 
személyi jövedelemadóból befolyó 
becsült összeg 15 százaléka legké-
sőbb következő hónap 8-áig a me-
gyei költségvetésbe kerül, 65 száza-
léka annak a községnek, városnak 
vagy megyei jogú városnak a költ-
ségvetésébe, amelyben a befi zető 
tevékenykedik, 6 százalékát a me-
gyei tanácsok, 14 százalékát pedig 
az adóhivatalok visszaosztják a he-
lyi önkormányzatoknak. A jogsza-
bályok azt követően léphetnek ha-
tályba, hogy azokat kihirdeti Klaus 
Iohannis államfő, és megjelennek 
a Hivatalos Közlönyben.

Csökkenthető a munkaidő
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Lesz, mit bepótolni. Rövid nyári idényt követően újra panganak a korábban turistamágnes üdülőhelyek

Működési tőke kell a turizmusban

A turizmusban és a vendéglátásban a működési tőke biztosítása a 
prioritás, kell a segítség, hogy ki tudják húzni márciusig – fo-
galmazta meg az ágazat képviselőinek nevében László Endre, a 
székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) klaszter 
elnöke. Kifejtette, az uniós alapokból fi nanszírozott működési-
tőke-támogatásra már a kiírás első napján mintegy 20 ezer cég 
pályázott, miközben az elkülönített 350 millió euró jó esetben 
mintegy 5–6 ezer igénylés fi nanszírozására elegendő. A vállalkozó 
szerint „botrányosan” indult a jelentkezés, hiszen például az ő 
cége a nyitás után egy félórával regisztrált, és már 13 ezer kérés 
volt előttük. „Fizikai lehetetlenség volt percek alatt kitölteni, 
elektronikusan aláírni a kérést, és csatolni a szükséges doku-
mentumokat” – részletezte László Endre. Elmondása szerint az 
idegenforgalomban érdekelt vállalkozók abban bíznak, hogy a 
gazdasági minisztérium az ígéretek szerint még 500 millió euróval 
kiegészíti a keretet. „A beruházás is fontos, ám a működési tőke 
elengedhetetlen ahhoz, hogy márciusig fi zetni tudjuk a béreket, a 
rezsit, az adókat” – húzta alá László Endre.




