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Jó hír, hogy a koronavírus-jár-
vány enyhülése következtében 
e héttől Magyarországról már 
karanténkötelezettség nélkül 
be lehet jönni Romániába, de 
ez még nem elegendő ahhoz, 
hogy az Erdély és Budapest 
között vagy más anyaországi 
városokba tartó, rendszeres 
buszforgalom újrainduljon. 
Majd, ha Magyarország felé is 
szabad lesz a határátkelés – 
remélik a busztársaságok.

 » GERGELY IMRE 

N em számolnak egyelőre az-
zal az itteni busztársaságok, 
hogy a közeljövőben újra el-

indulhatnak az Erdély és Magyaror-
szág között közlekedő autóbuszok, 
azt követően, hogy ettől a héttől 
Magyarországról már karanténkö-
telezettség nélkül be lehet jönni 
Romániába. Így van ezzel a csíksze-
redai Open World is, amely tavaly 
márciusban leállt, a nyáron ugyan 
másfél hónapig újra közlekedtek, 
azóta pedig ismét nincsenek útjaik. 
Amíg Magyarországon még érvény-
ben van a karanténkötelezettség, 
addig nem is lehet elegendő számú 
utasuk. 2-3 személlyel nem lehet el-
küldeni egy 40 személyes buszt – je-
lentette ki a cég illetékese.

Remélik, hogy februártól
felszabadul a határ
Az udvarhelyszéki, farkaslaki szék-
helyű Scorpion Trans Facebook-ol-
dalán az utolsó meghirdetett járat 
2020. december 10-re szól. „Igen, 
volt egy ilyen út. Tizenhat személy 

jelentkezett, kilencen utaztak. Volt 
egy korábbi eset, amikor egy Buda-
pesten rekedt buszt hoztam haza, 
és utasokat kerestem rá. Mindösz-
sze két utasom lett volna, és az in-
dulásnál mindketten visszaléptek. 
Így egyedül jöttem. Október végére, 
halottak napjára máskor nagyon 
sokan jönnek haza, volt, hogy egy 
járatra három buszt is be kellett ten-
nünk, most két buszt küldtünk ki; 
az egyik 11, a másik 13 utassal jött 
vissza” – idézte fel megkeresésünk-
re az elmúlt hónapok tapasztalatait 
a Scorpion Trans vezetője, Sándor 
Tamás. Tíz hónapja várják, hogy 

újraindulhassanak – tette hozzá. 
Elmondta még, nagyon bíznak ab-
ban, hogy február 1-től felszabadul 
a határ, és Erdélyből is karanténkö-
telezettség nélkül lehet majd utaz-
ni. Erre számítanak Orbán Viktor 
miniszterelnök vonatkozó nyilatko-
zatai alapján. Addig azonban nem 
terveznek elindulni.  

Félgőzzel, de mennek
Nem állt le eközben teljesen az el-
múlt időszakban a Gyergyószent-
miklós és Budapest között járatokat 
üzemeltető Favorit Trans társaság, 
de lényegesen csökkent a  forgal-

TOVÁBBRA IS LEGTÖBB FÉLGŐZZEL ÜZEMELNEK A MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY KÖZÖTT KÖZLEKEDŐ JÁRATOK

Buszozás: a karanténkötelezettség mindent felülír

Indulásra készen. A székelyföldi busztársaságok a karanténkötelezettség kétoldali feloldására várnak

Ami befolyik, az rögtön kifolyik. Nem nagyon tudnak pénzt félretenni a  romániai háztartások
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ma. Hetente mindössze egyszer 
indul Budapestre és onnan vissza 
egy autóbusz. Várják a híreket, az 
utazási korlátozások feloldását. 
Addig nem tervezik újabb bu-
szok szolgálatba állítását. „Saj-
nos, egy ilyen könnyítésre nem 
igazán lehet alapozni, minden a 
megbetegedések számától függ. 
Ha továbbra is alacsonyak az 
esetszámok, akkor meghosszab-
bíthatják a karanténkötelezettség 
eltörlését, de ha nő a szám, is-
mét kötelező lesz a karantén. Így 
egyelőre erre alapozni nem lehet. 
A hosszú távú kiszámíthatóság 
továbbra is hiányzik. Számunkra 
az lenne a nagyon fontos, ha Ro-
mánia is zöld zóna lenne, vagyis 
innen is karantén nélkül lehetne 
utazni Magyarországra” – magya-
rázta Portik Imre, a Favorit Trans 
vezetője.

Meglátása szerint az, hogy Ma-
gyarországról szabadon lehet Er-
délybe utazni, nem befolyásolja 
az utasok számát. Úgy gondolja 
ugyanis, hogy aki decemberben 
nem jött haza, az most ebben az 
időszakban nem is fog, tudván, 
hogy amikor visszatér Magyaror-
szágra, karantén vár rá. Portik azt 
mondja, reménykednek abban, 
hogy ez már akár e hétvégére meg 
is történhet, de igazából azzal szá-
molnak, hogy májusban áll vissza 
az élet ebből a szempontból is a 
régi kerékvágásba. Ugyanakkor 
kisebb módosításhoz vezetett a 
kijárási korlátozás is. Gyergyó-
szentmiklósról újabban este 9-kor 
indulnak, mivel hajnali 5 óra előtt 
nem lehet átlépni a határt, és visz-
szafelé is két órával hamarabb 
indulnak, hogy legkésőbb este 
8-kor, a kijárási tilalom kezdete 
előtt már a határon legyenek.

 » Nagyon 
bíznak abban, 
hogy február 1-től 
felszabadul a ha-
tár, és Erdélyből 
is karanténköte-
lezettség nélkül 
lehet majd utazni. 
Erre számítanak 
Orbán Viktor 
vonatkozó nyilat-
kozatai alapján. 
Addig azonban 
nem terveznek 
elindulni.  

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A tavalyi év harmadik negyedében 
5302 lej volt egy romániai háztar-

tás havi átlagjövedelme, a kiadások 
pedig 4444 lejre emelkedtek, a bevé-
telek 83,8 százalékát téve ki – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. A romániai 
háztartásokban az egy főre eső havi 
átlagbevétel 2068 lej volt, a költsé-
gek átlagos összege fejenként 1733 
lej volt. Városon az egy főre jutó havi 
átlagjövedelem 2508,89 lej, falun pe-
dig 1551,56 lej.

Az Agerpres hírügynökség által 
idézett adatok szerint a pénzjöve-
delem háztartásonként átlagban 
havi 4961 lejt tett ki (személyenként 
1934 lej), a természetbeni jövedelem 
pedig havi 341 lejt (133 lej személyen-
ként). Városon az összbevétel 96,3 
százalékát a pénzjövedelem tette 
ki, vidéken ez az arány 88,4 százalé-
kos volt.

A bérek és az ezekhez kapcsolha-
tó juttatások tették ki a háztartások 
havi bevételének 68,9 százalékát. 

Emellett 18,9 százalékot tettek ki 
többek között a különböző szolgál-
tatásokért kapott jövedelmek, 2,1 
százalékot a független tevékenysé-
gekből származó bevételek, 1,9 szá-
zalékot a mezőgazdasági tevékeny-
ségből származó jövedelmek, 6,4 
százalékot a természetbeni jövedel-
mek (ebből 5,3 százalékot tesznek 
ki a saját fogyasztásra megtermelt 
élelmiszerek).

A most közzétett adatok szerint a 
saját fogyasztásra megtermelt élel-
miszerek havi értéke a jövedelem 2,4 
százalékát tette ki a városi háztartá-
sokban, és 10,9 százalékát a vidéki 
háztartásokban.

A háztartási kiadások főbb téte-
lei a következők: élelmiszerek, nem 
élelmiszeripari termékek, szolgálta-
tások, társadalombiztosítások, adók 
és illetékek, a mezőgazdasági terme-
léshez szükséges eszközök és anya-
gok megvásárlása. 2020 harmadik 
negyedévében az élelmiszerekre és 
nem alkoholos italokra költött össze-
gek a háztartások havi fogyasztásá-
nak 33,5 százalékát tették ki. A máso-
dik helyen, 14,6 százalékkal a lakás 

fenntartásához – például víz- és 
energiaszolgáltatás számlái – szük-
séges költségek állnak, a harmadik 

helyen, 8,6 százalékkal, pedig az al-
koholos italokra és dohányra kiadott 
költségek.

Nőnek a háztartások bevételei, de a pénz nagy része el is megy




