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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N em állítanak ki idén üdülési 
utalványokat a közszférá-
ban dolgozók számára, akik 

majd jövő évben kapják meg az idei 
vouchereket – jelentette be a minap 
Florin Cîţu miniszterelnök, azzal in-
dokolva az intézkedést, hogy a 2020-
ban és 2019-ben kiállított üdülési 
utalványokat még nem használták 
fel a kedvezményezettek. Engedé-
lyezték ezeknek az utalványoknak 
az idén történő beváltását – mondta 
a kormányfő, kitérve arra is, hogy 
2,4 milliárd lejt tesz ki a még fel nem 
használt üdülési jegyek összértéke.

Támogatás helyett megvonás

„Csalódottan értesültünk arról, hogy 
idén nem bocsátanak ki jegyeket a 
közintézményekben dolgozók szá-
mára. Tagadhatatlan, hogy a koro-
navírus-járvány következményeként 
a turizmus az egyik, ha nem a leg-
jobban sújtott ágazata a gazdaság-
nak. Mindeddig arról volt szó, hogy 
támogatni kell a turizmust, mert a 
bezárások, illetve korlátozások jö-
vedelemkiesést okoztak az ágazat-

ban. De nem elég, hogy nem 
vezették be a turizmust segítő 
támogatási rendszert, hanem 
még a meglévőt is kivonják 
vagy megszüntetik” – véle-
ményezte az intézkedést meg-

keresésünkre Molnár Ákos, a 
Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület 
vezetője. Az üdülési jegyek a belföldi 
turisztikai forgalomra nagy hatással 
voltak, sokaknak nyújtottak lehető-
séget arra, hogy elmenjenek nyaral-
ni, a szállodaiparban pedig a szolgál-
tatások minőségének javításához és 
újabb befektetések elvégzésére biz-
tosítottak forrást az üdülési utalvá-
nyokból származó bevételek, de még 
a gazdaság más területein – például 
a beszállítóknál – is forgalmat gene-
ráltak ezek, amiről idén mindenki-
nek le kell mondania, ez pedig nagy 
érvágást jelent – magyarázta a szak-
ember, aki szerint a turisztikai cégek 
abban reménykednek, hogy egy 
költségvetés-kiegészítés során mégis 
biztosít majd idén forrást az üdülési 
utalványokra a kormány. Molnár 
Ákos ugyanakkor kitért arra is, hogy 
az elmúlt évekből megmaradt, fel 
nem használt voucherek nem fogják 
pótolni az idei kiesést, ugyanis utá-
nanéztek a kormányfő által közölt 
számok hitelességének, és a pénz-
ügyminisztérium honlapján meg-
található nyilvános adatok szerint 
azok távol állnak a valóságtól. „A 

miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy 
2,4 milliárd értékű felhasználatlan 
utazási jegy van még a piacon. Utá-
nanéztünk, de a nyilvános adatokból 
az derül ki, hogy ennyi utazási jegy 
volt összesen kiadva az elmúlt két év-
ben, és ezeknek számításaink szerint 
maximum 10–15 százaléka nem volt 
felhasználva, tehát a valódi összeg 

nagyon távol áll attól, amiről a kor-
mányfő nyilatkozott.”

Országos tiltakozás

Molnár Ákos kérdésünkre elmondta, 
a gyógyfürdők szövetségébe tartozó 
turisztikai egységek körében elvég-
zett, nem reprezentatív felmérésük 
eredménye szerint a harminc száza-
lékot is elérte az üdülési utalványok-
ból származó bevételek értéke az 
utolsó referenciaértékű esztendőben, 
azaz 2019-ben – és ebben az utazási 
irodáknál voucherrel megvásárolt 
üdülési csomagok még benne sin-
csenek –, így hatalmas bevételkiesés 
várható az ágazatban, ha idén nem 
állítanak ki vouchereket.

A miniszterelnök által bejelen-
tett intézkedés miatt egyébként 
mára országos tiltakozást szerve-
zett a romániai szállodaipar és az 
éttermek szakmai érdekvédelmi 
szervezete. A 12-től 12.30-ig tartó 
tiltakozás programja szerint erre 
az időszakra bezárnak a turisztikai 
és vendéglátó egységek, és a vál-
lalkozás előtt transzparensekkel 
tiltakoznak majd az alkalmazottak 

a megszorítás ellen. Molnár Ákos 
kérdésünkre elmondta, a térségben 
nem tud szervezett tiltakozásról, 
minden egység egyénileg dönti el, 
hogy csatlakozik-e. Részben hasz-
nos a tiltakozás, másrészt viszont 
a hosszan tartó bezárási kötele-
zettség után még ezt a félórányi 
önkéntes bezárást is meggondolják 

az ágazatban tevékenykedő vállal-
kozások – mondta.

Az elő- és utószezont érinti 
leginkább

Vissza fog esni a forgalom a turisz-
tikai szektorban az idei üdülési 
utalványokra vonatkozó intézkedés 
miatt, rossz évre számítanak idén a 
turisztikai vállalkozások Szovátán 
is. A járvány miatt amúgy is meg-
csappant a forgalom, nem tudni, 
mennyire válnak be a védőoltások, 
azaz milyen mértékben térhet vissza 
a normalitás a nyaralások esetében 
idén – vélekedett Bereczki István, 
a Szovátai Turisztikai Egyesület el-
nöke, aki szerint minden reményük 
az, hogy a kormány végül mégsem 
fogja jövőre halasztani az idei üdü-
lési utalványok kiállítását. Ha még-
is, akkor az leginkább az elő- és utó-
szezonban fog nagy bevételkiesést 
okozni, ugyanis jellemzően kora 
tavasszal és késő ősszel használ-
ják fel a legtöbb üdülési utalványt 
az arra jogosultak – magyarázta a 
szakember. A szovátai turisztikai 
egységek képviselői is egyöntetűen 
ellenzik az intézkedést, de nem tud 
róla, hogy csatlakoznának a mai or-
szágos tiltakozáshoz.

Nem adják könnyen a bőrüket

Kiélezi a piaci versenyt a turisztikai 
ágazatban az, ha idén nem állíta-
nak ki üdülési utalványokat a köz-
szférában dolgozók számára – véli 
Nagy György, a székelyudvarhelyi 
Gondűző étterem és szálloda tu-
lajdonosa. Az intézkedés negatív 
hatását azonban meglátása szerint 
jobban meg fogják érezni az üdü-
lőtelepülések környékén található 
helységekben, mint magukon az 
üdülőtelepüléseken. Ugyanis az 
eddigi tapasztalatok szerint amikor 
megtelnek a szálláshelyek például 

Szovátán vagy Parajdon, a turisták 
egy része a nem kimondottan üdü-
lőtelepülésnek számító Székelyud-
varhelyen száll meg. Ha viszont nem 
telítődnek az üdülőtelepülések, ak-
kor csökken a kereslet az olyan vá-
rosok iránt, mint Székelyudvarhely 
– magyarázta. A különböző rendez-
vények megszervezésével lehetne 
valamelyest ellensúlyozni az üdülési 
utalványokból származó bevételek 
idei kiesését, a konferenciaturizmus 
esetében ez áthidaló megoldás le-
hetne, remélhetőleg a járványügyi 
helyzet is lehetővé teszi majd az ilyen 
jellegű rendezvények megszervezé-
sét – bizakodott Nagy György. Véle-
ménye szerint egyébként az említett 
bevételkiesés már nem a fejleszté-
sek elmaradását, hanem konkrét 
megélhetési problémákat okoz majd 
az ágazat egyes szereplői számára. 
„Egy amúgy is gyengélkedő szektor-
ról beszélünk, amelyet szinte teljesen 
kivéreztetett a 2020-as év. Nem tud-
juk, hogy mi lesz, ha így indulunk 
neki a 2021-es évnek” – fogalmazott, 
de úgy véli, az ágazatban tevékeny-
kedő vállalkozások kitartanak, amíg 
bírják, „nem fogják könnyen adni a 
bőrüket”, dacára annak, hogy üzleti 
szempontból nem lesz egy stabil év a 
2021-es esztendő sem.

Biztos a bevételkiesés
Újabb nehéz évnek néznek elébe a turisztikai ágazatban tevékenykedők

A 2021-es év is rosszul kezdődik 
a 2020-as esztendő által 
kivéreztetett idegenforgalmi 
szektor számára

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• A beígért támogatás helyett még inkább magára hagyja a járványhelyzet következ-
ményei miatt amúgy is gondokkal küszködő turisztikai szektort az állam azáltal, hogy 
idén nem biztosítanak üdülési utalványokat a közszférában dolgozók számára – vélik az 
ágazat képviselői, akik hatalmas bevételkiesésre számítanak idén. A megszorító intéz-
kedés miatt a vendéglátóipari szektor képviselői országszerte tiltakozást tartanak ma.

Rosszul lett az érsek
Rosszul lett tegnap egy kászon-
altízi temetésen Kovács Gergely 
gyulafehérvári római katolikus 
érsek, akit a történtek nyomán 
mentővel kórházba szállítottak. 
Kovács Szabolcs érseki titkár 
érdeklődésünkre megerősítette 
a Székelyhon információját, 
és közölte: Kovács Gergely a 
csíkszeredai kórházban van, de 
lapzártánkig nem tudott részle-
teket elárulni a rosszullét okáról. 
Mint lapcsaládunknak elmondta, 
még zajlik az orvosi kivizsgálás. 
Hozzátette, még nem tudni, hogy 
mi okozta a rosszullétet, de az 
érsek már jobban érezte magát 
az egészségügyi intézményben. 
A római katolikus érsek egyéb-
ként Balázs György címzetes 
esperes, nyugalmazott plébános 
kászonaltízi temetésén vett részt 
tegnap délelőtt. Balázs György 
életének 81., papságának 54. 
évében, február 11-én hunyt el. A 
főpásztor gyászmisét mutatott 
be a kászonaltízi plébániatemp-
lomban a temetésen, amikor 
az áldozást követően szédülni 
kezdett. Hurgoi János érseki 
irodaigazgató a Romkat.ro kato-
likus portálnak elmondta, azon-
nal mentőt hívtak a helyszínre, 
ahol már stabilizálódott az érsek 
állapota, de úgy döntöttek, hogy 
a rosszullét okainak feltárása és 
további kivizsgálás céljából a 
főpásztort Csíkszeredába szállít-
ják. A csíkszeredai egészségügyi 
intézmény illetékesei a Székely-
hon megkeresésére közölték, a 
gyulafehérvári katolikus érsek 
állapota stabil, a kórház sürgős-
ségi betegellátó egységében 
kivizsgálás alatt áll. Hozzá-
tették, a főpásztor egészségi 
állapotának további alakulásáról 
a gyulafehérvári érsekség fog 
információkkal szolgálni. Mint 
ismeretes, Kovács Gergely 
érsek szeptemberben esett 
át a koronavírus-fertőzésen, 
betegsége alatt kórházi keze-
lésre szorult, a gyulafehérvári 
kórházban ápolták. 

Két teszt az Angliába 
érkezőknek
Életbe lépett tegnap az a ren-
delkezés, amelynek alapján a 
külföldről Angliába utazóknak 
az érkezésük utáni tíznapos ka-
ranténidőszak alatt kötelezően 
két koronavírustesztet kell elvé-
geztetniük. A szűrővizsgálatokat 
előzetesen le kell foglalni, a két 
PCR-teszt együtt 210 fontba 
(1175 lejbe) kerül. A beutazók-
nak a https://www.gov.uk/
guidance/how-to-quarantine-
when-you-arrive-in-england 
kormányzati portál nyújt teljes 
eligazítást a kötelezettségekről, 
és ez a portál tartalmazza a 
szűrővizsgálatok lefoglalásához 
felkeresendő online címet is. Az 
első szűrővizsgálatot legkésőbb 
a karantén második napján, 
a másodikat legkorábban az 
elkülönítés nyolcadik napján kell 
elvégeztetni.
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