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Éledezik a légi közlekedés
Peti András igazgató szerint a fapados társaságok könnyebben alkalmazkodtak

– Magához térhet idén nyáron a 
nemzetközi légi utasszállítás?

– Év eleje óta egyre pesszimis-
tábbak az előrejelzések. Most azt 
látjuk, hogy a szakemberek már 
nem 2024-ben állapítják meg a 
2019-es eredmények utolérését a 
légi utazás tekintetében, hanem 
immár 2026-ról beszélnek, bár 2021 
első két hónapjában világszinten 
emelkedett a járatok száma. Idén 
nyáron még a charter járatoké lesz 
a főszerep, de ezek messze nem tud-
ják pótolni a forgalmat illetően a 
menetrend szerinti járatok kiesését.

– A nagy légitársaságokat 
vagy a fapadosokat viselte meg 
inkább a járványhelyzet?

– A nagy légivállalatok szen-
vednek a legjobban, elég nehezen 
indítják újra a korábbi járataikat. 
Ezek a társaságok működtették az 
interkontinentális járatokat, ame-
lyek gyakorlatilag megszűntek. Az 

európai uniós államok rendkívüli 
anyagi segítségekkel voltak kény-
telenek hozzájárulni a nemzeti 
légitársaságok fenntartásához. 
A fapadosokat is súlyosan érinti 
a járvány okozta válság, de azok 
sokkal dinamikusabban tudták 
visszavágni a működési költsége-
ket, és gyorsan, akár naponta mó-
dosították járataikat a nyereséges-
séghez alkalmazkodva.

– A Tarom is kapott állami 
segítséget. Érdemes nagy össze-
geket szánni a költségvetésből 
veszteséges légitársaságok meg-
mentésére?

– Erre nehéz válaszolni, mert 
ezek politikai döntések. Általában 
az országok fontosnak tartják, hogy 
legyen egy nemzeti légitársaságuk. 
Az európai uniós tagállamokban a 
belföldi járatokat többnyire az álla-
mi vállalat biztosítja. A mindenkori 
kormányok úgy tudják befolyásolni 
ezáltal a belföldi légiközlekedést, 
hogy az gazdasági, turisztikai 
szempontokat is fi gyelembe vegyen.

– Korábban olyan szakmai 
vélemények láttak napvilágot, 
hogy a kevés levegőben eltöltött 
idő miatt a pilóták egyszerűen 
kiestek a gyakorlatból, ráadásul 
lelkileg is megviselte sokukat a 
„munkanélküliség”. Utasként 
van félnivalónk ezen a téren?

– Semmiképpen sem. A bizton-
sági előírások rendkívül szigorúak 
e tekintetben, folyamatosan csök-
kennek a légi közlekedési inciden-
sek, katasztrófa pedig már régóta 
nem történt. Nincs versenyhelyzet-
ben más közlekedési eszközzel a 
repülő, messze a legbiztonságosabb 
tömegközlekedési eszköz.

– A még jelenleg is tartó jár-
vány alatt az emberek tartanak a 
repüléstől, vagy már alig várják, 
hogy repülhessenek?

– Friss felmérés szerint – amely 
hasonló eredményeket produkált 
az Európai Unió országaiban, így 
Romániában is – a lakosság 53 szá-
zaléka véli úgy, hogy tervez idén 
repülős utazást. Ennek a repülési 

kedvnek persze határt szabhatnak 
a célországok egészségügyi kor-
látozásai. Marosvásárhelyről már 
áprilisban elindultak az Egyiptom-
ba tartó járatok, és nagy sikerük 
van. Egyiptomba egy 72 óránál nem 
régebbi negatív PCR-teszttel lehet 
belépni, de ott viszonylag szabad a 
mozgás.

– Hogyan alakulnak a repülő-
jegyárak, drágább lesz-e a repü-
lés idén nyáron?

– Óriási dilemma előtt állnak a 
légitársaságok. A kőolaj nemzetkö-
zi ára befolyásolja a jegyárakat, és 
mivel csökkent a kereslet, az ár is 
mérséklődött. A repülők telítettsége 
viszont messze elmarad a járvány 
előtti időszaktól. Ma álomnak tűnik 
a korábbi nyolcvanszázalékos telí-
tettség. Összességében tehát a költ-
ségek nagyobbak, így áremelésre 
kényszerülnének a cégek, csakhogy 
vissza kell vonzaniuk az utasokat, 
amit csak előnyös árral tudnak 
megtenni. A Marosvásárhelyről 
elérhető egyiptomi turisztikai cso-
magok – amelyek a repülőjegyet is 
tartalmazzák – olcsóbbak, mint a 
járvány előtti időszakban.

– Ezek a csomagok a PCR-tesz-
tet is tartalmazzák?

– Nem, de a turisztikai irodák 
általában javasolják, hogy úgyne-
vezett „Covid-biztos” egészségügyi 
biztosítást kössenek az utasok, 
amely tartalmazza a koronaví-
rus-fertőzés, megbetegedés esetén 
elmaradó utazás költségeinek visz-
szatérítését.

– Mikor lesz újra naponta 
járat Marosvásárhelyről Buda-
pestre, ahogyan az nem is olyan 
régen volt?

– Többszöri halasztás után 
jelenleg úgy tűnik, hogy június 
2-ától indul újra a budapesti járat, 
egyelőre hetente két alkalommal. 
Viszont a dortmundi járattal van 
összeköttetésben, ami lehetővé te-
szi, hogy a reggel Budapestről Ma-
rosvásárhelyre érkező utasok a dél-
után Dortmundból érkező járattal 
hazatérhessenek, amennyiben csak 
egy gyors üzleti ügyintézés, esetleg 
barátokkal, rokonokkal elköltött 
ebéd miatt jöttek Marosvásárhely-
re. Szerdán és vasárnap van erre le-
hetőség. November elsejétől lenne a 
jelenlegi tervek szerint heti öt járat 
Budapestről.  

Pataky István

Úgy tűnik, hogy június 2-ától 
indul újra a budapesti járat, 
egyelőre hetente két alkalommal
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elhalálozásokA szakértői bizottság létrehozá-
sát Florin Cîţu miniszterelnök 

rendelte el, miután az általa levál-
tott Vlad Voiculescu volt egészség-
ügyi miniszter azt sugallta: a ható-
ságok valótlan adatokat közölnek a 
koronavírusban elhunytak számá-
ról. A bizottság jelentése szerint a 

speciális távközlési szolgálat (STS) 
által üzemeltetett, hivatalos „Co-
rona forms” adatbázisban március 
végén már hétezerrel kevesebb (24 
ezer) Covid-haláleset szerepelt, 
mint a szaktárca által használt 
„alerte.ms.ro” adatbázisban (31 
ezer). A Corona formsban a megyei 

közegészségügyi hivatalok (DSP), 
a kórházak és laboratóriumok a 
személyi szám alapján vezetik be a 
pozitív Covid-tesztek alapján diag-
nosztizált fertőzötteket, az elhuny-
taknál azonban a DSP láttamozása 
szükséges ahhoz, hogy a kórházak-
ban vagy otthonukban elhunytak 
„Covid-halottként” kerüljenek az 
adatbázisba. Ez a hivatalos adat-
bázis, amelynek alapján a straté-
giai kommunikációs törzs (GCS) 
naponta összegzi a járványadato-
kat. Az alerte.ms.ro adatbázisban 
nem szerepelnek személyi számok, 

ilyenként ellenőrizhetetlen is, azt 
az egészségügyi minisztérium 
operatív munkaeszközként hozta 
létre, és nem a statisztikai összeg-
zést szolgálja, hanem a kórházak 
leterheltségének, erőforrás- és fo-
gyóeszköz-szükségleteinek gyors 
felmérését. A szakértői bizottság 
jelentése rámutat: a megyei DSP-k 
szerint sok kórház nem küld jelen-
tést minden Covid-halálesetről, 
gyakorlatilag feleannyi halálese-
tet jelentenek a DSP-k felé, mint 
amennyit beírnak az alerte.ms.ro 
platformba.

A bizottság jelentéséből nem de-
rül ki, hogy a hivatalos adatbázis hi-
telességét megkérdőjelezi-e 
az, hogy az egészségügyi 
tárcánál működtetett adat-
bázisban a Covid-halottak 
száma csaknem 25 száza-
lékkal magasabb. A testület 
viszont felhívta a fi gyelmet, 
hogy a két – különböző 
elvek alapján működtetett – 
adatbázis párhuzamos működtetése 
zavaros helyzetet teremt, jelentős 
többleterőforrásokat vesz igénybe, és 
aláássa a hatóságok hitelét.

Koronavírusban elhunytak: igencsak eltérők a számok
• Jelentős eltéréseket talált az egészségügyi miniszté-
rium szakértői bizottsága a koronavírusnak tulajdonított 
haláleseteket összegző, különböző intézmények által 
vezetett adatbázisok között – derült ki pénteken, amikor a 
tárca honlapján közzétették a testület jelentését.

• A vártnál jobban 
megviselte a légitársa-
ságokat az elhúzódó 
koronavírus-járvány, 
a jegyárak draszti-
kus emelkedésére 
mégsem kell számí-
tani, hiszen az uta-
sok visszavonzása 
is kiemelt szempont. 
Erről beszélt lapcsalá-
dunknak Peti András, 
a marosvásárhelyi 
Transilvania repülőtér 
igazgatója, aki arról 
is tájékoztatott, hogy 
júniustól ismét lehet 
Budapestre repülni, 
egyelőre csak heti két 
alkalommal.

Peti András, a marosvásárhelyi 
Transilvania repülőtér igazgatója




