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TÖMEGESEN MONDJÁK VISSZA A FOGLALÁSOKAT – TETEMES VESZTESÉGET OKOZ A SZÁLLÁSADÓKNAK A ZÖLDIGAZOLÁS MEGKÖVETELÉSE

Az oltottak utaznak, az oltatlanok otthon maradnak
A szálláshelyeket hatvá-
nyozottan sújtják a szigo-
rítások, hiszen számukra 
nincs áthidaló megoldás, 
kizárólag az oltásigazolvány-
nyal rendelkező vendégeket 
fogadhatják, miközben az 
étkeztetést esetleg meg lehet 
oldani teraszokon. A lapunk 
által megszólaltatott szál-
lásadók beszámolói szerint 
a beoltottak kihasználják a 
gyerekek kéthetes vakáció-
ját, viszont akik nem rendel-
keznek zöldigazolvánnyal, 
tömegesen mondják vissza a 
foglalásokat.
» MUNKATÁRSAINKTÓL

F utószalagon mondják le a 
korábban lefoglalt szállása-
ikat, akik ebben az időszak-

ban belföldi utazást terveztek, 
ám nincs zöldigazolásuk, miután 
hétfőtől a szálláshelyeknek is a 
koronavírus elleni teljes beoltott-
ságot vagy a fertőzésből legfel-
jebb fél éve történt kigyógyulást 
tanúsító védettségi igazolást kell 
kérniük ügyfeleiktől. Akadnak 
olyan szállásadók, akik azt mond-
ják, a foglalásaik 80–90 száza-
lékát visszamondták, ami miatt 
anyagi nehézségekre számítanak, 
ami elbocsátásokhoz vezethet, és 
a fi zetésképtelenség vagy a csőd 
sem kizárható, ha nem lendül fel 
a forgalmuk.

Pedig sokan vannak, akik 
foglalásban nem szűkölködtek, 

hiszen ez a hét a járványhelyzet 
berobbanása nélkül is vakáció 
lenne az óvodások és kisiskolás 
diákok számára, és sok család 
tervezte azt, hogy kihasználja az 
indián nyarat egy utolsó napsü-
téses kirándulásra. Ugyanakkor 
a zöldigazolás hiánya mellett a 
tapasztalatok szerint a bizony-
talanság is elveszi az emberek 
kedvét az utazástól. Sokan attól 
tartanak, hogy foglalnak vagy 
éppen el is indulnak, és időköz-
ben megváltoznak, szigorodnak 
a szabályok.

Üres a kalandpark
Senki nincs a hargitafürdői 
Balu vendégházban és a ka-
landparkban – számolt be 
megkeresésünkre Kristály Pé-
ter tulajdonos. Kifejtette, Har-
gitafürdőn a nyár és a tél a 
főszezon, tavasszal és ősszel 

általában visszaesik a forga-
lom, de jelenleg a szigorítások 
miatt a már meglevő foglalások 
nagy részét is visszamondták. 
A tulajdonos elmondása szerint 
az volt jellemző, hogy ebben az 
időszakban a hétvégékre bará-
ti társaságok érkeztek, viszont 
most ez nem történik meg. A 
kalandparknak viszont gőzerő-
vel kellene működnie tekintettel 
arra, hogy a gyerekek vakáción 
vannak, de ott sincsenek ven-
dégek. Kristály Péter amúgy azt 
tapasztalta, hogy a zöldigazolás 
kötelezővé tétele mellett legin-
kább a bizonytalanság riasztja 
el az ügyfeleket, nem mernek 
előre tervezni, foglalni, elindul-
ni, attól tartva, hogy időközben 
megváltoznak, tovább szigo-
rodnak a szabályok.

Eközben érdeklődésünk felhá-
borította egy tordai szálloda me-

nedzserét, közölte, hogy senki-
nek semmi köze, hogy vannak-e 
vendégeik, mondják-e vissza a 
foglalásokat. Korábban a recep-
cióstól megtudtuk, hogy hozzá-
vetőleg azonos arányban vannak 
foglalások és visszamondások, 
amit egyrészt a vakációval, más-
részt a zöldkártya felmutatásának 
kötelezettségével magyarázott. A 
menedzser viszont dühösen kö-
zölte, hogy az adataik nem nyil-
vánosak, nincs segítségre szüksé-
gük, jól elboldogulnak a jelenlegi 
helyzetben is.

A kastélyszálló 
vendégei oltottak
Nem mindenki került ugyanakkor 
nehéz helyzetbe a korlátozások 
szigorítása miatt. Albert Zoltán, 
a zabolai Mikes-kastélyban mű-
ködő szálló munkatársa érdek-
lődésünkre elmondta, a felsősök 

körében váratlan vakáció miatt 
még meg is nőtt az utazási kedv. 
A kastélyszállóban nem szembe-
sültek azzal, hogy visszamondják 
a foglalásokat, korábban is azt 
tapasztalták, hogy a vendégeik 
többsége be van oltva.

„Az oltási kedv kapcsán is tetten 
érhető egy társadalmi rétegződés, 
az ügyfélkörünkben nagyon sok 
az üzletember, akiknek korábban 
is fontos volt, hogy nyugodtan 
tudjanak dolgozni, ne kelljen tar-
taniuk a megfertőzéstől, így amint 
lehetett, oltakoztak” – ecsetelte Al-
bert Zoltán. Ugyanakkor rámuta-
tott, a szállásadók esetében nincs 
lehetőség az áthidaló megoldásra, 
egy étterem még egy napfényes 
őszi napon is leültetheti a vendé-
geit a teraszon, ám a szállásadók 
kizárólag csak zöldigazolvánnyal 
tudják fogadni a vendégeket, azo-
kat pedig, akik nem rendelkeznek 
a bizonylattal, egyszerűen kény-
telenek visszautasítani. Albert 
Zoltán abban bízik, legalább lesz 
hatása a szigorításnak, növeli az 
oltakozási kedvet, és minél hama-
rabb visszatérhetnek a normális 
kerékvágásba, hiszen jó példát 
nyújtanak erre azok az országok, 
ahol magas az átoltottság, és már 
alig vannak korlátozások. Arra is 
kitért, a szabályozás alkalmazásá-
ban visszás, hogy a szolgáltatónak 
nem kell beoltottnak lennie, az 
ügyfélnek viszont igen. A zabolai 
kastélyban rendszeresen és nagy 
hatékonysággal szűrik az alkalma-
zottakat, fontosnak tartják, hogy 
megfeleljenek a Covasna Safe Pla-
ce (Kovászna – biztonságos hely) 
védjegynek, senki ne fertőződjön 
meg – tudtuk meg.

Bűvös kód. Visszavetette a szállodák forgalmát a Covid-igazolvány kötelezővé tétele
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» BÍRÓ BLANKA

E rőteljes digitalizációt készíte-
nek elő az Országos Adóha-

tóságnál (ANAF), amit 2024-ig 
léptetnek életbe – számolt be 
tegnap a Kovászna megyei pre-
fektúrán tartott sajtótájékozta-
tón  Mátis István, a Kovászna 
megyei adóhivatal igazgatóhe-
lyettese. Mint részletezte: az a 
cél, hogy teljesen megszűnjön 
a személyes kapcsolat az adófi-
zető és az adóhivatalnok között, 

online intézzék az ügyeket a 
mesterséges intelligenciát hasz-
náló digitális eszközök és online 
platformok révén. Az Anaf.ro ol-
dalon már most elérhető a saját 
virtuális fiók (Spațiu Privat Vir-
tual – SPV), amely révén a ma-
gánszemélyek kommunikálnak 
a hatósággal: benyújthatják a 
nyilatkozatokat és az adóbeval-
lást, látják az éves jövedelem-
kimutatást, a befizetendő adó 
összegét, kérhetnek jövedelem- 
vagy adóigazolást, ellenőrizhe-

tik a munkaadó által lejelentett 
nyugdíjbiztosítást, felajánlhat-
ják a jövedelemadójuk 2–3 szá-
zalékát civil szervezeteknek. 
Ugyanakkor hírlevelet kapnak a 
törvénymódosításokról, határ-
időkről.

Mint a sajtótájékoztatón el-
hangzott, jövő évtől az SPV hasz-
nálatát kötelezővé teszik minden 
gazdasági tevékenységet folyta-
tó magánszemély számára, így 
országszerte mintegy 7 millió 
egyéni vállalkozó és szabadfog-

lalkozású személynek kell re-
gisztrálnia.

Az online kapcsolattartás amúgy 
a járványügyi szigorítások tükré-
ben is felértékelődik, hiszen jelen-
leg csak zöldigazolvánnyal lehet 
belépni a hivatalba. Mátis István 
hangsúlyozta, az online ügyin-
tézés az adófi zetők többségének 
nem jelenthet akadályt, hiszen a 
romániai háztartások 75 százalé-
kában van internet, és a lakosság 
82 százaléka használja a világhá-
lót. A sepsiszentgyörgyi adóhiva-

talban ugyanakkor beüzemeltek 
egy irodát, ahol számítógépeket 
bocsátanak az adófi zetők ren-
delkezésére, az alkalmazottak 
segítik az online ügyintézést. A 
Kovászna megyei hivatalban je-
lenleg 219 alkalmazott dolgozik, 
24 betöltetlen állásuk van, de 
jelenleg tilos az alkalmazás. Vár-
hatóan a következőkben infor-
matikai szakembereket, big data 
elemzőket alkalmaznak majd 
országszerte, hogy segítsék a di-
gitalizációt.

Mesterséges intelligencia lép az adóhivatalnok helyére




