HOTREC HÍREK
2021. május
AZ EURÓPAI PARLAMENT MEGSZAVAZTA A COVID-19 IGAZOLÁS BEVEZETÉSÉT, S EZZEL
BEFEJEZŐ FÁZISÁBA JUTOTTAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL ÉS AZ EURÓPAI TANÁCCSAL
FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK
A HOTREC 2021. április 29-én sajtóközleményben jelentette meg a címben szereplő jó hírt. Ezt azért
tartják nagyon fontosnak, mert az ún. digitális zöldigazolvány bevezetése révén júniusra, a nyaralási
szezon kezdetére ismét korlátozások nélkül utazhatnak az EU polgárai, azaz a tagországok közötti biztos
és felelősségteljes mozgás lehetővé válik a tervezett megoldással. A GDPR követelményeinek
megfelelő digitális zöldigazolvány szabályozása kölcsönösségi alapon összhangban lesz más hasonló,
Európán kívüli rendszerekkel. Ezáltal akadálymentes utazást biztosít az EU polgárainak az EU-n kívüli
országokba, kontinensekre, illetve azokból az EU-ba történő beutazásra is.
Az Európai Parlament álláspontja fontos változásokat hoz az eredeti javaslatban:
➢ Egyet értenek azzal, hogy az új igazolás neve „EU COVID-19 Certificate”, amit azonban csak a
járvány idején lehet majd használni.
➢ Az „EU COVID-19 Certificate”-tel rendelkezők mellett azok számára is biztosítani kell a
korlátozás nélküli utazás jogát, akik indulás előtt PCR tesztet csináltatnak. Ezeket ingyenesen
kell biztosítani számukra.
➢ A védőoltásban részesültek és az utazás előtti negatív teszttel rendelkezők egyaránt azonos
jogosultsággal kell, hogy rendelkezzenek külföldi utazásaiknál. Semmiféle egyéb intézkedéssel,
karanténnal, további tesztek előírásával nem lehet őket terhelni.
A Parlament fenti módosítási javaslatai erős üzenetet jelentenek az EU-n belüli szabad mozgás
helyreállításának sürgősségét illetően. Ez nem kiváltság, hanem az európai egyezmény egyik pillére. A
biztonságos és szabad mozgás gyors visszaállítása nem csak lehetséges, hanem életbevágóan fontos is.
Mégpedig nem csak a nyaralók, szabadidős utazók, hanem a tagországok határain naponta ingázó
munkavállalók szempontjából is. Számukra is fontos a tervezett igazolás bevezetése. Jelenleg az EUban az átoltottság szintje 26,5% (ez azokat jelenti, akik legalább 1 védőoltásban már részesültek), míg
ugyanez 4 héttel ezelőtt 16% volt.
A IATA legfrissebb felmérése szerint az emberek 72%-a minél előbb utazni szeretne, hogy
családtagjaikkal, barátaikkal együtt lehessenek. A turizmus ágazat képviselői fentiek miatt arra kérik a
tárgyaló feleket, hogy megbeszéléseiket gyorsítsák fel, hogy május közepén már tesztelni lehessen a
javaslat szerinti igazolást, hogy azt júniusban valóban be lehessen vezetni. Az időfaktor most nagyon
fontos, ugyanis az a cél az, hogy egy éves bezártság után az EU polgárai megszabaduljanak azoktól a
korlátozásoktól, melyek negatívan érintették mentális és fizikai állapotukat.
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VEGYES NYÁRI KILÁTÁSOK, MIKÖZBEN EURÓPA A COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁSOK
NEHÉZSÉGEIVEL KÜZD
A HOTREC 2021. május 7-i sajtóközleménye a következőkről számol be:
➢ 2021. I. negyedévében Európában a nemzetközi turistaérkezések száma több, mint 90%-kal
csökkent.
➢ Ugyanakkor az év második felére reményre ad okot, hogy Nagy-Britanniában és az Egyesült
Államokban felgyorsult a védőoltások felvétele.
➢ Összességében azonban szakértői előrejelzések szerint továbbra is csak 2024-ben lehet arra
számítani, hogy a nemzetközi turizmus ismét eléri a koronavírus járvány kezdete előtti
volument.
Európában valószínű, hogy a védőoltási programok előrehaladtával kontrollálhatóvá válik a
koronavírus járvány, s ennek eredményeként a nyári időszakra lazítják, felszámolják a nemzetközi
utazási korlátozásokat. Ebben jelentős mértékben segíthet az elmúlt hónapokban elfojtott kereslet,
amit az ETC - European Travel Commission - friss felmérése is alátámaszt. Eszerint az európaiak 56%-a
tervezi, hogy augusztus végéig vállalkozik utazásra.
A koronavírus járvány, az annak megszüntetésére tett intézkedések, utazási korlátozások rendkívüli
mértékben visszavetették az Európába történő beutazást, ennek ismételt beindításában a védőoltások
számának növekedése segíthet, a kilátások azonban vegyesek. A legújabb előrejelzések szerint az
Európába irányuló nemzetközi beutazások idén 46%-kal elmaradnak a 2019. évitől, s 2024 előtt nem
fogják elérni a 2019. évi volument.
Egyes európai piacokon az idei első negyedévben a turistaérkezések számának csökkenése meghaladta
a 90%-ot. Ausztriában volt a legnagyobb a visszaesés, ahol a nagyon szigorú beutazási korlátozások
következtében ez 97% volt. Kiemelkedően nagy volt a visszaesés több közép-és kelet- európai
desztinációban, valamint Cipruson, Szlovéniában és Finnországban. Ezek mindegyikében 93% fölött
volt a visszaesés. Az európai desztinációk közül Monaco-ban érték el a legkisebb, 47%-os visszaesést,
Európában csupán itt volt 50% alatti a nemzetközi érkezések számának csökkenése.
A légiközlekedési ágazat Európában a járvány miatt ugyancsak nehéz éven van túl. Ezt mutatja, hogy
2019 márciusában az utasszám 68,9%-kal volt alacsonyabb a 2019. évinél. Hasonlóképpen az európai
szállodák foglaltsága is visszaesett, s nagy mértékben elmarad a világ néhány más régiójához,
különösen az Egyesült Államokhoz, Kínához képest.
A kilátások mégis ígéretesek, ugyanis az oltások jelentős mértékben előre haladtak néhány Európa
számára fontos piacon, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. Az előbbi május 17-től tervezi
könnyíteni az utazási korlátozásokat. Ennek eredményei már érezhetőek a Spanyolország,
Görögország, Portugália, Ciprus, Törökország iránt megélénkült keresletben, foglalásokban. Ugyancsak
kedvező az európai piacok számára, hogy az Egyesült Államokban érvényes szabályozás lehetővé teszi,
hogy a védőoltásban részesült polgáraik korlátozás nélkül külföldre utazhassanak.
Az európaiak esetében – az elfojtott kereslet és az ezt eredményező megtakarítások miatt – arra lehet
számítani, hogy a belföldi utazások száma 2021 nyarán, 2020-hoz hasonlóan ismét nőni fog. Ehhez
irányadó, hogy 2020-ban a belföldi érkezések számának részesedése 69%-ra nőtt a 2019. évi 59%-ról a
következő hónapokban.
Bár az ETC előrejelzése szerint a belföldi kereslet erős növekedése várható az év második felében, ez
nyilván nem tudja ellensúlyozni a beutazó nemzetközi utazások várhatóan mérsékelt fejlődését ebben
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az évben sem. A visszaesés a nemzetközileg népszerű nyári európai turisztikai desztinációkat, a déleurópai és a mediterrán országokat fogja érinteni. A közép-és kelet- európai országok esetében az
élénkülő belföldi kereslet nagy valószínűséggel jobban tudja majd kompenzálni a nemzetközi forgalom
mérséklődését. Ugyanakkor csak kevés olyan európai ország van, melyeknél a belföldi kereslet teljes
mértékben ellensúlyozhatja a külföldi csökkenését. Ezek a következők: Németország, Finnország,
Svédország, Lengyelország és Románia.
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