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I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

Horvátország a drágulások ellenére is az egyik legvonzóbb turisztikai célpont 

Horvátország egyike azoknak az országoknak, melynek idegenforgalma a Covid-19 járvány 

után a leggyorsabban helyreállt, a Mabrian turisztikai elemzéssel foglalkozó ügynökség szerint, 

a 2022-es idegenforgalmi idényben Görögország után Horvátország az egyik legvonzóbb 

turisztikai célpont a régióban. Az idegenforgalmi szolgáltatások 30-50%-kal drágultak ezen 

belül is az autókölcsönzés és a szállodai szolgáltatások. A drágulás legnagyobb mértékben a 

négycsillagos szállodák esetében történt. Az áremelkedés ebben a szegmensben globális 

jelenség, egyedüli kivétel Ciprus, ahol az orosz turisták várható kiesése miatt a szállodai szobák 

ára csökkent. Mára Görögország és Horvátország inkább a nyugat-európai turisták által kedvelt 

úticéllá vált. Az amerikai és francia turisták leginkább a görögországi nyaralási lehetőségek 

után érdeklődnek, míg a Horvátország utáni kereslet leginkább a német turistákra jellemző. A 

szállodák a szerződéseiket az idegenforgalmi irodákkal még az év elején megkötötték, amikor 

az energia-és szállítási költségek árainak ilyen mértékű növekedésével senki sem számolt, ezért 

a szálloda-üzemeltetők pedig a szerződésekből származó veszteségeket a fennmaradó szabad 

kapacitások árainak növelésével próbálják kompenzálni. Ez a gyakorlatban azt is jelentheti, 

hogy két hasonló szobát bérlő család közül az egyik 150, a másik pedig 300 eurót fizet majd 

ugyanazon típusú szállásért.  

 

A Horvát Vasutak teherszállítási forgalmának növekedése 

Az ún. Horvát Hálózati Tevékenységeket Szabályozó Ügynökség (Hrvatska regulatorna 

agencija za mrezne djelatnosti – HAKOM) elemzése szerint 2022 első negyedévében jelentősen 

nőtt a vasúton történő áruszállítás Horvátországban. A horvát vasúti szolgáltatások piacán 11,6 

%-kal több árut szállítottak, mint az előző év azonos időszakában. A vonatkilométerek aránya 

a személyszállítás esetében 64,9 %, a teherszállításé pedig 35,1%. A teljes megvalósított 

vonatkilométerben a Horvát Vasutak Cargo vállalata (HZ Cargo) 53,5%-kal, szerepel, a 

fennmaradó szállításokat kilenc más vállalat bonyolította le. A vasúti úton szállított személyek 

száma 34,6%-kal, a megtett utaskilométerek pedig 35,3%-kal növekedett a tavalyi év első 

negyedévéhez viszonyítva. A HZ Cargo bejelentette, hogy megkezdte az új, digitalizált, horvát 

IT vállalat által kifejlesztett RailPRO rendszer alkalmazását, melynek a HZ Cargo kizárólagos 

horvátországi felhasználója. Az új rendszer bevezetése jelentős költségmegtakarítást és számos 

előnyt jelent, úgy az alkalmazottak, mint a szolgáltatást igénybe vevők számára. Legjelentősebb 

előnye, hogy pontos információkat nyújt a szállítmányokról, valamint az esetleges késésekről.      

 

Zágrábi hulladékgyűjtési pályázat 

A Zágrábi Köztisztasági Vállalat (Zagrebacka Cistoca) június 6-án közzé tett - a háztartási 

hulladékgyűjtő zacskók értékesítésére vonatkozó pályázatát meg kell ismételni, mert a főváros 

vezetése elégedetlen azzal, hogy csak 3 kiskereskedelmi lánc, a Konzum, Spar és Tisak 

jelentkezett a szemeteszsákok forgalmazásra kiírt tenderen. Tomislav Tomasevic 

főpolgármester bejelentette, hogy a megismételt eljárás miatt Zágrábban nem július 1-jével, 

hanem október 1-jével térnek át a „Mozemo” platform választási programjában bejelentett új 

hulladékgyűjtő rendszerre. A terv szerint, ugyanis, a lakosok üzletekben fogják megvásárolni 

az elszállítandó háztartási hulladék tárolására szolgáló műanyagzsákokat. A bejelentés szerint 

a zsákokat 10 db-os kiszerelésben, 10 literes, 20 literes vagy 40 literes űrtartalommal lehet majd 

megvásárolni 20 kunás (2,67 euró), 40 kunás (5,33 euró), illetve 80 kunás (10,67 euró) áron. 

Martin Ervacic, a Nemzeti Kereskedelmi Lánc (Narodni Trgovacki Lanac – NTL) igazgatója 

és a Horvát Munkáltatók Egyesületén (Hrvatska Udruga Poslodavaca) belül működő 

Kiskereskedők egyesületének elnöke szerint nem valószínű, hogy sok lesz a jelentkező a 

megismételt pályázatra, mert a közzétett pályázati feltételek előírják, hogy az értékesítés során 

alkalmazható maximális árrés 3,7%, ami a piaci szereplők legnagyobb részének nem elegendő 

a nyereséges forgalmazás biztosításához.  

 



ENERGETIKAI HÍREK 

 

Családi házak energetikai felújítására vonatkozó támogatási pályázat elhalasztása 

2022-ben újabb nyilvános pályázat családi házak energetikai felújítására nem kerül kiírásra. A 

Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap (Fond za zastitu okolisa i energetsku 

ucinkovitost – FZOEU) nyilatkozata szerint a program a jövőben folytatódik, de ennek 

előfeltétele a családi házak energetikai felújítási program elfogadása a 2022-2030-ig terjedő 

időszakra.  

 

A horvátországi kisebb üzemanyagellátó cégek működésének lehetséges támogatási formái 

Davor Filipovic gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalásokat követően a Horvát Kormány 

ígéretet tett arra, hogy a következő két hétben megoldást fog találni a kisebb 

üzemanyagforgalmazó cégek problémamentes működésére. A kisebb horvátországi 

benzinkutak tulajdonosai és a horvát gazdasági és fenntartható fejlődési miniszter június 22-i 

többórás megbeszélésének eredményeként a két fél megállapodott abban, hogy a Kormány 

kidolgozza a kisebb üzemanyagforgalmazók megsegítésére irányuló javaslatát, akik Kormány 

legutóbbi, az üzemanyagárak befagyasztására vonatkozó döntésével nehéz helyzetbe kerültek.  

A felmerült lehetséges megoldások a kisebb üzemanyagforgalmazó cégek pénzügyi 

támogatása, vagy a jelenleg meghatározott kereskedelmi árrés emelése, vagy a kisebb 

forgalmazók részesülése a kőolajtermékek ÁFÁ-jának egy részéből.  

 

 

II. KORMÁNYHATÁROZATOK 

A horvát kormány a 2022. június 21-én megtartott ülésen a következő gazdasági, illetve 

pénzügyi vonatkozású határozatokat hozta: 

 

• Elfogadta a határozatot az építőipari-anyag piacon keletkezett globális rendellenesség 

következményeinek elhárítására vonatkozó intézkedésről, amely szerint a már 

megkötött, építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési szerződések alkalmazásában 

lehetővé teszi a korábban meghatározott ár módosítását. A megrendelő akkor hagyhatja 

jóvá a kivitelezői ár módosítását, ha az építőipari anyagok beszerzői árának növekedése 

a kivitelezői ár több mint 10%-os emelkedését eredményezik. A megrendelő a 

kivitelezői ár növekedésének megalapozottságát a területrendezési, építésügyi és állami 

vagyonért felelős miniszter által összeállított módszertan alapján elvégzett vizsgálattal 

állapítja meg. 

• Elfogadta a határozatot, amellyel a földrengés sújtotta Sziszek-Monoszló megyei és 

Zágrábi megyei települések lakosai, akiknek lakóingatlanai a földrengésben keletkezett 

károk miatt ideiglenesen vagy tartósak lakhatatlanok 2022 végéig mentesülnek a 

villamos- és hőenergia költségektől, jogosultak az országon belüli ingyenes vasúti 

utazásra. A határozat szerint a Zágráb-Sziszek autópályát valamennyi felhasználó 

díjmentesen használhatja 2022 végéig. 

 

 

Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 

 

 


