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Jelentős forgalomnövekedés 
észlelhető a magyar–román ha-
társzakaszon, miután 17 európai 
országból immár karanténmen-
tessé vált a beutazás Románi-
ába. Az innen Magyarországra 
való visszaút esetén azonban 
továbbra is karantén vár min-
denkire.

 » PATAKY ISTVÁN, ROSTÁS SZABOLCS

B ár az erdélyi magyarok és a 
Magyarországon élő, Erdélyből 
elszármazottak között nagy 

lelkesedést váltott ki a hír, miszerint 
június 15-től karanténkötelezettség 
nélkül lehet Magyarországról Ro-
mániába utazni, sokan nem tudják, 
hogy a Magyarországra való beuta-
zás feltételei változatlanok maradtak. 
Azaz ha valaki a romániai vizit után 
visszatér oda, akkor kéthetes otthoni 
izolációba kell vonulnia. Nem történt 
bejelentés a karantén kötelezettségé-
nek eltörléséről a Magyarországra lá-
togató, Erdélyben élő magyar állam-
polgárok esetében sem.

Kiss Róbert rendőr alezredes, a 
magyarországi operatív törzs ügye-
leti központjának munkatársa teg-
napi sajtótájékoztatóján leszögezte: 
Románia határátkelői schengeni 
külső határok, vagyis azokon fo-
lyamatos a határellenőrzés. Nyo-
matékosította azt is, hogy nem 
magyar állampolgárok csak akkor 
léphetnek be Magyarországra, 
ha az érintett országgal kétolda-
lú megállapodás van érvényben a 
karanténmentes határátlépést il-

letően. Románia és Magyarország 
között nincs még ilyen egyezmény. 
E tekintetben nem biztató fejle-
mény a fertőzések növekvő száma 
Romániában. Jelenleg kizárólag az 
agrárágazatban dolgozók, a külö-
nös méltánylást igénylők, valamint 
a Nyugat-Európába tartó román 
állampolgárok léphetnek be Ma-
gyarországra. A tájékoztatón az is 
elhangzott, hogy az operatív törzs 
folyamatosan elemzi és értékeli a 
járványügyi adatokat, ezek alapján 
pedig a szigorú korlátozások fenn-
tartása indokolt.

A karanténmentes magyarorszá-
gi utazáshoz jelenleg az egyetlen 
járható utat a különös méltány-
lás kérvényezése jelenti. Ezt sze-
mélyesen vagy meghatalmazott 
képviselő útján lehet benyújta-
ni kizárólag elektronikus úton 
a Police.hu internetes oldalon 
(http://www.police.hu/hu/ugy-
intezes/elektronikus-ugyintezes/
meltanyossagi-kerelem-magyar-
orszagra-torteno-beutazashoz). 
A kérelmet a rendészeti országos 
rendőrfőkapitány-helyettes bírál-
ja el. Különös méltánylást érdemlő 
körülményként értékelhetik példá-
ul, ha a kérelmező igazolja, hogy 
a belépés célja üzleti célú tevé-
kenység vagy egyéb munkavégzés, 
egészségügyi ellátás igénybe véte-
le vagy hallgatói jogviszony alap-
ján fennálló vizsgakötelezettség 
teljesítése.

Mintegy négy órát kellett vára-
kozniuk tegnap a határnál azok-
nak, akik a Nagylak 2-es átkelő-
nél akartak belépni Romániába; 
a Nagylak 1-es határátkelőnél 

egyórás volt a várakozási idő. A 
megnövekedett forgalom oka, 
hogy Románia tegnaptól nem 
küldi már kéthetes otthoni vagy 
hatósági elkülönítőbe azokat a 
tünetmentes utasokat, akik abból 
a 17 európai országból – közöttük 
Magyarországról – érkeznek, ame-
lyekben az utóbbi időben alacsony 
volt az újonnan észlelt koronaví-
rus-fertőzések aránya. Az országos 
határrendészet online applikáció-
ja szerint a Nagylak 2-es autópá-
lya-átkelőnél hét sávon fogadják 
az országba érkezőket, és továb-
bi négy mobil ellenőrzőpontot 
is létrehoztak. A megnövekedett 
forgalom mellett a járványügyi 
intézkedésekkel magyarázható 
a hosszabb várakozási idő: Ale-
xandra Găvan, a román határren-
dőrség szóvivője lapunknak el-

KARANTÉNMENTESEN UTAZHATNAK BE TEGNAPTÓL ROMÁNIÁBA A LEGTÖBB UNIÓS TAGÁLLAM POLGÁRAI

Nincs utazási könnyítés Magyarország felé
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mondta, a belépéshez továbbra 
is kell a saját felelősségre kiállí-
tott nyilatkozat.

A Nagylak 1-es országúti átkelő-
nél szintén hét sávon és négy mobil 
ellenőrzőpontnál folyik a belépte-
tés. A többi Arad megyei átkelőnél 
– Gyulavarsánd és Tornya – körül-
belül 15 perces várakozási időt je-
gyeznek. A határrendészet online 
applikációja szerint Bihar megyé-
ben is intenzív a gépkocsiforga-
lom, a Bors–Ártánd határátkelőnél 
20 perces a várakozási idő, itt a 
belépési oldalon 7 sávon fogadják 
a Romániába érkezőket, a kilépési 
oldalon négy sávon folyik az ellen-
őrzés. Érmihályfalvánál, illetve a 
Szatmár megyei Csanálosnál és 
Halminál tíz perc a várakozási idő, 
Peténél húsz percet mutatott az on-
line applikáció.

 » Nem magyar 
állampolgá-
rok csak akkor 
léphetnek be 
Magyarországra, 
ha az érintett or-
szággal kétolda-
lú megállapodás 
van érvényben a 
karanténmentes 
határátlépést il-
letően. Románia 
és Magyarország 
között nincs még 
ilyen egyezmény.

 » KRÓNIKA

Várhatóan most már napokon 
belül valóban megnyitják ka-

puikat a legkisebbek előtt a romá-
niai bölcsődék és óvodák, miután 
a nyitás feltételeit rögzítő szabály-
zatot tegnap délután a kormány 
illetékesei elküldték közlésre a 
Hivatalos Közlönynek. A nyitás al-
kalmazási módszertanát az okta-
tási, egészségügyi és a munkaügyi 
minisztérium szakemberei közösen 
dolgozták ki. Az Agerpres hírügy-
nökség által ismertetett dokumen-
tum egyebek mellett rögzíti, hogy 
azok a szülők, akik igénybe ven-
nék az állami bölcsődék és óvodák 
szolgáltatásait, és a nyári vakáció 
idején is odavinnék gyerekeiket, 
ezt tegnaptól kérvényezhetik ab-
ban az intézményben, amelybe a 
gyerek évközben járt. A kéréseket 
a tanfelügyelőség összesíti, majd 
elküldi az intézményeket fenntartó 
önkormányzatoknak, hogy döntse-
nek arról, melyik oktatási egységet 
nyitják meg. Az érintett bölcsődék 
és óvodák listáját közzéteszik a 
tanfelügyelőségek székhelyén és 
ezek honlapján.

 A vakáció alatt amúgy a hivata-
los tájékoztatás szerint csak szóra-

koztató jellegű tevékenységek lesz-
nek. A foglalkozás egyénileg zajlik, 
a nem fertőtleníthető játékokat 
nem veszik elő, a gyerekek sokat 

fognak a szabadban tartózkodni. A 
szabályzat értelmében a gyerekek 
nem vihetnek be otthoni játékot az 
óvodába. 

Sok szülőnek jó hír eközben az 
óvodák és bölcsődék újranyitása, hi-
szen miután tegnaptól hivatalosan is 
vakáció van a romániai oktatási in-
tézményekben, nem kérhetnek fi ze-
tett szabadnapokat munkáltatójuktól, 
amennyiben munkájuk nem végez-
hető home offi  ce-ban. Így azokban a 
családokban, ahol a nagyszülők más 
városban élnek, vagy ők maguk is dol-
goznak még, és nincs szomszéd, isme-
rős, aki vállalná a gyerekfelügyeletet, 
amíg a szülők munkában vannak, két 
opció maradna, a fi zetés nélküli sza-
badság vagy dadus alkalmazása. Sok 
szülő startból kizárja ugyanakkor a 
bébiszittert, hiszen amíg például Ko-
lozsváron a „piaci áruk” havi 2000 
és 2500 lej között mozog, sok család 
esetében az egyik szülő csak azért 
dolgozna, hogy aztán teljes fi zetését 
lepengesse a bébicsősznek. Az álla-
mi daduspótlék pedig csak akkor jár, 
ha a gyerek korábban nem járt sem 
bölcsődébe, sem óvodába, és a szü-
lők nem utasították vissza a felaján-
lott helyet.

Amint arról lapunkban korábban 
beszámoltunk, az óvodák és bölcső-
dék megnyitása szerepel a tegnaptól 
érvénybe lépett lazítások között, 
alkalmazási módszertan híján azon-
ban erre nem kerülhetett sor.

Hamarosan megnyithatnak a bölcsődék és az óvodák

Uniós állampolgárok is beléphetnek Romániába

Beléphetnek Románia területére az EU állampolgárai, azoknak pedig, akik olyan európai 
országokból érkeznek, ahol az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronaví-
rus-fertőzések aránya, hétfőtől nem kell már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe 
vonulniuk – nyilatkozta tegnap a Krónikának Alexandra Găvan. A határrendőrség szóvivőjét 
annak kapcsán kérdeztük, hogy a hétvégén úgy nyilatkozott: néhány kivételtől eltekintve 
nem léphetnek be Romániába külföldi állampolgárok. Az illetékes elmondta, a március 
közepén meghirdetett szükségállapot idején bevezetett, majd a veszélyhelyzetről szóló, 
május 18-án elfogadott kormányhatározat által megerősített, és továbbra is érvényben 
lévő beutazási korlátozást Románia azokra az utasokra alkalmazza, akik nem az Európai 
Gazdagsági Közösség vagy Svájc állampolgárai. A jogszabályok szövegében az szerepel, 
hogy a rendkívüli állapot, illetve veszélyhelyzet idején – néhány kivételtől eltekintve – nem 
léphetnek be Romániába „idegenek”. „Ez alatt azonban nem általában a külföldi állampol-
gárokat értik, hanem a harmadik országok állampolgárait, ahogyan ezt a fogalmat az uniós 
csatlakozás előtt kiadott idegenrendészeti törvény meghatározta” – közölte a szóvivő. 
Hozzátette: eddig sem volt tilos az uniós állampolgárok belépése Romániába, és a harma-
dik országok állampolgárai közül is beengedték az ingázókat, átutazókat, törvényhozókat, 
diplomatákat, rezidenseket és családtagjaikat. (R. Sz.)

A fertőtlenítés már megvolt. Rövidesen újra megtelhetnek élettel az óvodák




