
Karantén vár a Romániából Magyarországra beutazókra 

A határbelépés szigorításáról döntött a magyar kormány, az intézkedések 
kedden éjfélkor lépnek hatályba – jelentette be vasárnap Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter. Románia a sárga jelzéssel besorolt 
országok közé került, az innen Magyarországra belépő magyar és román 
állampolgárokra egyaránt kéthetes karantén vár. A tranzitforgalom és 
az áruforgalom a szabályok alól kivételt képez, továbbá a hivatalos út is, 
ugyanakkor az egészségügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor 
kerülhet. Közölte, Magyarországon az aktív fertőzöttek száma csökkent, 
és a további csökkenést szeretnék garantálni. Ismertette: a zöld kategória 
esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. 
A sárga kategóriába azok az országok tartoznak, ahol kevésbé súlyos a 
helyzet, a vörösbe pedig azok, ahol súlyos.
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• A koronavírus-jár-
vány okozta gazda-
sági problémák miatt 
kényszerszabadságra 
került alkalmazottak 
jó része elveszítette 
egészségbiztosítotti 
minőségét a munkálta-
tók által az adóhivatal-
hoz rosszul lejelentett 
kényszerszabadságok 
miatt. A hibára akkor 
derült fény, amikor az 
említett kategóriába 
tartozók közül néhá-
nyan orvosi ellátásra 
szorultak. A jó hír az, 
hogy van megoldás az 
ügyviteli hiba orvos-
lására is.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H argita megyében is több 
ezer kényszerszabadság-
ra küldött alkalmazott 

veszítette el átmenetileg kötelező 
egészségbiztosítását egy gyakori 
ügyviteli hiba miatt, amely a mun-
kaszerződések felfüggesztésének az 
adóhivatalnál való lejelentésekor 
történt. Az érintett cégek könyve-
lőinek egy része nem tudta, hogy a 
112-es nyilatkozatot másképp kell 
kitölteni, mint ahogyan ők tették, 
különben a rendszer nem fogja el-

fogadni – tájékoztatták lapunkat a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárnál.

Hiba országszerte

Az országszerte jellemző hibára több 
esetben is úgy derült fény, hogy a 
kényszerszabadságon lévő alkalma-
zottak orvosi ellátásra szorultak és a 
szolgáltatás hitelesítésekor a rend-
szer azt jelezte, hogy a páciens nem 
rendelkezik egészségbiztosítással. 
Valószínű, hogy azoknál a cégeknél, 
ahol nem kellett orvoshoz forduljon 
egyetlen kényszerszabadságra kül-
dött alkalmazott sem, még nem is 
tudnak az ügyviteli hibáról – vélik 
az intézménynél. Ahol a hibára fény 

derült, ott hamar megoldódott, il-
letve megoldódik a probléma, mivel 
csak adatbeviteli hibáról van szó, 
egy javítónyilatkozat leadásával 
orvosolható a gond – közölték a me-
gyei egészségbiztosítási pénztárnál.

Kivizsgálták a panaszokat

A helyzetről az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (CNAS) is 
kiadott egy közleményt, amely-
ben azt írják, hogy a CNAS az 
adóhatóság (ANAF) rendszeréből 
importálja az egységes integrált 
informatikai rendszerbe (SIUI) 
az adatokat az ANAF-tól, ahova 
a munkáltatóktól beérkeznek a 
biztosítottak társadalombiztosí-

tási hozzájárulásának, jövede-
lemadójának a befizetéséről szóló 
112-es nyilatkozatok. A bejelentett 
esetek elemzése alapján a CNAS 
megállapította, hogy a 112-es nyi-
latkozatban számos munkáltató 
helytelenül végezte el az április 
óta kényszerszabadságra küldött 
alkalmazottak besorolását, és nem 
határozták meg azt az időszakot, 
amelyben az érintettek kényszer-
szabadságon voltak. Így a CNAS 

által az ANAF-tól a SIUI-ba im-
portált elektronikus űrlapokon a 
kényszerszabadságon lévők egész-
ségbiztosítási hozzájárulást nem 
fizető alkalmazottként jelentek 
meg, az érvényben lévő rendel-
kezések értelmében pedig azok, 
akik nem fizetik a hozzájárulást 
és nem tartoznak a járulékfizetés 
alól mentesített kategóriák vala-
melyikébe sem, automatikusan 
elveszítik biztosítotti státuszukat a 
járulék utolsó kifizetésétől számí-
tott 90 napon belül.

A korrekciós nyilatkozat 
a megoldás

A probléma megoldásának egyik 
módja az, hogy az érintett cégek 
korrekciós nyilatkozat benyújtásá-
val javítják a hibát. Az új nyilatko-
zat által a SIUI-ban 48 órán belül 
automatikusan frissül az érintett 
munkavállaló biztosítotti státusza. 
Ugyanakkor – noha a problémát 
nem az egészségbiztosítási 
pénztár vagy a CNAS in-
formatikai rendszere ge-
nerálta, az intézmény az 
adóhatóság szakembereivel 
közösen megpróbál meg-
oldást találni arra, hogy a 
biztosítottakat ne érje ha-
sonlóan kellemetlen megle-
petés az orvosi rendelőkben 
– közölte a CNAS. „Több mint 
sajnálatos, hogy azok, akiknek 
már amúgy is kellemetlenségeik 
származtak abból, hogy kényszer-
szabadságra kerültek, most még 
az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésben is akadályokba 
ütköznek” – fogalmazott a helyzet-
tel kapcsolatban Adela Cojan, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár elnöke.

ISZLAI KATALIN

„Tudjátok, hogy szeretem a kihívá-
sokat. Néha túlságosan is. Ennek 
ellenére ezt a mait kihagytam volna” 

– kezdte péntek esti Face-
book-bejegyzését Tánczos 
Barna szenátor, aki így tu-
datta, hogy megfertőződött 
a koronavírussal. Mint írta, 
aznap derült ki, hogy két-
oldali tüdőgyulladása van, 

utána pedig az, hogy ezért a 
COVID-19 vírus a felelős. Hozzátette: 
jól van, nincsenek fájdalmai. Állapo-
tával és a megbetegedés részleteivel 

kapcsolatosan a szenátor megkeresé-
sünkre későbbre ígért tájékoztatást. 
Hargita megyében tovább nőtt a fertő-
zött személyek száma, elérve a 380-at. 

Közben pozitív lett a koronavírus-
tesztje a marosvásárhelyi börtön egyik 
alkalmazottjának is, jelentette hétvé-
gén az országos börtönigazgatóság. A 
rövid értesítés szerint az alkalmazott 
munka közben folyamatosan viselte a 
védőfelszerelést, legutóbb június 24-
én volt szolgálatban. Egyelőre más, 
koronavírussal fertőzött személyt nem 
azonosítottak a fegyházban. A járvány 
kezdetén már volt egy fertőzés a börtön 
alkalmazottai között, a vírus akkor nem 
terjedt át a fogvatartottakra. Maros me-
gyében vasárnapra kettővel nőtt a koro-

navírussal fertőzött személyek száma, 
elérve a 810-et.  A hivatalos tájékoztatás 
szerint tegnap délben 456 fertőzöttet 
diagnosztizáltak, összlétszámuk jelen-
leg 32 535. Ezt megelőzően szombaton 
698-cal – ami az eddigi rekord –, pénte-
ken 592-vel emelkedett az újonnan azo-
nosított betegek száma Romániá ban.

A Covid-19 betegséggel diagnoszti zált
személyek közül 23 387-et kien gedtek a 
kórházból: 21 545-öt gyógyultnak nyil-
vánítottak, 1842 tünetmentes beteget 
pedig hazaengedtek 10 nappal a fer-
tő zés azonosítása után. Eddig 847 586 
korona vírustesztet végeztek és dolgoz-
tak fel országszerte. 

Biztosítás nélkül maradtak
Elveszítették egészségbiztosításukat a kényszerszabadságra küldöttek

Sok érintett számára az orvosnál 
derült fény a hibára: a rendszer 
szerint nem biztosítottak 

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
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Megfertőződött a koronavírussal Tánczos Barna szenátor
• Tánczos Barna is megfertőződött a koronavírussal, a 
szenátor péntek este Facebook-bejegyzésben számolt 
be erről. Kétoldali tüdőgyulladása ellenére jól érzi ma-
gát, részleteket későbbre ígért.

Véglegesek 
az eredmények
A végzősök 64,5 százalékának 
sikerült a vizsgája az érettségin 
– közölte az oktatási miniszté-
rium a végleges adatot a soron 
kívüli vizsgasorozat óvásai-
nak elbírálását követően. A 

járványhelyzet miatt az eredeti 
megmérettetésről lemaradt 
diákok számára megrendezett 
rendkívüli érettségi végleges 
eredményeit tegnap tették 

közzé, ezúttal is név nélkül. Az 
átmenők összesített százalék-
aránya ugyanannyi maradt, 
mint amennyit az érettségi 
első, rendes körében „mértek” 
az óvások elbírálása után. A 
szaktárca adatai szerint az 
összes érettségiző (az idei és 
a korábbi években végzettek 
együtt) 64,5 százalékának 
(95 470 végzős) sikerült a vizsga. 
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