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Nincs lehetőségük igénybe 
venni a Magyarországon való 
tranzitáthaladást a csak ma-
gyar állampolgársággal ren-
delkezőknek, vagy a magyar 
okmányokat felmutató kettős 
állampolgároknak, akiknek 
így akkor is karanténba kell 
vonulniuk, ha például Romá-
niából Ausztriába igyekezné-
nek. Közben egy budapesti 
rendeletmódosítás nyomán 
egy állam bizonyos térségeit 
járványügyi szempontból az 
ország egészétől függetlenül is 
besorolhatja a magyar orszá-
gos tisztifőorvos.

 » PATAKY ISTVÁN

F urcsa helyzetbe hozzák a jelen-
legi magyarországi járványügyi 
utazási korlátozások a csak ma-

gyar útlevéllel vagy személyi igazol-
vánnyal rendelkező, de Romániá-
ban élő, esetleg huzamosabban itt 
tartózkodó magyar állampolgárt, 
aki Horvátországba, Ausztriába, 
esetleg más olyan európai országba 
utazna, amelybe Magyarországon 
keresztül lehet a legrövidebben 
eljutni. Ilyen esetben az érintettre 
nem vonatkozik a karanténmentes, 
meghatározott útvonalon 24 óra 
alatt történő tranzitáthaladás lehe-
tősége, ami például egy román ál-
lampolgárt megillet. Ugyanez a kor-
látozás vonatkozik azokra a kettős, 
román és magyar állampolgárokra 
is, akik adott esetben magyar ok-
mányokat felmutatva szeretnének 
átutazni az anyaország területén. 
Egy olvasónk hívta fel a fi gyelmet a 
sajátos helyzetre, saját tapasztala-
tára hivatkozott. A kolozsvári férfi  
Horvátországba készül a család-
jával, Magyarországon utaznának 
keresztül, és mivel kiskorú gyerme-

ESÉLY VAN ARRA, HOGY ROMÁNIA EGYES TÉRSÉGEI ZÖLD JÁRVÁNYÜGYI BESOROLÁST KAPJANAK A BUDAPESTI HATÓSÁGOKTÓL

Tranzitáthaladásnál hátrány a magyar útlevél

Egészségügyi „vasfüggöny”. Jelenleg nem egyszerű Romániából be- vagy átutazni Magyarországon

 » Ha az aktu-
ális járványügyi 
adatok ezt 
megalapozzák, 
a magyarországi 
tisztifőorvos a je-
lenleg érvényben 
lévő besorolási 
rendszer legeny-
hébb, „zöld” 
fokozatára teheti 
egy-egy ország 
adott közigazga-
tási egységét. 

kei nem rendelkeznek román útle-
véllel (és természetszerűleg személyi 
igazolvánnyal sem), ezért – kettős 
állampolgárok lévén – magyar úti 
okmányokkal terveztek belépni, majd 
áthaladni Magyarországon. Az ottani 
határrendészetnél azonban előzetes 
érdeklődésükre azt a választ kapták, 
hogy az áthaladás ebben az esetben 
nem lehetséges: vagy felmutatnak két 
negatív vírustesztet, vagy kéthetes ka-
rantén vár rájuk. „Úgyhogy most azon 
gondolkodunk, teszteltessük-e le a 
gyerekeket, vagy igényeljünk-e nekik 
román útlevelet” – vázolta a család 
dilemmáját kincses városi olvasónk.

Lapunk megkérdezte az ügyben 
a magyar Országos Rendőr-főkapi-
tányság (ORFK) illetékeseit. „Nincs 
lehetőség  magyar állampolgároknak 
igénybe venni a tranzitáthaladást” 
– érkezett a hivatalos megerősítés az 
ORFK kommunikációs szolgálatának 
sajtóügyeletéről. Ami azt jelenti, hogy 
a csupán átutazni kívánó magyar ál-
lampolgár is hatósági házi karantén-
ba kényszerül két hétig, amennyiben 
sárga jelzésű országból érkezik.  

A határon egyébként csak rutin 
egészségügyi vizsgálat, hőmérőzés és 
kikérdezés van. A tesztet a karantén-
ba vonulás után lehet kérni. Az Index 
tájékoztatása szerint az a magyar ál-
lampolgár, aki Magyarországon ka-
ranténba kerül, kérheti, hogy végez-
zenek rajta koronavírustesztet. Ehhez 
a háziorvost kell felhívni telefonon, ő 
rendeli meg a 48 órás különbséggel 
elvégzett két PCR-tesztet az Országos 
Mentőszolgálattól. A mentők házhoz 
mennek garat- és torokváladék min-
tavételre. A teszt eredménye pár nap 
alatt elkészül, addig karanténban kell 
maradni. Ha elkészült a két negatív 
teszt, a vizsgálat eredményét az Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térbe töltik fel, ott lehet megnézni.  

A teszt költségét augusztus 1-ig a 
magyar állam állja, utána már csak 
saját költségre végeztethető ilyen 
vizsgálat.

Közben csütörtökön a Magyar 
Közlönyben megjelent a járványügyi 
készültségi időszak utazási korláto-
zásairól szóló kormányrendelet mó-
dosítása. Az Origó portál beszámolója 

szerint ennek alapján előfordulhat, 
hogy egyes országok bizonyos tér-
ségeit járványügyi szempontból az 
ország egészétől eltérően sorolja 
be a magyar országos tisztifőorvos. 
A vonatkozó rendelet a következő 
kiegészítéssel bővül: „ha egy ország 
sárga vagy piros jelzéssel került be-
sorolásra, azonban valamely köz-
igazgatási területén az aktuális fertő-
zöttség mértéke alacsony, az országos 
tisztifőorvos a (2) bekezdés szerinti 
határozatában e közigazgatási terü-
letet zöld jelzéssel sorolhatja be”. Ez 
tehát azt jelenti, hogy ha az aktuális 
járványügyi adatok ezt megalapoz-
zák, a magyarországi tisztifőorvos a 
jelenleg érvényben lévő besorolási 
rendszer legenyhébb, „zöld” fokoza-
tára teheti egy-egy ország adott köz-
igazgatási egységét. Gulyás Gergely, a 
budapesti Miniszterelnökséget vezető 
miniszter ezt a csütörtöki kormányin-
fón azzal indokolta, hogy a nagyobb, 
de akár a kisebb országok különböző 
térségeiben is rendkívül eltérő lehet 
a fertőzöttség mértéke. A tárcaveze-
tő közölte, emiatt a magyar kormány 
indokoltnak látta, hogy az adott or-
szágokon belül egyes régiókra, tarto-
mányokra is meg lehessen állapítani 
eltérő besorolást.

Ennek jelentősége lehet a Magyar-
országra történő beutazások tekin-
tetében. A rendeletmódosításból 
ugyanis egyértelművé válik, hogy az 
a beutazó, aki zöld besorolású köz-
igazgatási területről lép be Magyar-
országra, akkor is mentesül a rende-
letben előírt egészségügyi vizsgálat 
alól, ha egyébként az ország egésze, 
ahonnan beutazott, sárga vagy piros 
besorolású. A jelenleg sárgával jelölt 
Romániát a módosítás úgy érinthe-
ti, hogy például az erdélyi megyék 
– ahol jelenleg nincs kiemelkedően 
magas fertőzési esetszám, sőt Szat-
már és Szilágy megyében nem is re-
gisztráltak új fertőzöttet a napokban 
– zöldre válthatnak, azaz ebből a 
régióból Magyarországra újra meg-
nyílhat a karanténmentes utazás le-
hetősége.
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 » HAJNAL CSILLA

Ismét egyeztettek az országos szülői 
szervezetek képviselői a bukaresti 

oktatási minisztérium bizottságával 
arról, hogy milyen lehetséges forga-
tókönyvek jöhetnek szóba az őszi is-
kolakezdést illetően. Az egyeztetésen 
részt vett a Magyar Szülők Szövetsége 
is, javaslatára az is bekerült a kidol-
gozásra váró módszertanba, hogy a 
helyi önkormányzatok dönthessenek 
az iskolakezdésről. Az iskolakezdést 
illetően három forgatókönyv terve 
került szóba. Az első változat szerint 
minden diák részt vesz személyesen 
az órákon az osztálytermekben. Egy 
másik elképzelés szerint az osztá-
lyok fele jár be az iskolába, a másik 
fele pedig otthon marad és online 
vesz részt az órákon, a csoportok pe-
dig kéthetenként váltják egymást a 
tanteremben. A harmadik változat a 

szükségállapot ismételt bevezetése-
kor lépne érvénybe: kizárólag online 
zajlana az oktatás. Az egyeztetés 
részleteiről Csíky Csengele, a Magyar 
Szülők Szövetségének (MSZSZ) el-
nöke tájékoztatott. Mint mondta, az 
általa képviselt szervezet javaslatára 
megállapodás született, hogy a helyi 
önkormányzatok dönthessenek arról, 
milyen forgatókönyv szerint kezdőd-
jön meg a tanév az adott településen 
a járványhelyzettől függően. Az óvo-
dák és bölcsődék helyzetéről azért 
nem beszéltek a bizottsággal, mert 
ezek az intézmények már szinte egy 
hónapja az önkormányzatok döntése 
alapján működnek, és fogadják a gye-
rekeket a nyári szünidőben. Egyezség 
született arról is, hogy az előkészítő-
söknek, elsősöknek és másodikosok-
nak személyesen részt kellene venni-
ük az oktatásban abban az esetben 
is, ha a tanévkezdés második vagy 

harmadik forgatókönyve lép életbe. 
A legkisebb évfolyamok tanulói akkor 
is járnának iskolába, ha a felsőbb osz-
tályosok otthon maradnak, ugyanis 
az alapkészségeket – írást, olvasást, 
számolást – nagyon nehéz online ok-
tatás révén elsajátítani, és a kisebbek 
a digitális eszközöket sem tudják még 
kezelni. Továbbá szó volt az orszá-
gos vizsgák – érettségi, képességfel-
mérő stb. – módszertanáról is, mint 
elhangzott, senkinek nem jó az, ha 
folyamatosan változnak a megméret-
tetések – fejtette ki Csíky Csengele. 
„Állandó és jól működő kommuniká-
ció zajlik a szakbizottsággal, hiszen 
előzetes egyeztetések eredménye volt 
az is, hogy milyen lehetséges forga-
tókönyvek jöhetnek számításba az 
őszi tanévkezdéskor. Augusztusban 
készül el ezeknek a részletes kidol-
gozása, háttérmódszertana, és akkor 
jöhetnének számításba a helyi, illet-

ve megyei önkormányzatok döntései 
is” – magyarázta az MSZSZ elnöke. 
A magyar szülői közösség tagjainak 
zöme elutasítja a forgatókönyv har-
madik, borúlátó változatát, azaz az 
online oktatás címszó alatt megvaló-
suló, digitális eszközök használatával 
történő oktatást. „Mindannyian azt 
szeretnénk, hogy visszatérjünk a sze-
mélyes részvételhez, de szembe kell 
néznünk a helyzettel, és a forgató-
könyvek valamelyikét fi gyelembe kell 
vennünk. Viszont azt tudjuk, hogy az 
eddig megvalósult online oktatásnak 
kevés köze van a valódi online tanu-
láshoz” – tolmácsolta több ezer szülő 
véleményét Csíky Csengele. Az okta-
tási minisztérium elkezdett képezni 
ezer pedagógust arra, hogy miként 
kell online oktatni, de ez nagyon ke-
vés, hiszen az országban mintegy 500 
ezer pedagógus van – tette hozzá a 
magyar szülők képviselője.

Sok a forgatókönyv az őszi iskolakezdés hogyanjával kapcsolatban 

 » A legkisebb 
évfolyamok 
tanulói akkor is 
járnának iskolá-
ba, ha a felsőbb 
osztályosok 
otthon marad-
nak, ugyanis az 
alapkészségeket 
– írást, olvasást, 
számolást – 
nagyon nehéz 
online oktatás 
révén elsajátí-
tani.




