
Mi a Brexit?
Az Egyesült Királyság 2020. ja-
nuár 31-én lépett ki az EU-ból, de 
a kilépés napján kezdődött, kö-
zép-európai idő szerint pénteken 
nulla órakor véget ért 11 hónapos 
átmeneti időszakban jórészt a 
korábbi szabályrendszer maradt 
érvényben a kétoldalú kapcso-
latokban. Az átmeneti időszak 
pénteki lejártával ugyanakkor 
megszűnt az Egyesült Királyság 
tagsága az Európai Unió egysé-
ges belső piacán és vámuniójá-
ban is. A Brexit előzményeként 
2016. június 23-án népszavazást 
tartottak a brit EU-tagságról, és a 
részvevők szűk, 51,9 százalékos 
többsége a távozásra voksolt. Az 
Európai Unió és elődszervezetei 
történetében a brit kilépésig nem 
volt példa teljes jogú tagország 
kilépésére. Az Egyesült Királyság 
47 évet és egy hónapot töltött az 
Európai Közösség, majd utódja, 
az Európai Unió tagországaként, 
ugyanis 1973. január 1-jén lépett 
be a közösségbe Sir Edward 
Heath akkori konzervatív párti 
miniszterelnök vezetésével.
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• Az Egyesült Király-
ságba turistaként, 
diákként vagy üzleti 
célból utazó európai 
uniós állampolgárok 
január elseje után 
is az eddigi feltéte-
lek szerint lesznek 
jogosultak az egész-
ségügyi ellátásra 
Nagy-Britanniában, 
de a kiköltöző nyug-
díjasok is jogosultak 
maradnak a térítés-
mentes egészségügyi 
ellátásra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Részletesen szabályozza az 
EU-s állampolgárok nagy-bri-
tanniai egészségügyi ellátá-

sára való jogosultságát a szigetor-
szág és az Európai Unió között múlt 
héten létrejött Brexit utáni meg-

állapodás. A dokumentum 
értelmében – amelynek 
az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos részleteiről a 
Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár tájékoz-
tatta lapunkat – a kilépést 

megelőző átmeneti időszak 
vége után, tehát a január elsejét 
követő időszakban is jogosultak 
maradnak a szükséges egészség-
ügyi ellátásra azok, akik ideig-
lenesen – például turistaként, 

diákként vagy üzleti célból – tar-
tózkodnak Nagy-Britanniában. Ők 
az európai egészségügyi kártyájuk 
alapján kaphatják meg az ellátást.

További tudnivalók

Hosszabb tartózkodás esetén az 
Egyesült Királyság bevándorlási 
törvényeinek előírásai alapján jogo-
sultak egészségügyi ellátásra a kül-
földiek. Esetükben a szigetország 
pótdíjat vet ki az egészségügyi ellá-
tásáért, a pótdíj befi zetése feltétele 
a hat hónapnál hosszabb tartózko-
dás esetén szükséges vízum meg-

szerzésének is. Ezt a pótdíjat az uni-
ós állampolgárok is be kell fi zessék, 
de az összeget visszatérítik azoknak 
az egyetemi hallgatóknak, illetve 
más személyeknek, akik továbbra 
is biztosítottak az állampolgársá-
guk szerinti tagállamban, tehát 
rendelkeznek az egészségbiztosítot-
ti státuszukat igazoló S1 nyomtat-
vánnyal. Jogosultak maradnak az 
egészségügyi ellátásra azok a nyug-
díjas EU-s állampolgárok is, akik 
Nagy-Britanniába költöznek. Ők 
szintén az S1 nyomtatvány haszná-
latával kaphatnak ellátást. Így tehát 
– noha a szigetország bevándorlási 

törvényei új követelményeket írhat-
nak elő – a Brexit utáni megállapo-
dás garantálja, hogy az adott EU-s 
tagország, amelyben az illető bizto-
sított, megtéríti a lakóhely szerinti 
államnak az egészségügyi kiadáso-
kat, ahogyan ez a kilépést megelő-
zően történt. Az egészségbiztosítási 
pénztár ugyanakkor arról is tájé-
koztat, hogy a Nagy-Britanniában 
betervezett orvosi kezelésekhez 
2021. január elsejétől az S2 nyomtat-
vány szükséges. 

A romániai és nagy-britanniai 
egészségügyi rendszer szolgálta-
tásaihoz való hozzáféréssel kap-
csolatos tudnivalókról az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár hon-
lapján (www.cnas.ro/page/brexit.
html) is tájékozódhatnak az érin-
tettek, de a Brexithez kapcsolódó, 
egészségbiztosításra vonatkozó kér-
déseiket feltehetik a brexit@casan.
ro központi e-mail-címre írva, vagy 
felhívva az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár által e célból közzé-
tett 0769-087103-as telefonszámot.

Brexit és egészségügyi ellátás
Az ideiglenesen Angliába utazók továbbra is jogosultak egészségügyi ellátásra

A turistaként, diákként 
vagy üzleti célból Nagy-
Britanniába utazók továbbra 
is használhatják az európai 
egészségügyi kártyát

▴  FORRÁS: MTI

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

M integy huszonnégyezer gaz-
dának utalták ki december 

1-je óta a területalapú, illetve 
az agrár-környezetgaz-
dálkodási szubvenciók 
teljes értékét – jelezte la-
punknak Haschi András, 
a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség 

(APIA) vezetője. Ez azt jelenti, 
hogy nemcsak azok kapták meg a 

teljes támogatást az elmúlt hónap-
ban, akik korábban már előlegben 
részesültek, hanem nagyjából ezer 
igénylő esetében befejeződtek az 
ellenőrzések, így nekik is folyósít-
hatták a szubvenciót.

Haschi András arra is kitért, 
hogy még nagyjából 2100 igénylő 
esetében zajlanak a vizsgálatok, így 
ők eddig nem részesülhettek támo-
gatásban. Az ellenőrzések hosszabb 
időt igényelnek, hiszen be kell azo-
nosítani a földeket a műholdas fel-
vételek alapján, ha pedig félreérté-
sek, hibák merülnek fel – például 
nem világos, hogy a megfelelő ha-

szonnövényt termesztik-e az adott 
területen –, akkor azt személyesen 
kell tisztázni a gazdákkal. Ennek 
ellenére az APIA vezetője azt remé-
li, hogy egy hónap múlva minden 
jogosult megkaphatja a neki járó 
összeget. „Napi szinten zajlanak 
az ellenőrzések, és amint sikerült 
tisztázni a problémákat, azonnal 
utaljuk a támogatást az érintett gaz-
dának. Éppen ezért remélem, hogy 
egy hónapon belül a többi igénylő 
is kézhez kaphatja a megpályázott 
összeget” – fogalmazott. 

Megjegyezte, sajnos – mint min-
den évben – idén is vannak olyan 
gazdák, akiknek nem folyósíthatják 
a szubvenciót a megszabott felté-

telek be nem tartása miatt. Ilyen 
esetekben rendszerint az őszi, illet-
ve tavaszi tarlóégetések jelentik a 

problémát, ezért azt kéri az igazgató, 
hogy a továbbiakban senki se gyújt-
sa fel a növényzetet a területén.

Folyamatosan utalja a területalapú támogatásokat az APIA
• Huszonnégyezer gazdának folyósította eddig a terü-
letalapú, illetve az agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatás teljes összegét a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. További kétezer 
igénylő esetében még zajlanak az ellenőrzések.

Mintegy kétezer gazda esetében 
még ellenőrzéseket tart az APIA
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