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Reménysugár. A szakértő szerint van esély arra, hogy a nyáron utazzunk

A TURISZTIKAI SZAKEMBER SZERINT NEM ÚJ ÖTLET A HATÁRÁTLÉPÉSI VAKCINAKÖTELEZETTSÉG – AHÁNY ORSZÁG, ANNYI SZABÁLY

Megkönnyíti az utazást az oltásigazolvány
Vakcinaigazolvány-applikációk 
már most léteznek, az oltásról szóló 
dokumentum akár milliók számára 
adhatja vissza a biztonságos repülős 
utazás lehetőségét – jelentette ki a 
Krónikának adott interjúban Kiss 
Róbert Richárd turisztikai szakúj-
ságíró (portrénkon), aki szerint 
amúgy egy ilyen igazolás általános-
sá tétele nehezen megvalósítható. A 
szakértő bízik benne, hogy a nyáron 
már karanténkötelezettség nélkül 
fogadhat vendégeket Magyarország.

 » PATAKY ISTVÁN

 – Mekkora szerepe lesz az oltásnak az idei 
nyári utazásokban, nyaralásokban?
– Nagyon sokan gondolják úgy, hogy a 
az idegenforgalmi szezon újraindulása 
érdekében a vakcinaigazolvány, a koro-
navírus elleni oltást igazoló okmány min-
denképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy 
gyorsabban  indulhasson útnak sok tíz-
ezer, százezer vagy akár millió ember, és 
biztonságban tudjanak repülőn utazni. 
Mindennek az az alapja, hogy egy 1960-as 
ötlet kapcsán létezik az úgynevezett sárga 
oltási könyv. Nekem egyébként két oltási 
könyvem is van már, mert az egyik már be-
telt. Ezzel a sárga oltási könyvvel lehetett, s 
lehet a mai napig igazolni, hogy bizonyos 
oltásokat megkaptunk. A világban jelenleg 
egyetlen olyan oltás van, ami kötelező, és 
ami nélkül bizonyos országokba nem tu-
dunk belépni, ez a sárgaláz elleni védőol-

tás. Például ha Malawiba, Ugandába vagy 
egy sor más afrikai országba akarunk be-
lépni, akkor fel kell mutatni a határon az 
oltásról szóló igazolást, vagyis az ezt iga-
zoló pecsétet a sárga könyvben. Ez tíz évre 
érvényes egyébként, azt követően meg kell 
ismételni. Ezt a fajta oltási könyvet, avagy 

vakcinaigazolványt most felújították oly 
módon, hogy több szervezet is applikációt 
készített, így például a Travel Pass app-ot , 
amelyet a IATA, a légügyi szervezetek szö-
vetsége hozott létre. Úgy vélik, ezzel meg 
lehet ejteni a biztonságos repülést, így vél-
hetően minél hamarabb, minél több ember 
tud majd utazni. De több más cég, szerve-
zet is csináltatott egyfajta vakcinaigazol-
vány-applikációt.

– Elképzelhető, hogy bizonyos idő után kizá-
rólag ilyen jellegű igazolványokkal utazha-
tunk, repülhetünk?
– Ez több kérdést felvet. Először is, nézzük 
meg, miként lehet ezt ellenőrizni. Ha repü-
lőn utazunk, akkor lehetséges a vakcinaiga-
zolás ellenőrzése, hiszen könnyedén meg-
teheti ezt a határőrizeti szerv, a légitársaság 
munkatársa, esetleg a repülőtér alkalma-
zottja. Ebben az esetben biztosak lehetünk, 
hogy azon a repülőn csak olyanok utaznak, 
akik be vannak oltva koronavírus ellen. 
Ugyanakkor ha valaki elutazik például Prá-
gába, és azt nem repülővel teszi, hanem au-
tóval, akkor kérdéses, hogy miként tudja va-
laki ellenőrizni, hogy megvan-e az illetőnek 
az oltása. Csak akkor lehetne ezt megoldani, 
ha ismét hosszabb időre lezárnák a határo-
kat. Nyilván az Európai Unió esetében ez 
nehezen elképzelhető. De akkor sem biztos, 
hogy van erre lehetőség, ha lezárjuk a hatá-
rokat, hiszen olyan óriási mennyiségű au-
tóforgalommal számolhatunk, ami lehetet-
lenné teszi az oltásra vonatkozó okmányok 
hitelességének folyamatos ellenőrzését. És 
mi van akkor, ha valaki már korábban el-

kapta a koronavírust, megbetegedett, s azért 
nem akarja beadatni magának az oltást, hi-
szen nem kötelező vakcináról beszélünk? 
Tudnak-e ők is utazni? Mi a helyzet azokkal, 
akik egészségügyi okokból nem akarják ma-
gukat beoltatni, vagy éppenséggel gyereket 
akarnak vállalni, s számukra nem ajánlják 
az oltást? Ha ők nem utazhatnak, akkor ez 
a szabad mozgás jogát korlátozhatja, és 
nem biztos, hogy minden jogszabálynak 
megfelel. Kérdés az is, hogy minden ország 
mindenféle vakcinát elfogad-e? Tehát el-
fogadja-e egy adott állam az orosz, a kínai, 
a brit, az amerikai stb. vakcinát? Az, hogy 
egy ország elfogadja, rendben van, de ez 
kölcsönös lesz-e? Olvashattunk arról, hogy 
bizonyos országok más államokban készült 
vakcinát nem szeretnének elfogadni. Szó-
val ez is kérdéseket vet fel. Lesz-e elegendő 
oltóanyag minden országban ahhoz, hogy 
bevezessenek egy ilyen rendelkezést. Mert 
amennyiben nem lesz általánosan hozzá-
férhető az oltás, akkor nagyon nehéz ilyen 
alapon korlátozni az utazásokat, hiszen ha 
valaki szeretne utazni, de nem tud hozzáfér-
ni az oltáshoz, akkor egyszerűen elzárjuk őt 
az utazás lehetőségétől. Összességében te-
hát a vakcinaigazolvány nagyon jó ötlet ah-
hoz, hogy az idegenforgalom mielőbb talpra 
álljon, hogy lehessen utazni. De azt, hogy 
ezt általánosan bevezessék, még számos 
kérdést vet fel, nem fog megtörténni egyik 
napról a másikra.

– Az utóbbi időben az európai uniós egyez-
tetéseken téma az egységes oltásigazolvány 
bevezetése. Ez megvalósítható?

– Láthattuk, hogy a védekezést mennyire 
tudták összehangolni a tagországok. Gya-
korlatilag mindegyik uniós ország úgy vé-
dekezik, ahogy tud, minden tagállam hoz-
za a saját jogszabályait, összehangolásról 
nem beszélhetünk. Nem vagyok biztos ab-
ban, hogy az oltásigazolvány frontján ha-
marabb, könnyebben érnek el eredményt. 
Az ötlet segítheti az idegenforgalmat, de 
alaposan ki kell dolgozni a használatot, 
mert egyelőre korántsem egyértelmű, 
hogy egy ilyen igazolvánnyal megoldódik 
minden utazási gond.

– Várható-e, és ha igen, mikortól, hogy a 
már beoltott, erről igazolással rendelkező 
magyar állampolgárok vagy külföldiek ka-
ranténkötelezettség nélkül léphessenek be 
Magyarországra?
– Jelen pillanatban nehéz erre még jóslat 
szintjén is választ adni, hisz egyelőre az 
országok még csak az oltóanyagért „verse-
nyeznek”. Arra számítok, hogy a mostani 
nyári turisztikai szezonban – ami remé-
nyeim szerint nem marad el – már karan-
ténkötelezettség nélkül fog tudni vendé-
geket fogadni Magyarország. Hogy ebben 
bármiféle vakcinaigazolványnak milyen 
szerepe lesz-e, az még erősen kérdéses. 
Talán szeptembertől, de akár még koráb-
ban is újraindulhatnak az autóbuszos ki-
rándulások is. Természetesen az egészség-
ügyi helyzet alakulása alapján történnek 
meg az intézkedések Magyarországon és 
Romániában egyaránt. Ezek pedig folya-
matosan változnak.

– Mire számíthatunk idén a nyaralások 
szempontjából?
– Reménykedem abban, hogy a magyar 
oldalon már márciusban történhetnek 
enyhítések, talán a szállodák megnyitása 
elkezdődhet a tavaszi időszakban. Bízom 
benne, hogy a nyári szezonban a hotele-
ket, wellnessrészlegeket, nevezetessége-
ket fel tudjuk keresni. Azért gondolom így, 
mert addigra mindkét országban elég sok 
oltást tudnak szerezni a kormányzatok. 
Addig sajnos a fertőzöttség is olyan fokú 
lesz, hogy nagyon sokan átesnek a beteg-
ségen. Ráadásul az elmúlt időszak tapasz-
talata azt bizonyítja, hogy a nyarat nem 
szereti a koronavírus, a tavalyi adatok 
alapján nem volt túl magas a fertőzöttek 
száma június–júliusban az azt megelőző 
időszakhoz képest. A szolgáltatóknak ele-
mi érdekük a nyitás. Ha Magyarországon 
– de ez nyilván Romániára is igaz – nem 
tudnak megnyitni az idegenforgalmi szol-
gáltatók, nem tudják fogadni a vendége-
ket, ha még az idei nyári szezon is eltűnik, 
az nagyon komoly gazdasági válságot fog 
eredményezni. 

 » BÁLINT ESZTER

Egy erdélyi városban simán két- vagy há-
romszobás lakást lehet vásárolni annyi 

pénzből, amennyibe egy monacói lakás 
egyetlen négyzetméternyi felülete kerül – 
számolta ki a Wall-street.ro gazdasági hír-
portál a Statista.com adatai alapján. Bár 
az itteni keresetekhez mérten nemcsak a 
kolozsvári 1800 eurót meghaladó négyzet-
méterenkénti ár tűnik borsosnak, hanem 
egy kisebb település ingatlanárai is csillagá-
szatinak hatnak, Románia csak a 33. helyet 

foglalja el a lakásárakat górcső alá vevő eu-
rópai rangsorban. A listázáskor az egyes or-
szágok legfontosabb városaiban – főváros, 
pénzügyi központ – egy 120 négyzetméteres 
lakásért elkért összegeket vetették össze, az 
újonnan épített és a leelőlegezett, de még 
meg sem épült lakások árát nem vették fi gye-
lembe. Az összegek viszonylag újak, a 2020 
szeptembere utáni valóságot illusztrálják.

Európai összevetésben Monacóban a 
legdrágábbak a lakások, ott a négyzetmé-
terenkénti ár eléri a 44 522 eurót. A má-
sodik helyezett – hatalmas különbséggel 

– Nagy-Britannia, ahol kevesebb, mint fele 
ennyit kell lepengetni egy lakásért, a sziget-
országban négyzetméterenként 21 179 eurót 
kérnek. A bronzérmes eközben 13 280 euró-
val Svájc. A maga 12 796 eurójával épp csak 
lecsúszott a dobogóról Franciaország.

Innen kezdődően már 10 000 euró alatti 
négyzetméterárakat látunk, az ötödik Auszt-
ria 9609 euróval, a hatodik Finnország 8376 
euróval, a hetedik Norvégia 8281 euróval, 
majd Svédország és Hollandia következik 
6991, illetve 6902 euróval. A top 10-et Cseh-
ország zárja 6688 euróval.

Romániát a 33. helyen találjuk az 1701 
euró/négyzeteres árszinttel. Mint a Wall-
street.ro újságírója is emlékeztet, ez Kolozs-
várnak „köszönhető”, a kincses városban 
ugyanis már elérték a négyzetméterenkénti 
1826 eurót a lakásárak, a második – jócskán 
lemaradva – Bukarest 1367 euróval.

Az itteninél alacsonyabb árakat csak Cipru-
son, Bulgáriában, Montenegróban, Észak-Ma-
cedóniában és a Moldovai Köztársaságban 
találtak a rangsor készítői, az utolsó helyezett 
országban négyzetméterenként 965 eurót kér-
nek el egy 120 négyzetméteres lakásért.

Monacóban huszonötször drágább a lakás, mint Kolozsváron
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