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Kevesebb panasz, több ellenőrzés
Leginkább szolgáltatásokra panaszkodtak a hargitaiak
• Leggyakrabban 
különböző szolgálta-
tásokra vonatkozóan 
fordultak panasszal a 
Hargita Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Fel-
ügyelőséghez a Hargi-
ta megyeiek az elmúlt 
évben. A hatóság által 
kiszabott pénzbírsá-
gok összértéke elma-
radt az azt megelőző 
esztendőben kirótt 
büntetések értékétől, 
de a befizetett bírsá-
gok összértéke nőtt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Kevesebb volt a lakossági fo-
gyasztóvédelmi bejelentések 
száma az elmúlt évben, mint 

egy esztendővel korábban – derül ki 
a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség frissen elkészült éves 
jelentéséből. A hatóság 421 rekla-
mációt kapott 2020-ban – 2019-ben 
520-at –, ezek döntő többsége, azaz 
278 valamilyen szolgáltatással kap-
csolatos fogyasztói elégedetlenség-
ről szólt. Továbbá 129-en különböző 

árucikkek minőségére panaszkodtak, 
élelmiszertermékre mindössze 14-en. 
A reklamációk közül 101 a felek meg-
egyezésével oldódott meg, további 
129 esetben a fogyasztóvédelem dön-
tött a panaszosok javára, 116 esetben 
viszont megalapozatlannak ítélték a 
panaszt az ügy kivizsgálását követő-
en. Mintegy félszáz bejelentés nem a 
fogyasztóvédelem hatáskörébe tarto-
zott, azokat átirányították az illetékes 
intézményekhez.

Több szabálysértésre 
bukkantak

A hatóság munkatársai több sza-
bálytalanságra bukkantak tavalyi 

ellenőrzéseik során, mint egy év-
vel korábban, de kisebb összérték-
ben bírságoltak, ezekből viszont 
többet fizettek be a megbírságolt 
kereskedelmi egységek, azaz több 
pénz folyt be az államkasszába, 
mint egy esztendővel korábban 
– derül ki a hatóság jelentéséből. 
2020-ban 693 esetben állapítottak 
meg törvénysértést, ezek miatt 
mintegy 1,8 millió lej összértékben 
róttak ki pénzbírságokat, szemben 
a 2019-es 615 szabálytalansággal 
és az ezek miatt 2,66 millió lej ér-
tékben kiszabott büntetésekkel. 
A múlt év végéig 390 ezer lej folyt 
be a pénzbírságokból az állam-
kasszába. Ez az érték 2019-ben 

311 ezer lej volt. Tavaly egyébként 
számtalan esetben az előírások-
nak nem megfelelő maszkok for-
galmazása miatt bírságolt a me-
gyei fogyasztóvédelem.

Gyakran ellenőriztek vidéken is

Az ellenőrzések eredményeként 
tavaly 37 500 lej értékben vont ki 
véglegesen a kereskedelmi for-
galomból veszélyes termékeket a 
fogyasztóvédelmi hatóság, amely 
megsemmisítésre küldte az em-
lített árucikkeket. A megyei fo-
gyasztóvédelem 1489 ellenőrzést 
végzett tavaly, ezek közül 85-öt 
más hatóságokkal – az állategész-

ségügyi és élelmiszer-biztonsági 
igazgatósággal, a vámhivatallal, a 
mérésügyi hivatallal, a rendőrség-
gel és a polgármesteri hivatalok-
kal – közösen. 

Jelentésében a fogyasztóvédel-
mi felügyelőség kitér arra is, hogy 
tavaly fokozott fi gyelmet szen-
teltek a megyeszékhelyen 
kívüli, illetve vidéki ke-
reskedelmi egységek elle-
nőrzésére is, továbbá azt is 
megemlítik, hogy a szűkös 
személyzet miatt az intéz-
mény nagyon nehezen tud-
ta elvégezni tevékenységét a 
múlt év első felében, illetve az ok-
tóber–december közti időszakban.

1,8 millió lej összértékben róttak ki pénzbírságokat 
tavaly a Hargita megyei fogyasztóvédők
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Az AstraZeneca már a harmadik 
vakcina a Pfi zer-BioNTech és a 

Moderna oltása után, amelyet bevet-
nek a kór ellen. A február 15. és 

március 6. közötti időszak-
ban Romániában összesen 
200 000 személy kaphatja 
meg az AstraZeneca vakci-
náját az újonnan megnyi-
tott 180 oltópontban, ahol 

csak ezzel oltanak. Egyébként 
szombaton újabb 196 560 adag érke-
zett a Pfi zer vakcinájából is.

Újdonságok is vannak

Eközben a koronavírus elleni küz-
delmet koordináló országos operatív 
törzs (CNSU) csütörtök este frissí-
tette a sárga zónába tartozó orszá-
gok listáját, amelyre ismét fölkerült 
Magyarország is, a döntés mától 
lép hatályba. A testület döntése a 
fokozottan fertőző államokból ér-
kezőkre érvényes. A sárga övezetbe 
sorolt országok listáján ezzel már 
67 állam szerepel. Románia azokat 
az országokat sorolja a „sárga zó-
nába”, ahol az utóbbi két hétben a 
romániainál magasabb volt a koro-
navírus-fertőzések lakosságarányos 

száma. A sárga övezetből érkező 
személyeknek a belépés előtt leg-
több 72 órával elvégzett negatív RT 
PCR-tesztet kell felmutatniuk és 10 
napos karanténba kell vonulniuk 
Romániában. Ha a beutazó nem mu-
tat fel koronavírustesztet, akkor 14 
napos vesztegzárra köteles. Ezt le-
töltheti otthon vagy a bejelentett tar-
tózkodási helyen. A testület mostani 
határozatának egyik újdonsága, 
hogy karanténmentességet biztosít 
a koronavírus-fertőzésen legfeljebb 
kilencven, de – a pozitív teszttől szá-
mított – legalább tizennégy napja 
átesett utasoknak, illetve azoknak, 
akik igazolni tudják, hogy legalább 
tíz napja megkapták a koronavírus 
elleni oltás második adagját is. A ko-
rábbi rendelkezéseknek megfelelően 
továbbra sem kerülnek karanténba 
és negatív koronavírustesztet sem 
kell felmutatniuk azoknak a külföld-
ről érkezőknek, akik 24 órán belül 
elhagyják az ország területét.

Ismét sárga zónába került Magyarország
• Miközben Romániában mától kezdenek oltani az 
AstraZeneca brit–svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi 
Egyetem által kifejlesztett koronavírus elleni vakciná-
val, Magyarország visszakerült azon országok listájára, 
ahonnan a Romániába beutazóknak negatív koronaví-
rusteszt felmutatása és karanténba vonulás kötelező.

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint teg-
nap 1872 fertőzöttet diagnosztizáltak 
Romániában, összlétszámuk jelenleg 
761 963. Az ország területén eddig 19 
366 elhalálozást jegyeztek, 708 151 
személy gyógyult ki a koronavírus 
okozta Covid-19 betegségből, 6952 
beteget ápolnak az ország különbö-
ző kórházaiban, intenzív osztályon 
pedig 964 személyt kezelnek. Hargita 
megyében mindössze hét új koronavírus-fertőzést igazoltak tegnap, 
ezzel 6012-re nőtt a járvány kezdete óta a térségben azonosított esetek 
száma. Újabb haláleset nem történt, így a járvány kezdete óta továbbra 
is 269 beteg elhalálozása volt összefüggésbe hozható a koronaví-
russal. Gyógyultnak három személyt nyilvánítottak, így már 5546-an 
győzték le eddig a fertőzést. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és 
gyergyószentmiklósi kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt állók 
száma 60, otthoni elkülönítésben 137-en vannak, házi karanténban 
pedig 393-an tartózkodnak a megyében. Kovászna megyében 5, Maros 
megyében 27 új esetet vettek nyilvántartásba tegnap, ezzel előbbi 
helyszínen 5746-ra, utóbbiban pedig 17 390-re nőtt az eddigi esetek 
száma. A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint az 
ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma Hargita megyében 0,58, 
Maros megyében 1,12, Kovászna megyében pedig 0,71 ezrelék.
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