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Guttmann Szabolcs, a felújítási tervek 
készítője. Kérdésekre válaszol

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

P Á V A  A D O R J Á N

M int ismeretes, a védettségi iga-
zolvány birtokosa – azon túl, 

hogy szabadon beutazhat Magyar-
országra – számos előnyt élvez az 

anyaországban, a budapesti 
kormány ugyanis több szol-
gáltatást is annak bemutatá-
sához kötött. A magyar kor-
mány május 13-án közölte, 
hogy kiterjeszti a védettségi 
igazolvány igénylésének jo-

gát azokra a magyar állampol-
gárokra is, akik nem Magyarország 
területén vették fel a koronavírus el-

leni védőoltást. A budapesti kormány 
döntése május 14-én jelent meg a Hi-
vatalos Közlönyben.

Május 21-étől korlátozás nélkül 
utazhat be Magyarországra az a ma-
gyar állampolgár, akinek célja, hogy 
személyesen kérelmezze a magyar 
védettségi igazolványt egy kormány-
ablaknál, illetve aki igazolja, hogy 
már ügyfélkapun keresztül benyúj-
totta a védettségi igazolvány iránti 
kérelmet. A karantén alóli mentesség 
vonatkozik az együtt utazó kisko-
rúra is. A karantén alóli mentesség 
feltétele, hogy a kérelem benyújtása 
ténylegesen megtörténjen legkésőbb 
a beutazást követő második mun-
kanapon, ellenkező esetben az ille-

tékes járványügyi hatóság kijelöli a 
karantén helyszínét. Hangsúlyozták: 
magyar védettségi igazolványt csak 
személyesen a magyarországi kor-
mányablakoknál vagy ügyfélkapun 
keresztül lehet igényelni. A jelenlegi 
járványhelyzetben az ügyintézés elő-
zetes időpontfoglalással történik, de 
a www.kormanyablak.hu internetes 
oldalon olvasható leírás szerint idő-
pontfoglalás nélkül is lehetséges a 
védettségi igazolvánnyal és az azzal 

összefüggő személyi okmányokkal, 
valamint az ügyfélkapu létesítésével 
kapcsolatos ügyintézés. A www.ugy-
felkapu.magyarorszag.hu oldalon 
olvasható tájékoztató szerint ügyfél-
kapu létesítését bármely természetes 
személy kezdeményezheti szemé-
lyesen a regisztrációs szervnél, vagy 
elektronikusan, amennyiben 2016. 
január 1-jét követően kiállított érvé-
nyes személyazonosító igazolvány-
nyal rendelkezik.

Postai úton kézbesítik

A védettségi igazolványt a hatóság 
díjmentesen, a kérelem benyújtásá-
tól számított 15 napon belül állítja 
ki. A Hivatalos Közlönyben május 
14-én megjelent kormányrende-
let-módosítás szerint meg kell adni 
a természetes személyazonosító ada-
tait, a személyazonosság igazolá-
sára alkalmas hatósági igazolvány 
okmányazonosítóját, és ha azzal 
rendelkezik, a taj-számát (társada-
lombiztosítási azonosító jel). Emel-
lett csatolni kell a külföldi hatóság 
vagy az oltást elvégző egészségügyi 
szolgáltató által kiállított, az oltás 
tényének magyar vagy angol nyelvű 
igazolását (a román hatóságok által 
kiállított oltási igazoláson angolul 
is szerepelnek az adatok). Ugyanitt 
meg kell adni a postai címet, azaz 
a védettségi igazolvány kézbesíté-
si címét is. Azt is hangsúlyozzák, a 
kérelmező kezdeményezheti, hogy a 
védettségi igazolvány kiküldése hi-
vatalos iratként történjen meg.

Mától nekünk is jár a magyarországi védettségi igazolvány
• Mától magyarországi védettségi igazolványt igényel-
hetnek azok a magyar állampolgárok is, akiket nem az 
anyaországban oltottak be. A külföldön immunizált ma-
gyar állampolgárok karanténmentesen utazhatnak be 
Magyarországra a plasztikkártya igénylése céljából, amit 
ügyfélkapun keresztül, azaz online is meg lehet tenni.

Továbbra is késik a magyar–román megállapodás 

Késik az oltási igazolásokat kölcsönösen elismerő magyar–román megál-
lapodás, így továbbra is akadályokba ütközik a két ország közötti átjárás. 
Egyes korábbi beszámolókkal ellentétben a román hatóságok csak az ol-
tóhelyeken kapott igazolást fogadják el a Magyarországról érkező magyar 
állampolgároktól, a védettségről szóló kártyát nem. Ugyanis bár szabad 
belépést biztosít az átoltottság, az erről szóló igazoláson a második oltás 
időpontjának szerepelnie kell, mivel csak az ezt követő tizedik naptól váltja 
ki a határátlépést követő karantént. Ennél is nehezebb Romániából Ma-
gyarországra bejutni, ugyanis jelenleg a magyar hatóságok nem fogadják 
el a romániai oltási igazolásokat a határ átlépésekor. 

Pénzzel együtt járó korlátok
Bemutatták a Székelytámadt vár felújításának tervét

K O V Á C S  E S Z T E R

A várfelújítási elképzelés el-
ső lépése a jelenlegi terv, 
mindez azonban nem jelenti, 

hogy a már említett 5 millió eurós, 
európai uniós támogatással megol-
dódik minden – hangsúlyozta be-
köszönő beszédében Gálfi  Árpád, 
Székelyudvarhely polgármestere. A 
székelyudvarhelyi városháza Szent 
István-termében tartott lakossági 
konzultáción az elöljáró még el-

mondta: a városvezetés abban 
bízik, hogy a 2021–2027-es, 
újabb EU-s pályázati cik-
lusban ismét lesz lehetőség 
további forrásokat lehívni a 
várprojektre.

A vár rendezésének ter-
vét Szabó Sámuel, a Széke-

lyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal fejlesztési és beruházási 
igazgatóságának vezetője mutatta be, 
egyúttal ismertetve az uniós pályá-
zati kiírás szabta korlátokat is. Mint 
ugyanis kiderült, a kiírás feltétele 
volt, hogy a műemlékeknek konkrét 
funkciót is kell adni a felújítás so-
rán, így ebben az esetben kulturális 
funkciót rendeltek a létesítményhez. 
Ugyancsak fontos szempont, hogy 
csak köztulajdonban lévő, érvényes 
telekkönyvvel rendelkező ingatla-
nokra lehetett külső forrást lehívni. 
Jelen esetben ez azért jelentett prob-

lémát, mert a Székelytámadt vár vala-
mikori telekkönyvezésekor a konkrét 
várfalakat vették a telekhatárnak, így 
– például a falak restaurálásakor – az 
objektumhoz való hozzáférés nem 
biztosított. Bonyolítja a projekt kivite-
lezését, hogy a várfal határát képező 
környező területek nem a köztulajdon 
részei. Illetve ott van a várfalakon 
belül az iskolaépület, amely ennek a 

pályázatnak nem képezi a tárgyát, el-
lenben idővel ezen ingatlan sorsát is 
rendezni kell – sorolta a szakember. 
Summázásként kiemelte: a jelen pro-
jekt tárgya a várfalak restaurálása, 
illetve egy bástya újjáépítése. „El kell 
gondolkodni a projekt folytatásán, 
nem lehet halasztani a vár körüli te-
rületek rendezését sem. Még akkor 
sem, ha lesznek fájdalmas pillana-

tok is, hiszen a következő generáció 
mindebből csak nyerni fog” – tette 
még hozzá Szabó Sámuel.

Közösségi, kulturális tér lesz

A továbbiakban Guttmann Szabolcs, 
a K&K tervezési cég vezetője, műem-
lékvédelmi szakember, a felújítási 
tervek készítője, a Székelytámadt vár 
projekt műemlékes vezető építésze 
beszélt a tervekről, egyebek mellett 
felelevenítve a projekt előzményeit is. 
A kivetített tervekből kiderült, hogy 
a Hajdú-bástya újjáépítése a projekt 
egyik kiemelt pontja: a négyszintesre 

tervezett építményben kiállítóterek 
kapnának helyet, illetve a tetőtérben 
olyan kilátót alakítanának ki, ahon-
nan Székelyudvarhely történelmi 
városközpontja teljesen új perspek-
tívából látszódna. A másik három 
bástyában szabadtéri közösségi terek 
kapnának helyet, illetve a várárok 
adottságait kihasználva szabadtéri 
színpad épülne a Székelytámadt vár 
Tompa László utcai frontján. Fontos-
nak tartotta elmondani: a projekt ki-
vitelezése 2023-ig le kell záruljon, de 
nem kérnek lehetetlent a helyszínen 
dolgozó régészektől, hiszen jelenleg 
csupán azokon a helyeken zajlana 
a régészeti feltárás, ahol a nagyobb 
munkálatok történnek. 

A vár további részleteinek feltá-
rása a későbbi pályázati források 
függvényében folytatódhat. A fó-
rumon részt vevőknek lehetőségük 
volt elmondani a beruházással 
kapcsolatos észrevételeiket, feltenni 
kérdéseiket. Egyebek mellett felme-
rült a várat övező területek meg-
vásárlásának lehetősége, illetve 
többen kifogásolták például a Haj-
dú-bástya újjáépítését és a tér újsze-
rű kihasználását. A polgármesteri 
hivatal szakembere válaszként új-
fent kifejtette: az adott körülmények 
között csupán ebben a formában le-
hetett külső forrást lehívni a projekt-
re, önmagában a várfalfelújításra 
nem nyert volna támogatást a város. 
Egyébként a projekt építkezési enge-
délyeztetés előtt áll, a terv szerint a 
munkát még idén megkezdenék.

• A nagyközönség előtt is bemutatták a Székelytámadt vár felújításának tervét 
csütörtökön kora este Székelyudvarhelyen. Az A kategóriás, tehát legnagyobb 
besorolású műemlék felújítására európai uniós forrásokat pályázott meg a város, az 
elképzelés szerint a restaurálás mellett új funkciót is nyernének a várfalak.




