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Dokumentum a szabadabb mozgásért
Amit az uniós digitális Covid-igazolványokról tudni érdemes

ISZLAI KATALIN

A Speciális Távközlési Szol-
gálat (STS) tesztelte az ösz-
szeköttetést az európai 

műszaki munkacsoporttal az uniós 
digitális Covid-igazolványok lét-
rehozása érdekében, a következő 
lépés pedig a portál beüzemelése 
lesz – jelentette be szerdán az intéz-
mény, amely közleményében vállal-
ta, hogy az informatikai rendszer 
beüzemelését az Európai Unió által 
megállapított ütemtervnek megfe-
lelően hajtják végre. De mit lehet 
tudni egyáltalán az uniós digitális 
Covid-igazolványról, mikortól lesz 
elérhető, és kik kaphatják meg? 
Winkler Gyula, az RMDSZ európai 
parlamenti képviselőjének segítsé-
gével jártuk körbe a témát.

Több szempontból indokolt

Mint az európai parlamenti kép-
viselő felelevenítette, az uniós 
Covid-igazolvány létrehozására 
vonatkozó javaslatot az Európai 
Bizottság tette meg márciusban a – 
turizmusban érdekelt – tagállamok 
kérésére. A dokumentum szüksé-
gességét több tényező is alátámasz-
totta. Ezek közé tartozott például 
az, hogy a világjárvány miatt a tag-
államok különböző belső intézke-
déseket fogadtak el, kétoldali meg-
állapodásokat kötöttek, logisztikai 
szempontból viszont egy „rémá-
lom” nyomon követni, hogy melyik 
országból melyikbe utazhatnak az 
emberek és hová nem. Ezt egysége-
sítené az uniós Covid-igazolvány, 

amelyet nemcsak a közelgő nyári 
szezonra tervezett nyaralások miatt 
vezetnek be, hanem általánosan 
az utazás megkönnyítése érdeké-
ben, hiszen rengetegen ingáznak 
például munkavállalás céljából. 
Ugyancsak az igazolvány szüksé-
gességét támasztja alá a képviselő 
szerint, hogy egyre gyakrabban 
jelennek meg hamisított oltási bizo-
nyítványok, amelyek közegészség-
ügyi kockázatot jelentenek. Az új 
igazolványok viszont egy QR-kódot 
és egy digitális aláírást is tartal-
mazni fognak, kizárva ezzel a ha-
misítás lehetőségét. Winkler Gyula 
rámutatott: a javaslat megfogalma-
zását több tárgyalás követte, majd 
a tagállami minisztereket tömörítő 
Európai Tanács és az Európai Par-
lament két héttel ezelőtt kidolgozott 
egy közös, kompromisszumokon 
alapuló változatot. Ezt a politikai 
megállapodást a Tanács a napok-
ban jóváhagyta, a Parlament pedig 
június elején tart végszavazást róla.

Kik jogosultak?

A digitális és nyomtatott formában 
is elérhető igazolvány bizonyítékot 
szolgáltat arra vonatkozóan, hogy 
az adott személy megkapta a koro-
navírus elleni védőoltást, negatív 
teszteredményt kapott vagy felgyó-
gyult a Covid19-betegségből. Három 
kategóriába sorolhatók tehát azok a 
személyek, akik megkaphatják az 
EU-s igazolványt. Az elsőbe tartoz-
nak azok, akiket immunizáltak a 
koronavírus ellen, az erre vonatkozó 
adatok a tagállamok adatbázisai-
ban állnak rendelkezésre, tehát Ro-
mániában például az informatikai 

rendszer beüzemelése után az uniós 
igazolványban szereplő adatok át-
vétele automatikusan az országos 
elektronikus oltási nyilvántartásból 
történik majd. Fontos azonban, hogy 
a tagállamoknak csak az Európai 
Gyógyszerügynökség által enge-
délyezett oltóanyagokkal (jelenleg 
ezek a Pfi zer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca és Johnson & Johnson 
vakcinák) elvégzett védőoltásokról 
szóló igazolásokat kell elfogadniuk. 
Az egyes tagállamok ugyanakkor 
dönthetnek arról, hogy olyan oltó-
anyaggal elvégzett oltásról szóló 
igazolást is elfogadnak-e, amelyet 
egy másik tagállam saját eljárásban 
engedélyezett, vagy amely szere-
pel az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási 
engedélyt kapott oltóanyagokat tar-
talmazó listáján. EU-s igazolványt 
kaphatnak továbbá azok is, akik 
negatív koronavírustesztet tudnak 
felmutatni, ennek igazolásához vi-
szont csak PCR-teszteket és antigén 
gyorsteszteket lehet majd elfogadni. 
A jogosultak harmadik kategóriája a 
koronavírus-fertőzést legyőzőkre vo-

natkozik, a betegségből való felgyó-
gyulást pedig szintén PCR-tesztekkel 
lehet majd igazolni. Az igazolvány 
július elsejétől lesz használatos, ki-
állítása pedig díjmentesen történik. 
Amennyiben egy tagállam július 
elsejéig nem tud felkészülni az új 
formátumú igazolványok kibocsá-
tására, hat hét áll rendelkezésére, 
hogy bevezesse az uniós digitális 
Covid-igazolványt.

Nincs technikai akadálya

Winkler Gyula ugyanakkor kihang-
súlyozta: a szabad mozgáshoz való 
jog az igazolvány nélkül is gyakorol-
ható lesz. Tehát az új dokumentum 
nélkül is lehet majd utazni, a különb-
ség az, hogy az igazolvánnyal rendel-
kezőknek nem kell karanténba vonul-
niuk az azt megkövetelő országokban 
vagy a hazatérést követően. A tag-
államok továbbá dönthetnek arról, 
hogy belső célokra is használják ezt 
az igazolványt, például eseményekre 
vagy edzőtermekbe, uszodákba való 
belépés engedélyezéséhez. „Nyilván 
vannak olyanok, akik ellenzik a Co-

vid-igazolvány létrehozását, és ezek a 
személyek nagyjából megegyeznek a 
vakcinát ellenzőkkel. A kifogások te-
hát nem arról szólnak, hogy nem kell 
igazolvány, hanem arról, hogy maga 
a vakcina nem kell. Érdemes azon-
ban megfi gyelni, hogy az esetszá-
mok csökkentek a beoltottak 
számának növekedése után 
Európában és Romániában 
is. A tudomány jelenlegi állá-
sa szerint az oltás az egyetlen 
megoldás a járvány legyőzé-
séhez, és én a tudományban 
hiszek. Másnak is ezt aján-
lom, hogy minél gyorsabban 
visszatérhessünk a korábban 
megszokott életünkhöz” – hangsú-
lyozta Winkler Gyula. Zárásként arra 
is kitért, hogy múlt héten tartották az 
igazolványok kibocsátásához szük-
séges elektronikai rendszerek teszte-
lését, Romániában május 21-én. Ezt a 
tesztet sikeresen teljesítette az ország, 
tehát technikai akadálya nincs an-
nak, hogy július elsejétől Romániá-
ban is elkezdődjön az igazolványok 
kibocsátása, amelyek egyébként egy 
évig lesznek érvényesek.

Könnyebbé tennék a mozgást 
az Európai Unióban. Június 
elsejétől jön az egységes 
Covid-igazolvány
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• A július elsejétől használandó uniós digitális Co-
vid-igazolványt azok kaphatják majd meg, akiket im-
munizáltak a koronavírus ellen, negatív teszteredményt 
tudnak felmutatni vagy legyőzték a koronavírus-fertő-
zést. Fontos viszont, hogy az új dokumentum nélkül is 
lehet majd utazni, a különbség az, hogy az igazolvány-
nyal rendelkezőknek nem kell karanténba vonulniuk.

Vásár lesz a székelyudvarhelyi Patkóban
Ismét hagyományos helyi termékek vására lesz szombaton Székely-
udvarhelyen: a vásár 9 és 14 óra között tart nyitva a Márton Áron 
téren. A tér berendezésére már pénteken forgalomkorlátozást vezet-
nek be, reggel 9-től elzárják a gépjárműforgalom elől a területet. A 
korlátozást szombaton délután, a vásár lejártával oldják fel. 

Szimfonikus hangverseny vasárnap 
Vasárnap szimfonikus hangversenyt ad a Székelyföldi Filharmónia. 
Az est meghívott művésze Tiberiu Soare karmester, illetve a szólista 
Răzvan Stoica, aki egy 1729-ben készült Stradivari-hegedűn játszik 
majd. Műsoron Pjotr Iljics Csajkovszkij Hegedűversenye és VI. Szim-
fóniája. A koncert délután 6 órakor kezdődik a Filharmónia hang-
versenytermében. Jegyek elővételben a Székelyudvarhelyi Művelő-
dési Ház jegypénztáránál kaphatók, de a koncerten való részvétel 
regisztrációhoz is kötött (telefonszám: 0745-031452).
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