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B A L O G H  L E V E N T E

Mint vasárnap este a Digi 24 
hírcsatornának nyilatkoz-
va elmondta, a Különleges 

Távközlési Szolgálat (STS) dolgoz-
ta ki a rendszert, amelyről letölt-
hetővé válik az igazolás, amely-
lyel könnyebbé válik az utazás az 

uniós polgárok számára az 
EU-tagállamokban, hiszen 
ezzel elkerülhetővé válik 
a karantén. A dokumentu-
mot a certifi cat-covid.gov.
ro honlapra kattintva lehet 
majd letölteni. Az igazolás 
három kategória számára 
lesz elérhető: az oltottak, 
a koronavírus-fertőzésen 
igazoltan átesettek és a 72 

óránál nem régebbi negatív 
koronavírustesztet felmutatók jut-
hatnak hozzá.

Fontos lépések

Baciu elmondása szerint a honlapra 
kattintva létre kell hozni egy fi ókot, 
amelyben meg kell adni egy e-mail- 
címet is. Erre küldenek el egy lin-
ket, amelynek segítségével néhány 
személyes adat megadásával iga-
zolhatjuk személyazonosságunkat, 
majd ezt követően tölthetjük le az 
igazolást, amelyben egy QR-kód tar-
talmazza az adatokat. Akinek nincs 
internet-hozzáférése, az – akárcsak 
az oltásra való regisztráció eseté-

ben – háziorvosa, illetve a megyei 
tisztiorvosi szolgálat (DSP) segít-
ségével juthat hozzá a papír alapú 
igazoláshoz. Az igazolás nem köte-
lező, ugyanakkor lényegesen meg-

könnyíti a külföldi utazást, hiszen 
a határon az illetékesek könnyen 
ellenőrizhetik, és segít elkerülni az 
esetleges karantént. 

A magyarországihoz hasonló 
lesz az európai uniós védettségi 
igazolvány

▾  FORRÁS: MTI

Kevesebb mint negyven fertőzött

A vasárnap végzett kevesebb koronavírus-tesztnek is betudhatóan 
kevesebb mint 40 új fertőzöttet szűrtek ki 24 óra alatt a tegnapi adatok 
szerint: 4532 PCR- és 6190 antigéntesztből 37 lett pozitív, ami 0,35 szá-
zalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 080 667. A gyógyul-
tak száma 1 045 351. A kór szövődményeiben 24 óra alatt egy fertőzött 
hunyt el, illetve 57 további személy esetében erősítették meg, hogy 
haláluk összefüggésbe hozható a koronavírus-fertőzéssel. A kórházak-
ban 534 fertőzöttet ápoltak, közülük 86-ot intenzív osztályon.

P A T A K Y  I S T V Á N

Mint arról a Körkép című felvidé-
ki portál beszámolt, a törvény 

augusztusban lép hatályba, 
és körülbelül ötezer em-
bert érint. A szabályozás 
értelmében megvonják az 
1948 és 1989 között ma-
gas posztot betöltő poli-
tikusok, kormánytagok 

és parlamenti képviselők 
nyugdíjának azon részét, amit a 

kommunista rendszerben betöltött 
funkcióik miatt kaptak. A törvény 
rajtuk kívül vonatkozik a titkosz-
szolgálatok tagjaira, a csehszlovák 
kommunista párt központi bizott-
ságának tagjaira és alkalmazot-
taira, illetve a titkosszolgálatokat 
felügyelőkre is. A beterjesztők érve-
lése szerint a kommunista rendszert 
így szolgáló személyek nemcsak jó-
val magasabb fi zetést kaptak, mint 
az átlag, hanem különböző jutta-
tásokban is részesültek, és ezért a 
nyugdíjuk jóval meghaladja a szlo-
vákiai átlagnyugdíjak értékét.

A lengyelek már léptek

Lengyelországban már 2017-ben a 
szlovákhoz hasonló döntést hoztak: 
az átlagnyugdíj szintjére csökkentet-
ték az egykori kommunista biztonsági 
apparátus mintegy 32 ezer volt tisztvi-
selőjének nyugdíját. A nyugdíjcsök-
kentő törvény azokra vonatkozik, akik 
1944 és 1990 között a belbiztonsági, 
a hírszerzési és az elhárítási szervek 
állományában dolgoztak, ezen belül 
a kommunista titkosrendőrség volt 
tagjaira, a korábbi határőrségnél szol-
gálók egy részére, valamint a tiszti 
iskoláknak az állami biztonsággal 
akkoriban együttműködő oktatóira 
és hallgatóira is. A csökkentés a rok-
kantsági nyugdíjakat és a hozzátar-
tozóknak ítélt nyugdíjkiegészítéseket 
is érintette. A jogszabály hatálya alól 
a belügyminiszter „különösen indo-
kolt esetekben” azokat a személyeket 
mentheti fel, akik az 1989-es rendszer-

váltás idején „rövid ideig teljesítettek 
szolgálatot”, illetve akik akkoriban 
„szabályosan, akár életüket kockáz-
tatva is teljesítették feladataikat”.

Magyarországon nyolc évvel ez-
előtt alkotmánymódosítással fog-
lalták az alaptörvénybe, hogy a 
„kommunista diktatúra törvényben 
meghatározott vezetői részére az ál-
lam által jogszabály alapján bizto-
sított nyugdíj vagy más juttatás tör-

vényben meghatározott mértékben 
csökkenthető; az ebből származó 
bevételt törvényben meghatározot-
tak szerint a kommunista diktatúra 
által okozott sérelmek enyhítésére 
és az áldozatok emlékének ápolásá-
ra kell fordítani”. Ennek értelmében 
2013 augusztusától nem folyósították 
az egykori kommunista kitüntetése 
után járó nyugdíjpótlékát 142 korábbi 
pártfunkcionáriusnak.

Csökkentik az egykori kommunisták nyugdíját Szlovákiában
• Elfogadta a szlovák parlament azt a törvényt, amely 
csökkenti az egykori kommunista rendszer kiemelt 
tisztségviselőinek nyugdíját. Eduard Heger miniszterel-
nök szerint a jogszabály kijavítja a szörnyű ellentétet az 
embereket üldözők igazságtalanul magas és az üldözöt-
tek igazságtalanul alacsony nyugdíja között.

Havi 78 634 lej a nyugdíja

Romániában a legmagasabb nyugdíj haszonélvezője egy egykori 
kommunista ügyész, aki Colibași börtönének parancsnoka is volt. A 
hetvenes éveiben járó Gheorghe Bălășoiu jelenleg 78 634 lejt kap ha-
vonta, holott befizetett nyugdíjjáruléka révén „csak” 5205 lejre lenne 
jogosult, a többit különböző ráadások képezik az állam részéről. A 
volt magas rangú kommunista funkcionáriusok nyugdíjának kérdése 
többször felmerült az utóbbi években Romániában, de konkrét intéz-
kedés nem történt ezekkel kapcsolatban.  

• Július elsejétől, azaz csütörtöktől elérhetővé válik az európai uniós védettségi 
igazolvány Romániában is, már létrehozták azt az internetes oldalt, ahonnan letölt-
hető, a kormány pedig hamarosan elfogadja a használatára vonatkozó rendeletet is 
– jelentette be Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, az oltási kampány koordiná-
lásáért felelős testület helyettes vezetője.

Igazolás plasztikkártyával?
Csütörtöktől itt az európai uniós védettségi igazolvány




