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Immár csak öt nap „karan-
ténszabadságot” fedez az 
állam azoknak, akik személyes 
okokból utaznak járványügyi 
szempontból kockázatos ország-
ba, visszatéréskor pedig emiatt 
elkülönülés vár rájuk. Azonban 
arra nincs válasz, hogy az öt na-
pon túl fennmaradó karantén-
időt a munkaadó fi zeti-e, vagy 
az alkalmazott hoppon marad.

 » BÍRÓ BLANKA

S zigorított a kormány: csak öt 
nap „karanténszabadságot” fi -
zet ki azoknak, akik személyes 

okokból járványtani szempontból 
kockázatosnak minősülő országba 
utaznak, majd hazatérés után karan-
ténba kényszerülnek. A 2021/74-es 
sürgősségi kormányrendelet tulaj-
donképpen kivételt tesz, hiszen eltér 
az alapszabálytól, miszerint minden 
karanténban töltött, le nem dolgozott 
munkanapot kifi zet az állam. Viszont 
az nem egyértelmű, hogy az öt napon 
túl elkülönítésben töltött időt már a 
munkaadónak kell fedeznie, vagy a 
munkavállaló erre az időszakra nem 
kap semmilyen javadalmazást. Bár a 
vonatkozó rendelet már augusztustól 
életbe lépett, és azóta az alkalmazási 
módszertan is megjelent, az egész-
ségügyi minisztérium 2021/1398 szá-
mú rendeletében erre nem térnek ki.

Az Avocatnet.ro jogi portál ponto-
sításért fordult ez ügyben az egész-

ségügyi minisztériumhoz, amely 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárhoz irányította őket, ahon-
nan a 30 napos törvényes határidő 
elteltével sem kaptak választ. A 
törvény szerint ha valaki karantén-
ba kényszerül, függetlenül ennek  
időtartamától, a járandóságát az 
államkasszából fedezik. A karan-
tén időszaka változó, például le-
rövidíthető negatív PCR-teszttel, 

ám a leggyakrabban 14 napra kü-
lönítik el azokat, akiknél fennáll a 
fertőzés terjesztésének veszélye. A 
2021/74-es sürgősségi kormányren-
delet az általános szabályt módo-
sítja – kivételként fogalmazza meg, 
hogy csak öt napot fi zet ki az állam 
azoknak, akik személyes okból 
utaznak járványtani szempontból 
kockázatosnak minősülő országba, 
úgy, hogy ezt már az elutazáskor 

NEM TISZTA, HOGY ÖT NAP KARANTÉNIDŐSZAK UTÁN IS KAPNAK-E PÉNZT A JÁRVÁNYÜGYILEG VESZÉLYES HELYRŐL HAZATÉRŐK 

Fékezné az állam a kockázatos utazásokat

Menetirányváltás. A kormány intézkedésével elvenné az utazók kedvét a vörös zónákba látogatástól

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: H

AÁ
Z 

VI
NC

E

tudták, és hazatérve kötelesek 
karanténba vonulni. Ez azt je-
lenti, hogy a hatodik nap után a 
munkaadó fi zet az alkalmazott-
nak, vagy a munkavállaló nem 
kap semmilyen javadalmazást.  A 
kormányrendelet preambulumá-
ban egyértelműen megfogalmaz-
za a törvényalkotó, hogy az állam 
valójában „bünteti” azokat, akik 
önszántukból, tudatosan teszik 
ki magukat a fertőzés kockáza-
tának, hiszen eddig az állam fi -
zette a „karanténszabadságot”, 
a források pedig korlátozottak. A 
jogszabály bevezetőjében leírják, 
hogy ezzel felelős magatartásra 
ösztönzik a polgárokat.

Adrian Gheorghe, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár elnö-
ke ezzel kapcsolatban úgy nyilat-
kozott, hogy elbátortalanítanák a 
felelőtlen utazgatást, hangsúlyoz-
va, hogy a kivételt nem alkalmaz-
zák abban az esetben, ha valaki 
hivatali ügyben utazik. Fontosnak 
tartja, hogy a karanténban levő 
személyek orvosi felügyelet alatt 
legyenek, tehát a háziorvosuk 
tartsa velük a kapcsolatot, és ezt ki 
is fi zetik. Arra is kitért, hogy az év 
elején 2,8 milliárd lejt különítettek 
el a költségvetésben a betegsza-
badságok kifi zetésére, az összeg 
mintegy 75 százalékát, vagyis 2,1 
milliárd lejt pedig már június végé-
ig elköltöttek. A kivételt megfogal-
mazó sürgősségi kormányrendelet 
nemcsak a koronavírus-járványra, 
hanem valamennyi jelenlegi és jö-
vőbeli járványra vonatkozik.

 » Az év elején 
2,8 milliárd lejt 
különítettek el a 
költségvetésben 
a betegszabadsá-
gok kifi zetésére, 
az összeg mint-
egy 75 százalékát 
már június végéig 
elköltötték. 

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Magyar állami támogatás révén 
kaptak használatba hangsze-

reket erdélyi művészeti iskolák. 
Értékes hangszercsomag, köztük 
egy limitált kiadású Bösendorfer 
koncertzongora érkezett a székely-
udvarhelyi Palló Imre Művészeti 
Líceumba. Hasonló koncertzon-
gorával nemhogy művészeti kö-
zépiskolák nem rendelkeznek, 
Európa-szerte is csak néhány van 
belőlük. A hatá ron tú li fi atal te-
hetségek felkutatása, támogatása, 
tehetséggondozó́ programokkal 

történő fejlesztése és mentorálása 
céljával létrejött Fejes Művészeti 
Akadémia Egyesület pályázott a 
támogatásra, az így megvásárolt 
hangszereket pedig használatba 
adta a székelyudvarhelyi művészeti 
iskolának – tudtuk meg Porsche Éva 
igazgatónőtől. Azt is kifejtette, más 
erdélyi művészeti iskolák is kaptak 
használatba hangszereket az akadé-
miától az elmúlt hét végén, köztük a 
marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi 
tanintézet is. A Palló Imre Művészeti 
Líceum három évre kapta haszná-
latba a zenei eszközöket, de ez az 
időszak meghosszabbítható. A hang-

szercsomagot egy Yamaha pianínó, 
két kihangosítható akusztikus gitár, 
egy ezüstfejű fuvola, egy klarinét 
és egy cselló alkotja, legértékesebb 
darabja pedig egy limitált kiadású 
Bösendorfer koncertzongora. Ilyen 
hangszere nemhogy művészeti kö-
zépiskoláknak, de még fi lharmóniák-
nak sincs. „Nagyon értékes zongorák 
ezek, néhány darab van csak belőlük 
Európában” – újságolta érdeklődé-
sünkre Porsche Éva. A koncertzon-
gorát csak előadásokon használják 
majd, a művészeti líceum dísztermé-
ben helyezték el és állították be az 
akadémia szakemberei. A művészeti 

iskola vezetője beszámolt, a hangszer 
bemutatására is sor került a hétvégén: 
vasárnap délután Fejes Krisztina zon-
goraművész, a Fejes Művészeti Aka-
démia Egyesület névadó alapító tagja 
játszott először a koncertzongorán a 
Palló Imre Művészeti Líceum díszter-
mében megtartott előadáson. A tanin-
tézet által használatba kapott hang-
szerek összértéke meghaladja az 50 
ezer eurót, a szállítmány részeként 
ugyanakkor rengeteg kottát és szak-
könyvet is kapott az iskola. A Bösen-
dorfer-zongorákra telt, dallamos, 
hosszan tartó hangzás és erőteljes 
basszus-tartomány jellemző. 

Értékes hangszereket kaptak használatba erdélyi művészeti iskolák

 »  A hangszer-
csomagot egy 
Yamaha pianínó, 
két kihangosít-
ható akusztikus 
gitár, egy ezüst-
fejű fuvola, egy 
klarinét és egy 
cselló alkotja, 
legértékesebb 
darabja pedig egy 
limitált kiadású 
Bösendorfer kon-
certzongora. 




