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Korodi Attila, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióveze-
tőjeként múlt héten jelen-

tette be, hogy az alsóház elfo-
gadta a szövetség törvénykezde-
ményezését, miszerint azokon a 
településeken, ahol a kisebbség 
számaránya meghaladja az 5000 
főt vagy a 20 százalékot, kötele-
sek az adott kisebbség nyelvét is 
beszélő személyzetet alkalmaz-
ni az egészségügyi és szociális 
intézményekbe. „Az erdélyi ma-
gyarok jogos elvárása vált valóra, 
hiszen Románia még mindig nem 
ültette gyakorlatba a regionális 
vagy kisebbségi nyelvek európai 
chartájában foglaltakat, amelyet 
1995-ben írt alá” – mutatott rá a 
törvény jelentőségére Korodi At-
tila, aki szerint a törvénykezde-
ményezés elfogadtatása újabb 
előrelépés az anyanyelvhaszná-
lat terén. Elmondta, azzal, hogy 
a 20 százalékos küszöb mellé az 
5000 fős határérték is bekerült, 
olyan települések egészségügyi 
és szociális intézményei is kö-
telesek lesznek magyarul tudó 
dolgozókat foglalkoztatni, mint 
Arad, Kolozsvár, Brassó vagy Te-
mesvár. A képviselő emlékezte-
tett az olaszteleki magyar lány 
esetére, akit tavaly hiányos ro-
mán nyelvtudása miatt aláztak 
meg a kolozsvári gyermekgyó-
gyászaton. Az RMDSZ az esetet 
követően panaszt tett az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Ta-
nácsnál (CNCD), amely ezer lejre 
bírságolta a kórházat.

A jogszabály Maros megye 
számára is fontos, mondta Vass 
Levente képviselő, az egészség-
ügyi bizottság tagja, aki sze-
rint ezzel a megye szórványte-
lepüléseinek egészségügyi in-
tézményeiben is biztosított az 
anyanyelvhasználat. Csép And-
rea a szociális bizottság tagja-
ként hozzátette: az öregottho-
nokban, árvaházakban szintén 
alkalmazni kell a 2018. január 
elsején életbe lépő jogszabályt, 

amelyet még Klaus Johannis ál-
lamfőnek is alá kell írnia.

Segíthetnek a jó példák 

Korodi Attila szerint a törvény 
gyakorlatba ültetése az alkalma-
zási módszertantól függ, ame-
lyet a kormánynak kell kidol-
goznia, de sok múlhat az ön-
kormányzatok által felmutatott 
jó példákon is. Az egyetemi re-
gionális kórházakat leszámítva 
ugyanis az egészségügyi intéz-
mények a helyi vagy megyei ön-
kormányzatokhoz tartoznak. Az 
RMDSZ képviselőházi frakcióve-
zetője reméli, hogy ezek jó pél-
dával fognak elöljárni. Szerinte 
számos településen jó az együtt-
működés a magyar és a többsé-
gi képviselet között. Az önkor-
mányzati jó példa akkor fontos, 
ha a kormány nem az elvárt mó-
don jár el a módszertan kidolgo-
zásakor. Mint kifejtette, a legjobb 
az lenne, ha az intézmények tol-
mácsot alkalmaznának, de a tör-
vény abban a szellemben íródott, 
hogy az orvosi vizsgálat, kezelés 
a beteg anyanyelvén történjen.

„De nézzük a tele felét a po-
hárnak: ha a törvény nem len-
ne, semmi esély nem lenne er-
re. Most, hogy megvan, már csak 
azon kell dolgozni, hogy minél 
jobban lehessen alkalmazni” – 
jelentette ki kérdésünkre Korodi 
Attila. Elismerte ugyanakkor: 
ahhoz, hogy a törvényt olyan tele-
püléseken lehessen gyakorlatba 
ültetni, mint a többnyelvű hely-
ségnévtáblák körüli hercehurcá-
ról hírhedt Kolozsvár, még sokat 
kell dolgozni.

Perek sora várható 

A törvény gyakorlatba ülteté-
sét a romániai kórházak számá-
ra előírt alkalmazási procedú-
ra is gátolja – hívta fel a figyelmet 
Gheorghe Carp, a nagyváradi 
megyei sürgősségi kórház mene-

dzsere. Míg Nyugaton az egész-
ségügyi dolgozók interjún vesz-
nek részt és az intézmény elvá-
rásainak kell megfelelniük, Ro-
mániában kötelező versenyvizs-
gát kiírni, ahol a speciális kö-
vetelmények kizárónak hatnak. 
„Ha a kórház vezetősége kiír egy 
versenyvizsgát, és az szerepel 
benne, hogy magyarul is tudni 
kell, mindenki neki ugrik, mert 
ez diszkriminációnak minősül” 
– hívta fel a figyelmet egy lehet-
séges akadályra a kórházmene-
dzser, aki szerint a parlament-
nek ezt is szabályoznia kellene.

Korodi Attila szerint épp azért 
volt szükség a törvényre, hogy 
ez a fajta pozitív diszkriminá-
ció meglegyen. Az igényt, hogy 
a jelentkező tudjon magyarul, 
ugyanúgy meg kell jeleníteni, 
ahogy különböző munkapozíci-
ókban megkérik az idegen nyelv 
ismeretét. Elismerte ugyanak-
kor, hogy emiatt számos perre 
lehet számítani. Erre a helyi köz-
igazgatási törvény alkalmazása-
kor is sok példa volt, ha a zömé-
ben magyarok által lakott telepü-
léseken a közalkalmazotti vagy 
intézményvezetői állások kiírá-
sakor megkövetelték a magyar 
nyelv ismeretét.

A képviselő úgy vélte, a kö-
vetkezőkben még sok egyezte-
tés, vita várható a témában, az 
RMDSZ-nek mind helyi, mind 
országos szinten sok tennivaló-
ja van. De míg a szövetség a par-
lamentben együttműködik a kor-
mánykoalícióval, kormányzati 
szinten ez már nem mondható el, 
így nem tudni, mennyire fognak 
beleszólni az alkalmazási mód-
szertan kidolgozási folyamatába.

Az orvoshiány
a legnagyobb akadály 

Az illetékesek indokoltnak tart-
ják és üdvözlik a képviselőház 
döntését, bár úgy vélik, az alkal-
mazási eljárás mellett az orvos-
hiány is nehezítheti a gyakor-
latba ültetését. „Kell lennie va-
lakinek a kórházakban, aki tud 
magyarul. Vannak betegek, fő-
leg idősek, akik csak magyarul 
tudnak” – ismerte el Gheorghe 
Carp, a nagyváradi megyei sür-
gősségi kórház menedzsere, 
hozzátéve, hogy Nagyváradon – 
ahol a magyarság számaránya 
26 százalék – nincs annyi ma-
gyarul tudó orvos, ahány indo-
kolt lenne. Sok magyar szakem-
ber úgy döntött, a közeli Debre-
cenben vagy Budapesten vállal 
munkát, illetve nyugat-európai 
országok egészségügyi rendsze-
rében dolgozik. „Gyerekkorom-
ban a nagyváradi kórházakban 
az alkalmazottak 60 százaléka 
beszélt magyarul, ma már jó, ha 
10 százalékuk tud” – emlékezett 
Carp, aki román nemzetiségű-
ként maga is jól beszéli a nyelvet. 
Elmondta, ha nincs is elegendő 
szakember, az esetek többségé-
ben meg tudják oldani, hogy az 
a beteg, aki csak magyarul tud-
ja elmondani panaszát, magyar 
vagy magyarul tudó szakember-
hez kerüljön. Szakorvos hiányá-
ban pedig akad magyar alkal-
mazott, aki tolmácsol.

A törvény előírásai ellenére 
ugyanannyi orvos lesz, mint ed-
dig – mutatott rá egy neve elhall-
gatását kérő fiatal kolozsvári or-
vos is. A gyerekkórház sürgős-
ségi osztályán dolgozó, magyar 
nemzetiségű szakember szerint 
a kincses városban is kevés a 
magyar orvos, mivel – akárcsak 
román társaik – sokan a kitelepü-
lés mellett döntenek, és szerinte 
a marosvásárhelyi egyetem vég-
zősei körében sem jobb a helyzet.

Hiányos a magyar orvosok jelenléte 

Az utóbbi szűk két évben oly so-
kat emlegetett migrációs válság 
csak a jéghegy csúcsa – jelentet-
te ki dr. Ábrám Zoltán egyetemi 
tanár, a Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) közegészségi tanszé-
kének oktatója. Elmondta, az or-
vosok, az egészségügyi személy-
zet az átlagosnál nagyobb mér-
tékben hagyta el hazáját. „Amíg 
minden harmadik Marosvásár-
helyen végzett magyar orvos el-
vándorolt, a magyar páciensek, 
betegek, főleg idősek lényege-

sen kisebb mértékben hagyták 
el szülőföldjüket. Érthető, hogy 
nemcsak orvoshiány áll fenn, ha-
nem sok esetben egyenlőtlen, hi-
ányos a magyar orvosok jelenlé-
te. Amennyiben az egyetemi kép-
zésben részt vevő hallgatók, il-
letve a lakosság nemzetiségi ará-
nyát vesszük figyelembe, a Ma-
rosvásárhelyen tevékenykedő 
magyar orvosok, szakorvosok, 
intézetvezetők aránya alulkép-

viselt. Egy kezemen megszám-
lálhatom a magyar sebészeket” 
– részletezte a vásárhelyi helyze-
tet az egyetemi oktató. Elmond-
ta, a kivándorlás megfékezésé-
hez gyakorlati intézkedésekre, 
kedvezőbb munkakörülmények-
re, jobb szakmai és anyagi meg-
becsülésre van szükség. Kedve-
ző folyamatnak tűnik szerinte, 
hogy az utóbbi időben egészség-
ügyi beruházásokra került sor, 
emelkedtek a bérek és támoga-
tó elképzelések működnek, azaz 
több a visszatartó erő.

Messze még a dél-tiroli példa

„Örvendek az RMDSZ által kez-
deményezett törvénynek és an-
nak, hogy ezt a többség megsza-
vazta, mert ez a magyar beteg 
természetes igényét fejezi ki, és 
az alapvető kisebbségi jogokhoz 
tartozik” – fogalmazott Ábrám 
Zoltán hozzátéve, hogy a sokat 
emlegetett példa a dél-tiroli hely-
zet, ahol az orvosnak tudnia kell 
németül is, olaszul is. A kisebb-
ségi anyanyelvhasználat kitelje-
sítése igénylésének a létjogosult-
sága már a 90-es években felve-
tődött, hiszen többszörösen hát-
rányos helyzetbe kerül az a be-
teg, aki még anyanyelvén is ne-
hezen tudja kifejezni problémá-
it. Holott a gyógyítás alapfeltéte-
le a megfelelő, őszinte és helytál-
ló anamnézis.

A MOGYE oktatója szerint a 
beteg azt az orvost választja, vá-
lasztaná, akivel kedvezőbb a 
kommunikáció, az együttmű-
ködés. „Nyilván az orvos-beteg 
kommunikációnak nincs nemze-
tisége, de van nyelvezete. Ezért 
az orvosnak, hogy pácienseit 
méltó módon elláthassa, ismer-
nie kell a beteg anyanyelvét. Ez 
a gyakorlatban részlegesen meg-
történik, sok román orvos ma-
gyarul is képes megszólítani a 
pácienseit” – ismerte el Ábrám 
Zoltán. Hozzátette, ez fordítva is 
igaz, minden MOGYE-n végzett 
magyar orvos elsajátította a ro-
mán szaknyelvet, tehát szaksze-
rűen képes értekezni a román 
beteggel. „Én bizonyos elváráso-
kat egészen természetesnek tar-
tok, hiszen senkit sem kényszerí-
tenek arra, hogy ott dolgozzon az 
egészségügyben, ahol nem tesz 
eleget a betegek által támasztott 
igényeknek és a társadalmi, jo-
gi elvárásoknak” – mutatott rá az 
egyetemi oktató. Úgy vélte, a tör-
vény alkalmazása hosszasabb 
folyamatot igényel. „Egyelőre a 
létező adottságokból kell kiindul-
ni, és a lényeges az, hogy a bete-
get ne alázzák meg anyanyelve 
miatt, sőt valamilyen formában 
biztosítsák annak használatát. 
Aztán előkerülhet megint a dél-
tiroli példa, ahol az egészségügyi 
dolgozótól elvárt a kétnyelvűség” 
– összegzett Ábrám Zoltán.

A múlt héten elfogadott tör-
vényt azután kezdeményezte az 
RMDSZ, hogy tavaly a kolozsvá-
ri gyermekkórházban az ügyele-
tes orvos megalázóan viselkedett 
egy románul nem tudó olasztele-
ki kislánnyal. Egy évvel koráb-
ban, 2015 márciusában a nagy-
váradi gyermekkórházban tör-
tént hasonló esetről számolt be 
egy édesapa.
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A megfelelő alkalmazás és a jó példa segítheti a jogszabály gyakorlatba ültetését

Mikor beszélhet a beteg magyarul?
Hosszas folyamatot igényel az anyanyelv-használati törvény alkalmazása. A 

gyakorlatba ültetés a kidolgozandó alkalmazási módszertanon, illetve az ön-

kormányzati jó példákon is múlik – ismerte el Korodi Attila RMDSZ-képviselő. 

Az egészségügyi illetékesek üdvözölték a jogszabályt, de Korodi szerint az or-

voshiány és az alkalmazási eljárás megnehezíti a gyakorlatba ültetést. 

Kétnyelvűség a Székelyföldön: Erdély többi részén egyelőre kérdéses a magyar nyelvhasználat

Korodi Attila elismerte: a törvényt olyan tele-
pü lé seken lehet gyakorlatba ültetni, ahol erre 
a kórházakban fogadókészség van.
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