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A saját szülőföldjükön, azon települé-
seken, ahol őshonosnak számítanak, 
minden közösség tagjai számára min-
den szinten biztosítani kell az anya-
nyelvi egészségügyi ellátást.Ez annyira 
egyértelmű, a józan ész, az emberi jó-
érzés, nem utolsósorban pedig embe-
ri és kisebbségjogi direktívák és egyez-
mények által megszabott kötelezett-
ség, hogy 2017 Romániájában termé-
szetesen a legkevésbé sem tartják be, 
sőt. Ezért kellett külön jogszabályt al-
kotni, amely kimondja, hogy a magya-
rok lakta településeken az egészség-
ügyi intézményeknek kötelező magyar 
nyelven is tudó szakszemélyzetet alkal-
mazniuk. Csakhogy – mint minden ro-
mániai jogszabály esetében – még tel-
jesen bizonytalan, mennyire áll majd 
közel egymáshoz az eredeti szándék és 
a megvalósult eredmény. A kormány-
nak ugyanis még ki kell dolgoznia a tör-
vény alkalmazási módszertanát, ami 
egyrészt időigényes feladat, másrészt 
minden bizonnyal nem tartozik a ka-
binet elsődleges prioritásai közé, har-
madrészt pedig semmi sem szavatol-
ja, hogy a módszertan nyomán tényleg 
megvalósulhat a teljes kétnyelvűség az 
egészségügyben.

Mint ahogy azt sem, hogy a jogsza-
bály egyáltalán alkalmazható lesz – 
és nem csupán azért, mert az ellen-
zéki pártok a soviniszta, magyarelle-
nes érzelmek felkorbácsolása révén 
történő politikai haszonszerzés érde-
kében alkotmánybíróságon támadták 
meg. A problémát a diszkrimináció 
sajátos romániai értelmezése jelen-
ti, konkrétan pedig az, hogy Románi-
ában a kisebbségek védelmére nem-
zetközi szinten kialakult intézmény-
rendszert és terminológiát perverz 
módon éppen a kisebbségek jogfosz-
tására használják fel – a legperver-
zebb pedig az egészben, hogy ezen a 
téren az igazságszolgáltatás jár elöl a 
rossz példával.

Arról van szó, hogy amennyiben egy 
intézmény egy magyarok lakta telepü-
lésen egy állás meghirdetésekor az al-
kalmazás feltételéül szabja, hogy a je-
lentkezőknek az adott kisebbség, va-
gyis a magyar közösség nyelvét is is-
mernie kell, akkor „jóindulatú” szemé-
lyek szinte azonnal pert indítanak elle-
ne diszkrimináció miatt, és a bíróságok, 
ahelyett, hogy annak komolytalanságá-
ra hivatkozva visszadobnák a feljelen-
tést, a jog és az állampolgárok közöt-

ti esélyegyenlőség elvének nagyobb di-
csőségére valóban diszkriminációnak 
minősítik az esetet.

Vagyis Romániában a rendkívül fel-
készült bírák szerint nem az minő-
sül diszkriminációnak, ha valaki a sa-
ját szülőhelyén nem kommunikálhat 
az anyanyelvén, hanem az, ha valaki-
től – nemzetiségtől függetlenül – meg-
követelik, hogy amennyiben egy olyan 
településen akar közalkalmazotti állást, 
ahol jelentős arányban élnek egy ki-
sebbség tagjai, akkor legalább elfogad-
ható szinten beszélje leendő páciensei/
ügyfelei nyelvét.

Ez az aberráció teljesen természe-
tesnek számít Romániában, olyannyi-
ra, hogy a magyar jogok ellen minden 
fórumon haladéktalanul fellépő „civil” 
„jogvédő” Dan Tanasă máris „etnikai 
tisztogatásról” sivalkodik az erre fogé-
kony román médiában, azt vizionálva, 
hogy az új törvény nyomán tömegesen 
rúgják ki a románokat a kórházakból.

Holott az ügy egyszerű: a magyar 
nemzetiségű román állampolgárok is 
ugyanúgy adóznak Romániában, mint 
a románok. Ezért elvárhatják, hogy az 
adójukért cserében az adójukból mű-
ködő intézményekben az adójukból 

fizetett közalkalmazottakkal ugyan-
úgy tudjanak az anyanyelvükön kom-
munikálni, mint ahogy azt a románok 
megtehetik. Akinek ez nem tetszik, 
nem kötelező olyan településen köz-
alkalmazottnak mennie, ahol magya-
rok is élnek.

Persze mindez szinte már utópiá-
ba hajló idealizmus, hiszen a marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem ügye is bizo-
nyítja: Romániában hiába hoznak vala-
mely, a kisebbségek számára kedvező 
törvényt, ha maga a kormány támogat-
ja az egyetem vezetőségét a mulasztá-
sos törvénysértéses állapot – vagyis ez 
esetben a magyar főtanszék létrehozá-
sának törvényben előírt kötelezettsé-
gének megtagadása – fenntartásában. 
Perverz módon az autonómiára – konk-
rétan az egyetemi autonómiára – hi-
vatkozva.

Így a klasszikus megállapítás, amely 
szerint minden jogszabály annyit ér, 
amennyit betartanak belőle, Romániá-
ban a sajátos, esetenként változó és a 
normalitással szembemenő jogértel-
mezés miatt egy kissé bonyolultabb. 
Itt ugyanis minden jogszabály annyit 
ér, amennyit betartanak, betartatnak, 
vagy hagynak betartani belőle.VE
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Kisebbségügyi perverzió

Zöld jelzést adtak a párhuzamos orvosságexportnak, sokan a pácienseket féltik

Közeleg a „gyógyszerdiéta”?
Elsősorban a romániai 

páciensek láthatják ká-

rát annak, hogy a parla-

ment zöld jelzést adott 

a párhuzamos gyógy-

szerexportnak, vagyis 

a patikák immár nagy-

bani kereskedelmet is 

folytathatnak.

Zöld jelzést ad a párhuzamos 
gyógyszerexportnak a kép-
viselőház által – döntésho-

zó kamaraként – elfogadott tör-
vénytervezet, amely lehetőséget 
biztosít a gyógyszertáraknak, il-
letve patikaláncoknak a nagyba-
ni eladásra. A törvényes, de sokak 
által etikátlannak tartott eljárás 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
gyógyszertárak immár nemcsak 
a hazai piacon, a romániai fo-
gyasztóknak adhatják el a gyár-
tóktól megvásárolt orvosságokat, 
készítményeket, hanem jóval drá-
gábban értékesíthetik ezeket a 
külföldi, nyugat-európai piacokon. 
Mindez azt eredményezheti, hogy 
a hazai patikákból eltűnnek az ol-
csó gyógyszerek, ezeket ugyanis 
jóval kifizetődőbb lesz külföldön, 
nagy mennyiségben eladni, az új 
jogszabálynak tehát elsősorban a 
romániai páciensek láthatják ká-
rát. A párhuzamos exportot az is 
elősegíti, hogy a kormány mes-
terségesen alacsonyan tartja bi-
zonyos orvosságok árát, ezek ha-
zai értékesítése így ráfizetéses le-
het a gyógyszertárak számára. 
Ugyan a javaslatot szeptember-
ben elutasította a szenátus, a dön-
tőházként szavazó képviselőház 
viszont 154 támogató és 78 ellen-
szavazattal, illetve két tartózko-
dással fogadta el a minden bizony-
nyal elsősorban a patikaláncok 

lobbijának köszönhetően megal-
kotott tervezetet, amelyet így már 
csak Klaus Johannis államfőnek 
kell kihirdetnie. Az egészségügyi 
reformra vonatkozó 2006/95-ös 
számú törvényt módosító terveze-
tet szociáldemokrata (PSD) hon-
atyák kezdeményezték, és 2016 
februárjában terjesztették a par-
lament elé. A Profit.ro hírportál 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
tavaly októberben a képviselő-
ház egészségügyi bizottsága még 
negatívan véleményezte a terve-
zetet, az új parlament összeállá-
sa után, március végén azonban 
már ennek ellenkezőjéről döntöt-
tek. Holott a Grindeanu-kormány 
március elején még arról számolt 
be, hogy nem támogatja a javasla-
tot, egy hónap múlva viszont már 
pozitívan viszonyult a módosítás-
hoz. A PSD álláspontja szerint ez-
zel a Cioloş-kabinet által elköve-
tett „igazságtalanságot” egyen-
lítik ki, hiszen a gyógyszertárak 
független működését segítik elő.

Már most is számos orvosság 
hiányzik a polcokról

Az elfogadott dokumentum úgy 
fogalmaz: azok a jogi szemé-

lyek, amelyek engedélyt kap-
tak arra, hogy a lakosságnak 
gyógyszert adjanak el, a továb-
biakban nagybani kereskedel-
met is folytathatnak. A párhu-
zamos exportra egyébként ed-
dig is lehetőség volt, de ezt, vala-
mint a lakosság ellátását nem vé-
gezhette ugyanaz a jogi személy, 
két külön céget kellett létrehoz-
ni. Az indoklás szerint a módo-
sítás azért szükséges, mert a ti-
lalom hátrányos helyzetbe hozta 
a gyógykészítményekkel keres-
kedő kis- és közepes vállalko-
zásokat, magánberuházókat, ez 
pedig a közérdeket és a nemzet-
közi piaci előírásokat is sértette. 
A készítmények árának alacso-
nyan tartása miatt viszont már 
jó ideje komoly problémát jelent, 
hogy a romániai gyógyszertá-
rak polcairól folyamatosan tűn-
nek el az olcsó orvosságok, a je-
lenség ráadásul a krónikus be-
tegeket érinti leginkább, hiszen 
hiánycikknek számít például 
az epilepsziát, a cukorbetegsé-
get és bizonyos rákos megbete-
gedéseket kezelő szérum. So-
kan attól tartanak, hogy a pár-
huzamos export lehetővé tétele 
nyomán még aggasztóbb helyzet 

fog kialakulni. Emiatt ellenez-
te hevesen a kezdeményezést a 
Cioloş-kormány: a technokrata 
kabinet tagjai több ízben is figyel-
meztettek, hogy a javaslat miatt 
nemcsak eltűnhetnek az olcsó 
orvosságok, de megjelenhetnek a 
hamisított készítmények is.

„Az élelmes fiúk fognak 
meggazdagodni”

A képviselőház által elfogadott 
tervezet ellen most ismét felszó-
lalt Dacian Cioloş volt kormányfő 
és Vlad Voiculescu korábbi egész-
ségügyi miniszter, aki szerint a 
romániai páciensek egyszerű-
en gyógyír nélkül fognak marad-
ni. Cioloş képmutatásnak tart-
ja, hogy éppen az a parlament 
ad zöld jelzést a párhuzamos ex-
portnak, amely a technokrata ka-
binetet bírálja, amiért tavaly mes-
terségesen csökkentette az or-
vosságok árát. „Előbb kormány-
zati szinten döntünk az árak 
mérsékléséről, majd az állam-
polgárok »jólétével« elfoglalt po-
litikusok olyan törvényt hoznak, 
amely engedélyt ad a cégeknek 
az olcsón behozott orvosságok to-
vábbadására. Ez azt jelenti, hogy 
a romániai páciensek nem fog-
nak hozzájutni bizonyos készít-
ményekhez éppen azért, mert 
azok olcsók, közben »az élelmes 
fiúk« meggazdagodnak a dön-
téshozók által álarcként hasz-
nált »hazafiasság« jegyében” 
– fogalmazott a volt kormány-
fő Facebook-oldalán. Hasonló-
an vélekedik Vlad Voiculescu volt 
egészségügyi miniszter is, aki 
úgy fogalmazott: a párhuzamos 
export ugyan nem ütközik tör-
vénybe, de kifejezetten etikátlan. 
Emlékeztetett, hogy mandátuma 
alatt az átláthatóság elve szerint 
cselekedtek, és kiálltak amellett, 
hogy mindenekelőtt a romániai 
lakosságot kell ellátni a szüksé-
ges mennyiségű orvossággal. 
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A hazai helyett a nyugati piacokra kerülhetnek a gyógyszerek

Ellenzéki bojkott 
a nyelvi jogoknak
Megtámadták az alkotmány-
bíróságnál a román ellenzéki 
pártok a kórházi anyanyelv-
használatot lehetővé tévő, a 
bukaresti képviselőház által 
a múlt héten elfogadott jog-
szabályt. Az RMDSZ által be-
terjesztett indítvány a szö-
vetség szerint előírja, hogy 
az egészségügyi és szoci-
ális intézményekben köte-
lesek lesznek magyar nyel-
vet ismerő szakszemélyze-
tet alkalmazni annak érde-
kében, hogy a magyar anya-
nyelvű betegeknek lehe-
tősége legyen a teljes kö-
rű anyanyelvű asszisztenci-
ára. A Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) és 
a Népi Mozgalom Párt (PMP) 
azonban a bukaresti talá-
ros testülethez fordult a tör-
vény kapcsán, a 124 kép-
viselő által jegyzett kere-
set szerint ugyanis a terve-
zet nem biztosítja a törvény 
előtti egyenlőséget a társa-
dalomban. Csütörtöki állás-
foglalásában az RMDSZ ért-
hetetlennek és elfogadha-
tatlannak nevezi az ellenzé-
ki alakulatok „pálfordulását”, 
mivel ugyanezek a pártok a 
parlamentben még támo-
gatták a kisebbségek anya-
nyelvhasználatának kiter-
jesztését. Kelemen Hunor 
szövetségi elnök sajnálatos-
nak tartja, hogy saját euró-
pai pártcsaládjával is szem-
befordul a PNL és a PMP, hi-
szen az Európai Néppárt el-
vei és értékei között kiemelt 
helyet kap a kisebbségek vé-
delme. „Ez a hozzáállás saj-
nos azt bizonyítja, hogy ezen 
pártok részéről nem érvé-
nyesül az a nyitottság és a 
kisebbségek iránti tisztelet, 
amelyet képviselőik gyakorta 
használnak szólamok szint-
jén nyilvános szerepléseik-
kor. A PNL, az USR és a PMP 
alkotmányossági kifogásai 
egyértelműen kisebbségelle-
nesek!” – szerepel Kelemen 
állásfoglalásában. 
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