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Leginkább a mobiltelefonos tér-
erő nélküli települések lakóinak 
biztonsága miatt kell kötelezni a 
szolgáltatókat a legalább 98 szá-
zalékos országos lefedettség biz-
tosítására – vallja Vass Levente 
parlamenti képviselő, aki szerint 
csakis a törvények betartásá-
val lehet feloldani a jelre váró 
lakosok és az előfi zetőkre váró, a 
minap megbüntetett vállalatok 
között fennálló „ördögi kört”.

 » SZUCHER ERVIN

A z emberek biztonságával is ját-
szanak azok a távközlési vál-
lalatok, amelyek térerő nélkül 

hagynak településeket. Amint arról 
beszámoltunk, összesen 1,61 millió 
lejes bírsággal sújtotta az országos 
távközlési hatóság (ANCOM) a hazai 
piac négy mobiltelefon-szolgáltató-
ját. A Vodafone-nak, a Telekomnak, 
az Orange-nak és az RCS&RDS cso-
portnak azért kell büntetést fi zetnie, 
mert nem tartotta be a korábban 
vállalt kötelezettséget, miszerint leg-
alább 98 százalékos lefedettséget biz-
tosít az ország lakott területein.

Az ANCOM 2019 májusa és szep-
tembere között 13 400 településen, 
azaz Románia valamennyi, legalább 
10 lakóval rendelkező helységében, 
tanyáján, valamint 246 ezer kilo-
méternyi országúton végzett méré-
seket. Kiderült, hogy a legnagyobb 
hiányosságok az RCS&RDS által lefe-
dett övezetben vannak, ahol a lakos-
ság mindössze 95,42 százaléka tudja 
használni a maroktelefonját, ezért a 
nagyváradi székhelyű cégre kisza-
bott pénzbírság volt a legnagyobb. 
A Teszári Zoltán tulajdonában lévő 
RCS&RDS-nek csaknem 800 ezer 
lejt kell befi zetnie az államkasszába. 
A négy szolgáltató közül a legjobban 
az Orange teljesít 97,81 százalékos 
lefedettséggel. „Annak ellenére, 
hogy a működési engedély megszer-
zésének feltétele volt a legalább 98 
százalékos lefedettség elérése, a 
szolgáltatók közül egyik sem tartot-
ta tiszteletben a vállaltakat. Idén is 

méréseket végzünk, és amennyiben 
nem tapasztalunk előrelépést, újból 
bírságolunk” – fi gyelmeztetett Cris-
tin Popa, az országos hatóság ügy-
vezető igazgatója. Az Orange-nak, 
a Vodafone-nak és a Telekomnak 
2017. április 5-ig, a Digi Mobilt mű-
ködtető RCS&RDS-nek 2019. április 
5-ig kellett volna eleget tennie a fel-
tételeknek.

Nem a divat, hanem 
a veszély kiszűrése diktál
Pedig a térerő ma már nem luxust, ha-
nem biztonságot jelent. Nem ez az első 
eset, amikor az ANCOM górcső alá 
veszi a mobiltelefon-szolgáltatások 
minőségét; a távközlési hatóság már 
tavaly is bírságolt. Akkor Vass Levente 
RMDSZ-es parlamenti képviselő for-
dult a hatósághoz, miután – a munka-
társai által végzett gyorsfelmérés alap-
ján – ötven Maros megyei településről 
jelezték vissza, hogy falujukban vagy 
annak bizonyos részében nincs térerő. 
A képviselőház egészségügyi bizott-
ságának elnöke orvosként közelített a 
témához, szóvá téve, hogy a komfort-
érzeten túl a térerőhiány életveszélyt 
is jelenthet. „A legnagyobb veszélyt 
azok a településen belüli, de főként 
országút menti övezetek jelentik, ahol 
az ember meg van győződve, hogy 
van térerő, ám amikor segítségért kell 

folyamodnia, ennek az ellenkezőjével 
szembesül” – adott hangot aggodal-
mának a Krónikának nyilatkozó orvos 
politikus. Vass több példát is említett. 
A cukorbeteg gyermekeknek az állam 
automata inzulinpumpát biztosít, 
amely egy telefonos alkalmazás se-
gítségével összeköthető a szülők ké-
szülékével. Amint beáll egy esetleges 
hipoglikémia, ami veszélybe sodorja a 
gyerek életét, a szülő azonnali jelzést 
kap. Viszont ha utóbbi „kisétált” a le-
fedettségi övezetből, a telefonja néma 
marad.

A képviselő szerint az sem termé-
szetes, hogy egy városban élő sze-
mély folyton a szomszéd néninél 
vagy bácsinál érdeklődjön a falun 
élő szülei egészségi állapota iránt, 
hiszen egyik házban van jel, a má-
sikban viszont már nincs. Harma-
dik példaként a honatya saját esetét 
hozta fel. Mint mesélte, önhibáján 
kívül az ősszel új Škodájával autó-
balesetet szenvedett Bukarest egyik 
legforgalmasabb övezetében. Alig 
fél perccel a koccanás után meg-
szólalt a telefonja, és a vonal túlsó 
végén lévő hölgy egészségi állapota 
felől érdeklődött. Az új autók mo-
dern technológiája ugyanis lehető-
vé teszi, hogy a gyártó call centere 
rögtön a koccanás pillanatában 
interneten keresztül tudomást sze-
rezzen a balesetről. Amennyiben a 
sofőr nem válaszol a telefonhívás-
ra, a hívó azonnal a mentőszolgá-
lathoz és a rendőrséghez fordul, 
megadva a helyszín koordinátáit. 
„Ha a baleset nem a városban tör-
ténik, hanem a lefedettség nélküli 
országúton, ahol valaki úgy zu-
han szakadékba, hogy más észre 
sem veszi, mi történik?” – tette fel 
a költői kérdést a balesetét sérülés 
nélkül megúszó Vass. Ugyanakkor 
számos esetben maguk a mentő-
sök is arra panaszkodnak, hogy a 
telefonjel hiányában éjszaka falun 
rendkívül nehezen találnak meg 
egy-egy címet.

Tyúk vagy tojás, 
azaz hálózat vagy telefon
A mobilszolgáltatók gyakran azzal 
a magyarázattal próbálnak kibúj-
ni a kötelezettség alól, hogy azért 
nem bővítik lefedettségüket, mert 
az adott területen nagyon alacsony 
a potenciális előfi zetők száma. 
„A szolgáltató azt mondja, hogy nem 
kifi zetődő újabb átjátszótornyot épí-
teni, mert nincs elég mobilfelhasz-
náló. Az elszigetelt emberek pedig 
nem vásárolnak telefonkészüléket, 
mert lakásukban, udvarukon nincs 
térerő. Ez egy ördögi kör, amelyből 
csak a törvényes előírások betartá-
sával, azaz a szinte teljes hálózati 
lefedettség megteremtésével lehetne 
kilépni” – vélekedett Vass Levente.

AZ EMBEREK BIZTONSÁGÁT IS SZOLGÁLJA A TÁVKÖZLÉSI VÁLLALATOK ÖSZTÖKÉLÉSE

Veszélyt jelent a térerőhiány

Erdélyi tudósítások 2020. január 13.
hétfő

Politikai fogyóeszközök, 
avagy a válság árnyai

Az elmúlt időszak fejleményei, nyilatkozatai joggal kel-
tik azt a benyomást, hogy a román politika időnként is-
métli önmagát. Klaus Johannis államfő és Ludovic Orban 
miniszterelnök politikai machinációi, az előre hozott vá-
lasztások erőltetése, az ezzel kapcsolatban kitapintható 
érdekkülönbség láttán sűrűn beötlik, hogy ezt a Dâmbo-
vița-parti fi lmet már láttuk, és mintha nem lenne kedvünk 
az ismétléshez…

A román liberális párt tavaly novemberi hatalomra kerü-
lése óta nyilvánvaló, hogy az alakulat volt és jelenlegi ve-
zetői igyekeznek minden áron kihasználni a PNL hirtelen 
népszerűség-növekedése biztosította kegyelmi állapotot, 
és mindezt betonbiztos parlamenti többségre konvertál-
ni előre hozott választások útján. Csakhogy bármennyire 
igyekeznek a feltétel nélküli politikai szövetségesek a 
teljes összhang benyomását kelteni, egyre inkább ki-
domborodik az államfő és a miniszterelnök markánsan 
eltérő álláspontja. A második mandátumát különösebb 
erőfeszítés nélkül megszerző Johannis teljesen nyeregben 
érezheti magát, immár semmilyen veszítenivalója nincs, 
és noha megvalósult az azzal kapcsolatos álma, hogy 
„saját kormányát” ültesse a Victoria-palotába, jelenleg ez 
még mindig csak félsiker. Mivel a PSD-kormány megbuk-
tatása ellenére a liberálisoknak még mindig nincs több-
ségük a törvényhozásban, a hatalmat nem sikerült teljes 
egészében megszerezniük. Ez egyértelműen megmutat-
kozik az Orban-kabinet számtalan próbálkozásának meg-
hiúsulásában is: a kisebbségi kormányzás – no és persze 
a többi parlamenti pártokkal kialakult érdekellentétek mi-
att – miatt a liberálisok képtelenek betartani számos kam-
pányígéretüket, nem tudják véghez vinni többek között a 
különleges nyugdíjak eltörlését vagy az ügyészek és bírák 
tevékenységét ellenőrző speciális nyomozó hatóság meg-
szüntetését. Az országnak a szociáldemokratáktól való 
„felszabadításán”, a sokat hajtogatott „PSD-tlenítésen” 
túlmenően ez a nagy hiányosság fűti az államelnököt az 
előre hozott választások kierőszakolására, egy többségi 
liberális kabinet, de legtöbb kétpárti koalíciós kormány 
esetén ugyanis szabaddá válna a pálya elképzelései gya-
korlatba ültetése számára.

Van azonban egy bökkenő: politikai ambíciói megva-
lósítása terén Johannis számára Orban eszköz csupán, 
nem hosszú távú partner. A jelenlegi államfő szemében 
a miniszterelnök mindössze „fogyóeszköz” egy magasz-
tosabbnak tartott cél elérése, a teljes hatalom megszer-
zése érdekében, ahogy láttuk azt Traian Băsescu egykori 
elnöktől a Călin Popescu-Tăriceanuval a 2004-es választá-
sok után nem sokkal kirobbant, majd évekig elhúzódott 
konfl iktus idején. De ugyanez a forgatókönyv volt tetten 
érhető a másik politikai tábor háza táján: a PSD 2016-os 
választási sikerét követően Liviu Dragnea kizárólag saját 
céljai (mindenekelőtt az igazságszolgáltatástól való me-
nekülése) mentén állított, majd hívott vissza kormányfőt, 
és ha végső terve beválik, vagyis nem ítélik letöltendőre, 
minden bizonnyal Viorica Dăncilát is megbuktatta volna. 
Ludovic Orban ezeknek az előzményeknek az ismereté-
ben (is) tisztában van vele, hogy lemondása vagy kormá-
nyának bizalmatlansági indítvány útján történő megbuk-
tatása esetén semmi garancia nincs arra, hogy Johannis 
ugyancsak őt bízza meg az új kabinet megalakításával. 
Ezért vonakodik fejjel nekimenni a falnak, és ellenvetés 
nélkül alávetni magát a Cotroceni-palotából érkező uká-
zoknak. Ráadásul az előre hozott választások kicsikarása 
nagyban függ a PSD-től is, amelynek a 2019-ben elszen-
vedett vereségek miatt semmi érdeke idő előtt urnák elé 
hívni a választókat, így várhatóan mindent megtesz a 
PNL-kormány fennmaradása érdekében – Orbannal vagy 
nélküle.

Ugyanakkor ebben a nagy politikai kavarásban úgy 
tűnik, Johannisék igyekeznek az RMDSZ-t is eszközként 
felhasználni céljuk eléréséhez azáltal, hogy a kétfordu-
lós polgármester-választás forszírozásával rákényszerítik 
a szövetséget a kormánybuktatás, majd az előre hozott 
választások kicsikarásának támogatására. Bár az sem 
kizárt, hogy mindez egy majdani koalíció kialakításának 
megágyazó politikai háttéralku része, hiszen az RMDSZ 
pár hónapja még nem tartotta időszerűnek az idő előtti 
megmérettetést, ma viszont már áll elébe. Bárhogyan is 
alakul majd, egyértelműen mozgalmasnak és esemény-
dúsnak ígérkezik az idei év Romániában, azt viszont jó 
lenne elkerülni, hogy a pártspekulációk közepette jókora 
politikai válság is tetézze a választási esztendőt.
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Veszélyes jeltelenség. A szolgáltatóknak törvénybe foglalt kötelességük a hálózatbővítés

 » A képviselőház egész-
ségügyi bizottságának elnö-
ke, Vass Levente orvosként 
közelített a témához, szóvá 
téve, hogy a komfortérzeten 
túl a térerőhiány életve-
szélyt is jelenthet.




