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Pánikjárvány

Már most pánik van, de ez csak laza bemelegítés az ezu-
tán következő, igazi őrületre. Az utóbbi évek tapasztalata 
alapján esély sincs arra, hogy a romániai hírtelevíziók, 
portálok higgadtan és felelősséggel tájékoztassanak a 
koronavírus-járványról. A szenzációhajhászás a létele-
mük, a rémületkeltés szerkesztőségi és tulajdonosi elvá-
rás. Egy szép reményű riporternek, újságírónak csak ak-
kor lehet jövője az országos sajtóban, ha felkelti magára 
a fi gyelmet. Szinte mindegy, hogy mivel, csak nézettsé-
ge, olvasottsága legyen a sajtótermékének.

Ebből a silány, lezüllött környezetből érkezik most a tá-
jékoztatás egy olyan járványról, amely amúgy is riasztó, 
mert ismeretlen. És akkor még nem beszéltünk a közös-
ségi hálókon terjedő álhírekről, pletykákról. Az egysze-
rűen rosszindulatú hazugságoktól a tudatosan bizony-
talanságot gerjesztő hamis információkon át egészen az 
üzleti spekuláció céljával megfogalmazott félrevezeté-
sekig terjedhet a betegségtől való félelmekre alapozó, a 
legtöbbször ismeretlen hátterű médiaoff enzíva.

Erre a hisztériaüzemre kapcsolódhat rá taktikusan a 
politika. A hatalom, amely egyre hangosabban ismétli, 
hogy minden rendben van, a helyzetet ellenőrzés alatt 
tartja. És az ennek tökéletes ellenkezőjét állító ellenzék. 
Bukarestben ezt a játékot fokozza az instabilitás, a poli-
tikai háború, a kiszámíthatatlanság. A koronavírus fenye-
getésében a romániai politikai elit egy tekintélyes része 
nyilvánvalóan a szavazatszerzési lehetőséget keresi, 
ügyesen próbál alkalmazkodni az új helyzethez, orvosi 
szakkifejezéseket tanul a hitelesség látszatának ked-
véért. Mindeközben komoly arccal mondogatják, hogy 
nincs ok a pánikra. A már létező bizottságok összeülnek, 
közben pedig újabbak alakulnak. Még a járvány legelején 
tartunk, de a lakosság többsége vélhetően máris enyhe 
undorral és erős kétkedéssel fogadja a sajtó egy részének 
önmutogatását, a politikusok üres fontoskodását.

Joggal merül fel a kérdés ezek után: kinek higgyünk? 
Nyilván nem kell, de lehetetlen is lenne egy mozdulat-
tal kilépni a minden irányból ránk zúduló információeső 
alól. Keressük az orvosi véleményeket, fi gyeljünk rájuk. 
A járványügyi szakértők között gyakorlatilag nincs vita a 
koronavírussal kapcsolatban. Érdemes néhányuk állás-
pontját elolvasni, mielőtt maszkért rohanunk, és elkez-
dünk listát írni a beszerzendő konzervekről. Eddigi rossz 
tapasztalataink okozta kételyeink ellenére böngésszük 
az illetékes állami hatóságok honlapjait, a leghitelesebb 
tájékoztatást a történésekről csak onnan kaphatjuk. A 
szakmailag hiteles emberekre fi gyeljünk akkor is, ha 
részben politikusnak szegődtek, mint Raed Arafat, az 
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. Ro-
mániában most gyors ütemben terjedő pánikjárvány van. 
Ami kellemetlen, de azért távolról sem gyógyíthatatlan.

Az eljárásindítást megelőző köz-
vetítés sokat segíthetne a válás 
körülményeinek tisztázásában, 
ám a házasságuk felbontását 
kérő felek nemigen fordulnak 
mediátorokhoz. Ráadásul a leg-
felsőbb bíróság döntése szerint 
immár nem is lehet fi gyelembe 
venni a közvetítési megállapo-
dást, amely éppen arra jó, hogy 
a válók kölcsönösen elfogadható 
feltételeket találjanak.

 » BÍRÓ BLANKA

A bíróságok nem vehetik fi gye-
lembe a válás során a mediá-
tornál megkötött közvetítési 

megállapodást. Erről a Legfelsőbb 
Ítélő- és Semmítőszék döntött, a ha-

tározat megjelent a Hivatalos Köz-
lönyben, és február 24-én hatályba 
lépett. A lapunk által megszólaltatott 
szakemberek szerint a gyakorlatban 
alig lesz változás, hiszen a közvetí-
tési megállapodás önmagában ed-
dig sem volt elegendő a házasság 
felbontásához: azt bíróságon, köz-
igazgatási vagy közjegyzői eljárás 
révén kellett véglegesíteni. Éppen 
ezért nagyon kevesen vették igénybe 
a mediátorok szolgáltatásait, bár a 
közvetítői eljárás éppen arra jó, hogy 
kölcsönösen elfogadható feltételeket 
találjanak, és ezt ne a peres eljárás 
vitarendezési keretei között tegyék.

A legfelsőbb bíróságnak azért kel-
lett állást foglalnia az ügyben, mert 
az országban a különböző bíróságok 
másként kezelték a közvetítői megál-
lapodást: előfordult, hogy azt fi gye-
lembe vették a házasság felbontásá-
nál, de az is megtörtént, hogy nem. 
Az Avocatnet.ro portál szakértői 
felhívják a fi gyelmet, hogy a döntés 
visszamenőleg nem alkalmazható, 
tehát akik február 24. előtt mediátori 
megállapodás alapján váltak – vagy-
is azt fi gyelembe véve –, az továbbra 

is érvényes. Viszont azok a házastár-
sak, akik már megkötötték a közvetí-
tői megállapodást, de még nem érvé-
nyesítették bíróságon, közjegyzőnél 
vagy az anyakönyvi hivatalokban, 
már nem is tehetik meg. Szakértők 
rámutatnak: ezentúl is igénybe lehet 
venni a szolgáltatást, hogy a felek 
bizonyos kérdésekben megegyezze-
nek, ám a mediátornál született meg-
állapodást már nem veszi fi gyelembe 
a bíróság.

Eddig is megspórolták
a mediálást
Ritkán kérik váláskor a mediátorok 
közbenjárását, segítségét a felek – 
mondta el lapunknak Deák Kinga 
Erika. A háromszéki mediátor hozzá-
tette, mivel a közvetítési megállapo-
dás jogilag nem jelentette a házasság 
felbontását, azt bíróságon, közjegy-
zőnél, anyakönyvi hivatalban kellett 

véglegesíteni, ezért a többség feles-
leges pluszlépésnek tartotta a medi-
álást. Holott a közvetítés révén sok 
mindent tisztázni lehet: például hogy 
megtartja-e az egyik házastárs a má-
sik nevét a válás után, vagy a gyerek 

felügyeletével kapcsolatos kérdések-
ben is megállapodás születhet.

Deák Kinga Erika rámutatott, a 
törvényszéki bírák, a szociális mun-
kások is végezhetnek mediálást, 
tehát közvetíthetnek a felek között: 
ezt rögzítik egy dokumentumban, 

és folytatódik a peres eljárás, majd 
következik a házasság felbontása. 
A mediátor kifejtette, volt egy olyan 
jogszabály, mely szerint az igazság-
ügyi hatóságok kötelesek tájékoztat-
ni a feleket a közvetítés lehetőségé-
ről és előnyeiről, de ez már évek óta 
nincs érvényben. Ezért egyre inkább 
csökken az ügyfeleik száma, holott 
az eljárásindítást megelőző közvetí-
tés segíthetne a válás körülményei-
nek tisztázásában.

Hivatalosítani kell
A mediátor eddig is csak a két fél kö-
zött közvetített, hogy megszülessen 
egy egyezség. Ebben pontosították, 
hogy milyen formában történik meg 
a házasság felbontása, tisztázták a 
részleteket, ám ezt az egyezséget vé-
gül közjegyzőnél vagy a bíróságon 
mindenképpen szentesíteni kellett 
– erősítette meg lapunknak Szabó 

Bojta Bendegúz. A sepsiszentgyör-
gyi ügyvéd rámutatott, a felek közös 
megegyezése alapján a házasság fel-
bontása megtörténhet bírósági, köz-
igazgatási vagy közjegyzői eljárás 
során, viszont ha nincs közös meg-
egyezés, a házasságot már csak a bí-
róság bonthatja fel.

Ha a házastársak beleegyeznek a 
házasság felbontásába, és nincs a 
házasságban, vagy azon kívül szü-
letett esetleg örökbe fogadott gyere-
kük, akkor az utolsó közös lakhelyük 
szerinti anyakönyvi hivatal vagy 
közjegyző kimondhatja a házasság 
felbontását, erről igazolást ad ki. A 
közjegyző akkor is megállapíthatja 
a házasság felbontását, ha vannak 
gyerekek, de a szülői felügyelet gya-
korlásáról, gyermekek lakóhelyéről, 
a vonatkozó költségekről és vala-
mennyi kapcsolódó kérdésről a felek 
megállapodtak. Viszont, ha bármi-
lyen kérdésben – a vagyonmegosz-
tásban, a gyerekkel kapcsolatos rész-
letekben – vita merül fel, tehát nincs 
közös megegyezés, akkor kizárólag a 
bíróság illetékes a házasság felbon-
tásában, szögezte le az ügyvéd.
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Válás mediálás nélkül
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Visszaút. A bíróságok immár nem vehetik fi gyelembe a válásokat megkönnyítő mediátorok munkáját

 » Szabó Bojta Bendegúz 
sepsiszentgyörgyi ügyvéd 
rámutatott, a felek közös 
megegyezése alapján
a házasság felbontása
megtörténhet bírósági,
közigazgatási vagy köz-
jegyzői eljárás során, 
viszont ha nincs közös
megegyezés, a házasságot 
már csak a bíróság bont-
hatja fel.

 » RÖVIDEN

Románoktatás: elmarasztalta a CNCD az oktatási tárcát
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2000 le-
jes pénzbírságot ró ki az oktatási minisztériumra a nem ro-
mán ajkú diákok románoktatására vonatkozó jogszabályok 
be nem tartása miatt, és arra kötelezi a szaktárcát, hogy hat 
hónapon belül ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről 
szóló passzusait – tájékoztatta szerkesztőségünket a Har-
gita Megyei Tanács, amely a napokban kapta meg a CNCD 
döntéséről szóló értesítést. A román nyelv diszkriminatív 
oktatásával kapcsolatos panaszt még 2018 júliusában nyúj-
totta be az önkormányzat a CNCD-hez, és a beadványhoz 
csatlakozott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
valamint négy diák is. A panaszosok kiemelik a hátrá-
nyos megkülönböztetés igazoló statisztikákat: a magyar 
anyanyelvű tanulók mintegy fele nem tudja megszerezni az 
átmenőjegyet román nyelv és irodalomból, miközben más 
tantárgyakból jó minősítést kapnak a diákok. Jelezték, hogy 
a törvény előírásai ellenére nem biztosítanak speciális tan-
könyveket és tantervet a magyar nemzetiségű tanulóknak, 
illetve nem gondoskodnak arról sem, hogy hatékonyabbá 
tegyék az értékelési módot az országos képességfelmérőkön 
és az érettségi vizsga román nyelv és irodalom próbáján. 
„2015 óta foglalkozunk hangsúlyosan a románoktatás 
helyzetével. A több mint ötéves munka eredményeként 
több felmérés készült, és be tudtuk bizonyítani, hogy a 
román nyelv elsajátítását célzó külön oktatási programra 
van szükség a kisebbségi diákok számára” – fogalmazott 
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke.




