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• Vannak, akik a kert-
helyiséggel rendelkező 
vendéglátó egységekre 
vonatkozó adatgyűjté-
si kötelezettség miatt 
nem látogatják a tera-
szos lokálokat, sokan 
azt sem tudják, mi célra 
gyűjtik az adataikat, 
másoknak az intézke-
dés törvényességével 
kapcsolatban is aggá-
lyaik vannak. A megyei 
prefektusi hivatal szóvi-
vőjének és ügyvédnek 
tettük fel a témával 
kapcsolatban felme-
rült kérdéseket. Utóbbi 
szerint jogilag már ott 
elkezdődik a problémák 
sora, hogy Romániában 
elfelejtették hivata-
losan kihirdetni a jár-
ványhelyzetet.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M ár a teraszok újranyitásának 
első napján előfordult, hogy 
a potenciális vendég inkább 

visszafordult a bejárattól, amikor 
megtudta, hogy bejelentkezési lapot 
kell kitöltenie ahhoz, hogy fogyaszt-
hasson, persze a többség ilyen körül-
mények között sem akarta nélkülözni 
az élményt. A regisztrációs kötelezett-
séget a vendéglátásban dolgozók sem 
támogatják, az Udvarhelyszéki Ven-
déglátók Szövetségének elnöke is el-
hamarkodott hatósági döntésnek ne-
vezte az intézkedést lapunknak adott 
korábbi nyilatkozatában, megjegyez-

ve, hogy a személyzetnek nem is áll 
jogában igazoltatni a vendégeket.

Törvényességi aggályok

Az intézkedéssel kapcsolatban egye-
seknek törvényességi aggályaik is 
vannak, sokakat pedig az érdekel, 
hogy miért kell megadniuk nevüket 
és telefonszámukat, és mi lesz az ada-
taik sorsa. A vendégeknek nevüket és 
telefonszámukat kell megadniuk, szó 
sincs arról, hogy személyi számukat 

vagy más érzékeny adatot kellene 
kiadniuk. A regisztrációra azért van 
szükség, hogy könnyebb legyen elvé-
gezni a járványügyi kivizsgálást, ha 
utólag kiderül, hogy a kerthelyiség 
egyik vendége fertőzött volt, tehát 
könnyebb legyen megtalálni azokat, 
akikkel esetleg kapcsolatba került – 
tájékoztatott Adrian Pănescu, a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal szóvi-
vője. A regisztrált adatokat tehát csak 
az egészségügyi szakhatóság kérheti 
ki a kerthelyiség működtetőjétől, az 

adatbázist pedig úgy kell megőrizni, 
hogy az ne sértse a GDPR-törvény (eu-
rópai általános adatvédelmi rendelet) 
előírásait. A vendégek adataihoz nem 
férhet hozzá harmadik fél, azaz más-
nak nem szolgáltathatja ki a neveket 
és telefonszámokat a lokál, az ugyanis 
bűncselekménynek minősül – hívta 
fel a fi gyelmet a szóvivő. Az adatok 
tárolási idejére vonatkozó kérdésünk-
re Adrian Pănescu azt mondta, noha 
az nincs megszabva, véleménye sze-
rint 30–45 napnál tovább nem kell 

megőrizniük azokat a kerthelyiségek 
működtetőinek, azt követően pedig 
biztonságos módon meg kell semmi-
síteniük a begyűjtött regisztrációs in-
formációkat.

Jogi értelemben nincs járvány

Meglátása szerint több probléma is 
felmerül a kerthelyiségekben történő 
regisztrációs kötelezettség törvényes-
ségével kapcsolatban – mondta el 
megkeresésünkre Marosi György szé-

kelyudvarhelyi ügyvéd. „Én az elmúlt 
két és fél hónapban nem láttam, hogy 
megszületett volna az a jogszabály, 
amely kihirdeti a járványhelyzetet 
Románia területén. Lehet, hogy ez 
meglepően hangzik, de ellenőrzése-
im szerint nincs. Az, hogy az Egész-
ségügyi Világszervezet kihirdette a 
világjárványt, a román jogrendben 
nem helyettesíti a Románia területé-
re vonatkozó járványhelyzetet. Egy-
szerűbben fogalmazva: Romániában 
jogilag nincs járvány. Ez azért fontos, 

mert elég keményen megkérdőjelez 
mindenféle intézkedést, ugyanis hi-
ányzik a jogi alap, amire ráépülhetne 
minden utólagos kormányhatározat, 
sürgősségi kormányrendelet, tör-
vény” – vázolta a legfőbb problémát a 
szakember. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy noha Románia azon kevés orszá-
gok közé tartozik, amelyek a járvány 
kialakulásakor felfüggesztették az 
Emberi Jogok Európai Egyezményé-
nek alkalmazását, az ország alkotmá-
nyát nem lehet felfüggeszteni, és mint 

az utólag beigazolódott, a kijárási kor-
látozások megszegéséért bírságokat 
előíró törvény is alkotmányellenes 
volt. Ebbe a tárgykörbe tartozó prob-
léma továbbá, hogy az alkotmánynak 
az utóbbi időben sokat idézett 53-as 
paragrafusa értelmében az alapve-
tő emberi jogokat csak különleges 
esetekben lehet korlátozni, csakis 
törvény – azaz a parlament által meg-
hozott jogszabály – által, és a korláto-
zásnak arányosnak kell lennie az azt 
kiváltó okkal. Ezzel szemben Románi-
ában mindenféle korlátozások lépnek 
érvénybe, amelyek nem törvény, ha-
nem rendeletek, határozatok formá-
jában születnek meg, másrészt 
arányosság tekintetében is 
eltúlzottak, különösen abban 
a vonatkozásban, hogy a vész-
helyzetre vonatkozó előírások 
némelyike szigorúbb korlá-
tozás, mint a szükségállapot 
idején bevezetett intézkedések 
– magyarázta az ügyvéd. Szerinte a 
személyes adatok védelmére vonatko-
zó jogszabály előírásaival is ütközik a 
kerthelyiséget működtető vendéglátó-
helyekre vonatkozó adatgyűjtési köte-
lezettség. „Ha a szükségállapot idején 
történt egy fertőzés, tudták azonosíta-
ni a kontaktokat telefonszám nélkül 
is, nehogy már most ne tudnák. De 
ha begyűjtik az adataimat, akkor az 
is érdekel, mi történik később velük, 
milyen módon tárolják, ki fér hozzá, 
vagy van-e arra garancia, hogy ami-
kor lejár ez a vészhelyzeti állapot, ak-
kor törlik” – fogalmazott, nem kíván-
va részletesebben kitérni arra, hogy 
miként lehet személyes adatokkal 
visszaélni. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy az általános adatvédelmi rende-
letre (GDPR) vonatkozóan az Európai 
Adatvédelmi Testület (European Data 
Protection Board) is állást foglalt köz-
leményben: ebben a szakhatóság azt 
írja, hogy nem ütközik a személyes 
adatvédelmi jogszabály előírásaiba 
a járvány visszaszorítása érdekében 
elrendelt adatgyűjtési intézkedés, 
de kihangsúlyozzák, hogy az adatok 
szigorú védelmét járvány idején ga-
rantálnia kell annak a félnek, amely 
azokhoz hozzájut.

Kávézás és adatvédelem
Mennyire jogszerű a kerthelyiségekre vonatkozó adatgyűjtési kötelezettség?

A regisztrációtól sokan idegen-
kednek, a vendégek adatait 
azon ban csak az egészségügyi 
szak hatóság kérheti ki, indokolt 
esetben

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Kinyitott a volt politikai foglyok irodája
A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége június 2-án kinyitotta 
irodáját a csíkszeredai megyeháza 311-es termében. Ügyfeleiket kedden 
és szerdán 10–12 óra között várják.

Vízszünet Csíkszereda több utcájában
A Harvíz Rt. vízszolgáltató tájékoztatója 
értelmében ún. vízveszteség-keresési 
munkálatok miatt szünetel a vízszolgálta-
tás csütörtökön éjfél és hajnali 5 óra között 
a csíkszeredai Octavian Goga, Decemberi 
forradalom, Kossuth Lajos, Márton Áron, 
Stadion, Szív, Szász Endre, Zöld Péter, 
Nicolae Bălcescu  és Hősök utcában, illetve 
a Vártéren és a Temesvári sugárúton.

• RÖVIDEN 

A z elmúlt napok visszafogott nö-
vekedése után szerdán ismét 

robbanásszerűen megemelkedett a 
fertőzöttek száma Hargita megyé-
ben: egyetlen nap alatt 13 új esetet 
igazoltak – derül ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal közleményéből.

Ezáltal 153-ra emelkedett a járvány 
kezdete óta a térségben igazolt koro-
navírus-fertőzések száma. Közülük 
56-an meggyógyultak, két személy 
elhunyt, 95 aktív fertőzöttet pedig a 
csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kórházakban tartanak megfi gyelés 
alatt. Az új esetek kapcsán az országos 
módszertannak megfelelően ezúttal 

sem közölték, hogy mely települések 
érintettek. Intézményes karanténban 
14-en, otthoni elkülönítésben pedig 
2190-en tartózkodnak a megyében, 
226-tal többen, mint egy nappal ko-
rábban. A karanténközpontokat eddig 
1004-en hagyták el, otthonaikat pedig 
6615-en a kéthetes elkülönítési időszak 
lejártával. Eközben Maros megyében 
mindössze eggyel emelkedett a koro-
navírus-fertőzéssel diagnosztizált sze-
mélyek száma tegnap estig.

Országszerte ismét 150 fölé emel-
kedett az újonnan koronavírussal di-
agnosztizáltak száma egy nap alatt: 
tegnap délután egy óráig 152 esetet 

regisztráltak 24 óra alatt, miközben 
egy nappal korábban ez az adat 119 
volt. Ugyanakkor ez az elvégzett 
tesztek száma növekedésének is be-
tudható: tegnapig több mint kétszer 
annyi tesztet végeztek el, mint az elő-
ző 24 órában.

Az igazolt koronavírus-fertőzöttek 
száma ezzel 19 669-re nőtt. Eközben 
a frissen kigyógyultak száma jelen-
tősen meghaladta az új fertőzöttekét: 
274, ezzel összesen már 13 800-an 
hagyhatták el gyógyultan a kórháza-
kat. A halottak száma lapzártánkig 
1288-ra nőtt, intenzív osztályon 162 
személyt ápoltak. (Iszlai Katalin)

Újabb 13 fertőzést igazoltak Hargita megyében




