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ELÉGEDETLEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEKVÉDELEM A KARANTÉNTÖRVÉNY TERVEZETÉVEL

„Ne csináljanak rendőrt az orvosból!”

A karanténtörvény tervezete értelmében az orvosnak kell eldöntenie, ki kerül kórházba, ki karanténba 

A karanténtörvény tervezete 
szerint többletterheket rónának 
az egészségügyi alkalmazottak-
ra, akik amúgy is nehéz helyzet-
ben vannak: kimerültek, stressz 
hatása alatt dolgoznak – közöl-
ték a Sanitas egészségügyi szak-
szervezet képviselői. A Sanitas 
azt követeli, hogy módosítsák a 
jogszabály tervezetét, amelynek 
értelmében az orvosnak „ren-
dőrként” kellene viselkednie.

 » BÍRÓ BLANKA

A karanténtörvény tervezetének 
korrigálását követeli a szená-
tustól a Sanitas egészségügyi 

szakszervezet. Meglátásuk szerint a 
dokumentum több anomáliát tartal-
maz. Egyrészt megfosztja alapvető 
jogaiktól az egészségügyi szakembe-
reket azzal, hogy akaratuk ellenére 
áthelyezhetik őket, másrészt több-
lethatáskörökkel terheli őket, hiszen 
az orvosra bízza, hogy a koronaví-
rus-fertőzötteket akaratuk ellenére 
kórházba utalja, vagy karanténra 
kötelezze. Vasile Neagovici, az érdek-
védelmi szakszervezet Kovászna me-
gyei elnöke lapunknak elmondta, 
közel négy hónapja „csúfot űznek” 
az egészségügyi alkalmazottak-
ból, olyan pótlékokat, juttatásokat 
hagytak jóvá számukra, melyekre 
nincs anyagi fedezet. „A karantén-
törvény tervezete miatt betelt a po-
hár. A munkatársaink kimerültek, 
stresszhatás alatt dolgoznak. Nem 
hiányzik, hogy újabb terheket rója-
nak rájuk” – szögezte le a bizalmi. A 
tervezet hatodik cikkelyében az áll, 
hogy ha egy orvos megállapítja a fer-
tőzés kockázatát, eldöntheti, hogy 
a beteget elkülöníti a kórházban, 
vagy karanténba helyezheti, majd 
24 órán belül tájékoztatni kell erről 

a közegészségügyi igazgatóságot. 
„Ne hárítsák át ezt a feladatot az or-
vosokra, az orvos nem rendőr, nincs 
szükség újabb konfl iktusforrásra az 
orvos és a beteg között” – szögez-
te le Neagovici. Az érdekvédelmi 
szervezet meglátása szerint ezt a 
döntést, akárcsak korábban, a köz-
egészségügyi igazgatóságoknak vagy 
a megyei sürgősségi bizottságoknak 
kell meghozniuk, majd a rendfenn-
tartóknak kell ellenőrizniük annak 
a betartását. A szakszervezet azt is 
nehezményezi, hogy a törvényterve-
zet értelmében az egészségügyi sze-
mélyzet bármikor, akár akarata elle-
nére, áthelyezhető. „Ez nem történt 
meg a szükségállapot alatt, most, a 
veszélyhelyzetben mi értelme lenne 
újabb terhet róni az egészségügyi 
alkalmazottakra?” – vetette fel az 
érdekvédelmi szervezet háromszéki 
vezetője. A Sanitas közleményében 

úgy fogalmaz, a tervezet alapján az 
egészségügyi alkalmazottak kettős 
szerepkörben találják magukat: 
rabszolgaként tekintenek rájuk, 
megfosztva őket alapvető jogaik-
tól, másrészt elvárják tőlük, hogy 
inkvizítorként döntsenek a rájuk 
bízott betegek karanténba kény-
szerítéséről. Bár a tervezetben 
ezek a paragrafusok szerepelnek, 
Raed Arafat belügyminisztériumi 
államtitkár azzal vágott vissza, 
hogy az érdekvédelmi szervezet 
„nem is olvasta a dokumentu-
mot”, különben nem mondanák, 
hogy inkvizítorszerepet bíznak az 
orvosokra. A karanténtörvényt a 
képviselőház megszavazta, a sze-
nátusnak kell döntő házként vok-
solnia róla. Amíg a jogszabályt 
nem szavazzák meg, a hatóságok-
nak nincs jogi eszközük a járvá-
nyügyi szabályok betartatására.

 » A szakszer-
vezet azt is 
nehezményezi, 
hogy a törvény-
tervezet értelmé-
ben az egészség-
ügyi személyzet 
bármikor, akár 
akarata ellenére, 
áthelyezhető.
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 »  SIMON VIRÁG

E rőszakba torkollt a kötelező maszk 
hiánya miatt kialakult vita egy ma-

rosludasi üzletben. Az előírások elle-
nére nem viselt védőálarcot a boltban 
egy férfi  hétfő délután. Az üzletvezető 

és felesége is felszólította a vásárlót, 
hogy tegyen fel arcvédőt, vagy hagyja 
el a helyiséget. Miután ezt a potenci-
ális vevő megtagadta, veszekedés tört 
ki hármójuk között, majd a két férfi  
ütlegelni kezdte egymást. A helyszínre 
kiszállt a rendőrség is. Mint Emanuela 

Farcaș, a Maros megyei rendőr-főka-
pitányság sajtószóvivője elmondta, a 
37 éves férfi t megbírságolták a maszk 
viselésének elmulasztása miatt, illetve 
mindkét férfi  ellen bűnügyi kivizsgálás 
indult csendháborítás és verekedés 
vádjával.

Verekedés tört ki egy üzletben a maszk hiánya miatt

 » Ütlegelni 
kezdte egymást 
az üzletvezető és 
a maszk nélküli 
vásárló.

Pert vesztett a 
szentegyházi elöljáró

Nem fogadta el a marosvásárhelyi 
ítélőtábla a tisztségéből össze-

férhetetlenség miatt felfüggesztett 
szentegyházi polgármester, Molnár 
Tibor fellebbezését, aki azért for-
dult másodfokon is a bírósághoz, 
hogy érvénytelenítsék a mandátu-
ma megszűnéséről szóló prefektusi 
rendeletet. 

Az elöljáró közben az elsőfokú 
ítélet felülvizsgálatát is kérte. Mol-
nár Tibor polgármesteri mandátu-
mát Hargita megye prefektusának 
rendelete alapján január 30-ától 
tekintik megszűntnek. A városve-
zető a Hargita megyei törvényszé-
ken közigazgatási bírósági eljárás 
során kérte a felfüggesztésről 
szóló prefektusi rendelet érvény-
telenítését, ám keresetét febru-
árban elutasították. Ezt követően 
a marosvásárhelyi ítélőtáblához 
nyújtott be fellebbezést, amelyet 
tegnap elutasítottak. Az elsőfokú 
ítélet kihirdetése után az elöljáró a 
Hargita megyei törvényszéken egy 
újabb keresetet iktatott, amely-
ben a február 26-án hozott ítélet 
felülvizsgálatát kérte. Molnár Tibor 
szerint a per elsőfokú tárgyalá-
sán a bíró nem vette figyelembe a 
vonatkozó törvényt, amely azt írja, 
hogy az eset elévült. Egyébként 
a marosvásárhelyi ítélőtábla telje-
sen másképp döntött Gelu Gavril 
Țepeluș salamási alpolgármester 
ügyében, aki év elején ugyancsak 
összeférhetetlenség miatt veszítet-
te el tisztségét.

Molnár Tiborról – aki akkor még 
Szentegyháza alpolgármestere 
volt – 2016 áprilisában állapította 
meg az összeférhetetlenséget az 
Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség, amely szerint az elöljáró 
2011 októbere és 2014 júniusa 
között alpolgármesterként a hely-
beli Tamási Áron Általános Iskola 
vezetőtanácsi tagja is volt, ezzel 
pedig megsértette a köztisztségek 
gyakorlása átláthatóságának bizto-
sítását, a korrupció megelőzését és 
büntetését célzó törvény előírásait. 
A 2019. évi 54-es számú törvény 
értelmében viszont a köztisztséget 
betöltő személyek az összeférhe-
tetlenség időszaka utáni három év 
elteltével elévülés miatt nem von-
hatók felelősségre. (Kovács Attila)




