A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSA EURÓPÁBAN CSAK A ROMÁNOK
ELŐJOGA?
A közös európai piac egyik vívmánya, hogy az európai polgárok minden
tagországban felajánlhatják szolgáltatásaikat. Így 2014. január 1-e óta a román
útlevéllel rendelkezők munkavállalási engedély nélkül is dolgozhatnak
Hollandiában. Mindezeknek a jogoknak oda vissza kell működniük, de pontosan
itt kezdődnek a gondok.
Elmúlt év december 24-én kísérletet tettem az európai jogaim érvényesítésére,
hogy egy másik európai tagországban magyar tolmácsként dolgozzam. Ezen a
napon egy rádiós újságírónak tolmácsoltam, akinek néhány kérdése volt egy
román intézmény számára, Romániában, Marosvásárhelyen. Ebben a városban
a magyar nyelv egy hivatalos nyelv és a román törvények szerint a hivatalos
szerveknek kötelező módon szóban és írásban válaszolniuk kell ezen a nyelven.
Ez gyakorlatilag semmiféle akadályba nem ütközhet, hiszen ennek a városnak
az 50%-a magyar anyanyelvű.
Arra kértem a helyi rendőrséget, hogy magyar nyelven segítsenek, amit
megtagadtak tőlem. Asszertívan léptem fel, és megmutattam a helyi
rendőröknek az érvényben lévő román törvényeket, mint például a román
alkotmány 120. cikkelyét. A megnevezett törvény értelmében minden olyan
közigazgatási egységben, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 20%-ot,
a magyar nyelv hivatalos nyelvként használandó. Asszertivitásomra válaszként
bilincset kaptam és egy ütést a hátamra, valamint része lehettem egy
megfélemlítő beszélgetésnek, melyben felhívták a figyelmemet arra, hogy nem
kellene egy forradalmat kirobbantanom.
Az igazoltatásomra csak azután került sor, hogy megütöttek. Amikor kiderült,
hogy holland állampolgár vagyok megváltozott a hangulat, a hivatalnokok
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nyelvhasználatom miatt. Ez csak azt bizonyítja, hogy magyar tolmácsként
nagyon jól végzem a munkám.
Összefoglalva tehát, holland vállalkozóként az európai jogaim csorbultak, és a
román hivatalos szervek mindent elkövettek annak érdekében, hogy
lehetetlenné tegyék a szakmám gyakorlását. Hollandiában egy román
állampolgár
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Természetesen azonnal felvettem a kapcsolatot egy ügyvéddel, aki képvisel
engem a jogi procedúra során.
Ez úton fel szeretném hívni a többi NGTV- tag figyelmét arra, hogy én a saját
bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy azok a jogok, amelyeket a román
állampolgárok Hollandiában követelnek, és amely jogokkal itt élnek,
Romániában nem gyakorolhatók. A fent említett történésekről rádióműsor is
készült.
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