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Hamarosan kihágásnak mi-
nősülnek és pénzbírságot 
vonnak maguk után a nyil-

vánosan vagy magánterületeken 
elkövetett szexuális és lelki zakla-
tások enyhébb formái, mint például 
a füttyögés vagy a sértő megjegyzé-
sek. A képviselőház a héten meg-
szavazta a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőségre és bánásmód-
ra vonatkozó, 2002-ból származó 
202-es számú törvény kiegészíté-
sére kidolgozott törvénytervezetet, 
amely szerint az említett kihágá-
sokért három és tízezer lej közötti 
pénzbírság róható ki.

Hiánypótló kiegészítés

A szigorításra azért volt szük-
ség, mert a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőségről és bánásmód-
ról szóló törvény jelenlegi formá-
ja csak a zaklatás súlyosabb, már 
bűncselekménynek minősülő for-
máiról rendelkezett, az enyhébb 
eseteket azonban büntetlenül meg-
úszhatták a zaklatók. Mint a ter-
vezet indoklásában rámutattak, 
további problémát jelent, hogy a 
nyilvános tereken történő zakla-
tásról egyetlen előírás sem rendel-
kezett, pedig az utcai zaklatásnak 
is nevezett jelenség országszer-
te igen elterjedt. Egy felmérés sze-
rint tízből nyolc nő nem érzi magát 
biztonságban éjszakánként az 

utcán, tízből négyen pedig nap-
közben sem. A most elfogadott ki-
egészítés által, amely azt követően 
lép érvénybe, hogy Klaus Johannis 
államfő kihirdeti, és megjelenik a 
Hivatalos közlönyben, tiltottá vá-
lik a szexuális és lelki zaklatás 
minden formája. Csép Éva And-
rea, az RMDSZ Nőszervezetének 
szociális és családügyekért fele-
lős ügyvezető alelnöke, a törvény-
módosítás egyik kezdeményezője 
érdeklődésünkre elmondta, nyil-
vános helynek számít például az 
autóbusz, ahol megtörténhet, hogy 
valaki megfogja egy idegen fene-
két, de diákok között és a munka-
helyeken is számos olyan zaklatás 
történik, amelyeket korábban nem 
büntetett a törvény. „Zaklatásnak 
minősül minden olyan élethelyzet, 
amelyben a bántalmazott nem érzi 
jól vagy biztonságban magát. Ebbe 
beletartoznak például a verbális 
megjegyzések, vagy az, ha vala-
ki után fütyülnek az utcán, meg-
fogják valamelyik testrészét, vagy 
bármely más módon kellemet-
len helyzetbe hozzák. Elsősorban 
megelőzési célból született ez a 
módosítás annak érdekében, hogy 
mielőtt valaki bármilyen zaklatás-
nak minősülő megjegyzést tenne, 
először kétszer gondolja át, hogy 
megéri-e, hiszen az már bünteten-
dő. Fontos azonban, hogy ez nem 
csak a nők védelméről szól, hanem 

ugyanúgy a férfiakat is érinti” – 
emelte ki Csép Éva Andrea.

Elhamarkodott döntés?

Az elképzelést Dósa Zoltán 
pszichológus is kedvezőnek íté-
li, véleménye szerint azonban a 
kiegészítés túl általános megfo-
galmazása visszaélésekre adhat 
lehetőséget. Mint mondta, gyak-
ran látható például sétálóutcákon, 
ahol teraszok is vannak, hogy fő-
ként a férfiak részéről valóban 
érkeznek vitatható megnyilvánu-
lások, mint a fütyülés vagy egyéb 

megjegyzések. „A jelenség azon-
ban a nők számára sem ismeret-
len, ők is ugyanúgy megnéznek 
egy jóképű férfit, a különbség 
csak annyi, hogy nem fütyülnek 
utána, mert valamivel visszafo-
gottabbak. A nők emellett pro-
vokatívabbak, ezt az utcán és a 
szórakozóhelyeken is látni lehet. 
Főként a tinédzserkorú lányok-
nál, akikben dúl egy bizonyos fokú 
feltűnési vágy, még jól is esik, ha 
egy férfi utánuk szól vagy fütyül, 
és mosollyal viszonozzák. En-
nek ellenére sok esetben kedve-
ző hatása lehet a kiegészítésnek, 

például a munkahelyeken vagy 
szórakozóhelyeken, ahol gyakran 
meghívás nélkül lépnek be vala-
ki intim zónájába. A zaklatás kér-
dése azonban nagyon szubjektív, 
és lehet, hogy valaki nem rossz-
indulatú szándékkal közeledik a 
másikhoz, a helyzet azonban még-
is elfajulhat, ha egy ártatlan gesz-
tus miatt feljelentést tesznek ellene. 
Ezután már azt is meg kellene vizs-
gálni, hogy hol, hogyan és miért tör-
tént az esetleges zaklatás” – zárta a 
pszichológus.
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Hamarosan kihágásnak minősül, és büntetni fogják a zaklatások enyhébb formáit

Tiltottá válik a füttyögés

Hamarosan tiltottá válik a szexuális és lelki zaklatás minden formája

Elvileg most már minden, az 
egészségbiztosítási pénztárral 
szerződésben álló szolgáltató ki-
állíthat beutalókat a páciensei-
nek, azonban a júliustól érvénybe 
lépett új típusú formanyomtat-
ványokból még mindig kevesebb 
van a kelleténél a Hargita megyei 
egészségbiztosítási rendszerben.

Mint ismert, egy hete még nem 
tudtak egészségügyi beutalókat 
kiállítani pácienseiknek egyes 
Hargita megyei egészségügyi 
szolgáltatók (háziorvosok, szak-
orvosok stb), mivel hiányoztak 
az e hónaptól használt új típusú 
küldőpapírok.

A Hargita Megyei Egészségbiz-
tosítási Pénztár korábbi tájékoz-
tatása szerint július végéig 150 
500 darabot kell kapniuk az új 
nyomtatványokból, ezek azonban 
nem egyszerre, hanem felosztott 
mennyiségekben érkeznek meg. 
Duda Tihamér, a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénz-

tár elnöke rámutatott, múlt héten 
már érkezett egy adag az új tí-
pusnyomtatványokból, hétfőn pe-
dig egy másik adag, viszont ez 
még mindig kevés, csak egy-egy, 
ötven űrlapot tartalmazó tömb 

jut belőlük szolgáltatónként. A 
nyomtatványokat egyébként a 
szolgáltatóknak meg kell vásá-
rolniuk. „Aki eljött a pénztárhoz 
és megvásárolta a maga részét, 
annak van beutalója. Hamarosan 

érkezik egy nagyobb tétel is az új 
formanyomtatványokból, így lesz 
tartalék is” – vetítette előre Duda. 

Szabó Soós Klára, a házi-
orvosokat tömörítő szövet-
ség Hargita megyei elnöke úgy 
látja, elvileg most már min-
denik egészségügyi szolgálta-
tónak kellene legyen beutalója, 
azonban mivel „szotyogtatva 
adják ezeket, az egyszer át-
vehető mennyiség nem fedi 
az egy havi szükségletet. Ez 
azoknak a kollégáknak kelle-
metlen leginkább, akik 50-100 
kilométerről kell felutazzanak 
Csíkszeredába, hogy megvá-
sárolják ezeket”. Az új beuta-
lókra vonatkozó jogszabályt az 
egészségügyi miniszter és az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár elnökének közös ren-
deletei (457/843/2018, illetve a 
456/842/2018) szabályozzák.

MOLNÁR RAJMOND

Már van beutaló, de nem elegendő

Új típusú beutalók. Még mindig keveset kaptak ezekből
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Elsőmise Szépvízen

Öt diakónust szentelt áldozópap-
pá Jakubinyi György érsek június 
29-én, pénteken. Az egyetlen 
csíkszéki elsőmisés, a szépvízi 
Antal Zoltán vasárnap, július 
15-én szülőfalujában mutat be 
primíciát fél egytől − ezt a Mária 
Rádió élőben közvetíti. Antal 
Zoltán augusztus elsejétől kezdi 
meg segédlelkészi szolgálatát a 
gyergyószentmiklósi Szent Ist-
ván-plébánián.

Kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt valaki után 

fütyülünk az utcán, ez ugyanis a közeljövőben akár 

tízezer lejünkbe is kerülhet egy frissen elfogadott 

törvénymódosítás szerint. Bár a szexuális és lelki 

zaklatás enyhébb formáit is kihágásnak minősítő 

előírás elsősorban megelőzési céllal született, egyes 

szakemberek szerint visszaélésekre is okot adhat. 
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