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Kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt valaki 

után fütyülünk az utcán, ez ugyanis a közeljövőben 

akár tízezer lejünkbe is kerülhet egy frissen elfoga-

dott törvénymódosítás szerint. Bár a szexuális és 

lelki zaklatás enyhébb formáit is kihágásnak minő-

sítő előírás elsősorban megelőzési céllal született, 

egyes szakemberek szerint visszaélésekre is okot 

adhat.

Hamarosan kihágásnak minősül, és büntetik a zaklatások enyhébb formáit

Tiltani fogják a füttyögést

Hamarosan tiltottá válik a szexuális és lelki zaklatás minden formája

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

vánosan vagy magánterülete-
ken elkövetett szexuális és lelki 
zaklatások enyhébb formái, mint 
például a füttyögés vagy a sértő 
megjegyzések. A képviselőház a 
héten megszavazta a nők és fér-
fiak közötti esélyegyenlőségre 
és bánásmódra vonatkozó, 2002-
ből származó 202-es számú tör-
vény kiegészítésére kidolgozott 
törvénytervezetet, amely szerint 
az említett kihágásokért 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 minő-
sülő formáiról rendelkezett, az 
enyhébb eseteket azonban bün-
tetlenül megúszhatták a zakla-

tók. Mint a tervezet indoklásában 
rámutattak, további problémát je-
lent, hogy a nyilvános tereken tör-
ténő zaklatásról egyetlen előírás 
sem rendelkezett, pedig az utcai 
zaklatásnak is nevezett jelenség 
országszerte igen elterjedt. Egy 
felmérés szerint tízből nyolc nő 
nem érzi magát biztonságban éj-
szakánként az utcán, tízből né-
gyen pedig napközben sem. A 
most elfogadott kiegészítés által, 
amely azt követően lép érvény-
be, hogy Klaus Johannis államfő 
kihirdeti, és megjelenik a Hiva-
talos Közlönyben, tiltottá válik a 
szexuális és lelki zaklatás min-
den formája. Csép Éva Andrea, 
az RMDSZ Nőszervezetének szo-
ciális és családügyekért felelős 
ügyvezető alelnöke, a törvény-
módosítás egyik kezdeménye-
zője érdeklődésünkre elmondta, 
nyilvános helynek számít pél-
dául az autóbusz, ahol megtör-
ténhet, hogy valaki megfogja egy 
idegen fenekét, de diákok között 
és a munkahelyeken is számos 
olyan zaklatás történik, ame-

lyeket korábban nem büntetett a 
törvény. „Zaklatásnak minősül 
minden olyan élethelyzet, amely-
ben 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. Elsősor-
ban megelőzési célból született 
ez a módosítás annak érdekében, 
hogy mielőtt valaki bármilyen 
zaklatásnak minősülő megjegy-
zést tenne, kétszer is gondol-
ja át, hogy megéri-e, hiszen az 
már büntetendő. Fontos azonban, 
hogy ez nemcsak a nők védelmé-
ről szól, hanem ugyanúgy a fér-
fiakat 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 visszafogottabbak. 
A nők emellett provokatívabbak, 
ezt az utcán és a szórakozóhelye-
ken is látni lehet. Főként a tiné-

dzserkorú lányoknak, akikben dúl 
egy bizonyos fokú feltűnési vágy, 
még jól is esik, ha egy férfi utá-
nuk szól vagy fütyül, és mosoly-
lyal viszonozzák. Ennek ellenére 
sok esetben kedvező hatása lehet 
a kiegészítésnek, például a mun-
kahelyeken vagy szórakozóhe-
lyeken, ahol gyakran meghívás 
nélkül lépnek be valaki intim zó-
nájába. A zaklatás kérdése azon-
ban nagyon szubjektív, és lehet, 
hogy valaki nem rosszindulatú 
szándékkal közeledik a másikhoz, 
a helyzet azonban mégis elfajul-
hat, ha egy ártatlan gesztus miatt 
feljelentést tesznek ellene. Ezután 
már azt is meg kellene vizsgálni, 
hogy hol, hogyan és miért történt 
az esetleges zaklatás” – zárta a 
pszichológus.

ISZLAI KATALIN
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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 újtípusú 
küldőpapírok. A Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár ko-
rábbi tájékoztatása szerint július 
végéig 150 500 darabot kell kapni-
uk az új nyomtatványokból, ezek 
azonban nem egyszerre, hanem 
felosztott mennyiségekben érkez-
nek meg. Duda Tihamér, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár elnöke rámutatott, múlt héten 
már érkezett egy adag az új típus-
nyomtatványokból, hétfőn pedig 

egy másik adag, viszont ez még 
mindig kevés, csak egy-egy, öt-
ven űrlapot tartalmazó tömb jut 
belőlük szolgáltatónként. A nyom-
tatványokat egyébként a szolgál-
tatóknak meg kell vásárolniuk. 
„Aki eljött a pénztárhoz és megvá-
sárolta a maga részét, annak van 
beutalója. Hamarosan érkezik egy 
nagyobb tétel is az új formanyom-
tatványokból, így lesz tartalék is” 
– vetítette előre Duda. 

Soós-Szabó Klára, a háziorvoso-
kat tömörítő szövetség Hargita me-
gyei elnöke úgy látja, elvileg most 
már mindenik egészségügyi szol-
gáltatónak kellene legyen beuta-
lója, azonban mivel „szotyogtatva 
adják ezeket, az egyszer átvehe-
tő mennyiség nem fedi az egy havi 
szükségletet. Ez azoknak a kol-
légáknak kellemetlen leginkább, 
akik 50-100 kilométerről kell fel-
utazzanak Csíkszeredába, hogy 
megvásárolják.” Az új beutalókra 
vonatkozó jogszabályt az egész-
ségügyi miniszter és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár el-
nökének közös rendeletei szabá-
lyozzák.

MOLNÁR RAJMOND

Már van beutaló, de nem elegendő

Újtípusú beutalók. Még mindig keveset kaptak
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Erdélyi Napló-lapszemle

Erdélyi Napló, 28. szám. A Magyar Unitárius Egyház Vallásszabad-
ság Házának felavatásával folytatódott július 7-én, Kolozsváron az 
1568-as tordai vallásügyi határozat 450 esztendős évfordulóját 
ünneplő jubileumi év. Kolozsvár egyik legrégebbi házában, a fél év-
ezredes épületben az igen gazdag építészeti örökség mellett a lá-
togatók megtekinthetik az unitárius egyház több évszázados tárgyi 
örökségét is. Az Erdélyi Napló kétoldalas, színes riportban számol 
be az eseményről. Összefogás Bekéék megmentéséért című ösz-
szeállításában a hetilap az Erdélyben ritkán tapasztalható magyar 
pártok fölötti összefogásról ír, amely több nagyméretű tiltakozó 
megmozdulásban is megmutatkozik, de a politikusok nemzetközi 
lobbitevékenységében is bíznak annak érdekében, hogy a székely 
terroristaper bebörtönzött áldozatainak ügyében igazság szüles-
sen. A témához kapcsolódik a lap Kirakatperek a centenárium évé-
ben című vezércikke is.

Kreatív kisiparosokat fognak felkarolni

Megtörtént a felmérés, így az udvarhelyszéki vállalkozói igényt 
figyelembe véve kreatív kisipari inkubátorházat hoznak létre Szé-
kelyudvarhelyen arra a területre, melyet tavaly év végén vásárolt a 
város a barompiac mögött. „A kiküldött kérdőívekre több mint szá-
zan válaszoltak, a kézművesség pedig toronymagasan vezetett, így 
a pályázat, melyet leadtunk, hivatalosan kreatív ipar néven fut. Na-
gyon tágan határoztuk meg a területet, hogy ne kössük meg a saját 
kezünket, így minden kisiparos helyet kaphat benne” – közölte Der-
zsi László projektfelelős. A pályázatot két hónapja leadták, azonban  
elbírálása közel egy évet is igénybe vehet, majd azt követi a közbe-
szerzési eljárás, így legalább két év, mire kezdődhet az építkezés.




