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 » HAJNAL CSILLA

Hátrányosan megkülönböztetőnek találta 
az Országos Diszkriminációellenes Ta-

nács (CNCD) az egészségügyi és oktatásügyi 
minisztérium közös döntését, miszerint a 
nyolcadikosok záróvizsgáján és az érettségi 
első fordulóján csak akkor vehetnek részt a 
diákok, ha 37,3 Celsius-fok alatti a testhő-
mérsékletük. Azt javasolják, hogy ezek a di-
ákok egy külön teremben vizsgázzanak tár-
saikkal egy időben. A nép ügyvédje, Renate 
Weber fordult az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz (CNCD) azzal, hogy diszkri-
minatívnak tartja a döntést. Asztalos Csaba, 
az Országos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) elnöke lapunk kérésére továbbította 
a tanács döntését, miszerint a nép ügyvédje 
által jelentett probléma valóban közvetetten 
hátrányos megkülönböztetést jelent. Mint 
írták, a miniszteri rendelet nem éri el ere-
deti célját, azaz a vizsgázók biztonságának 
megóvását, ugyanis nem létezik orvosi bizo-
nyíték arra, hogy azok a személyek, akiknek 
37,3 Celsius-fok fölötti a testhőmérsékle-
tük, SARS-CoV-2 vírushordozók lennének. 
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy 
az is lehet vírushordozó, akinek a testhő-
mérséklete a normális paraméterek között 
mozog, azaz tünetmentes. Mint fogalmaz-
nak, számos más kiváltó ok létezik, ame-
lyek miatt valakinek 37,3 fölé emelkedhet a 

hőmérséklete. Továbbá azt is megjegyzik, 
hogy minden diáknak kötelessége betartani 
a kétméteres távolságot és az előírt fertőtle-
nítési intézkedéseket, ezért a megnöveke-
dett testhőmérsékletnek csak jelzésértéke 
van, és nem jelent orvosi bizonyítékot arra, 
hogy az adott személy SARS-CoV-2 vírushor-
dozó – olvasható a diszkriminációellenes 

tanács döntésének indoklásában. Ugyanitt 
megjegyzik, a megoldás, amely nem lenne 
megkülönböztető jellegű, és a kitűzött célt is 
elérné, az lehet, hogy ezek a diákok ugyan-
abban az időben, de más teremben vizsgáz-
hassanak. „Az oktatáshoz való alapvető jo-
got sérti az említett rendelet. Az oktatáshoz 
való jog ugyanis magában foglalja azt is, 

hogy minden diáknak joga van ugyanahhoz 
a vizsgakörülményekhez, tételekhez és fel-
méréshez” – írják a dokumentumban. A mi-
niszteri rendeletet megelőzően Luminița 
Rodica Barcari, az oktatási minisztérium 
államtitkára május 26-án úgy nyilatkozott, 
hogy azok a diákok, akik fennakadnak a láz-
mérőszűrőn, vagyis 37,3 Celsius-fok fölötti 
lesz a testhőmérsékletük, letehetik a vizsgát 
egy külön, másoktól izolált teremben, attól 
függően, hogy mit javasol az egészségügyi 
minisztérium. Két nappal később azonban 
Klaus Iohannis államfő azt közölte a sajtó-
val, hogy ezek a diákok nem záróvizsgáz-
hatnak és érettségizhetnek a többiekkel egy 
időpontban, számukra külön vizsgaidősza-
kot szerveznek. A rendelet szerint a nyolca-
dikosok záróvizsgája az eredeti vizsganaptár 
szerint június 15-én kezdődik a román nyelv 
és irodalom írásbelivel. Június 29-én kezdő-
dik a felmérés azok számára, akiket a test-
hőmérséklet-mérés után nem engednek be 
a vizsgaterembe. Az érettségizők esetében 
június 22-én veszi kezdetét a vizsga szintén a 
román nyelv és irodalommal, a „kiszűrtek” 
július 6-án mehetnek vizsgázni – természe-
tesen más tételeket kapnak akkor.

A június 2-án kezdődött felkészítő idő-
szakban egyébként az oktatási miniszté-
rium adatai szerint országszerte összesen 
30 olyan tanulót „szűrtek ki”, akiknek 37,3 
Celsius-fok fölött volt a testhőmérsékletük.

Diszkrimináció éri a „lázmérőszűrőn” fennakadt diákokat

Javaslat: a „lázas” diákok külön teremben vizsgázzanak társaikkal egy időben
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CSÉP ANDREA KÉPVISELŐ SZERINT FELTÉTLENÜL SZÜKSÉG VOLT A HOZZÁTARTOZÓI ONLINE ZAKLATÁS JOGSZABÁLYBA FOGLALÁSÁRA

Büntethető a családon belüli netes erőszak
Immár a törvény szerint is erő-
szaknak minősül a családon belüli 
online zaklatás. Csép Andrea, a 
jogszabály-módosítás egyik kezde-
ményezője szerint ennek köszönhe-
tően büntethetővé válik, ha valaki 
például visszaél az élettársáról 
készült fotókkal. Ugyanakkor a 
rendelkezés a hasonló jellegű tettek 
megelőzését is szolgálja.

 » BÍRÓ BLANKA

A felelősségre vonás és a megelőzés 
szempontjából is előrelépés, hogy a 
képviselőház a héten megszavazta: 

az úgynevezett cyber (kiber) erőszak is be-
kerül a családon belüli erőszak meghatáro-
zásába. Csép Andrea RMDSZ-es parlamenti 
képviselő, az alsóház munkaügyi és szoci-
ális bizottságának titkára, a törvény egyik 
kezdeményezője a Krónikának kifejtette, 

a 2003/217-es kerettörvény célozza a csa-
ládon belüli erőszak felszámolását. A jog-
szabály két évvel ezelőtti módosításában 
pontosan meghatározták a családon belüli 
erőszak formáit. A jogszabály kiterjed a fi -
zikai, szexuális, pszichológiai, gazdasági, 
szociális és szellemi erőszakra, érinti a csa-
ládi környezetet, a házasságban élőket, az 
elvált feleket, az élettársakat, függetlenül 
attól, hogy a bántalmazó közös háztar-
tásban él vagy sem az áldozattal. A héten 
elfogadott jogszabállyal ezt kibővítették: a 
meghatározásba bekerült a számítógépes 
vagy cybererőszak is.

A törvény szerint erőszaknak minősül 
az online zaklatás, az áldozatot a nemi-
ségében bántó üzenetek, illetve ha online 
nyomoznak utána, vagy olyan informá-
ciókat – például intim tartalmakat, tele-
fonbeszélgetéseket – tesznek róla közzé, 
amelyeket nem engedélyezett. Az, hogy 
mindez bekerült a családon belüli erőszak 
meghatározásába, segíti a nyomozó ható-
ságokat, hogy felismerjék, beazonosítsák 
a tettet, az elkövető pedig felelősségre 

vonható, büntethető – hívta fel a fi gyel-
met a szakpolitikus. Hozzátette, a törvény 
kimondottan a családon belüli erőszakról 
szól, erre dolgozták ki, nem vonatkozik 
például a munkahelyi zaklatásra. Csép 
Andrea hangsúlyozta, erre feltétlenül 
szükség volt, hiszen ma már mindenkinek 
rendelkezésére áll a technológia, videók, 
fotók készülnek, melyek megmaradnak, 
és ha egy párkapcsolat véget ér, az egyik 
fél bosszúból, felindultságból vagy zsa-
rolási szándékkal is közzéteheti ezeket, 
visszaélhet vele. Viszont ha mindez bün-
tethető, akkor megelőzésként is szolgálja 
a jelenség visszaszorítását.

A képviselő felidézte, hogy amikor a ter-
vezeten kezdtek dolgozni, 2017-es adatok 
álltak a rendelkezésükre, és azokból kide-
rült, hogy a családon belüli erőszak áldo-
zatainak 45 százaléka online agresszióról 
is beszámolt, tehát az áldozatok közel felét 
a kibertérben is zaklatta a bántalmazó. A 
pornóbosszú áldozatainak 93 százaléka sú-
lyos lelki bántalmazást élt át. Ijesztő törté-
netekről számoltak be, például arról, hogy 

az apa zsarolta a szexuálisan bántalmazott 
lányát, hogy közzéteszi interneten a róla 
készített aktfotót. A világszinten készült 
statisztikák is azt mutatják, hogy ez a faj-
ta erőszak egyre nagyobb méreteket ölt, fel 
kell lépni ellene – szögezte le Csép Andrea.

A parlamenti képviselő arra is kitért, 
hogy sok esetben a hatóságok nem voltak 
felkészülve arra, miként kezeljék ezt a tí-
pusú zaklatást, bántalmazást, számukra 
is fogódzót jelent a törvény. A jogszabály 
alkalmazási folyamatába bevonták a köz-
lekedési, infrastrukturális és kommuniká-
ciós minisztériumot, amelynek szakem-
berei eddig is ellenőrizték a számítógépes 
bűnözést, ám csak az internetes erőszak 
egy részét, például a nagyobb mennyiségű 
szexuálistartalom-letöltéseket vizsgálták. 
Csép Andrea felidézte, hogy az iskolán be-
lüli számítógépes erőszak (cyberbullying) 
fogalma már tavaly bekerült az oktatási 
törvénybe – annak is a pontos meghatáro-
zása, hogy a pedagógusok felismerjék, de 
arra is van szabályzat, miként lépjenek fel 
ellene, vagy miként előzzék meg.




