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BEVEZETÕ

Kedves egyetemista!
Amikor az ember elindul otthonról azzal az elhatározással, hogy

egyetemi diplomát szerezzen, arra számít, hogy a legnagyobb
nehézségei a tanulással, a vizsgákkal lesznek. Hamarosan
azonban rádöbben, hogy az egyetemista élet nem csak ezen
megpróbáltatásokból áll.

A kezedben levõ füzetet azzal a céllal készítettük, hogy
segítségedre legyen az egyetemi évek alatt. A cél, mint ahogy az
alcím is utal rá, a “túléléshez” szükséges információk átadása,
olyan jogszabályok lefordítása közérthetõ nyelvezetre, amelyek
segítenek átvészelni a hétköznapok problémáit. A törvények
sokasága és a kiadvány mérete nem teszi lehetõvé, hogy teljes
“kiképzést” nyújtsunk, így a legjellemzõbb, legtöbbször elõfordu-
ló helyzetek ismertetése került bele a Piros Okosba. A Piros Okos
útmutató, amennyiben szükséged van az itt feldolgozott jogsza-
bályok valamelyikére, akkor ajánljuk, hogy olvasd el a teljes
törvényt.

A füzet kezdeményezõi köszönetet mondanak azoknak a
joghallgatóknak, akik szabadidejük egy részét törvények böngé-
szésére, “lefordítására” szánták.
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Kevésbé népszerû kiadó lakások.



E fejezet elsõsorban annak szól, aki bérelt lakásban szeretné
(vagy nincs más választása) eltölteni az egyetemi éveket. Hasznos
dolgokat találsz benne, nem csak abban az esetben, ha saját
szakálladra keresed a tetõt a fejed fölé, hanem akkor is, ha egy
ingatlanközvetítõt bízol meg e hõsies feladat végrehajtásával.  

A törvény
A tulajdonos és bérlõ közötti viszonyt elsõsorban a lakás-tör-

vény szabályozza (Legea locuinþei 114/1996).
Azok a fogalmak, hogy tulajdonos meg bérlõ minden valószínû-

ség szerint, mindenki számára teljesen világosak, és a bér sem
szorul különösebb magyarázatra. Érdemes azonban megemlíteni,
hogy ha a felek egyetértenek benne (és ezt szerzõdésben is
leszögezik) van rá lehetõség, hogy a lakbér ne kizárólag pénzben
legyen kifejezve.

Példa: Kimeszeled a lakást, vagy központi fûtést szereltetsz a
lakásba, s ennek értelmében majd x hónapig bizonyos százalékkal
kevesebb lakbért fizethetsz.

Mit kell tartalmazzon a lakásbérleti szerzõdés?
Olyan fontos dolgok mellett, mint a lakás címe, területe, a hasz-

nált udvarok és kertek területe (amennyiben van ilyen), a követke-
zõket:

- a bér nagysága, módosítási lehetõségei és fizetési módszere
- elõre kifizetett bér 
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- a kulcsátadás helye és módja
- a felek kötelezettségei
- a lakásban található tárgyak és felszerelések leltára
- mikor lép érvénybe a szerzõdés és mennyi idõre szól
- kik fognak veled lakni a lakásban
és más, a felek által elfogadott kikötések.

A tulajdonos kötelezettségei:
Átadási kötelezettség: A felek által megegyezett idõpontban át

kell adja a lakást használható állapotban (28. cikk, (a) pont, 114-
es törvény);

A javítások elvégzésének kötelezettsége: a tulajdonos abban az
állapotban kell tartsa a lakást, ahogyan azt bérbe adta (ez csak
azokra a javításokra vonatkozik, amelyek a normális használat
mellett válnak szükségessé).

Példa: Ha a vízcsap meglazul.
Ha a tulajdonos nem végzi el a fent említett kötelezettségeit,

akkor kifizetheted te, és jogod van ezen költségeket visszatartani
a lakbérbõl (30 cikk, 114-es törvény);

A bérlõ kötelezettségei:
Úgy használja a lakást, mint egy tulajdonos, a rendeltetésének

megfelelõen (1429. cikk, Polgári Törvénykönyv – Codul Civil).
Ha a lakást nem a rendeltetésnek megfelelõen használod

(nyitsz egy netklubbot), vagy nem engedélyezett módosításokat
hajtasz végre (a    WC-t összenyitod a szobáddal, mert lusta vagy),
a tulajdonos kérheti az eredeti állapot  visszaállítását, felbonthat-
ja a szerzõdést, sõt még kártérítés fizetésére is kötelezhet téged.
Ha például bekötöd az internetet a lakásba, elköltözéskor kérheti,
hogy köttesd ki, ám, amennyiben nem kéri, jogod van ahhoz a
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pénzhez, amennyivel “jobbá tetted” az ex-lakásod (vagyis vissza-
kaphatod a beköttetés költségét).

Azoknak a dolgoknak a javítását kell te kifizesd, amelyeket te
tettél tönkre.

Példa: kitörött ablak, leszakadt szekrényajtó, eldugult kagyló,
össze-vissza vörösborozott szõnyeg (29. cikk (a), (b) 114-es tör-
vény). (Természetesen a törvény nem tér ki pontosan a vörösbor
okozta károk elemzésére és osztályozására, noha jobban belegon-
dolva az ilyen jellegû jogalkotás, lehet  kicsit feldobná az ügyvédek
munkáját.)

A vörösboros pacákkal ellentétben, ha egy tömbház központi le-
folyója dugul el, ennek a javítását a tulaj fizeti (természetesen csak
a te lakrészedre esõ összeget).

A vendégeid, rokonságod által okozott károsodások, "eltûné-
sek" (WC fedõ) szintén a te pénztárcádat terhelik. (1434. cikk, Pol-
gári Törvénykönyv)

Amennyiben egy kívülálló bármilyen módon kellemetlenséget
okoz a lakás normális használatában, kötelességed errõl értesíte-
ni a tulajdonost.

A lakást abban az állapotban kell elhagynod, amilyen állapot-
ban kaptad –  az persze nem baj, ha a krumplisütés eredménye-
ként a kályha mögött néhány olajfolt van - (29. cikk, (d) pont,
114-es törvény).  (Igen, a krumplisütés okozta károk tekintetében
a jogalkotás még hiányosnak mondható.)

Na igen, és végül ne feledkezz meg arról, hogy a kötelezettsé-
geid közé tartozik az is, hogy havonta lakbért és közköltséget
fizess.

Néhány gondolat az albérlõrõl  
Albérlõ az a személy, aki a bérlõtõl béreli a lakást. De lássuk,

hogyan is mûködik ez a gyakorlatban. Elõre is elnézést kérünk ama
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viszonylagos fantáziátlanság miatt, amirõl a következõ példánk
fõszereplõinek névadása közben tettünk tanúbizonyságot, bármi-
lyen hasonlóság a valósággal pusztán a véletlen mûve:

Adott tehát egy tulajdonos, aki a lakást kiadja Pistának bérbe, az-
tán Pista az egyik szobát (vagy az egész lakást) bérbe adja Juliskának.

Pista csak akkor adhatja bérbe a lakást Juliskának, ha:
1. A Pista és a tulaj közti szerzõdés nem tiltja ezt (26. cikk 114-es

törvény).
2. A Pista és Juliska közti (alszerzõdés nem "ellenkezik" a tulaj és

Pista közti szerzõdéssel (Ha a Pista és a tulaj közti szerzõdés arról
szól, hogy lakni akar abban a lakásban, akkor Juliska nem rendezhet
be egy laboratóriumot hidrogénbomba kísérletekhez).

A szerzõdés meghosszabbítása
Tudj róla, hogy a szerzõdés lejárta elõtt 30 nappal a tulajdonos

köteles tudatni veled (írásban), hogy nem akarja neked tovább kiad-
ni a lakást, vagy milyen más feltételek teljesítésére kötelez ahhoz,
hogy meghosszabbítsa a szerzõdésedet. Amennyiben nem teszi ezt
meg, a szerzõdés ugyanazokkal a feltételekkel folytatódik.

A lakásbérleti szerzõdés felbontása 
1. A Te kérésedre
Bármikor felbonthatod a szerzõdést, azzal a feltétellel, hogy 60

nappal azelõtt szólsz  – még két hónapig ott kell laknod, vagy
legalábbis lakbért kell fizetned (24. cikk (a) pont, 114-es törvény).

2. A tulajdonos kérésére
A tulajdonos a meghatározott idõre szóló szerzõdést egyoldalúan

nem bonthatja fel csak a következõ esetekben: (24. cikk, (b) pont,
114-es törvény)

- egymás után 3 hónapon keresztül nem fizettél lakbért vagy
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közköltséget
- a lakásban lényeges károkat okoztál, berendezéseket "hatásta-

lanítottál" (hûtõ, kagyló stb), esetleg ezt-azt eladtál
- nem lehet veled élni (mármint nem azért, mert ezt mondja a

barátnõd/barátod, hanem mert a lakóközösség elvisethetetlennek
minõsíti a viselkedésed);

- nem tartottad be a szerzõdés elõírásait.
3. A lakóközösség kérésére
Ez abban az esetben történik, ha 3 hónapon keresztül nem

fizettél közköltséget, persze csak akkor, ha a szerzõdés szerint ezt
neked kellett fizetned, és nem a tulajdonos vállalta magára.

Minden esetben kötelességed kifizetni az addigi költségeket és
annak a hónapnak a lakbérét, amely során még ott laktál.

Érdemes tudni:
Ha a tulajdonos eladja a fejed fölül a lakást, az új tulajdonos kö-

telezõ módon tiszteletben kell tartsa a te létezõ szerzõdésed
(1441. cikk, Polgári Törvénykönyv).

Törvény tiltja (22. cikk, 114-es törvény) az olyan megállapodást
egy szerzõdésben, amely értelmében elõleget kell fizess a tulaj-
nak, azon (majdani) javítások elvégzésére, amelyeket a tulaj
kellene elvégezzen. Az ilyen szerzõdés fent említett kikötése sem-
misnek nyilvánítható. 
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Így néz ki egy rendõr. 
Õ kérheti az ideiglenes tartózkodási engedélyed.
Ugyancsak õ az, aki megbüntethet, amennyiben
nincs olyanod. Ez a képaláírás kevésbé vicces.



(Román nyelven: Flotant - Aviz de reºedinþã)
Alaphelyzet: egyetemista lettél, és elköltözöl egy új városba. Nyugod-

tan éled mindennapjaidat, suliba jársz, bulizol, könyvtárazol. Egyszer
csak eléd áll egy rendõr és leigazoltat. Te nyugodtan válaszolsz, hogy
egyetemista vagy, mire megszólal a rendõr: “Rendelkezik Ön ideiglenes
tartózkodási engedéllyel?” (Valószínû, hogy eme mondat inkább így fog
elhangzani: "Flotant aveþi?") Kétszer is megfordul körülötted a világ, ami-
kor megbüntet. (Persze ez csak egy hasonlat volt: leszögezzük, hogy a
bolygómozgások semmiféle kapcsolatban nem állnak az ideiglenes
tartózkodási engedély miatt kirótt büntetésekkel.)

Mikor  van  szükség  ideiglenes  tartózkodási  engedélyre?
A lakosság nyilvántartásáról és a személyi igazolványról szóló törvény

(Ord. de urg. nr. 97/2005 privind evidenþa, domiciliul, reºedinþa ºi actele
de identitate ale cetãþenilor români) alapján,  mint román állampolgár,
jogod van állandó és, ha szükséges, ideiglenes lakhelyre. Az állandó lak-
helyed az, amely a személyi igazolványodban szerepel. 

Ha valamely helyen több mint 15 napot tartózkodsz, köteles vagy azt
saját felelõsségedre a Közösségi lakosság nyilvántartási szolgálatnál
(Serviciul public comunitar de evidenþã a persoanelor) jelezni, hogy az új
adatokat rögzítsék (30. cikk, (1) bekezdés). Ez lesz az ideiglenes lakhe-
lyed. Ekkor egy matricát ragasztanak a személyi igazolványod hátára. Ha
bentlakásban laksz, akkor elkészítik ott ezeket a formaságokat. 
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Az  engedély  érvényességi  ideje
Az engedélyt kérésre bocsátják ki, nem több mint egy évre (30. cikk,

(2) bekezdés), tehát minden évben újat kell szerezni.

Mikor  büntethetnek  meg?
Kellemetlen dolog, de megtörténik, hogy a rendõr leigazoltat,

megállapítja, hogy nincs ideiglenes tartózkodási engedélyed, és meg-
büntet. Bármilyen helyzetben köteles vagy felmutatni a rendõrnek a
személyidet, ha kéri azt. Ha megtagadod, bekísérhetnek a rendõrség-
re, hogy ott azonosítsanak.

Egyetemista városokban razziákat is szoktak szervezni a rendõrök,
a leglátogatottabb helyeken (pl. könyvtárakban, bentlakásokban,
utcákon, szórakozóhelyeken). Ha nem rendelkezel ilyen engedéllyel,
akkor szabálysértést állapítanak meg, és 75 - 150 RON-ig terjedõ bün-
tetést róhatnak ki rád. (42. cikk, (c) pont, 97-es sürgõsségi kormány-
rendelet). Ez azt jelenti sajnos, hogy amennyiben a rendõr leigazoltat,
és te nem rendelkezel ideiglenes tartózkodási engedéllyel, akkor meg-
büntethetnek, és megírják a jegyzõkönyvet a 2/2001 Kormányrende-
let (Ordonanþa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor)
alapján. Amúgy, ha szerencsés vagy, csak figyelmeztetést kapsz, és
akkor ajánlatos utánajárni az engedélynek.

Kivételt képez a büntetés alól, ha távolsági oktatáson vagy, és nem
tartózkodsz folyamatosan 15 napnál hosszabb ideig a városban.

Az  ideiglenes  tartózkodási  engedélyhez  szükséges  papírok:
- formanyomtatvány (ezt kitölteni) 
- születési bizonyítvány (eredeti + 1 fénymásolat) 
- (esetleg) házassági bizonyítvány (eredeti + 1 fénymásolat) 
- (esetleg) válási döntés 
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- a tulajdonjogot igazoló okirat eredetiben (mármint a tulajdonos
igazolja, hogy az övé a lakás) 

- a kérvényezõ és a tulajdonos (vagy az általa felhatalmazott
személy) személyi igazolványa 

- a kérvényezõ és a tulajdonos (vagy az általa felhatalmazott
személy) kötelezõ jelenléte 

- abban az esetben, ha a tulajdonos (vagy az általa felhatalmazott
személy) rendelkezik pénzügyi hivatalnál (administraþia fiscalã) beikta-
tott lakásbérleti szerzõdéssel, nem kell a telekkönyvi kivonat, elég a
lakásbérleti szerzõdés felmutatása - eredetiben + 1 fénymásolat 

- bélyegilleték befizetését bizonyító számla (amit a postán kell befi-
zetni)

Jogszabályok  (román  nyelven):  
Ordonanþa de urgenþã nr. 97 din 14 iulie 2005 (actualizatã pãnã la data de 31

octombrie 2005) privind evidenþa, domiciliul, reºedinþa ºi actele de identitate ale

cetãþenilor romãni

ART. 27

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmãtoarele docu-

mente:

a) acte încheiate în condiþiile de validitate prevãzute de legislaþia românã în

vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraþia scrisã de primire în spaþiu a gãzduitorului, însoþitã de actul de pro-

prietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o

altã persoanã fizicã;

c) declaraþia pe propria rãspundere a solicitantului, însoþitã de nota de verificare

a poliþistului de ordine publicã, prin care se certificã existenþa unui imobil, faptul

cã solicitantul locuieºte efectiv la adresa declaratã, pentru persoana fizicã ce nu

poate prezenta documentele prevãzute la lit. a) ºi b) pentru minorii ºi persoanele

fizice puse sub interdicþie, declaraþia se dã ºi se semneazã de cãtre pãrinþi sau de

cãtre reprezentanþii lor legali;
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d) documentul eliberat de primãrii, din care sã rezulte cã solicitantul sau, dupã

caz, gâzduitorul acestuia figureazã înscris în Registrul Agricol pentru mediul rural.

ART. 29

Reºedinþa este adresa la care persoana fizicã declarã cã are locuinþa secundarã,

alta decât cea de domiciliu.

ART. 30

(1) Reºedinþa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care

locuieºte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinþa secundarã.

(2) Menþiunea de stabilire a reºedinþei se acordã pentru perioada solicitatã, dar

nu mai mare de un an, ºi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieºte în mod

efectiv la adresa declaratã ca reºedinþa. La expirarea acestui termen, persoana

poate solicita înscrierea unei noi menþiuni de stabilire a reºedinþei.

ART. 31

(1) Pentru înscrierea reºedinþei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea

reºedinþei, pe care o va depune împreunã cu actul sãu de identitate ºi cu unul din-

tre documentele prevãzute la art. 27.

(2) Se excepteazã de la obligaþia prevãzutã la alin. (1):

a) persoana care locuieºte la o altã adresã decât cea de domiciliu, în interesul

serviciului sau în scop turistic;

b) persoana internatã într-o unitate sanitarã/medicalã.

ART. 35

Persoana care gãzduieºte o alta persoanã, în mod neîntrerupt, pe o perioada

mai mare de 30 de zile, cu excepþia situaþiilor prevãzute la art. 31 alin. (2) lit. a),

are obligaþia de a anunþa poliþia sau serviciul public comunitar de evidentã a per-

soanelor de la locul unde este situat imobilul.

ART. 37

(1) Organizarea activitãþii de þinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil

revine Ministerului Administraþiei ºi Internelor, prin unitãþile de poliþie.

(2) Cartea de imobil se întocmeºte ºi se actualizeazã de cãtre persoana anume

desemnatã, cu acordul acesteia, de cãtre proprietarul imobilului sau de asociaþia

de proprietari; în cazul asociaþiei de proprietari, responsabilul cãrþii de imobil
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este, de regulã, administratorul sau un membru al comitetului executiv al

asociaþiei.

(3) Pãstrarea, actualizarea ºi utilizarea datelor din cartea de imobil de cãtre per-

soana desemnatã în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispoziþi-

ilor Legii nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare.

(4) Responsabilul cãrþii de imobil are obligaþia sã înscrie, pe baza actului de

identitate, persoanele care domiciliazã sau au reºedinþa în imobilul respectiv ºi sã

prezinte, la cerere, poliþiºtilor sau lucrãtorilor serviciilor publice comunitare de evi-

denþã a persoanelor.

(5) Cartea de imobil se întocmeºte într-un singur exemplar, care se pãstreazã la

responsabilul cãrþii de imobil.

ART. 38

(1) Persoanele care îºi schimba domiciliul sau îºi stabilesc reºedinþa sunt obligate

sã cearã înscrierea în cartea de imobil la noua locuinþã în termen de 15 zile de la

mutare.

(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate sã prezinte actul de identi-

tate responsabilului cãrþii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea

cãrþii de imobil.

ART. 39

La hoteluri ºi în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se

face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, dupã caz.

ART. 42

Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã dupã cum urmeazã:

a) nerespectarea dispoziþiilor art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 ºi art. 37

alin. (4), cu amendã de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON);

b) nerespectarea dispoziþiilor art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) ºi

(3), art. 38 ºi 39, cu amendã de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);

c) nerespectarea dispoziþiilor art. 24 ºi 35, cu amendã de la 75 lei (RON) la

150 lei (RON).
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Extrém módszerei 
a lakbérsegély kézbesítésének.



Mi is az a lakbérsegély?
A házinénivel vagy lakástulajdonossal küszködõ egyetemista

bizonyos (fõleg pénzügyi) problémáinak megoldási lehetõsége.
Vagyis a Te pénzügyi problémáidnak részleges enyhítése, amennyi-
ben nem bentlakásban laksz (mindegy, hogy azért mert nem jutott,
vagy azért mert nem akarsz ott lakni). Röviden, a lakbérsegély az
egyetemistáknak nyújtott lakbértámogatás. 

Hol van mindez megírva?
A nagykönyvben, vagyis inkább a 2004. október 7-én megjelent

915-ös számú Hivatalos Közlönyben, amely részletesen tudtára
adja a nyilvánosságnak a 2004. szeptember 30-án hozott 73-as szá-
mú sürgõsségi kormányrendeletet. Ebben találhatóak meg az egyé-
ni lakbérsegélyre vonatkozó utasítások, amelyek a nem bentlakás-
ban lakó egyetemistáknak szólnak, és azok a feltételek, amelyeket
köteles vagy teljesíteni, ha ebben a “kegyben” akarsz részesülni. 

Vajon te megkapod?
Akkor van esélyed arra, hogy a pénz a te markodat üsse, ha

állami egyetemi intézményben tanulsz, nappali tagozaton, az ál-
lam fizeti az oktatásodat (nem a szüleid vállára nehezedik az évi
átlag 500 euro), továbbá nem az egyetem bentlakásában kopta-
tod az ágynemût (azért még nyugodtan ott aludhatsz barátod-
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nál/barátnõdnél, a lényeg, hogy ne lakj ott). 
Az állam a lakbérednek csak egy részével támogat (ez is több,

mint semmi), vagyis nem fogja a luxuslakosztályod teljes bérét
fizetni.

Ezen kívül van még egy pár feltétel, amit teljesítened kell a tá-
mogatás elnyeréséhez. Ezek a feltételek a következõk:

1. nem abban a helységben van az állandó lakhelyed, mint
amelyben az egyetemed van, és rendelkezel ideiglenes tartózko-
dási engedéllyel ("flotant"-ra van szükséged, ahhoz, hogy ebben a
kedvezményben részesülj). Ez a segély sajnos nem támogatja azt
az ötleted, hogyha például kolozsvári vagy, és ott is tanulsz –
elköltözz a szüleidtõl.

2. a családodban az egy fõre esõ bruttó jövedelem nem halad-
ja meg a bruttó minimálbért, vagyis jelenleg a 310 RON-t. 

3. 29 évesnél fiatalabb vagy 
4. nem kaptál helyet a bentlakásban, vagy nem is adtál le kérést

az egyetemed titkárságán bentlakásért
5. kérelmezted ezt a támogatást.

Hogyan mûködik ez az egész?
1. Minden tanév elején az egyetem meghirdeti, hogy lehet pá-

lyázni a lakbértámogatásra, valamint azt, hogy milyen iratok szük-
ségesek hozzá. Miután leadtad a szükséges papírokat, már csak a
napokat kell számolnod az eredményhirdetésig. Az egyetemed
dönti el, hogy ki fogja megkapni az egyéni lakbértámogatást és
azt is, hogy hányan, annak függvényében, hogy a felsõoktatási
intézményed mennyi pénzt kap erre az illetékes minisztériumtól.
(3. cikk., (1) bekezdés)

2. A döntés meghozatalakor az egyetemed figyelembe veszi a
családod anyagi helyzetét (ha van nyolc hektár földetek, három
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panziótok és tervezitek a jachtvásárlást, akkor talán ez a lakbértá-
mogatás nem fog nagy  vizet kavarni az életedben) és a tanulmányi
eredményeidet (ha szín ötös vagy, az csak a magyarországi baráta-
idat fogja lenyûgözni, sajnos a döntõbizottságot nem). A legfonto-
sabb azonban az, hogy legyen meg a megfelelõ számú kredit-pon-
tod ahhoz, hogy a következõ évet is az iskolapadban töltsd.        (3.
cikk., (2) bekezdés)

3. Ha Rád mosolyog a szerencse és megkapod a támogatást, azt
havonta fogják átutalni neked a bankszámládra. (4. cikk.)

Jó, ha tudod
Ezt az egyéni lakbértámogatást az egyetemi tanulmányaid

egész ideje alatt megkaphatod (vagyis, ha minden évben ügyes,
kedves, aranyos leszel, és fõként megfelelsz a követelményeknek,
akkor négy évig, és nem három napig tart ez a pénzügyi csoda).
(6. cikk, (1) bekezdés)

A támogatás nem jár szünidõben, a nyári, téli, tavaszi vagy akár
õszi vakációk ideje alatt ne számíts arra, hogy a kártyádon lesz a
pénz  (6. cikk-, (2) bekezdés). Ezért ha a házi nénid foggal és
körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy nyáron is fizess lakbért, vállalj
nyári munkát! 

A titkárságon, a lakbértámogatásért leadott papírok hitelessé-
géért Te vállalod a felelõsséget, és mivel már egy ideje nagykorú
vagy, ezért egész kemény büntetések várhatnak Rád hamis adatok
leadásáért. (5. cikk.)

A rossz hír mindössze az, hogy a támogatás értéke nem halad-
hatja meg az állami bentlakások átlagos támogatási értékét (kb.
90 RON). No, de ez is valami, ha nem más legalább az egy havi
vattacukor adagod kijön belõle. (7. cikk.) (Természetesen a 7.-ik
cikk nem a havi vattacukor adagodról értekezik.) 
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Az új fûtéspótlék-rendszer nagyobb meglepetést
váltott ki, mint amire a kormány számított.



Történt már veled olyan, hogy a téli hónapokban ráment a köz-
költségre a gatyád? Te is úgy gondolod, hogy a pénzed kelleme-
sebb dolgokra is el tudod küldeni, mint mondjuk egy gigakalória
fûtés? Szeretnéd tudni, mit kell tenned ahhoz, hogy a téli
hónapokban csökkentsd a kiadásaidat? Olvasd el figyelmesen az
alábbi fejezetet!

A törvényrõl
2003-tól kezdõdõen új szociális programot indított a román

állam, amelynek célja az alacsony jövedelmû egyének és családok
téli fûtésgondjainak enyhítése. Ezt az 5/2003-as számú sürgõssé-
gi kormányrendelettel vezették be. A fûtéspótlék odaítélése és ki-
osztása a Munkaügyi, társadalmi szolidaritás és családügyi minisz-
térium hatáskörébe tartozik, amelynek címe: www.mmssf.ro

Ha meg akarod tudni, hogy neked jár-e és milyen feltételek mel-
lett a  fûtéspótlék, akkor a 404/2004-es törvényben elfogadott
55/2004-es kormányrendeletet (amely a fûtéspótlék igénylésének
feltételeire és a támogatott összegre vonatkozik), valamint az
1285/2004-es kormányhatározatot érdemes forgatnod.

A támogatás kérvényezése
A támogatást kérvényezned kell, hivatalból nem utalják ki. Ki kell

töltened egy nyilatkozatot a “család” összetételére és jövedelmére
vonatkozóan. A te esetedben (mármint, ha egyetemista vagy) csa-
ládtagnak tekintendõ minden olyan személy, aki hivatalosan be van
jelentve, és egy háztartásban él veled, függetlenül attól, hogy rokon-
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e vagy sem.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha együtt laksz több diákkal,

hivatalosan bejelentkezve persze, akkor mindegyiketek jövedelmét
összeadva majd ismét elosztva annyi felé, ahányan együtt laktok,
megkapjátok az illetõ háztartásban élõ személyek egy fõre esõ jöve-
delmét (Hûha, reméljük mindannyian tudtátok követni eme nehéz
matematikai mûveletet). Ha ez az összeg eléggé alacsony, akkor
igényelni lehet a fûtéspótlékot. Ha házinénihez költözöl albérletbe,
akkor a Te és a néni jövedelmét összeadva, majd elosztva megtudod,
hogy igényelheted-e a fûtéspótlékot.

A típusnyomtatványba be kell írni az egy háztartásban élõk számát
és jövedelmét. A nyomtatványt vagy a lakótársaságtól (ügyintézõ -
administrator) kell beszerezned, vagy egyénileg kell kérelmezned a
Munkaügyi, társadalmi szolidaritás és családügyi minisztérium illeté-
kes helyi hivatalától. (A tapasztalat azt mutatja, hogy ezt általában a
polgármesteri hivatalok forgalmazzák).

Egyéni támogatásban már akkor is részesülhetsz, ha betöltötted a
16. életévedet és egyedül vezeted a háztartást (nem nagyon valószí-
nû), de ebben az esetben az utalványok címzettje a törvényes
képviselõd lesz (olyan személy, aki betöltötte a 18-ik életévét).

A kitöltött nyomtatványt postán, e-mailben vagy a lakótársaságon
keresztül kell beküldened vagy akár személyesen is beviheted az ille-
tékes helyi hivatalhoz.  

A beküldési határidõ minden év október 15-e.  Abban az esetben,
ha lusta voltál, és csak ez a dátum után, mondjuk november 23-án
lett ideiglenes tartózkodási engedélyed, még így sem késõ, ezúttal
viszont csak a március 31-ig hátramaradt idõre fogsz fûtéspótlékot
kapni.

A hivatal vagy elfogadja, vagy elutasítja a kérelmed. Harmadik út
nincs. 

Az illetékes helyi hivatal minden év október 31.-ig köteles válaszol-
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ni a kérésre, ha elutasította, akkor indoklást küld, ha pedig elfogad-
ta, akkor a fûtéspótlék összegének megfelelõen: havi utalványokat.
Az igénylés minden esetben csak az öt hideg-hónapra szól (novem-
bertõl márciusig), Te viszont kérheted, hogy ezt az összeget öt hó-
nap alatt vagy egy teljes évben, 12 havi részletben folyósítsák. Ennek
megfelelõen 5 vagy 12 darab havi utalványt küldenek ki.

Az utalványokkal fedezhetõ a havi fogyasztás, viszont ha a
fogyasztás értékben meghaladja az utalvány értékét, akkor a külön-
bözetet ki kell fizetned.

Mikor vagyok hivatalosan bejelentkezve?
A törvény nem tér ki egyértelmûen arra, hogy szükséges-e

ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezned a segély kérvé-
nyezéséhez vagy elégséges a lakásbérleti szerzõdés. (Ezért ne
csodálkozz, hogy míg a te tömbház felelõsöd váltig állítja, hogy
ideiglenes tartózkodási engedély kell, és nem veszi be a papírjaid,
addig az évfolyamtársad egy lakásbérleti szerzõdéssel is el tudta
intézni a dolgot. Tulajdonképpen ez a bürokrácia, rengeteg bosz-
szúságot megspórolsz, ha egyáltalán semmin nem csodálkozol.)

Ezért a legbiztosabb, ha már az egyetemi év elején megfogjá-
tok a tulaj bácsi/néni kezét és készítetek ideiglenes tartózkodási
engedélyt.  

Az utalványok érvényessége
A téli hónapokra vonatkozó utalványokat június 30-ig lehet fel-

használni, a teljes évre vonatkozókat a következõ év január 31-ig.
Ha az utalvány értéke nagyobb a fogyasztás értékénél, a különbö-
zet nem vihetõ át a következõ hónapra.

Az utalványokkal kapcsolatos kötelezettségek
Az utalványok címzettje a kérvényezõ személy, rendszerint a
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lakás tulajdonosa vagy hivatalosan bejegyzett bérlõje (azaz ha a
lakásbérleti szerzõdés értelmében, te vagy a fõbérlõ, akkor Te és a
veled egy háztartásban élõ személyek). Tehát az utalványok
személyre szólnak, nem lehet õket másra átruházni, elidegeníteni.

Két esetben kell az utalványokat visszaszolgáltatni:
- ha megváltozik a támogatás mértéke, illetve megszûnik a

kedvezményre való jogosultság (ezt be kell jelenteni, és a
következõ hónaptól kezdõdõen alkalmazandó),

- ha megváltozik a kedvezményezett család vagy egyén jövedel-
me, és már nem jogosult a segélyre.

Az utalványokat semmissé nyilvánítják:
- ha beáll egyike a fent említett eseteknek,
- ha megrongálódtak vagy utólagosan módosították õket,
- ha elveszítették vagy ellopták õket.
Ezekben az esetekben a kedvezményezetteknek kötelessége

értesíteni a kibocsátó helyi hatóságot és a rendõrséget, majd a
Nemzeti Nyomdát is. 

A támogatás mértéke évenként változik.

Megjegyzés:
Ha nem tömbház-lakást bérelsz, hanem családi házat, akkor is

kaphatsz támogatást. Ezúttal nem fûtéspótlékot, hanem gázpótlé-
kot. Feltételei, lebonyolítási rendszere ugyanaz, mint a fûtéspótlék-
nak, ezért nem részletezzük. 
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Tipikus csendháborító.



Voltál már olyan helyzetben, hogy éjnek idején a kocsmából
könyvtárból hazafele vígan daloltad a Tankcsapda legújabb
számát, és közben találkoztál a rend õreivel, akik talán meg is
büntettek? Ha igen, de ha nem, akkor is, olvasd el figyelmesen ezt
a rövid útmutatót. 

Ez a fejezet hasznos  lehet  számodra, ha efféle dolgokat (lásd
fent) elég nagy gyakorisággal mûvelsz. Tartalmaz egy-két fontos
információt, amelyeket ha szem elõtt tartasz, talán még büntetés
nélkül is megúszhatod. Ez azonban tõled is függ. (Természetesen
mi nem támogatjuk az ilyen jellegû tevékenységet, mármint a
könyvtárból való késõ esti hazatérést.) 

Tudni kell, hogy a büntetés kiróvásakor a rendõrök is kötelesek
bizonyos szabályokat betartani, de ez nem azt jelenti, hogy ami-
kor áthágtad a törvényt, ki kell kerülnöd a büntetés kiszabását.
Arról is szó lesz, hogyan panaszolhatod be a rendõrt, ha úgy ér-
zed, jogtalanul vágott egy nagyobbacska pénzbüntetést a fejed-
hez. Találhatsz még egy-két jó tanácsot, amelyeket ha betartasz,
messzirõl el fogjátok kerülni egymást a rend õreivel.

A jogszabályok
A legfontosabb jogszabályok, amelyek az ilyen eseteket szabá-

lyozzák:
1991. szeptember 27-én megjelent 61-es törvény (Lege Nr. 61

din 27 septembrie 1991 pentru sancþionarea faptelor de încãl-
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carea unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice) 
2001. július 12-én megjelent Rendelet (Ordonaþa nr. 2. din 12

iulie 2001 privind regimul juridic al contravenþiilor)
A legfontosabb elõírások
Az egyik alapvetõ szabály, hogy közterületen tilos obszcén,

szavak túlságosan/eléggé hangos használata. Ennek akár még
büntetõjogi következményei is lehetnek.

Nagy gondokat okozhatsz magadnak akkor is, ha hangosan
fenyegetsz az utcán embereket, erõszakos megnyilvánulást tanú-
sítasz irántuk (pl. csak úgy fenéken billentesz valakit). Mindezek
ugyanis kihágásnak (contravenþie) minõsülnek és pénzbüntetés jár
értük (2. cikk, (a) bekezdés, 61/1991 törvény).

Arra is vigyázz, hogy ha bicska, kés, különbözõ fehér fegyverek
(nem a szín számít) vannak nálad, azokat nagyon ne mutogasd,
mert egyrészt elveszik, másrészt jó sok pénztõl is megszabadíthat-
nak (2. cikk, (d) bekezdés, 61/1991 törvény).

Vigyáznod kell, hogy közterületen (utcán, parkokban, stadio-
nokban, vonaton, stb.) tilos alkoholt fogyasztani. (2. cikk, (o) be-
kezdés, 61/1991 törvény)

A törvény arra is kitér, hogy tilos bármiféle botrányt kelteni köz-
területen (verekedések, agresszivitás, perverzió).

Ami számodra a legfontosabb lehet: tilos bármiféle zajjal (zene,
kiabálás, stb.) a közterület csendjét zavarni (2. cikk, (s) bekezdés,
61/1991 törvény).

Tilos megtagadni az igazoltatást a téged megállító rendõrök-
nek, csendõröknek, azaz, ha kérik, mutass nekik személyit.

A pénzbüntetésrõl
A fent említett szabályok megszegése kihágásnak minõsül és

pénzbüntetés alkalmazható ellened. A kihágást a büntetõ hatóság
(pl. a rendõr) állapítja meg. Köteles vagy igazolni magad, ha nem,
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bekísérnek a rendõrségre – azonosításra. A kihágást megállapító
jegyzõkönyv ellen 15 napon belül panaszt tehetsz a rendõrségen.
Panaszodat a bíróság fogja elbírálni. 

A jegyzõkönyvnek kötelezõen tartalmaznia kell: hely, dátum, a
büntetõ hatóság adatai, a te személyi adataid, a foglalkozásod, a
törvény, amely alapján megbüntettek. Érvénytelennek minõsül a
jegyzõkönyv akkor, ha a következõ adatok közül bármelyik hiány-
zik: a büntetõ neve és minõsége, a büntetett neve, jogi személy
esetében megnevezése és székhelye, az elkövetett bûntett,
dátum, a büntetõ aláírása.

Jogodban áll az alkalmazott pénzbüntetés összegének a felét fi-
zetni, amennyiben 48 órán belül fizetsz (16 cikk, 2/2001 Kormány-
rendelet).

Amennyiben nem ismered el a tettet, és nem írod alá a jegyzõ-
könyvet, a rendõrnek tanúkat kell keresnie, akik látták/hallották,
hogy mit tettél. Tudnod kell, hogy egy másik rendõr egyetlen eset-
ben sem lehet tanú. (19. cikk. 2/2001 Kormányrendelet (2) – Nu
poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.) 

Ha elkészült a jegyzõkönyv, de te nem írtad alá, mert úgy
érezted igazságtalanul akarnak megbüntetni, akkor

a panaszaiddal a rendõrségre kell menned 15 napon belül, a
rendõrség köteles panaszodat a bíróságra továbbítani, ahol a
végsõ döntést a bíró mondja ki.

Legfontosabb törvénycikkek román nyelven
Legea  Nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancþionarea

faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a
ordinii ºi liniºtii publice ART. 2

Constituie contravenþie sãvãrºirea oricãreia din urmãtoarele
fapte, dacã nu sunt comise în astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sã fie considerate infracþiuni: 

a) sãvãrºirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, pro-
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ferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninþãri cu
acte de violenþã împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de
naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea publicã sau sã provoace
indignarea cetãþenilor ori sã lezeze demnitatea ºi onoarea acesto-
ra sau a instituþiilor publice; 

b) aruncarea asupra unei persoane, construcþii sau asupra unui
mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanþe infla-
mante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau
care murdãresc, dacã nu s-au produs vãtãmãri ale integritãþii cor-
porale sau sãnãtãþii ori pagube materiale

d) portul, fãrã drept, al cuþitului, pumnalului, siºului, boxului,
castetului ori altor asemenea obiecte fabricate sau confecþionate
anume pentru tãiere, împungere sau lovire, precum ºi folosirea
armelor de tir cu aer comprimat, în locuri ºi împrejurãri în care
s-ar putea primejdui viaþa sau integritatea corporalã a per-
soanelor;

h) scrierea sau desenarea, fãrã drept, pe pereþii clãdirilor, pe
garduri sau pe obiecte de folosinþã comunã aflate în locuri pub-
lice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum ºi dezlipirea
sau distrugerea, fãrã drept, a reclamelor, anunþurilor ºi afiºelor
legal expuse în locuri anume destinate

j) consumul de bãuturi alcoolice pe strãzi, în parcuri, sãli de
spectacole, stadioane sau alte locuri publice;

p) provocarea sau participarea la scandal în localuri publice
ART. 7
Contravenþiile se constatã de ofiþerii ori subofiþerii de poliþie.
În cazul contravenþiilor pentru care legea prevede sancþiunea

amenzii, agentul constatator, o datã cu constatarea, aplicã ºi sancþi-
unea.

Ordonanþa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al con-
travenþiilor

ART. 16
(1) Procesul-verbal de constatare a contravenþiei va cuprinde în

mod obligatoriu: data ºi locul unde este încheiat; numele, prenu-
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mele, calitatea ºi instituþia din care face parte agentul constatator;
datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric per-
sonal, ocupaþia ºi locul de muncã ale contravenientului; descrierea
faptei contravenþionale cu indicarea datei, orei ºi locului în care a
fost sãvãrºitã, precum ºi arãtarea tuturor împrejurãrilor ce pot servi
la aprecierea gravitãþii faptei ºi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileºte ºi se
sancþioneazã contravenþia; indicarea societãþii de asigurãri, în situ-
aþia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de cir-
culaþie; posibilitatea achitãrii în termen de 48 de ore a jumãtate din
minimul amenzii prevãzute de actul normativ, dacã acesta prevede
o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a cãii de atac ºi
organul la care se depune plângerea.

ART. 17
Lipsa menþiunilor privind numele, prenumele ºi calitatea agentu-

lui constatator, numele ºi prenumele contravenientului, iar în cazul
persoanei juridice lipsa denumirii ºi a sediului acesteia, a faptei
sãvãrºite ºi a datei comiterii acesteia sau a semnãturii agentului
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se con-
statã ºi din oficiu.

Contravenientul este obligat sã prezinte agentului constatator, la
cerere, actul de identitate ori documentele în baza cãrora se fac
menþiunile prevãzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru
legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la
ofiþeri ºi subofiþeri de poliþie, jandarmi sau gardieni publici.

1) Procesul-verbal se semneazã pe fiecare pagina de agentul con-
statator ºi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se
afla de faþã, refuzã sau nu poate sã semneze, agentul constatator
va face menþiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sa fie con-
firmate de cel puþin un martor. În acest caz procesul-verbal va
cuprinde ºi datele personale din actul de identitate al martorului ºi
semnãtura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele

care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
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Biztonság – technika  2005



Mit tehetek, és mit nem tehetek az albérleti lakásomban? 
Kit vagyok köteles beengedni, és kit tessékelhetek ki a lakásból?
Milyen jogaim vannak, mint lakásbérlõ?
Ezek a kérdések meg sem fordulnak a fejedben, amíg

anyuciéknál laksz, de amikor a kintlakást választod egyetemista-
ként, néha felmerülhetnek.

Meglepetés!
Legelõször akkor szembesültem tudatlanságommal, amikor

rovarirtók jelentek meg a lakásban, azt állítva, hogy kötelezõ fer-
tõtlenítést végeznek, és be kell engednem õket. Minden sarkot
befújtak, azzal biztatva, hogy nem mérgezõ anyag (akkor, hogy
írtja a csótányokat?), majd egy szép összeget kértek a szolgálta-
tás fejében. Számlát csak unszolásra adtak, mint utóbb kiderült,
fiktív cég nevében. Természetesen a szomszédokhoz nem kopog-
tak be. Átverés.

Mit lehet tenni ilyenkor, és, ami fontosabb, hogyan lehet meg-
elõzni az ilyen jellegû meglepetéseket?

A segítség
A lakhely sérthetetlensége az alkotmány által biztosított jogunk.

Tudnod kell azt, hogy lakhelynek számít az a lakás is, amelyet bé-
relsz, tehát ez a fejezet rád is vonatkozik. Románia Alkotmánya
kimondja (27. cikk, (1) bekezdés), hogy senki sem tartózkodhat
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lakhelyeden beleegyezésed nélkül. (Ez nem azt jelenti, hogy ha a
lakótársad egy, számodra nem szimpatikus embert hívott meg, azt
kirakhatod. Sajnos.)

Bárkit jogod van nem beengedni, vagy kitessékelni, ha rájössz,
hogy nem akarod õt a lakásodban. Amennyiben megtagadja
elhagyni a lakrészt, bátran hívhatod a rendõrséget.

Természetesen vannak kivételes esetek, amikor köteles vagy aj-
tót nyitni. Ezeket a helyzeteket az Alkotmány szabályozza (27.
cikk, (2) bekezdés):

- letartóztatási/elfogatási parancs, vagy bírósági döntés végre-
hajtása esetén (pl. házkutatási parancs),

- olyan veszély elhárítása esetén, amely egy személy életét, testi
épségét vagy javait célozza,

- nemzeti biztonság vagy közrend megvédése esetén,
- valamely járvány terjedésének megakadályozása céljából.
Minden más esetben jogod van megvédeni a lakásodat. Tehát

felkérheted a "rovarirtókat", hogy hagyják el a lakást, hacsak nin-
csen házkutatási parancsuk, amelyet egy bíró írt alá (Alk. 27. cikk,
(3) bekezdés), és õket rendelte el e munkára.

Házkutatást csak nappal lehet végezni, kivéve a tettenéréses
bûncselekményeket (Alk. 27. cikk, (4) bekezdés), amelyeket a csó-
tányaid kevésbé tudnak elkövetni ízeltlábú felépítésük miatt.

Magánlaksértésnek számít a Büntetõtörvénykönyv (Codul Penal
a továbbiakban – Btk.) szerint valamely helyiségbe való behatolás
az azt használó beleegyezése nélkül, vagy a helyiség elhagyásának
megtagadása a használó felszólítására. Tehát ha a nem kívánt
személy nem akar távozni, 6 hónaptól 4 évig tartó börtönbünte-
tésre ítélhetõ, de csakis a sértett fél panaszára. Ha feljelented a to-
lakodó személyt a rendõrségen, akkor nem kell fizess perköltsé-
get, és ha ügyvédre sincs pénzed, akkor hivatalból kineveznek
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egyet. A felek kibékülése megállítja a büntetõeljárást (Btk. 192.
cikk).

Rendõrök látogatása esetén
Ha rendõrök kopognak be az ajtódon, köteles vagy nekik ajtót

nyitni, és megmutatni a személyidet. Ezt nyugodtan megteheted
úgy, hogy a rendõrt csak a küszöbig engeded be, hiszen ha nem
egy olyan esetrõl van szó, amelyeket az Alkotmány (lásd pár sor-
ral elõbb) felsorol, még a rendõr sem mehet be a lakásodba.

Ha nem nyitsz ajtót a rendõröknek, akkor hagyhatnak egy szép
kis meghívót az ajtódon. (Nem olyan szép.) Eme felszólítás értel-
mében köteles vagy másnap megjelenni a rendõrségen. Két szem-
pontból is érdemes ennek a felszólításnak eleget tenned. Egyrészt
a felszólítást, büntetést a lakástulajdonos nevére állítják ki, és
amennyiben nem jársz utána, a büntetés a tulajdonost terheli (és
ne csodálkozz, ha egy hónap múlva seprûvel kerget el a tulaj a
lakásodból). Másrészt, ha jó kisfiú/kislány módjára viselkedsz, el-
kerülheted azt, hogy a közköltségért mindennap az ajtódon
dörömbölõ tömbház felelõs mellett a rend õre is gyakran látogas-
son el hozzád pofavizitre. 

Tudnod kell azt, hogy amennyiben behívod a rendõröket, utána
(mikor épp meg akarnak büntetni) nincs jogod õket kirakni, hisz a
te beleegyezéseddel tartózkodnak a lakásban. 

A "rovarirtókról"
Azok a személyek, akik hamis identitást használnak fel ahhoz,

hogy bejussanak a lakásodba, és esetleges hasznot húznak belõ-
led bármilyen hamis ürüggyel, a Büntetõtörvénykönyv szerint
(Btk, 215. cikk) bûncselekményt követnek el, és 3-tól 15 évig ter-
jedõ börtönbüntetést kockáztatnak. Ezt nyugodtan tudtukra
adhatod, miközben hívod a rendõrséget (955).

PIROS OKOS

TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK

37



A valódi rovarirtó-akciókat az egész tömbházban, illetve utcá-
ban végzik, és errõl mindenképpen tudomást szerezhetsz a lakó-
társulás (Asociaþia locatarilor) hirdetõtáblájáról (ahová a rezsit és
egyéb örömhíreket tûznek ki), a tömbházfelelõstõl, vagy éppen a
szomszéd nénitõl, aki mindig otthon van, és mindent tud. A rovar-
irtásnak megfelelõ összeget beleszámolják a következõ közkölt-
ségbe, hacsak a tömbházfelelõs nem gyûjti össze külön rá a pénzt.

A legfontosabb jogi cikkek (román nyelven) 
Constituþia
Art.27 Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul ºi reºedinþa sunt inviolabile. Nimeni nu poate

pãtrunde sau rãmâne în domiciliul ori în reºedinþa unei persoane
fãrã învoirea acesteia.

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege
pentru urmãtoarele situaþii:

a.) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotãrâri
judecãtoreºti;

b.) înlãturarea unei primejdii privind viaþa, integritatea fizicã sau
bunurile unei persoane;

c.) apãrarea securitãþii naþionale sau a ordinii publice;
d.) prevenirea rãspândirii unei epidemii.
(3) Percheziþia se dispune de judecãtor ºi se efectueazã în

condiþiile ºi în formele prevãzute de lege.
(4) Percheziþiile în timpul nopþii sunt interzise, în afarã de cazul

infracþiunilor flagrante.
Codul penal
Art.192. Violarea de domiciliu
Pãtrunderea fãrã drept în orice mod, într-o locuinþã, încãpere,

dependinþa sau loc împrejmuit þinând de acesta, fãrã con-
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simþãmântul persoanei care le foloseºte sau refuzul de a le pãrãsi
la cererea acesteia, se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 4
ani. Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã  a
persoanei vãtãmate. Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea
penalã.

Art.215. Înºelãciunea
Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca ade-

vãratã a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasã a unei fapte
adevãrate, în scopul de a obþine pentru sine sau pentru altul un
folos material injust ºi dacã s-a pricinuit o pagubã, se pedepseºte
cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Înºelãciunea sãvârºitã  prin folosire de nume sau calitãþi minci-
noase ori de alte mijloace frauduloase, se pedepseºte cu
închisoare de la 3 la 15 ani. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin
el însuºi o infracþiune, se aplicã regulile privind concursul de
infracþiuni.
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Ennek a karakternek magánösztöndíja van, és
ezért boldog. 

Légy boldog te is. Vagy nem.



Ez nem zsákbamacska
Ebbõl a fejezetbõl megtudhatod, hogy mit kell tenned, ha abba a

helyzetbe kerülsz, hogy nincs pénzed az egyetemre, mert:
- nem kapsz otthonról,
- kapsz otthonról, de külföldön szeretnél tanulni, oda pedig nem ér

el apuci keze,
- úgy érzed, hogy most már nagylány / nagyfiú vagy, és egyedül

szeretnél gondoskodni magadról,
- anyu és apu azt mondta, hogy csak az egyetemed fizeti, de ha

mesterizni vagy doktorálni akarsz, akkor fizesd ki magadnak stb.
A továbbiakban a magánösztöndíjról olvashatsz, valamint arról,

hogy ki lehet az "õrangyalod", hogy kell-e fizetnie a mindennapi
kakaós gabonapelyhedet, a három éve cserélni esedékes fogkeféd,
vagyis mindent, ami egy tenyeres-talpas egyetemistának egy hónap
alatt lakbér, közköltség, és a mindennapi kenyér dolgában fejtörést
okoz. 

A megoldás
A magán ösztöndíjról a 376/2004-es törvény értekezik, de bõvebb

és kézzelfoghatóbb információkat az 5.371-es, 2004. november
24-én megjelent rendelet tartalmaz, sõt a csatolt utasítás helyes kis
matematikai mûveletekkel bizonygatja, hogy mennyire megéri
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annak, aki felajánlja nagylelkûen az egyetemistáknak eme létszük-
ségleti összeget.

A törvényrõl
1. Kié lehet mindez?
Ezeket az ösztöndíjakat bármely román állampolgárságú tanuló

(vagyis még nem egyetemista), egyetemista, doktorandus vagy
bármely más akkreditált felsõoktatási intézményben tanuló diák
igénybe veheti, itthon vagy akár külföldön is. Az egyetlen feltétel
ennél a résznél csak az, hogy akkreditált egyetemen tanulj (akár
hazánkban, akár Bergengóciában – Andorrától Zambiáig) (1. cikk,
376/2004-es törvény).

2. Hogyan történik?
A fent említett törvényben pontosan megjelenik az, hogy

hogyan születik egy ilyen egyezmény. Ahhoz, hogy az ösztöndíjat
megkapd, egy szerzõdést kell megírnod. Miután elkészült a
szerzõdés szövege, elviszed azt egy cég vezetõjéhez (pl. a lakásod-
dal szemben levõ hentesüzlet igazgatójához), vagy egy önálló
tevékenységet folytató személyhez (persoanã fizicã autorizatã)  és
közösen aláírjátok.

A fent említett szerzõdés négy példányban készül el, egyik az
adományozónál, egyik Nálad, egyik annál az egyetemnél vagy fõ-
iskolán, amelyen tanulsz, és a negyedik pedig az Adóügyi Hivatal-
nál / Direcþia Generalã Finanþelor Publice  (hogy az adományozó
jövedelemadójából le tudják vonni az ösztöndíjad értékét).

3. Az egyetemisták elõnyei: 
Az ösztöndíj értékében szerzõdéskötéskor állapodtok meg.

Ennek fedeznie kell a lakbér, rezsi és élelmezés költségeit. Ez az
öszszeg nem lehet kisebb a minimálbérnél, azaz jelenleg 310 RON-

42 PIROS OKOS   

TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK



nál. (Vagyis ki tudod fizetni a hónapok óta seprûvel a kezében,
James Bond módra falhoz lapuló házi nénit, akinek legalább két
havi lakbérrel, négy vázával és egy porcelán papagájjal tartozol.)
(4. cikk, 376/2004-es törvény ).

Az ösztöndíjra vonatkozó szerzõdés nemcsak egy évre szólhat,
hanem egész tanulmányi idõszakodra (3. cikk, 376/2004-es tör-
vény).

A cégeken és önálló tevékenységeket folytató személyeken kí-
vül, bármely adófizetõ felajánlhatja évi jövedelemadójának 1%-át
Neked, magán ösztöndíjként (6. cikk, 376/2004-es törvény).

4. Az egyetemisták kötelezettségei és hátrányai:
A szerzõdés megkötése után be kell vinned azt az egyetemed

titkárságára. Miután átverekedted magad a tömegen, megkéred a
titkár nénit, hogy nyomjon egy pecsétet a lapocskádra annak jelé-
ül, hogy látta a szerzõdésedet is, meg Téged is. Kérd meg, hogy
tüntesse fel rá: hány éves az egyetemed, a mesterid, a doktorid,
stb. és most hányadik éves vagy (2. cikk, 376/2004-es törvény).

Az "õrangyalod" félévente vagy évente megnézheti a jegyeidet. 
Az ösztöndíj nem ajánlható fel családtagoknak, negyedik fokig

rokonoknak (Vagyis hiába van egy milliomos nagybácsid, magán
ösztöndíjban nem részesíthet Téged - viszont meggyõzheted a
barátját, akivel együtt szoktak halászni.) 

Az ösztöndíj folyósítása alatt nem dolgozhatsz az "õrangyalod-
nak", sem pedig egy általa kijelölt cégnek vagy személynek (2.
cikk, (5) bekezdés, 376/2004-es törvény).

A mecénásod megállj-t parancsolhat a jólétednek, ha megszeg-
ted a szerzõdést. (Például, ha abban egyeztetek meg, hogy maxi-
mum egy vizsgád maradhat el, Te pedig az egész szessziót Ibizán
töltötted.) Ha megszegted ezt a szerzõdést, akkor sajnos drákói
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szigorral járnak el veled – három hónapon belül vissza kell fizet-
ned az ösztöndíjad (rászámolva az inflációt).

A szerzõdésbe bele lehet foglalni olyan kitételeket, amelyek a
haszonélvezõ (vagyis Te) tanulmányaira vonatkoznak (például le-
gyen legalább 7-es tanulmányi átlagod), vagy pedig kötelezed
magad arra, hogy a tanulmányaid végeztével bizonyos ideig az
ösztöndíjat felajánlónál dolgozol. A jó ebben az, hogy csak a
képesítésednek megfelelõ munkakörbe alkalmazhat. (Vagyis nem
fogadhat fel takarítónõnek, ha mondjuk pénzügyet tanultál.)

5. Ami a vállalkozókat illeti
Melyek az adakozó kedvû vállalkozók vagy magánszemélyek

elõnyei?
A felajánlott összeg levonódik az illetõ személy vagy cég adójá-

ból, vagyis ez nem jelent számára többletkiadást. Az ösztöndíj ér-
téke abban az esetben vonódik le a jövedelemadójából, hogyha a
cég forgalmának maximum 3%-t teszi ki, és nem haladja meg az
adózandó összeg 20%-t. (Ez  kisebb matematikai mûveletekkel
könnyen kiszámolható, ezzel is megmutatod, hogy annak ellené-
re, hogy ornitológusnak készülsz, milyen jól értesz még a gazda-
ságtanhoz is) (6. cikk, 376/2004-es törvény).

Melyek a vállalkozók kötelezettségei?
A vállalkozóknak csak két kötelezettsége van: kifizetni a szerzõ-

désben megállapított összeget a megegyezett idõpontban, és
leadni a megfelelõ papírokat (szerzõdés, stb.) a megfelelõ hivatal-
ba, pl. Adóügyi Hivatal.
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Szerzõdéstípus:
CONTRACT Nr. ...../......

I. Pãrþile contractului
Art. 1. - Prezentul contract se încheie între:
1. Persoana fizicã / persoana juridicã de drept privat, cu atributele

de identificare:
2.Domnul / Doamna / Domniºoara

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
elev(ã)/student(ã)/masterand(ã)/doctorand(ã) în anul ......., în anul
universitar/ºcolar ....... la ......, învãþãmânt de zi/seral/i.d.d., nãs-
cut/nãscutã în anul ...., luna ..., ziua ..., în localitatea ........., fiul/fiica
lui ........ ºi al/a ......, cetãþean român, cu domiciliul în România, str.
...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeþul/sectorul ..........., cod poºtal
...., telefon ....., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/pos-
esoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ....., eliberat/eliberatã de ...... la data
de ....... .

II. Obiectul contractului
Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei

burse private în condiþiile Legii nr. 376/2004 ºi ale instrucþiunilor de
aplicare a acesteia.

III. Termenul contractului
Art. 3. - Prezentul contract se încheie pentru un termen de ..........,

începând cu data prezentului contract.

IV. Obligaþiile pãrþilor
Art. 4. - Persoana fizicã sau persoana juridicã de drept privat se

obligã sã asigure finanþarea bursei în cuantum de ...... lunar, pe o
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perioadã de ...... luni, începând cu luna ....... anul ..... .
Art. 5. - Beneficiarul se obligã sa îndeplineascã urmãtoarele oblig-

aþii:
a) cu privire la studii: ..... (se stabilesc de comun acord între pãrþile

contractului);
b) sã profeseze, prin angajare, pentru o perioadã de ......., în spe-

cialitatea pentru care s-a pregãtit, pe un post corespunzãtor studi-
ilor absolvite, la persoana fizicã sau la persoana juridicã de drept
privat care acordã bursa privatã;

c) sã restituie în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezen-
tului contract ºi a  angajamentului asumat, sumele primite cu titlu
de bursã, indexate cu indicele de inflaþie, pentru neexecutare totalã
sau parþialã a obligaþiilor;

d) sã prezinte prezentul contract spre avizare unitãþii sau insti-
tuþiei de învãþãmânt la care studiazã.

Prezentul contract se încheie în 4 exemplare, unul pentru per-
soana fizicã sau persoana juridicã de drept privat care acordã bursa,
unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru instituþia sau unitatea
de învãþãmânt unde acesta din urmã studiazã ºi unul pentru organ-
ul fiscal care efectueazã deducerea fiscalã.

46 PIROS OKOS   

TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK





Idegháború.



Ki ne ismerné a városi buszok ingyen szaunáját, fõleg tavasszal
vagy nyáron, amikor kénytelen vagy a közlekedés "gyorsabb"
formáját igénybe venni?! A szauna a szállítással járó ingyen szol-
gáltatás, viszont a szállításért magáért fizetned kell. Amennyiben
ezt megpróbálod kikerülni, valószínû, hogy duplán izzadsz le,
amikor meglátod a jegyellenõr "rokonszenves" alakját feltûnni a
színtéren. 

Ebbõl a fejezetbõl megtudhatod, milyen jogi háttere van a köz-
szállítási eszközökön való utazásnak, illetve, hogy milyen jogaid és
kötelezettségeid vannak.  

Annak érdekében, hogy elkerüld a büntetést a legegyszerûbb és
tulajdonképpen egyetlen módszer az, ha jegyet veszel buszmegál-
lóban napjait tengetõ kedves nénikétõl, illetve ha bérletet váltasz
az arra kijelölt irodákban. 

A bérletrõl
Azok az egyetemisták, akik valamely állami egyetem nappali,

fizetés nélküli tagozatán tanulnak, árleszállítással válthatnak bér-
letet. Ehhez szükséges az egyetemi füzetecske (ismertebb nevén
studkönyv) és az egyetem által kibocsátott utazási kedvezményre
jogosító diák-igazolvány (románul legitimaþie de student pentru
reducere transport). Azoknak az egyetemistáknak, akik fizetéses
helyeken vannak, nem jár árkedvezmény, tehát csak akkor igényel-
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heted az árleszállítást, ha az igazolványodon megjelenik, ama
román kifejezésecske, hogy "Buget". Figyelned kell arra, hogy az
igazolványt évente pecsételtesd le a titkárságnál, e nélkül ugyanis
nem kapsz árkedvezményt. A nyári hónapokban ugyancsak nem
részesülhetsz ebben a kiváltságban.

Hasznos tudni:
A bérletet kötetlen számú utazásra használhatod, amíg érvé-

nyes.
Az egy vonalra váltott bérletet, addig használhatod más vonala-

kon, amíg a két útvonal egybeesik.
A bérlet azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a személyi

igazolványodban szerepelnek, így a jegyellenõrök ezt használhat-
ják fel a személyi hiányában.

Érvényességi ideje: a csatolt kis cetli kilyukasztásában rejlik. A
bérlet a baloldali, elsõ lyukacskával megjelölt napig, ezt beleértve
is, használható.

A bérlet mindig nálad kell legyen, amikor utazol. Ha azonban
megtörténik, hogy van érvényes bérleted, csak otthon felejtetted,
és éppen akkor kap el az ellenõr… akkor pech. Vagy mégsem.
Ilyen esetben az ellenõr köteles megírni a jegyzõkönyvet és kiállí-
tani a nevedre a büntetést. A büntetést nem fizeted ki helyszínen,
és amennyiben a büntetés kiállítása utáni 48 órán belül, jelentke-
zel az érvényes bérleteddel, akkor kötelesek a büntetést eltörölni.
Érvényes bérletnek számít a nem a büntetés kirovása napján kivál-
tott bérlet (Ha elkap az ellenõr, és azt mondod, hogy van bérleted,
de otthon felejtetted, mire gyorsan elugrasz bérletet csináltatni –
ez sajnos nem segít rajtad). 
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Ha jegy vagy bérlet nélkül közlekedsz...
...akkor a legkellemetlenebb, amit hallhatsz: "Jegyeket ellenõrzés-

re kérem!" ( Valószínûbb, hogy azt fogod hallani, hogy: “Biletele la
control, vã rog!”) Az ebben az esetben alkalmazandó jogszabály a
2001-ben elfogadott 2-es számú kormányrendelet (Ordonanþa
nr.2/12.iulie 2001). 

Az ellenõrnek nincs joga erõszakoskodni, sem megmotozni té-
ged. Amennyiben nem mutatod fel a személyi igazolványodat,
hívhatja a közelben levõ rendõrt vagy csendõrt, vagy bekísérhet a
rendõrségre igazoltatás végett. 

Tudnod kell, hogy amennyiben a büntetés kirovásától számított
48 órán belül kifizeted a büntetést, akkor csak a büntetést felét
kell fizetned.  (Nem igaz az, hogy csak a helyszínen lehet a bünte-
tés felét fizetni.) Ha mégis a helyszínen fizeted ki a büntetést,
akkor érdemes odafigyelned, hogy a kifizetésrõl elismervényt kap-
jál, ellenkezõ esetben lehet a büntetésed az ellenõr bácsi pénztár-
cáját gazdagítja.  

A büntetést 15 napon belül kell kifizetni, általában a Takarék
Pénztárnál (C.E.C.) vagy ahol megjelölik.
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No szmoking.



Jelen füzet szerkesztõi feltételezik rólad, hogy egyetemi hallgató
vagy, egy otthonodtól távol esõ városban, és ennek következtében
vonatozol.

Ebbõl adódóan biztosan akadt már jó néhány rossz tapasztala-
tod, ami a jegycsípõket, a jogtalanul elfoglalt helyeket, a vonatok
késéseit, a büntetéseket meg a többi effélét illeti. Ha már valami
nagy õrültséget vittél véghez, akkor már nem segíthetünk rajtad, az
alábbiak azért íródtak, hogy figyelmeztessünk egy-két dologra,
amit ha szem elõtt tartasz, talán kevesebb gondod akad az utazás
során.

A jogszabály
A legfontosabb jogszabály: 
A romániai vasúti szállítás általános szabályzata, amelyet 2005-

ben fogadott el a kormány. (Regulamentul de transport pe cãile
ferate din România din 20 ianuarie 2005)

A legfontosabb elõírások
A jegyek, jegycsípõk    
Azzal te is tisztában vagy, hogy csak akkor veheted igénybe a vas-

úti személyszállítás szolgáltatásait, hogyha jegyet váltottál, vagy
jegyet váltasz a vonaton - rögtön felszállás után, úgy hogy megke-
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resed az ellenõrt -, pontosan addig az állomásig, ahol majd a leszál-
lást tervezed. Fontos, hogy a jegyed ne tavalyi legyen, ugyanis érvé-
nyes dátummal kell rendelkeznie, valamint arra az útvonalra és arra
a vonatra kell szólnia, amellyel épp utazol. Nem utazhatsz például
az "Euronight Intercity"-vel, ha Csicsótól Gyergyóig vettél jegyet
személyvonatra (9.1 cikk, szabályzat).

Egy másik nem elhanyagolandó tanács, hogy amikor megvetted
a jegyet, ellenõrizd, hogy tényleg oda szól-e, ahová utazol, arra az
útvonalra szól-e (ruta), arra a vonatra-e, és hogy van-e érvényes dá-
tum rajta. Sok gondtól mentesülhetsz ez által. (11.4. cikk, szabály-
zat) Amennyiben felszálltál a vonatra jegy nélkül, köteles vagy azt
minél hamarabb a vonaton megvásárolni az illetékes személyektõl
(jegycsípõ). A vonaton azonban nem kötelesek kedvezményes diák-
jegyet adni. Ha nem veszed meg a jegyet a vonaton sem, pénzbün-
tetést róhatnak ki rád.

A szabályzat 14.2-es szakasza alapján az utazás teljes idõtartama
alatt köteles vagy megtartani a jegyet és azt az illetékes személyek-
nek felmutatni. Ha nem akarsz a vonaton sem jegyet venni, és a
jegycsípõ meg akarna büntetni, de te nem igazolod magad, a jegy-
csípõ nem tudja elkészíteni a jegyzõkönyvet, és átad a következõ ál-
lomás rendõrségének, azok majd azonosítani és büntetni fognak,
mert jogukban áll. Tehát téves az az "elmélet", mely szerint a jegycsí-
põ nem igazoltathat,  ha nincs jegyed, és nem is akarsz/tudsz
venni. Köteles vagy igazolni magad, ellenkezõ esetben hívhatja a
rendõröket.

Ha diákkedvezményben részesülsz, köteles vagy felmutatni az azt
igazoló okiratokat is, amelyek érvényes dátummal, pecséttel és
aláírással kell rendelkezzenek. Ha nincs ilyened, különbözetet fizet-
tetnek veled. 
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Jegyek visszaváltása
A törvény ezekrõl az esetekrõl csak nagyon általánosan rendelke-

zik, bõvebb információkat a vasúti társaság Egységes Normái
(Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport
pe cãile ferate din România) tartalmaznak, amelyet a 746/1998-as
rendelet hagyott jóvá. 

Elõre megvetted a jegyed, de idõközben meggondoltad magad
(esetleg lekésted a vonatot):

1. Amennyiben nem helyfoglalásos vonatra vettél jegyet
(személyvonat):

– a vonat indulása után számított legfeljebb egy órán belül visz-
szaváltják a jegyed a vasúti állomás jegyirodájában, ha innen vetted
a jegyet

– a vonat indulása után számított legfeljebb két órán belül visz-
szaváltják a jegyed az ügynökség irodájában, ha a jegyet innen vet-
ted - amennyiben az illetõ idõpontban az ügynökség már nincs
nyitva, akkor a vonat indulása utáni legfeljebb egy órán belül látta-
moztatnod kell a jegyed az állomáson (vagy az információs részleg-
nél, vagy az állomásfõnöknél), és a következõ napon az ügynökség
nyitásától számított max. 2 órán belül visszaigényelheted az útikölt-
séget.

2. Amennyiben helyfoglalásos vonatra vettél jegyet (sebes vonat,
gyorsvonat, InterCity, stb.)

–  legkevesebb 24 órával a vonat indulása elõtt visszaigényelhe-
ted az ügynökségnél a jegyed teljes árát

– amennyiben ezt az idõhatárt túlléped, már csak a jegyed 50%-
át igényelheted vissza, de ezt is csak abban az esetben, ha megvan
rá az esély, hogy a jegyed újraértékesíthessék

– a kezelési költség mindkét esetben elúszik
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Elkésett vonatok
A szabályzat 10.2.-es szakasza alapján a vasúti társaság köteles

közölni az utasokkal, ha egy bizonyos vonat késve érkezik, vagy in-
dul el. Ha átszállással kell utaznod és az elsõ vonat késése miatt nem
éred el a másik vonatot (amelyre át kell szállnod), a vasúti társaság
köteles téged egy következõ vonattal elszállítani a vonatjegyeden
megjelölt állomásig egy ugyanolyan vagy alacsonyabb rangú vonat-
tal úgy, hogy a leghamarabb érj oda (még ha ez azt is jelenti, hogy
más útvonalon kell utazz). 

Példa: tegyük fel, hogy Segesvárról utazol Kolozsvárra gyorsvo-
nattal, és Tövisen át kell szállnod. Ha Segesvárról késve érkezel meg
Tövisre, és onnan már rég elment Kolozsvárra a vonatod, amire ne-
ked érvényes jegyed volt, akkor a vasúti társaság köteles téged a je-
gyed értékében a következõ ugyanolyan vagy alacsonyabb rangú
vonattal Kolozsvárra szállítani. 

Foglalt helyek
A szabályzat 12.1-es szakasza alapján felszállás után igényelheted

a jegyed által biztosított ülõhelyet és az annak megfelelõ szolgálta-
tásokat. 

Ha vettél helyjegyet, de azt másvalakinek is eladták, tele van az
egész vonat, és te nem akarsz állva utazni, leszállhatsz és visszaigé-
nyelheted a jegyed árát, esetleg válthatsz jegyet egy magasabb ka-
tegóriára, fizetve a különbözetet, ha nem biztosítanak valahol he-
lyet számodra. Amennyiben nem tudsz a jegyed által biztosított
helyhez hozzáférni (mert egy két méteres orangután épp rajta ül),
akkor kötelesek egy másik ülõhelyet biztosítani neked. (12.6. cikk,
Szabályzat)

Ha valaki a helyeden ül, nincs jegye és nem akar felállni, a jegycsí-
põnek meg kell büntetnie az illetõ személyt.
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Tilos
- cigarettázni a nem arra kijelölt helyeken
- tárgyakat, cuccokat kidobálni (jobb, ha nem dobod ki az új

Rolexedet, mert megbüntetnek)
- rongálni
- a vészféket csak akkor húzd meg, ha valami súlyos dolog tör-

tént, például tûz ütött ki, valaki nagyon rosszul van
- tilos zajosan, botrányosan viselkedni.
Mindezek kihágásnak minõsülnek és az arra illetékes személyzet-

nek jelenteni kell, amely pénzbüntetést alkalmazhat, valamint le-
szállíthat a vonatról.

Egyéb:
- ha csomagjaidat, értéktárgyaidat a vonaton ellopták, azonnal

jelenteni kell a személyzetnek, jegycsípõnek, aki a következõ állo-
más vasúti rendõrségével azonnal köteles tudatni az ügyet

- bármilyen más problémával a vonatállomások vezetõségéhez
(ºef de staþie), az állomások információs irodáihoz, vagy az állomá-
sok rendõrségéhez kell fordulnod.

FONTOS: a vasúti társaság az eltûnt csomagokért nem fizet kár-
térítést, a csomagok felülvigyázásának felelõssége Téged terhel
(17.5. cikk, Szabályzat).
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3,14 tipusú találkozások



Ez a fejezet rámutat arra, hogy bizonyos esetekben jogodban áll
az állami hatóságoknál is magyarul intézkedned. Mostanság
olyan jogszabályok születtek, amelyek lehetõvé teszik, hogy az
állami közigazgatási szervekkel való kapcsolattartásodban (önkor-
mányzatok, megyei tanácsok, rendõrség) anyanyelveden szólal-
hass meg. 

Bizonyos feltételek mellett, ugyanis az állami hatóságok köte-
lesek veled anyanyelveden kommunikálni. 

Ezen hatóságok alatt a következõket értjük: 
- polgármesteri hivatal (primãrie);
- helyi tanácsok (consiliu local), valamint ezek közszolgálati

alkalmazottai: titkárok, a pénzügyi referensek (referent financiar),
a mezõgazdasági, szociális és munkaügyi osztály felelõsei;

- megyei tanácsok (consiliu judeþean) és ezek közszolgálati al-
kalmazottai;

- rendõrség;
- gyámhivatal (autoritatea tutelarã); 
- postahivatal;
- pénzügyi hivatal (administraþia finanþelor publice);
- polgárõrség (poliþia comunitarã);
- csendõrség (jandarmeria);
- anyakönyvvezetõi hivatal (oficiul de stare civilã) közszolgálati

alkalmazottai;
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- ügyészség (parchet), bíróság (judecãtorie), törvényszék (tribu-
nal) és fellebbviteli bíróság (curtea de apel), meghatározott ese-
tekben, az itt folyó tárgyalásokon.

A törvények
Romániában léteznek olyan jogszabályok, amelyek bizonyos felté-

telek mellett engedélyezik a nemzeti kisebbségek számára az anya-
nyelv használatát a hatóságokkal való kapcsolattartásban. Íme a
legfontosabbak, amelyeket Te is bárhol megtalálsz:

- Románia Alkotmánya (Constituþia României) 
- A helyi közigazgatási törvény (Legea administraþiei publice locale

nr. 215/2001.) 
- a 137/2000-es kormányrendelet a diszkrimináció ellen

(Ordonanþa nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor
formelor de discriminare)

A legfontosabb elõírások
Románia Alkotmánya kimondja: "Azokban a területi - közigazgatá-

si egységekben, ahol az egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampol-
gárok aránya jelentõs, biztosítják az illetõ nemzeti kisebbség anya-
nyelvének használatát, szóban és írásban, a helyi közigazgatási ható-
ságokkal és a decentralizált közszolgálatokkal való kapcsolatokban,
a sarkalatos törvény feltételei között." (120. cikk, (2) bekezdés, Ro-
mánia Alkotmánya).

A helyi közigazgatási törvény kimondja:
1. "A helyi közigazgatási hatóságok és az állampolgárok közötti

kapcsolatokban a román nyelvet használják."
2. "Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol egy nem-

zeti kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghaladja a la-
kosság             20 %-át, a helyi közigazgatási hatóságokkal és ezek
saját szakigazgatási szerveivel való kapcsolatukban, szóban vagy
írásban, anyanyelvükön is fordulhatnak és a választ mind román
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nyelven, mind az illetõ kisebbség nyelvén megkapják." (90. cikk, 1-
(2) bekezdés, Helyi közigazgatási törvény 215/2001).

Magyarul
Helyi közigazgatás:
Helyi közigazgatási egységnek számít a község, a város, a

megyeszékhely és a megye. Ezen egységek vezetõi a helyi közigaz-
gatási hatóságok: a helyi tanács, a polgármester, valamint a
megyei tanács. Azokban a községekben, városokban, ahol a ma-
gyar nemzetiségû lakosok száma meghaladja a 20%-ot, bármilyen
kéréssel lehet magyar nyelven fordulni a polgármesteri hivatalhoz,
a helyi tanácshoz, a rendõrséghez, valamint az önkormányzatok
közszolgálataihoz és szakigazgatási szerveihez. Õk kötelesek
neked anyanyelveden válaszolni, ha te úgy óhajtod. (Ezeket a leg-
elsõ bekezdésben már felsoroltunk.)

Egy példa: ha te a polgármesteri hivatal mezõgazdasági osztá-
lyán szeretnéd magyarul, írásban megérdeklõdni, hogy hány
hektár földed van vagy nincs, õk kötelesek neked írásban és ma-
gyarul válaszolni - ha a településen a magyarok aránya meghalad-
ja a 20%-ot.

A 20%-os küszöböt a hivatalos népszámlálási adatok alapján ál-
lapítják meg.

Anyanyelven lehet tájékozódni a helyi és megyei tanácsok napi-
rendjérõl, valamint az ezek által elfogadott határozatokról. Mind-
ezek megtagadása kihágásnak minõsül.

Rendõrség:
Azokban a helységekben, ahol a magyarság részaránya több

mint 20%, a rendõrséggel való kapcsolattartás is lehetséges anya-
nyelven. Ha például Székelyudvarhelyen vagy Sepsiszentgyörgyön
egyik éjszaka a kocsmából hazamenet megállít a rendõr, nem
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vagy köteles románul kommunikálni vele, hivatkozhatsz az alkot-
mány, valamint a 215/2001-es törvény fent említett szakaszaira.
Tudniillik a rendõrnek is ugyanúgy tisztelnie kell a törvényeket, és
a diszkrimináció nekik is tiltott, lásd a rendõrök etikai kódjában.
(Codul de eticã ºi deontologie al poliþistului, Monitorul Oficial nr.
314 din 9 aprilie 2004). Ne csodálkozz viszont, ha a rendõr nem
ért magyarul, és be fog kísérni az õrszobára, míg kerít valakit, aki
beszéli az anyanyelved.

Büntetõeljárás, polgári eljárás
Felesleges elmagyaráznom, mit jelentenek ezek a szavak (romá-

nul: proces penal, proces civil), hidd el, ha ilyesmibe keveredsz,
tudni fogsz róla, és zárójelben javaslom, sürgõsen keress egy jó
ügyvédet magadnak.

Elõírások:
Románia Alkotmánya: "Az igazságszolgáltatási eljárás román

nyelven folyik. A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok-
nak jogukban áll anyanyelven beszélni a bírói hatóság elõtt. Ezen
jog gyakorlása, valamint a tolmács használata nem terhelheti sem-
miféle költséggel az érintett személyt.” (128. cikk)

Tudj róla tehát, hogy bármilyen ügyben is keveredj bíró elé, jogod
van magyarul beszélni elõtte. Jogod van a tolmácshoz, a bírói ható-
ság köteles ingyen tolmácsot biztosítani, valamint a bírói hatóság kö-
teles anyanyelveden közölni veled (ha románul nem érted) azt, hogy
milyen eljárás folyik ellened és, hogy mivel vádolnak. Ezeket a
jogokat maga az Alkotmány szavatolja.

Fontos: Ezen fejezetben felsorolt bármely jogot igazságszolgál-
tatási úton lehet megvédeni, azaz bepanaszolod az illetõ közigaz-
gatási egységet, és bíró elé viszed az ügyet.
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Vagy: van egy másik lehetõséged is. Panaszaidat leteheted az
Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz is: 

Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii,  Bld.
Nicolae Bãlcescu, Nr. 35 Sc.A, Et.5., Ap.10, sect.1 Bucureºti,
România.  E-mail: cncd@b.astral.ro

A Diszkriminációellenes Tanácshoz abban az esetben fordulhatsz,
ha       súlyos diszkrimináció ért anyanyelved miatt, például nem vesz-
nek fel egy  bizonyos munkahelyre, mert magyar anyanyelvû vagy,
pedig te voltál a legügyesebb jelentkezõ, minden követelménynek
eleget tettél. 

Törvénycikkelyek 
(azaz a felhasználható szakaszok pontos, román nyelven megírt

szövege)
"În raporturile dintre cetãþenii autoritãþile administraþiei publice

locale se foloseºte limba românã."
"În unitãþile administrativ-teritoriale în care cetãþenii aparþinând

unei minoritãþi naþionale au o pondere de peste 20% din numãrul
locuitorilor, în raporturile lor cu administraþia publicã localã ºi cu
aparatul propriu de specialitate aceºtia se pot adresa, oral sau în
scris, ºi în limba lor maternã ºi vor primi rãspunsul atât în limba
romanã, cât ºi în limba maternã." (Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, art.90., alineat 1-2.) 

"Procedura judiciarã se desfãºoarã în limba românã. Cetãþenii
aparþinând minoritarilor naþionale au dreptul sã se exprime în
limba maternã în fata instanþelor de judecatã. Modalitãþile de
exercitare a acestui drept, inclusiv prin folosirea de interpreþi sau
traduceri, se vor stabili astfel încât sã nu împiedice buna adminis-
trare a justiþiei ºi sã nu implice cheltuieli pentru cei interesaþi."
(art.128., Constituþia României).
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No woman, no cry.
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Tipikus esetek
1
Napilapban megjelent álláshirdetés:
"Csinos, húsz és harminc év közötti nõi munkatársat keresünk

gépírói munkakörbe…"
2
Szóbelin, az egyetemen, vizsgáztatás végén:
Tanár (románul, és mosolyogva): Nagyon jó, ez egy kerek tízes.

Gratulálok. Kérem az ellenõrzõdet.
Pistike (románul, és mosolyogva): Itt van.
Tanár (románul, összehúzott szemöldökkel): Bãi (nem lehet

lefordítani), te magyar vagy?
Pistike (románul, és rosszat sejtve): Igen, miért?
Tanár (románul, és kajánul): Akkor, hadd tegyek fel még egy

kérdést.

Amit ebbõl a fejezetbõl megtudhatsz...
Mit tehetsz, amikor valamiért diszkriminálnak, és milyen esetek

számítanak diszkriminációnak, mi a büntetésed, ha Te hátrányo-
san megkülönböztetsz valakit, továbbá kihez fordulhatsz segítsé-
gért, ha Téged értek ilyen sérelmek?

A törvényrõl
A diszkriminációval kapcsolatos kérdéseket a 2000. augusztus

DISZKRIMINÁCIÓ
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31-én kiadott 137-es kormányrendelet, és az ezt módosító 2002.
január 16-án kiadott 48-as számú törvény szabályozzák. Ezeket
2000. szeptember 2-án, valamint 2002. január 31-én közölte a Hi-
vatalos Közlöny. Amennyiben a nõk és férfiak egyenjogúságáról is
szeretnél olvasni, akkor a 2002. április 19-én elfogadott 202-es
törvényrõl szóló kiadványokat lapozgasd. 

Eszik-e vagy isszák a diszkriminációt?
A kormányrendelet szerint diszkriminációnak számít egyes sze-

mélyek vagy csoportok faji, nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási, társa-
dalmi helyzeti, nézetek miatti, nemi vagy nemi orientáció miatti
minden hátrányos megkülönböztetése, kizárása, korlátozása vagy
elõnyben részesítése (137-es kormányrendelet, 1. cikk). De melyek
is a Te jogaid, amelyeket a diszkriminációról szóló törvény biztosít
számodra? 

Ezek a következõk:
a. jogod van a törvény elõtti egyenlõséghez (vagyis mindegy,

hogy nõ vagy férfi, katolikus vagy református, szegény vagy gaz-
dag, hetero- vagy éppen homoszexuális vagy, ugyanúgy kell
bánjanak Veled a törvényszéken);

b. jogod van a személyes biztonsághoz és az állam védelméhez
(pl. ha Téged bárki megver, akkor jogod van ahhoz, hogy bepe-
reld);

c. különbözõ politikai jogaid vannak, azaz jogod van arra, hogy
elmenj szavazni, hogy jelöltesd magad, vagy hogy valamilyen köz-
tisztviselõi tisztséget tölts be (Te is lehetsz polgármester, ha elér-
tél egy bizonyos korhatárt, és persze az sem elhanyagolandó tény,
hogy a többség rád szavazzon).

Polgári jogaid is vannak, többek között:
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a. jogod van a szabad mozgáshoz és letelepedéshez (vagyis oda
mész lakni, ahol Neked jól esik az alvás);

b. jogod van ahhoz, hogy elhagyd, és visszatérj az országba
(természetesen bizonyos feltételek mellett, tehát ez nem azt jelen-
ti, hogy ha nincs 500 eurod, és nincs hivatalos meghívód sem, ak-
kor nyugodtan mászkálhatsz az Unióban kedved szerint);

c. jogod van megházasodni / férjhez menni és kiválasztani a
partneredet (ez nem jelenti azt, hogy muszáj);

d. tulajdonhoz is jogod van (vagyis lehet Neked 100 hektár
földed, 3 tehened, öt disznód, 22 tyúkod és két kakasod, stb.);

e. örökölhetsz;
f. jogod van a gondolataid, a lelkiismereted, vallásod szabadsá-

gához (vagyis azt gondolsz, amit akarsz, úgy ahogy akarod, stb.);
g. a szabad véleménynyilvánításhoz is jogod van (megmondha-

tod bármikor a véleményedet, úgy, hogy azzal senkinek a becsüle-
tét ne sértsd meg!);

h. jogod van a gyülekezéshez, egyesüléshez (beléphetsz pl.
Backstreet Boys Fan Clubba);

e. gazdasági, szociális és kulturális jogaid is vannak (többek
között a munkához, akár szakszervezetet is alapíthatsz, lakáshoz,
egészségügyi ellátáshoz, tanuláshoz, szakképzéshez);

f. jogod van közterületen tartózkodni, közintézményt igénybe
venni.

Konkrétan

Diszkrimináció a munkahelyen és alkalmazásnál
Diszkriminációnak számít, ha a munkaadásnál az állást faji

(sötétebb a bõröd a hónál), nemzetiségi (más az anyanyelved,
mint a munkáltatónak), vallási, társadalmi helyzeti (pl. túl szegény



vagy túl gazdag vagy), nemi (nõ vagy férfi), szexuális érdeklõdési
(a kedvesed ugyanolyan nemû, mint Te vagy), kori (túl idõsnek
vagy túl fiatalnak titulálnak) feltételekhez kötik. Például azt mond-
ják, hogy csak akkor kapod meg a lapkihordói állást, ha katolikus
vagy (5 cikk, 137-es rendelet).

Ha a fenti feltételek miatt ki akarnak rúgni, fel akarják függesz-
teni a munkaszerzõdésedet, nem akarják emelni a fizetésed, vagy
éppenséggel csökkentik, ha Neked nem adnak étkezési jegyeket,
pedig más mindenki kap, akkor csak nyugodtan hívd fel a Diszkri-
minációellenes Tanácsot (6. cikk, 137-es kormányrendelet).

Ezen kívül, ha a fennebb felsorolt okok miatt nem visznek el
lapterjesztõi továbbképzésre, megszidnak, megbüntetnek a mun-
kahelyeden, vagy nem engedik, hogy belépj a szakszervezetbe, ak-
kor se rohanj haza sírva és sértõdötten, hanem hívd fel az ügyvé-
dedet. (6. cikk, 137-es kormányrendelet).

Továbbá, ha olyan újsághirdetést látsz, amiben faji, etnikai, val-
lási, nemi, stb. okok miatt kizárnak Téged a jelentkezésbõl, akkor
nyugodtan jelentkezz az állásra, és ha mindenkinél jobb vagy, de
nem Te kapod az állást, mert pl. túl fiatal vagy, akkor fordulj a
Diszkriminációellenes Tanácshoz. Pl. ilyen újsághirdetés: 25-30 év
közötti férfiakat alkalmazunk fodrásznak (7. cikk, 137-es kor-
mányrendelet).

Diszkrimináció az iskolában
Hátrányosan különböztetnek meg abban az esetben, mikor nem

engedik, hogy beiratkozz, vagy felvételizz valamelyik suliba vagy
egyetemre a fajod, nemzetiséged, vallásod, társadalmi helyzeted,
nézeteid, korod vagy nemi beállítottságod miatt (15. cikk, (1)
bekezdés, 137-es kormányrendelet).

Diszkriminálnak akkor is, amikor a fenti okok miatt vizsgán vagy
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más jegyadáskor kisebb vagy nagyobb jegyet kapsz a megérde-
meltnél. Például megérdemelnéd a hetest, de a tanár elvág mikor
kiderül, hogy magyar vagy.

Hogyan lehet másképp diszkriminálni?
Diszkriminációnak számít a következõ esetekben felsorolt hátrá-

nyos megkülönböztetés is:
– nem szolgálnak ki hivatalokban, pl. postán, pénzügynél, stb.

(10. cikk, (a) pont, 137-es kormányrendelet)
– bemész a sürgõsségre vagy egyéb egészségügyi rendelõbe,

súlyosan megsebesülve a fejedre esett téglától, de azok kitessékel-
nek azzal, most nincsenek nyitva és gyere vissza május 40-én (10.
cikk, (b) pont, 137-es kormányrendelet)

– a lakás kiadása vagy eladása esetén hátrányos megkülönböz-
tetésben részesülsz (nem adják ki Neked a lakást arra hivatkozva,
hogy a szomszédok nem szeretik a magyarokat, és különben is, az
amerikai külügyminiszter is igényt tart a 10 négyzetméteres
betonra) (10. cikk, (c) pont, 137-es kormányrendelet)

– bankkölcsönt akarsz felvenni, vagy szerzõdést akarsz kötni és
elutasítanak, mert azt mondják, hogy túl fiatal vagy, pedig
minden feltételnek megfelelsz (10. cikk, (d) pont, 137-es
kormányrendelet)

– nem engednek be moziba, színházba, könyvtárba, múzeum-
ba, kiállításra (10. cikk, (e) pont, 137-es kormányrendelet), üzlet-
be, szállodába, vendéglõbe, bárba, diszkóba (10. cikk, (f) pont,
137-es kormányrendelet), vagy nem szállhatsz repülõre, hajóra,
vonatra, metróra, buszra, trolira, villamosra, taxiba (ezt senkinek
sem ajánlom Bukarestben) (10. cikk, (g) pont, 137-es kormányren-
delet) faji, nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási, társadalmi helyzetedre
hivatkozva (Ellenpélda: ha nem engednek be egy bárba, mert
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tornacipõ van rajtad, azt megtehetik, ugyanis minden kereskedel-
mi egység szabályozhatja azt, hogyan válassza ki az ügyfeleit).

– Kihágásnak minõsül az is, ha valaki rasszizmusra szít, sovinisz-
ta propagandákat hangoztat, illetve az a magatartás, amellyel
igyekszik egy egyént vagy csoportot faji, nemzeti, etnikai, nyelvi,
vallási, társadalmi helyzete, nemi orientációja miatt megfélemlíte-
ni (137-es kormányrendelet, 19. cikk).

Melyek a büntetések?
Ha valakit a fent felsorolt módon diszkriminálsz, akkor 50 és

1000 RON között lehet a büntetésed, amennyiben egy személynek
sérted meg a jogait, viszont 100 RON és 2000 RON között, ha egy
csoportnak vagy  egy közösségnek. 

Ezek a büntetések cégekre is vonatkoznak, ezért, hogyha a cé-
ged folyamatosan megsérti ezeket a rendelkezéseket (pl. az elmúlt
évben feladott 10 újsághirdetésben mindig csak férfiakat alkal-
maztatok vasalói állásra), akkor azt akár be is zárhatják. Ha viszont
Téged ér diszkrimináció, akkor kártérítést is követelhetsz az elszen-
vedett sérelmekért vagy károkért.

Tippek
Csak akkor fordulj a bírósághoz, mikor megfelelõ bizonyítékaid

vannak, mert e nélkül csak egy hosszú, unalmas, fárasztó, költsé-
ges és néhány esetben igencsak kínos (pl. mikor szexuális nézete-
idet kezdik taglalni) procedúrán veszel részt.

A Diszkriminációellenes Tanács
Címe: Blvd. Nicolae Bãlcescu nr. 35 Sc. A, Et. 5. Ap. 10. Sect. 1 
Bucuresti ROMANIA Tel: +40-21-312 65 85 Fax: +40-21-312

65 78   E-mail: cncd@b.astral.ro
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Fogyasztótámadás.
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Helyzetismertetés
Romlott tejet kaptál az üzletben? A kenyérben egy  kisebb

méretû téglát találtál? A megvásárolt szalámi annyira régi volt,
hogy mikor szóvá tetted rögtön meglátogatott a helyi négyfõs ré-
gészcsapat? Ha ilyesmi történt veled, fordulj a fogyasztóvédelem-
hez.

A jogszabály
A legelsõ, kizárólag a fogyasztóvédelemmel foglalkozó jogsza-

bály a 21/1992-es kormányrendelet, amelyet azóta többször
módosítottak. 2001-ben létrehozták a fogyasztóvédelem legfõbb
szervét, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot (Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor).

A Fogyasztóvédelmi Hatóságnak az ország minden megyéjében
van területi hivatala, ahová a fogyasztó (Te) írásban vagy telefo-
non benyújthatja panaszát. Ha a panasz megalapozott, a Hatóság
kivizsgálja az ügyet, és büntetést ró ki a szabálysértésért felelõs
gyártóra, forgalmazóra vagy szolgáltatóra, bûncselekmény ese-
tén, pedig értesíti az illetékes bíróságot. A panaszt elektronikus
formában, is el lehet juttatni a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz a
www.anpc.ro honlapon megtalálható címre.

Panasz benyújtása
Mielõtt a Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz fordulsz, meg kell

A FOGYASZTÓ-
VÉDELEM
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próbálj kiegyezni a jogaidat sérelmezõ kereskedõvel vagy szolgál-
tatóval. Ha ez nem sikerült, akkor értesítheted a Hivatalt.

Fontos, hogy bizonyítani tudd, hogy a sérelem valóban a pa-
naszban megjelölt kereskedõ vagy szolgáltató részérõl ért. Ezt leg-
egyszerûbben számlával és jótállási levéllel (certificat de garanþie)
teheted meg. Jogodban áll kérni a hibás termék kijavítását, kicse-
rélését vagy visszaigényelheted az árát - amennyiben igazolni tu-
dod a fent említett módon, hogy az illetõ termék valóban az adott
kereskedelmi egységtõl származik. Ha már nincs meg a számlád
vagy a jótállási leveled, nem kérheted a termék javítását vagy
kicserélését. 

A fogyasztók jogait törvény védi, amelyet a kereskedõnek vagy
szolgáltatónak kötelessége betartani. A legfontosabb fogyasztói
jogokat a már említett 21/1992-es kormányrendelet tartalmazza.
A rendelet letölthetõ a www.clr.ro oldalról.

A legfontosabb gyártói, kereskedõi és szolgáltatói kötelezettsé-
gek, melyek be nem tartása esetén a fogyasztóvédelemhez fordul-
hatsz: 

– csak érvényes szavatosságú (validitate) terméket szabad
forgalmazni 

– a termék minõsége meg kell feleljen az elõírásoknak 
–  a termék átlagos használati idõtartamára ("durata medie de

utilizare") köteles cserealkatrészeket biztosítani (a terméket kísérõ
leírások tartalmazzák, hogy  normális felhasználási körülmények
között az illetõ terméknek hány évig kell mûködnie - ez nem jelent
jótállást a termékért, csak a fogyasztót hivatott tájékoztatni).

– A termékekre vonatkozó összes információnak román nyelvû
fordítása is kell legyen, ami nem zár ki más nyelvû  leírásokat
(külföldi termékeknél gyakran találkozni csak idegen nyelvû leírá-
sokkal, ebben az esetben értesíthetõ a fogyasztóvédelem - a for-
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dítás kiírása elsõsorban a termelõ vagy más esetekben az impor-
tõr feladata).

– A kereskedõk kötelesek a termék mûködését bemutatni (pl.
bármilyen elektromos terméket a vásárló elõtt beindítani, hogy az
megbizonyosodhasson arról, hogy a termék valóban mûködik - a
kereskedõk sokszor becsomagolva akarják átadni a terméket, akár
kényelmességbõl, akár hanyagságból, ebben az esetben kérheted,
hogy csomagolják ki és hozzák mûködésbe a terméket).

– Az árakat jól látható módon, egyértelmûen és könnyen olvas-
hatóan kell kiírni (sok az olyan üzlet, bazár, ahol a termékek ára
apró cédulácskákra van kitéve, amit az elárusító csak kelletlen
morgolódás után közöl - ebben az esetben is bátran fordulj a
Fogyasztóvédelemhez). (A bátorság nem csak a Fogyasztóvéde-
lemhez való fordulásban használatos, az élet számos más terüle-
tén hasznát lehet venni.)

– A mûködési engedélyt és a kereskedelmi egység megnevezé-
sét jól látható helyre kell kifüggeszteni.

– A nyitvatartási program kifüggesztése és betartása kötelezõ
(Ha olyan helyzetbe kerülsz, amikor 10 perccel zárás elõtt már
nem engednek be az üzletbe vagy esetleg fél órás késéssel nyitják
ki, akkor hívhatod a Fogyasztóvédelmet.) 

A legfontosabb fogyasztói jogok:
– A termék vagy szolgáltatás ne veszélyeztesse a fogyasztó életét,

egészségét, biztonságát, jogait és törvényes érdekeit (Ide tartoznak
például a romlott élelmiszerek, a nem tiszta poharak, evõeszközök a
vendéglõben, kocsmában, a nem mûködõ vízcsapok). Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalsz, ne fogadd el a terméket, hanem hívd fel
a Fogyasztóvédelmet, ahonnan helyszínre küldenek egy biztost, aki
felméri a helyzetet, és ennek megfelelõen megbünteti az adott keres-
kedelmi egységet (Azért ne hidd, hogy csak csettintesz, és mint a me-



sében, ez rögtön össze is jön).
– Jogodban áll pontos tájékoztatást kérni és kapni az eladótól  a

termék jellemzõirõl és használatáról.  (Amennyiben mogorván az or-
rod elé teszi és annyit mond, hogy "írja a dobozon", akkor is nyugod-
tan hívd csak fel a Fogyasztóvédelmet.)

– Ha a helyesen használt termék vagy szolgáltatás kárt okoz, jogod
van a kárpótláshoz (ebben az esetben fordulj illetékes szakemberhez,
pl. ügyvédhez).

– Ha a jótállási határidõn belül meghibásodik, vagy tönkremegy
az adott termék, követelheted az eladótól a termék ingyenes javí-
tását, ha ez nem lehetséges, akkor kicserélését, esetenként vissza-
igényelheted az árát. A garanciában levõ termék javítását általá-
ban az erre szakosodott mûhelyekben végzik, amelynek címét a
jótállási levélen tüntetik fel.  

– A termék kicserélését vagy árának visszaszolgáltatását akkor
kérheted, ha a termék a jótállási idejének legalább 10%-a alatt
nem mûködik  (ha túlságosan elhúzódik a meghibásodott termék
megjavítása, bátran tájékoztasd a fogyasztóvédelmet, hogy
fogyasztói jogaidban sérelmeztek).

– Ha élelmiszer-ipari, gyógyszeripari, kozmetikai termékek nem
felelnek meg az elõírásoknak, vagy lejárt a szavatosságuk, azonnal
kérheted azok kicserélését vagy visszaigényelheted az árukat. (Pél-
dául ha lejárt határidejû csokit vagy hûsítõt veszel, és ezt csak ak-
kor veszed észre, amikor már kifizetted, ne habozz a megfelelõ in-
tézkedéseket megtenni - elõször a kereskedõnél, aztán ha az nem
hajlandó megfelelõ módon rendezni a panaszod, ne sajnáld a fá-
radtságot, hogy beszólj a Fogyasztóvédelemhez).

– A jótállás (garancia) lejárta után és az átlagos használati idõ-
tartamon belül kérheted a rejtett hibája miatt használhatatlanná
vált termék megjavítását vagy kicserélését - de számolnod kell
azzal, hogy a csere vagy javítás árát saját zsebbõl kell állnod.
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Persze, hogy volt már egyszer ez a rajz. 
Csak tesztelünk, hogy figyelsz-e!?



Ha figyelmesen végiglapozgattad ezt a kis füzetet, láthattad,
milyen lehetõségek állnak rendelkezésedre, ha szûkös anyagi
kereteid vannak az egyetemista élet költségeinek a fedezésére
(lásd magánösztöndíj, lakbérsegély, stb.). 

Ebbõl a fejezetbõl megtudtatod, mit tehetsz akkor, ha nincs ele-
gendõ forrásod az egyetemen szükséges oktatási segédeszközök
beszerzéséhez. 

A törvény   
A diákhitel igénylésének lehetõségét a 193/1999-as törvény,

valamint a 105/1998-as kormányrendelet szabályozza. 

Mire használható fel ez a kölcsön?
A diákhitel könyvek, folyóiratok, tananyagok, személyi számító-

gépek, laboratóriumi felszerelések, ruházat, valamint a tanulmá-
nyaidhoz kapcsolódó egyéb költségek fedezésére szolgál. (A hét-
végi kocsmatúra, annak ellenére, hogy te váltig állítod, hogy az is
a tanulás egy fontos részét  képezi, nem tartozik ide, vagy
legalábbis nem számolható el, mint ilyen tipusú költség.)

A hiteligénylés feltételei:
Ahhoz, hogy hitelt vehess fel, a 193/1999-es törvény, valamint

az 105/1998-as kormányrendelet alapján, a következõ feltételnek
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A DIÁKHITEL



kell eleget tegyél:
– egy felsõoktatási intézmény hallgatója kell legyél, amely lehet

akár állami, akár magán, de akkreditált egyetem kell legyen. Felté-
tel az is, hogy nappali tagozaton látogasd az egyetemet (1. cikk,
193-as törvény); 

– nem lehetsz több harminc évesnél (2. cikk, (a) pont, 105-ös
kormányrendelet); 

– a családod egy fõre esõ havi jövedelme nem haladhatja meg a
minimálbért (ami jelenleg bruttó 310 RON ) (2. cikk, (b) pont, 105-
ös kormányrendelet);

– abban az esetben sem tarthatsz igény a hitelre, ha az elõzõ
tanévben nem tetted le sikeresen az összes vizsgád (2. cikk, (c)
pont, 105-ös kormányrendelet).       

Amennyiben igényelni akarod a diákhitelt, eleget kell ten-
ned még egy pár feltételnek: 

Rendelkezel anyagi és szakmai fedezettel. Az anyagi fedezet
alatt azokat az anyagi javakat értsd, amelyek a Te vagy az érted
garanciát vállaló személy (például a szüleid) tulajdonában vannak.
A szakmai jótállást, pedig az általad látogatott felsõfokú intéz-
mény ítéli meg. 

Ha az elõbb említett anyagi fedezettel nem rendelkezel, akkor
csak abban az esetben vagy jogosult a kölcsönre, ha az Oktatás-
ügyi Minisztérium átvállalja a jótállást, az általa megszabott kere-
teken belül. Természetesen mindezt a felek közti (azaz Közted és
az Oktatásügyi Minisztérium között) szerzõdéskötés követi, amely
megszabja a visszafizetés módját. 

Kötelezettségek és hátrányok
Törlesztés
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Az Oktatásügyi Minisztérium közremûködésével felvett hitelek
visszafizetése havi részletekben történik, a tanulmányok befejezése
után, maximum két éves lejárattal.

A visszatérítési idõ a bankkal történt megegyezés alapján történik,
de nem lehet hosszabb 5 évnél. Ez azt jelenti, hogy egy rövid lejára-
tú hitelrõl van szó, és ez nem mindig a legelõnyösebb formája a
hiteleknek, mivel nagyobb a részlet értéke. (Ne felejtsd el viszont a
hitel legnagyobb elõnyét: a könyveket és a többi szükséges anyagot
nem kell a szülõktõl kapott zsebpénzbõl fizetned, hanem majd csak
az egyetem után, amikor is magától értetõdik, hogy sorban állnak az
ajtód elõtt a jobbnál jobb munkaajánlatok.) 

Kilencven nappal a tanulmányok befejezése után kezdõdik a ka-
matláb visszafizetése. Az Oktatásügyi Minisztérium által szavatolt hi-
tel és a hozzá járó kamatlábak határidõ utáni visszatérítése esetében,
a büntetés egyenlõ az esedékes állami adó és illeték ki nem fizetésé-
ért járó büntetéssel.

Amit még érdemes tudni:
Romániában jelen pillanatban az egyetlen bank, amely ennek a tör-

vénynek és kormányhatározatnak az értelmében diákhitelt ad az a
BRD (lásd www.brd.ro, http://www.brd.ro/ro/pfizice/4/creditul10.php
- Kredit 10 nevû program). A bank honlapján megtalálható azon
egyetemek listája, amelyekkel a bank szerzõdéses viszonyban áll és
amelyeknek a hallgatói jogosultak eme hitel igénylésére. 

Elég sok bank ad ezen kívül hitelt az egyetemi tanulmányok folya-
tásához és elvégzéséhez (credite pentru studii), viszont ezek nem ke-
rülnek be a diákhitel kategóriába, hiszen már az egyetemi évek alatt
törlesztened kell a hitelt. Amennyiben érdekel, akkor érdemes elláto-
gatnod a következõ bankok honlapjaira: www.brd.ro, www.banca-
transilvania.ro, www.bancpost.ro, www.hvb.ro. 



A tökéletes üzleti terv három pontban,
kis hiányosságokkal.
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Cégalapítás
Van ötleted, vállalkozó kedved, tehetséged, munkabírásod hogy

egy céget alapíts, de eltévedsz az alapító okiratok útvesztõjében?
Nem tudod megkülönböztetni az illetéket a díjszabástól? Ne ess
pánikba! Ebben a fejezetben megtudhatod milyen pénzügyi
kedvezményben részesülhetsz államunk jóvoltából, amikor céget
szeretnél alapítani. Ezek a kedvezmények, akkor pottyanhatnak az
öledbe, ha Te, másodéves,  illetve annál nagyobb egyetemista vagy,
és a tanulmányaidra vonatkozólag mindent megtettél, amit rektor,
dékán és az egész egyetemi tanárközösség elvár Tõled. (Feltétel,
hogy meglegyen az összes vizsgád.) 

Hogyan tovább?
A cégalapítási kedvezményekrõl a 2003/166-os kormányhatáro-

zatban olvashatsz (nem igazán olvasmányos, de nagyon hasznos!),
ha felütöd a Hivatalos Közlöny 2003. február 24-én megjelent 114.
számát. Ott pontról pontra (vagy inkább bekezdésrõl bekezdésre)
haladva megtudhatod hol, és milyen módon marad a pénztárcád
dagadt (vagy éppen lapos, helyzettõl függõen) - a törvény tanulmá-
nyozását lehetõleg ne forgalmas helyen végezd, mert lehet, hogy
információval gazdagabb, de egy pénztárcával szegényebb
maradsz.

CÉGALAPÍTÁSI 
KEDVEZMÉNYEK



Kinek az ölébe hull a manna?
Akkor részesülhetsz ilyen pénzügyi kedvezményekben

(cégalapítási), ha legalább másodéves vagy egy egyetemen,
fõiskolán (2. cikk, (1) bekezdés). A másik feltétel az, hogy nem le-
hetsz idõsebb, mint 30 éves. 

Mit kell tenned és tudnod?
– Mikor leadod a bejegyzéshez és mûködési engedélyhez szük-

séges kérést, csatold hozzá az egyetemed, fõiskolád, stb. titkárnõ-
je által kiállított igazolást. Ebbõl ki kell tûnjön, hogy legalább má-
sodéves vagy  (Tehát lehetsz harmad, vagy negyed éves is). (2.
cikk, (2) bekezdés)

– A céget akár egyedül, akár egyetemista, fõiskolás, stb. barát-
nõiddel vagy barátaiddal közösen is indíthatod. Az egyetlen felté-
tel az, hogy õk is legalább másodévesek és 30 éven aluliak legye-
nek. (3. cikk, (1) bekezdés)

– Ebben a kedvezményben életed során (a jelenlegiben) csak
egyszer részesülhetsz, a második, harmadik, cég alapításában az
állam bácsi már nem támogat. (3. cikk, (2) bekezdés)

– Abban az esetben, ha átengeded vagy részben (esetleg egé-
szen) eladod az állami segítséggel alapított cégedet vagy cégbeli
részedet a bejegyeztetésen belüli három évben, akkor az összes il-
letéket és díjszabást, amit az elején nem kellett, ki kell fizetned. (4.
cikk)

– Mikor beadod az átruházási kérelmet, csatolod azokat a szám-
lákat, papírokat, stb., amelyek azt bizonyítják, hogy kifizetted az
összes illetéket és díjszabást. (vagyis minden olyan összeget, amit
az elején nem kellett - kis motiváció az állam részérõl, hogy jól és
eredményesen vezesd az üzletet) (4. cikk).
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Melyek a kedvezmények?
A kedvezmények felsorolásának elolvasása mentális elégedett-

séget jelent a közgáz és jogi szakszavak megszállottainak, õk
mindjárt az elsõ cikkelyek után örömüket lelhetik a törvényolva-
sásban.

Ezek hétköznapi nyelven a következõk:
Nem kell fizetni:
1. az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal (Oficiul

Naþional al Registrului Comerþului) bejegyeztetési munkálataiért
fizetett illetékeket és díjszabásokat (taxele ºi tarifele pentru oper-
aþiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Naþional al
Registrului Comerþului prin oficiile registrului comerþului de pe
lângã tribunale, tarifele pentru operaþiunile efectuate de Biroul
unic din cadrul oficiilor registrului comerþului, precum ºi tarifele
pentru serviciile de asistenþã prestate de oficiile registrului com-
erþului la înregistrarea constituirii comercianþilor);

2. az alapításkor kért kereskedõi, mûködési engedélyt (taxele ºi
tarifele pentru autorizarea funcþionarii comercianþilor, solicitate la
constituire);

3. a helyi közigazgatási hivataltól kapott önálló gazdasági te-
vékenység lebonyolításához szükséges engedélyt (taxele ºi tarifele
pentru obþinerea de la administraþia publica localã a autorizaþiei
de desfãºurare a unor activitãþi economice în mod independent) ;

4. azért, hogy a Hivatalos Közlönyben megjelenik, hogy te be-
jegyeztetted a céged (taxele pentru publicarea, în extras, in Mo-
nitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatric-
ulare pronunþate de judecãtorul-delegat la Oficiul registrului
comerþului de pe lângã tribunal)

5. a közjegyzõnél befizetett bélyegilletékeket (taxele de timbru
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pentru activitatea notarialã)
Tipp, avagy hogyan lehetsz milliomos?
– Jó, ha tudod, hogy ha céget akarsz bejegyeztetni pénzen,

ötleten, kitartáson és munkabíráson kívül jó erõs lábakkal, acél
idegzettel és sztoikus nyugalommal kell, hogy rendelkezz.

– Addig ne fogj életed vállalkozásába, amíg minden apró dolog-
ról nem kértél tájékoztatást a közgáz-õrült ismerõsödtõl, vagy
egyéb illetékes személytõl.

– A legbiztosabb kiindulási pont a cég elindításánál, ha elmész
az illetõ megye Kereskedelmi Kamarájához.  Ott pontosan el-
mondják, hogy milyen papírokra van szükséged, és ha szépen mo-
solyogsz, akkor megtörténhet az a csoda, hogy mikor másodszor
mész oda, nem egy teljesen más listát nyomnak a kezedbe.

– Tudnod kell azt is, hogy az egyetemista státusod még nem
ment fel minden illeték és díjszabás fizetése alól, tehát vannak
olyan tételek, amelyeket neked is ki kell fizetned.  

– Jó, ha nekifogsz a II. éved elsõ felében, így legalább érezheted
munkád gyümölcsét, mire elvégzed az egyetemet, fõiskolát.
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Aerobik Norbival.
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Mit jelent önkéntesnek lenni?
Biztosan te is hallottál olyanról, hogy "önkéntest keresünk a

filmfesztivál stábba" vagy, hogy  választási kampányban a legtöbb
párt "önkénteseket" toboroz ilyen-olyan apróbb munkára. De tény-
leg csak ennyibõl állna az önkéntesség? A továbbiakban arról
olvashatsz, hogy mit mond a törvény az önkéntességrõl, illetve,
hogy ennek milyen formái vannak. 

A törvény
A 195/2001-es törvény ugyanazon év április 24-én jelent meg a

206. számú Hivatalos Közlönyben. Itt azt mondja, hogy önkéntes-
ség az a természetes személy által végzett tevékenység, amely a
közérdeket szolgálja, és ami más jogi viszonyok között jön létre,
mint a munkajog vagy a fizetett polgárjogi viszony. Milyen közér-
dekre céloz a törvény? Például szociális szolgáltatás, emberi jogok
védelme, orvosi, kulturális, mûvészi, nevelõ, oktatási, tudomá-
nyos, humanitárius, vallási, filantropikus tevékenység, sport,
környezetvédelem, satöbbi. 

Egy önkéntességi jogviszony létrehozásához 3 feltétel kell telje-
süljön (azaz, ahhoz, hogy te hivatalosan önkéntes lehess). Szükség
van egy úgynevezett "fogadó szervezetre" (organizaþie gazdã),
amely kötelezõen nem profitorientált közjogi (pl. egy politikai
párt) vagy magánjogi (pl. egy civil szervezet) jogi személy. Másod-
sorban  szükség van az önkéntesre, (azaz Rád), aki kötelezõen

ÖNKÉNTESSÉG



természetes személy. Végül, de nem utolsó sorban szükség van az
önkéntességi szerzõdésre. A szerzõdésnek tartalmaznia kell, hogy
az önkéntes (már megint Te) vállalja a fogadó szervezettel szem-
ben, hogy közérdekû tevékenységet folytat anélkül, hogy ezért
anyagi juttatásban részesülne (azaz a szervezetnél végzett tevé-
kenységedért nem kapsz fizetést).

Vigyázat: önkéntes csak az lehet, aki szabad akaratából vállalja,
hogy minden anyagi juttatás nélkül aktívan részt vesz a közösség
életében. A törvény 4. cikke értelmében nem tekinthetõ önkéntes
tevékenységnek a családi, baráti vagy jó szomszédsági viszonyból
adódó munkálatok (Attól, hogy felásod a szomszéd bácsi kertjét,
nem vagy önkéntes. Ha egy idegen ember kertjét, mindennemû
anyagi juttatás nélkül felásod, akkor rád egy másik jelzõ illik. Hogy
melyik ez, kérdezd meg a barátaidat.) 

Önkéntesként a következõ jogaid vannak:
– aktívan részt vehetsz azokban a programokban, amelyekben

mint önkéntes vagy bekapcsolódva, 
– képesítésed szerint dolgozhatsz,
– a fogadó szervezet köteles felügyelõt / mentort vagy útmuta-

tót biztosítani számodra, 
– ugyancsak a fogadó szervezet köteles bebiztosítani balesetek,

betegségek, illetve egyéb veszélyek ellen, amelyek az önkéntes ki-
fejtett tevékenységbõl adódnak, és amelyek az önkéntes munka
ideje alatt történnek,

– a fogadó szervezet köteles bizonyítványt kiállítani az önkéntes
tevékenység végén,

– a fogadó szervezet köteles visszafizetni mindent, amit te a te-
vékenységgel kapcsolatban költöttél,

– ne dolgoztassanak többet, mint amit te elbírsz,
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– kaphatsz diplomát, kitüntetést.
Ugyanakkor kötelezettségeid is vannak:
– végrehajtani, amit a fogadó szervezet kér,
– ne pletykálj arról, amit önkéntességed alatt megtudsz (azt

azért elfecsegheted, hogy ki kivel csókolózott a sarokban),
– részt kell venned a képzéseken, amelyeket a fogadó szervezet

rendez, kezdeményez, illetve ajánl,
– nem vághatod a falhoz a tányérokat egy dührohamod köze-

pén, mert ezt sem szabad (A falhoz nem vágandó tárgyak felso-
rolása több ezer oldalas kiadványt töltene meg, épp ezért, a tör-
vény  erre nem tér ki pontosan.).

Pár szó a határon átnyúló, fiatalokat célzó, hosszú idõre
szóló önkéntességrõl 

Ezt a 213/2003-as törvény szabályozza (megjelent a 2003. má-
jus 30-i 370. számú Hivatalos Közlönyben), amely tulajdonképpen
elfogadja, és életbe lépteti az errõl szóló, 2000. május 11-én
Strasbourgban elfogadott Európai Egyezményt.

Ennek értelmében fiatal önkéntes az, aki az önkéntesség meg-
kezdésekor legalább 18, de nem több, mint 25 éves. Ez az önkén-
tesség kötelezõen egy másik országban folyik (mármint ha te ro-
mán állampolgár vagy, akkor kötelezõen nem Romániában vég-
zed az önkéntességi munkát), minimum 3 hónapig, de nem több
mint 12 hónapig tart, teljes munkaidõben (tehát ne gondolj arra,
hogy te közben szépen átvered a román hatóságokat és az önkén-
tesség leple alatt napi 10 órán keresztül pénz után kutatsz, és csak
2 órát dolgozol önkéntesként). A két törvény által szabályozott
önkéntes tevékenység között nincs lényegi különbség, ami a jogo-
kat és kötelezettségeket illeti. Van azonban egy pár többletjogod,
amennyiben európai önkéntes vagy: 
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– a fogadószervezet köteles ételt és szállást biztosítani, 
– nyelvet tanulhatsz és fejlesztheted az idegen kultúrák iránti

érzékenységed és megértésed,
– jogod van hetente egy teljes szabadnaphoz, egyszer egy

hónapban akkor kérheted ezt a napot, amikor akarod,
– kapsz zsebpénzt (ez fontos, különben nincs mibõl kocsmázni).

Az Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service)
programot Romániában az Országos Ifjúsági Hatósághoz
(Autoritatea Naþionalã pentru  Tineret) tartozó Ifjúsági Kezdemé-
nyezéseket Támogató Ügynökség (Agenþia Naþionalã pentru
Sprijinirea Iniþiativelor Tinerilor) koordinálja. 

Amennyiben érdekel az európai önkéntes szolgálat, akkor bõ-
vebb információkért a következõ honlapokat érdemes megláto-
gatnod: 

www.ansitromania.ro
http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/index_en.html -

itt megtalálod a program bemutatását
http://youth.cec.eu.int/hei_en.asp - itt megtalálod az összes

fogadó szervezet adatbázisát.
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Egy teljesen szokványos jelenet egy
diplomahonosító hivatal ajtaja elõtt.
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Külföldön végezted a tanulmányaid, de itthon szeretnél dolgoz-
ni?  

Van lehetõség arra, hogy a külföldön szerzett okleveled itthon is
elfogadják. Az országhatáron túl szerzett oklevelek elismerése az
országok közötti kétoldalú megállapodások alapján történik.
Romániában az oktatás három szintjén – középiskola, egyetem és
egyetem utáni képzés (mesteri, doktori) –, van lehetõséged arra,
hogy az okleveled elismerjék. 

A diplomahonosítással az Oktatásügyi Minisztérium egyik részle-
ge foglalkozik. Konkrét útmutatót a következõ internetes oldalon
találsz: 

http://www.edu.ro/cnred5.htm
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezetõ Elnökségé-

nek Oktatási Fõosztálya is foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezért ha
ilyen jellegû problémával szembesülsz, a legegyszerûbb, ha ide for-
dulsz tanácsért, segítségért:

RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség - Oktatási Fõosztály 
Felelõs munkatárs: Molnár Eliza
400489 Kolozsvár
Republicii (Majális) u. 60 sz.
Tel: 0264-441 401

DIPLOMAHONOSÍTÁS



NYÁRI MUNKA ÉS
UTAZÁS KÜLFÖLDÖN

Az egyetemista élet a kísérletezés, megismerés, felfedezés idõsza-
ka.  Ilyenkor tesz szert az ember olyan tapasztalatokra, amelyeknek
nagy hasznát veheti majd az életben – mondják a nagyok. Ebben a
fejezetben a tapasztalatszerzés ezer és ezer lehetõsége közül a
külföldi nyári munka "rejtelmeibe" vezetünk be.

Nem kell tehát aggódnod, ha a nyári szünidõre kiürül a pénztár-
cád, vagy csak egyszerûen nem tudod, hogy hol töltsd a nyarad, a 

Student Travel

számos külföldi munka- és tapasztalatszerzési lehetõséget tarto-
gat a tarsolyában számodra. 

Létezõ és mûködõ programok a Student Travelnél:
Summer Work & Travel USA program
Ez az a program, amit a legjobban ismernek a már sokadéves

egyetemisták. Lehetõséged van (mármint akkor, ha nappali
tagozatos diák vagy) arra, hogy nyári szünet ideje alatt Amerikában
dolgozz. A pénz és tapasztalatszerzésen kívül, ennek a programnak
az is egy nagyon vonzó oldala, hogy a munkaengedélyed lejárta után
még 30 napot az Egyesült Államok területén tölthetsz (ebben az
idõszakban nem szabad dolgozz). Így nincs más választásod,
szórakoznod, kirándulnod kell. 

A Student Travel partnerek, támogatók segítségével   információ-
szolgálatot biztosít a program teljes ideje alatt, és rendelkezésedre
áll sürgõsségi ügyek esetében is. Ugyanezek a kedves emberek
segítenek a vízumhoz szükséges munkaengedélyek megszerzésében
is.
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Ahhoz, hogy jelentkezhess a Work & Travel USA programra, az
alábbi feltételeknek kell eleget tenned:

– 18-28 évvel ezelõtt születtél;
– nappali tagozatos egyetemista vagy,  állami- vagy akkreditált/

ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ magánegyetemen -
utolsó éves diákok nem jelentkezhetnek (hûha!!! ez olyan mintha a
szülõk és a Student Travel összebeszéltek volna, hogy igenis te le kell
államvizsgázz);

– jó, vagy legalább elfogadható tanulmányi eredményeid vannak
(reálisan, és nem a szüleid véleménye szerint);

– megfelelõ szintû angol nyelvtudás (A “How are you?” nem azt a
választ kívánja, hogy “I'm from Transylvania, I don't know.”).

Többször is lehet jelentkezni, vannak olyan egyetemisták, akik 2-3
nyarat is Amerikában dolgoztak/szórakoztak végig. A jelentkezés
nem egy bonyolult folyamat, a szükséges dokumentáció leadása
(októbertõl márciusig) után egy interjún kell bizonyíts. Ha ezen is
sikeresen túljutottál, kérdéses még, hogy mit és hol fogsz dolgozni
Amerikában. A munkakeresésben is segítségedre lehet a Student
Travel, de önállóan is kereshetsz, találhatsz magadnak munkahelyet.

H2B amerikai munkaprogram 
Ha 18-40 év közötti, angolul is beszélõ, magabiztosan úszó (ezt

tesztelik) fiatal vagy, aki a fuldokló Paris Hilton után is beugrana a
medencébe, akkor jelentkezz erre a programra, ami munkahelyeket
kínál odaadó életmentõk számára. Ha nem tudsz úszni az sem baj,
dolgozhatsz hírneves hotelekben vagy kaszinókban.

Képzési-programok (Internships)
A Student Travelnél képzési-programokra is lehet jelentkezni az

Egyesült Államokba, Új-Zélandba és Angliába. Ezekre olyan 21-40 év
közötti személyek jelentkezhetnek, akik legalább két évet már
elvégeztek az egyetembõl, utolsó évesek, vagy akár már államvizs-
gáztak is (alprogramtól függõen). A sikeres felvétel követelménye,
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hogy a tanulmányaidnak/ végzettségednek, vagy két év munkata-
pasztalatodnak megfelelõ munkakörben szerezz állásajánlatot az
országok valamelyikében.

Au Pair USA és EUROPA program
Az Au Pair USA és EUROPA-program 18-26 éves, házias fiataloknak

szól, akik szívesen pelenkáznak, vasalnak vagy gyerekeket sétáltatnak
a parkban. Szóval a program lényege az, hogy külföldi családoknál
lehet gyerekneveléssel és felvigyázással, házimunkával pénzt keresni.

Az elõbb bemutatott lehetõségekkel jelentõs (fõleg itthoni szem-
mel nézve) keresetet biztosíthatsz magadnak a program idõtartama
alatt. Nem elhanyagolható az sem, hogy a külföldön töltött idõ alatt,
a már meglevõ nyelvtudásodat javíthatod, ismerkedhetsz más orszá-
gok szokásaival, embereivel, kulturájával. 

Más lehetõségek a Student Traveltõl:
Nyelvtanulás - Ha eldöntöd, hogy idegen nyelvet szeretnél tanul-

ni, és azt is, hogy melyiket a sok közül, a Student Travel érdekessége,
hogy a beiratkozástól az utazásig, a legjobb nyelvtanfolyamig min-
dent megszervez.  Azt tudnod kell, hogy a nyelvtanulási költségek
bizony nem vékony pénztárcára szabottak, szóval itt egy pénzes
nagybácsi jól jöhet. Ami a legnagyszerûbb, hogy egy nyelvet több
országban is tanulhatsz, például: a spanyolt tanulhatod Cordobában
vagy Máltán, spanyol környezetben spanyol tanárok segítségével.  

Utazás - Ha ki akarod használni egyetemista státuszod, ne habozz
bemenni az irodába, és ott azt mondani, hogy "diák vagyok, utazni
szeretnék, és ennyi pénzem van". Kedvezményes áron repülõjegyeket
vásárolhatsz, illetve ha nem bízol a stoppolási lehetõségekben, akkor
olcsó buszjegyekhez is hozzáférhetsz a Student Travel utazási
irodájában (Kolozsvár, Avram Iancu / Petõfi 21. szám). Fiataloknak és
egyetemistáknak, nemzetközi diák- (ISIC), fiatal- (IYTC), tanár- (ITIC)
igazolványokat érdemes kiváltani, hisz sok helyen jelentõs ked-
vezményekben részesülhetsz ezek segítségével.
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Beiratkozás és bõvebb információ:
Rengeteg információt találsz a fenti lehetõségekrõl a
www.studenttravel.ro
honlapon, de közvetlenül is fordulhatsz a különbözõ városokban

mûködõ irodák munkatársaihoz.
Kolozsváron az I.C.Brãtianu utca 32. szám alatt mûködik az ügyfél-

fogadás.
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E - MELÓ
Egyetem után kell, egyetemi évek alatt lehet… Mi az?

Ha elkap a munkakedv, akkor ülj le egy sarokba, és várd, hogy
elmúljon .... na nem! …. inkább egy számítógép elé …. és keress
munkahelyet ….

Hogy hol? www.e-melo.ro (Erdélyi Munkaközvetítõ Hálózat)

Mi is az E-meló?
Megkérdeztük az irodában dolgozókat, hogy mivel foglalkoznak.

A válasz ez volt (szó szerint):
– az E-meló egy munkaközvetítõ szolgáltatás, mely az álláskeresõk

és munkaadó cégek közti kapcsolat kialakítását teszi lehetõvé, a
www.e-melo.ro internetes oldal segítségével,

– az E-meló tanácsadó irodájában információkat kaphatsz a
munkavállalással és karrierépítéssel kapcsolatban.

Szóval a lényeg: az E-meló segítségével állást kereshetsz és talál-
hatsz.

Bõvebben minderrõl:
Az E-meló szolgáltatásaiért nem kell fizetned (… ha egyszer

munkát keresel, akkor úgysem valószínû, hogy pénztúltengésben
szenvedsz … úgyhogy ez jól jöhet)

A szolgáltatások:
– www.e-melo.ro internetes állásközvetítõ portál – ahhoz, hogy

keresgélni tudj az állásajánlatok között, regisztrálnod kell magad az
oldalon. A regisztráció során fõleg önéletrajzi adataidat kell
bevezesd az E-meló által ügyesen kitalált formanyomtatványba. Így
bekerülsz az álláskeresõk adatbázisába, önéletrajzodat

(dolgozni)
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megtekinthetik a munkáltató cégek, és felvehetik veled a kapcsola-
tot egy esetleges alkalmazás kapcsán (a sok feltételes mód ellenére
is megtörténhet, hogy találsz munkát - legyen az  teljes - vagy rész-
munkaidõs, állandó vagy alkalmi).

Ha nincs türelmed kivárni, hogy a munkáltatók találjanak rád, de
az állásajánlatokat böngészve találsz egy-két kedvedre valót, te is
kezdeményezhetsz kapcsolatot: elküldheted az önéletrajzodat az
állás-ajánlónak, szintén a honlapon keresztül.

Amennyiben hiába vársz az életmentõ telefonhívásra, mert
egyetlen cég sem figyelt fel a te zseniális önéletrajzodra, érdemes
ellátogatnod az E-meló által szervezett Állásbörzére. Itt teljes élet-
nagyságban, természetes bájad bevetve gyõzheted meg a "munkást"
keresõt arról, hogy pontosan te vagy az, akire szüksége van. 

Ha a fenti két "tortúra" végigjárása után sem sikerült magadnak
állást találnod, akkor feltevõdhet benned a kérdés, hogy talán veled
van a gond. Nem, természetesen ez teljességgel kizárt. Az viszont
elõfordulhat, hogy rossz módszerrel vagy rossz helyen keresed a
munkát. De az E-meló ekkor sem hagy cserben, hisz tartogat még
meglepetéseket a tarsolyában.   

Íme az E-meló ajánlata: 
Nem tudod, hogyan írjál meg egy önéletrajzot vagy szándék-

levelet? Kétségeid vannak a választott pályáddal kapcsolatban? 
Karrier és munkajogi tanácsadás - felteheted alkalmazkodással,

munkajoggal, pályaválasztással és karriertervezéssel kapcsolatos
kérdéseidet az E-meló munkatársainak. Ugyanezek a kedves
munkatársak segítenek akkor is, ha nem tudod, hogyan szerkessz
egy jó önéletrajzot, vagy a szándéklevelet eszik-e vagy isszák?!  

Ha ifjúsági szervezet vezetõjeként segíteni akarsz tanácstalan
társaidon, meghívhatod az E-melót, hogy tartson nektek karrier-
menedzsment és kommunikációfejlesztõ képzéseket. 

Az E-meló iroda elérhetõségei: Kolozsvár, 400046 Traian utca
9/7; Tel/Fax (0264) 590 505; Email: contact@e-melo.ro. Honlap:
www.e-melo.ro. 



Észrevételeidet, megjegyzéseidet, illetve kérdéseid szívesen
várjuk az ififoo@rmdsz.ro drótposta címre. Ezzel te is hozzájárul-
hatsz ahhoz, hogy a következõ kiadás még teljesebb legyen.


