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Ki költi el a befolyt pénzt?
A közúti szabálysértésekért kirótt pénzbírságok befi zetésének útja
• Számos tévhit ke-
ring arról, hogy kik 
„gazdagodnak” a 
szabálysértő járműve-
zetők által befizetett 
közúti bírságokból, 
ezért annak jártunk 
utána, hogy hová is 
kerül ez a pénz, és 
mire fordíthatják. 
Ugyanakkor egy ta-
valy életbe lépett tör-
vény szerint nemso-
kára változtatásokat 
vezetnek be a bírsá-
gok befizetésének 
eljárásában, ezekről is 
érdeklődtünk.

B A R A B Á S  H A J N A L

A közúti bírságok a szabály-
sértők lakhelye szerinti 
önkormányzatok helyi költ-

ségvetésébe kerülnek. „A pénz el-
költését nem szabályozza a törvény, 
mert nem célirányos összeg. Min-
den önkormányzat a költségvetésre 
vonatkozó tanácshatározat révén 
maga dönti el, hogy mire fordítja 
ezt az összeget” – osztotta meg Zör-
gő Noémi, a székelyudvarhelyi vá-
rosháza sajtószóvivője. Hozzátette, 
jó tudni, hogy a közúti bírság után 
nem kell késedelmi kamatot fi zetni. 
Viszont érdemes megjegyezni azt 
is, hogy a helyi adók kifi zetése ese-
tén, amennyiben az adófi zető ne-
vén közlekedési bírság is szerepel, 
előbb azt kell törleszteni, és csak 
azután lehet az ingatlan-, autó- és 
egyéb adót befi zetni. Tavaly egyéb-
ként a székelyudvarhelyi önkor-
mányzat számlájára összesen 1,19 
millió lej folyt be közúti bírságok-
ból, idén eddig 157 ezer lej.

Hatékonyabb az online fizetés

A közúti bírságok összegét egyelőre 
a forgalmi kihágást elkövető sze-
mély lakhelye szerinti közigazgatási 
egységnél lehet kifi zetni vagy banki 
átutalással az adott önkormányzat 
kincstári számlájára. Ugyanakkor 
van már egyszerűbb módja is en-
nek, ugyanis online lehet törleszteni 
az országos elektronikus ügyfélka-
pun, a ghiseul.ro oldalon keresztül 
azoknak az önkormányzatoknak, 
amelyek bekapcsolódtak ebbe a 
rendszerbe. Rodica Ţiriac, Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala adó- és 
illetékosztályának vezetője érdeklő-
désünkre elmondta, a megbírságolt 
autóvezetők a lakhelyük szerinti 
polgármesteri hivatalnak fi zetik 

be a bírság összegét, függetlenül a 
forgalmi kihágás helyszínétől. Az 
önkormányzatok pedig ezeket a té-
teleket fenntartási, működési költ-
ségekre, illetve fejlesztésekre is for-
díthatják. Mint magyarázta, ugyan 
még nem működik, de országos 
szinten előkészítés alatt áll egy egy-
séges számlarendszer bevezetése, 
amelynek segítségével egy újabb 
lehetőséget kínálnak a bírságok kifi -
zetésére az állami kincstárak alegy-
ségeinél. Az adóosztály vezetője 
hozzátette, a polgármesteri hivatal 
már tavaly megnyitotta a kincstár-
nál a jogszabály által előírt egységes 
számlát (románul: Cont Unic). Rodi-
ca Ţiriac azonban úgy véli, tovább-
ra is a ghiseul.ro internetes oldalon 
történő befi zetés a leghatékonyabb.

Egységes számla a kincstárnál

A közúti bírságok befi zetésének 
módját a 2018-ból származó 203-as 
törvény szabályozza. Az új rendel-
kezés bevezetésével a polgármes-
teri hivatalok pénztárai mellett az 
Állami Kincstár alegységeinél is ki 
lehet majd fi zetni a bírságokat, füg-
getlenül a szabálysértő lakhelyétől. 
Például egy megbírságolt csíksze-
redai járművezető akár Kolozsvá-
ron is törlesztheti majd tartozását 

a kincstárban. Ez az előírás elvileg 
január elsejétől lépett érvénybe, 
gyakorlatban viszont még nem 
működik az az országos rendszer, 
amely ezt lehetővé teszi. Máthé Atti-
la, a Hargita Megyei Állami Kincstár 
vezetője szerint azonban már csak 
napok kérdése, hogy beüzemeljék. 
Az újítás része, hogy a bírságokból 
származó összegeket Bukarestbe, 
egy közös számlára fogják utalni, 
és miután a rendőrség elektronikus 
formában továbbította a közleke-
dési kihágásról szóló jegyzőköny-
veket egy központi rendszerbe, 
visszaosztják a pénzt annak a pol-
gármesteri hivatalnak, amelynek 
jár a befolyt összeg. Például ha egy 

jászvásári személy Csíkszeredában 
követ el forgalmi szabálysértést, 
akkor akár a csíkszeredai polgár-
mesteri hivatal pénztáránál, akár az 
állami kincstár kirendeltségeinél is 
kifi zetheti a bírságot. Ezt az összeget 
pedig adott esetben a polgármesteri 
hivatal vagy a kincstár továbbutalja 
Bukarestbe, ahonnan majd a pénzt 
visszaosztják Jászvásárnak, a sza-
bálysértő lakhelye szerinti önkor-
mányzatnak.

A közúti bírságok a szabálysértők 
lakhelye szerinti önkormányzatok 
helyi költségvetésébe kerülnek

▴   K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
      F O T Ó : P Á L  Á R P Á D

Törvényi háttér
A közúti bírságokról szóló jogszabály újításairól már korábban is beszá-
moltunk. Amellett, hogy a kincstárban is lehet majd törleszteni a bírságot 
egy erre a célra létrehozott számlára, egy másik változtatást is bevezet-
tek, éspedig, hogy 15 napra hosszabbították a bírságok kedvezményes 
kifizetésének időtartamát. Így a megbírságolt személy az adott kihágásért 
kiróható legkisebb összegnek csak a felét kell kifizesse, ha él a 15 napos 
határidővel, amely korábban 48 óra volt. Szintén könnyítést jelent majd, 
hogy a szabálysértőknek az új rendszer bevezetésével már nem kell a 
kifizetést bizonyító számla másolatát eljuttatniuk az azt kiállító rendőrnek 
vagy rendőrségnek. Gheorghe Filiptől, a Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivőjétől megtudtuk, leggyakrabban gyorshajtásért rónak ki 
bírságot az autóvezetőknek, Hargita megyében tavaly több mint 18 ezer 
esetben bírságoltak, 7,1 millió lej értékben. Egy bírságpont értéke egyéb-
ként idén is 145 lej, akárcsak tavaly.

Hargita Megyei 
Farsangbúcsúztató 
Pénteken és szombaton Csík-
szentdomokos a XXVII. Hargita 
Megyei Farsangbúcsúztató há-
zigazdája. A közös farsangi ün-
nepen a megye hagyományőrző 
csoportjai vesznek részt és 
mutatják be településeik jelleg-
zetes farsangi hagyományát. 
A rendezvény kiegészül egy 
szakmai konferenciával Farsan-
gi népszokások címmel, amely 
pénteken a Csíkszentdomokosi 
Polgármesteri Hivatal tanács-
termében lesz 13.30 órától. 
Szombaton, március 2-án a 11 
órai megnyitó után a hagyo-
mányőrző csoportok bejárják 
Csíkszentdomokos egy-egy 
részét, majd nagy közös mulat-
ságra gyűlnek össze a Márton 
Áron Általános Iskola udvarán.

Helyesbítés
Keddi lapszámunkban megje-
lent, Rákossy az MPP Hargita 
megyei elnöke című cikkünk-
ben elírás történt, ugyanis Sa-
lamon Zoltán nem az ügyveze-
tői tisztségéből, hanem az MPP 
megyei szervezetének elnöki 
tisztségéből lépett vissza. Az 
érintettektől elnézést kérünk.

 Marosvásárhely

Vokálszimfonikus 
hangverseny
Rendkívüli vokálszimfoni-
kus hangversenyre várják a 
klasszikus zene kedvelőit ma 
19 órakor a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermébe. 
Vezényel Anton Saburov orosz-
országi karmester, gordonkán 
közreműködik Ştefan Cazacu. 
Műsoron: Borogyin-, Csaj-
kovszkij-, Glazunov-művek. A 
hangversenyre a 18-as számú 
bérletek érvényesek.

 Udvarhelyszék

A sportot bírod?
Ma délután 6 órától A spor-
tot bírod? címmel fiatalokat 
várnak kötetlen beszélgetésre 
a zetelaki kultúrotthonba. 
A meghívottak sportolók, 
többek közt Szécsi Barna, az 
FK Székelyudvarhely oszlopos 
tagja, Gagyi Erika kézilabdá-
zó és kézilabdaedző, Balázsi 
Lóránt, a Team Novák kerék-
pározója, valamint Keresztes 
Zsolt, a One and a half leg 
egyesület alapítója. 

 Csíkszék

Könyvbemutató
Molnár Sándor Csíki-havasok 
című könyvét mutatják be a 
Szépvízi Polgármesteri Hivatal 
pincetermében ma 18 órától. A 
Határjárók a Kárpátokban című 
túrakalauz sorozat második 
kötetét Daczó Katalin méltatja. 
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