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EGY TÖRVÉNYTERVEZET SZERINT A SZABÁLYSÉRTŐ DÖNTHET, MIKORTÓL FÜGGESSZÉK FEL GÉPJÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLYÉT

Halaszthatóvá tennék a jogosítvány bevonását
Érintettek szerint sokat segítene a hivatásos gépjárművezetőkön, ha megszavaznák a
törvénytervezetet, miszerint a
szabálysértést elkövető sofőrök
későbbi időpontot jelölhetnének meg jogosítványuk felfüggesztésére.

L

ehetővé tenné egy törvénytervezet, hogy a gépjárművezetők szabálysértés esetén maguk döntsék
el, mikor függesszék fel a jogosítványukat. Ştefan-Alexandru Băişanu, a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) képviselője sürgősségi
eljárással terjesztette a tervezetet a
szenátus elé. A kezdeményező abban
bízik, hogy pártállástól függetlenül
sikerül elegendő támogatást szereznie, és megszavazzák a jogszabálytervezetet. Eszerint a szabálysértést elkövető gépkocsivezető eldönthetné,
hogy milyen időszakban függesszék
fel a jogosítványát, azzal a megkötéssel, hogy ennek a kihágás utáni egy
év alatt meg kell történnie. A súlyos,
bűncselekménynek minősülő esetekben ezzel a lehetőséggel nem élhetnének a gépjárművezetők.

Nagy segítség lenne
a hivatásos gépkocsivezetőknek

Az indoklásban a politikus kifejti,
kisebb szabálysértések esetén a hiva-

Időt nyerhetnek. Könnyítenének a közúti szabálysértést elkövető sofőrök életén

tásos gépjárművezetőket az a veszély
fenyegeti, hogy elveszítik a megélhetésüket, „kenyér nélkül maradnak”.
A tervezetet a szenátusban iktatták,
döntő kamaraként a képviselőház szavaz róla. A közlekedési törvénykönyv
(KRESZ) értelmében a vezetői jogosultságot 30, 60 vagy 90 napra függeszthetik fel. Üdvözli a kezdeményezést Dobra Csaba, a sepsiszentgyörgyi Doma

Drive autósiskola vezetője, aki lapunknak elmondta: Németországban
már van lehetőség az időpont megválasztására a jogosítvány felfüggesztése esetén. „Előfordulnak hibák, nem
vesz észre a gépkocsivezető egy közlekedési táblát, vagy éppen egy átjáróra lelépő gyalogost – természetes,
hogy ilyen esetben jár a büntetés, ám
könnyítés lenne a hivatásos sofőrök-

»

Elsősorban
a hivatásos
sofőrök számára
kínál megoldást a
tervezet: ha már
elvállaltak pár
fuvart, azt letudják, utána pedig
kiveszik a pihenőszabadságot.
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» BÍRÓ BLANKA

nek, de a családoknak is, ha kisebb
vétség esetén megválasztható lenne
a gépkocsivezetői jogosultság felfüggesztésének időpontja” – részletezte a szakember. A kezdeményező
parlamenti képviselővel egyetértve
hangsúlyozta, elsősorban a hivatásos gépkocsivezetők számára kínál
megoldást a tervezet, hiszen ha már
elvállaltak két-három fuvart, azt
letudják, utána pedig kiveszik a pihenőszabadságot, és letöltik a büntetést. Ha előre beütemezheti a jogosítvány felfüggesztésének idejét,
akkor arra az időpontra nem vállal
újabb munkát, szabadságra megy, és
ez nem veszélyezteti a megélhetését
– tette hozzá az autósiskola vezetője.

A családok is jól járhatnának

Arra is kitért, hogy a családoknak
is könnyítés lehet, hiszen például
egy leszögezett orvosi kivizsgálást, műtétet vagy éppen egy előre
kifi zetett nyaralást nem kellene
elhalasztani, átütemezni esetleg
anyagi veszteség árán is, ha ki lehetne választani a büntetés életbe
léptetését. Dobra Csaba elmondta,
az országban egyre nagyobb hiány
van hivatásos gépkocsivezetőből,
mert sokan a jobban fizetett külföldi állást választják. Bár az érdeklődők folyamatosan vizsgáznak a hivatásos gépjárművezetői engedély
megszerzéséért, és gyakran előfordul, hogy a munkáltató állja a költségeket, az újdonsült sofőrök aztán
mégis külföldön kötnek ki.

Családbarát oktatás a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban
» FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

K

ereskedelem, marketing, könynyűipari mérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki szakot hirdet jövő
tanévre a volt MÜTF oktatási központ, amely nemrég Székelyudvarhelyi Egyetemi Központra változtatta
a nevét. Közel száz ingyenes hellyel
működik majd a levelezéses oktatást
kínáló tanintézet. Tavaly ünnepelték
a MÜTF oktatási központ fennállásának huszadik évfordulóját, ekkor
döntötték el, hogy a továbbiakban
nem a vállalati igényekre fektetik a
hangsúlyt az oktatás megszervezéseben, hanem inkább az egyének,
családok továbbtanulási elvárásaira helyezik a hangsúlyt – fejtette ki

Ilyés Ferenc, a székelyudvarhelyi
intézet igazgatója. Hozzátette, a központ továbbra is odafigyel arra, hogy
segítse a végzős diákok elhelyezkedését a munkaerőpiacon, azt szeretnék elérni, hogy korszerű körülmények között oktathassák megfelelő
szakemberek a frissen érettségizett,
illetve a családos és munkahellyel
rendelkező hallgatókat. Ezzel összhangban az oktatási központot működtető kuratórium kérésére változtatták Székelyudvarhelyi Egyetemi
Központra (SZÉK) az intézet nevét.
Van helyünk! jelszóval indította el a
SZÉK a következő tanévre vonatkozó kampányát, amivel arra utalnak,
hogy a jövőbeli hallgatóknak nemcsak az oktatásban, de egy családias
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környezetben és az intézet által közvetített munkahelyeken is van helye
– magyarázta Ilyés Ferenc. Szabó
Attila kommunikációs és tanulmányi osztályvezető rámutatott, idén
is indítanak kereskedelem és marketing szakot e-business (online kereskedelem) szakirányú képzéssel. Itt
negyven önköltséges helyet hirdetnek. Negyven ingyenes helyre lehet
jelentkezni a könnyűipari mérnöki
szakra, ahol a nyomtatott média-,
csomagolástervezés és technológia,
valamint a divattermék-technológia
szakirányok közül lehet választani.
A korábbi években is a legnépszerűbb szaknak számított a vidékfejlesztési agrármérnöki, így idén sem
marad ki a kínálatból. Ötven tandíj-

Rovatvezető:
BálintEszter
(erdélyitudósítások,gazdaság)
Rovatszerkesztők:
BaloghLevente(politika),
Kiss Judit (kultúra,életmód),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport),
Bede Laura (színes világ),
GräfBotond(szolgáltatás,műsor)

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés felvételeKézbesítésÁr (1 hónapra)Előfizetési határidő
nálunkáltalunk
/ posta által35 lej
kb. 23-a (ha ez nem
munkanap, akkor +1 nap)
postánposta
által39,2 lej

»

Tavaly ünnepelték a MÜTF
oktatási központ
fennállásának
huszadik évfordulóját, ekkor
döntötték el,
hogy a továbbiakban inkább
az egyének,
családok továbbtanulási elvárásaira helyezik a
hangsúlyt.
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mentes helyre várják a hallgatókat.
Az egyetemen levelező képzések
lesznek, ami azt jelenti, hogy péntekenként, szombatonként tartják a
helyszíni oktatást, ez is megkönnyíti
a munkahellyel rendelkező hallgatók
tanulását. Hétfőtől kezdődően online
már lehet jelentkezni a meghirdetett
szakokra a www.szek.ro internetes
címen – közölték a sajtótájékoztatón.
Személyesen ugyanakkor július 1–24.
és szeptember 2–12. között várják a
hallgatókat. Az intézet vezetői azt
ígérik, hogy kollégáik szívesen segítenek mindenkinek a megfelelő szak
kiválasztásában. Újságírói kérdésre
az is elhangzott, hogy többnyire Maros, Kovászna és Hargita megyéből
érkeznek hozzájuk hallgatók.
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