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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND 

Kereskedelem, marketing, köny-
nyűipari mérnöki és vidékfejlesz-

tési agrármérnöki szakot hirdet jövő 
tanévre a volt MÜTF oktatási köz-
pont, amely nemrég Székelyudvar-
helyi Egyetemi Központra változtatta 
a nevét. Közel száz ingyenes hellyel 
működik majd a levelezéses oktatást 
kínáló tanintézet. Tavaly ünnepelték 
a MÜTF oktatási központ fennállá-
sának huszadik évfordulóját, ekkor 
döntötték el, hogy a továbbiakban 
nem a vállalati igényekre fektetik a 
hangsúlyt az oktatás megszervezé-
seben, hanem inkább az egyének, 
családok továbbtanulási elvárásai-
ra helyezik a hangsúlyt – fejtette ki 

Ilyés Ferenc, a székelyudvarhelyi 
intézet igazgatója. Hozzátette, a köz-
pont továbbra is odafi gyel arra, hogy 
segítse a végzős diákok elhelyezke-
dését a munkaerőpiacon, azt szeret-
nék elérni, hogy korszerű körülmé-
nyek között oktathassák megfelelő 
szakemberek a frissen érettségizett, 
illetve a családos és munkahellyel 
rendelkező hallgatókat. Ezzel össz-
hangban az oktatási központot mű-
ködtető kuratórium kérésére változ-
tatták Székelyudvarhelyi Egyetemi 
Központra (SZÉK) az intézet nevét. 
Van helyünk! jelszóval indította el a 
SZÉK a következő tanévre vonatko-
zó kampányát, amivel arra utalnak, 
hogy a jövőbeli hallgatóknak nem-
csak az oktatásban, de egy családias 

környezetben és az intézet által köz-
vetített munkahelyeken is van helye 
– magyarázta Ilyés Ferenc. Szabó 
Attila kommunikációs és tanulmá-
nyi osztályvezető rámutatott, idén 
is indítanak kereskedelem és marke-
ting szakot e-business (online keres-
kedelem) szakirányú képzéssel. Itt 
negyven önköltséges helyet hirdet-
nek. 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 legnépsze-
rűbb szaknak számított a vidékfej-
lesztési agrármérnöki, így idén sem 
marad ki a kínálatból. Ötven tandíj-

mentes helyre várják a hallgatókat. 
Az egyetemen levelező képzések 
lesznek, ami azt jelenti, hogy pén-
tekenként, 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 segí-
tenek mindenkinek a megfelelő szak 
kiválasztásában. Újságírói kérdésre 
az is elhangzott, hogy többnyire Ma-
ros, Kovászna és Hargita megyéből 
érkeznek hozzájuk hallgatók.

Családbarát oktatás a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban

 » Tavaly ünne-
pelték a MÜTF 
oktatási központ 
fennállásának 
huszadik évfor-
dulóját, ekkor 
döntötték el, 
hogy a továb-
biakban inkább 
az egyének, 
családok tovább-
tanulási elvárá-
saira helyezik a 
hangsúlyt.

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

Halaszthatóvá tennék a jogosítvány bevonását

Időt nyerhetnek. Könnyítenének a közúti szabálysértést elkövető sofőrök életén

Érintettek szerint sokat segí-
tene a hivatásos gépjárműve-
zetőkön, ha megszavaznák a 
törvénytervezetet, miszerint a 
szabálysértést elkövető sofőrök 
későbbi időpontot jelölhetné-
nek meg jogosítványuk felfüg-
gesztésére.

 » BÍRÓ BLANKA

Lehetővé tenné egy törvényterve-
zet, hogy a gépjárművezetők sza-
bálysértés esetén maguk döntsék 

el, mikor függesszék fel a jogosítvá-
nyukat. Ştefan-Alexandru Băişanu, a 
Liberálisok és Demokraták Szövetsé-
gének (ALDE) képviselője sürgősségi 
eljárással terjesztette a tervezetet a 
szenátus elé. A kezdeményező abban 
bízik, hogy pártállástól függetlenül 
sikerül elegendő támogatást szerez-
nie, és megszavazzák a jogszabályter-
vezetet. Eszerint a szabálysértést el-
követő gépkocsivezető eldönthetné, 
hogy milyen időszakban függesszék 
fel a jogosítványát, azzal a megkötés-
sel, hogy ennek a kihágás utáni egy 
év alatt meg kell történnie. A súlyos, 
bűncselekménynek minősülő esetek-
ben ezzel a lehetőséggel nem élhetné-
nek a gépjárművezetők.

Nagy segítség lenne 
a hivatásos gépkocsivezetőknek
Az indoklásban a politikus kifejti, 
kisebb szabálysértések esetén a hiva-

tásos gépjárművezetőket az a veszély 
fenyegeti, hogy elveszítik a megélhe-
tésüket, „kenyér nélkül maradnak”. 
A tervezetet a szenátusban iktatták, 
döntő kamaraként a képviselőház sza-
vaz róla. A közlekedési törvénykönyv 
(KRESZ) értelmében a vezetői jogosult-
ságot 30, 60 vagy 90 napra függeszthe-
tik fel. Üdvözli a kezdeményezést Dob-
ra Csaba, a sepsiszentgyörgyi Doma 

Drive autósiskola vezetője, aki la-
punknak elmondta: Németországban 
már van lehetőség az időpont megvá-
lasztására a jogosítvány felfüggeszté-
se esetén. „Előfordulnak hibák, nem 
vesz észre a gépkocsivezető egy köz-
lekedési táblát, vagy éppen egy átjá-
róra lelépő gyalogost – természetes, 
hogy ilyen esetben jár a büntetés, ám 
könnyítés lenne a hivatásos sofőrök-

nek, de a családoknak is, ha kisebb 
vétség esetén megválasztható lenne 
a gépkocsivezetői jogosultság fel-
függesztésének időpontja” – részle-
tezte a szakember. A kezdeményező 
parlamenti képviselővel egyetértve 
hangsúlyozta, elsősorban a hivatá-
sos gépkocsivezetők számára kínál 
megoldást a tervezet, hiszen ha már 
elvállaltak két-három fuvart, azt 
letudják, utána pedig kiveszik a pi-
henőszabadságot, és letöltik a bün-
tetést. Ha előre beütemezheti a jo-
gosítvány 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 kivizsgá-
lást, műtétet vagy éppen egy előre 
kifi zetett nyaralást nem kellene 
elhalasztani, átütemezni esetleg 
anyagi veszteség árán is, ha ki le-
hetne választani a büntetés életbe 
léptetését. Dobra Csaba elmondta, 
az országban egyre nagyobb hiány 
van hivatásos gépkocsivezetőből, 
mert sokan a jobban fi zetett külföl-
di állást választják. Bár az érdeklő-
dők folyamatosan vizsgáznak a hi-
vatásos gépjárművezetői engedély 
megszerzéséért, és gyakran előfor-
dul, hogy a munkáltató állja a költ-
ségeket, az újdonsült sofőrök aztán 
mégis külföldön kötnek ki.
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 » Elsősorban 
a hivatásos 
sofőrök számára 
kínál megoldást a 
tervezet: ha már 
elvállaltak pár 
fuvart, azt letud-
ják, utána pedig 
kiveszik a pihe-
nőszabadságot.




