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Akkor sincs gond, ha nem ott lakik
A személynyilvántartó irodáknál érdeklődtünk a pontosítások érdekében
• A nappali időszakra 
is kiterjesztett kijárási 
tilalom több lényeges 
kérdést is felvetett a 
lakosság körében. Az 
első nyomtatványok 
még nem tértek ki a 
más lakóhellyel ren-
delkező lakosokra, 
a kiegészített válto-
zatban viszont már 
szerepel megoldás a 
problémára.

KORPOS ATTILA, SIMON VIRÁG

„A törvény értelmében a lakosok 
kötelesek bejelenteni az igazoltató 
hatóságoknak, hogy jelenleg hol 
laknak” – szögezte le Füleki Zoltán, 
Csíkszereda alpolgármestere. Hang-
súlyozta, ez azokban az esetekben 
fordulhat elő, ha például több in-

gatlannal is rendelkezik az 
illető, de épp nem a személy-
azonossági igazolványban 
szereplő lakhelyen él. Ezt a 
saját kézzel írt nyomtatvány 
esetében és a hivatalos do-
kumentumban is fel kell 
tüntetni. „A munkaadók által 

kitöltött nyomtatványokban is 
annak a lakhelynek kell szerepel-
nie, ahol az alkalmazott jelenleg 
lakik. Ezt fogják fi gyelembe venni 
a hatóságok, ezért is fontos a pon-
tosítás” – emelte ki az alpolgármes-
ter. Mivel a szükségállapot idején 
nincs ügyfélfogadás a városházán, 
ideiglenes személyazonossági iga-
zolványt nem bocsátanak ki, így a 
dokumentumban szereplő lakhe-
lyet sem lehet megváltoztatni. „A 
dokumentumok érvényességének 
automatikus meghosszabbodását 
már korábban bejelentették, emiatt 

nem kell aggódni. A szükségállapot 
lejárta után kilencven nap áll majd 
rendelkezésre azok megújítására.” 
Megjegyezte: a belügyminiszter 
bejelentése alapján elektronikus 
eszközön (például mobiltelefonon) 
is be lehet mutatni az adott doku-
mentumokat. A rendőrség és a csen-
dőrség mellett a katonaság is be fog 
kapcsolódni az ellenőrzésekbe, en-
nek kapcsán óvatosságra intett az 
alpolgármester: „Figyelmeztetünk 

mindenkit, hogy magasak a bün-
tetések. Nem javasoljuk senkinek a 
személyes nyilatkozat vagy a mun-
kahelyről kiállított dokumentum 
nélküli lakhelyelhagyást.”

Van, ahol zárva tartanak

Háromszéken már most nagyon so-
kan szeretnék kicseréltetni a szemé-
lyi igazolványukat, hogy abban az a 

cím szerepeljen, ahol jelenleg lak-
nak, ugyanis attól tartanak, hogy a 
részleges kijárási tilalom idején iga-
zoltató rendfenntartók megbírságol-
hatják őket. Oláh-Badi Csaba, a Ko-
vászna megyei személynyilvántartó 
iroda vezetője lapunknak elmondta, 
annak érdekében, hogy elkerüljék a 
torlódást, a helyi személynyilván-
tartó hivataloknál a szükségállapot 
ideje alatt új személyi igazolványt 
csak indokolt esetben – elvesztés, 

lopás vagy rongálódás esetén – ál-
lítanak ki. Ebben az időszakban, 
vagyis a szükségállapot ideje alatt 
nem fogadnak el kérést arra vonat-
kozóan, hogy ideiglenes lakhelyet 
vezessenek be a személyi igazolvá-
nyokba. Oláh-Badi Csaba hangsú-
lyozta, valós lakhelyét mindenki 
feltüntetheti a kijáráshoz szüksé-
ges, saját felelősségre megírt nyilat-
kozatban. A több helyről letölthető 

űrlapon egyébként az is szerepel, 
hogy nyilatkozni lehet és kell arról, 
ha valaki nem az igazolványában 
szereplő címen lakik.

A székelyudvarhelyi személy-
nyilvántartó irodát nem tudták lero-
hanni a lakosok a személyi igazolvá-
nyuk cseréje miatt, ugyanis múlt hét 
vége óta szünetel az ügyfélfogadás. 
Kérdésünkre ők is megerősítették: 
a hivatalos típusnyomtatványban 
szerepel a más tartózkodási hellyel 

rendelkező lakosok számára egy 
kitöltetlen rész, ahova be kell írni 
a jelenlegi lakhely postai címét. Az 
igazoltató hatóság ezt fogja fi gye-
lembe venni az ellenőrzések során. 
Közösségi oldalukon online segít-

séget is nyújtanak a kijárási tilalom 
nyomtatványainak kitöltéséhez.

A gyergyószentmiklósi személy-
nyilvántartóval nem sikerült fel-
vennünk a kapcsolatot. A város pol-
gármesteri hivatalának internetes 
felületén folyamatosan frissítik a 
koronavírussal kapcsolatos, lakos-
ságot érintő intézkedéseket. Ezek-
ben a bejegyzésekben a fentebb 
említett eltérő tartózkodási hely ki-
töltése mellett kiemelik a lakóhely 
elhagyásának pontos (idő, helyszín 
és ok) meghatározását is, továbbá 
az elektronikus formában elfoga-
dott nyilatkozat lehetőségére is fel-
hívják a fi gyelmet.

Maros megyei helyzet

Maros megyében hétfőn és ked-
den többen érdeklődtek, hogy mit 
kell tenniük, ha nem azon a címen 
laknak, amely a személyi igazol-
ványukban szerepel. Mint Codruța 
Sava, a megyei személynyilván-
tartó igazgatója a Székelyhonnak 
elmondta, elsősorban telefonon 
érdeklődtek, de személyesen is be-
tértek a nyilvántartóhoz. „Elmond-
tuk nekik, hogy bár a törvény ér-
telmében kötelesek lettek volna a 
lakhely megváltoztatása utáni 15 
napon belül személyi igazolványt 
cseréltetni vagy jelenteni, hogy 
ideiglenes lakhelyük van, ezt a mu-
lasztást nem most, a szükségállapot 
idején kell pótolniuk. Azt javasoltuk 
nekik, kérjenek online időpontot, 
hogy intézzék a mulasztásokat, de 
inkább maradjanak otthon, és majd 
a járvány után csináltassanak új 
személyit, jelentsék az ideiglenes 
lakcímet.” Sava emlékeztetett, hogy 
minden lejárt hivatalos irat érvé-
nyes marad, amíg a szükségállapot 
tart. Mi több a kijáráshoz szükséges, 
saját felelősségre kitöltött nyilatko-
zatban fel kell tüntetni a személyi-
ben szereplő lakcímet, de ha van, 
akkor a tulajdonképpeni lakhelyet 
is (locuind de fapt), így nem kell ag-
gódniuk azoknak, akik nem a sze-
mélyiben szereplő címen laknak.

Naprakész igazolványok. 
Jó tudni, hogy minden lejárt 
hivatalos irat érvényes marad, 
amíg a szükségállapot tart
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A N T A L  E R I K A

Marosvásárhelyen 54 személy él az 
önkormányzat által működtetett 

hajléktalanszálláson, ahonnan napon-
ta egy-egy órára kimehetnek, sétál-
hatnak, de 13 órára vissza kell térniük 
– válaszolta érdeklődésünkre Cosmin 
Blaga, a polgármesteri hivatal szóvivő-
je. Hogy a szállón kívül hányan élnek 

még az utcákon hajléktalanként, arról 
a hivatalnak nincs tudomása.

Követik  a mozgásukat

A csíkszeredai hajléktalanok sem 
hagyhatják el szállásukat hosszú 
időre – tudtuk meg Füleki Zoltán al-
polgármestertől, aki azt is elmond-
ta, néhány hete senki nem mehet 
el napokra az önkormányzat által 
fenntartott szállásról, így próbálják 

követni, hogy kikkel érintkeztek a 
lakók. A szociális konyhán keresztül 
napi ellátásban is részesülnek, a szál-
láson pedig mosási és tisztálkodási 
lehetőségük van, akárcsak a maros-
vásárhelyieknek. A csíkszeredai ön-
kormányzat ugyanakkor a rendőrség 
segítségével próbálja rávenni azokat, 
akik eddig nem voltak hajlandók be-
költözni a hajléktalanszállásra, hogy 
most tegyék meg, ugyanis nincs más 
választásuk, az utcán nem tartóz-
kodhatnak. „Eddig senkit nem kény-
szeríthettünk, szabad akaratából 
választhatta bárki, hogy az utcán 
él vagy bemegy a szállásra és tiszte-
letben tartja az ottani szabályokat. 
De most változott a helyzet, ezért a 

rendőrséggel közösen gyűjtjük be és 
visszük a szállásra a rászorulókat” – 
ecsetelte az alpolgármester. Azok ér-
dekében, akik az utcán csellengenek, 
de nem csíkszeredai illetőségűek, 
kapcsolatba lépnek az illetékes ön-
kormányzatokkal, hogy gondoskod-
hassanak a hazaszállításukról.

A körülmények megfelelőek

Székelyudvarhelyen tíz személy tar-
tózkodik a hajléktalanszállón – tájé-
koztatott Farkas Réka, a Híd az Égen 
Egyesület munkatársa. Mint elmond-
ta, a gondnokok 24 órás szolgálatot 
teljesítenek, senkit nem engednek ki 
a szállásról. Az ott lakók étkezhetnek, 

tisztálkodhatnak és moshatnak is, a 
körülmények erre adottak. Gyergyó-
szentmiklóson jelenleg 28 személy 
tartózkodik a hajléktalan-
szállón, mindannyiuknak 
elmagyarázták, hogy miért 
nem szabad kimenniük az 
utcára, milyen célt szolgál-
nak a szigorú intézkedések. 
A kaput bezárták, azon sen-
ki se ki, se be nem mehet 
– tájékoztatott Jeszenszky 
Teréz, az Ora International 
Egyesület igazgatója. Hozzá-
tette, állandó felügyeletet működtet-
nek, ugyanakkor egy szakácsnő és 
egy szociális munkás gondoskodik az 
ott élők rendszeres ellátásáról.

A hajléktalanok sem hagyhatják el szállásukat
• A rendkívüli állapotra való tekintettel, a koronavírus 
okozta járvány elterjedésének megakadályozása érde-
kében az önkormányzatok nagyobb figyelmet fordíta-
nak a településeiken élő hajléktalanokra.




