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A gépkocsik kötelező idősza-
kos műszaki vizsgájára (ITP), 
valamint a kötelező gépjár-
mű-felelősségbiztosításra sem 
vonatkoznak a szükségállapot 
idejére előírt intézkedések, 
azaz ezeknek az érvényességét 
nem hosszabbítják meg auto-
matikusan. Jó hír viszont, hogy 
kötelező biztosítást már „házhoz 
szállítással” is lehet vásárolni.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

S ok a bizonytalanság a szükség-
állapot idején érvényességüket 
vesztő okmányok, igazolások 

lejárati határidejének automatikus 
meghosszabbításával kapcsolatban. 
A március 16-án megjelent elnöki 
rendelet kimondja, hogy a közintéz-
mények által kiállított okmányok ér-
vényességét automatikusan meghosz-
szabbítják a szükségállapot idejére, 
valamint a 3-as számú, március 24-én 
érvénybe lépett katonai rendelet kitér 
arra is, hogy az említett dokumentu-
mok cseréjére, meghosszabbítására 
vonatkozó kéréseket a szükségállapot 
megszüntetésétől számított 90 napon 
belül kell benyújtani az illetékes in-
tézményekhez. Mivel egyik rendelet-
ben sem részletezik, pontosan mely 
okmányokra vonatkoznak a rendele-
tek, a Hargita megyei prefektusi hiva-
taltól kértünk tájékoztatást a témával 
kapcsolatban, főként a gépkocsik kö-
telező időszakos műszaki vizsgájára 
(ITP) vonatkozóan felmerült bizony-
talanságok eloszlatására.

A kötelező műszaki vizsga (ITP) ér-
vényességét nem hosszabbítják meg 

automatikusan, tehát azokat a gépko-
csikat, amelyeknek a szükségállapot 
idején esedékes a műszaki vizsgája, 
el kell vinni az ellenőrzés elvégzésére 
engedélyezett szakcégek valamelyi-
kéhez – hívta fel a fi gyelmet Adrian 
Pănescu, a Hargita megyei prefek-
tusi hivatal szóvivője. Elmondta, az 
ITP nem egy egyszerű, lepecsételt, 
hivatalos engedély szerepét tölti be, 
hanem közbiztonsági célokat szolgál, 
továbbra sem lehet lejárt műszaki 
vizsgájú gépkocsikkal közlekedni, 
hiszen az potenciális veszélyt jelente-
ne a forgalom minden résztvevőjére. 
Noha kifejezetten a kötelező idősza-
kos műszaki vizsgára vonatkozó elő-
írásokat még nem jelentettek meg a 
szakhatóságok, de a szállításügyi mi-
nisztériumtól származó információk 
szerint sem lehet megszakítani az ITP 
érvényességét.

A nagy érdeklődés miatt a napok-
ban a Román Gépjármű-bejegyzési 
Hivatal is több Facebook-bejegyzés-
ben felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
az okmányok automatikus meg-

hosszabbítására lehetővé tevő elő-
írás csak a műszaki vizsgát végző 
szakcégek engedélyére vonatkozik 
– azt egyelőre nem kell megújítani 
–, de gépkocsik műszaki vizsgájára 
nem. Meg kell hosszabbítani a köte-
lező gépjármű-felelősségbiztosítást 
is – erősítette meg lapunknak Adri-
an Pănescu.

Mire érvényes a rendelet?         
Vannak viszont olyan okmányok is, 
amelyek lejárati határidejét auto-
matikusan meghosszabbítják, erről 
közleményben tájékoztatott a me-
gyei prefektusi hivatal. Függetlenül 
az eredeti lejárati időtől, érvényesek 
maradnak a szükségállapot végéig 
a jogosítványok, az ideiglenes gép-
járművezetői engedélyek, továbbá 
a forgalmi engedélyt, illetve a gép-
járművezetői engedélyt helyettesítő 
dokumentumok. Ugyanez érvényes 
a gépjárműbejegyzéshez, sofőrvizs-
gához, jogosítványcseréhez szüksé-
ges dokumentumokra is, például az 
eredetiséget igazoló okiratra, az or-

NEM VONATKOZIK MINDEN DOKUMENTUMRA AZ ÉRVÉNYESSÉG AUTOMATIKUS MEGHOSSZABBÍTÁSA A SZÜKSÉGÁLLAPOT IDEJÉN 

Kötelező marad a gépkocsik műszaki vizsgája

Fő a közbiztonság. Továbbra sem lehet lejárt műszakival rendelkező autóval közlekedni
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vosi vizsgálat eredményére vagy a 
sofőriskola elvégzését igazoló doku-
mentumra.

Házhoz szállítják a biztosítást
A kötelező időszakos műszaki vizs-
gát (ITP) illetően még a szakcégek 
körében is tapasztalható a bizonyta-
lanság. Hivatalos tájékoztatás hiá-
nyában ők is csak a napi híradások-
ból tudnak tájékozódni, ma nyitva 
tartanak, hogy holnap mi lesz, azt 
már nem tudják – mondták egy szé-
kelyudvarhelyi szakvállalkozásnál. 
Ők fogadnak előjegyzési kéréseket, 
de már nem dolgoznak mindennap, 
úgy csoportosítják a műszaki vizs-
gára jelentkező gépkocsi-tulajdo-
nosok kéréseit, hogy telített legyen 
a munkaprogramjuk a hét három 
napján, a többi napon nem mennek 
be dolgozni.

Kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosítást már otthonról is lehet vásá-
rolni. Egy biztosításokat értékesítő, 
székelyudvarhelyi, csíkszeredai és 
sepsiszentgyörgyi kirendeltséggel is 
rendelkező szakcég területi igazgató-
ja, Barabás Endre érdeklődésünkre 
elmondta, ők a rendkívüli helyzetre 
való tekintettel bevezették a „házhoz 
szállítást”, de még ők is meglepőd-
tek azon, hogy klienseik többsége 
így szeretné megújítani a kötelező 
biztosítást. A meglévő klienseiktől 
az adatokat sem kell elkérjék, hiszen 
szerepel nyilvántartásukban, új kli-
enseiktől pedig telefonos egyeztetés 
során kérik el ezeket, megbeszélve 
velük a fi zetés módját is. Készpénzes 
és kártyás fi zetést egyaránt elfogad-
nak, utóbbi esetében a cég mun-
katársa egy mobil kártyaolvasóval 
keresi fel az ügyfelet lakhelyén – ma-
gyarázta a cég területi igazgatója.

 » Érvényesek 
maradnak a 
szükségálla-
pot végéig a 
jogosítványok, 
az ideiglenes 
gépjárművezetői 
engedélyek, to-
vábbá a forgalmi 
engedélyt, illetve 
a gépjárműve-
zetői engedélyt 
helyettesítő 
dokumentumok. 

 » KRÓNIKA

F rissítették a hatóságok a kijárási 
korlátozások ideje alatt szüksé-

ges, saját felelősségre írt nyilatkozat 
modelljét – közölte csütörtökön a 
bukaresti stratégiai kommunikációs 
csoport (GCS). Az új formájú nyilat-
kozat kitöltéséhez kevesebb adatra 
van szükség. A minta megtalálható a 
https://stiriofi ciale.ro/ weboldalon, 
és online is kitölthető, majd ki kell 

nyomtatni, és alá kell írni. A saját fe-
lelősségre írt nyilatkozat elérhető itt: 
http://s9.ro/154u, a munkáltatói igazo-
lás pedig itt: http://s9.ro/154y. A nyi-
latkozat ugyanakkor kinyomtatható, 
és kitölthető kézírással, illetve kézzel 
is meg lehet írni, ez esetben azonban 
fi gyelni kell arra, hogy tartalmazza 
a mintában fellelhető valamennyi 
elemet. A stratégiai kommunikációs 
törzs közölte, a kitöltött és aláírt do-
kumentumot – a hatóságok kérésére 

– elektronikus eszközről (telefonról, 
tabletről) is be lehet mutatni. A sa-
ját felelősségre írt nyilatkozat vagy a 
munkáltatói igazolás mellett a szemé-
lyi igazolványt is fel kell mutatni a ha-
tóságok képviselőinek, akik le is fotóz-
hatják ezeket. A testület ugyanakkor 
felhívja a fi gyelmet, hogy az ilyen do-
kumentumokat generáló egyetlen más 
elektronikus platform sem rendelkezik 
a kormányzati hatóságok jóváhagyá-
sával, nem ezek együttműködésével 

készült, ezért használatuk kockázatos 
lehet. Egyébként nem ajánlott a szük-
séges iratok nélkül elhagyni otthonun-
kat, országszerte ugyanis 5621 olyan 
személyt tartóztattak fel eddig az or-
szágos román rendőr-főkapitányság 
munkatársai, akik nem tartották be a 
kijárási korlátozásokról szóló, szerdán 
délben hatályba lépett katonai rende-
let előírásait. A rendvédelmi szervek 
összesen 7 404 297 lej értékben róttak 
ki bírságot emiatt a polgárokra.

Egyszerűsítették a kijáráskor kötelező nyilatkozat modelljét

 » Nem ajánlott 
a szükséges 
iratok nélkül 
elhagyni ottho-
nunkat, súlyos 
bírság jár miatta.




