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Az ITP továbbra is kötelező
Nem minden dokumentumra vonatkozik az érvényesség automatikus meghosszabbítása

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S ok a bizonytalanság a szük-
ségállapot idején érvényes-
ségüket vesztő okmányok, 

igazolások lejárati határidejének 
az automatikus meghosszabbí-
tásával kapcsolatban. A március 
16-án megjelent elnöki rendelet 
ugyan kimondja, hogy a közintéz-
mények által kiállított okmányok 
érvényességét automatikusan 
meghosszabbítják a szükségálla-
pot idejére, valamint a 3-as számú, 
március 24-én érvénybe lépett ka-
tonai rendelet kitér arra is, hogy az 
említett dokumentumok cseréjére, 
meghosszabbítására vonatkozó 
kéréseket a szükségállapot meg-
szüntetésétől számított 90 napon 
belül kell benyújtani az illetékes 
intézményekhez. Mivel egyik ren-
deletben sem részletezik, ponto-
san mely okmányokra vonatkoz-
nak a rendeletek, a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivataltól kértünk tájé-
koztatást a témával kapcsolatban, 
főként a gépkocsik kötelező idő-
szakos műszaki vizsgájára (ITP) 
vonatkozóan felmerült bizonyta-
lanságok eloszlatására. 

Az ITP-re nem vonatkozik

A kötelező műszaki vizsga (ITP) 
érvényességét nem hosszabbítják 
meg automatikusan, tehát azo-
kat a gépkocsikat, amelyeknek a 
szükségállapot idején esedékes 
a műszaki vizsgája, el kell vinni 
az ellenőrzés elvégzésére engedé-
lyezett szakcégek valamelyikéhez 
– hívta fel a figyelmet Adrian Pă-
nescu, a Hargita Megyei Prefektu-
si 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 jelentene a forgalom min-

den résztvevőjére. Noha kifejezet-
ten a kötelező időszakos műszaki 
vizsgára vonatkozó előírásokat 
még nem jelentettek meg a szak-
hatóságok, de a szállításügyi mi-
nisztériumtól származó informáci-
ók szerint sem lehet megszakítani 
az ITP érvényességét.

A nagy érdeklődés miatt a na-
pokban a Román Gépjármű-bejegy-
zési Hivatal is több Facebook-be-
jegyzésben felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy az okmányok automati-
kus meghosszabbítására lehetővé 

tevő előírás csak a műszaki vizsgát 
végző szakcégek engedélyére vo-
natkozik – azt egyelőre nem kell 
megújítani –, de gépkocsik műsza-
ki vizsgájára nem. Meg kell hosz-
szabbítani a kötelező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítást is – erősítette 
meg lapunknak Adrian Pănescu.

Mire érvényes?

Vannak viszont olyan okmányok 
is, amelyek lejárati határidejét 
automatikusan meghosszabbítják, 
erről közleményben tájékoztatott 
a megyei prefektusi hivatal. Füg-
getlenül az eredeti lejárati időtől 
érvényesek maradnak a szükség-
állapot végéig a jogosítványok, az 
ideiglenes gépjárművezetői enge-
délyek, továbbá a forgalmi enge-

délyt, illetve a gépjárművezetői 
engedélyt helyettesítő dokumentu-
mok. Ugyanez érvényes a gépjár-

műbejegyzéshez, sofőrvizsgához, 
jogosítványcseréhez szükséges 
dokumentumokra is, például az 
eredetiséget igazoló okiratra, az 
orvosi vizsgálat eredményére vagy 
a sofőriskola elvégzését igazoló 
dokumentumra.

Házhoz szállítják a biztosítást

A kötelező időszakos műszaki vizs-
gát (ITP) illetően még a szakcégek 
körében is tapasztalható a bizony-
talanság. Hivatalos tájékoztatás 
hiányában ők is csak a napi híra-
dásokból tudnak tájékozódni, ma 
nyitva tartanak, hogy holnap mi 
lesz, azt már nem tudják, mondták 
egy el székelyudvarhelyi szakvál-
lalkozásnál. Ők fogadnak előjegy-
zési kéréseket, de már nem 
dolgoznak minden nap, úgy 
csoportosítják a műszaki 
vizsgára jelentkező gépko-
csi-tulajdonosok kéréseit, 
hogy telített legyen a mun-
kaprogramjuk a hét három 
napján, a többi napon nem 
mennek be dolgozni.

Kötelező gépjármű-fele-
lősségbiztosítást már otthonról is 
lehet vásárolni. Egy biztosításo-
kat értékesítő, székelyudvarhelyi, 
csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi 
kirendeltséggel is rendelkező szak-
cég területi igazgatójától, Barabás 
Endrétől megtudtuk, ők a rend-
kívüli helyzetre való tekintettel 
bevezették a „házhoz szállítást”, 
de még ők maguk is meglepődtek 
rajta, hogy klienseik többsége így 
szeretné megújítani a kötelező biz-
tosítást. A meglévő klienseiktől az 
adatokat sem kell elkérjék, hiszen 
szerepel a nyilvántartásukban, 
új klienseiktől pedig a telefonos 
egyeztetés során kérik el ezeket 
megbeszélve velük a fizetés mód-
ját is. Készpénzes és kártyás fize-
tést egyaránt elfogadnak, utóbbi 
esetében a cég munkatársa egy 
mobil kártyaolvasóval keresi fel az 
ügyfelet lakhelyén – magyarázta a 
cég területi igazgatója.

A műszaki vizsga közbiztonsági 
célokat szolgál, továbbra sem 
lehet lejárt érvényességű 
műszakival közlekedni
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Debreczeni László adószakértő 
lapunknak elmondta, a tanúsít-

vány beszerzése egyszerű, várhatóan 
öt nap múlva a gazdasági minisztéri-
um prevenire.gov.ro oldalon kell be-
vezetni az adatokat, fel kell tölteni egy 
típusnyilatkozatot. Elektronikus alá-

írást kérnek, ám ha a munkaadónak 
nincs elektronikus aláírása, akkor 
aláírhat kézzel, majd a felhatalmazott 
személy, például a könyvelő, aki ed-
dig is a saját elektronikus aláírásával 
nyújtotta be a jelentéseit, a nevében 
beterjeszti a kérést. Kétféle tanúsít-
vány létezik: a kék azokra a munka-
adókra vonatkozik, melyek tevékeny-
ségét a koronavírus-járvány miatt 
teljesen leállították, ők minden alkal-

mazottjukat elküldhetik kényszersza-
badságra. A sárga színű azokra vonat-
kozik, melyeknek márciusi bevétele 
25 százalékkal csökkent a január-feb-
ruári időszakhoz képest, ők az alkal-
mazottaik 75 százalékát küld-
hetik kényszerszabadságra. 
Debreczeni László hangsú-
lyozta, ez utóbbi esetben a 
kényszerszabadság egy jog, 
és nem kötelezettség, tehát 
aki akarja és tudja, folytas-
sa a tevékenységét. Arra is kitért, az 
adatokat helyesen kell feltölteni, mert 
utólag ellenőrizni fogják, és ha a meg-
adott adatok nem helytállóak, visz-
szafi zettetik a kormánypénzt. 

Kényszerszabadság: kérhető a tanúsítvány
• Hamarosan igényelhetik a munkaadók a sürgősségi 
helyzetre vonatkozó tanúsítványt, ami alapján az állam 
kifizeti a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak 
bérét és annak adóvonzatát.

Rendkívüli költségvetéskiigazítás
Költségvetés-kiigazítást készít elő a kormány, ami vélhetően a 
kabinet jövő heti ülésén kerül napirendre – jelentette be Florin Cîţu 
pénzügyminiszter. Mint érvelt: az egészségügyi minisztériumnak 
további forrásokra van szüksége. „A többi minisztérium forrásait 
átirányítjuk az egészségügyi tárcához” – fogalmazott a miniszter 
egy Facebook-videóüzenetben. Nem sokkal később, miután tárgyalt 
Ludovic Orban kormányfővel és több miniszterrel, Klaus Johann-
is elnök is arról beszélt, hogy a szükségállapot miatt rendkívüli 
költségvetés-kiigazítás várható, hogy fedezni lehessen az egész-
ségügyi szektor pluszköltségeit és a kényszerszabadságokat. Az 
államfő hangsúlyozta egyúttal: a kormány célja, hogy a romániai 
cégek „a lehető legjobb állapotban” vészeljék át ezt a válsághelyze-
tet. „Rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek” – szö-
gezte le Johannis. Hozzátette, azért küzdenek, hogy a krízis a lehető 
legkevesebb áldozattal járjon, és a járvány elvonulása után azonnal 
lábra lehessen állítani a romániai gazdaságot. 

• RÖVIDEN 

• A gépkocsik kötelező időszakos műszaki vizsgájára (ITP), de a kötelező gépjár-
mű-felelősségbiztosításra sem vonatkoznak a szükségállapot idejére előírt intézke-
dések, azaz ezeknek az érvényességét nem hosszabbítják meg automatikusan. Jó 
hír viszont, hogy kötelező biztosítást már „házhoz szállítással” is lehet vásárolni.




