
Erdélyi tudósítások2020. november 16.
hétfő2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Tévhit, hogy a rendőrök által 
szabálysértések miatt megál-
lapított bírságok csak akkor 
szabhatók ki, ha a megbírságolt 
személy is aláírja a jegyzőköny-
vet. Ugyanakkor az érintett 
jelezheti, hogy nem ért egyet az 
intézkedéssel, és megfellebbez-
heti a pénzbüntetést.

 » ANTAL ERIKA

T éves az az információ, misze-
rint ha valaki nem írja alá a sza-
bálysértésről szóló jegyzőköny-

vet, akkor a bírság nem szabható ki. 
A megbüntetett személy ugyanakkor 
jegyzőkönyvbe foglalhatja, hogy 
nem ért egyet a rendőr megállapí-
tásával, miszerint szabályt sértett, 
és fellebbezhet az intézkedés ellen. 
„A büntetés akkor is érvényes, ha 
a kihágásról szóló jegyzőkönyvet a 
vétkes nem írja alá. A jegyzőkönyvet 
postán kézbesítik, a bírságot ki kell 
fi zetnie. De ha nem ért egyet vele, 
akkor élhet fellebbezési jogával” – 
magyarázta a rendőr egy késő esti 
órában annak a járókelőnek, aki 
nem megengedett helyen kelt át az 
úttesten Marosvásárhelyen. Az eset-
nek szemtanúi voltunk, a rendőr 
ugyanis megállított, hogy legyünk 
tanúi a történteknek.

Hasonlóképpen történik akkor is, 
ha a járvány terjedését akadályozó 
intézkedéseket nem tartja be valaki: 
például nem visel maszkot közterü-
leten, és az ellenőrző szervek bírsá-
got szabnak ki. Ha a szabálysértő 
nem írja alá a jegyzőkönyvet, attól 

a bírság még marad, és ki is kell azt 
fi zetnie. Amennyiben nem ért egyet 
a büntetéssel, a jegyzőkönyvben sze-
repel egy Megjegyzések rovat is, aho-
vá az érintett beírhatja, hogy élni fog 
fellebbezési jogával – tudtuk meg 
Lukács Melinda jogásztól. Ügyvédi 
irodáját már jó néhányan megkeres-
ték azzal, hogy szeretnének felleb-
bezni a maszkviselés hiánya miatt 
kiszabott büntetés ellen. Egyelőre 
az alkotmánybíróság döntésére vár-
nak, hogy a taláros testület kimond-
ja: alaptörvénybe ütközőnek tartja 

a maszkviselés elmulasztása miatt 
kirótt büntetéseket.

Mindezt megerősítették érdeklő-
désünkre a Maros megyei rendőrsé-
gen is. Aurica Florina Sabău rendőr-
felügyelő elmondta, a szabálysértést 
megállapító rendőr a jegyzőkönyv 
valamennyi oldalát aláírja, illetve a 
szabálysértőnek is el kell látnia kéz-
jegyével. „Ha a kihágást elkövető sze-
mély nem tartózkodik a helyszínen, 
vagy nem hajlandó aláírni a jegyző-
könyvet, a rendőrnek kötelessége ezt 
a körülményt is feljegyezni. Ehhez 

AKKOR IS ÉRVÉNYES A SZABÁLYSÉRTÉS RENDŐRSÉGI JEGYZŐKÖNYVE, HA A MEGBÜNTETETT FÉL NEM LÁTJA EL KÉZJEGYÉVEL

Aláírás nélkül is bírság a bírság

Igaza van? A jegyzőkönyv Megjegyzések rovatában jelezni lehet, ha nem értünk egyet a bírsággal
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viszont egy szemtanúra is szüksé-
ge van, aki tanúsítja a történteket. 
A jegyzőkönyvbe a tanúskodó sze-
mély adatai is bekerülnek, majd az 
kézjegyével is ellátja a nyilatkoza-
tot” – ismertette az erre vonatkozó 
törvényt a rendőrfelügyelő. A ren-
dőrségi szóvivő azt is elmondta, 
a szabálysértőnek a jegyzőkönyv 
átvételétől számítva 15 nap áll a 
rendelkezésére, hogy fellebbezzen 
a büntetéssel szemben. Ha nem él 
ezzel a törvény adta jogával, a bün-
tetés érvényben marad.

 » A szabálysér-
tőnek a jegyző-
könyv átvételétől 
számítva 15 nap 
áll a rendelke-
zésére, hogy 
megfellebbezze 
a büntetést.

 » KRÓNIKA

A román kormány visszahelyezte a 
Kolozs megyei alprefektusi tiszt-

ségbe Györke Zoltánt. A kabinet azt 
követően határozott erről csütörtök 
esti ülésén, hogy a Kolozs megyei 
törvényszék aznap arra kötelezte Lu-
dovic Orban miniszterelnököt, hogy 
fi zessen minden egyes napi késleke-
désért a romániai bruttó minimálbér 
húsz százalékával egyenértékű bírsá-
got mindaddig, míg vissza nem helye-
zi a tisztségébe a magas rangú közhi-

vatalnokot. A kormány csütörtökön 
Budai Béla alprefektus felmentésével 
üresítette meg a helyet Györke Zoltán 
számára – számolt be az MTI.

A kabinetet egy június közepén 
kimondott jogerős bírósági ítélet 
kötelezte Györke visszahelyezésére 
abba a tisztségbe, amelyet korábban 
versenyvizsgával nyert el. A közigaz-
gatási doktorátussal is rendelkező 
Györke Zoltán 2008-ban versenyvizs-
gával foglalta el véglegesen az elvileg 
politikától független Kolozs megyei 
alprefektusi tisztséget, melyet 2009-ig 

töltött be. Ekkor kormányzati felügye-
lői állásba helyezték át, de miután ezt 
Victor Ponta kormánya megszüntette, 
Györke beperelte a kabinetet, a bíró-
ság pedig jogerősen visszahelyezte a 
Kolozs megyei alprefektusi tisztségbe. 
2015 nyarától 2019 tavaszáig foglalta 
ismét el a visszaperelt tisztséget, ek-
kor azonban a Dăncilă-kormány vál-
totta le. Újabb pereskedés után június 
közepén ismét jogerős ítélet mondta 
ki, hogy a kormánynak vissza kell he-
lyeznie Györke Zoltánt az alprefektusi 
tisztségbe. A magas rangú közhiva-

talnok csütörtök esti közleményében 
megemlítette: az Európai Bizottság 
jogállamiságról szóló jelentésében 
is szerepel, hogy a román állam több 
esetben nem hajtotta végre a jogerős 
bírósági ítéleteket. Ezért az ország az 
Európai Tanács miniszteri bizottsága 
felügyelete alatt áll. A romániai köz-
igazgatásban a prefektus és helyette-
sei a törvényesség őrei, de egyben a 
kormány képviselői is a megyében. El-
lenőrzik az önkormányzatok határoza-
tainak a törvényességét, és a kormány-
program megvalósításán dolgoznak.

Györke Zoltán ismét Kolozs megye alprefektusa lett

 » Újabb pe-
reskedés után 
június közepén 
ismét jogerős 
ítélet mondta ki, 
hogy a kor-
mánynak vissza 
kell helyeznie 
Györke Zoltánt 
az alprefektusi 
tisztségbe. 




