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• Várhatóan még 
ebben a hónapban 
megoldódik a sze-
mélyazonossági iga-
zolványok cseréjének 
elhúzódását okozó 
országos probléma, ad-
dig viszont – a lejárati 
dátum ellenére – két 
ok miatt is érvényesek 
maradnak az érintett 
személyazonossági 
igazolványok. Egy 
határátlépést azonban 
nem érdemes meg-
kockáztatni a napokon 
belül érvényességét 
vesztő igazolvánnyal, 
és a sofőrvizsgára tör-
ténő előjegyeztetéskor 
is érdemes előrelátóan 
cselekedni.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A korábban megszokott egyhe-
tes, tíznapos határidő helyett 
harminc napot kell várniuk 

a cserére azoknak, akik lejárt érvé-
nyességű személyazonossági iga-
zolványuk helyett újat igényelnek, 
ugyanis már több mint egy hónapja 
országszerte hiány alakult ki abból 

az anyagból, amelyből az igazolvá-
nyok készülnek. A probléma azon-
ban várhatóan még ebben a hónap-
ban megoldódik, tudtuk meg Nagy 
Zsigmondtól. A Székelyudvarhelyi 
Lakosság-nyilvántartó Hivatal ve-
zetője elmondta, nem kell aggódnia 
annak, aki a szokásos intervallum-
mal számolva az érvényesség utolsó 
napjaiban jelentkezik igazolványcse-
rére, ugyanis régi személyije az adat-
bázisban is érvényes marad a cseré-
ig, csak akkor válik érvénytelenné, 
amikor átveszi az újat. Korábban a 
régi személyazonossági igazolványt 
bevonták az új igénylésekor és egy bi-
zonylatot adtak az ügyfélnek a köztes 
időszakra, most viszont – az elhúzó-

dó csereidőszak miatt – visszaadják 
a cserélendő igazolványt a kliensek-
nek, és csak akkor kérik el azt, ami-
kor átadják az újat. „Lemásoljuk és 
visszaadjuk az ügyfélnek, hogy tud-
jon élni vele, hiszen egy hónap hosz-
szú idő” – fogalmazott az illetékes. 
Ugyanakkor kihangsúlyozta: a le-
járt személyazonossági igazolvány 
amúgy is érvényes maradna, hiszen 
a törvény értelmében a vészhelyzeti 
időszak vége után még három hóna-
pig érvényesek maradnak a lejárt 
igazolványok, így lehet használni 
azokat. Ez azonban csak az orszá-
gon belül érvényes, egy határátlé-
pést nem érdemes megkockáztatni 
lejárt vagy napokon belül lejáró 

érvényességű személyivel. A sofőr-
vizsga esetében viszont nem kellene 
gondot jelentsen egy ilyen helyzet, 
noha tapasztalataik szerint a sofőris-
kolák szeretnek biztosra menni, és 
némelyik már egy-két hónappal az 
érvényességi idő lejárta előtt elkül-
di a tanulóvezetőt, hogy cseréltesse 
ki igazolványát. Kollégái beszéltek 
a gépjárművezetői engedélyeket ki-
bocsátó hivatal illetékeseivel, és azt 
a választ kapták, hogy csupán az a 
fontos, hogy az iratcsomó leadása-
kor legyen érvényes igazolványa a 
vizsga előtt álló tanulóvezetőnek, 
akinek lehetősége van a vizsga előtt 
kérni az adatfrissítést, ha időköz-
ben kicseréltette igazolványát.

Adatfrissítés utólag

A lakosság-nyilvántartó hivatal ille-
tékese által elmondottakat erősítet-
te meg Adrian Pănescu, a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal szóvivő-
je is. Elmondta ugyanakkor, hogy 
azok, akik már előjegyzést kaptak 
a vizsgára, de időközben kicserél-
tetik igazolványukat, a sofőriskolá-
nál jelezhetik, hogy megváltoztak 
személyazonossági igazolványuk 
adatai, ugyanakkor e-mailben is 
jelezhetik a gépjárművezetői enge-
délyeket kibocsátó hivatalnál ezt, 
vagy a vizsga előtt személyesen. 

A koronavírus elleni védőoltás 
esetében valószínűleg nem 
jelent majd gondot, ha az 
előjegyzés óta az igazolvá-
nyon szereplő dátum sze-
rint érvényességét vesztette 
az oltásra jogosult személy 
azonosító kártyája, illetve 
az sem, ha azóta kicserél-
tette azt. A személyi száma 
ugyanis nem változik meg, 
annak alapján azonosíthat-
ják, így megkaphatja az oltást 
– vélekedett a prefektusi hivatal 
szóvivője. Egyébként érvénytelen 
személyazonossági igazolvánnyal 
már a regisztrációt sem fogadja el 
az oltáselőjegyzési platform, ami 
valószínűleg össze van kapcsolva a 
személyi nyilvántartó hivatal adat-
bázisával – számolt be a hivatali 
előjegyzési tapasztalatok alapján.

Érvényesség a gyakorlatban
Rendeződik az igazolványcserék elhúzódását okozó probléma

A lejárati dátum ellenére két ok miatt is érvényesek 
maradnak a cserélendő igazolványok, de a 
gyakorlatban érdemes körültekintőnek lenni
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Tamás Levente iskolaigazgató 
érdeklődésünkre úgy fogalma-

zott, egyik szemük sír, a másik ne-
vet. „Iskolánk két végzős tagozata, 
a nyolcadikosok és a tizenkettedi-
kesek térhettek vissza a jelenléti ok-
tatásba. Utolsó pillanatig remény-
kedtünk, hogy a város járványügyi 
besorolása nyomán a teljes diáklét-
számmal indíthatjuk a második fél-
évet, ez csak részben valósult meg” 
– tudatta. Így a 460 fős összlétszám-

ból jelenleg 28 nyolcadikosnak és 
85 tizenkettedikesnek kezdődött el 
a tanulók részvétele melletti okta-
tás. Az intézményvezető elmondta, 
az előkészületek már adottak vol-
tak a múlt félévi hibrid (fele online, 
fele az osztálytermekben) oktatás 
idejéről, ennek nyomán nagy át-
alakításokra nem volt szükség az 
intézményben. Az érvényben lévő 
előírásoknak megfelelően hangsú-
lyozta, hogy aki a koronavírussal 
összeegyeztethető tüneteket produ-
kál, maradjon otthon, egyeztessen 
az osztályfőnökével, és természete-
sen jelentkezzen a háziorvosánál. 

Csak egészséges diákokat fogadhat 
az intézmény jelenléti oktatásra, hi-
szen, mint mondta, mindannyiunk 
egészsége a legfontosabb. Ugyan-
akkor kiemelte: az iskola tanárai 
több továbbképzésen vettek részt, 
amelyek a távolléti oktatás mód-

szereinek bővítését, azok változatos 
felhasználását célozták.

A kollégiumról is szót ejtett az 
igazgató. „Mivel a megyeszékhely 
sárga besorolású, ezért a bentlaká-
sunk csak a végzős vidéki diákokat 
fogadhatja. A kollégiumi kényszer-

szünet alatt sok felújítást el tudtunk 
végezni az épületben, amelynek so-
rán több vonatkozásban is megújult 
környezetben várjuk majd a bentla-
kóinkat” – számolt be. Megjegyez-
te, az iskolai órarendnek megfelelő-
en a jelenleg otthon tanuló 
osztályok üres tanterme-
inek egy részét megfelelő 
technikai felszereltséggel 
látták el, így a fi zikai je-
lenlétet követő órákon 
a pedagógusok igénybe 
tudják venni azokat az online okta-
táshoz. „Ez egyébként több kolléga 
esetében is bejáratott módszer volt 
már az első félév idején is” – részle-
tezte az igazgató.

Ez is valami: a csíkszeredai tanulók egy része visszatérhetett az iskolapadokba
• Az iskola hátsó udvarán játszó alsó tagozatos diákok 
látványa fogadott hétfő délelőtt a csíkszeredai Segítő 
Mária Római Katolikus Gimnáziumban. Az épp szüne-
ten levő tanulók örültek egymás társaságának, hiszen 
hosszú idő után újból visszetérhettek az iskolapadokba 
a második félév első napján. Legalábbis egy részük.

Maszkkal és egyesével, de legalább 
az iskolában
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