
Hiába volt érvényes útmatricájuk, 
a napokban több Hargita megyei 
autótulajdonoshoz érkezett bün-
tetés éppen annak nemléte miatt. 
A tavaly augusztusban bevezetett 
elektronikus ellenőrző rendszer hi-
ányossága okán így most számos 
autósnak kell más megyék bíró-
ságaihoz fordulnia, ha fellebbez-
ni szeretne – a máshol kiszabott 
bírságot ugyanis a lakhelyen nem 
lehet érvényteleníteni.
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Postás helyett a román útügyi 
vállalat egyik munkatár sa 
ko  pogott nemrég a kükül

lő keményfalvi Egyed Ufó Zoltán 
ajtaján: személyesen kézbesített egy 
kihágást megállapító jegyzőkönyvet. 
A büntetést egy tavaly októberi sza
bálysértés miatt szabta ki a Román 
Útügyi Vállalat (CNADNR) azzal 
az indoklással, hogy az autós érvényes 
útmatrica nélkül közlekedett, amikor 
az elektronikus ellenőrző rendszer őt 
beazonosította.

Csakhogy az említett időpontban 
Egyednek még két hónapig érvényes 
matricája volt. Mint meséli, „2009 
decemberében fizettem be az útadót 
egy évre, a tavaly májusban viszont 
rendszámot cseréltem. Akkor meg
kérdeztem az eladót, majd a rendőr
séget, szükségese bármilyen értesí
tés a változásról, és ők azt mondták, 
nem, mert a rendszer úgyis alvázszám 
alapján azonosít.”

Pedig szükséges lett volna: a tavaly 
január 30i Hivatalos Közlönyben 
már megjelent a 2010/8as számú 
kormányrendelet, amely többek kö
zött az útdíjakra vonatkozó 2002/15

ös kormányrendelet módosításait 
tartalmazza. Ebben az is szerepel, 
hogy rendszámcsere esetén az autótu
lajdonosnak köteles erről írásban ér
tesítenie a CNADNRt. Az autós ezt 
nem tudta, de nem hallottak erről az 
ezen a szakterületen dolgozó szervek 
sem – de ha tudtak volna róla, akkor 
is csak azt mondják, amit a kormány
rendelet 1. cikkelyének 12. bekezdése 
ír: vagyis hogy az augusztus 1je utá
ni rendszámcserét kell bejelenteni. A 
rendszer hibájától függetlenül Egyed 
Zoltánnak most 250 lejes bírságot, va
lamint a 28 eurós „rovigneta” árát kell 
befizetnie 15 napon belül.

„Fellebbezni fogok, hiszen ér
vényes matricám volt. Szerencsére 
azt nem dobtam el decemberben, 
amikor lejárt, de felháborító, hogy 
hónapokkal a szabálysértés után ér
tesítik az embert, hátha addigra már 
nem tudja alátámasztani esetleges 
igazát” – véli Egyed.

Hasonlóképpen járt a megyében 
az egyik legnagyobb autóparkkal 
rendelkező vállalat is: hozzájuk 20 
ilyen büntetés érkezett. „Ezeknek a 
járműveknek tavaly járt le a lízingje, 
és új rendszámot kaptak. Akkor senki 
nem figyelmeztetett, hogy értesíteni 
kellene a CNADNRt, így most mi 
is húsz büntetést kaptunk Hunyad 
és Vâlcea megyéből, ahol az autóink 
jártak. Olyan is volt, hogy egyetlen 
autóra 5 büntetést szabtak ki” – pa
naszolta lapunknak a vállalat autó
parkjának felelőse, Virginás András. 
Mint hozzátette, azonnal fellebbez
tek, eddig azonban semmilyen válasz 
nem érkezett.

A CNADNR Hargita megyei 
kirendeltségét eddig több tucat autós 
kereste fel hasonló problémával, és 

mint azt Cătălin Romanescu igazga
tó lapunknak elmondta, ők legfeljebb 
annyiban tudnak segíteni, hogy eliga
zítják a sofőrt. „A bírságot mi nem 
tudjuk eltörölni, még akkor sem, ha 
tudjuk, hogy az autósnak van igaza. 
Ez kizárólag annak a bíróságnak a ha
táskörébe tartozik, amelynek terüle
tén megállapították a szabálysértést” 

– fejtette ki Romanescu. Szerinte a 
fellebbezést nem szükséges szemé
lyesen benyújtani a bíróságra, azt elég 
elküldeni is, „de biztosnak kell lenni 
abban, hogy meg is érkezett”. 

Egyed viszont azt állítja, a 
CNADNRtől még annyi segítsé
get sem kapott, hogy legalább egy, 
a fellebbezéshez szükséges forma

nyomtatványt mutassanak vagy an
nak elérhetőségét közöljék.

Az elektronikus ellenőrző rend
szert 2010. augusztus 1jétől léptet
ték életbe Romániába, és az kétféle 
módon ellenőrzi az országutakon 
közlekedő autósokat: rögzített ka
merákkal, amelyek felismerik az 
autó rendszámát, azt a rendszer 
összehasonlítja az alvázszámmal és 
az ahhoz tartozó útmatricával, vala
mint a mobil egységekkel, amelyek 
megállítják az autóst, és egy kézi esz
közzel (PDA) ellenőrzik, kifizettee 
az útdíjat a tulajdonos. Amennyiben 
nem, a büntetés 250 és 4500 lej kö
zötti, emellett autótípustól függően 
28 és 1210 euró közötti kártérítést is 
kell fizetni.
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A minap írtunk arról, hogy kínos ügybe keveredett (vagy in-
kább keverte magát?) a munkaügyi miniszter, Ioan Botiş. Ponto-
sabban volt munkaügyi miniszter, ugyanis az ügy végkifejlete az 
lett, hogy lelkiismereti okokra hivatkozva szerdán kénytelen-kellet-
len benyújtotta lemondását. Lelkiismereti okok ide vagy oda, azért 
azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kínos üggyé fajult, 
uniós pénzeket elnyerő pályázat már eleve szem elől tévesztette a 
vonatkozó kézikönyv egyes előírásait, akárcsak az Európai Tanács 
2002/1605-ös szabályzatának (a pénzügyi szabályzatnak) egyes 
előírásait. Mindennek okán az Európai Bizottság munkaügyi fő-
osztályának szóvivője, Cristina Arigho kedden bejelentette, hogy 
„a helyzet tisztázásáig e projektre vonatkozóan a továbbiakban 
nem kerül sor kifizetésekre”. Az Európai Bizottság illetékes ellen-
őrző szerve (DLAF) is vizsgálódni kezdett az ügyben, mert a 
jelek szerint a hazai és a közösségi jogszabályozás megsértéséről 
lehet szó. Annak végezetéig pedig befagyasztják e program kere-
tében folyósított finanszírozást – mintegy 4 milliárd euróról van 
szó. Íme, mi történt: Ioan Botişt 2010. szeptember 2-án nevezték 
ki miniszternek. Szeptember 19-én a Beszterce megyei Asociaţia 
Parteneriat Euroactiv, amelynek székhelye a frissen kinevezett mi-
niszter tulajdonában levő épületben volt, pályázatot nyújtott be 
a munkaügyi minisztérium kötelékében lévő illetékes hatósághoz 
(AMPOSDRU) a humánerőforrás-fejlesztési szektoriális operáci-
ós program (POSDRU) keretében. Azt a hangsebességnél is gyor-
sabban hagyják jóvá, nevezetesen október 1-jén, amikor meg is 
köttetett a finanszírozási szerződés, s az állami költségvetésből no-

vember 29-én sor került az előfinanszírozásra. E néhány nap le-
forgása alatt a program keretében az említett egyesület tanácsadói 
minőségben alkalmazta a miniszter feleségét, annak két személyes 
tanácsadóját és egykori munkatársát, a Beszterce Megyei Munka-
erő-elhelyező ügynökség helyettes igazgatóját. Ők fejenként havi 
8400 lejes juttatásban részesültek. Hogy a bukaresti munkahelyű 
személyi tanácsadók miként ténykedhettek Besztercén tanácsadói 
minőségükben, nem tudni. A vázoltakból viszont kiderül, hogy a 
véletlenek „szerencsés” egybeeséséről van szó. Vagy inkább az, hogy 
valakik (nevezetesen a miniszter, illetve a pályázatot benyújtó 
egyesület) jó időben voltak jó helyen. Mi inkább ez utóbbi mellett 
voksolnánk, már csak azért is, mert a pályázat benyújtására a 
miniszteri kinevezés után került sor. De úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy azt a besztercei pályázót valaki ott fent szerette. Az, akit szo-
ros szálak kötötték Besztercéhez és bizonyos értelemben a pályá-
zóhoz is. Az ilyen jellegű kötődéssel amúgy nem is lenne gond, ha 
nem vezetne ilyen kínos, gyanús ügyekhez. És hozzáfűznénk azt 
is, nem egyedi esetről van szó, hasonló ügyekbe lépten-nyomon be-

lebotolhatunk. Van-e nekünk ott egy emberünk, egy politikusunk? 
– fogalmazódik meg sokszor a kérdés. És ha van, akkor beindul a 
„gépezet”: soron kívüli ügyintézés, részrehajlás, kivételezés stb. 
És már meg is van az eredmény. Vitatható jóváhagyások, pénz-
kiutalások, bizonyos törvényes előírások nagyvonalú kezelése – 
íme, mi jellemzi ezeket a történéseket. El addig, hogy egyesek 
túlontúl sokat engednek meg maguknak: az ország egyik dél-
keleti megyéjének tanácselnökéről például kiderült, hogy már 
két esztendeje juttatásban részesül egy kereskedelmi bank részé-
ről. A vonatkozó törvényes előírások tekintetében bárminemű 
javadalmazott tevékenység e tisztség esetében tiltott, kivéve a 
didaktikai tevékenység. A szóban forgó tanácselnök esetében ezt 
úgy álcázták, hogy bizonyos „felkészítő tevékenységet” folyta-
tott. Azaz kiskapuztak, mert ez a tevékenység a jogszabályok 
tekintetében nem minősíthető didaktikai jellegűnek. Most pe-
dig arról folyik a vita, hogy fennállt-e vagy sem az összeférhetet-
lenség. Lehet, ő is lemond erről a tisztségről, ugyancsak „lelkiis-
mereti okokból”. Egyébként szerdán helyi tanácsosi tisztségéről 
mondott le a közismert „manele”-énekes, Adi Minune, ugyanis 
hamis vagyonnyilatkozata okán eljárást kezdeményezett ellene 
az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség. Ő viszont nem lelki-
ismereti okokból kifolyólag, hanem azért, mert nem volt ínyére 
az, ami szerinte „piszkálódás”.

Jó időben, jó helyen
     NézőpoNt n Hecser Zoltán

Matricafigyelő kamerák

A1 autópálya, km 70 + 460 m
A2 autópálya, km 12 + 450 m
DN1 Bukarest–Ploiești, km 48 + 
800 m
DN2 Buzău–Rm. Sărat, km 115 + 
080 m 
DN2A Slobozia – Konstanca, km 
113 + 500 m
DN5 Bukarest–Giurgiu, km 28 
+ 120 m
DN7 Rm. Vâlcea–Nagyszeben, 
km 188 + 900 m
DN6 Bukarest–Alexandria, km 
60 + 450 m
DN7 Déva–Arad, km 411 + 
865 m
DN17 Vatra Dornei–Beszterce, 
km 85 + 380 m
DN1 Kolozsvár–Szászfenes, a 
Polus Center előtt

Matricaellenőrző kamera. Vétlen autósoknak is bosszúságot okoz

ÉrvÉnyes útmAtricájuk volt, mÉgis bírságot kAptAk

Büntet a hibás ellenőrző rendszer


