
Holnap lép hatályba a 2011/5-
ös kormányrendelet, amelynek 
egyes előírásai értelmében 
2011. november 1-jétől kötele-
ző a téli gumiabroncsok hasz-
nálata. Az infrastrukturális és 
szállításügyi minisztérium pon-
tosításokat fogalmazott meg a 
jogszabály alkalmazására, illet-
ve értelmezésére vonatkozóan. 
Ezeket azért tartotta szüksé-
gesnek, mert meglátása szerint 
félreértelmeztek, elferdítettek 
egyes előírásokat. 
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Az illetékesek elöljáróban 
leszögezik, hogy a jogsza-
bály-módosítás minde-

nekelőtt a közlekedésbiztonság 
érdekében született meg, azért, 
hogy a téli időszakban a köz-
úti közlekedés biztonságosabbá 
váljon, a járművek megfelelő 
felszerelése révén elejét lehessen 
venni a sokszor emberéleteket is 
követelő esetleges baleseteknek. 
Nemzetközi tapasztalatok egy-
értelműen igazolják, hogy a téli 
gumi használata lehetővé teszi a 
fékezési távolság csökkentését, a 
jármű megfelelő egyensúlyban 
tartását.

Az útviszonyok döntenek!
A törvény előírásai kapcsán a 

pontosításban utalás van arra, 
hogy az november 1-jén lép ér-
vénybe, ugyanakkor a törvény-
hozó nem jelölt meg egy olyan 
időszakot, amikor is kötelező a 
téli gumik használata, hanem 
azokat az eseteket, amikor is az 
útviszonyok okán azokat köte-
lező használni. A pontosítás-
ban leszögezik: a téli gumik, a 
hóláncok vagy más hivatalosan 
jóváhagyott csúszásgátló fel-
szerelések használata nem egy 
adott időszak, hanem az időjá-
rási feltételek függvénye, neve-
zetesen azokat havas, jégfedte, 

illetve bejegesedett utakon kell 
használni. Csakis jóváhagyott 
téli gumikat kell használni, s 
azok meg kell feleljenek a jármű 
azonosító könyvében szereplő 
paramétereknek, illetve azok-
nak, amelyeket a gyártó ajánl. 
Ugyanakkor azokon szerepelnie 
kell a M+S jelzésnek, esetleg 
az M.S vagy M&S jelzésnek. 
Továbbá nem ajánlatos olyan 
másodkézből vett téli gumik 
használata, amelyeknek gyártási 
időpontjától több mint 4-5 év 
telt el, vagy amelyek esetében a 
profilmagasság kisebb, mint 4 
mm. Ez utóbbiak tekintetében 
nem tiltásról van szó, csupán 
ajánlásról. Következésképpen 
egyetlen ellenőrző szerv sem kö-
vetelhet számlát vagy egyéb ok-
iratot a téli gumi megvásárlására 

vagy esetleg annak „életkorára” 
vonatkozóan. Újólag nyoma-
tékolják a pontosításban, hogy 
nem tiltott az úgynevezett téli-
nyári gumik használata, vagy a 
4S Alpin Mountain és Winter 
megjelölésű gumiabroncsok 
használata, amennyiben azokon 
szerepel a sajátos M+S, M.S, 
M&S jelzés.

A büntetés a sofőrnek szól 
Amennyiben az időjárás, pon-

tosabban az útviszonyoknak meg 
nem felelő gumiabroncsokat 
használnak, és amennyiben a jár-
mű maximális teherbíró képessé-
ge nem haladja meg a 3,5 tonnát, 
vagy annak kevesebb mint 9 ülő-
helye van, akkor a 2002/195-ös 
sürgősségi kormányrendelet elő-
írásaival összhangban a közúti 

rendőrség által kiróható bírság 
600–1400 lej között van, ami fe-
lezendő 48 órán belüli befizetés 
esetén. A megbüntetett személy 
pedig a jármű vezetője, függetle-
nül attól, hogy ki annak a tulaj-
donosa.

Azon személyszállító jármű-
vek esetében, amelynek ülőhelyei 
száma több mint kilenc, illetve a 
3,5 tonnát meghaladó teherszál-
lító gépjárművek esetében a sza-
bálysértést a közúti rendőrség és 
a Román Közúti Hatóság (ARR) 
illetékesei állapítják meg, és ők 
róhatják ki a bírságot is, amelynek 
értéke ez esetben 2500–4000 lej 
közötti. Amennyiben a szabály-
sértés okán eltorlasztódott a köz-
úti forgalom, a bírság 5000 lejtől 
8000 lejig terjed, továbbá megté-
rítendő az út tehermentesítésének 

költsége is. Mindezen esetekben 
a megbírságolt a jármű vezetője 
vagy a szállítmányozó cég illeté-
kese, úgy, ahogy arról a hatályos 
jogszabályok rendelkeznek. 

Nemzetközi gyakorlatban
A pontosításban utalás van a 

nemzetközi gyakorlatra is, arra, 
hogy egyes országokban a téli gu-
mik használatát egy adott időszak 
függvényében rendelik el, más 
országokban pedig az időjárási 
feltételek függvényében. Vannak 
olyan országok is, ahol mindkét 
tényezővel számolnak, például 
Finnországban, Észtországban, 
Lettországban, Litvániában és 
Szlovéniában. Két olyan ország 
van, ahol a téli gumi használata 
nem az időjárási feltételek függ-
vénye: Svédország és Norvégia, 
de ezek esetében is a törvény elő-
írásai csak a saját állampolgárokra 
vonatkoznak. Az európai orszá-
gok többsége csak „részleges” kö-
telezettségeket ír elő a téli gumi 
használatára, olyan értelemben, 
hogy azok csak akkor szüksé-
gesek, amikor azt megkövetelik 
az útviszonyok, függetlenül egy 
adott naptári időszaktól. Így 
van ez például Németországban, 
Ausztriában, Szlovákiában, Cseh-
országban, Olaszországban, Fran-
ciaországban, Spanyolországban 
és Magyarországon. Vannak olyan 
országok is, ahol csak „ajánlatos” 
a téli gumik használata. Ezek kö-
zött van Lengyelország, Portugá-
lia, Belgium, Görögország, Bulgá-
ria és Hollandia.

A jogszabály kapcsán utalnak 
arra is, hogy november 1-jét kö-
vetően, amennyiben az útviszo-
nyok megkövetelik, kötelező a 
téli gumi használata, legyen szó 
akár márciusról vagy áprilisról. 
A jövő esztendőre vonatkozóan 
pedig a téli abroncsok használa-
ta nem november 1-től kötelező, 
hanem kedvezőtlen útviszonyok 
közepette akár októbertől is.
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Tegnap járt le a vakáció (legalábbis az óvodásoknak) 
– egy hétig a fiaim a nagyszüleiknél voltak Kovásznán. A 
hétvégén én is ott voltam, és feleségemmel együtt kivittük 
a gyerekeket a játszótérre. Délután volt, kezdtek nagyobb 
srácok is odagyűlni és „tesztelni” a játszótér felszerelése mi-
nőségét. Egy hölgy, aki szintén kisgyerekét hozta ki játszani, 
megszólította őket. A reakció nem az volt, hogy bocsánatot 
kértek, hanem elég szemtelenül válaszoltak, amire én is és 
még egy-két jelen lévő felnőtt odaszóltam – erre felhábo-
rodva és feleselve odébbálltak. Az egész jelenet furcsaságát 
az is növelte, hogy szüleiket is és a gyerekeket is ismerjük, 
nem problémás családokból származnak, és mégis szemünk lát-
tára rongálnak, a figyelmeztetésre meg felháborodnak.

Tegnap áttekintettem a hétvége híreit (péntek-szombaton 
nem követtem az eseményeket), és látom, hogy Árus Zsoltot szé-
kestől penderítették ki a megyei tanács üléséről. A tanácsülések 
standard forgatókönyve szerint vitába keveredett az ülésveze-
tő elnökkel, majd elegánsan lehazugozta. Az ilyen természetű 
incidensek nem tekinthetők sajnos kivételesnek a megyei tanács 
ülésein. Volt példa rá annak idején, hogy Szász Jenőt is kites-
sékelték a teremből (pedig nem szerette látogatni a tanácsülése-
ket). A kivételes ebben az esetben az, hogy Árus Zsolt továbbra 
is maradt, és szavazni is akart, ezért ha az ülésvezető Borboly 
Csaba érvényt akart szerezni döntésének, ki kellett vezettesse. 
Megtette. A tévéhíradókat be is járták a jelenetről készült kép-
sorok. Meggyőződésem, hogy a megyei tanács elnöke elegánsab-

ban is eljárhatott volna, ahelyett, hogy a kapusokkal vitesse ki a 
székébe kapaszkodó Árust.

De visszatérek a saját esetemre: hogyan jártam volna 
el, ha a kamaszok, akiket megszólítottam, hogy ne törjék le 
a hintát, rám se hederítenek? Felhívtam volna a rendőr-
séget, talán kiosztottam volna valamelyiküknek egy atyai 
pofont? Nem tudom. Ezeket a döntéseket az ember abban 
a pillanatban hozza meg, amikor kénytelen meghoznia, 
megelőlegezni nem lehet.

A lényeg az, hogy vannak helyzetek, vannak provokációk, 
amelyektől nem lehet eltekinteni, amelyeken nem szabad átsik-
lani. Árus Zsolt a megyei tanácsban akadékoskodásáról híres. 
Rekordszámú pert indított az intézmény ellen – többek között 
az is zavarta, hogy a székely zászló a megye zászlója is lett, és 
most már nem büntetik azokat, akik kitűzik. Több pert indított 

a megyei tanács ellen, mint Dan Tanasa, a krónikus fel-
jelentési hajlamban szenvedő háromszéki román polgár-
társunk. Mindezt meg is teheti, a jogállamiság lehetőséget 
ad rá. Ez a jogállamiság kell szavatolja azonban azt 
is, hogy egy vezető testületben a tisztségviselők (mégha 
választott képviselők is), nem, elnézést a kifejezésért, 
anyázással töltik az időt, nem egymást sértegetik, ha-
nem azzal foglalkoznak, amiért a választól őket oda de-
legálták. Ez pedig nem a sértegetés, hanem a tisztességes 
munka. Ha valamivel nem értenek egyet, akkor azt ott el 
is mondhatják, érveket hozhatnak álláspontjuk mellett, 

törvényes orvoslatot is kérhetnek esetleges sérelmeik esetén. De 
kötelességük a jóérzés határán belül maradni. 

Nem tudom önök hogy vannak ezzel, de nekem elegem 
van az ügyeskedőkből, a szájhősökből, a rongálókból, a han-
goskodókból, az össze-vissza beszélőkből. Azt szeretném, ha 
józan viták folynának a közéletben, és nem egymás heccelése, 
ha végre tisztán láthatnánk az érveket, és nem lózungokkal 
etetnének. Szeretném, ha az élet itt Székelyföldön is és Ro-
mániában is visszatérne a normális kerékvágásba. Szeret-
ném, ha még a kocsmából sem kellene kivezetni senkit azért, 
mert nem tud viselkedni. 

Mit szabad egy választott 
tisztségviselőnek?

            NézőpoNt n Isán István Csongor
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Az útviszonyok függvényében kötelező a téli abroncsok használata november 1-jétől fotó: hellosm.ro


