
Új szerv, a Közúti-szállítási Állami 
Ellenőrzési Felügyelőség hatás-
körében fut össze minden olyan 
feladat és jogosítvány, amelyet 
korábban a közúti hatóság (ARR), 
a törzskönyvi hivatal (RAR) és az 
útügy (CNADNR) végzett. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Szeptember 26-i lapszámunk-
ban adtunk hírt arról, hogy a 
2011/26-os kormányrende-

let értelmében létrejön a Közúti-
szállítási Állami Ellenőrzési Fel-
ügyelőség, amely arra lesz hivatott, 
hogy ellenőrizze a közúti szállítási 
tevékenység lebonyolításának fel-
tételeit, a sofőriskolák tevékenysé-
gét, a közúti szállítás biztonságát, a 
közúti járművek műszaki állapotát 
és a közutakon megengedett mé-
ret- és súlyszabványok betartási 
módját. Mint ilyen, ez a felügyelő-
ség átveszi a Román Közúti Ható-
ság (ARR), a Román Járműtörzs-
könyvi Hivatal (RAR), valamint 
az Országos Útügy (CNADNR 
Rt.) ellenőrzési hatáskörét, s így 
egyetlen szerv feladatkörébe kerül 
a közúti teher- és személyszállítás-
sal kapcsolatos minden törvényes 
előírás betartásának az ellenőrzése, 
illetve a különböző szabálysértések 
megállapítása és az azok kapcsán 
kiróható büntetések alkalmazása, 
el egészen a forgalmi engedély be-
vonásáig. 

A miniszteri rendelet
pontosítana, de késik
A felügyelőség tevékenységét a 

kormányrendelet értelmében de-
cember 4-én kellett megkezdeni. 
Utólag, pontosabban november 
3-án jelent meg a felügyelőség meg-
szervezésére és működésére vo-
natkozó 2011/1088-as kormány-
határozat. Ennek értelmében a 
felügyelőség a szállításügyi minisz-
térium alárendeltségébe tartozó, 
jogi személyiséggel rendelkező, sa-
ját bevételéből finanszírozott szak-
szerv. Székhelye Bukarestben van, 
összesen 400 személyt foglalkoztat, 
amelyből 320 felügyelői állást tölt 
be. A kormányhatározat mellék-
letét képező szabályzat részletezi 
ennek az ellenőrző hatóságnak a 
feladatkörét, a felügyelők hatáskör-
ét és kötelezettségeit, a felügyelőség 
struktúráját stb. A kormányhatáro-
zatban az is szerepel, hogy a nyolc 
majdani területi felügyelőség szék-
helyét miniszteri rendelettel fogják 
megállapítani, akárcsak a felügye-
lőség felügyelőinek egyenruháit, 
szolgálati jelvényüket, járműveik 
feliratozását és annak felszereltsé-
gét. Ezek a miniszteri rendeletek 
viszont mindmáig nem jelentek 

meg. Ennek ellenére állítólag a fel-
ügyelőség „felállt”, legalábbis erről 
adtak hírt az elmúlt hét végén egyes 
kereskedelmi televíziók. 

Papíron vagy az utakon?
November 11-én arról érte-

sültünk, hogy kinevezték, illetve 
nevesítették a felügyelőség főfel-
ügyelőjét is. Ám az erre vonatkozó 

miniszteri rendelet nem jelent meg 
a Hivatalos Közlönyben, mi több, a 
minisztérium honlapján sem lelhe-
tő fel. Annyit azonban tudni, hogy 
bizonyos, a felügyelőség keretében 
betöltendő állásokra a verseny-
vizsgát meghirdették, le is bonyo-
lították, s a vizsga eredményeit a 
minisztérium honlapján november 
utolsó napjaiban közölték. Ha de-

cember 4-én valóban megkezdte 
a tevékenységét ez a felügyelőség, 
akkor több mint furcsa, hogy az 
azt feltételező egyes, már említett 
miniszteri rendeletek sem a Hiva-
talos Közlönyben, sem a szaktárca 
honlapján nem jelentek meg – ez 
alapján egy papíron félig-meddig 
létező intézmény született meg. 
Utalhatunk ugyanitt egy másik, 
a 2011/26-os kormányrendelet-
hez kapcsolódó jogszabályra. A 
2011/27-es kormányrendelet ré-
vén szabályozták a romániai te-
her- és személyszállítás lebonyo-
lításának általános keretét. Ez 
ugyancsak december 4-től vált 
hatályossá, s azzal egyidejűleg ha-
tályon kívül került a 2006/102-es 
törvénnyel jóváhagyott, a közúti 
szállításra vonatkozó 2005/109-
es sürgősségi kormányrendelet. 
A Hivatalos Közlöny szeptem-
ber 2-i számában jelent meg a 
rendelet gyakorlatba ültetési 
módszertani normáit jóváhagyó 
2011/980-as miniszteri ren-
delet. A módszertani normák 
a rendelet mellékletét képezik, 
de arról nem szerezhetnek tu-
domást az érdekeltek, például a 
szállítmányozó cégek, ugyanis 
annak szövegét majd csak utólag 
fogják közölni a közlöny 854-es 
bis számában. Az úgynevezett 
bis számokról pedig tudni kell, 
hogy azok rendszerint hetekkel 
később szoktak megjelenni.
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Egyelőre inkognitóban?

MilyEN Pályát válAsztottAk?

Legfontosabb az érdeklődés és az elhivatottság

Körkép

A Marosvásárhelyi Magyar Diák-
szövetség a hét végén próbafelvé-
telit tartott Csíkszeredában azok-
nak a középiskolás diákoknak, 
akik a Marosvásárhelyi orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemre sze-
retnének felvételizni. Az egyetem 
népszerű a Márton áron Gimná-
zium és a szé kelyudvarhelyi ta-
mási áron Gimnázium végzősei 
körében, az idén érettségizettek 
közül is ezt a szakot választották 
legtöbben.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium vég-
zősei közül tavaly mint-

egy 15-en, idén 38-an kezdték el 
tanulmányaikat a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetemen. Bartha Mónika 
biológia szakos tanár szerint az 
orvosi szakmát választók mint-
egy 40 százaléka már akkor tud-
ja, hol szeretne tovább tanulni, 
amikor elkezdi a középiskolát, 
a többiek menet közben hango-
lódnak rá a szakma szépségére. 
A pedagógus szerint nagyon 
fontos a diákok lelkesedése, 
ugyanakkor a tanár feladatának 
tartja, hogy felébressze, majd 
fenntartsa bennük a lelkesedést, 
motiválja, bátorítsa őket. 

A Márton Áron Gimnázium 
idén végzett diákjai körében a má-
sodik legkedveltebb a mérnöki 
szak: 19-en tanulnak tovább mű-
szaki egyetemen, majd a bölcsész-

kar következik, ide tízen jelentkez-
tek. Az idén érettségizettek 93,66 
százaléka folytatja tanulmányait, 
összességében legtöbben (56-an) 
Kolozsváron, 43-an Marosvásárhe-
lyen, 10-en Brassóban, 6-an Csík-
szeredában. Az iskolában készült 
kimutatás szerint négyen folytatják 
külföldön tanulmányaikat, hárman 
Magyarországon, egy diák pedig 
Angliában. 

Az idei végzősök körében 
ismét népszerű a Marosvásárhe-

lyi Orvosi Egyetem. A hét végi 
próbafelvételin mintegy tízen vet-
tek részt, közülük hatan írtak bio-
lógiából dolgozatot, a leggyengébb 
jegy 9,60 volt. Bartha Mónika 
tanárnő szerint a diákoknak „meg 
kell tanulniuk: kemény munkára 
van szükség ahhoz, hogy jó ered-
ményeket érjenek el”. 

– Nekünk sem mindegy, hogy 
milyen orvosok, vagy más terüle-
ten milyen szakemberek válnak 
belőlük – összegezte a tanárnő.

orvosok lennének
a gimisek is
Székelyudvarhely egyik leg-

régebbi iskolája, a Tamási Áron 
Gimnáziumn padjai közül idén 
139-en kerültek ki, közülük igen 
jó eredményekkel 130 diák tanult 
tovább. „Fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy százharminc diák 
közül százan ingyenes helyekre ju-
tottak be” – nyilatkozta lapunknak 
Laczkó György. Az iskola igazga-
tója szerint idén az egészségügyi 

pálya bizonyult a legvonzóbbnak 
a felsőoktatás felé kacsingatóknak, 
ugyanis míg az idei végzősök negy-
venöt százaléka a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem több szakán 
megosztva tanul tovább, addig a 
végzettek húsz százaléka a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemre iratkozott. 

– Míg az elmúlt években a jogi 
és a közgazdasági képzés volt a leg-
népszerűbb az intézményben vég-
zettek körében, addig ezek a szak-
ágak egyre inkább visszaszorulóban 
vannak. Újabban az orvosi, gyógy-
szerészeti és fogorvosi szakma iránt 
érdeklődnek a fiatalok – fogalma-
zott az igazgató.

Gyergyóból informatikusok,
közgazdászok kerülnek ki
Gyergyószentmiklóson elsősor-

ban a Babeş–Bolyai Tudományegye-
temet választották az idei végzősök. 
A Salamon Ernő Gimnázium 141 
idén érettségizett diákjából 112 ta-
nul tovább, 13-an munkába álltak, 
16-an pedig nem jutottak be felsőok-
tatási intézménybe, de munkahelyet 
sem kaptak. A továbbtanulók közül 
a Babeş–Bolyai egyetemre jutottak 
be 51-en, a népszerűségi listán a 
Sapientia–EMTE következik, itt 20 
diák folytatja tanulmányait, 9-en a 
Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen 
tanulnak tovább. Az iskola statiszti-
kájából kiderül az is, hogy elsősor-
ban az informatika, közgazdasági és 
bölcsész szakok iránt érdeklődtek a 
diákok, de sport szakra is viszonylag 
sokan iratkoztak.

Felvételi eredményeket vizsgáló diák. A megye legjobb gimnáziumaiban magas a továbbtanulási arány fotó: mediafax

December 4-étől új felügyelőség végzi a közúti ellenőrzéseket fotó: tamás attila


