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Gyorsabb lehet az életmentés
Megkülönböztető jelzéseket kérnek a a hegyimentő szolgálati autókra

• Megszületett a dön-
tés: jövő évtől megkü-
lönböztető jelzésekkel 
szerelik fel az Orszá-
gos Hegyi, Vízi és Bar-
langi Mentőszolgálat 
autóit. Ez nemcsak az 
életmentés folyama-
tát gyorsítja majd fel, 
de biztonságosabbá 
is teszi a hegyimentők 
munkáját.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

„Nyolc éve kérvényezzük már, 
hogy a hegyimentő szolgálat autóit 
megkülönböztető hang- és fényjel-
zésekkel láthassuk el, de minden 
évben azt a választ kaptuk, hogy 
még nem jött el a mi időnk. Ezúttal 
viszont egy nagyobb kampányba 
kezdtünk: belügyminiszterrel, tu-
risztikai miniszterrel, szenátorokkal, 
képviselőkkel egyeztettünk, média-
kampányt folytattunk, sőt azt mond-
tuk, hogy ha most nem adják meg 
nekünk a szirénázás lehetőségét, ak-

kor vegyenek ki minket a sürgősségi 
szolgálat tagjai közül” – magyarázta 
a Székelyhon megkeresésére Kovács 
Róbert, az Országos Hegyimentő 
Szolgálat alelnöke. Hozzátette, bár 
a parlamentben megszavazták kéré-
süket, a végleges döntést a közleke-
désrendészet hozta meg, amely egy 
darabig habozott, mondván, hogy 
nem ismeri a hegyimentő szolgálatot 
és annak munkáját. „A kampány ha-
tására aztán a közlekedési rendőrpa-
rancsnok is visszakozott, pár napja 
felhívott, és személyesen biztosított 
afelől, hogy beleegyezik, hogy le-
gyen szirénázási lehetőségünk” – fo-
galmazott a hegyimentők alelnöke. 
Úgy véli, autóik megkülönböztető 
jelzéssel való ellátása jövő év folya-
mán történik majd meg, ugyanis a 
megyei önkormányzatok alá tartozó 
szolgálatok eszközbeszerzései a me-
gyei tanácsoktól függnek: ezt előbb 
meg kell szavazni, majd pénzt kell 
elkülöníteni erre a célra. A projekt 
nem olcsó, egy autó hang- és fény-
jelzésekkel történő felszerelése kö-
rülbelül 5000 euróba kerül, összesen 
21 megyei szolgálat van, mindegyik 
három-négy autóval rendelkezik.

Csökken a reakcióidő

Kovács Róbert, aki a Maros Megyei 
Hegyimentő Szolgálat vezetője is, 

elmondta, állandóan látták a hát-
rányát annak, hogy nem szirénával 
közlekednek. „Egy pénteki csúcs-
forgalomban Vásárhelyről felérni 
a Maros völgyén Palotailvára két, 
két és fél óra, ha csak úgy halad-
hatunk, mint egy közönséges autó, 
megkülönböztető jelzéssel viszont 
legalább felére tudjuk csökkente-
ni az időt. A hegyimentés egyéb-
ként nem olyan, mint a városban, 
hogy hívnak, és 15 perc múlva a 
helyszínen vagy. Mi elérünk a hegy 
lábához, s onnan még legalább 
két-három órát igénybe vesz, amíg 
felérünk a hegyre. Márpedig a sé-
rültnek nem mindegy, hogy négy 
órát vár ránk vagy csak két és fél 
órát” – magyarázta Kovács Róbert. 
Hozzátette, ők jelenleg minden ri-
asztásnál kockáztatnak, mivel kép-
telenek csupán 50 km/h sebesség-
gel haladni, miközben egy sérült 
várja őket a hegyen. „Sürgősségi 
hívásnál sok mindent bevállalunk, 
emiatt többször is megbüntettek 
már gyorshajtásért, de volt olyan 
kollégám, akinek a jogosítványát 
is elvették. Ilyenkor hiába mondod 
a rendőrnek, hogy sürgősségi eset-
hez hívtak, ezt vagy számításba 
veszi vagy nem. A jóindulatán mú-
lik. Persze voltak olyan esetek is, 
hogy beálltak elénk, és felvezetést 
végeztek a Maros völgyébe, de az 

sem megoldás, elég veszélyes ma-
nőver” – mutatott rá a hegyimentő.

Helikopter is segít

Jelenleg Európában egyedül a ro-
mániai hegyimentő szolgálat nem 
rendelkezik helikopterrel. Kovács 
Róbert szerint a helikopteres men-
tés hiánya sokáig gondot okozott 
nekik, azonban könnyített a hely-
zeten, hogy a SMURD rohammen-
tő-szolgálat körülbelül három éve 
országos szinten négy helikoptert 
szerelt fel csörlőkkel és minden 
olyan eszközzel, ami lehetővé te-
szi a hegyimentést. Az egyik ilyen 
helikopter éppen Marosvásárhe-
lyen van, így a Maros és Hargita 
megyei hegyimentők is együtt-
működnek vele. Rossz időben és 
éjszaka nem tud segíteni a helikop-
ter, de amúgy nagyon meggyorsítja 
a sérült lehozását. „Idén is nagyon 
jól együttműködtünk a SMURD-
dal, országos szinten több mint öt-
ven közös akciónk volt” – összeg-
zett a szakember.

Mentés közben. „Sürgősségi 
hívásnál sok mindent bevállalunk"
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Nekiment
a multiknak Dragnea
Újabb kemény támadást intézett 
a multinacionális vállalatok, 
köztük a bankok és szolgáltatók 
ellen Liviu Dragnea, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) elnöke, 
aki szerint a kormánynak olyan 
intézkedéseket kell foganatosí-
tania, amelyek kordában tartják 
őket, és rákényszerítik arra is, 
hogy az itt megtermelt profit 
után Romániában adózzanak, ne 
adóparadicsomokban vagy szár-
mazási országukban. „Hogyan 
higgyek egy nagy szupermar-
ketlánc becsületességében, ha 
0,5 százalékos a profitja? Aztán 
kiderül, hogy nem Romániából 
veszi az üdítőt 0,9 lejért, hanem 
2,2 lejért veszi egy adópara-
dicsomból, majd itt eladja 2,7 
lejért. Ha itt vásárolná, akkor a 
profit után itt adózna. Például 
az egyik energetikai multinak 
0,8 ezrelékes a profitja. Az egyik 
nagy telefoncég  3–4 milliárdos 
forgalmat bonyolít. A bejelentett 
profit? Óriási – 1500 lej” – so-
rolta a nagyobbik kormánypárt 
elnöke, aki szerint nem lehet 
„karba tett kézzel nézni, mint 
a madárijesztők, hogy mások 
elviszik az ország erőforrásait”.

Lekerülhetnek 
a „szégyenlistáról”
 Módosítanák az adótörvény-
könyvet, hogy a magánszemé-
lyek ne szerepeljenek többé az 
Országos Adóhatóság (ANAF) 
által közzétett „szégyenlistán”, 
amelyen azoknak a neve, cége 
található, akiknek tartozásaik 
vannak az államkassza felé. 
A módosító törvénytervezetet 
már megszavazta a szenátus, 
döntő házként a képviselőház-
nak kell rábólintania. A tervezet 
lényegében annyit tartalmaz, 
hogy az adóhatóság területi 
kirendeltségei kötelesek a saját 
internetes oldalaikon közzéten-
ni az adósságot felhalmozott 
jogi személyek listáját és az 
elmaradás értékét. Ebben tehát 
már nem szerepelnek a magán-
személyek, ami lényegesen 
megváltoztatja az adótörvény-
könyv jelenlegi előírásait, amely 
szerint a magánszemélyek is 
bekerülnek az adatsorba. A még 
érvényben levő szabályozás 
szerint a hatóságoknak negyed-
évenként kell nyilvánosságra 
hozniuk a listát, a következő 
negyedév első hónapjának utol-
só napján. A vonatkozó törvény 
a határértékeket is leszögezi, 
így a nagy adófizetők  500 ezer 

lejes tartozás esetén kerülnek 
fel a listára, a közepesek 250 
ezer lejes elmaradás után, míg 
az egyéni vállalkozók és más 
vállalkozói formák 100 ezer lej 
adósság esetén. A magánsze-
mélyeknél a határérték 15 ezer 
lej. Az adótörvénykönyv azt is 
előírja, hogy az érintetteket 
előzetesen tájékoztatni kell, és 
ha időközben törlesztik az elma-
radást, törlik őket a listáról.
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