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ELKERÜLHETŐ SÉRÜLÉS ESETÉN FIZETNI KELL A KÓRHÁZI KEZELÉSÉRT

Benyújtják a számlát 
a baleseti ellátás után

A munka- vagy gépkocsibalesetben, sportolás vagy tettlegességig fajuló bán-
talmazás során szerzett sérülések ellátását a vétkesnek ki kell fi zetnie – akkor 
is, ha az okozó egyben a baleset elszenvedője –, az összeget pedig a kórhá-
zaknak kell behajtaniuk. Ezért fordulhat elő, hogy például egy fi gyelmetlen-
ségből történt szerencsétlen kerékpárbaleset sérültjének akár több ezer lejes 
számlát is benyújthatnak kezelése után. A vonatkozó romániai szabályozások 
azonban pontatlanok, könnyen félreértelmezhetőek, így nem véletlen, hogy a 
bíróságra került ügyekben ellentmondásos ítéletek születnek. 3.»

Kétszeresen fájó következmények. Sebészeti beavatkozás esetén a tíz-húszezer lejt is elérhetik a szerencsétlen balesetet követő kórházi ellátás költségei

Nem árulják el,
melyik rendőr lőtt
Nem tisztul, sőt egyre inkább 
bonyolódik a kép a rendőri üldö-
zéssel, lövöldözéssel és a járdán 
gyalogló vétlen járókelő fejbe 
lövésével végződött múlt hétvégi 
Maros megyei közúti incidens kap-
csán. A jogász szerint az áldozat 
kártérítésre jogosult.  2.»

Büdzsé: módosítana
az RMDSZ
Több ezer módosító indítványt 
nyújtottak be a tegnap déli 
határidőig a 2019-es évi állami 
költségvetés tervezetéhez – az 
ellenzéki és a kormánypárti 
honatyák egyaránt találtak rajta 
módosítani- vagy kiegészíteni-
valót. Az RMDSZ is néhány tucat 
indítványt nyújtott be – közölte 
Korodi Attila képviselőházi frak-
cióvezető.  6.»

Tovább nőtt
a romániai átlagbér
Decemberben 4938 lej volt a bruttó 
átlagbér, 6 százalékkal több, mint 
egy hónappal korábban. A nettó 
összeg 2957 lere emelkedett, ami 
5,9 százalékkal haladja meg a 
novemberi szintet – közölte az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS). A 
legnagyobb fi zetések változatlanul 
az IT-szektorban voltak, a legkeve-
sebbet a vendéglátásban dolgozók 
vitték haza. 7.»

Elektronikus zene
a Teleki Tékában
Kevés idő alatt ért el nagy nézettsé-
get az a videó, amelyen egy neves 
bukaresti lemezlovas keveri zenéjét 
a marosvásárhelyi Teleki Téka 
ódon könyvei között. Lázok Klára, 
a téka osztályvezetője elmondta, az 
Electric Castle fesztivál szervezői 
szerették volna kibővíteni a bonchi-
dai Bánff y-kastélyban rendezett 
zenei eseményt, és év közben külön-
böző műemlék épületekbe hívnak 
meg egy-egy híres lemezlovast, akik 
élőben keverik a zenét. 12.»

 » Könnyebb 
lenne az elbírá-
lás, ha a törvény 
módszertanában 
szabályoznák, 
milyen esetek-
ben kell fi zetni.
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Enyhítenek Beke István
börtönkörülményein  4.» Telekkönyvi kivonat igényelhető

interneten is  4.»

Fedett cégekkel háborúzó 
hírszerzők?  8.»
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