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A munka- vagy gépkocsibaleset-
ben, sportolás vagy tettleges-
ségig fajult bántalmazás során 
szerzett sérülések ellátását a 
vétkesnek ki kell fi zetnie – akkor 
is, ha az okozó egyben a baleset 
elszenvedője –, az összeget pedig 
a kórházaknak kell behajtani-
uk. A vonatkozó szabályozások 
azonban pontatlanok, könnyen 
értelmezhetőek.

 » BÍRÓ BLANKA

V isszás helyzeteket eredményez, 
hogy a kórházaknak köteles-
ségük behajtani a balesetben 

megsérült személyek ellátási költsé-
geit. A vonatkozó rendelkezések pon-
tosságáról, értelmezhetőségéről sok 
mindent elmond, hogy a bíróságon 
hasonló ügyekben ellentmondásos 
ítéletek születnek. A lapunk által meg-
szólaltatott szakértők szerint pontosí-
tani kellene a törvényt.

A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kór-
háznak jelenleg 277 ilyen ügye van  
a bíróságon, ezek több év alatt gyűltek 
fel – tájékoztatott András Nagy Róbert 
igazgató. Hozzátette, az egészségügyi 
kerettörvény úgy rendelkezik, hogy 
minden szerzett sérülés kórházi ellátá-
sát annak kell kifi zetnie, aki előidézte. 
Ezeket az eseteket a kórházak külön 
nyilvántartják; a kezelési költségeket 
kötelesek behajtani, és az összegeket 
át kell utalniuk az egészségbiztosítá-
si pénztárnak. Az eljárás szerint első 
lépésben az ellátottnak küldenek egy 
felszólítást, hogy a költségeket ki kell 
fi zetni, tisztázza a helyzetet. Ha erre 
nem kapnak választ, peres útra terelik 
az ügyet.

Négyezer lejes számla
kerékpárbaleset után
Az igazgató rámutatott, sokan felte-
szik a kérdést, hogyha biztosítottak, 
és ez alapján jogosultak a sürgősségi 
ellátásra, miért tesznek velük kivételt, 
de a kórház nem dönthet másként, hi-

szen így rendelkezik a törvény. „Meg-
értem a felháborodást, de a kórház ve-
zetőségét kötelezi a törvény, minden 
esetben lépnünk kell” – mondta And-
rás Nagy Róbert. Hozzátette, vannak 
olyan esetek, amikor valaki önhibáján 
kívül balesetezik, de ilyenkor is a bí-
rósághoz kell fordulni: ott mondják 
ki, hogy fi zetnie kell vagy sem. Elő-
fordult, hogy valaki kerékpárral be-
lehajtott egy gödörbe, eltörte a lábát, 
és ki kellett fi zetnie a négyezer lejes 
kórházi költséget. A számla értéke az 
eset súlyosságától, a bennfekvés idő-
tartamától, a szolgáltatásoktól függ – 
átlagosan háromezer lejes számlákat 
állítanak ki. „Ha valakinek egy kopo-
nyahorzsolása van, és megfi gyelésre 
bent tartjuk egy éjszakára, 300 lejt kell 
fi zetnie, de ha ortopédiai, sebészeti 
beavatkozásra szorul, a tíz–húszezer 
lejt is elérhetik a költségek” – mondta 
az igazgató.

Kifejtette, a bíróságon ellentmon-
dásos döntések születnek: előfordul, 
hogy a hasonló helyzetekben egyik 
beteget fi zetésre kötelezik, a mási-
kat pedig nem. Szerinte ezt csak úgy 
lehetne orvosolni, ha pontosítanák 
a törvényt. András Nagy Róbert elfo-
gadhatónak tartja, hogy fi zessen, aki 
balesetet okoz – például a megen-
gedettnél gyorsabban hajt –, de sok 
eset tisztázásra szorul, mert nincs 
pontosan szabályozva. Például az ext-
rém sportok esetében egyértelműen 
nagyobb a kockázat, de kénytelenek 
a bíróságra bízni, hogy baleset alkal-
mával a sportolónak fi zetnie kell az 
ellátásért vagy sem.

Fizetni kell, ha elkerülhető
lett volna a baj
A hazai egészségügyi rendszerben 
minden beteget azonnal ellátnak, 
ám ha betegség, sérülés elkerülhető 
lett volna, utólag a költségeket be-
hajtják – erősítette meg lapunk meg-
keresésére Duda Tihamér. A Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár el-
nök-vezérigazgatója kifejtette, a mun-
kabalesetben, gépkocsibalesetben, 
sportolás vagy például tettlegességig 
fajult bántalmazás során szerzett sé-

rülések ellátását a vétkesnek kell kifi -
zetnie. Hangsúlyozta, első lépésben 
nem tesznek különbséget: mindenkit 
azonnal ellátnak, az egészségbiztosí-
tó pedig kifi zeti a szolgáltatást a kór-
házaknak, ám azoknak utólag ezt be 
kell hajtaniuk és vissza kell utalniuk 
az összeget. „Ha két gépkocsi ütkö-
zik, ketten összeverekednek, valaki 
öngyilkosságot kísérel meg, az elkö-
vető vagy a vétkes állja a költségeket. 
Ha senki nem vállalja a felelősséget, 
a bíróság dönt. Ezzel együtt vannak 
határesetek, például a kerékpáros bal-
esetek” – részletezte Duda Tihamér.

Könnyebb lenne, ha a törvény mel-
lékelt módszertanában szabályoz-
nák, milyen esetekben kell fi zetni, 
de egy ilyen leltárt véleménye szerint 
nehéz összeállítani. Emlékeztetett, 
tavaly úgy módosították a kerettör-
vényt, hogy ha a bíróság kimondja, 
az ügyben nincs felelősségre vonható 
vétkes, akkor a kórháznak nem kell 
behajtania és visszafi zetnie a költsé-
get, azt az egészségbiztosítási pénztár 
állja. Tavaly az év végi adatok szerint 
Hargita megyében összesen 536 ezer 
lej értékben nyújtottak ellátást a kór-
házak olyan esetekben, amelyek után 
elméletileg valakinek fi zetnie kell. „A 
kórházakra hárul a hálátlan feladat, 
hogy ezt a pénzt behajtsák. Ha valaki 
beismeri, hogy hibázott, egyszerűbb a 
folyamat. Ha viszont ez nem történik 
meg, bíróságra kerül az ügy, ott pedig 
szakvéleményezéseket kérnek, és két–
három év után megszületik a döntés” 
– részletezte az igazgató. Hozzátette, 
fontos, hogy mindenki tartsa be a sza-
bályokat, vigyázzon magára, és akkor 
nem kerül ilyen helyzetbe.
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Románia világpolitikai
„jelentősége”

Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha kĳ elentjük: 
amikor a román illetékesek arról álmodoztak, hogy 
Románia a világpolitika homlokterébe kerüljön, nem 
feltétlenül azt szerették volna, hogy ez az Egyesült Ál-
lamok és Oroszország közötti stratégiai és geopolitikai 
vetélkedésben való érintettsége miatt történjen meg.

Azt már megszokhattuk, hogy Bukarestben mindig 
nagy riadalom támad, amikor Moszkvában a közép- és 
kelet-európai térség kerül szóba. Ezért is ragaszkodnak 
a mindenkori román kormányok és államfők köröm-
szakadtáig az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai 
katonai együttműködéshez, amelyet hangsúlyosan 
az Európai Unión belüli együttműködés elé sorolnak 
az ország külpolitikai prioritásainak felvázolásakor. 
És ennek köszönhetően bólintottak rá azonnal, hogy 
az Egyesült Államok – hivatalosan a NATO égisze alatt 
– Európában kiépített rakétavédelmi rendszerének 
elemeként elfogórakétákat telepítsen a dél-romániai 
Deveselu katonai támaszpontjára. 

Miközben a román politikusok nem győzték a mellü-
ket döngetni, milyen jelentős tény ez, ami fölhelyezi az 
országot a világtérképre, most megtapasztalhatják a 
hátulütőket is, amikor Moszkva immár hivatalosan is 
felkérte Washingtont, számolja fel a Romániába tele-
pített kilövőállásait. Azok ugyanis az orosz álláspont 
szerint sértik a közepes hatótávolságú ballisztikus 
rakéták és manőverező robotrepülőgépek megsemmi-
sítéséről szóló (INF) szerződést, mivel nem csupán vé-
dekező jellegű létesítmények: az oroszok azt állítják, 
elfogórakéták mellett Tomahawk típusú manőverező 
robotrepülőgépek indítására is alkalmasak. Bukarest 
most ugyan az eddigi amerikai és NATO-álláspontot 
ismételve leszögezte, hogy a deveselui létesítmény 
igenis csupán a Közel-Keletről indítandó rakétatáma-
dások elleni védekezést szolgálja, de azért a román 
illetékesek riadtan tekintgetnek Washington felé.

A történet persze már korábban kezdődött, hiszen 
Washington és Moszkva épp a napokban függesztet-
te fel az 1988 óta hatályos INF-szerződést, miután az 
Egyesült Államok már évek óta azzal vádolja Oroszor-
szágot, hogy megsérti a megállapodást, amikor 500 
kilométernél nagyobb hatótávolságú rakétákat és ma-
nőverező robotrepülőgépeket birtokol, amelyek szinte 
Európa teljes területét elérhetik.

Erre válaszolt Moszkva azzal, hogy többek között a 
deveselui létesítmény is sérti az INF-et, ezért – kom-
munikációs trükként, amellyel a saját kompromisz-
szumkészségét és „békeszeretetét” próbálja sugallni 
– a szerződés megmentése érdekében a rakétakilövő 
állások felszámolását kérte. 

A mostani, Romániát is érintő orosz–amerikai vita 
újabb jele annak, hogy miközben Washington a fegy-
verkezés felpörgetése révén kívánja megszilárdítani 
vezető pozícióját a világban, Moszkva egyre kevésbé 
éri be az 1990 utáni status quoval, amelynek értel-
mében kiszorult a világpolitika irányításából. Az egy-
másnak feszülés Washington és Moszkva között nem 
csupán ezen a „fronton” zajlik, hanem Venezuelában 
is, amely előbb Hugo Chávez, majd José Maduro szo-
cialista elnökök uralma alatt kikerült az Egyesült Álla-
mok befolyása alól, és Moszkva uszályába került. Az 
ott zajló szembenállás tétje az, hogy Moszkva meg 
tudja-e őrizni befolyását abban az országban, amelybe 
hatalmas összegeket fektetett a kőolaj- és a fegyver-
ipar terén, vagy az Egyesült Államok és a nyugati világ 
jelentős része által támogatott Juan Guaidó és köre ke-
rekedik felül. Az INF-szerződés Egyesült Államok általi 
megsértésének Romániát is érintő vádja többek között 
azt szolgálhatja, hogy Moszkva nyomás alá helyezze 
Washingtont, így próbálva meg megosztani az ener-
giáit a venezuelai szerepvállalás és a szövetségesek 
védelme között. Eközben az amerikai külügyminiszter 
azért lobbizik többek között Budapesten, Pozsonyban 
és Varsóban, hogy szorosabbra fűzze a viszonyt a tér-
ség országaival, és elejét vegye az orosz befolyás nö-
vekedésének. A saját érdekeiket követő nagyhatalmak 
egymásnak feszülése újabb, Európát is érintő fejeze-
tének végkimenetelét természetesen nagyon nehéz 
megjósolni. De következtetésként ismét megállapít-
hatjuk: az Egyesült Államok „gyámkodását” is jelentő 
NATO-védőernyő mellett egyre sürgetőbb a közös és 
ütőképes európai véderő létrehozása.
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Óvatosságra intenek. A  „határesetnek” számító kerékpáros baleset sokba kerülhet a kórházba kerülő sérültnek
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 » Ha valaki beismeri, hogy 
hibázott, egyszerűbb a 
folyamat. Ha viszont ez nem 
történik meg, bíróságra ke-
rül az ügy, ott pedig szakvé-
leményezéseket kérnek, és 
két–három év után megszü-
letik a döntés.




