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Országszerte gyakran előfordul, 
hogy a kórházak a balesetek ál-
dozataival fi zettetik ki az egész-
ségügyi ellátás költségeit, holott 
a legfelsőbb bíróság ítélete is 
kimondta, hogy ilyen esetben a 
kiadások nem terhelhetők a vét-
len félre. A jelenlegi törvény ezt 
a helyzetet nem rendezi, ezért 
jogszabály-módosítás várható.

 » BÍRÓ BLANKA

A képviselőház végső szavazá-
sára vár az a törvénymódosí-
tás, mely szerint az áldozat-

nak nem kellene kifi zetnie a kórházi 
ellátás költségeit abban az esetben, 
ha a bántalmazó vagy a baleset oko-
zója ismeretlen. A 2006/95-ös, egész-
ségügyi reformra vonatkozó törvény 
módosításának tervezetét tavaly már 
megszavazta a szenátus, a képviselő-
házban is átment a bizottságokon, és 
hamarosan végső szavazásra kerül.

A módosítás tulajdonképpen 
megtiltja a kórházaknak, hogy az 
áldozattól hajtsák be az ellátás költ-
ségeit. Ezeket a kiadásokat a baleset 
okozójának vagy a bántalmazónak 
kell megtérítenie, ám ha nem sike-

rül kideríteni a kilétét, akkor tilos az 
áldozattól pénzt kérni. A szenátus 
által elfogadott változathoz képest 
a képviselőház bizottságaiban még 
az is bekerült a módosítás szövegé-
be, hogy ezt a pénzt az egységes or-
szágos egészségbiztosítási alapból 

kell kifi zetni. A jelenlegi törvény ezt 
a helyzetet nem rendezi – a módo-
sítás kezdeményezői arra hivatkoz-
nak, országszerte gyakran előfor-
dul, hogy a kórházak az áldozattal 
fi zettetik ki a költségeket, holott a 
legfelsőbb bíróság ítélete is kimond-

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSSAL TILTANÁK MEG A KÓRHÁZAKNAK, HOGY A VÉTLEN FÉLTŐL HAJTSÁK BE AZ ELLÁTÁS KÖLTSÉGEIT 

Nem kérhetnek pénzt a balesetek áldozataitól

Utófájdalmak. Eddig sok esetben az áldozatok inkább fi zettek, hogy ne kelljen pereskedniük

FO
TÓ

: 
GÁ

BO
S 

AL
BI

N

FO
RR

ÁS
: 

 FA
CE

BO
O

K/
ÉV

A 
JU

DI
T 

SZ
TA

KI
CS

ta, hogy ilyen esetben nem terhel-
hetők az áldozatra a költségek. A 
jogszabály-módosítás kezdemé-
nyezői szerint a gyakorlatban ez 
gyakran úgy működik, hogy az 
áldozat nem akar pereskedni a 
kórházzal, enged a nyomásnak, 
és fi zet. Ha a módosítás életbe lép, 
akkor ezeket a költségeket az ál-
lamnak kell átvállalnia.

A törvényalkotók erre nem tér-
nek ki, de az esetek többségében 
eddig is a kórház maradt a kárral, 
hiszen ismeretlen elkövető eseté-
ben nem tudták senkinek kiszám-
lázni a kezelés költségeit, és azt 
nem térítette meg az állam, vagy-
is az egészségbiztosítási pénztár. 
A sürgősségi ellátás ingyenes, 
ám a további kórházi kezelés már 
pénzbe kerül. Ha az ügyben nem 
indul hatósági eljárás, általában 
a kórház marad a kárral – mond-
ta el korábban lapcsaládunknak 
Hauszlinger István, a székelyud-
varhelyi kórház jogásza. Ha el-
járás indul, a rendőrség közli az 
elkövető kilétét, a kórház elküldi 
a kifi zetési felszólítást , vagy vég-
rehajtóhoz fordul. Ha pedig az ügy 
bíróságra kerül, a költségek be-
hajtása évekig is elhúzódhat. Az 
áldozat általában csak akkor fi zet, 
ha a balesetet ő okozta.

 » A sürgősségi 
ellátás ingyenes, 
ám a további kór-
házi kezelés már 
pénzbe kerül. 

Helikopterleszálló 
a besztercei kórházon

Összesen 1,5 millió eurós beruhá-
zásból épül meg Románia har-

madik kórházi helikopterleszállója a 
beszterce megyei sürgősségi intéz-
mény tetején. A Beszterce-Naszód 
megyei önkormányzat képviselői 
tegnap írták alá a szerződést a terve-
zési és kivitelezési munkálatokra egy 
jászvásári és bukaresti cégekből álló 
társulással. Sajtótájékoztatóján Emil 
Radu Moldovan, a megyei közgyűlés 
elnöke elmondta, a fi nanszírozást 
teljes egészében az általa vezetett in-
tézmény költségvetéséből biztosítják.

A szerződéskötés amúgy nem 
volt zökkenőmentes, hiszen az első 
versenytárgyalásra nem jelentkezett 
egyetlen cég sem, így másodszor is ki 
kellett írni a licitet.

A nyertes vállalkozói társulásnak a 
szerződés értelmében 20 hónap áll a 
rendelkezésére, hogy megtervezze és 
kivitelezze a helikopterleszállót. 
A munkálatok keretében két lift et is 
ki kell alakítani: az egyik az egész-
ségügyi intézmény sürgősségi osztá-
lyával, a másik pedig a műtőkkel köti 
majd össze a leszállót.

„A besztercei sürgősségi kórház-
hoz ismert szakemberek kerültek, 
és ez a helikopterleszálló lehetővé 
teszi, hogy átvegyünk kritikus 
helyzetben levő pácienseket más 
kórházakból, ahol nincsenek szak-
emberek, vagy a betegek kezelésé-
hez nincs megfelelő felszereltség” 
– mondta Emil Radu Moldovan. 
Elmondása szerint az országban 
jelenleg csak a bukaresti Egyetemi 
Kórházban és a nagyváradi megyei 
sürgősségi kórházban van helikop-
terleszálló. (Bálint Eszter)

 » B. K. B.

V isszakerült Magyarország koro-
nás kiscímere a sepsiszentgyör-

gyi Mikes Kelemen Líceum sarok-
épületének egyik homlokzatára. Az 
iskolaépület felújítási munkálatai 
most fejeződtek be. Ezek során visz-
szaállították a kiugró oromfalat, és 
az eredetileg ott levő, kőbe faragott 
címert. Sztakics Éva alpolgármester 
lapunknak elmondta, az épület fel-
újítása az önkormányzat régi terve: 
már az előző európai uniós ciklus-
ban pályáztak, de a Regionális Ope-
ratív Programban forráshiány miatt 
nem kötötték meg a fi nanszírozási 
szerződést. Végül a kész tervet saját 

költségvetésből kezdték el kivitelez-
ni, majd a kormány helyi fejlesztése-
ket célzó programja (PNDL) támogat-
ta a korszerűsítést. A teljes munkálat 
4,1 millió lejbe került, ebből 700 ezer 
lejt a város állt. Az ingatlan nem mű-
emlék, de műemlék környezetben 
van, a Székely Nemzeti Múzeum kö-
zelében, ezért műemlékvédelmi en-
gedélyre is szükség volt.

„Az elv az, hogy minden épületet az 
eredeti formájába állítsunk vissza. Jó-
zsef Álmos helytörténész fénykép- és 
képeslapgyűjteményéből kerültek elő 
a múlt század elején készült fotók az 
épület eredeti formájáról, Baróti Hu-
nor képzőművész faragta meg a címer 
pontos mását. Minden jóváhagyást be-

szereztünk, a vonatkozó tanulmányok 
elkészültek” – részletezte az alpolgár-
mester.

Amikor az ingatlan megépült, az 
oromfalon ott volt Magyarország 
koronás kiscímere, ami pontosan 
úgy néz ki, mint a jelenlegi magyar 
államcímer – mondta el lapunknak 
Szekeres Attila István heraldikus. 
Hozzátette, akkor még használatban 
volt egy középcímer is, ami a Szent 
Koronához tartozó tartományokat 
jelenítette meg, ám az épületen a kis-
címer volt látható, és az is került visz-
sza: pontosan ugyanúgy, ugyanolyan 
méretben, mint az eredeti, amely a 
két világháború között tűnt el a hom-
lokzatról.

Visszakerült a magyar címer a Mikes homlokzatára

 » „Baróti 
Hunor képzőmű-
vész faragta meg 
a címer pontos 
mását. Minden 
jóváhagyást 
beszereztünk, 
a vonatkozó 
tanulmányok 
elkészültek” – 
részletezte az 
alpolgármester.

Régi önmaga. Az épületen eredetileg a kiscímer volt látható, és az is került vissza




