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Kikényszerített 
kormánybuktatás

Megkapta hát Ludovic Orban miniszterelnök, amit szere-
tett volna: három hónapnyi kormányzás után a parlament 
bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a kormányát. 
Hogy Orban minden áron ki akarta kényszeríteni a kormány-
buktatást – ezzel megágyazandó az általa vezetett Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) számára a jelenlegi népszerűségi muta-
tók szerint kedvező eredménnyel kecsegtető előre hozott 
parlamenti választásnak –, az abból sejthető, hogy annak 
ellenére is a parlamentet megkerülve, felelősségvállalással 
akarta elfogadtatni a kétfordulós polgármester-választás-
hoz való visszatérésről szóló törvénymódosítást, hogy a 
szociáldemokraták jelezték: bizalmatlansági indítvánnyal 
„honorálják” a számukra nem sok jóval kecsegtető módosí-
tás forszírozását. Emellett az RMDSZ is közölte: csatlakozik 
a kormánybuktatáshoz. Utóbbi érthető, hiszen az RMDSZ-
nek ráadásul írásos megállapodása volt arról, hogy a szö-
vetség támogatásáért cserében a kormány sem felelősség-
vállalással, sem sürgősségi rendelettel nem módosítja a 
polgármester-választás menetét.

A kormány még ezen túlmenően is mindent megtett 
annak érdekében, hogy biztossá tegye a bukását: a bizal-
matlansági indítvány előestéjén kéttucatnyi sürgősségi 
rendeletet fogadott el számos fontos témában, többek kö-
zött az előre hozott parlamenti választás ügyében is. Ezzel 
tovább provokálta a parlamentet, ürügyet szolgáltatva az 
eddig bizonytalankodóknak, hogy legyen mire hivatkozni-
uk az indítvány megszavazásakor. A kérdés már csak az, 
hogy jól taktikázott-e Orban, illetve a mögötte és a párt 
mögött patrónusi szerepet vállaló Klaus Johannis államfő. 
Ma ugyanis az előre hozott választás ötlete a liberáliso-
kon kívül már jóval kevesebb pártnak érdeke, mint akár 
egy-két hónappal ezelőtt. A jelenleg a legtöbb parlamenti 
mandátummal rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) a 
számára igencsak kedvezőtlen népszerűségi mutatók mi-
att minden bizonnyal nem szívesen vállalná az idő előtti 
megmérettetést, hiszen jelen állás szerint akár meg is fele-
ződhet a mandátumainak száma. Ha mégis, legfeljebb az 
önkormányzati választással egyszerre, bízva a helyi kiski-
rályok mozgósító erejében. A korábban nagy hangon előre 
hozott választásokat követelő Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) a várakozáson aluli elnökválasztási sze-
replés nyomán belső konfl iktusokba bonyolódott, emiatt 
pedig csalódott támogatói inkább a jól bevált PNL-hez so-
roltak át, vagyis már számára sem annyira kecsegtetőek a 
kilátások.

A Victor Ponta-féle Pro Románia a baloldal felívelő csil-
lagának tűnt. Mindaddig, amíg a jobboldal nem tudott ke-
csegtetőbb ajánlatokkal előállni az amúgy is más pártok-
ból kilépett politikusok alkotta alakulat néhány honatyája 
számára a kormány támogatása fejében, így a támoga-
tottsága is nagyot zuhant. Ponta így már ahelyett, hogy a 
PSD lehetséges kihívójaként tarthassák számon, immár 
egykori pártja támogatásával próbálja meg életben tartani 
politikai karrierjét. A Népi Mozgalom Párt és a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége stabilan a parlamenti küszöb 
alatt tanyázik, vagyis ők sem szívesen bíznák magukat már 
júniusban a választók kegyeire.

Bár Kelemen Hunor elnök már revideálni látszik az előre 
hozott választások támogatására vonatkozó álláspontját, 
jelen állás szerint a liberálisok mellett még az RMDSZ lehet 
az, amelynek jól jöhetnének. Igaz, hogy minimális mérték-
ben a parlamenti küszöb alatt mérik, de a jelenlegi, felfo-
kozott magyarellenes hangulatban egy erre fókuszáló kam-
pánnyal a támogatottság feltornászható 5 százalék fölé. És 
ha igazak a PNL támogatottságáról szóló adatok, akkor ez 
pont elegendő lenne ahhoz, hogy közösen kormányozza-
nak, kizárva a PNL jobbközép oldalon fő riválisának számító 
USR-t. Az RMDSZ számára a korai megmérettetés már csak 
azért is kedvező lenne, mert az kedvezőtlenül érintené az 
éppen egyesülőben levő két magyar riválisát, amelyek szá-
mára így nemigen maradna elég idő a megmérettetésre való 
felkészülésre.

Most tehát ott tartunk, hogy a PNL legfőbb érdeke az elő-
re hozott választás. Eddigi, három hónapos kormányzása 
is ezt szolgálta, minden lépésével, a most kiprovokált kor-
mánybuktatással is ezt próbálta és próbálja kierőszakolni, 
és Johannis is ennek érdekében trükközik a kormányfőjelö-
lésekkel. Vagyis ugyanúgy túszul ejtette a romániai belpoli-
tikát a saját érdekében, ahogy korábban a PSD tette, amely 
mindent a büntetőügyekkel küszködő elnöke börtöntől való 
megmentésének rendelt alá.

Már csak ezért sem érdemelné meg, hogy sikerrel járjon.
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A magánkórházak képviselői 
bejelentették, az állami térítés 
mellett a vizitdíjra is igényt 
tartanak. Azzal érvelnek, hogy az 
állami egészségbiztosító jelenleg 
a kezelések reális árához képest 
alacsonyabb összeget térít meg 
nekik.
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Ú gy tűnik, hiába döntötte el a kor-
mány, hogy a krónikus betegsé-
gekben szenvedők ezentúl az 

állam költségén kezeltethetik magukat 
a magánkórházakban is, mert a szol-
gáltatók az állami térítés mellett a vizit-
díjra is igényt tartanak. Azzal érvelnek, 
hogy állami egészségbiztosító jelenleg 
a kezelések reális árához képest ala-
csonyabb összeget térít meg. A Magán 
Egészségügyi Szolgáltatók Munkáltatói 
Szövetsége (PALMED) csütörtökön be-
jelentette, fontolóra veszik, hogy nem 
írnak alá szerződést az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárral (CNAS). A leg-
nagyobb romániai magánkórházakat 
és klinikákat – Medlife, Sanador, Regi-
na Maria, Polisano, Monza, Medicover, 
Ponderas, Synevo –, vagyis a hazai 
magánszolgáltatók mintegy 70 százalé-
kát tömörítő szövetség azért tiltakozik, 
mert megtiltották, hogy felszámoljanak 
többletköltségeket, ha a kezelést az ál-
lam fi nanszírozza, pedig a valós érték-
nél sokkal kisebb összeget írnak jóvá. 
Ezt különben Victor Costache – most 

már ügyvivő – egészségügyi miniszter 
is elismerte, arról beszélt, a szolgálta-
tások értékét újra kell számolni. Ugyan-
akkor arról biztosította a betegeket, 
hogy nem kell pluszt pénzt kifi zetniük.

Mindent fi zetni kell
Ha a magánszolgáltatók beváltják a 
fenyegetésüket, és nem írnak alá szer-
ződést az állami egészségbiztosítóval, 
annak az lehet a következménye, hogy 
semmilyen, az állam által támogatott 
vizsgálatot vagy kezelést nem végeznek 
el – tehát mindenért a betegnek kell a 
teljes árat kifi zetnie. A PALMED tagjai 
egyrészt üdvözlik a kedden elfogadott, 
az egészségügyre vonatkozó sürgősségi 
kormányrendeletet, amely lehetőséget 
biztosít a betegnek, hogy válasszon a 
köz- és a magánkórház közül, hiszen 
az állami egészségügyi programokhoz 
tartozó betegségek kezelési költségeit 
nekik is megtéríti az országos egészség-
biztosítási pénztár (CNAS). Ugyanakkor 
aggódnak, hogy eltörölték a vizitdíj le-
hetőségét, tehát a betegtől nem vehet-
nek el semmilyen címen pluszpénzt. 
Erről nem egyeztettek előzetesen, így 
a következő időszakban elemzik, hogy 
ilyen körülmények között aláírnak-e 
szerződést az állami egészségbiztosító-
val – közölték a munkáltatói szövetség 
képviselői. Mint nyilatkoztak, az ellá-
tás, a kezelések valós értéke, például 
a hosszas kórházi bennfekvés gyakran 
a két-háromszorosa annak, amit az 
egészségbiztosító elszámol és megtérít. 
A különbözetet eddig a vizitdíjból fe-
dezték, azonban ezt most megtiltották.

Újraszámolnák 
a szolgáltatások értékét
Tavaly a szociáldemokrata kormány 
elfogadott egy sürgősségi rendeletet 
a magánszférában részben téríté-
ses ellátásról, ez éppen arról szólt, 
hogy az állam annyit fi zet ki a ma-
gánkórháznak is az ellátásért, mint 
a közkórháznak, a különbözetet 
felszámolhatja a betegnek. Ennek 
alkalmazását az azóta megbukott li-
berális kormány a jövő évre halasz-
totta. A PALMED azt javasolja, hogy 
számolják újra a szolgáltatások 
értékét, igazítsák a valós árakhoz. 
„Ellenkező esetben az évi mintegy 
ötmillió páciens, aki eddig a magán-
szolgáltatókat vette igénybe, kény-
telen lesz a teljes ellátást zsebből 
kifi zetni”– állítják a munkáltatói 
szövetség képviselői. Emlékeztet-
nek, hogy Romániában minden ötö-
dik összetett műtéti beavatkozást 
a magánszférában végeznek el. Az 
ellenzék már korábban fi gyelmez-
tetett, hogy a magánszféra próbál-
kozik a vizitdíjjal, így a szolgálta-
tásaikhoz csak az fér hozzá, aki ki 
tudja fi zetni. András-Nagy Róbert, a 
sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója 
korábban lapunknak szemléltette a 
helyzetet: egy epeműtétért 2500 lejt 
számol el az egészségbiztosító a köz-
kórháznak és a magánkórháznak is, 
ám a magánkórház hotelszolgálta-
tás címen még felszámol a betegnek 
7–10 ezer lejt, tehát ugyanazért az 
ellátásért háromszoros a jövedelme, 
mint a közkórháznak.

INGYENESSÉG HELYETT A TELJES TÉRÍTÉS KÖVETKEZHET A MAGÁNKÓRHÁZAKBAN

Vizitdíjra is igényt tartanak

Nem gyógyítanak ingyen. A magánkórházak szolgáltatásaihoz csak az fér hozzá, aki meg tudja fi zetni a borsos árat 
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Hat családot lakoltatnak ki a sepsi-
szentgyörgyi szociális lakásokból, 

és a következő időszakban több tucat 
szerződést nem újítanak meg. Szta-
kics Éva alpolgármester elmondta, 
felmérik a szociális lakásokban élők 
helyzetét és aktualizálják az igénylé-
seket. A 129 lakrészben élő családok 
közül 95 többszöri felszólítás után be-
nyújtotta iratait, azonban 34 esetben 
erre nem került sor, így a fenntartó 
önkormányzat lépni kényszerül. Hat 
esetben törvényszéki végzés született 

a kilakoltatásról, mert a lakók hatal-
mas elmaradásokat halmoztak fel a 
kedvezményes bér- és közköltségek-
ből. Ezek a családok márciusban kell, 
hogy kiköltözzenek. A többi esetben is 
elindítják a bírósági folyamatot, ám ez 
hosszadalmas és nehézkes. Sztakics 
Éva kifejtette, a kedvezményezettek 
egy része külföldön dolgozik, és a la-
kást üresen fenntartják, holott a vá-
rólistán szereplő, valóban rászorulók-
nak lehetne kiutalni. Hangsúlyozta, 
ezért van szükség a pontos felmérésre, 
a rendőrség segítségével ellenőrzik, 
hogy kik laknak az önkormányzat tu-

lajdonában levő ingatlanban, hiszen 
például aki külföldön dolgozik akko-
ra jövedelemre tesz szert, hogy nem 
lenne jogosult a lakásra. Többször el-
lenőriznek, mert egyetlen razzia nem 
mutat világos képet, megtörténhet, 
hogy valaki csak éppen akkor nem tar-
tózkodik otthon. Antal Árpád polgár-
mester több alkalommal hangoztatta, 
nem szociális lakásokra épülő várost 
szeretne, a rendszer úgy kellene mű-
ködjön, hogy ezeket a lakásokat meg-
határozott időre utalják ki, segítve a 
bajba jutottaknak, amíg sikerül talpra 
állniuk.

Szociális lakás csak rászorulóknak




