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KÖZVETLEN ELSZÁMOLÁS JÖHET A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSNÁL

Drágulhat a biztosítás,
gyorsulhat az ügyintézés

Előtérbe kerülhet a minőség a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra 
(kgfb /RCA) vonatko zó jogszabály módosítása nyomán, sokan fi gyelnek majd 
ugyanis jobban, hogy kivel és milyen kötvényt kötnek meg, ha az ő kárukat 
– és nem az általuk okozottat – számolja el a biztosító. A bukaresti kormány 
márciusra ígéri a közvetlen elszámolás lehetőségét biztosító sürgősségi 
rendeletet. Birtalan József, a pénzügyi felügyelet vezetője azt mondja, az 
új rendszer bevezetése 10-12 százalékos drágulást eredményezhet, ám az 
önszabályozási folyamat eredményeként az árak idővel csökkenhetnek. 7.»

Hozzáállás kérdése. Változtatnának azon a gyakorlaton, hogy a többi biztosítással ellentétben a kgfb-t az ügyfél úgymond nem magának vásárolja

A cigányság veszít
a szemétvitában
Társadalmi feszültséget szül 
Marosvásárhely polgármesteri 
hivatala és a mezőcsávási Sylevy 
Salubriserv közötti konfl iktus, 
amely most már nemcsak a sze-
mét eltakarításáról és a számlák 
törlesztéséről szól, hanem az 
utcaseprők megélhetéséről is. Az 
egyik napról a másikra munka 
nélkül maradt személyek utcai til-
takozással fenyegetőznek.  2.»

Megkapják pénzüket
a lupényi bányászok
Megkapják elmaradt bérüket a 
bányászok – jelentette ki teg-
nap Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter, miután tárgyalóasz-
talhoz ült a napok óta tiltakozó, 
éhségsztrájkra készülő lupényi 
vájárok képviselőivel. A tárcave-
zető azt ígérte, három részletben 
pótolják a háromhavi fi zetésel-
maradást, kifi zetik a bányászo-
kat megillető pluszjuttatásokat, 
az élelmiszer- és utazási pótlé-
kot is. 4.»

Magyar nagykövetet
is visszahívtak
Huszonhárom román nagykövetet 
hívott vissza tegnap az államfő, 
köztük George Maiort és Emil 
Hurezeanut, Románia washing-
toni, illetve berlini nagykövetét. 
A visszahívott diplomaták között 
emellett Pataki Júlia, Románia 
Kenyába, Ugandába, Burundiba, 
Tanzániába és Ruandába delegált 
nagykövete is szerepel. 5.»

Tisztelgés 
Bodor Ádám előtt
Különleges kötet jelent meg Bodor 
Ádám 85. születésnapja alkalmá-
ból: 35 szerző tiszteleg a Kossuth-
díjas, február 22-én Kolozsváron 
született író életműve előtt. Szá-
mos erdélyi szerző írt a Receptek 
végnapokra című, a magyarorszá-
gi Szépirodalmi Figyelő gondozá-
sában napvilágot látott kiadvány-
ba: köztük Varga László Edgár, 
lapunk volt munkatársa, akinek 
novellájából idézünk.   9.»

 » A minőség 
senkit nem ér-
dekel, a többség 
a legolcsóbb 
ajánlat alapján 
dönt – irányítot-
ta rá a fi gyelmet 
a szakember.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Alaposan rontja a szemünket
a képernyő, a digitális világ  4.»

„Termelődik” a szatmári
lokálpatriotizmus  6.»
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