
eg
és

zs
ég

bi
zt

os
ítá

s
Udvarhelyszék

2021.  FEBRUÁR 23. ,  KEDD2 A K T U Á L I S #egészségbiztosítási rendszer  #fejlesztés

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M ajdnem 528 millió lejes 
össz kiadása mellett mind-
össze 285 millió lejes be-

vétele volt az elmúlt évben a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár-
nak, azaz a megye lakossága számá-
ra biztosított egészségügyi szolgálta-
tások közel kétszer annyiba kerültek 
tavaly, mint amennyi az aktív lakos-
ság társadalombiztosítási hozzájáru-
lásaiból befolyt a pénztárhoz.

Makacs számok

Az intézmény elmúlt hat évre vonat-
kozó költségvetési kimutatása szerint 

az olló évről évre egyre jobban 
szétnyílik, azaz a kiadások 
mértéke és a biztosítottak 
száma nő, a bevételek mérté-
ke és a járulékfi zetők száma 
viszont egyre csak csökken. 
Összehasonlításképpen: 
2014-ben a pénztár bevétele 
kicsivel kevesebb mint 150 
millió lej volt, a kiadások érté-

ke pedig közel 227 millió. Mind-
két érték folyamatosan nőtt az elmúlt 
években, 2019-re az összbevétel érté-
ke 288 millió, a kiadásoké pedig 493 
millió lej volt, de mint az az adatokból 
kitűnik, a két érték közti különbség is 
évről évre nagyobb. A járulékfi zetők 

száma 2016-ra csökkent jelentős mér-
tékben (131 ezerről 95 ezerre), mint-
egy 36 ezerrel, ugyanis megszűnt a 
740 lejnél nagyobb nyugdíjat kapók 
esetében a járulékfi zetési kötele-
zettség. A bevételek mértéke viszont 
ennek következtében kevesebb mint 
8,5 millió lejjel csökkent (167 millióról 
159 millióra). A járulékfi zetők száma 
viszont azóta tovább csökkent, ők 
tavaly majdnem 14 ezerrel voltak ke-
vesebben, mint öt évvel ezelőtt. Ma 
már alig több mint 82 ezren járulnak 
hozzá az egészségügyi rendszer költ-
ségeihez a 244 ezer Hargita megyei 
biztosított közül, hiszen az idősek-
nek, gyerekeknek és számos más la-
kossági kategóriának alanyi jogon jár 
az ingyenes egészségügyi ellátás. A 
megye 310 ezer lakosa közül mintegy 
63 ezren nem biztosítottak.

A költségek csökkentése 
nem megoldás

A bevételek és kiadások tekinteté-
ben nem rendhagyó a helyzet Har-
gita megyében, valószínűleg csak 
az ország nagyobb városai között 
vannak olyanok, ahol a bevételek ér-
téke fedezi a kiadásokét. A bevételek 
megvalósítását egyébként a pénzügy 
végzi, az egészségbiztosítási pénztár 
csak átvilágítja és mintegy tükörként 
megmutatja az adatokat, amelyek 
azért jól mutatják, hogy a rendszer 
hosszú távon nem fenntartható – mu-

tatott rá lapunknak Duda Tihamér, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója. „Nekünk 
mint egészségbiztosítási pénztárnak 
az a feladatunk és küldetésünk, hogy 
minél több szolgáltatóval, minél jobb 
területi leosztásban kössünk szerző-
dést, megfelelőképpen fi nanszírozva, 
azért, hogy egy Hargita megyei lakos 
is ugyanolyan minőségű egészség-
ügyi szolgáltatásokban részesüljön, 
mint a máshol élők. (…) Ez az oldal 
a mi feladatunk: minél több pénzt 
hozni Hargita megyébe – és ehhez 
természetesen minél több minőségi 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató kell 
–, és ami a legfontosabb, hogy mi-
nél hatékonyabban költsük el ezt a 
pénzt” – fogalmazott az intézmény 
vezetője. Duda Tihamér szerint tel-
jesen egyértelmű, hogy a fennálló 

helyzetre nem a költségek csökken-
tése a megoldás, nem is lehet csök-
kenteni azokat, hiszen az adatokból 
is kitűnik, hogy még tavaly is, amikor 
sokan nem mertek vagy nem tudtak 
orvoshoz menni, 7 százalékkal nőtt 
az egészségügyi szolgáltatások éves 
összköltsége a megyében. „Egyér-
telmű, hogy a költségvetésnek ezt az 
oldalát nem lehet csökkenteni, ez egy 
folyamatosan növekvő szám, hiszen 
egyre több a szolgáltatás. Ez egy ter-
mészetes folyamat, ennek a számnak 
mindig nőnie kell, és az európai átla-
got fi gyelembe véve van is még hová 
nőnie. A megoldás egyértelműen az, 
hogy a bevételi forrásokat kell meg-
emelni azáltal, hogy több kategória 
fi zet hozzájárulást és esetleg többet. 
Akárhonnan nézzük, abnormális 
helyzet, hogy három biztosítottból 
egy fi zet hozzájárulást” – mondta az 
egészségbiztosítási pénztár vezetője, 

arra is kitérve, hogy a járulékfi zetők-
nek mintegy harmada minimálbéres 
alkalmazott. A problémát, lévén hogy 
országos jellegű gondról van szó, 
központi szinten kell megoldani.

Az elvándorlás hatásai

Duda Tihamér kérdésünkre el-
mondta ugyanakkor azt is, elkép-
zelhető, hogy a több mint 60 ezer, 
egészségbiztosítással nem rendel-
kező Hargita megyei közül sokan 
külföldön dolgoznak. Amennyiben 
ez így van, az tovább fokozza a 
rendszer költségvetési problémáját, 
hiszen egy aktív járulékfi zető kiesé-
se két másik, a társadalmi szolida-
ritás elve alapján ingyenes biztosí-
tásra jogosult – például nyugdíjas, 
kiskorú, munkaképtelen – egész-
ségügyi ellátásának költségkiesé-
sére is hatással van.

Egyre csak nyílik  az olló
A kiadások nőnek, a bevételek csökkennek az egészségbiztosítási rendszerben

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Az Európai Unió Vidéki Beruhá-
zások Ügynökségénél (AFIR), 

illetve az Országos Vidékfejleszté-
si Programban (PNDL) pályázott 
sikeresen az önkormányzat 4,37 
millió, illetve 5 millió lejért a hi-
dak újjáépítése, valamint az utcák 
modernizálása érdekében – tud-
tuk meg Kovács Imre máréfalvi 
polgármestertől.

Az elöljáró lapunknak elmondta, 
szerencséjük volt a projektekkel, 
hiszen bár mindkét programban 

ugyanazon felújítási tervek megva-
lósítása érdekében pályáztak sike-
resen, a PNDL esetében volt lehető-
ség az újragondolásra – eleinte nem 
kértek konkrét terveket –, így végül 
teljesen más utcák rendbetételét 
foglalták bele a végleges dokumen-
tumokba. Ez fontos volt, hiszen így 
nemcsak a csalásnak minősülő két-
szeres fi nanszírozás veszélyét kerül-
ték el, de több fejlesztést hajthatnak 
végre a községben.

A pályázatok révén egyébként 
már több utcát is leaszfaltoztak, 
illetve korszerűsítettek, ugyanak-
kor újjáépítették a Fenyéd-patakon 
átívelő, Pisti utcába vezető hidat, 

és hamarosan megerősítik a Kán-
tor utcába vezető átkelőt is. Folya-
matban van ugyanakkor egy beton 
alapokra helyezett, fémből és fából 
összeállított gyaloghíd megépítése a 
Felsőmalom utca közelében, és a Te-
lekság utcában is van egy híd, ami 
szerepel a projektben.

Patthelyzet

Kovács Imre közölte, van néhány 
utca, ahol egyelőre nem tudják el-
kezdeni a korszerűsítést, mivel ott 
hálózatbővítést tervez a Harvíz Rt. 
regionális vízszolgáltató. A problé-
ma csak az, hogy nem tudni, mikor 

lesz előrelépés az elképzeléseikből, 
amelyeket pályázati pénzből való-
sítanának meg. „Jelenleg patthely-
zetben vagyunk ezeken a részeken” 
– fogalmazott a polgármester. Arra 
is kitért, hogy az említett pá-
lyázatok megvalósulása 
után a község utcáinak 
nyolcvanöt százaléka lesz 
felújítva. Máshol többnyi-
re csak a telekkönyvek 
rendbetétele után tudnak 
hasonló beruházásokban 
gondolkodni. A probléma 
az, hogy vannak területtu-
lajdonosok, akik nem hajlandók át-
ruházni az önkormányzatra a köz-
hasznú munkálatok elvégzéséhez 
szükséges földrészt.

Aszfaltoznak és hidakat építenek Máréfalván
• Két pályázat révén Máréfalva község összes utcá-
jának nyolcvanöt százalékát aszfaltozzák le, továbbá 
kulcsfontosságú hidakat is újjáépítenek. Van azonban 
olyan rész is, ahol a vízszolgáltató által tervezett beru-
házások miatt kell halasztani a munkát.

Összesen négy új, illetve felújított hídja 
lesz a községnek
▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• A bevételi és kiadási adatok alapján világosan látszik, 
hogy a jelenlegi körülmények között évről évre egyre 
nehezebben fenntartható az egészségbiztosítási rend-
szer. Hargita megyében a biztosítási pénztár legutóbbi 
éves kiadásai majdnem kétszer akkorák voltak, mint a 
hozzájárulásokból befolyt bevételek; a megyében három 
biztosítottból már csak egy fizet hozzájárulást.

Romlanak a mutatók. Három 
biztosítottból csak egy aktív 
járulékfizető

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




