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Tánczos Barna környezetvédel-
mi miniszter szerint az adatok 
azt bizonyítják, hogy a faanyag 
útjának nyomon követését biz-
tosító rendszer, valamint az er-
dőradar egyaránt működőképes, 
a felmerülő problémákat pedig 
orvosolni fogják a hatóságok. A 
tárcavezetőt a civil szervezetek 
részéről felmerült rendellenessé-
gekre reagáltattuk.

 » BÍRÓ BLANKA

V annak ugyan megoldandó 
technikai problémák, de mű-
ködőképes a faanyag útjának 

nyomon követését biztosító rend-
szer (SUMAL), valamint az erdő-
felügyelő – szögezte le lapunknak 
Tánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter. A 
tárcavezető elmondta, a kiállítan-
dó dokumentumok mindössze egy 
százaléka esetében észleltek fenna-
kadásokat, és meggyőződése: ha a 
felmerült gondokat orvosolják, ha-
marosan ez lesz Románia egyik leg-
összetettebb és legjobban működő 
informatikai rendszere.

Nemrég a Declic elnevezésű 
szervezet köré szerveződött civilek 
aláírásgyűjtést indítottak annak ér-
dekében, hogy petíciót nyújtsanak 

be a környezetvédelmi minisztéri-
umhoz, kérve, tegyék átláthatóbbá 
a rendszert. Az indítványt eddig kö-
zel 38 ezren látták el kézjegyükkel. 
Azóta a kezdeményezők frissítették 
bejegyzésüket, és közölték: a tár-
sadalmi nyomásgyakorlás megtette 
a hatását, az erdőfelügyelő rend-
szerben egyre több, törvény által 
is szavatolt információ érhető el. 
Továbbra is nehezményezik ugyan-
akkor a civilek, hogy a fát szállító 
teherautók útvonala 24 óra után el-
tűnik, és felhívják a fi gyelmet, hogy 
ez ellentmond a tavaly júniusban 
kibocsátott 497-es számú kormány-
rendelet alkalmazási módszertaná-
nak. Korábban a zöldszervezetek 
arra panaszkodtak, hogy az infor-
matikai rendszert „amputálták”, el-
lehetetlenítve, hogy az állampol-
gárok is tevékenyen részt vegyenek 
a törvénytelen erdőkitermelés 
megakadályozásában. Hiányolták 
többek között, hogy nem jelennek 
meg az üzemtervek, a fakitermelési 
engedélyben szereplő mennyiségi 
becslésigazolások (APV), továbbá 
három nap elteltével eltűnnek a 
szállítási adatok. Azóta a panaszok 
egy része megoldódott.

„Szívesen tartanék felkészítőt 
a rendszer használatáról annak, 
aki nem tud lekövetni benne egy 
üzemtervet, de ez nem az én tisz-
tem” – reagált a kritikák egy ré-
szére Tánczos Barna miniszter. A 

tárcavezető hangsúlyozta, az er-
dőradar működik, az informatikai 
rendszer használata révén részle-
tesen lekérdezhetők a helyszínen 
kitermelt famennyiségek. „Arra 
biztatok mindenkit, használja az 
erdőradart. Ennek segítségével be 
lehet azonosítani a kitermelési par-
cellákat, a rönköket szállító teher-

KÖZEL EGYMILLIÓ KÖBMÉTER FA FELDOLGOZÁSÁT KÖVETTE LE EDDIG AZ ERDŐRADAR, A MINISZTER SZERINT ORVOSOLJÁK A GONDOKAT 

Tánczos: működik az erdőfelügyelő és a SUMAL

Tánczos szívesen tart felkészítőt annak, aki nem boldogul
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autókat, fényképek vannak fel-
töltve minden szállítóeszközről, 
a fuvar befejezése után GPS-ko-
ordináták alapján megnézhető 
a teljes útvonal. A szállításról 
három napig visszamenően min-
den információ megtalálható itt” 
– szögezte le az RMDSZ-es kör-
nyezetvédelmi miniszter.

Hangsúlyozta, a rendszer ele-
gendő mennyiségű információt 
tartalmaz, hogy követni lehessen, 
törvényes-e, vagy sem egy kiter-
melés, egy szállítmány. Tánczos 
Barna úgy vélekedett, minél ösz-
szetettebbre tervezik az erdőra-
dart, annál bonyolultabb valós 
időben, azonnali információkat 
lekérni; ha több fényképet, több 
információt akarunk, azzal csak 
leterheljük a rendszert. A tárca-
vezető hozzátette, a faanyag út-
jának nyomon követését biztosító 
rendszernek (SUMAL) már több 
mint negyvenezer felhasználója 
van, naponta átlagosan 15 ezer 
fuvarlevelet töltenek ki, de van-
nak napok, mikor a fuvarlevelek 
száma meghaladja ezt a számot. 
Az országban ugyanakkor eddig 
közel egymillió köbméter fa fel-
dolgozását követte le az erdőra-
dar. A miniszter szerint az adatok 
is azt bizonyítják, hogy a rendszer 
működőképes, a felmerülő prob-
lémákat pedig orvosolni fogják a 
hatóságok.

 » A SUMAL-nak 
már több mint 
negyvenezer 
felhasználója 
van, naponta 
átlagosan 15 ezer 
fuvarlevelet tölte-
nek ki.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A láírta Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszter azt a rende-

letet, amely lehetővé teszi elegendő 
mennyiségű Euthyrox és Siofor Ro-
mániába hozatalát. A párhuzamos 
behozatali, illetve párhuzamos el-
osztási engedély alapján forgalmaz-
ható gyógyszerek nagykereskedelmi 
árait szabályozó miniszteri rendelet 
mellékletének kiegészítésében meg-
található a 25, 50 és 100 mikrogram-
mos kiszerelésű Euthyrox, illetve az 
1000 milligrammos Siofor.

A gyógyszerellátási probléma már 
évek óta fennáll Romániában, azó-
ta, hogy az egészségügyi szaktárca 
alacsonyabb áron maximalizálta a 
gyógyszerek árát. A pajzsmirigybe-

tegek által szedett, Németország-
ban gyártott Euthyrox ára például 
EU-szerte Romániában a legalacso-
nyabb, ezért évek óta nagyon kevés 
készítmény érkezik az országba, de – 
szakemberek szerint – annak is egy 
részét kiviszik az országból ügyeske-
dő vállalkozások, hiszen külföldön 
nagy haszonnal tudnak túladni rajta.

A nyomott ár egyáltalán nem se-
gített a betegeken, hiszen egy do-
boz Euthyrox ára alig több mint egy 
lejjel csökkent, annak viszont az 
lett az eredménye, hogy a betegek 
azóta idegesen járják a patikákat, 
hátha valamelyikben találnak egy 
hónapra vagy legalább néhány hét-
re elegendő gyógyszert – mondta el 
lapunknak egy székelyudvarhelyi 
gyógyszerész, aki szerint csak egy 

populista politikai húzás volt az 
évekkel korábbi árpolitikai döntés, 
aminek azóta is éppen azok isszák 
a levét, akiknek akkor azt ígérték, 
hogy olcsóbban jutnak majd gyógy-
szerhez. Az általa vezetett gyógy-
szertárban jelenleg éppen van kész-
leten 125 mikrogrammos Euthyrox, 
illetve egy helyettesítő készítmény, 
az Accu-Thyrox szirup, de ez egyál-
talán nem mindennapos. Egyébként 
a cukorbetegek által szedett Siofor 
esetében is ugyanaz a helyzet, mint 
az Euthyroxszal, de több más gyógy-
szer esetében is kialakulnak időn-
ként hullámszerű, kisebb-nagyobb 
ellátási gondok.

A gyógyszerhiány miatt keletkező 
feszültség a patikákon csapódik le, a 
járványhelyzet miatt amúgy is nyug-

talanabbak, frusztráltabbak a bete-
gek, előfordul, hogy egy-egy páciens 
kétségbeesésében a gyógyszertárban 
rendez jelenetet a gyógyszerhiány 
miatt – számolt be a tapasztalatok-
ról Melles Melinda. A Hargita Megyei 
Gyógyszerészkamara elnöke szerint 
a gyógyszerhiány tartós megoldása 
csakis az lehet, ha a szaktárca ma-
gasabbra emeli az említett készítmé-
nyek maximális árát. „Önmagában 
a megfelelő mennyiségű behozatal 
biztosításával nem rendeződik a 
helyzet, ahhoz arra is szükség lenne, 
hogy jogszabályokkal megakadá-
lyozzák az országba érkező gyógy-
szerek újbóli kivitelét, merthogy ez 
jelenleg a megfelelő engedélyek bir-
tokában teljesen legális” – mutatott 
rá a gyógyszerész.

Az import önmagában nem oldja meg az országos gyógyszerhiányt

 » A nyomott 
ár egyáltalán 
nem segített 
a betegeken, 
hiszen egy doboz 
Euthyrox ára alig 
több mint egy 
lejjel csökkent.




