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Alapos vizsgálat, a helyzet fel-
mérése szükséges a veszélyes 
medvék 24 órán belüli kilövé-
sét lehetővé tevő tervezet elfo-
gadása előtt, így semmiképp 
sem hozunk elhamarkodott 
döntést – jelentette ki Florin 
Cîțu kormányfő. Kelemen 
Hunor kormányfőhelyettes 
szerint az emberi élet megvé-
dése prioritást jelent.

 » KRÓNIKA 

S emmiképp sem születik meg 
hamar a veszélyes medvék 
24 órán belüli kilövését vagy 

áthelyezését lehetővé tevő kor-
mányrendelet, mivel a döntéshoza-
tal előtt alapos vizsgálat, a helyzet 
felmérése szükséges – jelentette ki 
tegnap Florin Cîțu. A Digi 24 hírpor-
tál beszámolója szerint a kormányfő 
azt nyilatkozta a Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszter által beha-
rangozott tervezet kapcsán, hogy az 
ügy megvitatása előtt szeretne egy 
részletes jelentést látni a medvetá-
madásokról, illetve arra is szeretne 
rálátni, hogy más országok hogyan 
járnak el hasonló helyzetben.

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter – mint arról beszámol-
tunk – múlt héten jelentette be, 
hogy a tárcánál egy olyan szabá-
lyozáson dolgoznak, mely lehetővé 
tenné, hogy a kárt okozó, veszélyes 
medvéket 24 órán belül el lehessen 
távolítani az adott településről, al-
tatólövedékkel, áthelyezéssel vagy 
akár kilövéssel. A tervezet – mely 
a miniszter szerint nagy valószínű-
séggel júliusban kerül majd a kor-
mány asztalára – heves ellenreakci-
ókat váltott ki, több környezetvédő 

TÁNCZOS BARNA ÉS KELEMEN HUNOR A KÉRDÉS MIELŐBBI MEGOLDÁSÁT, AZ EMBERÉLET VÉDELMÉT SÜRGETI, A KORMÁNYFŐ KIVÁR   

Cîțu alaposabban körüljárná a „medvetémát”

Nem hagyja magát. Tánczos Barna tegnap találkozón ismertette a tervezet fő irányvonalait

 » Szeretném 
tudni, hogy hány 
támadás volt, 
mekkora a kár, 
hány áldozatról 
van szó, hogy 
melyik megyé-
ben hány eset 
van, hányszor 
hívták az 112-
es segélyhívó 
számot stb. A 
döntés előtt sze-
retnék naprakész 
lenni a témá-
ban – mondta a 
kormányfő. 

szervezet is felszólalt ellene, az Agent 
Green Egyesület egyenesen pedig a 
miniszter lemondását követelte.

Tájékozódni szeretne 
A tervezettel kapcsolatosan Florin 
Cîțu kormányfő körültekintőbbnek 
bizonyult. „A kormányhatározat 
előtt szeretnék látni egy jelentést 
erről – ezt kértem a prefektusokkal 
folytatott szombati találkozón is –, 
amely vázolja a valós helyzetet. Sze-
retném tudni, hogy hány támadás 
volt, mekkora a kár, hány áldozat-
ról van szó, hogy melyik megyében 
hány eset van, hányszor hívták az 
112-es segélyhívó számot stb. A dön-
tés előtt szeretnék naprakész lenni 
a témában. Nem akarok újságcímek 
alapján dönteni (...) Véleményem 
szerint ez a határozat nem fog túl ha-
mar megszületni” – nyilatkozta Cîțu 
a Román Televíziónak (TVR). A kor-
mányfő azt is hozzátette, nem szak-

értője a témának, így először utána 
szeretne nézni, hogy milyen más 
megoldások léteznek. „És azt is sze-
retném látni, hogy mit csinálnak az 
Európai Unió más országaiban, hogy 
mi történik az Egyesült Államokban, 
hiszen más országokban is vannak 
medvék, és közel is kerülnek a tele-
pülésekhez. Szeretném látni, hogy 
ők, hogyan oldották meg a problé-
mát” – mutatott rá a miniszterelnök.

Az emberi élet a prioritás 
Kelemen Hunor kormánygfőhelyet-
tes ezzel szemben a Facebook kö-
zösségi oldalon a tervezet mielőbbi 
elfogadását sürgette, az emberélet 
védelmét hangsúlyozta. „Ma neki-
láttunk kidolgozni azt a jogszabályt, 
amely lehetővé teszi az azonnali köz-
belépést a medvetámadások esetén. 
A medvekérdés rendezésében az 
emberi élet megvédése az elsőren-
dű prioritás, ugyanakkor szükség 

van egy olyan megoldásra is, amely 
a medvék életterét, élőhelyét bizto-
sítja. Az egyensúlyt, a megoldást a 
környezetvédelmi minisztériumnak, 
a civil és a szakmai szervezeteknek 
közösen kell kidolgozniuk” – írta 
posztjában az RMDSZ elnöke. Ebben 
rámutatott, hogy a témában Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
által összehívott tanácskozáson a 
Természetvédelmi Világalap (WWF), 
a Biodiverzitás Megőrzéséért Egye-
sület (ACDB), a Conservation Carpat-
hia, Natura 2000 Koalíció, valamint 
a Milvus Csoport Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület képviselői 
is részt vettek.

Mint arról beszámoltunk, Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter a 
napokban rámutatott: a Székelyke-
resztúr térségében történt, egy ember 
súlyos sérülését okozó medvetáma-
dás is egyértelműen jelzi, hogy egyre 
sürgetőbb életbe léptetni azt a jogsza-
bályt, amellyel ártalmatlanná lehet 
tenni a veszélyes ragadozókat. A tár-
cavezető a Krónikának adott interjú-
ban is elmondta, hogy a minisztérium 
olyan szabályozást készít elő, mely 
azonnali beavatkozást tesz lehetővé 
medvetámadások esetén, úgy módo-
sítják a jelenleg érvényes rendeletet, 
hogy a veszélyes vadat 24 órán belül 
el lehessen távolítani altatólövedék-
kel vagy akár kilövéssel. Tánczos 
Barna a környezetvédelmi szerveze-
tek vádjaira reagálva kijelentette: a 
minisztériumnak nem csak feladata, 
hanem kötelessége is az állampol-
gárok védelme, és a tervezet nem a 
trófeavadászat támogatását célozza. 
Azt is elmondta, hogy a medvetáma-
dás esetén történő beavatkozásra vo-
natkozó javaslatot kormányszinten 
fogják meghozni, a koalícióban is 
megvitatják, illetve Kelemen Hunor 
kormányfőhelyettes, RMDSZ-elnök is 
támogatja a kérdés megtárgyalását.
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 » SZÉCHELY ISTVÁN

Magánklinikákon is kezeltethe-
tik magukat júliustól a kötelező 

egészségbiztosítással rendelkezők 
úgy, hogy a szolgáltatás költségeinek 
egy részét az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár fi nanszírozza. Az in-

tézmény jövő hónaptól bevezeti az 
egyéni hozzájárulás lehetőségét, így a 
magánkórházat választó biztosítottak 
csak a biztosító által fi nanszírozott 
részköltség és a magánklinika által a 
kezelésért megszabott teljes ár közti 
különbözetet kell, hogy kifi zessék. 

Karda István, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár ügyvezető 
igazgatója érdeklődésünkre arról tájé-
koztatott, hogy ezt a lehetőséget már 
2018-ban törvénybe foglalták, de az ér-
vényesítésére csak most kerül sor.

Az egyéni hozzájárulás 
klinikánként eltérő
„Jelenleg arról van szó, hogy azokban 
a magánkórházakban, amelyek szer-
ződéses viszonyban állnak az egész-
ségbiztosítási pénztárral, kérhetnek 
egyéni hozzájárulást. Ők megkapják 
az árat, amelyre szerződést kötöttek 
az egészségbiztosítási pénztárral, és 
ha költségeik annál nagyobbak – a 
komfortkörülmények, olyan típusú 
beavatkozások, amelyeket az egész-
ségbiztosító pénztár esetleg nem 
fi zet, vagy egyéb okok miatt, akkor 

kérhetnek pénzt a betegtől” – részle-
tezte az egyéni hozzájárulás fogalmát 
a megyei egészségbiztosítási pénztár 
ügyvezető igazgatója. A szolgáltatá-
sok áráról a magánklinikák maguk 
döntenek, így az egyéni hozzájárulás 
költsége is klinikánként eltérő lehet, 
de a költségekről tájékoztatniuk kell 
a pácienst a betegfelvétel előtt vagy 
egy konzultáció során. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, 
Adrian Gheorghe a Digi24 hírteleví-
ziónak a költségek megállapításáról 
azt nyilatkozta, a magánkórháznak a 
kezelés megkezdése előtt egy öt napig 
érvényes számlával kell tájékoztatnia 
a pácienst az ellátás várható költsé-
géről, a beteg pedig ez alatt az öt nap 
alatt eldöntheti, elfogadja az ajánla-
tot, vagy más magánklinika szolgálta-
tásait veszi igénybe.

Csak a bennfekvéses 
kezelésekre vonatkozik
Az új intézkedés, tehát a magánkli-
nikai kezelés költségének a biztosító 
általi fi nanszírozása egyelőre csak a 
kórházi bennfekvést igénylő kezelé-

seket érinti, a magánklinikán történő 
járóbeteg-ellátást nem – emelte ki Kar-
da István. Hargita megyében egyéb-
ként nincsenek olyan magánklinikák, 
amelyek bennfekvéses kezeléseket is 
végeznek, csak nagyobb egységek ki-
rendeltségei működnek itt, amelyek 
járóbeteg-ellátást végeznek. A páci-
ensek azonban egy egyszerű küldő-
papírral más megyékben működő, 
az illető megye egészségbiztosítási 
pénztárával szerződéses viszonyban 
álló magánkórházak szolgáltatásait 
is igénybe vehetik. „Ők például egy 
brassói magánklinikán ugyanolyan 
ellátásban részesülnek majd, mint egy 
brassói beteg, ha a különbözetet fi ze-
tik, az alapárat pedig kifi zeti a Brassó 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár” 
– magyarázta Karda István. A megyei 
egészségbiztosítási pénztár ügyvezető 
igazgatója felvetésünkre elmondta, el-
képzelhetőnek tartja azt is, hogy az új 
intézkedés ösztönözni fogja a magán-
egészségügyi szektorban a fejleszté-
seket, tehát létrejöhetnek Hargita me-
gyében is bennfekvéses kezeléseket 
végző magánklinikák.

Júliustól járul hozzá a biztosító a magánklinikákon történő kezelésekhez

 » A szolgálta-
tások áráról a 
magánklinikák 
maguk döntenek.
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A beteg hozzájárulásával és a biztosító részfi nanszírozásával 
zajló kezelések júliustól kezdődhetnek meg




