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• Bevezeti az egyéni
hozzájárulás lehető-
ségét július elsejétől
az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár,
így a biztosítottaknak
lehetőségük lesz ma-
gánkórházakba menni
kezelésekre, a költsé-
gek egy részét pedig
az egészségbiztosítási
pénztár finanszírozza.
A lehetőség egyelőre
a bennfekvéssel járó
kezeléseket érinti.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

J úliustól magánklinikákon is 
kezeltethetik magukat a köte-
lező egészségbiztosítással ren-

delkezők úgy, hogy a szolgáltatás 
költségeinek egy részét az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár fi nan-
szírozza. Az intézmény jövő hónap-
tól bevezeti az egyéni hozzájárulás 
lehetőségét, így a magánkórházat 
választó biztosítottaknak csak a 
biztosító által fi nanszírozott rész-

költség és a magánklinika által a 
kezelésért megszabott teljes ár közti 
különbözetet kell kifi zetniük.

Törvényereje van
Karda István, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár ügy-
vezető igazgatója érdeklődésünkre 
arról tájékoztatott, hogy ezt a le-
hetőséget már 2018-ban törvénybe 
foglalták, de érvényesítésére csak 
most kerül sor. „Jelen formájában 
arról szól, hogy azokban a magán-

kórházakban, amelyek szerződéses 
viszonyban állnak az egészségbizto-
sítási pénztárral, kérhetnek egyéni 
hozzájárulást. Ők megkapják azt az 
árat, amelyre szerződést kötöttek az 
egészségbiztosítási pénztárral, és ha 
az ő költségeik annál nagyobbak – a 
komfortkörülmények, olyan típusú 
beavatkozások, amelyeket az egész-
ségbiztosító esetleg nem fi zet, vagy 
egyéb okok miatt –, akkor kérhet-
nek pénzt a betegtől” – részletezte 
az egyéni hozzájárulás fogalmát a 
megyei egészségbiztosítási pénztár 

ügyvezető igazgatója. A szolgáltatá-
sok áráról a magánklinikák maguk 
döntenek – így az egyéni hozzájá-
rulás költsége is klinikánként eltérő 
lehet –, de a költségekről tájékoztat-
niuk kell a pácienst a betegfelvétel 
előtt vagy egy konzultáció során. 
Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár vezetője, Adrian Gheorghe 
a Digi24 hírtelevíziónak a költségek 
megállapításáról azt nyilatkozta, a 
magánkórháznak a kezelés előtt egy 
öt napig érvényes számlával kell tájé-
koztatnia a pácienst az ellátás várha-

tó költségéről, a beteg pedig az öt nap 
alatt eldöntheti, hogy elfogadja-e az 
ajánlatot vagy más magánklinika 
szolgáltatásait veszi igénybe.

Csak a bennfekvéses 
kezelésekre vonatkozik
Az új intézkedés, tehát a magánkli-
nikán történő kezelés költségének a 
biztosító általi részbeni fi nanszíro-
zása egyelőre csak a kórházi benn-
fekvést igénylő kezeléseket érinti, a 
magánklinikán történő járóbeteg-el-
látást nem – emelte ki Karda István. 
Hargita megyében egyébként nincse-
nek olyan magánklinikák, amelyek 
bennfekvéses kezeléseket is végez-
nek, csak nagyobb egységek 
kirendeltségei működnek 
itt, amelyek járóbeteg-el-
látást végeznek. A pácien-
sek azonban egy egyszerű 
küldőpapírral más megyék-
ben működő, az illető megye 
egészségbiztosítási pénztárá-
val szerződéses viszonyban 
álló magánkórházak szolgál-
tatásait is igénybe vehetik. „Ők 
például egy brassói magánklinikán 
ugyanolyan ellátásban részesülnek 
majd, mint egy brassói beteg, ha a kü-
lönbözetet fi zetik, az alapárat pedig 
kifi zeti a Brassó megyei egészségbiz-
tosítási pénztár” – magyarázta Karda 
István. A megyei egészségbiztosítási 
pénztár ügyvezető igazgatója felve-
tésünkre elmondta, elképzelhetőnek 
tartja azt is, hogy az új intézkedés 
ösztönözni fogja a magánegészség-
ügyi szektorban a fejlesztéseket, te-
hát létrejöhetnek Har gita megyében 
is bennfekvéses kezeléseket végző 
magánklinikák.

A beteg egyéni hozzájáru lásá val és a biztosító 
részfinan szírozásával zajló kezelések július 
elsejétől kezdődhetnek meg a magánklinikákon
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Csak akkor van lehetőség az al-
kalmazotti bérkeret növelésére 

a hatályos törvények szerint, ha az 
önkormányzati tulajdonú cég 

nyereségessé válik – vetí-
tette előre a kilátásokat Ve-
res Sz. János, a csíkszeredai 
városi tömegközlekedést 
működtető Csíki Trans Kft . 

ügyvezető igazgatója. Ez 
volt egyébként az alaphelyzet a teg-
napi egyeztetésen is, ahol a sofőrök 
és a cégvezető a polgármesteri hi-
vatal illetékeseivel ültek asztalhoz. 

Fizetésemelésre így nincs mód, mert 
a költségvetési törvény erre vonatko-
zó előírását, amely leszögezi, hogy 
az állami cégeknél csak abban az 
esetben szabad fi zetést emelni, ha 
nincs veszteség, nem szeghetik meg. 
Veres szerint ezt az alkalmazottak is 
megértették. Mivel viszont a jelen-
leg érvényes közös munkaszerződés 
szerint a túlórákért 75 százalékkal 
több bér fi zetendő, ennek igénybe-
vétele valamelyest segít a tiltakozó-
kon – a túlórákra főleg akkor van 
szükség, ha valaki távozik a cégtől. 
„Megpróbáljuk ezt a félévet áthidal-
ni, jövőre pedig nyereségessé tenni 
a tevékenységet, hogy a béralapot 
lehessen emelni” – összegzett az 

illetékes. A megbeszélésen a várost 
képviselő Bors Béla alpolgármester 
szerint kényszerhelyzetről van szó, 
nem arról, hogy valaki nem végezte 
volna megfelelően a feladatait vagy 
akadályozni akarná a tevékenységet.

Áthidaló megoldás kell

A Csíki Trans számára a tavalyi év 
különösen nehéz volt, egy időre le-
állították a tevékenységet a járvány 
miatt, és jóval kevesebben ültek 
buszra, mint korábban, ez idén is 
érezhető. A járművek ugyanakkor 
elhasználódtak, rozsdáznak, a ki-
sebb buszok már 700 000 kilométert 
futottak beszerzésük, 2009 óta. A 
városi mobilitási terv részeként ter-
vezett 23 új autóbusz beszerzéséig 
áthidaló megoldásra van szüksége 
a városnak, ezt néhány jármű ha-
szonbérbe vétele jelentheti, ami a 
csíkszeredai szűk úthálózat, a kör-
forgalmak miatt nem egyszerű, csak 
8–10 méteres hosszúságú autóbu-
szok jöhetnek szóba.

Megállapodás a csíkszeredai buszsofőrökkel
• A bérkeret emelésére nincs lehetőség, de a túlóra-
pénzt biztosítják a csíkszeredai városi tömegközleke-
dési cég sofőrjeinek, akik múlt hét óta japánsztrájkkal
tiltakoztak a túl alacsony bérek és a leromlott állapotú
járművek miatt. A tegnapi egyeztetés eredményeként a
japánsztrájkot beszüntették.

További lazítások július elsejétől
Újabb lazító intézkedések bevezetéséről döntött csütörtöki ülésén
a kormány: egyebek közt arról határoztak, hogy mind a zárt térben
tartott, mind a szabadtéri sportrendezvények esetében a helyek
50 százalékát foglalhatják el a nézők. Egy másik, ugyancsak
július elsejétől hatályba lépő intézkedés értelmében a szabadtéri
előadásokon, koncerteken, fesztiválokon és kulturális rendezvé-
nyeken legtöbb 2500-an vehetnek részt. Ez a létszám csak abban
az esetben haladható meg, ha valamennyi résztvevő be van oltva
koronavírus ellen. Emellett kötelező a védőmaszk viselése, és
személyenként 1 négyzetméteres helyet kell biztosítani a résztve-
vőknek. Az esküvőkön, keresztelőkön és más magánrendez-
vényeken szabadtéri helyszín esetében 150-en, zárt térben
legtöbb 100-an vehetnek részt korlátozások nélkül. Zárt tér-
ben 300-ra növelhető a létszám, ha a meghívottak megkapták
az oltást, negatív tesztet tudnak felmutatni vagy igazolják,
hogy átestek a betegségen. A gazdasági egységek hajnali 2
óráig tarthatnak nyitva, ugyanakkor a bárok, klubok, diszkók
kapacitásuk 70 százalékával működhetnek, amennyiben min-
den vendég be van oltva. Egy másik döntés értelmében a szállodák,
panziók és más kereskedelmi szálláshelyek befogadóképességük
100 százalékát kihasználhatják, megszűnnek az ezzel kapcsolatos
eddigi korlátozások – számolt be a miniszterelnök. A különböző
képzések, workshopok esetében zárt térben 150, szabadtéren
200 fő a megengedett maximális létszám, a konferenciákon pedig
legtöbb 150-en vehetnek részt, ha biztosított a 2 négyzetméteres
felület személyenként.

• RÖVIDEN

koronavírus

Bővülnek a biztosítottak jogai
Júliustól fi zeti az egészségbiztosító a magánklinikákon történő kezelés költségeinek egy részét




