
Külföld-Belföld 2018. december 14–16.
péntek–vasárnap 5

 » RÖVIDEN

RMDSZ: ne sürgősségi rendelettel
 módosítsák a Btk.-t!
Nem támogatja az RMDSZ, hogy a kor-
mány sürgősségi rendelettel módosítsa a 
büntető törvénykönyvet és a büntetőjogi 
perrendtartást, Cseke Attila, az RMDSZ 
szenátusi frakcióvezetője szerint a Daci-
an Cioloș vezette szakértői kormánynak 
sem szabadott volna 2016-ban ilyen tar-
talmú sürgősségi rendeletet elfogadnia, 
a büntetőjogi módosításokkal ugyanis a 
parlamentnek kell foglalkoznia.

Tovább keresték a strasbourgi 
merénylőt
Tegnap is folytatódott a hajtóvadászat 
Franciaországban az ellen a férfi  ellen, 
aki kedden este a strasbourgi karácso-
nyi vásárban tüzet nyitott a járókelőkre, 
többüket megölve, illetve megsebesítve. 
A francia rendőrség közzétette a szö-
késben lévő elkövető körözési fotóját és 
személyleírását. A fotón egy fi atal férfi  lát-
ható fekete szemekkel, sűrű szemöldökkel 
és rövid szakállal. Az üzenet szerint a férfi  
veszélyes, ezért arra kérik az embereket, 
hogy ne intézkedjenek személyesen 
elfogásáról, hanem értesítsék hollétéről a 
rendőrséget. A körözött személy 29 éves, 
1,8 méter magas, rövid haja van, és esetleg 
szakállt visel, a homlokán pedig egy 
heg látható. Testalkata átlagos. A Chérif 
Chekatt néven azonosított merénylő a dpa 
német hírügynökség információi szerint 
észak-afrikai gyökerekkel rendelkező 
francia állampolgár. A párizsi főügyész, 
Rémy Heitz szerint a gyanúsított Allah ak-
bart (Allah hatalmas) kiáltott a kedd esti 
merénylet elkövetésekor egy karácsonyi 
vásár közelében. A támadónál kézifegy-
ver és kés volt, ezekkel támadott rá az 
emberekre. A lövöldözésben tizenketten 
sebesültek meg, közülük hatan válságos 
állapotban vannak. A francia hatóságok 
korábban három halottról adtak hírt, a 
párizsi főügyész pontosította az informáci-
ókat: ketten haltak meg, egy ember pedig 
az agyhalál állapotában van.

Theresa May megnyerte 
a bizalmi szavazást
Theresa May konzervatív párti brit minisz-
terelnök megnyerte a saját pártja által elle-
ne kezdeményezett, szerda este megtartott 
bizalmi szavazást. A kormányfő elleni 
bizalmatlansági indítványt zömmel a tory 
alsóházi frakció keményvonalas Brexit-tá-
borának képviselői kezdeményezték. 
A 317 fős tory frakció tagjai közül 200-an 
szavaztak bizalmat a kormányfőnek. 
A Konzervatív Párt szabályzata szerint 
Theresa May ellen a következő tizenkét 
hónapban a párton belül nem lehet újabb 
bizalmi szavazást kezdeményezni. May 
kijelentette, az Európai Unió csúcsérte-
kezletén jogi és politikai biztosítékokat kér 
azoknak az aggályoknak az elsimítására, 
amelyeket a Brexit feltételrendszeréről 
szóló megállapodás kapcsán az egyez-
mény egyes tartalmi elemeit kifogásoló 
képviselők felvetettek.

A Pentagon neheztel Ankarára
A Pentagon (amerikai védelmi minisz-
térium) „elfogadhatatlannak” tartja 
Törökország szerdán bejelentett off enzí-
váját Szíriában a kurdok lakta területek 
ellen. Recep Tayyip Erdogan török ál-
lamfő szerdán jelentette be, hogy a török 
hadsereg támadást indít a Szíria északi 
vidékeit ellenőrzésük alatt tartó kurd 
erők ellen. A kurdok az Egyesült Államok 
fő szövetségesei az Iszlám Állam nevű 
terrorszervezet elleni harcban, Ankara 
azonban terroristacsoportnak tartja a 
Kurd Népvédelmi Egységek (YPG) nevű 
milíciájukat.
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Újabb fejezethez érkezett a második kor-
rupciós ügyének fellebbviteli tárgya-

lását késleltetni próbáló Liviu Dragnea, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke és a 
legfelsőbb bíróság közötti „meccs”: a leg-
felsőbb bíróság csütörtökön ismét kisor-
solta az öttagú bírói tanácsok tagjait. Az 
ügy előzménye, hogy november elején egy 
alkotmánybírósági döntés arra kötelezte a 
legfelsőbb bíróság vezetőtestületét, hogy 
alakítsa újra a bírói tanácsokat. Az alkot-
mánybírósági döntés után megismételték 
a két öttagú bírói tanács tagjainak kisor-
solását, de Dragnea megóvta a sorsolást, 
ennek pedig november végén a bukaresti 
táblabíróság helyt adott. A politikus ügy-

védei azt állítják, hogy a sorsolást a legfel-
sőbb bíróság vezetősége elsiette, ugyanis 
meg kellett volna várni az alkotmánybí-
róság indoklását, mert lehet, hogy csak 
a tanács elnökét kellett volna lecserélni.  
Dragneát második korrupciós perében – 
a Teleorman megyei gyermekjogvédelmi 
igazgatóság fi ktív alkalmazottai ügyében – 
három év és hat hónap letöltendő szabad-
ságvesztésre ítélte júniusban első fokon a 
legfelsőbb bíróság egy háromtagú bírói ta-
nácsa, és elrendelte korábbi felfüggesztett 
ítélete letöltését. A fellebbviteli tárgyalás – 
amelyen az ország legerősebb emberének 
számító Dragnea esetleges bebörtönzése 
és politikai karrierje a tét – október 8-án 
kezdődött, de az öttagú bírói tanácsok kö-
rüli huzavona miatt azóta sem történt elő-

relépés az ügyben.  Cristina Tarcea, a leg-
felsőbb bíróság elnöke a sorsolás kapcsán 
egyébként arról beszélt, hogy nem csupán 
az öt-, hanem a háromtagú bírói tanácso-
kat is támadják.

„Senki előtt nem titok, hogy többé-kevés-
bé diszkréten ostrom alá kerültek a legfel-
sőbb bíróság háromtagú testületei, én pedig 
emlékeztetni szeretnék, hogy a legfelsőbb 
bíróságnak nemcsak három-, hanem két-, 
illetve egytagú bírói testületei is vannak, és 
ha a sorsolást az igazságos eljárás részének 
tekintjük, akkor ezt alkalmazni kell az or-
szág minden három-, két-, és egytagú bírói 
testülete esetében” – mondta Tarcea. Hoz-
zátette: szeretné, hogy ez legyen „az öttagú 
bírói testületek eposzának utolsó fejezete”, 
de kételkedik is ebben.  

„Ostrom alatt” a bukaresti legfelsőbb bíróság

A RENDŐRÖKKEL IS DULAKODTAK A MUNKATÖRVÉNYKÖNYVET ELLENZŐ TÜNTETŐK BUDAPESTEN

Gyújtogatásba torkollt a „túlóratüntetés”
A rendőröknek kellett kiszorítaniuk 
szerdán éjjel az Országház előtti 
Kossuth térről az őket dobáló, majd 
később gyújtogatásba kezdő tünte-
tőket. A demonstrálók a munkatör-
vénykönyv túlórákkal kapcsolatos 
módosítása miatt vonultak utcára.
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A kormányoldal által törvénytelen-
nek minősített, dulakodásba és 
gyújtogatásba torkolló tüntetés 

zajlott szerda éjjel Budapesten annak 
nyomán, hogy az Országgyűlés elfogad-
ta a munkatörvénykönyv módosítását, 
amely az eddigitől eltérően szabályozza 
a túlórákat. Gulyás Gergely miniszterel-
nökséget vezető miniszter csütörtökön 
törvénytelennek minősítette a tünte-
tést, amelyen szavai szerint agresszív 
politikai aktivisták vettek részt. Úgy 
nyilatkozott: alkotmányos alapjog a 
gyülekezéshez való jog, de ez békésen 
és törvényes keretek között gyakorol-
ható. „Ami szerdán történt, törvényte-
len volt, agresszív politikai aktivisták 
és szép számmal Soros György szer-
vezeteinek kitartottjai”vettek részt a 
tüntetésen, a rendőrökkel szemben 
erőszakosan léptek fel, ami pedig sú-
lyos bűncselekmény” – fejtette ki, hoz-
zátéve, hogy nyílt kereszténygyűlölet 
világlott ki a megnyilvánulásokból. A 
jelenlegi adatok szerint a rendőrség 34 
embert tartóztatott le – közölte Gulyás 
Gergely.

A szerda esti tiltakozás odáig fajult, 
hogy a rendőrség szorította ki a par-
lamentbe bejutni akaró tüntetőket az 
Országház elől. Az ellenzéki pártok 
kezdeményezésére indult Kossuth téri 
rendezvény alkalmi felszólalásokkal 
kezdődött szerda délután. A szerve-
zők arra buzdították az összegyűlteket, 
hogy mondják el véleményüket a dél-
előtt elfogadott törvénymódosításról. 
Közben többen azt kiabálták: „Vesszen 
a kormány!” A megmozdulásról a tünte-
tők a Fidesz Lendvay utcai székházához 

vonultak. Este a tömeg újra a Kossuth 
térre ért, ahol a tiltakozók megdobálták 
a rendőröket, akik könnygázt is bevetet-
tek. A rendőrség tájékoztatása szerint 
öt rendőr megsérült. Éjfél előtt a ren-
dőrség megkezdte a tiltakozók kiszo-
rítását. A tüntetők éjjel a fővárosban 
romboltak, és szemétkukákat, padokat, 
virágládákat gyújtogattak.

Az MTI közölte, a munka törvényköny-
vének módosítása – amit az ellenzék 
„rabszolgatörvénynek” nevez – tartal-
mazza egyebek mellett a munkaidő-be-
osztás önkéntes megváltoztatásának és 
az önként vállalt túlmunkának a lehető-
ségét. Az a szabály nem változik, amely 
szerint évi 250 óra rendkívüli munkaidő 
rendelhető el, viszont rögzítik, hogy ezt 
meghaladóan a munkavállaló és a mun-
káltató írásbeli megállapodása alapján 
naptári évenként elrendelhető legfel-
jebb 150 óra rendkívüli munkaidő. A tör-
vény ezt hívja önként vállalt túlmun-
kának. A Fidesz a törvénymódosítás 
céljáról szólva azt hangsúlyozta, hogy 
aki szeretne többet dolgozni, és szeretne 
ezáltal több pénzt keresni, az elől elhá-
rítsák a bürokratikus akadályokat.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint 
az Országgyűlés „fontos és jó” törvényt 
alkotott, ami jót fog tenni a munkavál-
lalóknak. 
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Túlóra. Az éjszakába hajló tüntetés végén a rendőrök kiszorították a tüntetőket az Országház elől

Zsigmond Barna Pál: nem mond igazat az ellenzék

Közösségi oldalán cáfolta Zsigmond Barna Pál fi deszes országgyűlési képviselő, volt csík-
szeredai főkonzul a munka törvénykönyve módosításai kapcsán megfogalmazott ellen-
zéki vádakat. A politikus szerint a parlamenti szavazást ellehetetleníteni akaró ellenzéket 
„csak a balhé érdekelte, a szavazásban nem vettek részt, így nem szavazták meg az ápo-
lási díj emelését sem”. A továbbiakban pontokba szedve sorolta fel az ellenzéki vádakat, 
illetve azok cáfolatait. Így cáfolta, hogy a túlórát mostantól háromévente kell kifi zetni. 
Leszögezte: ezután is havonta kell kifi zetni a túlórát. Azt is valótlanságnak nevezte, hogy 
több száz túlórára kényszeríthetik az embereket, mivel a dolgozó beleegyezése kell min-
den túlórához. Ugyancsak cáfolta, hogy a törvény sokkal több túlórát tesz lehetővé, mint 
más európai országokban, hiszen az európai uniós irányelv 416 óra túlórát enged meg, 
többet, mint az új magyar szabályozás. A szakszervezetek jogainak csorbulásáról szóló 
vádakat is elutasította, mondván: a szakszervezetek jogai változatlanok maradnak, a 
szakszervezetek azt sérelmezik, hogy a munkáltató szakszervezet nélkül is megegyezhet 
a dolgozóval. A hatnapos munkahét bevezetésével kapcsolatos híresztelésről leszögezte: 
természetesen a munkahét ezentúl is ötnapos lesz.




