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Jóváhagyott szükségállapot – Johannis: ne jöjjenek haza külföldről!

277-re nőtt a koronavírus fertőzötteinek száma csütörtök délután egy óráig Romániában, 
miközben a gyógyultak száma 19-ről 25 főre nőtt. Hatósági karanténban 3557 személy 
tartózkodott, míg házi elkülönítőben 32 015. Eközben a parlament rendkívüli körül-
mények között, a járvány miatt távszavazással jóváhagyta a Klaus Johannis által még 
hétfőn kihirdetett szükségállapotot. Johannis egyébként a nap folyamán arról beszélt: 
fontos, hogy mindenki felfogja a helyzet súlyosságát, és felszólította a külföldön élő ro-
mánokat, hogy ne látogassanak haza a húsvéti ünnepek idején. A polgárokat arra kérte: 
halasszák el a fölösleges utakat, és kerüljék a közvetlen kontaktust másokkal.

Koronavírustesztre hivatkozott a gyorshajtó Tánczos Barna

Gyorshajtásért megbírságolták Tánczos Barna RMDSZ-es szenátort, a honatya a rendőrök-
nek arra hivatkozott, hogy éppen koronavírusteszt elvégzésére tart, miután egyik kol-
légája, Vergil Chițac liberális szenátor megfertőződött. Mint ő maga szerdán este a Digi24 
hírcsatornának elmondta, az eset szombaton történt, amikor Bukarest felé tartott, hogy 
elvégezzék a tesztet. A rendőrök megállították, és közölték, hogy gyorsan hajtott. Ő ekkor 
elmondta, hogy hova tart, és jelezte: fertőzött lehet. A rendőr erre felhívta a közegészség-
ügyi igazgatóságot, amely közölte: Tánczos nem szerepel a nyilvántartásában. A szenátor 
kĳ elentette: a gyorshajtás tényét elismerte – 81 kilométeres óránkénti sebességgel haj-
tott 200 méternyire Olteni község bejáratától –, a bírság jogosságát sem vitatta, csupán 
azért hívta fel a rendőr fi gyelmét a helyzetre, hogy az elővigyázatosan járjon el.

Fekete nap Olaszországban

Meghaladta a 220 ezret csütörtök 
délutánra a koronavírus fertőzötteinek 
száma világszerte, a halottak száma 
pedig a kilencezret. Továbbra is Olasz-
országban a legrosszabb a helyzet, ahol 
24 óra alatt 475-tel 2978-ra emelkedett a 
halottak száma. A diagnosztizált fertőzöt-
tek száma 35 713-ra nőtt. Franciaország-
ban 89-cel 264-re nőtt a Covid-19 névre 
keresztelt betegség áldozatainak száma. 
Nagy-Britanniában száz fölé emelkedett 
a koronavírus okozta járvány halálos 
áldozatainak száma. Németországban 30 
ember halt meg. Ausztriában egész Tirolt 
karantén alá helyezték. Magyarországon 
73-ra nőtt a fertőzöttek száma. Eközben 
egyetlen újabb esetet sem jelentettek 
szerda éjfélig a járvány kínai gócpont-
jának számító, közép-kínai Vuhanból, 
ahonnan az új koronavírus terjedése 
tavaly év végén elindult.
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 » RÖVIDEN

A NATO fenntartja
a folyamatos készenlétet
Az új típusú koronavírus okozta járvány 
ellenére az észak-atlanti szövetség 
működése zavartalan, és a NATO fenn-
tartja a folyamatos készenlétet – jelen-
tette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár 
Brüsszelben csütörtökön, a katonai 
szövetség 2019-es éves beszámolójá-
nak ismertetésekor.  Aláhúzta: a NATO 
számos intézkedést hozott a járvány 
terjedésének megakadályozására, és 
megszakítás nélkül „folytatja a védelem 
és elrettentés területén végzett mun-
káját”. „A járvány okozta nehéz idők 
kihívásai mindannyiunk ellenállóképes-
ségét próbára teszi, a megbetegedések 
a NATO működési képességét azonban 
nem befolyásolták” – fogalmazott. A 
haderő továbbra is készen áll a keleti 
frontországokban szolgálatot teljesítő 
többnemzeti hadcsoportoktól a tengeri 
és légtérvédelmi egységekig, a NATO 
minden missziójának működése zavar-
talan Afganisztántól Koszovóig – tette 
hozzá Jens Stoltenberg.

Betiltottak Németországban
egy szélsőjobboldali egyesületet
Betiltottak egy revizionista, szélső-
jobboldali egyesületet, és házkutatást 
tartottak vezetőiknél Németországban 
csütörtökön. Horst Seehofer szövetségi 
belügyminiszter a tárca közleménye 
szerint működési tilalom alá vette és 
feloszlatta a birodalmi állampolgárok 
(Reichsbürger) elnevezésű mozgalom-
hoz sorolt, Egyesült Német Népek és 
Törzsek (Geeinte deutsche Völker und 
Stämme) nevű egyesületet és osnab-
rücki központú tagszervezetét (Osnab-
rücker Landtag).  Ez az első alkalom, 
hogy betiltanak egy szervezetet, amely 
a Reichsbürger mozgalomhoz tarto-
zik – emelték ki a közleményben. Az 
egyesület felszámolására országszerte 
400 rendőr bevetésével 21 helyszínen 
tartottak házkutatást a mozgalom veze-
tő tagjainál. Lefoglaltak lőfegyvereket, 
baseballütőket, propagandaanyagokat 
és kis mennyiségű kábítószert.

Bernie Sanders nem lép vissza az 
elnökjelöltségért folyó küzdelemtől
Bernie Sanders nem lép vissza a De-
mokrata Párt elnökjelöltségéért folyta-
tott küzdelemtől – közölte a vermonti 
szenátor kampánymenedzsere újság-
írókkal szerdán. Az előválasztásokon 
elszenvedett vereségei és a Joe Bidennel, 
az Obama-kormányzat egykori alelnöké-
vel szembeni behozhatatlannak látszó 
hátránya miatt egyre több újságíró és a 
vermonti szenátort támogató szervezet 
fi rtatja Sanders esetleges visszalépését. 
Sanders a kedden tartott előválasztáso-
kon veszített Floridában, Arizonában 
és Illinois-ban, és az egy héttel korábbi, 
úgynevezett szuperkedden pedig, ami-
kor egyszerre 14 tagállamban voksoltak, 
a legtöbb államban alulmaradt Joe 
Bidennel szemben.

Megakadtak az afganisztáni
béketárgyalások
Megakadtak az afganisztáni béketár-
gyalások, mert az afgán kormány és a 
tálib felkelők nem tudnak megegyezésre 
jutni abban, hogyan bonyolítsák le a 
fogolycserét. Dzsavid Fajszál, az afgán 
nemzetbiztonsági tanács szóvivője csü-
törtökön megismételte: Kabul álláspontja 
változatlan, a fogolycsere feltételeként 
elvárják a táliboktól, hogy hagyjanak fel 
a vérengzésekkel, és garantálják, hogy a 
szabadon bocsátott foglyok nem térnek 
vissza a háborúskodáshoz.

TÖBB MINT 12 EZREN ÉRKEZTEK A MAGYARORSZÁGI HUMANITÁRIUS FOLYOSÓN ROMÁNIÁBA

Súlyos büntetés szabályszegőknek
Miközben a Magyarországon átvezető 
humanitárius folyosó megnyitását 
követő két napban több mint 12 ezren 
érkeztek Romániába, a kormány úgy 
döntött: drasztikusan szigorítja a Btk.-t 
a járvány megfékezése érdekében.

 » BALOGH LEVENTE

A büntető törvénykönyv módosításá-
val durván szigorítja a kormány a 
karanténszabályok megszegéséért, 

a hatóságok megtévesztéséért vagy a be-
tegségek leküzdésének akadályozásáért 
kiróható büntetéseket a tüdőgyulladást 
okozó új koronavírus (Covid-19) elleni küz-
delem hatékonyabbá tétele érdekében. 
Ludovic Orban miniszterelnök csütörtö-
kön bejelentette: mivel fölmerült a gyanú, 
hogy egyesek – elkerülendő a karantént 
– nem mondanak igazat arra a kérdésre, 
honnan érkeznek, növelik a hamis nyi-
latkozattételért és a karanténszabályok 
megsértéséért kiróható büntetést, hiszen 
mindez bűncselekménynek minősül, és 
börtön járhat érte. A büntetés hat hónap-
tól két évig terjedő szabadságvesztés lehet 
a sürgősségi kormányrendelet tervezete 
szerint. A betegségek leküzdésének elle-
hetetlenítéséért kiszabható büntetést – ez 
például a karanténszabályok megszegését 
jelenti – is növelik, ezért hat hónaptól há-
rom évig terjedő szabadságvesztés róható 
ki. Ha ezáltal valakinek sérülést okoz, 2-től 
7-ig, ha halált, 5-től 12 évig terjedő börtönt 
kaphat. Ha valaki megfertőz valakit úgy, 
hogy tud a saját betegségéről, az 2-től 7 
évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. 
Ugyanakkor ha ez halált okoz, akár 15 év 
szabadságvesztés is kiróható.

Egyúttal egy új bűncselekményt is be-
iktatnak a büntető törvénykönyvbe: az 
adatszolgáltatás elmulasztását – ezt akkor 
követi el valaki, ha a járványügyi vizsgálat 
során nem ad meg minden információt 
arról, kikkel került kapcsolatba. Ezért fél 
évtől három évig terjedő szabadságvesz-
tés vagy bírság róható ki. Orban közölte: a 
házi karanténban levőket a helyi rendőr-
ség, sőt ha kell, a csendőrség is ellenőrzi 
majd. A karanténszabályok betartatásáról 
katonai rendeletet adnak ki.

Menekülnek haza a románok
Eközben a határrendészet közlése szerint 
több mint tizenkétezren léptek be csütör-
tök reggelig Romániába a nagylaki autó-
pálya-határátkelőnél azon konvojokban, 
amelyeket az osztrák–magyar határon 
rekedt román és bolgár állampolgárok 
számára a magyar hatóságok nyitotta hu-
manitárius folyosón keresztül engedtek 
át Magyarországon az elmúlt két napban. 
Mint ismeretes, Bogdan Aurescu román 
külügyminiszter még kedden járt közben 
magyar kollégájánál, Szijjártó Péternél, 

hogy megoldást találjanak a Hegyesha-
lomnál rekedt román állampolgárok ha-
zautaztatására, miután Magyarország a 
koronavírus-járvány terjedésének meg-
akadályozása érdekében keddtől lezárta a 
határait, és csak a magyar állampolgáro-
kat engedi be. Ennek nyomán csütörtökre 
virradóra is több ezren haladtak keresztül 
Magyarországon, hogy Nagylaknál lépje-
nek be Romániába. Az összesítés szerint 
12500 személyt léptettek be az ország terü-
letére, ami 4600 járművet jelent.

A hivatalos közlés szerint
incidensek nem történtek
Mindazonáltal még csütörtökön is több 
százan várakoztak belépésre a határát-
kelőnél, és bár nyolc sávon folyt a belépte-
tés, a várakozási idő meghaladta a három 
órát. Összesen 180 személyt helyeztek ka-
ranténba abban a megyében, ahol laknak, 
tízezer személyt pedig házi karanténba 
küldtek. Hatósági karanténba az kerül, aki 
a piros besorolású, legfertőzöttebb terüle-
tekről érkezik, háziba az, aki a járvány ál-
tal kevésbé sújtott országokból. A 12 500-ig 
terjedő különbség külföldi állampolgáro-
kat jelent – zömmel bolgárokat és moldo-
vaiakat – akik Románián keresztül utaz-
nak haza, illetve olyan személyeket, akik 
olyan országból érkeztek, amelyeket nem 
érint a járvány. A Nagylaknál az országba 
belépő vendégmunkásokat az orvosi el-
lenőrzés, illetve az arra vonatkozó nyilat-
kozat felvétele után, honnan érkeztek, a 
dél-erdélyi autópályán rendőri és csendőri 
kísérettel, konvojokban küldik tovább a 

lakóhelyük felé. A sztráda mentén fekvő 
városokban, Aradon és Temesváron a ha-
tóságok rendkívüli készültségben vannak, 
megakadályozandó, hogy az országba be-
lépő állampolgárok megálljanak a váro-
sokban.

Napközben is megnyílhat
a humanitárius folyosó
Eközben Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök a szomszédos országokba tartó 
tranzit utasok helyzetéről is tájékozódott az 
operatív törzs csütörtök reggeli ülésén; er-
ről a témáról beszélt a tanácskozás kezdete 
előtt készült Facebook-videójában. „Bízom 
benne, hogy akiknek kellett, átjutottak a 
humanitárius folyosókon” – fogalmazott. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter csütörtökön Budapesten 
elmondta: amíg a román kormány garan-
tálja, hogy fogadja a nyugat felől érkező 
román és bolgár állampolgárokat, addig 
Magyarország biztosítja nekik a humani-
tárius folyosót. Közölte, nem kizárt, hogy 
rendkívüli helyzetben napközben is meg-
nyitják a humanitárius korridort.

Távparlament. A honatyák otthonról szavazva, egyhangúlag hagyták jóvá a szükségállapotot




