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Valamivel kevesebb fertőzött

Ha kevéssel is, de csökkent az egy nappal 
korábbihoz képest a 24 óra alatt korona-
vírussal diagnosztizáltak száma csütör-
tök délutánig: egy óráig 320 személy 
szervezetében mutatták ki a kórokozót, 
míg szerdán ez a szám 345 volt. Ezzel az 
igazolt fertőzöttek száma 23 080. Nagyot 
nőtt közben a gyógyultak száma: 191-en 
hagyhatták el a kórházat, így összesen 
már 16 308-an gyógyultak ki a fertőzés-
ből. 24 óra alatt 22-en haltak bele a kór 
szövődményeibe, ezzel a halottak száma 
1473. Intenzív osztályon 178 pácienst 
ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 
597 696, míg ez a szám szerdán 585 353 

volt, vagyis sokkal több tesztet végeztek, 
mint egy nappal korábban. Hatósági 
karanténban 1429, házi elkülönítésben 
86 167 személy tartózkodott.

Puskás Bálint: A kormánynak és a parlamentnek is igaza lehet

Ha a veszélyhelyzet bevezetéséről szóló törvény betűjét nézzük, akkor jelen esetben a 
kormánynak van igaza a parlamenttel folytatott vitában, tágabban szemlélve a helyzetet 
ugyanakkor a parlamentnek is igaza van, amikor törvényhozási jóváhagyáshoz kötné a 
rendkívüli jogrend meghosszabbítását – vázolta a helyzetet a Krónika megkeresésére 
csütörtökön Puskás Bálint volt alkotmánybíró. Emlékeztetett: az ügy mindvégig jog-
hézagokba ütközött, és jogi viták kísérik. Rámutatott, a kormányrendeleteket mindig a 
parlament elé kell küldeni. Azonban a veszélyhelyzetről szóló törvény alapján a kor-
mánynak van igaza, hiszen abban valóban nem szerepel, hogy a hosszabbítást is jóvá 
kell hagynia a parlamentnek. „Ha a parlament azt szerette volna, hogy a hosszabbításról 
szóló határozatot jóvá kelljen hagynia, akkor ezt is bele kellett volna vinnie a törvény-
be” – szögezte le Puskás. Rámutatott ugyanakkor: a veszélyhelyzetnek több fokozata 
van, lehet helyi, regionális vagy az ország egész területére érvényes. Ez a dolog másik 
olvasatához kapcsolódik: abban az esetben ugyanis, ha olyan, az egész országra érvé-
nyes rendelkezésről van szó, amely az emberi jogokat időszakosan korlátozza, akkor 
a parlamentnek is jóvá kell hagynia az erre vonatkozó döntést. „Tehát e két álláspont 
között kell mérlegelnie az alkotmánybíróságnak” – ecsetelte lapunknak Puskás Bálint. 
Az RMDSZ egyértelműen a második mellett teszi le a garast: Cseke Attila, a szövetség 
szenátusi frakcióvezetője csütörtökön leszögezte: elfogadhatatlan, hogy a kormány 
megkerülje a parlamentet egy olyan határozattal, amely korlátozza az alapvető jogokat.

Nem kell az anyagiak miatt aggódnia Klaus 
Iohannis államfőnek: az ő és a felesége 

jövedelme is nőtt, ám kevesebb pénzt kaptak 
bérbe adott ingatlanjaik után – derül ki az ál-
lamfő vagyonnyilatkozatából, amelyet szer-
dán tettek közzé az államfői hivatal honlap-
ján. Az elnök 2019-ben 179 735 lej illetményt 
kapott (egy évvel korábban 165 ezer lejes évi 
illetményért dolgozott). Carmen Iohannis 

is jobban keresett, míg 2018-ban évi 33 276 
lej volt a fi zetése a nagyszebeni Gheorghe 
Lazăr Gimnázium tanáraként, 2019-ben 43 
450 lejt kasszírozott. A tulajdonában lévő 
ingatlanok bérleti díjából az államfő 35 743 
lejt kapott, ami enyhe visszaesés az egy év-
vel korábban regisztrált 35 829 lejhez képest. 
Szellemi tulajdon címen Klaus Iohannis ta-
valy 1275 lejt kapott a Curtea Veche kiadótól.  

Az elnök betéti számláján 208 000 lej van, 
ami szintén enyhe csökkenés az egy évvel 
korábban regisztrált 210 000 lejhez képest. 
Az államfő és felesége három nagyszebeni 
panellakás és három családi ház birtokosa. 
Iohannis elnök vagyonnyilatkozata szerint 
a felesége idén egy 67 négyzetméteres pan-
ellakást örökölt ugyancsak Nagyszebenben. 
(Hírösszefoglaló)

Nem panaszkodhat az anyagiakra Iohannis

LUDOVIC ORBAN SZERINT TÖRVÉNYES, HOGY NEM HAGYATTA JÓVÁ A PARLAMENTTEL A HOSSZABBÍTÁST

Veszélyhelyzet: folytatódó csörte

Párbaj. Marcel Ciolacu visszaélést kiált, Ludovic Orban a törvényre hivatkozik

Miközben Ludovic Orban miniszter-
elnök azt mondja: törvényesen járt 
el, amikor nem jóváhagyásra, csak 
tájékoztatásul küldte el a parlament-
nek a veszélyhelyzet meghosszabbí-
tásáról szóló rendeletet, a PSD arról 
beszél: a kabinet olcsó trükkhöz 
folyamodott a parlament megkerülé-
se érdekében.

 » BALOGH LEVENTE

F olytatódott a vita a kormány és az 
ellenzék között, miután a kabinet 
trükközve, a parlamentet megkerülve 

akarja meghosszabbítani a veszélyhely-
zetet. Ludovic Orban miniszterelnök úgy 
véli, törvényesen járt el, amikor nem kért 
jóváhagyást a parlamenttől a veszélyhely-
zetet további 30 nappal meghosszabbító 
kormányrendeletre. A kormányfő szerdán 
este a Realitatea Plus hírtelevíziónak nyi-
latkozva az ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) vádjaira reagált, amelyek sze-
rint az, hogy a kormány nem jóváhagyás-
ra, csupán tájékoztatásul küldte el a ren-
deletet a parlamentnek, „olcsó trükk”.

Orban kijelentette: a kormány az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Bizottsággal 
folytatott egyeztetés nyomán, szakértők 
javaslata alapján fogadta el a veszélyhely-
zet meghosszabbításáról szóló rendeletet, 
ami azért szükséges, hogy a hatóságoknak 
legyen eszközük a különleges jogrend ide-
jén érvényes rendelkezések betartatására. 
A kormányfő azzal vádolta meg a parla-
mentben egyébként többségben levő el-
lenzéket, hogy szándékosan a rendelkezé-
sek megsértésére buzdít. A két parlamenti 
házelnök levele kapcsán, amelyben felszó-
lították, hogy jóváhagyásra küldje át a ha-
tározatot a törvényhozásnak, kijelentette: 

ez nem lehetséges, mivel nem tehet meg 
olyasmit, ami a törvényben nem szerepel.

A parlament ellenzéki többsége által 
elfogadott törvény értelmében a kormány-
nak el kell küldenie jóváhagyásra a par-
lamentnek a veszélyhelyzet bevezetéséről 
szóló rendeletet. A vonatkozó jogszabály-
ban ugyanakkor azt nem pontosították, 
hogy a kormánynak a veszélyhelyzet 
meghosszabbításáról szóló rendeletet is 
jóvá kell hagyatnia a parlamenttel. Ennek 
nyomán Marcel Ciolacu, a képviselőház 
elnöke, a PSD ügyvivő elnöke közölte: al-
kotmánybírósághoz fordulnak, amiért a 
kormány visszaél a hatalmával, egyúttal a 
veszélyhelyzet lejárta után bizalmatlansá-
gi indítványt nyújtanak be a kabinet ellen. 
Erre reagálva Ludovic Orban demagógiá-
val vádolta meg a szociáldemokratákat, 
valamint azzal, hogy nem veszik komo-
lyan a helyzetet. Egyben megjegyezte: re-
ményei szerint „csupán véletlen”, hogy az 
alkotmánybíróság két héttel előre hozta, 
június 25-ére annak az eldöntését, alkot-
mányos-e, hogy a kormány a parlament 

jóváhagyása nélkül hosszabbította meg a 
veszélyhelyzetet. A kormányfő kirohanást 
intézett a taláros testület ellen, azt állítva: 
az a PSD egyik szervezeteként működik, 
ezért a választások után módosítani kí-
vánja az alkotmánybírák kinevezésének 
gyakorlatát. Eközben csütörtökön Klaus 
Iohannis államfő szintén úgy vélekedett: 
a kormány jogszerűen járt el, az ellenzék 
pedig csupán szavazatokat akar szerezni 
a „parlamenti cirkusszal”. A tervezett bi-
zalmatlansági indítványt a politikai józan 
ész hiányának és minden alapot nélkülö-
zőnek nevezte. Egyúttal aggodalmának 
adott hangot a fertőzések számának emel-
kedése miatt. Kijelentette: a vírus itt van, 
„nem megy szabadságra”. Felszólította a 
polgárokat, hogy tartsák be az előírásokat, 
viseljenek szájmaszkot zárt térben, tartsák 
a távolságot, és mossanak gyakran kezet. 
Leszögezte: nem akarják újra bevezetni a 
megszorításokat, csak akkor, ha a fertő-
zések száma miatt nincs más lehetőség. 
Kijelentette: a szükségállapot újbóli beve-
zetése az utolsó megoldás lenne.
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 » RÖVIDEN

Bottal ütötték az elítélt
ex-SRI-s nyomát
Nemzetközi körözést készül kibocsátani 
a rendőrség a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) volt alezredese, Daniel Dragomir 
ellen, akit csütörtökön befolyással üzér-
kedés, pénzmosás és okirat-hamisítás 
miatt három év tíz hónap szabadságvesz-
tésre ítélt a bukaresti táblabíróság. A ren-
dőrség a jogerős ítéletet követően több 
címen is kereste, de hiába. Dragomir a 
vádak szerint még a 2012–2013-as idő-
szakban, a SRI terrorellenes osztályának 
munkatársaként feleségével együtt több 
mint kétmillió lejt, illetve egy Porsche 
márkájú luxusautót kapott egy Románi-
ában tevékenykedő libanoni üzletember-
től, hogy közbenjárjon az érdekében az 
adóhivatalnál és a pénzügyőrségnél.

Véget ért a rendkívüli állapot
Magyarországon
Megjelent a koronavírus-járvány miatti 
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 
törvény, valamint a veszélyhelyzet meg-
szűnésével összefüggő átmeneti szabá-
lyokról és a járványügyi készültségről 
szóló jogszabály a Magyar Közlönyben 
szerdán este. A veszélyhelyzet meg-
szűnésével összefüggő átmeneti szabá-
lyokról és a járványügyi készültségről 
szóló törvény kihirdetésével a kormány 
lehetőséget kap arra, hogy az országos 
tisztifőorvos javaslatára, a miniszter 
előterjesztése alapján egészségügyi 
válsághelyzetet rendeljen el, amely jár-
ványügyi készültségnek minősül. Ennek 
idején a betegek ellátása az egészségügyi 
válsághelyzeti ellátás keretében történik. 
Az egészségügyi válsághelyzet legfeljebb 
hat hónapig tarthat, kivéve ha a kormány 
annak hatályát meghosszabbítja.

Megfertőződött több száz dolgozó
egy németországi húsüzemben
Több száz koronavírus-fertőzött dolgo-
zót találtak egy németországi húsüzem-
ben, az érintett járásban szerdán 
elővigyázatosságból bezárták az összes 
óvodát és iskolát. Az Észak-Rajna-Vesz-
tfália tartományi Rheda-Wiedenbrück-
ben működő sertésfeldolgozóban 415 
koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Az 
utóbbi hetekben számos németországi 
húsfeldolgozóban alakult ki fertőzésgóc, 
amiben szerepe lehet egyebek mellett 
annak, hogy üzemekben az új típusú 
koronavírusnak (Sars-Cov-2) kedvező 
módon alacsony a hőmérséklet, de 
annak is, hogy a dolgozók jelentős része 
kelet-európai vendégmunkás, akik 
általában fertőzésveszélyes környezet-
ben, zsúfolt tömegszállásokon laknak. 
A román külügy szerdán közölte, hogy 
egy bajorországi farmon 85 román 
idénymunkás szervezetében mutatták 
ki a koronavírust. A magdeburgi román 
közösség körében is felütött fejét a ví-
rus: 37-en fertőződtek meg, egy személy 
pedig meghalt.

A NATO „kiigazítja” nukleáris
elrettentő képességét
Az új, kiterjedt és növekvő nukleáris 
képességű orosz rakétarendszerek 
fejlesztésére és telepítésére válaszul az 
észak-atlanti katonai szövetség kiiga-
zítja nukleáris elrettentő képességét a 
szövetséges országok biztonságának 
fokozására – közölte Jens Stoltenberg 
NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán, 
miután a szövetséges tagállamok 
védelmi miniszterei befejezték kétnapos 
videókonferenciájuk első munkanapját. 
A főtitkár hangsúlyozta: Oroszország 
növekvő nukleáris képessége biztonsági 
kérdéseket vet fel.




