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Sorra dőltek meg a napi rekordok a hétvégén

Miután pénteken és szombaton is megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új koronavírus-fer-
tőzöttek rekordja – 799, illetve 889 volt a szám –, tegnap a viszonylag kevés elvégzett 
teszt miatt nyolcszáz alá csökkent az új fertőzöttek száma. A 24 óra alatt regisztrált 
767 esettel az igazolt fertőzöttek száma elérte a 37 458-at. A kórházakból 25 042-en 
térhettek haza, 22 617-en gyógyultan, további 2425 olyan tünetmentes fertőzött, akit 
tíz napig kórházi megfi gyelés alatt tartottak, hazatérhettek négynapos elkülönítésbe. 
935 fertőzöttet emellett saját kérésére engedtek haza. 24 óra alatt újabb 17 beteg halt 
bele a fertőzés okozta szövődményekbe, ezzel az elhunytak száma 2026. Közülük egy 
áldozatnak nem volt más betegsége. Intenzív osztályon 286 páciens feküdt. 24 óra 
alatt 14 889 tesztet végeztek, ezzel eddig összesen már 958 622 teszt készült. A ható-
ságok 24 óra alatt 1662 bírságot róttak ki, összesen 446 300 lej értékben.

Kemény menet. Klaus Iohannis román elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő a találkozón

 » RÖVIDEN

Ma kezdődik a választási időszak
Ma megkezdődik az önkormányzati 
választások időszaka: a politikai pártok, 
nemzeti kisebbségi szervezetek és 
függetlenek megkezdhetik a jelöltséghez 
szükséges támogató aláírások gyűjtését 
– közölte pénteken az Állandó Választási 
Hatóság (AEP). A hatóság azt követően 
tette közzé a választási előkészületek 
menetrendjét, hogy csütörtökön Klaus 
Iohannis államfő kihirdette – a korona-
vírus-járvány miatt elhalasztott – vok-
solást szeptember 27-re kitűző törvényt. 
A választási szövetségeket az augusztus 
7–11. közötti időszakban lehet bejegyez-
ni, a jelöléseket pedig augusztus 7-től 
18-ig lehet iktatni. A voksolást megszer-
vező központi választási bizottság bíráit 
július 31-én sorsolják ki, a testület pedig 
három nappal később kiegészül azoknak 
a parlamenti pártoknak a küldötteivel, 
amelyeknek legalább 7 szenátoruk vagy 
10 képviselőjük van.
Mint ismeretes, júniusban kellett volna 
önkormányzati választásokat tartani, 
azonban a koronavírus-járvány miatt 
nem rendezték meg. Hosszas alkotmá-
nyossági viták és politikai csatározások 
után végül az önkormányzati tisztségvi-
selők megbízatásának lejárta előtt né-
hány nappal lépett hatályba az a törvény, 
amely november elsejéig meghosszabbít-
ja mandátumukat. 
A jogszabály lerövidítette a választási 
előkészületek időtartamát, és felére 
csökkentette a jelölésekhez szükséges 
támogatói aláírások számát. Lehetővé 
tették az elektronikus (internetes) alá-
írásgyűjtést, továbbá azt is, hogy a pártok 
és a független jelöltek elektronikus úton 
juttassák el a választási bizottsághoz az 
induláshoz szükséges dokumentumokat.

Forró Krisztián lett a felvidéki
Magyar Közösség Pártjának új elnöke
Forró Krisztián lett a felvidéki Magyar 
Közösség Pártjának (MKP) új elnöke. 
Az MKP új vezetését a párt szombaton 
tartott tisztújító kongresszusán válasz-
tották meg az Érsekújvárhoz közeli 
Farnadon. Mivel a párt vezetőjéről tartott 
titkos szavazást megelőzően több jelölt 
visszalépett, a kongresszusi küldöttek 
két jelölt – Őry Péter, az MKP ügyvezető 
testületének elnöke és Forró Krisztián, a 
párt elnökségi tagja – közül választhat-
tak. Forró Krisztián a 2016 júniusában 
megválasztott Menyhárt Józsefet váltja az 
MKP élén, aki a teljes vezetőséggel együtt 
a februári parlamenti választási kudarc 
után mondott le, miután pártjuk – az 
MKP, illetve az Összefogás és Magyar 
Fórum törpepártok alkotta – Magyar Kö-
zösségi Összefogás néven indított közös 
magyar listán nem jutott be a törvényho-
zásba. Az MKP új elnöke megválasztása 
után magyar újságíróknak nyilatkozva 
prioritásának nevezte a magyarság meg-
maradásának segítését és az asszimiláció 
csökkentését, és ennek eszközeként a 
politikai és a társadalmi egység megte-
remtését említette.

Szankciók a líbiai konfl iktusba
beavatkozó külföldi erőkkel szemben
Angela Merkel német kancellár, Emma-
nuel Macron francia elnök és Giuseppe 
Conte olasz miniszterelnök szombaton 
közös nyilatkozatban közölték, hogy 
szankciókat helyeznek kilátásba a líbiai 
fegyverembargót megszegő külföldi 
erőkkel szemben. Franciaország előzőleg 
többször is fi gyelmeztette Törökországot, 
hogy „veszélyes játékot űz” Líbiában, 
mivel nem tartja be a 2011-ben bevezetett 
fegyverszállítási tilalmat, amelyet uniós 
tengeri művelet is ellenőriz.

ELKÜLÖNÍTIK A SAJÁT KÉRÉSRE HAZAENGEDETT KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTEKET

Hatályba léphet a karanténtörvény
Ismét van eszköz a hatóságok kezé-
ben arra, hogy elkülönítsék azokat, 
akik elkapták a koronavírus-fertő-
zést, illetve felmerül esetükben a 
fertőzés gyanúja, miután az államfő 
aláírta a karanténtörvényt.

 » BALOGH LEVENTE

H atályba léphet a héten a járvány-
helyzetben vagy biológiai veszély 
esetén elrendelhető közegészség-

ügyi intézkedésekről szóló törvény, miután 
Klaus Iohannis államfő szombaton aláírta 
a szenátus által csütörtökön késő este dön-
tő kamaraként elfogadott jogszabályt. A 
karanténtörvénynek nevezett jogszabály 
szombaton már meg is jelent a Hivatalos 
Közlönyben, ezt követően három nap-
pal – vagyis holnap – pedig hatályba lép. 
A szenátus egy héttel a képviselőház után 
szavazta meg a tervezetet.

Mint ismeretes, a jogszabály elfogadása 
azért vált sürgőssé, mert egy alkotmánybí-
rósági döntés nyomán július 3-a óta senkit 

sem lehet hozzájárulása nélkül kórházban 
vagy karanténban tartani. Az alkotmány-
bíróság kimondta, hogy az állampolgári 
alapjogokat csak törvénnyel lehet korlá-
tozni, ezért hatályon kívül helyezték az 
egészségügyi miniszter rendeleteit, ame-
lyek alapján korábban kórházban tartot-
ták a koronavírus-fertőzötteket, és karan-
ténba küldték a fertőzöttekkel kapcsolatba 
került vagy járvány sújtotta országokból 
érkezett embereket. A parlament baloldali 
többsége élesen bírálta, és számos ponton 
módosította a jobbközép kisebbségi kor-
mány múlt hétfőn beterjesztett törvény-
tervezetét. Az RMDSZ egyenesen azt állí-
totta: a képviselőházi vita során sikerült 
visszaszorítani a kormány „túlkapásait”: 
a kórházban elkülönített vagy karanténba 
helyezett embereknek lehetőségük lesz bí-
róságon megtámadni a mozgási szabadsá-
gukat korlátozó intézkedést.

A módosított törvénytervezetet már múlt 
csütörtökön megszavazta a képviselőház, 
de a jogszabály aztán elakadt a szenátus 
jogi bizottságában. A szenátusban több-
séggel rendelkező Szociáldemokrata Párt 

(PSD) az alkotmányos szabadságjogok 
sérülésével kapcsolatos aggályaira hivat-
kozva továbbra is vonakodott elfogadni a 
tervezetet. A többnapos bizottsági vita nyo-
mán a jogszabály kimondja, hogy a tünet-
mentes fertőzöttet legfeljebb 48 óráig lehet 
akarata ellenére megfi gyelés alatt tartani 
a kórházban, de törölték a tervezetből azt 
az előírást, amely a fertőzésgyanúsak által 
használt javak vesztegzár alá vonását tette 
volna lehetővé.

Emellett a járvány miatt leterhelt fer-
tőző kórházak személyzethiányát a szak-
tárca által előzetesen nyilvántartásba vett 
önkéntesek mozgósításával kell megolda-
ni: más orvosokat csak akkor helyezhet 
át – legfeljebb 30 napra és veszélyességi 
pótlékot biztosítva számukra – ezekbe a 
kórházakba a közegészségügyi hatóság, 
ha a válságot az önkéntesek bevonásá-
val sem sikerül megoldani. Eközben a 
járvány terjedése miatt elkezdtek betelni 
a kórházi helyek. Raed Arafat katasztró-
favédelemért felelős belügyi államtitkár 
pénteken este közölte: a koronavírusos 
betegek kezelésére kijelölt négy bukaresti 
kórház mindegyikében megteltek az in-
tenzív osztályok, ezért a pácienseket más 
településekre szállítják. Arafat szerint a 
helyzet kezd aggasztóvá válni.

Eközben Ludovic Orban kormányfő fel-
kérte az egészségügyi rendszer illetékese-
it, illetve a tisztiorvosi szolgálat vezetőit, 
hogy készítsék elő a Covid–19-cel diag-
nosztizált és a kórházat saját kérésükre 
elhagyó személyek, illetve azok kontakt-
jainak adatbázisát annak érdekében, 
hogy amint a karanténtörvény a héten 
hatályba lép, azonnal ki lehessen adni a 
14 napos otthoni elkülönítésre vonatkozó 
rendeleteket.

 » HÍROSSZEFOGLALÓ

A tagállamok álláspontja közötti szöges 
ellentétek miatt tegnap is folytatódott 

Brüsszelben a következő, 2021 után érvé-
nyes, hétéves költségvetésről és az ahhoz 
kapcsolódó, a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági és társadalmi károk helyreállítá-
sát célzó csomagról szóló uniós csúcstalál-
kozó, amelyet eredetileg kétnaposra tervez-
tek, így szombaton le kellett volna zárulnia.

Angela Merkel, az EU soros elnöki tiszt-
ségét betöltő Németország kancellárja a 
tegnapi, lapzártánk utánig elhúzódó tár-
gyalások előtt arról beszélt: nem jósolható 
meg, hogy sikerül-e megállapodásra jutni 
az uniós költségvetésről és a gazdasági 
mentőcsomagról, ugyanis a sok jóakarat el-
lenére az álláspontok még mindig távol áll-
nak egymástól.  Még számos kérdés van az 
asztalon, egyebek mellett az alap mérete, az 
uniós pénzek elosztásának mechanizmusa, 
valamint a jogállamiság – tette hozzá Mer-
kel. Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
szerint ha nem sikerül megállapodásra jut-
ni, az Hollandiának lesz köszönhető, Mark 
Rutte holland kormányfő szerint ugyanis 
Magyarország nem tartja tiszteletben a jog-
államiságot, ezért gazdasági büntetést kell 
alkalmazni. Klaus Iohannis román elnök 
tegnap arról beszélt: Románia számára a fő 
célpont, hogy több kohéziós és mezőgazda-
sági támogatást kapjon.

A tanácskozás első, pénteki napján a 
tagállami vezetők délelőtt tíz órától folyat-

tak megbeszélést, ezt követően két-, illetve 
többoldalú megbeszéléseket tartottak, majd 
az este kilenc óra táján kezdődő munkava-
csorát Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke valamivel éjfél előtt berekesztette.

Diplomáciai források szerint ennek oka 
az volt, hogy az egyeztetések kevés előre-
haladást eredményeztek. A tanácskozás 
legvitatottabb, megosztó és politikai kér-
dései között egyebek mellett a költségvetés 
és a helyreállítási alap nagysága, a pénzek 
jóváhagyásának mechanizmusa, illetve a 
nettó befi zető országoknak járó visszaté-
rítés szerepel. A „takarékos négyeknek” 
nevezett EU-tagállamok, Ausztria, Dánia, 
Hollandia és Svédország kisebb költségve-

tést szeretnének, és nagyobb beleszólást 
abba, hogy a tagállamok hogyan költik 
majd el az uniós pénzeket.

 Michel szombaton új költségvetési javas-
lattal állt elő a megállapodás mihamarabbi 
eléréséért. A mintegy 65 oldalas kompro-
misszumos tervezet megtartotta a 2021–
2027 közötti EU-s költségvetés 1074 milliárd 
eurós számait. A 750 milliárd eurós gazda-
ságélénkítő alap összetételével összefüg-
gésben viszont azt javasolta, hogy abban 
az Európai Bizottság ajánlásában szereplő 
500 milliárd euró helyett 450 milliárd euró 
vissza nem fi zetendő támogatás, valamint a 
korábbi 250 milliárd euróval szemben 300 
milliárd eurós kölcsön szerepeljen.

Maratoni EU-csúcs kemény tárgyalásokkal




