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Rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon

A kormány úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt éjféltől ismét bevezeti a rend-
kívüli jogrendet, az Országgyűlést pedig arra kéri, ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal 
hosszabbítsa meg – jelentette be Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden a Face-
book-oldalára feltöltött videóban. Azt is közölte, hogy éjfél és reggel 5 óra között kĳ árási 
korlátozást léptet életbe a kormány. „Éjfélig mindenkinek haza kell érnie” – mondta. 
Orbán Viktor rendkívüli bejelentésében elmondta azt is: a szórakozóhelyeket bezárják, 
mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását egész egyszerűen lehetet-
len kikényszeríteni ezeken a helyeken. A tömegközlekedésben a zsúfoltság mérséklésé-
ért a csúcsforgalom idején járatsűrítést rendeltek el, a parkolást pedig újra ingyenessé 
tették. Rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden 
harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkhasználat. Kiderült: az ázsiai tár-
gyalások során, a Bangkokba történő érkezést követően Szĳ jártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter koronavírustesztje pozitív lett. A miniszter tünetmentes.

 » RÖVIDEN

KDNP: sértés a román Trianon-törvény
ismételt megszavazása
Sértésként értékelte nemcsak a külhoni 
magyarság, de az egész magyar nemzet 
szempontjából a Kereszténydemokrata 
Néppárt frakcióvezetője, hogy a román 
képviselőház másodszor is megszavazta 
a június 4-ét ünnepnappá nyilvánító 
Trianon-törvényt. Simicskó István tegnap 
rámutatott: a KDNP álláspontja szerint 
a történelmi sebek begyógyításán, a kul-
turális különbözőségek elfogadásán és 
az egymás közötti hidak építésén kellene 
dolgozni ahelyett, hogy újabb sebeket 
okozunk. Ezért is elszomorító és felhábo-
rító a román képviselőház döntése – fo-
galmazott. Hozzáfűzte: a XXI. században 
minden európai állam részéről alapvető 
elvárás a nemzetiségekkel szembeni 
emberséges, toleráns magatartás tanúsí-
tása. Ezt az alapvető európai értéket veszi 
semmibe a román képviselőház. Amúgy 
a magyarellenes jogszabály kidolgozója, 
Titus Corlăţean szociáldemokrata szená-
tor a törvény kihirdetésére szólította 
Klaus Iohannis államfőt.

Az Iszlám Állam vállalta magára
a bécsi merényletet
Az Iszlám Állam jelentkezett a hétfő esti 
bécsi merénylet elkövetőjeként kedden a 
dzsihadista szervezet szócsövének számí-
tó Aamák nevű hírügynöksége közlemé-
nyében, amelyet a Telegram üzenetküldő 
szolgáltatáson tettek közzé. Karl Neham-
mer osztrák belügyminiszter kedden este 
közölte, hogy vizsgálati őrizetbe helyez-
ték a terrortámadással összefüggésben 
elfogott tizennégy gyanúsítottat. A nap 
folyamán tartott sajtótájékoztatóján arról 
beszélt, hogy az elkövető lakásán lőszer-
darabokat és egyéb bizonyítékokat fog-
laltak le, amelyeket még ki kell értékelni. 
Ugyanakkor már most világos utalások 
vannak arra, hogy közel állt az Iszlám 
Államhoz – tette hozzá a tárcavezető. 
Mint mondta, Fejzulai ilyen vonatkozá-
sú Facebook-bejegyzést tett. Franz Ruf, 
közbiztonságért felelős főigazgató szerint 
az elkövető ismeretségi és baráti köréből 
14 embert vettek őrizetbe. Előzetes 
nyomozási eredmények szerint aktívan 
részt vehettek a terrortámadás előkészí-
tésében. Sebastian Kurz osztrák kancel-
lár a Die Welt című német napilapnak 
kedden adott interjújában az iszlamista 
hátterű merénylet nyomán az Európai 
Unió erőteljesebb fellépését követelte a 
politikai iszlámmal szemben. „Elvárom, 
hogy a rosszul értelmezett tolerancia 
véget érjen” – jelentette ki Kurz.

Több mint 8600 új koronavírus-fertőzöttet találtak
 » B. L.

Ismét szintet ugrott az egy nap alatt diag-
nosztizált koronavírus-fertőzések száma 

tegnap, miközben számos további rekord 
is megdőlt. Az elvégzett 36 558 tesztből 
8651 volt pozitív, ami 23,66 százalékos 
arány, ezzel 267 088-ra nőtt az igazolt fer-
tőzöttek száma. A gyógyultaké eközben 
5080 fővel, 186 260-ra nőtt. Rekordot dön-
tött az elhunytak száma is: egy nap alatt 
146-an haltak bele a kór szövődményeibe, 
közülük 138-an krónikus betegek voltak. A 
halottak száma ezzel 7419. A kórházakban 
11 867 fertőzöttet ápoltak, közülük 1001-et 
intenzív osztályon. Házi elkülönítésben 
33 630, hatóságiban 11 373 fertőzött tar-
tózkodott, míg otthoni karanténban 59 
339-en, hatóságiban pedig 18-an voltak. A 
hatóságok 24 óra alatt 7062 bírságot róttak 
ki a járványügyi rendelkezések megsértése 

miatt, összesen 930 022 lej értékben, és öt 
esetben tettek feljelentést a járvány leküz-
désének meghiúsítása miatt.

Eközben közel egy hónap elteltével új-
fent karanténkötelezettség vár a Magyar-
országról Romániába beutazó polgárokra. 
Azok, akik legtöbb három napot marad-
nak az országban, nem lesznek karan-
ténkötelesek, viszont fel kell mutatniuk 
a Romániába való beutazás előtt legtöbb 
48 órával elvégzett negatív COVID-tesztet. 
Azok viszont, akik három napnál tovább 
kívánnak tartózkodni Romániában, 14 na-
pos karanténba kell hogy vonuljanak. Le-
hetőségük nyílik viszont arra, hogy nyolc 
nap elteltével kérésre koronavírustesztet 
végeztessenek, és amennyiben ez negatív, 
s az érintettek tünetmentesek, akkor tíz 
nap elteltével elhagyhatják az elkülöní-
tést. Ellenkező esetben le kell tölteniük a 
14 napos karantént. Egyébként Nelu Tă-

taru egészségügyi miniszter tegnap arról 
beszélt: mától kezdődően kezdik szétosz-
tani a kórházak sürgősségi osztályainak a 

COVID–19-gyorsteszteket. Arról is beszélt, 
hogy a kormány továbbra sem tervezi or-
szágos karantén bevezetését.

NÉHÁNY ÁLLAMBAN FEJ-FEJ MELLETT ÁLLT TRUMP ÉS BIDEN A KEDDI ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁN

Szoros a verseny Amerikában
Elképesztően kiélezett verseny 
alakult ki az Egyesült Államokban 
a keddi elnökválasztás után: több 
kulcs államban is olyan elenyésző 
volt a különbség a jelöltek között, 
hogy nem lehetett végeredményt 
hirdetni az összes szavazat meg-
számolásáig. Az érintett államok 
többségében Donald Trump jelenlegi 
elnök vezetett kis különbséggel.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

B ár Donald Trump elnök győztesnek 
hirdette magát az Egyesült Álla-
mokban kedden lezajlott elnök-

választás nyomán, a helyzet korántsem 
egyértelmű: több kulcsfontosságú állam-
ban, ahol ugyan Trump vezetett, de szo-
ros volt a verseny, még tegnap esti lapzár-
tánkig sem sikerült az összes szavazatot 
megszámolni, így a végeredmény kihirde-
tése még várat magára – egyes elemzők 
szerint akár napokig is.

 Trump elnök a Fehér Házban azt mond-
ta: „egy elkeseredett csoport meg akarja 
akadályozni, hogy ezeknek az emberek-
nek az akarata érvényesüljön, de ezt nem 
fogjuk hagyni”. „Az eredmények csodá-
latosak, és már arra készültünk, hogy 
megünnepeljük a győzelmet. Készen áll-
tunk, hogy megnyerjük ezt a választást, 
és ha őszinte akarok lenni, akkor meg is 
nyertük ezt a választást” – fogalmazott 
az elnök. Ezt követően Trump felsorolta 
az összes olyan billegő államot, ahol a 
közvélemény-kutatók szerint Biden meg-
szorította őt a kampányidőszakban: meg-
nyerték Floridát, Ohiót, Texast, Georgiát, 
Észak-Karolinát, Michigant, Wisconsint, 
és ami a legfontosabb, Pennsylvaniát. A 
legtöbb államban annyival vezet Trump, 
hogy „lehetetlen utolérni”. Rekordszám-
ban jöttek el szavazni az emberek, hogy 
támogassák az ügyünket. Floridát meg-
nyertük úgy, hogy nem számítottunk rá 
– emelte ki Trump. Az elnök azt mondta: 
látható az eredmények alakulásán, ki a 
győztes. „Ez egy csalás és az amerikaiak 
átverése”, hogy egyszer csak megálltak 
egy bizonyos feldolgozottságnál az ered-
mények olyan államokban, mint Michigan 
vagy Wisconsin, és nem töltődnek tovább.

Trump elmondta: győztesnek tekinti 
magát, és a Legfelsőbb Bíróságra fognak 
menni, hogy a jelenlegi állapotában zárják 
le a szavazást. Nem szeretné ugyanis, ha 
újabb szavazatokat találnának az éjszaka 
leple alatt. „Tudták, hogy nem nyerhet-
nek, ezért úgy döntöttek, hogy a bíróság 
elé viszik az ügyet. Megmondtam, hogy így 
lesz” – mondta Donald Trump.

Korai diadalhirdetés
Trump optimizmusa ugyanakkor annyi-
ban indokolatlan volt, hogy Wisconsinban 
és Michiganben már napközben Biden tett 
szert minimális előnyre, miután elkezdték 
a levélszavazatok összeszámolását. Biden 
jelezte is, hogy optimista, és leszögezte: a 
választásnak akkor van vége, amikor az 
utolsó szavazatot is megszámolták.

Az Edison kutatóintézet tegnap reggeli 
előrejelzése szerint Biden legalább 220 
elektori támogatásra számíthat, Trump 
pedig 213-ra. A CNN hírtévé is legalább 
220 elektori támogatást számolt Biden-
nek legújabban, Trumpnak pedig 210-et. 
A Fox hírtévé viszont 238-at Bidennek, 
és 213-at Trumpnak. A győzelemhez 270 
elektori szavazat kell az 538-ból. A lapzár-
tánkkor rendelkezésre álló eredmények 
szerint 50 tagállamból 19-ben Joe Biden, 
23-ban Donald Trump nyert. Az addig 
összeszámolt szavazatok alapján Biden 
67,6 millió, Trump 65,7 millió szavazatot 
kapott, de ennek az elektori rendszer mi-
att semmi jelentősége nincs. Az elektorok 
számát tekintve a két jelölt fej fej mellett 
állt, és hat államban még mindkét irány-

ba alakulhatott a verseny. A billegő álla-
mokban azért nincs végeredmény, mert 
leálltak a szavazatok számolásával haj-
nalban.

A járványhelyzet miatt rekordszámú, 
mintegy 100 millió levélszavazatot adtak 
le előzetesen, és több helyen ezek feldolgo-
zása csak most kezdődik. Ez hosszabb időt 
vehet igénybe, és csak azt követően derül-
het ki, hogy ki foglalja el a Fehér Házat. A 
2016-os választáshoz képest Joe Bidennek 
Arizonában sikerült fordítania. 

Megmaradhat a szenátusi
republikánus többség
Bár az úgynevezett csatatérállamokban 
még tart a szavazatok összeszámlálása, az 
eddigi eredmények és valamennyi előrejel-
zés szerint a képviselőházban a demokra-
táknak sikerül megőrizniük többségüket, 
sőt akár növelhetik is azt. Most 232:197 
arányú többségük van a képviselőházban. 
Nancy Pelosi demokrata házelnök a vá-
lasztás estéjén újságíróknak nyilatkozva 
megerősítette, hogy a képviselőházi több-
ség mindenképpen meglesz pártjának. 
Egyúttal jelezte, hogy készen áll újabb két 
évre vállalni a házelnöki megbízatást.

A szenátusi helyekért éles küzdelem fo-
lyik, de már biztos, hogy itt nem billen át 
a mérleg a demokraták javára. Már eldőlt, 
hogy Mitch McConnellt, a felsőházi repub-
likánus többség vezetőjét Kentuckyban 
újraválasztották. A szövetségi törvényho-
zásban teljesen megújították a 435 tagú 
képviselőházat, a szenátusnak azonban 
csak egyharmadát választották újra. 

Fej fej mellett. Nem lehetett egyértelmű győztest hirdetni Biden és Trump közül




