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Esélytelen az eredmény megfordítása
Szakértők szerint Románia esetében folytonosság, Magyarország esetében viták várhatók

P A T A K Y  I S T V Á N

Donald Trump, az amerikai el-
nök jogászcsapata és a vezető 
republikánus politikusok több-

sége továbbra is jogorvoslatban bízik a 
szerintük elcsalt választásokat illető-
en. De melyek a Trump-csapat fő jogi 
érvei az eredmények megkérdőjelezé-
sekor? Van-e reális esély az eredmény 
megfordítására? Magyarics Tamás 
külpolitikai szakértő a Krónikának 
leszögezte: Trump kampánycsapata 
és ügyvédei eddig nem tudtak olyan 
meggyőző bizonyítékot tárni a megfe-
lelő állami bíróságok elé, miszerint vá-
lasztási csalás történt volna Michigan-
ben, Georgiában és Nevadában. 

Arizonában azt állították, hogy nem 
engedtek „ezreket” szavazni, de kide-
rült, hogy ez nem igaz. Pennsylvaniá-
ban azt kifogásolták, hogy a megfi gye-
lőiket nem engedték be a választási 
irodákba, ezt sem tudták hitelt érdem-
lően bizonyítani – mondta a budapes-
ti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) oktatója. Magyarics szerint 
inkább a szavazatok újraszámolására 
van esély egyes államokban. Az ELTE 
oktatója úgy véli, a legnagyobb esély 
Pennsylvaniában mutatkozik, ahol 
a Trump-csapat azt szeretné elérni, 
hogy a szövetségi Legfelsőbb Bíróság 
változtassa meg a pennsylvaniai bíró-
ság határozatát, amely megengedte, 
hogy a november 3-áig feladott levél-
szavazatokat – amennyiben azok há-
rom napon belül beérkeznek – még 

számolják össze. „Gyakorlatilag itt 
mindegy a fellebbezés, mert Biden 
körülbelül negyvenezer szavazattal 
nyert, és a tisztviselők szerint mintegy 
tízezer szavazat érkezett később be. 
Azaz a csekélynél is csekélyebb a le-
hetőség az eredmény megfordítására” 
– tette hozzá a szakértő.

Kiemelt szövetségi kapcsolat 
a NATO-ban 

Mire számíthat Románia, Magyar-
ország, illetve a kelet-közép-európai 
térség Joe Biden elnökségétől? – kér-
deztük Magyarics Tamástól. „Biden 
támogatja az Európai Unió föderalisz-
tikus átalakulását – elsősorban ami-
att, hogy nagyobb súlyú partnert sze-
rezzen Oroszország és Kína ellen –, így 

a tagállamok mélyebb integrációhoz 
való viszonya lényeges lehet. Ugyan-
csak fontos az Egyesült Államok szá-
mára, hogy Peking és Moszkva ne 
építhessen ki politikai és gazdasági 
hídfőállásokat Európában; azaz töre-
kedni fog arra, hogy a tagállamok ne 
vásároljanak kínai technológiát, orosz 
pénzintézetek ne működjenek itt, 
stb.” – mondta a külpolitikai szakér-
tő. Kiemelte: fontos lehet a NATO-ban 
a szövetségi kapcsolat. „Románia jól 
áll, Magyarország most írt alá egymil-
liárd dollár értékű rakétabeszerzést az 
Egyesült Államokkal, 2019-ben pedig 
védelmi együttműködési szerződést 
kötött Washingtonnal. Ukrajna előke-
rülhet a magyar–amerikai kapcsolat-
ban: Washington Ukrajnát stratégiai 
országnak tekinti Oroszország miatt, 
és a nyelvtörvényt mellékes ügynek 
tartja, ami miatt Magyarországnak 
nem lenne szabad akadályozni Uk-
rajna nyugati integrációját” – vetítette 
elő a várható térségbeli amerikai dip-
lomáciát a budapesti egyetemi oktató. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy vissza-

térhet az Obama-adminisztráció alatti 
politikai vita az Egyesült Államok és 
Magyarország között egyes kérdések-
ben (sajtószabadság, nem kormány-
zati szervezetek, bírói függetlenség, 
választói körzetek stb.).

Megosztottság, válság

Ian Bremmer ismert amerikai poli-
tológus szerint Joe Biden valószínű-
leg a leggyengébb elnök lesz Jimmy 
Carter óta. Az elemző a Neue 
Zürcher Zeitung című svájci 
napilapnak adott interjújá-
ban azt mondta, bár személy 
szerint nagyon örül az elnöki 
székbe egyáltalán nem való 
Donald Trump távozásának, 
kár lenne még eltemetni a hi-
vatalban lévő elnököt, hiszen 
befolyása és hatalma továbbra 
is megkérdőjelezhetetlen a Republi-
kánus Párton belül, és valószínűleg 
2024-ben újraindulhat az elnökvá-
lasztáson, mint pártjának leghango-
sabb szószólója.

B Í R Ó  B L A N K A

Számos munkavállaló nyári sza-
badságolásának tett keresztbe a 

koronavírus-járvány, ki a fertőzéstől 
való félelemből, ki az itthon és külföl-
dön érvényben lévő korlátozások mi-
att mondott le a nyaralásról, és az év 
végi síszünet hasonló okokból szin-

tén meghiúsulni látszik. Így sokak-
nak maradt bent több szabadnapjuk 
az év végére, és azon gondolkodnak, 
hogy át tudnák-e azokat ütemezni jö-
vő évre. A munkaügyi felügyelőség 
viszont nem támogatja ezt a gyakor-
latot. Mint Ördög Lajos, a  Kovászna 
megyei munkaügyi felügyelőség ve-
zetője lapcsaládunk megkeresésére 
elmondta, a munkatörvénykönyv és a 
2006/319-es munkavédelmi törvény is 

úgy fogalmaz, hogy a munkaadónak 
kötelessége biztosítani az alkalma-
zott szabadsághoz és szabadidőhöz 
való jogát. „A visszaélések kivédése 
miatt a törvény úgy közelíti meg ezt 
a kérdést, hogy a szabadság nem az 
alkalmazott joga, hanem ennek a biz-
tosítása az alkalmazó kötelezettsége, 
úgy kell megszerveznie a munkát, 
hogy minden alkalmazott kivehes-
se a pihenőszabadságát. Sőt erről a 
jogról a munkavállaló nem mondhat 
le, tehát nem mondhatja, hogy nem 
tartok igényt a szabadságra, dolgoz-
ni akarok” – részletezte Ördög Lajos, 
hangsúlyozva, hogy a jogszabály a 
lehetséges visszaéléseket védi ki, cél-
ja, hogy fel se merüljön annak a lehe-
tősége, hogy a munkaadó kényszeríti 
az alkalmazottat, hogy ne vegye ki a 
szabadságát.

Az Avocatnet.ro jogi portál arra hívja 
fel a fi gyelmet, hogy a munkatörvény-
könyvben az áll, minden évben ki kell 
adni és venni a pihenőszabadságot, de 
megalapozott indokkal, az alkalma-
zott beleegyezésével ez másfél évig el-
halasztható. Tehát aki 2020. december 
végéig nem vette ki a teljes pihenősza-
badságát, 2022. június 30-áig ezeket a 
napokat átütemezve kérheti. Ugyan-
csak a munkatörvénykönyv szabályoz-
za, hogy minden alkalmazottnak egy 
évben legkevesebb 20 munkanapnyi 
pihenőszabadság jár, ennél több is 
lehet a munkaadó és a munkaválla-
ló megegyezése alapján. Ördög La-
jos azonban vonatkozó kérdésünkre 
hangsúlyozta, nehéz és körülményes 
megindokolni, hogy egy alkalmazott 
miért nem vette ki a szabadságát, hi-
szen tulajdonképpen egy teljes év áll 

rendelkezésére, hogy ezt megtegye. 
Hozzátette, a törvények nem írnak elő 
büntetéseket, ha a munkaadó nem biz-
tosít különböző jogokat, például nem 
adja ki a fi zetést vagy a szabadságot. 
Ilyen esetben megállapítják ennek té-
nyét, és feladatba szabják, hogy záros 
határidőn belül tegyen ele-
get a kötelezettségének. Ha 
a munkafelügyelőség által 
kiszabott feladatot záros ha-
táridőn belül nem oldja meg 
a munkaadó, akkor viszont 
már van lehetőség bírságo-
lásra. Ördög Lajos elmondta, 
gyakran előfordul, hogy az 
alkalmazott kéri, inkább fi zessék ki a 
szabadnapjait és ledolgozza, ám erre 
csak abban az esetben van lehetőség, 
ha megszűnik a munkaviszony és ma-
radtak letöltetlen szabadságnapok.

Pihenőszabadság: nem jog, hanem kötelezettség
• A koronavírus-járvány miatt elmaradtak a betervezett 
utazások, nyaralások, sok alkalmazott nem vette ki a 
pihenőszabadságát. Elméletben ugyan van lehetőség 
arra, hogy a munkavállaló még másfél évig átütemez-
ze a benn maradt szabadságnapjait, ám a munkaügyi 
felügyelőségek ezt a gyakorlatot nem bátorítják, hogy 
kivédjék az esetleges visszaéléseket.

• Eddig nincs meggyőző bizonyíték a választási csalásra az Egyesült Államokban, 
de a szavazatok újraszámlálására van esély egyes államokban – véli Magyarics Ta-
más. A budapesti külpolitikai szakértő szerint Joe Biden az Európai Unió föderalisz-
tikus átalakulását támogatja, így a tagállamok mélyebb integrációhoz való viszonya 
lényeges lehet a washingtoni kapcsolat alakulását illetően.




