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Szabályozza a nagy technológiai
cégek működését Budapest
Konzultálva a témában illetékes állami 
intézmények vezetőivel, az Igazságügyi 
Minisztérium tavasszal törvényjavasla-
tot terjeszt az Országgyűlés elé a nagy 
technológiai vállalatok hazai működé-
sének szabályozásáról – tudatta Varga 
Judit magyar igazságügyi miniszter 
a Facebook-oldalán tegnap. Közölte: 
semmi mást nem szeretnének elérni 
a nagy techcégekkel szemben, mint a 
törvényes, átlátható és ellenőrizhető 
működést, semmi mást, mint ami a többi 
cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalko-
zóra is vonatkozik. Varga Judit azt írta, 
ma már önkényesen bárki lekapcsolható 
az online térből bármilyen hivatalos, 
átlátható, tisztességes eljárás és jogorvos-
lat lehetősége nélkül. Lekapcsolhatók a 
pékek, fodrászok, nyugdíjasok, tanárok, 
kis- és nagyvállalatok, valamint állami 
vezetők is – fogalmazott a miniszter. A 
szándékos, ideológiai vagy üzleti érdek-
ből történő digitális károkozás Magyaror-
szágon sem maradhat többé következmé-
nyek nélkül! – írta Varga Judit.

Megérkezett a szenátusba 
a Trump elleni „vádirat”
Eljuttatták hétfőn az amerikai szövet-
ségi képviselőház illetékesei a Donald 
Trump előző elnökkel szemben indított 
alkotmányos vádeljárás (impeachment) 
dokumentumait a szenátusnak, amely 
dönteni hivatott az elnök felelősségrevo-
násáról. Az impeachent eljárás nagy-
ban hasonlít egy bírósági tárgyalásra, 
melyben a képviselőház vádat emel, a 
felsőház, a szenátus pedig lefolytatja a 
tárgyalást, és dönt arról, hogy megala-
pozott-e a vád, felelősségre kell-e vonni 
az elnököt. Trump ellen a demokrata 
képviselők és több republikánus politi-
kus szavazatával lázadás szítása miatt 
emeltek vádat, a Capitolium január eleji 
megtámadása előtt tartott nagygyűlésen 
mondott, gyújtó hangú beszéde miatt, 
amely után hívei megrohamozták a 
törvényhozás épületét, ahol a szenátus 
éppen a Trump által elveszített, novem-
beri elnökválasztás eredményét készült 
hitelesíteni.

Giuseppe Conte olasz kormányfő
benyújtotta lemondását
Giuseppe Conte olasz kormányfő 
tegnap benyújtotta lemondását, ame-
lyet az államfő el is fogadott. Ennek 
nyomán Sergio Mattarella konzul-
tációt indít a parlamenti pártokkal 
– közölte az elnöki palota. Az államfő 
tervei szerint a pártokkal folytatandó 
minél gyorsabb egyeztetés ma délután 
kezdődik, és holnap délelőtt folyta-
tódik, a legkisebbtől a legnagyobb 
parlamenti csoportig haladva.  A 
konzultáció során az államfő felméri, 
hogy Giuseppe Conte rendelkezik-e 
elegendő többséggel egy újabb, immár 
egy általa vezetett harmadik kormány 
felállítására.

Bombariadó miatt fel kellett függeszteni
Elena Udrea perének tárgyalását
Kiürítették tegnap reggel a bukares-
ti ítélőtábla épületét, miután olyan 
bejelentés érkezett a 112-es egységes 
segélyhívó számra, miszerint robbanó-
szerkezetet helyeztek el az épületben. 
Az ítélőtáblánál reggel tárgyalás zajlott 
többek között Elena Udrea perében is, 
a 2009-es államfőválasztást megelőző 
kampány fi nanszírozásával kapcsolatos 
ügyben. A tárgyalást megszakították a 
bombariadó miatt, amely végül hamis-
nak bizonyult.

 

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
RO

VA
CC

IN
AR

E

 » B. L.

Cáfolta tegnap Ludovic Orban, a kor-
mány fő erejét adó Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) és a képviselőház elnöke, hogy 
elakadtak volna a koalíciós tárgyalások a 
megyei kormánymegbízottak elosztásáról. 
Orban szerint csak a prefektusok jogállá-
sának módosításáról szóló jogszabály el-
fogadására várnak – ez elvileg a héten ke-
rülhet a kormány asztalára –, ezt követően 
megállapodnak. A prefektusok jogállását 
úgy módosítják, hogy a jövőben már nem 
számítanak függetlennek nevezett köz-
tisztviselőnek, hanem a kormány politikai 

képviselői lesznek – ahogy ez a gyakorlat-
ban eddig is történt. Ezt követően Orban 
szerint egy-két héten belül megállapodás 
születhet a kormánymegbízottakról. Or-
ban megerősítette, hogy a PNL 23 prefek-
tusi és 47 alprefektusi tisztséget kap, az 
USRR–PLUS-nak 14 prefektusa és 28 alpre-
fektusa lesz, míg az RMDSZ-nek az előze-
tes megállapodás értelmében öt prefektusi 
és tíz alprefektusi tisztség jár.

Ugyanakkor kiszivárgott hírek szerint a 
koalíciós pártok azért nem tudtak eddig 
megállapodni a kormánymegbízotti tiszt-
ségek elosztásáról, mert mindegyiküknek 
más elképzelése van az elosztás algoritmu-

sáról, és jórészt gazdagabbnak számító me-
gyéket szeretnének. Az RMDSZ például nem 
olyan megyékben szeretne prefektusi tiszt-
séget, ahol a megyei önkormányzat elnökét 
vagy a megyeszékhely polgármesterét adja 
– mint Hargita, Kovászna, Maros vagy Szat-
már megyében–, hanem többek között a 
Bihar megyei kormánymegbízotti tisztségre 
pályázik, miután az önkormányzati válasz-
táson elvesztette a megyei önkormányzat 
elnöki tisztségét. Ezt viszont a PNL – amely 
a megyei közgyűlést és Nagyváradot is irá-
nyítja, és a prefektus is a párt színeiből ke-
rült ki – nem szívesen adná át, miközben az 
USR–PLUS is bejelentkezett rá.

Tovább késik a prefektusok elosztása

Máris megmutatkozott a hatása 
annak, hogy a Pfi zer–BioNTech-vak-
cina gyártója múlt héten a felét 
szállította le az előre egyeztetett 
mennyiségnek: halasztani kell egyes 
kategóriák beoltását.
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M ivel nem áll rendelkezésre ele-
gendő mennyiségű koronavírus 
elleni oltóanyag, újraidőzítik, és 

tíz nappal elhalasztják azok beoltásának 
időpontját, akik már foglaltak maguknak 
időpontot az erre szolgáló kormányzati 
honlapon, de nem tartoznak a kockázati 
csoportokba – jelentette be tegnap Valeriu 
Gheorghiță, az oltási kampány koordiná-
tora. Mint kifejtette, a jelenlegi számítások 
szerint 117 ezer vakcinával van kevesebb a 
szükségesnél, ennek pedig a legfőbb oka 
az, hogy a Pfi zer– BioNTech-vakcinából a 
cég múlt héten a gyártási folyamat optima-
lizálására hivatkozva az eredeti megálla-
podáshoz képest feleannyit szállított le.

Ennek nyomán a hatóságok arra a 
megoldásra jutottak, hogy a kockázati 
csoportok – a 65 évnél idősebb szemé-
lyek, illetve a krónikus betegek – oltása 
folyamatosságának biztosítása érdeké-
ben, azért, hogy megkaphassák mind az 
első, mind az emlékeztető oltást, január 
28-ától tíz nappal eltolják a nem ezen 
csoportokba, hanem a kulcsfontossá-
gú ágazatokban dolgozók közé tartozók 
oltási időpontját. „Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy a január 28. és február 11. 
közötti időpontra előjegyzett személye-
ket tíz nappal későbbre jegyzik elő, és 
február 8-ától az eredeti sorrendben ke-
rülnek sorra” – fogalmazott Gheorghiță.

Automatikusan új időpontot 
ad a rendszer
A koordinátor szerint az érintetteknek 
semmit sem kell tenniük, az oltás újra-
időzítését a honlap automatikusan elvég-
zi. A koordinátor elmondta, az újraidőzítés 
mintegy 35 ezer személyt érint.„Február 
5-éig nehezebb időszak következik” – 
mondta Gheorghiță, aki szerint túlléphe-
tünk ezen a perióduson, ha szolidárisak 
leszünk. Egyébként az oltási kampány ja-
nuár 15-én kezdődött második fázisában 
oltásra jogosultak közül a honlapon eddig 
jelentkezettek 72 százaléka a 65 év felettiek 
és a krónikus betegek soraiból került ki. Az 

eddig beoltottak 32,3 százaléka a kulcsfon-
tosságú ágazatok dolgozója. Eddig egyéb-
ként az egészségügyi dolgozók 90 százalé-
kát oltották be, vagy jegyezték elő oltásra.

Bode: nem terveznek szigorítást 
az új vírustörzs miatt
A jelenlegi helyzetben nem indokolja 
szigorúbb korlátozások bevezetését a ko-
ronavírus eddiginél fertőzőbb, Nagy-Bri-
tanniában azonosított változatának ro-
mániai megjelenése – szögezte le Lucian 
Bode belügyminiszter. A tárcavezető 
hétfőn este elmondta, hétfőn délután a 
belügyminisztériumban az egészségügyi 
tárca szakértőivel és járványügyi szakem-
berekkel egyeztettek a helyzetről, és arra 
a megállapításra jutottak: nem indokolt a 
korlátozások szigorítása, ugyanakkor arra 
kérte az embereket, hogy továbbra is tart-
sák be a higiéniai előírásokat, illetve oltas-
sák be magukat.

Eddig öt esetben mutatták ki az új ví-
rustörzset, legutóbb tegnap egy nyugdíjas 
férfi  szervezetében Konstancán. Bode sze-
rint a hatóságok mindent megtesznek az új 
vírus terjedésének megakadályozása érde-
kében, ugyanakkor a járvány elleni véde-
kezés leghatékonyabb módjának az oltást 
nevezte. Románia egyébként a vasárnapig 
beadott oltások száma alapján a hatodik 
helyen áll az EU-ban Németország, Olasz-
ország, Spanyolország, Franciaország és 
Lengyelország után. Magyarország a 13. 

Rossz hír. Gheorghiță megkapta a második oltást – sokaknak az elsőre is várniuk kell

TÍZ NAPPAL ELHALASZTOTTÁK A NEM KOCKÁZATI CSOPORTOK IMMUNIZÁLÁSÁT ROMÁNIÁBAN

Újraidőzítés oltóanyaghiány miatt

Korlátoznák az oltóanyagok kivitelét az EU-ból

Engedélyhez kell kötni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagok exportját 
az Európai Unióból (EU) a német szövetségi egészségügyi miniszter szerint. Jens Spahn 
a ZDF országos köztelevízióban tegnap elmondta: az engedélyeztetéssel biztosítani 
lehet, hogy „tudjuk, mit gyártanak Európában, mi hagyja el Európát, hova szállítják, 
és megvalósul-e a méltányos elosztás”. Hangsúlyozta, hogy nem a „Europe fi rst” – az 
EU az első – elvet, hanem a „Europe’s fair share”, vagyis az EU méltányos részesedése 
elvet kell érvényesíteni. A miniszter azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy az Európai Bi-
zottság új javaslata szerint fel kell állítani egy úgynevezett exportátláthatósági nyilván-
tartást, amelyben a vakcinagyártó cégeknek előre rögzíteniük kell az EU-ban előállított 
oltóanyagok üzleti szerződéseken alapuló kivitelét. A német szövetségi kormány szerint 
egyébként csak 65 éven aluliak beoltására engedélyezi az Európai Gyógyszerügynök-
ség (EMA) az új típusú koronavírus ellen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógy-
szergyár együttműködésével kifejlesztett vakcinát – jelentették német lapok hétfő 
este. Egészségügyi szakpolitikusok a Bildnek azzal magyarázták a korlátozást, hogy a 
szérumot főleg fi atalokon tesztelték.

Tíz százalék alatt a fertőzési arány

Bár ismét közel 30 ezer tesztet végeztek, háromezer alatti új koronavírus-fertőzést mu-
tattak ki: 29 082 tesztből – amelyből 14 079 PCR-, 6885 pedig antigénteszt volt – 2877 
lett pozitív, ami 9,89 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzések száma 715 438. Eköz-
ben a gyógyultak száma 3720 fővel 658 595-re nőtt, míg a kór szövődményeiben újabb 
97 személy hunyt el – közülük 96 krónikus beteg volt –, ezzel a halottak száma már 17 
938. A kórházakban 7922 fertőzöttet ápoltak, közülük már csak 102-t intenzív osztályon.




