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Már 750 ezer fölött az igazolt fertőzöttek száma

Az előző napihoz képest jóval több teszttel ismét meghaladta a háromezret az egy 
nap alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma a tegnapi adatok szerint: 
34 001 mintából – ebből 26 404 PCR- és 7597 antigénteszt – 3048 lett pozitív, ami 
8,96 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 752 482. A gyógyultak 
száma 3136 fővel 698 534-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 79 fertőzött – kö-
zülük 75-en krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma 19 135. A kórhá-
zakban az előző napinál kevesebb, 7233 fertőzöttet ápoltak, közülük viszont az egy 
nappal korábbihoz képest többen, 955-en voltak intenzív osztályon.

Az EU növelni akarja az oltóanyaggyártási kapacitását

Mivel globálisan alábecsültük a koronavírus elleni oltások előállításának nehézségeit, 
az Európai Unió most növelni akarja az oltóanyaggyártási kapacitását – jelentette ki az 
Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén tegnap. Ursula 
von der Leyen az Európai Unió oltási stratégiájáról tartott EP-vitán azt mondta: az, 
hogy az oltóanyagok kifejlesztésére szánt időt néhány hónapra sikerült csökkenteni, 
azt eredményezte, hogy a tudomány megelőzte az ipart. Kiemelte, ahhoz, hogy az ipar 
alkalmazkodni tudjon a tudomány tempójához, az EU-nak be kell fektetnie a kapaci-
tásfejlesztésbe. A világjárványokra való jobb felkészülés biztosítására az Európai Unió 
emellett külön hatóságot hoz létre. Közölte, a felkészülést és reagálást segítő uniós 
hatóság (HERA) felügyelni fogja az oltóanyagok és gyógyszerek fejlesztésének és gyár-
tásának folyamatát, különös tekintettel a koronavírus új változatainak megjelenésére.

KÉTSZÁZEZER SZEMÉLY SZÁMÁRA VÁLT HOZZÁFÉRHETŐ AZ ASTRAZENECA VAKCINÁJA

Várják az oltásra vágyókat
Tegnaptól immár az AstraZeneca 
vakcinájával való oltásra is lehet 
időpontot foglalni, miután elindult 
az előjegyzés az oltási időpontokra 
abban a 180 oltóközpontban, ahol 
ezt az oltást adják majd be a jelent-
kezőknek.
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K étszázezer meghirdetett időponttal 
tegnaptól lehetővé vált a regisztráció 
abba a hétfőn nyíló, 180 új oltóköz-

pontba, amelyekben az Európai Unióban 
harmadikként jóváhagyott, a brit–svéd 
AstraZeneca gyógyszergyártó és az Ox-
fordi Egyetem által közösen kifejlesztett 
oltóanyagot adják be a jelentkezőknek. Az 
erre szolgáló internetes felületen egyelőre 
a február 15. és a március 6. közötti idő-
szakra lehet oltási időpontot előjegyezni, 
ezt követően az ígéretek szerint napon-
ta frissítik a foglalási adatokat. Valeriu 
Gheorghiță, az oltási kampány koordiná-
tora korábban elmondta, március végéig 
összesen ötszázezer időpontot hirdetnek 
meg ezeken az oltópontokon.

Mint ismeretes, mivel az idősebb kor-
osztály szervezetére gyakorolt hatásának 
dokumentációit számos EU-tagállam elég-
telennek találta, számos helyen csak a fi a-
talabb korosztálynak ajánlják a vakcinát – 
így van ezzel Románia is, ahol a 18 és 55 év 
közötti korosztályhoz tartozókat oltják be a 
vakcinával. Ugyanakkor még ez sem a szé-
lesebb rétegeknek szól: továbbra is a má-
sodik körben érintett krónikus betegek és a 
kulcsfontosságú ágazatok dolgozóinak je-
lentkezését várják. A mindenkit érintő har-
madik szakasz várhatóan áprilisban indul.

Elcserélt vakcinák
Gorj megyében eközben bűnügyi nyomo-
zás indult hivatali mulasztás miatt, mi-
után egy Târgu Jiu-i férfi nak az elsőként 
beadott Pfi zer helyett a Moderna vakci-

náját adták be emlékeztető oltásként. A 
Gorj megyei tisztiorvosi szolgálat vezető-
je szerint a férfi  feleségével együtt jelent 
meg az oltóponton az emlékeztető oltást 
felvenni, és a személyzet elmondása sze-
rint a nő a Pfi zer feliratú oltópontba ment 
be, míg a férfi  abba, amelyen a Moderna 
felirat állt. A tévedést nem vették észre 
idejében, most azt vizsgálják, kié a fele-
lősség. Az oltási kampányt koordináló 
testület szerint a férfi  nincs veszélyben, 
mivel mindkét vakcina ugyanazon elv 

alapján működik. Igaz, a Pfi zer esetében 
három, míg a Modernáéban négy hét a 
két oltás között javasolt szünet.

Meghosszabbodik a veszélyhelyzet
Tegnap a kormány tagjai is megkapták 
a második vakcinát három héttel az első 
után. Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes arról beszélt: meggyőződése, hogy 
az oltásoknak köszönhetően néhány hó-
nap múlva olyan kevés eset lesz, hogy visz-
szatérhetünk a normális életünkhöz.

Felszólította az embereket, hogy bíz-
zanak a tudományban, az orvosokban és 
az oltásban, amely a legkorszerűbb az or-
vostudomány történetében. Mindeközben 
a koronavírus elleni küzdelemért felelős 
országos operatív törzs a veszélyhelyzet 
újabb 30 nappal történő meghosszabbítá-
sát javasolta a kormánynak, az eddig ha-
tályos korlátozások megtartásával, illetve 
azzal az új javaslattal, hogy ezentúl a te-
lepülések fertőzöttségi rátájába számolják 
bele a gócpontokat is.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyesült Államok kongresszusának 
szenátusa kedden este – kelet-európai 

idő szerint már éjfél után – 56:44 arányban 
megszavazta, hogy Donald Trump koráb-
bi elnök alkotmányos felelősségre vonása 
(impeachment) nem alkotmányellenes. A 
voksolást órákon át tartó vita előzte meg al-
kotmányos kérdésekről. A szavazásra azért 
volt szükség, mert Trump ügyvédei azzal 
álltak elő, hogy hivatalban már nem lévő 
elnök ellen az alkotmány nem teszi lehető-
vé az impeachment eljárást.

A szenátusi tárgyalás így tegnap folyta-
tódott, pontosabban elkezdődött az érdemi 
része a vád érveinek ismertetésével. Trump 

ellen a demokrata képviselők lázadás szí-
tása címén emeltek vádat, a Capitolium ja-
nuár eleji megtámadása előtt tartott nagy-
gyűlésen mondott gyújtó hangú beszéde 
miatt, amely után hívei megrohamozták a 
törvényhozás épületét, ahol a szenátus ép-
pen a Trump által elveszített novemberi el-
nökválasztás eredményét készült hitelesíte-
ni. Az incidensben öten életüket vesztették, 
köztük egy rendőr is.

A tárgyalás várhatóan egy hétig tart. 
Mind a vád, mind a védelem 16 órát kap 
érvei ismertetésére, napi legfeljebb 8 órá-
ban. A demokraták szerdán és csütörtökön, 
Trump ügyvédei pénteken és szombaton 
kapnak szót. Később lesz alkalmuk a sze-
nátoroknak kérdéseket is feltenni, és továb-

bi eljárási szavazások is lehetnek. Trump az 
első amerikai elnök, aki ellen a képviselő-
ház két alkalommal is a felmentési eljárás 
megindítására szavazott; 2019-ben hivatali 
hatalmával való visszaéléssel és a kongresz-
szus munkájának akadályozásával indult 
vele szemben impeachment eljárás, akkor a 
szenátus felmentette.

Nagy valószínűséggel most is ez lesz az 
eljárás vége, ugyanis az elítéléshez a szená-
tusban kétharmados többség kell, márpe-
dig a testületben 50:50 a republikánusok 
és a demokraták aránya. Így legalább 17 
republikánusnak is támogatnia kellene az 
elnök elítélését, márpedig a keddi szavazá-
son is csak hat voksolt a Trump elleni im-
peachment alkotmányossága mellett. 

Jöhet az újabb eljárás Donald Trump ellen
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Megint a magyar médiaszabadságért
aggódik az EU
A budapesti Klubrádió esete súlyosbítja 
a magyarországi médiaszabadsággal és 
pluralizmussal kapcsolatos aggodalma-
inkat – jelentette ki Christian Wigand, 
az Európai Bizottság illetékes szóvivője 
tegnap a testület sajtótájékoztatóján. „A 
uniós államok jogállamisági helyzetét 
elemző tavalyi jelentésünkben már kife-
jeztük az ezzel összefüggő aggályokat” 
– tette hozzá. Hangsúlyozta: a bizottság 
már kapcsolatba lépett az illetékes ma-
gyar hatóságokkal, hogy garantálják, 
a rádiócsatorna továbbra is legálisan 
folytathassa tevékenységét. Wigand 
szerint a bizottság megvizsgálja, hogy 
a Klubrádióval kapcsolatos bírósági 
döntés mennyire van összhangban az 
uniós joggal, illetve a döntéshozatal 
során betartották-e a vonatkozó uniós 
jogszabályokat. Kedden Dunja Mija-
tovic, a strasbourgi székhelyű Európa 
Tanács emberi jogi biztosa úgy értékelt: 
a Klubrádió frekcvenciájának megvo-
nása szomorú nap a média szabadsága 
számára. A Fővárosi Törvényszék ítélete 
kedden megerősítette, hogy a Klubrá-
dió által használt frekvenciára szóló 
jogosultság megújítása iránti kérelmet 
jogszerűen, törvényi kizáró ok miatt 
utasította el a médiatanács. A Klubrá-
dió hét évre szóló hatósági szerződése a 
Budapest 92,9 MHz használatára 2014. 
február 14-étől 2021. február 14-éig 
tart. A médiatanács a rádió megújítási 
kérelmét a médiatörvény rendelkezése-
inek megfelelően 2020 szeptemberében 
elutasította.

Nemzetközi körözés az oroszországi
tüntetések szervezője ellen
Nemzetközi körözést adott ki az orosz 
Nyomozó Bizottság (SZK) szerdán az 
Alekszej Navalnij regionális törzseit irá-
nyító Leonyid Volkov ellen, aki az elmúlt 
hetek nem engedélyezett oroszországi 
tüntetéseinek főszervezője volt. Az SZK 
közölte, hogy a bíróság ügyrendbe vette a 
gyanúsított távollétében való letartózta-
tását szorgalmazó keresetet.

Erdogan: Cipruson a kétállami
megoldáson kívül nincs más kiút
Recep Tayyip Erdogan török államfő 
tegnap Ankarában kijelentette, hogy 
Kiriákosz Micotákisz görög miniszterel-
nök minapi állásfoglalásával szemben az 
évtizedek óta kettéosztott Ciprus ügyé-
ben „a kétállami megoldáson kívül nincs 
más kiút”. Micotákisz hétfőn Níkosz 
Anasztasziádisz ciprusi elnökkel talál-
kozott Nicosiában, hogy összehangolják 
álláspontjukat a ciprusi béketárgyalá-
sok újraindítását célzó, ENSZ-szervezte 
márciusi konferencia előtt. Micotákisz és 
Anasztasziádisz egyetértett abban, hogy 
a ciprusi görög és török közösség közötti 
konfl iktusnak csakis szövetségi megol-
dása lehet.

Az EU továbbra is kiáll Ukrajna
területi integritása mellett
Az Európai Unió továbbra is határozottan 
kiáll Ukrajna területi integritása mellett 
– hangsúlyozta Oroszország beavatko-
zását bírálva Valdis Dombrovskis, az 
Európai Bizottság alelnöke az Európai 
Parlament (EP) EU és Ukrajna közötti 
társulási megállapodás végrehajtásáról 
szóló vitája keretében kedden. A biztos 
elmondta: Európában nem lehet katonai 
erőt, erőszakot alkalmazni, országok 
lerohanására. Az EU segíteni kíván az 
ukrán válság megoldásában és ezt az új 
Oroszország elleni szankciók bevezetése 
is alátámasztja.

Lehet jelentkezni. Már az AstraZeneca vakcinájának beadására is lehet időpontot kérni




