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Lecserélnék az ombudsmant

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) le kívánja 
cserélni Renate Weber jelenlegi ombuds-
mant, akit még a korábbi szociálliberális 
kormány jelölt a tisztségbe – jelentette 
be Ludovic Orban pártelnök, a képviselő-
ház elnöke szombaton. Orban szerint a 
tisztség jelenlegi betöltőjének leváltása 
az intézmény „visszatértét” jelentené az 
alkotmányos és törvényes körülmények 
közé. Az elnök úgy véli, ehhez az szüksé-
ges, hogy a parlament elutasítsa az állam-
polgári jogok biztosának éves tevékenysé-
géről szóló jelentést. Hozzátette: a PNL az 
ügyészeket és bírákat vizsgáló ügyészség 
felszámolását is támogatja.

A SZAKMA ELUTASÍTÁSA ELLENÉRE IS FELSZÁMOLNÁ AZ ÜGYÉSZEKET VIZSGÁLÓ ÜGYÉSZSÉGET STELIAN

Szembe megy a CSM-mel a miniszter

Hiába véleményezte negatívan a 
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács az ügyészek és bírák által 
elkövetett törvénytelenségeket 
vizsgáló ügyészség felszámolását 
célzó törvénytervezetet, Stelian Ion 
igazságügy-miniszter nem hajlandó 
lemondani róla.

 » B. L.

N em hajlandó lemondani Stelian Ion 
igazságügy-miniszter az igazság-
szolgáltatásban történt visszaélése-

ket kivizsgáló különleges ügyészség (SIIJ) 
felszámolásáról, annak ellenére sem, hogy 
a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) negatívan véleményezte az ezt elő-
író törvénytervezetet.

A miniszter pénteken nyilatkozott az 
ügyben, miután a bírák és ügyészek te-
vékenységének felügyeletével megbízott 
testület csütörtökön este a kezdemé-
nyezés ellen foglalt állást. Ion pénteken 
közölte, hogy a CSM állásfoglalása el-
lenére is továbbküldte a kormánynak a 
törvénytervezetet. Szerinte ugyanis ezzel 
helyreállítja „a normalitást” az igaz-
ságszolgáltatásban, és emlékeztetett, 

az ügyészség felszámolására vonatkozó 
ígéret a kormányprogramba is bekerült. 
Hozzátette: megvizsgálják, szükségesek-e 
további „kiigazítások” az igazságszolgál-
tatásban. A CSM tagjai közül egyébként 
volt, aki azzal vádolta meg a minisztert, 
hogy politikai okokból akarja felszámolni 
az ügyészséget, és politikai alárendelt-
ségbe akarja vonni az igazságszolgálta-
tást. A CSM a tervezetet elutasító döntés 
indoklásában jelezte: a SIIJ felszámolása 
nyomán visszaállna az ügyészség 2018-
as létrehozását megelőző helyzet, amely 
szerint a többi ügyészség – köztük a kor-
rupcióellenes és a szervezett bűnözés 
elleni is – jár el a bírák és ügyészek által 
elkövetett törvénytelenségek kivizsgálása 
során. A CSM ugyanakkor úgy véli, a SIJJ 
megszüntetésére kidolgozott jogszabály 
nem tartalmaz eszközöket az igazságszol-
gáltatás függetlenségének garantálására, 
így nem biztosít kellő szintű védelmet a 
bírák és ügyészek számára a nyomásgya-
korlással szemben.

A CSM azt is megjegyzi ugyan a kérdő-
íves módszerrel megkérdezett ügyészek 
többsége – az összes közvádló mintegy fele 
adott választ – a SIIJ megszüntetése mel-
lett foglalt állást, 68 százalékuk egyetértett 
azzal, hogy egy bíró vagy ügyész ellen csak 
a legfőbb ügyész vagy a CSM jóváhagyá-

sával lehessen büntetőeljárást indítani 
vagy vádat emelni. A CSM véleményének 
konzultatív jellege van, vagyis az elutasító 
állásfoglalás nem kötelező érvényű. A SIIJ 
életre hívását az akkori, szociáldemokrata 
vezetésű kormány az igazságszolgáltatás 
és a titkosszolgálatok közötti, bizonyos 
körök számára kényelmetlen politikusok 
félreállítását szolgáló szövetséggel indo-
kolta. Mint ismeretes, a SIIJ létrehozását 
az akkori ellenzéki – jelenleg kormányon 
levő – Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is 
bírálta.

Emellett – panaszaik nyomán – az Eu-
rópai Bizottság és az Európa Tanács alkot-
mányügyi szaktestülete, a Velencei Bizott-
ság is megrótta az akkori balliberális, az 
RMDSZ által kívülről támogatott kormányt 
a megalakítása miatt. A bírálatok szerint 
ugyanis a SIIJ a bírák és ügyészek megfé-
lemlítésének és politikai befolyás alá vo-
násának eszköze lehet.

Ennek nyomán az USR egyik legfőbb 
politikai célkitűzése a SIIJ felszámolása 
volt, és a párt által delegált új igazság-
ügy-miniszter, Stelian Ion egyik első kez-
deményezése az ügyészség megszünteté-
sét célzó jogszabály kidolgozása volt. Ezt 
véleményezte most negatívan a bírák és 
ügyészek tevékenységét felügyelő szakmai 
szervezet. 
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben Romániában mától kezdenek 
oltani az AtraZeneca brit–svéd gyógy-

szergyártó és az Oxfordi Egyetem által ki-
fejlesztett koronavírus elleni vakcinával, 
visszakerült Magyarország azon országok 
listájára, ahonnan a Romániába beutazók-
nak negatív koronavírus-teszt felmutatása és 
karanténba vonulás kötelező.

Az AstraZeneca már a harmadik vakcina 
a Pfi zer-BioNTech és a Moderna oltása után, 
amelyet bevetnek a kór ellen. A február 15. 
és március 6. közötti időszakban összesen 
200 000 személy kaphatja meg az AstraZe-
neca vakcináját az újonnan megnyitott 180 
oltópontban, ahol csak ezzel oltanak. Amúgy 
szombaton újabb 196 560 adag érkezett a Pfi -
zer vakcinájából is. Az oltást koordináló bi-
zottság tegnapi közlése szerint Románia a 6. 
helyen áll a beadott oltások számát tekintve, 
és 5. azok arányát tekintve, akik az első (3,5 
százalék), illetve a második (2,1 százalék) ol-
tást megkapták. Eközben a koronavírus elleni 
küzdelmet koordináló országos operatív törzs 

(CNSU) csütörtök este frissítette a sárga zó-
nába tartozó országok listáját, amelyre ismét 
fölkerült Magyarország is, a döntés mától lép 
hatályba. A testület döntése a fokozottan fer-
tőző államokból érkezőkre érvényes. A sárga 
övezetbe sorolt országok listáján ezzel már 67 
állam szerepel.  Románia azokat az országo-
kat sorolja a „sárga zónába”, ahol az utóbbi 
két hétben a romániainál magasabb volt a ko-
ronavírus-fertőzések lakosságarányos száma. 
A sárga övezetből érkező személyeknek a be-
lépés előtt legtöbb 72 órával elvégzett negatív 
RT PCR-tesztet kell felmutatniuk és 10 napos 
karanténba kell vonulniuk Romániában. Ha 
a beutazó nem mutat fel koronavírustesztet, 

akkor 14 napos vesztegzárra köteles. Ezt le-
töltheti otthon vagy a bejelentett tartózkodá-
si helyen. A testület mostani határozatának 
egyik újdonsága, hogy karanténmentességet 
biztosít a koronavírus-fertőzésen legfeljebb 
kilencven, de – a pozitív teszttől számított – 
legalább tizennégy napja átesett utasoknak, 
illetve azoknak, akik igazolni tudják, hogy 
legalább tíz napja megkapták a koronavírus 
elleni oltás második adagját is.

A korábbi rendelkezéseknek megfelelően 
továbbra sem kerülnek karanténba és nega-
tív koronavírustesztet sem kell felmutatniuk 
azoknak a külföldről érkezőknek, akik 24 
órán belül elhagyják az ország területét. 

Ismét sárga zónában Magyarország

 » RÖVIDEN

Megrongálták Petőfi  Sándor egyetlen
horvátországi mellszobrát
Ismeretlen tettesek tegnapra virradóra 
megrongálták Petőfi  Sándornak a ke-
let-szlavóniai Harasztiban lévő egyetlen 
horvátországi kültéri mellszobrát – 
közölte Szenn Péter, a Horvátországi 
Református Keresztyén Kálvini Egyház 
(HRKKE) püspöke az MTI-vel. A bronz-
ból készült mű Hunyadi László maros-
vásárhelyi szobrászművész alkotása. Az 
alkotást közadományokból állították az 
egyház kezdeményezésére, és 2014. már-
cius 15-én avatták fel Haraszti főterén. A 
püspök elmondta: nem tudják, hogy a 
mellszobrot színesfémtolvajok próbál-
ták-e meg eltulajdonítani, és tettüket 
anyagi haszonszerzés motiválta, vagy 
magyarellenes cselekedetről van szó, de 
a felháborodás óriási. „Az így is gyenge 
lábakon álló haraszti magyar identitás 
most a földön hever” – fogalmazott, 
utalva arra, hogy a szobor a talpazatról 
ledöntve, arccal a földre dőlt.

Orbán Viktor: húsvétig minden 
regisztrált beoltható
Ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az 
oltás, húsvétig minden eddig regiszt-
ráltat be lehet oltani a koronavírus 
ellen – mondta Orbán Viktor pénteken a 
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! 
című műsorában. A magyar kormányfő 
jó hírnek nevezte, hogy már mintegy 
700 ezren védettek Magyarországon: 310 
ezren már legalább egy oltást megkap-
tak, 383 ezren pedig már igazoltan átes-
tek a betegségen. Orbán Viktor kiemelte: 
ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az 
oltás – ami nincs messze már –, akkor 
húsvétig minden eddig regisztráltat be 
tudnak oltani, 2 millió 448 ezer embert. 
Május végén, június elején pedig ez 
a szám elérheti a 6,8 milliót, ami azt 
jelenti, hogy Magyarországon egy vele 
azonos méretű és lélekszámú európai 
országhoz képest 3,5 millióval több 
embert lehet beoltani – mondta.

Gyurcsány: politikatörténeti 
az ellenzéki összefogás
Gyurcsány Ferenc politikatörténeti jelen-
tőségűnek nevezte az ellenzéki pártok 
összefogását. A Demokratikus Koalíció 
elnöke szombati, online évértékelőjén 
úgy fogalmazott: az elmúlt esztendőben 
„a legjobb dolog, ami történt velünk”, az 
az, hogy megszületett „Orbán-rendsze-
rének” hazafi as, európai, demokratikus 
ellenzéke.     Hosszú idő kellett, hogy 
mindenki megértse, Magyarországon rég-
óta nem demokratikus versengés zajlik, 
hanem alapvetően egy autokratikus, 
sok tekintetben diktatórikus rendszerrel 
szemben kell fellépnie egy olyan ellen-
zéknek, amelynek csak akkor van esélye 
győzni és „helyreállítani a normalitást”, 
ha közös politikai, választási erőként 
mutatja meg magát – mondta.

Lavrov: Moszkva kész megszakítani 
a viszonyt az EU-val
Az európai uniós kapcsolatok megsza-
kítását helyezte kilátásba pénteken az 
orosz külügyminiszter az országát érintő 
esetleges brüsszeli szankciókra válaszul. 
„Készek vagyunk erre. Ha még egyszer 
azt látjuk (....), hogy egyes területeket 
olyan szankciókkal terhelnek, amelyek 
kockázatot teremtenek a gazdaságunk 
számára, egyebek között a legérzéke-
nyebb ágazatokban” – mondta egy 
kérdésre válaszolva Szergej Lavrov a 
Szolovjov LIVE YouTube-csatornán. „Mi 
nem akarunk elszigetelődni a világtól, de 
készen kell állnunk erre. Ha békét akarsz, 
készülj a háborúra!” – tette hozzá.

Nem enged. Stelian Ion miniszter minden áron felszámolna egy ügyészséget

Kétezer alatt az új fertőzöttek száma

Az alacsonyabb hétvégi tesztszám nyomán az újonnan felfedezett koronavírus-fertő-
zöttek száma is csökkent a tegnapi adatok szerint: 24 óra alatt 11 822 PCR- és 2798 
antigéntesztből 1872 lett pozitív, ami 12,8 százalékos arány. Az összes fertőzött száma 
ezzel 761 963. A gyógyultak száma 1757 fővel 708 151-re nőtt. A kór szövődményeiben 
41-en hunytak el, mindannyian krónikus betegek voltak. Az elhunytak száma ezzel már 
19 366. A kórházakban 6952 fertőzöttet ápoltak, közülük 964-et intenzív osztályon.




