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Székelyföldi vezetők a Minority
SafePack napirendre tűzését kérik
Székelyföldi önkormányzati vezetők a 
Minority SafePack európai polgári kez-
deményezés újbóli napirendre tűzését 
kérik az Európai Bizottságtól egy csü-
törtöki közös nyilatkozatban. A Hargita, 
Kovászna és Maros megye önkormány-
zatának elnöke, valamint a székelyföldi 
városok polgármesterei által jegyzett 
nyilatkozat megállapítja: a romániai 
magyar közösség várakozással tekintett 
az ország EU-csatlakozására. Az önkor-
mányzati vezetők megdöbbenésüknek és 
értetlenségüknek adtak hangot amiatt, 
hogy az Európai Bizottság 2021. január 
15-én eldöntötte: nem indít jogalkotást 
a Minority SafePack európai polgári 
kezdeményezés javaslatai alapján.    

Élesedő orosz–amerikai konfl iktus
Biden nyilatkozata miatt
Az orosz külügyminisztérium konzultáci-
óra hazarendelte az ország washingtoni 
nagykövetét szerdán este, arra reagálva, 
hogy Joe Biden amerikai elnök az ABC 
televíziónak adott interjújában gyilkos-
nak minősítette orosz hivatali partnerét, 
Vlagyimir Putyint.   Joe Biden az ABC-
nek nyilatkozva kilátásba helyezte, hogy 
Putyin „meg fog fi zetni” a 2020-as ame-
rikai elnökválasztásba történt állítólagos 
orosz beavatkozásért. Marija Zaharova 
orosz külügyi szóvivő az incidenst köve-
tően közölte, hogy a moszkvai diplomáci-
ai tárca a kétoldalú kapcsolatok jövőjére 
vonatkozó konzultációra hazarendelte 
Anatolij Antonov nagykövetet. Putyin 
válaszul csütörtökön jó egészséget kívánt 
Bidennek. Az elnök azt fejtegette, hogy 
mások megítélésében mindenki önmagá-
ból indul ki. 

NAGYOBBAK AZ ELŐNYÖK, MINT A KOCKÁZAT: AZ EURÓPAI SZAKHATÓSÁG TOVÁBBRA IS HASZNÁLATRA AJÁNLJA AZ OLTÁST

Gyógyszerügynökség: biztonságos az AstraZeneca
Az Európai Gyógyszerügynökség 
szerint biztonságos és hatásos az 
AstraZeneca koronavírus elleni vak-
cinája, ezért továbbra is ajánlják az 
alkalmazását.
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A z AstraZeneca brit–svéd gyógyszer-
gyártó és az Oxfordi Egyetem által 
közösen kifejlesztett koronavírus el-

leni oltás biztonságos és hatékony, megvé-
di az embereket a Covid–19-betegség súlyos 
formáitól, és nincs bizonyítható kapcsolata 
az egyes beoltott személyek szervezetében 
jelentkezett vérrögképződéssel – jelen-
tette be csütörtökön este Emer Cooke, az 
Európai Unió gyógyszerfelügyeleti ható-
ságának szerepét betöltő Európai Gyógy-
szerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatója 
az oltóanyag vizsgálatát követően. Cooke 
szerint az oltás előnyei nagyobbak, mint 
az általa jelentett esetleges kockázat, így 
továbbra is ajánlja az alkalmazását az uni-

ós tagállamoknak. Mindazonáltal megje-
gyezte: az ügynökség továbbra is vizsgálja 
az oltóanyag hatásait, mivel nem zárható 
ki teljesen az összefüggés a vakcina és a 
véralvadással kapcsolatos esetek között. A 
sajtótájékoztatón elhangzott: az oltás meg-
vizsgált szállítmányaiban nem találtak mi-
nőségi problémákat.

Mint ismeretes, az EMA azt követően 
indított vizsgálatot az AstraZeneca által 
gyártott vakcina ügyében, hogy fölme-
rült: összefüggés lehet az oltóanyag és 
egyes olyan agyi vérrögképződések, ezek-
hez kapcsolódó halálesetek, illetve vér-
alvadási problémák között, amelyek az 
oltást megkapott személyek szervezeté-
ben léptek föl. 15 európai ország a gyanú 
miatt föl is függesztette a vakcina hasz-
nálatát. Románia ugyanakkor továbbra 
is használta az oltást, arra hivatkozva, 
hogy a vizsgálat eredményéig maguk az 
EMA illetékesei is azt javasolták, hogy a 
tagállamok ne függesszék fel a vakcina 
alkalmazását. Eközben még szerda este 
Carolina Darias egészségügyi miniszter 

közölte: a spanyol gyógyszerügynökség 
két újabb trombózisos esetet vizsgál az 
AstraZeneca-vakcinával kapcsolatban. 
Tájékoztatása szerint arra keresik a vá-
laszt, hogy az eddig ismert három spa-
nyol esetben a vakcina mellékhatásaként 
alakult-e ki trombózis pácienseknél.

 Romániában eközben újabb baki történt: 
Valriu Gheorghiţă, az oltási kampány ko-
ordinátora személyesen hívott fel szerdán 
este egy bukaresti férfi t, hogy elnézést kér-
jen tőle és megnyugtassa, miután kiderült, 
hogy tévedésből a Moderna vakcináját ad-
ták be neki emlékeztető oltásként, miután 
először a Pfi zer oltóanyagával oltották be. 

A koordinációs bizottság szerint Gheorg-
hiţă megnyugtatta a férfi t, hogy egészség-
ügyi szempontból nincs veszélyben, és 
nem szükséges újra beoltatnia magát. A 
férfi  elmondta, bár többször is jelezte, hogy 
Pfi zert kapott, és nála volt az oltási igazolás 
is, mégis megtörtént a baki. Az ügyeletes 
orvos ekkor azt javasolta, hogy hagyja jóvá: 
az emlékeztető oltásnak is a Pfi zert írják 
be, mivel másképp a rendszer nem tudja 
kiállítani az igazolást, ám a férfi  ebbe nem 
egyezett bele. A koordinációs bizottság kö-
zölte: vizsgálatot rendeltek el az ügyben, a 
férfi  pedig megkapja az igazolást, amelyen 
mindkét vakcinát feltüntetik.
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Maradt a 6100 fölötti esetszám, de több a súlyos beteg

Az előző napihoz alakult a 24 óra alatt felfedezett koronavírus-fertőzöttek száma a 
csütörtöki adatok szerint: 38 385 tesztből 6174 lett pozitív, ami 16,08 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 881 159. A gyógyultak száma 4137 fővel, 
794 950-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 90 fertőzött – közülük 83-an króni-

kus betegek voltak –, így az elhalálozások száma már 21 877. A kórházakban 11 478 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1286-ot intenzív osztályon. Több az előnye. Emer Cooke: az oltóanyag hatékonyan véd a Covid–19 súlyos formái ellen
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Az RMDSZ célja a hatályos törvények 
közötti ellentmondások felszámolása 

volt azzal a módosító indítvánnyal, amelyet 
az átláthatósági törvényhez nyújtott be, és 
amely kapcsán román civil szervezetek azzal 
vádolták meg a szövetséget, hogy ki akarja 
vonni magát az átláthatósági jogszabály ha-
tálya alól – jelentette ki a Krónikának csü-
törtökön Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. 
A nagyváradi honatya, aki beterjesztőként 
jegyzi a módosító javaslatokat, lapunknak 
elmondta: összesen négy jelentősebb témá-
ban nyújtottak be módosító javaslatokat a 
2001/544-es törvényhez, amely a közérdekű 
információkhoz való hozzáférést biztosítja, 
és amelynek a módosítása jelenleg folyamat-
ban van a parlamentben. Mint kifejtette, egy 
javaslatcsomagról van szó, amely a törvény 
több, mintegy 11 pontját érinti, és ezek egy 
részét a módosításokat tárgyaló művelődési 
bizottság is elfogadta. „Ezek voltak azok a 
pontok, amelyeket nem politizáltak túl a mé-
diában” – magyarázta Szabó.

Ki közhasznú és mik a jogosultságai?
 A problémás téma ugyanakkor a közhasznú-
ságra vonatkozik. Az átláthatósági törvény 
azt mondja ki, hogy a közhasznú, magánjogi 
intézményekre vonatkozik. „Romániában 
a magánjogi közhasznúságra vonatkozó cí-
met egy procedúra alapján lehet megkapni. 
Ezt egy 1994-es törvény szabályozza. Mi azt 
mondtuk, hogy az átláthatósági törvényben 
pontosítani kell, hogy a közhasznúsági stá-
tust a közhasznúságot szabályozó törvény 
alapján értelmezik. Az ugyanakkor nem le-
hetséges, hogy a közhasznú intézményekre 
vonatkozó kötelezettségeket mindenkire ki-
terjesztjük, de a jogokat nem” – szögezte le 

a honatya. Kiemelte: a közhasznúsági státus 
eléréséhez azért szükséges kormányhatáro-
zat, mert az a kötelezettségek mellett a már 
említett jogokkal is jár. Kérdésünkre kifejtet-
te: ezek a többi civil szervezethez képest töb-
bek között pályázaton kívüli önkormányzati 
támogatási lehetőségeket jelentenek.

Szabó elmondta: az RMDSZ-nek megfelel-
ne az átláthatósági törvény olyan módosítá-
sa, hogy a közhasznúsági törvény alapján a 
közhasznú magánjogi intézmények megkap-
ják ezeket a jogosultságokat. Az azonban, 
hogy homályos maradjon a törvény, és csak 
a kötelezettségeket vonatkoztassák az érin-
tett intézményekre, a jogosultságokat nem, 
nem. Szabó szerint a másik alternatíva a 
közhasznúsági törvény módosítása lenne, 
mivel jelenleg a két jogszabály nincs össz-
hangban egymással. „Az nem lehet, hogy az 
átláthatósági törvényben kötelezettségeket 
terjesszenek ki civil szervezetekre, amelyek a 
közhasznúsági törvény értelmében nem köz-
hasznúak, de jogosultságokat nem”–  hang-
súlyozta Szabó. Kérdésünkre elmondta, bár 
a többi témakörben benyújtott módosítások-
ból többet is elfogadott a képviselőház mű-
velődési bizottsága, ebben az esetben ma-
radt az eredeti, általa homályosnak tartott 
megfogalmazásnál. Ugyanakkor a szöveg a 
továbbiakban még módosulhat. Szabó Ödön 
cáfolta a román civil szervezetek által sugallt 
értelmezést, miszerint a módosítás célja az 
lenne, hogy az RMDSZ kivonja magát az el-
számoltatás alól. Mint megírtuk, húsz román 
civil szervezet szerint a közpénzek felhasz-
nálásának átláthatóságát szolgáló módosí-
tások közé az RMDSZ nevében Szabó Ödön 
iktatott olyan módosító indítványokat, ame-
lyek ellehetetlenítenék az átláthatóság növe-
lését, és kivonnák az RMDSZ-t a törvény ha-
tálya alól. A szervezetek értelmezése szerint 

az RMDSZ javaslata szerint csak azoknak a 
civil szervezeteknek kellene beszámolniuk 
a kapott közpénzek elköltéséről, amelyek 
kormányhatározattal nyerték el a közhasznú 
státust. Az RMDSZ és egyes kisebbségi szer-
vezetek pedig nem tartoznak ezek közé.

Kevésbé megosztó 
módosító javaslatok
Egyébként Szabó elmondta, egy másik fon-
tos téma, amelyben utólag elfogadott módo-
sító javaslatot nyújtottak be, az átláthatósági 
törvény azon cikkelyét érinti, amely leszöge-
zi: ha valamely intézmény kihágást követ el 
ezen törvény ellen, akkor a felettes vagy irá-
nyító szerv bírságolja meg.

„Én erre megkérdeztem, hogy a jelenlegi 
alkotmány alapján magyarázzák el: ki a fe-
lettes szerve az államfői hivatalnak, a par-
lamentnek vagy az alkotmánybíróságnak, 
illetve az önkormányzatoknak? Utólag aztán 
ők maguk is elismerték, hogy ez egy alkot-
mányellenes kitétel” – ecsetelte Szabó.

Egy másik témakör a fokozatosság elvét 
érinti. Jelenleg ugyanis a jogszabályban az 
szerepel, hogy a törvényt megsértő elkövető 
intézményeket meg kell bírságolni. Ez Sza-
bó szerint azért alkotmányellenes, mert van 
egy általános érvényű törvény, amely szerint 
fokozatosan kell szankcionálni. Első körben 
ugyanis lehet, hogy elég csupán egy fi gyel-
meztetés. A további fontos elem a fegyelmi 
eljárás kérdése. Ha ugyanis egy intézmé-
nyen belül valaki fegyelmi vétséget követ el, 
az illető intézmény saját hatáskörben belső 
fegyelmi eljárást folytat le. A törvényben 
ugyanakkor az szerepel, hogy a fegyelmi 
bizottsági döntést egy külső fél is megtá-
madhatja. Ez pedig szembemegy azzal a 
jogelvvel, hogy az érintettek döntését külső 
személy nem fellebbezheti meg.

Az RMDSZ állítja, nem gátolja az átláthatóságot




