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KAPCZA MIKOLT KOLOZSVÁRI ÜGYVÉD AZ ALAPFOKÚ DÖNTÉSRŐL

Bírósági intést kapott
az oltásfeltétel-rendszer

Amint arra számítani lehetett, jogilag könnyen támadható az átoltottságot 
vagy negatív koronavírusteszt felmutatását taglaló, rendezvényekre vo-
natkozó kormányzati feltételrendszer: a kolozsvári táblabíróság alapfokon 
részben törölte a vonatkozó kormányhatározat előírásait. A keresetet be-
nyújtó Kapcza Mikolt ügyvéd a Krónikának elmondta, elsősorban diszkri-
minációra hivatkoztak a tárgyalás során: nem lehet közvetetten kötelezővé 
tenni a vakcinát azzal, hogy feltételként határozzák meg a beoltottságot. 
Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke korábban 
jelezte lapunknak, hogy várhatóan lesznek ilyen jellegű perek. 3.»

Engedni kell? A kolozsvári táblabíróság döntése szerint nem lehet beoltottsághoz kötni a fesztiválrészvételt sem

Marosvásárhely:
leltárba vett gondok
Kifi zeti ugyan a marosvásárhelyi 
önkormányzat az előző városve-
zetés miatt kirótt pénzbírságokat, 
ám a szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezésének elmulasztásá-
ért beperelik a Dorin Florea volt 
polgármestert. 4.»

Megsarcolná
a multikat a G7
A globális tevékenységű vállalatok 
ott adózzanak, ahol áruikat vagy 
szolgáltatásaikat forgalmazzák – 
ez a fő célja a világ hét vezető ipari 
hatalmának pénzügyminiszterei 
által tett javaslatnak. Winkler Gyu-
la EP-képviselő szerint egyértelmű, 
hogy a válságból való kilábalás 
során minden országnak jó lenne, 
ha növekednének az adóbevételei, 
de a globális minimális adóról is 
még viták vannak.  8.»

Idegen az ellenzéktől
a nemzetpolitika
Biztosra vehető, hogy a jövő évi 
magyarországi választási kam-
pánynak része lesz a határon túli 
magyarokat érintő tematika. Mire 
számíthatnak a külhoniak az 
ellenzéki pártoktól? A budapesti 
Századvég Alapítvány elemzése 
szerint a magyarországi baloldal 
pártjainak megnyilvánulásai alap-
ján jól kirajzolódik, hogy nem ren-
delkeznek világos és következetes 
külhoniakra vonatkozó támogató 
politikával.  4.»

A Biden fi ú vitatható
romániai ügyletei
Hunter Biden, Joe Biden jelenlegi 
amerikai elnök, akkori alelnök fi a 
közreműködött abban, hogy ame-
rikai közvetítéssel és befolyással 
„megmentsék” a korrupcióellenes 
ügyészségtől a korrupcióval meg-
vádolt román üzletembert, Puiu 
Popoviciut. A Daily Mail szerint 
a kampány részeként a román 
kormánnyal is egyeztetni próbál-
tak.  5.»

 » A jogász 
szerint mindenki 
szabadon eldönt-
heti, hogy felve-
szi, vagy sem az 
oltást, ebből a 
döntésből pedig 
nem származhat 
sem előnye, sem 
hátránya.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Újra útra kelt az aradi teátrum
szórványkaravánja  9.»

Virtuóz férfitáncok
Kárpát-medencei színpadokon  12.»
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