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Dan Barna: szigorúbban kellene bánni
az oltatlanokkal
Az oltatlanokat érintő szigorúbb korláto-
zásokkal ösztönözné az embereket a 
koronavírus elleni oltás felvételére Dan 
Barna miniszterelnök-helyettes, az 
USR–PLUS társelnöke. A politikus ked-
den este a B1 televízióban nyilatkozva 
kijelentette: az oltatlanok számára még 
teszttel sem tenné lehetővé a rendezvé-
nyek látogatását. „Szerintem az oltás 
kapcsán jóval szigorúbb intézkedésekre 
lett volna szükség, korlátozni kellett vol-
na a rendezvényeken való részvételt, oly 
módon, hogy még a tesztet sem kellett 
volna elfogadni, csak beoltott személyek 
lehessenek jelen, hogy ösztönözzük az 
oltás felvételére őket” – hangoztatta 
Barna. Indoklásul a koronavírus-jár-
vány indiai eredetű, delta variánsa által 
okozott negyedik hullámának terjedését 
hozta fel. Eközben a tegnapi adatok 
szerint nőtt a 24 óra alatt koronaví-
rus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
13 077 PCR- és 11 970 antigéntesztből 79 
lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 1 081 405, a gyógyultaké 90 fővel 
1 046 537-re nőtt. A kór szövődményei-
ben 24 óra alatt hárman hunytak el, hat 
korábbi halott esetében pedig megerősí-
tést nyert, hogy az elhalálozás a korona-
vírus-fertőzéshez köthető. Mindannyian 
krónikus betegek voltak. Az elhunytak 
száma ezzel 34 242. A kórházakban 292 
fertőzöttet ápoltak, közülük 51-et inten-
zív osztályon.
 
Szĳ jártó: a törvény nem mossa össze
a pedofíliát és a homoszexualitást
Hamis hír, hogy az egyes rendelkezései 
miatt sokak által bírált magyar gyermek-
védelmi törvény összemosná a pedofíliát 
és a homoszexualitást – jelentette ki 
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter a CNN hírtelevíziónak 
adott interjújában. A tárcavezető kedden 
este leszögezte, a törvény egyik része szi-
gorú következményeket ír elő a pedofília 
vonatkozásában, másik része pedig a 
kiskorúak szexuális orientációval kap-
csolatos neveléséről szól. „Ez két teljesen 
különálló és elszigetelt rész a törvényben, 
semmi sem keveredik össze” – húzta 
alá. Szijjártó Péter kiemelte, a gyerme-
kek szexuális orientációval kapcsolatos 
nevelése kizárólagos szülői jog, a törvény 
azonban semmit nem mond a felnőttek-
ről. Hozzátette, az új szabályozás még 
csak nem is tiltja az ilyen jellegű oktatást, 
de annak értelmében ezt csak az arra 
jogosult szakértők végezhetik. „Mi azt 
kívánjuk elkerülni, hogy LMBTQ-aktivis-
ták bármilyen magatartást, orientációt 
próbáljanak népszerűsíteni az óvodák-
ban vagy iskolákban” – jelentette ki.

A MINISZTER SZERINT BUDAPEST MEGAKADÁLYOZNÁ ROMÁNIA SCHENGENI CSATLAKOZÁSÁT

Már Magyarországot is támadja Ion
Magyarországot is belekeverte Stelian 
Ion igazságügy-miniszter a pártja, az 
USR-PLUS és az RMDSZ között a bírá-
kat és ügyészeket vizsgáló ügyészség 
felszámolása kapcsán kirobbant 
vitába. Burkoltan arra utalt: azzal, 
hogy az RMDSZ ellenzi az ügyészség 
hatásköreinek átadását a DNA-nak, 
valójában a Románia schengeni 
csatlakozását megakadályozni akaró 
Budapest politikáját képviseli.
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B urkoltan Magyarországot támadta 
Stelian Ion igazságügy-miniszter 
egy, a bírák és ügyészek által elköve-

tett bűncselekményeket vizsgáló ügyész-
ség megszüntetésének témájában kedden 
este rendezett televíziós vitában. Mint is-
meretes, Ion pártja, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség – Szabadság, Egység és 
Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) vitába ke-
veredett koalíciós partnerével, az RMDSZ-
szel, mivel a magyar szervezet szerint a 
felszámolandó ügyészség hatásköreit a 
legfőbb ügyészségnek kell átvennie, míg 
az USR–PLUS erről hallani sem akar, és az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosztálynak 
(DNA) adná át a bírák és ügyészek által el-
követett bűncselekmények felderítését.

A vita az elmúlt napokban elfajult, most 
pedig odáig jutott, hogy Ion már Magyaror-
szágot is belekeverte az ügybe. A miniszter 
konkrétan azt próbálta sugallni, hogy az 
egész mögött a budapesti kormány állhat, 
amely így próbálja megakadályozni Romá-
nia felvételét a schengeni övezetbe.

Apokaliptikus víziók
A román közszolgálati televízió műsorá-
ban Ion arról beszélt: Románia az Európai 
Unió tagjaként elfogadott bizonyos szabá-
lyokat. „Az Európai Unióban tiszteletben 
kell tartanunk a szerződéseket és a törvé-
nyeket. Európai pénzeket fogunk kapni. 
Ha nem tartjuk tiszteletben a jogállamot, 
és azon az úton indulunk el, amelyen 
sajnos Magyarország és Lengyelország is 
elindult, amelyekben valós probléma van 
a jogállamiság tiszteletben tartásával – és 
ebben a témában komoly vészjelzése-
ket adtak már le –, és elszakadunk EU-s 
partnereinktől, nagy problémával szem-
besülünk. Előfordulhat, hogy nem jutunk 
európai forrásokhoz, és nem oldják fel a 
CVM-et, ha nem tartjuk be az ígéreteket, 

amelyeket nem más tett, hanem mi ma-
gunk, amikor a parlamentben megszavaz-
tuk a kormányprogramot” – mondta Ion. 
A miniszter ezt követően próbálta azt inszi-
nuálni, hogy Magyarország rosszat akar 
Romániának, ehhez az igazságügyi reform 
és a korrupcióellenes küzdelem romániai 
megvalósításának monitorozására szolgá-
ló Együttműködési és Megfi gyelési Mecha-
nizmus (CVM) témáját használta fel.

„Ha nem oldják fel a CVM-et, előfordul-
hat, hogy nem léphetünk be a schengeni 
övezetbe. Azon gondolkodom, a partnere-
ink vagy a szomszédaink közül kinek állhat 
érdekében, hogy ne vegyenek fel a schen-
geni övezetbe. Tisztában kell lennünk az-
zal, melyek a tetteink következményei, és 
be kell tartanunk az ígéreteinket, amelye-
ket nem valaki által kényszerítve, hanem 
önszántunkból tettünk: fel kell számolni 
a különleges ügyészséget, és helyre kell ál-
lítani a DNA hatásköreit” – hangoztatta a 
tárcavezető. Vitapartnere a stúdióban Cso-
ma Botond, az RMDSZ képviselőházi frak-
cióvezetője volt, aki fi gyelmeztette: inkább 
a saját háza táján söprögessen, és a ro-
mániai problémákkal foglalkozzon, mert 
nem Lengyelország vagy Magyarország 
igazságügy-minisztere. Ion eközben arról 
beszélt: a különleges ügyészség valójában 
olyan „bunkósbot”, amelyet az akkor kor-
mányon levő Szociáldemokrata Párt (PSD) 
az őt támogató RMDSZ-szel együtt a bírák 
és ügyészek megfélemlítésére hozott létre. 
Egyben azzal vádolta az RMDSZ-t, hogy 
még mindig nem akar elszakadni ettől a 
gyakorlattól, a DNA visszaéléseiről szóló 
nyilatkozatok pedig csupán arra szolgál-
nak, hogy rontsák a DNA hitelét. Ion sze-
rint a különleges ügyészség megtartása 
– még abban a formában is, hogy nem a 

DNA, hanem a főügyészség veszi át a ha-
tásköreit – csapás lenne a DNA-ra, a kor-
rupcióellenes harcra nézve, és ellentétes 
lenne Románia érdekeivel.

Csoma: a bírák függetlenségét védjük
Mint arról beszámoltunk, Csoma Botond, 
az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője 
lapunknak hétfőn pártja álláspontját az 
Igazságügyi Felügyelet egy 2019-es jelenté-
sével indokolta, amelyben az a DNA által 
elkövetett visszaéléseket, bírákra gyako-
rolt nyomást rögzített. Csoma tegnap az 
Agerpres hírügynökségnek azt mondta: 
Ion kijelentése, miszerint bunkósbotként 
használnák az ügyészséget, ostobaság. „Jó 
okunk van azt hinni, hogy sérült a bírák 
függetlensége. Az Igazságügyi Felügyelet 
2019-es jelentése feketén-fehéren elmond-
ta, melyek voltak az igazságszolgáltatási 
rendszer súlyos rendellenességei. Mi ezzel 
a módosítással nem akarunk mást, mint a 
bírák valós függetlenségének biztosítását, 
és a fékek és ellensúlyok rendszerét az 
igazságszolgáltatásban” – szögezte le, egy-
ben elfogadhatatlannak nevezte, hogy az 
igazságügyi miniszter átpolitizálta a kér-
dést és nem a valós problémákról beszél. 
Rámutatott: a CVM megszüntetésének 
nem az a feltétele, hogy a korrupcióelle-
nes ügyészség (DNA) ismét visszakapja a 
bírák kivizsgálására vonatkozó hatáskö-
rét, hanem hogy strukturális reformokat 
vezessenek be az igazságszolgáltatási 
rendszerben. Egyébként a kormány veze-
tő erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
szenátora, Daniel Fenechiu, aki a felsőház 
jogi bizottságának a tagja, elmondta: bár 
pártja a Stelian Ion-féle változat mögé állt 
be, az RMDSZ módosító javaslatát személy 
szerint jobbnak tartja az eredeti verziónál.
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Magyarveszélyt vizionál. Stelian Ion burkoltan Magyarország és a magyarok ellen hangol

 » B. L.

Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősí-
tette tegnap az alkotmánybíróság azt a 

törvénymódosítást, amellyel a kormány 10-
ről 7 évre csökkentette a megkövetelt szolgá-
lati időt a főügyészség égisze alatt működő 
különleges ügyészségek – az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyosztály (DNA) és a Szer-
vezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály 
(DIICOT) – kötelékébe jelentkező ügyészek 
esetében. A taláros testület ezzel a legfelsőbb 
bíróság beadványának adott helyt 5-3-as sza-
vazattöbbséggel. A bíróság szerint a módosí-
tás nyomán a két ügyosztályhoz kerülő ügyé-
szek kedvezőbb helyzetbe kerülnének, mint 
a legfőbb ügyészséghez jelentkezők, akiktől 

továbbra is tízéves szakmai tapasztalatot 
követelnének meg, ráadásul túl fi atalok és 
tapasztalatlanok lennének. Az alkotmány-
bírák kimondták: a két, a legfőbb ügyészség 
keretében működő ügyosztály esetében nem 
lehet eltérő az ügyészektől megkövetelt szol-
gálati idő, mint a legfőbb ügyészségre jelent-
kező ügyészek esetében.

A legfelsőbb bíróság azt is kifogásolta, 
hogy a jogszabály elfogadásakor sérült a 
kétkamarás parlament elve, mivel a szen-
átusban elfogadott változat jelentősen kü-
lönbözik a képviselőházitól, ám ezt az al-
kotmánybíróság elvetette. A szenátus még 
júniusban fogadta el döntéshozó kamara-
ként a bírák és ügyészek jogállásáról, illetve 
a bíróságok és ügyészségek felépítéséről szó-

ló törvény módosításait, amelyek a szolgálati 
idő csökkentése mellett a bírák és ügyészek 
áthelyezésének menetéről is rendelkeztek.

A DNA és a DIICOT még korábban át-
iratban fordult az alkotmánybírósághoz, 
amelyben jelezte: szükséges a megköve-
telt szolgálati idő 7 évre csökkentése, mivel 
mindkét ügyészség létszámhiánnyal küzd, 
a tisztségek 40 százaléka betöltetlen. En-
nek nyomán ellehetetlenül a szervezett bű-
nözés és a nagykorrupció elleni küzdelem. 
Ugyanezen okból kedden a bírák és ügyé-
szek szakmai tevékenységét felügyelő Leg-
felsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 
ügyészi részlege is jelezte, hogy támogatja a 
megkövetelt szolgálati idő csökkentését. Ste-
lian Ion igazságügy-miniszter még pénteken 

nyilvános bejegyzésben próbált előzetesen 
nyomást gyakorolni az alkotmánybíróságra, 
mondván: bizonyos „vörös vonalakat” nem 
szabadna átlépni, függetlenül az érintettek 
politikai vagy ideológiai meggyőződésétől. 
A tárcavezető azzal riogatott, hogy ameny-
nyiben helyt adnak a legfelsőbb bíróság be-
adványának, az ellehetetlenítené a korrup-
cióellenes küzdelmet. A DIICOT-nál például 
jelenleg mintegy 50 poszt betöltetlen, de az 
is problémát jelent, hogy szintén közel 50, je-
lenleg ott tevékenykedő ügyész már elérte a 
nyugdíjkorhatárt. Ráadásul azon ügyekben, 
amelyekben tízévesnél kevesebb szolgálati 
idővel rendelkező ügyészek jártak el, bíró-
ságon kérhetik az érintettek az eljárás meg-
semmisítését. 

Ügyészségek: marad a megkövetelt szolgálati idő




