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Kevéssel hatvan fölött az új fertőzöttek száma
Valamivel kevesebb új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak a csütörtöki adatok 
szerint 24 óra alatt, mint egy nappal korábban: 11 642 PCR- és 13 278 antigéntesztből 
62 lett pozitív. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 081 467, a gyógyultaké pedig 1 046 
610. A kór szövődményeiben három fertőzött hunyt el, közülük egy volt króbikus be-
teg. Az elhunytak száma ezzel 34 245. A kórházakban 283 fertőzöttet ápoltak, közülük 
54-et intenzív osztályon.
 
Kötelezettségszegési eljárások Magyarország ellen
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarországgal szemben 
a közelmúltban elfogadott törvény miatt, amely a 18 éven aluliak számára tiltja, illetve 
korlátozza az olyan tartalomhoz való hozzáférést, amely „a születési nemnek megfelelő 
önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népsze-
rűsítik vagy jelenítik meg, valamint egy LMBT-vonatkozású gyerekkönyvben kötelezően 
feltüntetendő felelősségkizáró nyilatkozat miatt. Az Európai Bizottság csütörtöki tájékoz-
tatása szerint Magyarország június 23-án „számos, korlátozó és diszkriminatív intézke-
dést előíró törvényt tett közzé”. Az EB szerint Magyarország nem indokolta meg, hogy az 
LMBT-tartalmak megjelenítése miért volna káros a gyermekek jóllétére vagy miért nincs 
összhangban a gyermek mindenek felett álló érdekével.

Jól végződött. A helikopter Bukarest központjában hajtott végre kényszerleszállást

Bukarest központjában hajtott vég-
re csütörtökön kényszerleszállást az 

amerikai légierő egyik Black Hawk típu-
sú helikoptere. A légi jármű több másik 
helikopterrel éppen alakzatban repült – 
gyakorlórepülést hajtottak végre a légierő 
napján, július 20-án megtartandó légi be-
mutatóra készülve –, amikor a pilóta jelez-
te, hogy meghibásodott a helikopter.

Az incidensről készült felvételeken az lát-
ható, ahogy az alakzatban repülő helikop-
ter hirtelen elkezd magasságot veszíteni, 

majd alacsonyan, az egyik sugárút fölött 
repülve keres megfelelő helyet a leszállás-
ra. A gép végül a Charles De Gaulle téren, 
egy körforgalomban szállt le, és közben 
kidöntött két villanyoszlopot. Az incidens-
ben senki sem sérült meg, ugyanakkor a 
kidőlő oszlopok két autót megrongáltak. A 
forgalmat hosszú időre lezárták a kényszer-
leszállás helyszínén, a helikoptert ugyanis 
a katonai ügyészség szakértői vizsgálták át. 
A baleset nyomán a 20-ára tervezett légi be-
mutatót lemondták. (B. L.)
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Nem csitult a kormánykoalíción belül a 
bírák és ügyészek által elkövetett bűn-

cselekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) fel-
számolása kapcsán kirobbant vita: Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ 
elnöke ostobaságnak nevezte csütörtökön 
Stelian Ion igazságügy-miniszter kedd esti 
kijelentését, amelyben azt sugallta, hogy az 
RMDSZ Budapest utasítására jár el, amikor 
nem az Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tálynak (DNA), hanem a legfőbb ügyészség-
nek adná át a SIIJ hatásköreit, mivel Magyar-
ország meg akarja akadályozni Románia 
schengeni csatlakozását.

Kelemen csütörtökön az RFI rádiónak 
nyilatkozva határozottan visszautasította 
a miniszter vádaskodását. „Stelian Ion azt 
sugallja, hogy mások érdekében támogat-
juk a módosítást. Már megszoktuk, hogy 
amikor valaki kifogy az érvekből egy velünk 
folytatott vitában, előhúzza ezt a kártyát, 
amelynek sem a valósághoz, sem a tények-
hez nincs köze. Ez egy alaptalan és szürke-
állományt is nélkülöző állítás” – szögezte le 
Kelemen. Megjegyezte: Románia schengeni 
csatlakozását, illetve az igazságügyi refor-
mok és a korrupcióellenes harc helyzetének 
nyomon követésére létrehozott Együttmű-

ködési és Megfi gyelési Mechanizmus (CVM) 
lezárását Hollandia és Franciaország akadá-
lyozza, nem valamely szomszédos ország. 
„Ostobaság ilyesmit mondani, ilyesmit su-
gallni, de ez van: 20-30 év alatt megszoktuk, 
hogy ha valakinek nincsenek érvei, ezt a kár-
tyát húzza elő” – fogalmazott Kelemen.

Azt is elmondta, hogy az RMDSZ a hétfői 
koalíciós egyeztetésen rugalmas megoldást 
javasolt: ha a koalíciós partnerek elfogad-
ják az RMDSZ javaslatát, akkor a különleges 
ügyészség hatáskörei a legfőbb ügyészség-
hez kerülnek, majd egy év után felül lehet 
vizsgálni a helyzetet, és ha indokolt, mó-
dosítani lehet a döntést. Ha viszont nem 
fogadják el a javaslatot, akkor az RMDSZ a 
kormány eredeti tervezetét támogatja.

Stelian Ion viszont Kelemen szerint me-
reven és rugalmatlanul áll az ügyhöz, és azt 
mondja: aki nem az ő változatát támogatja, 
az az igazságszolgáltatás ellensége. Eközben 
Ion párttársa, Dan Barna, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és 
Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) társelnöke 
ismét bírálta az RMDSZ-t. Barna szerdán este 
a Digi 24 hírtelevízióban arról beszélt: elége-
detlen az RMDSZ álláspontja miatt, amelyet 
úgy értelmezett, hogy a magyar szervezet 
nem felszámolni akarja a különleges ügyészi 
részleget, csupán „átköltöztetni”.

Földre kényszerült egy helikopterKelemen: ostobaságok a vádak

Budapesti külügy a Krónikának: Magyarország bővítéspárti

Cáfolta a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium a Krónika megkeresésére, hogy 
Magyarország ellenezné, vagy hogy megpróbálná megakadályozni Románia schengeni 
csatlakozását. Lapunk annak nyomán kereste meg a tárcát, hogy Stelian Ion román 
igazságügy-miniszter kedden este Magyarországot is belekeverte a bírák és ügyészek által 
elkövetett bűncselekmények kivizsgálására létrehozott, de felszámolásra ítélt ügyészség 
kapcsán pártja, az USR–PLUS és az RMDSZ között kirobbant vitába. Mint arról beszámol-
tunk, a miniszter konkrétan azt próbálta sugallni, hogy amögött, hogy az RMDSZ a DNA 
helyett a legfőbb ügyészségnek adná át az ügyészség hatásköreit, Magyarország állhat, 
amely így próbálja megakadályozni Románia felvételét a schengeni övezetbe. A miniszter 
azt inszinuálta, hogy Magyarország rosszat akar Romániának, ehhez az igazságügyi re-
form és a korrupcióellenes küzdelem romániai megvalósításának monitorozására szolgáló 
Együttműködési és Megfi gyelési Mechanizmus (CVM) témáját használta fel. „Ha nem 
oldják fel a CVM-et, előfordulhat, hogy nem léphetünk be a schengeni övezetbe. Azon 
gondolkodom, a partnereink vagy a szomszédaink közül kinek állhat érdekében, hogy ne 
vegyenek fel a schengeni övezetbe” – mondta. A magyar külügyminisztérium sajtóosztá-
lya lapunk megkeresésére csütörtökön leszögezte: Magyarország mind a schengeni tér-
ség, mind az EU bővítését támogatja. „A schengeni térség, illetve az EU bővítése ügyében 
Magyarország bővítéspárti. Hazánk emellett eredményes együttműködést folytat Románi-
ával, érdekünk a jószomszédi kapcsolatok fenntartása és fejlesztése” – szögezték le.

KÖZEL KÉT ÉV ÉS KÉT HÓNAP UTÁN SZABADULT A PSD KORÁBBI, MAGÁT POLITIKAI FOGOLYNAK TEKINTŐ ELNÖKE

Szabadlábra helyezték Liviu Dragneát
Immár szabad ember Liviu Dragnea, 
a PSD korábbi elnöke, miután a Giur-
giu megyei törvényszék csütörtökön 
a feltételes szabadlábra helyezéséről 
döntött. Dragneát még 2019. május 
27-én ítélték három és fél év szabad-
ságvesztésre hivatali visszaélésre 
való felbujtás miatt.
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K özel két év és két hónapnyi fogság 
után elhagyhatta a börtönt Liviu 
Dragnea, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) korábbi, hivatali visszaélésre való 
felbujtás miatt három és fél év szabadság-
vesztésre ítélt elnöke, miután a Giurgiu me-
gyei törvényszék csütörtökön jóváhagyta a 
feltételes szabadlábra helyezését.

A csütörtöki tárgyaláson Dragnea azzal 
próbálta meggyőzni a bírákat, hogy a bör-

tönben mindvégig jó volt a magaviselete. 
„Becsülettel és méltósággal tűrtem a bünte-
tést. Mindennap fi zikai munkát végeztem, 
amikor engedték. Minden képzésen részt 
vettem, amelyet engedélyeztek, egyetlen 
napig sem hiányoztam. Minden, munkával 
töltött hónapban a büntetés csökkentésé-
vel jutalmaztak, beleértve júniust is” – mu-
tatott rá Dragnea, akinek ügyvédei azzal is 
hatni próbáltak a bírákra, hogy azt állítot-
ták: a börtönben napi rendszerességűek a 
nemi erőszakkal való fenyegetések.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) szerint ugyanakkor Dragnea nem 
tért jó útra, mivel továbbra is megkérdője-
lezi az ítélet jogosságát. A bírák azonban 
helyt adtak Dragnea kérelmének – igaz, 
állampolgári jogait három évig csak kor-
látozottan gyakorolhatja, közhivatalt nem 
tölthet be, és pártelnök sem lehet. A frissen 
szabadlábra helyezett Dragneát mintegy 
20-25 elszánt híve és barátnője, Irina Tănase 

várta a börtön kapujában. A kapun kilépve 
a volt PSD-elnök – aki visszanövesztette el-
ítélése után lenyírt bajuszát – a sajtó képvi-
selőinek arról beszélt: két év és két hónap-
nyi kínszenvedésen és visszaéléseken van 
túl. Az ország helyzete kapcsán kijelentet-
te: „vad diktatúra” uralkodik, korlátozzák a 
szólásszabadságot, és éppen elzálogosítják 
az ország jövőjét. Hozzátette: politikai fo-
golynak tekinti magát. A PSD kapcsán úgy 
vélekedett: az „operettpárttá” vált, amelyet 
gyáva emberek vezetnek. A volt PSD-elnök 
még áprilisban kérte a feltételes szabadláb-
ra helyezését, miután letöltötte büntetése 
kétharmadát. Kérését májusban a bukares-
ti törvényszék elutasította. Ugyanakkor egy 
másik eljárás Dragnea számára kedvezően 
végződött: a bukaresti bírák elfogultságára 
hivatkozva – azok ugyanis a PSD kormány-
zása idején aláírtak egy, az igazságügyi tör-
vények módosítása elleni petíciót – kérte a 
szabadlábra helyezéséről szóló tárgyalás 

áthelyezését más megyébe, és mivel ezt 
jóváhagyták, ennek nyomán került Giurgi-
uba az ügy, ahol a bukaresti ítéletet felül-
bírálva Dragnea szabadlábra helyezéséről 
döntöttek.

Mint ismeretes, Dragneát még 2019. má-
jus 27-én ítélték három és fél év letöltendő 
szabadságvesztésre hivatali visszaélésre 
való felbujtás miatt. A bíróság ugyanis 
megalapozottnak találta a vádat, hogy ab-
ban az időszakban, amikor a Teleorman 
megyei önkormányzat elnöke volt, utasí-
tásba adta a megyei önkormányzat szoci-
ális és gyermekvédelmi osztálya vezetőjé-
nek, hogy fi ktíven alkalmazza a PSD két 
alkalmazottját.

Börtönbüntetése azért lett letöltendő, 
mivel korábban már született ellene egy 
felfüggesztett szabadságvesztésről szóló 
ítélet a Traian Băsescu akkori államfő le-
váltásáról szóló népszavazáson elkövetett 
csalások miatt.




