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SIĲ : új változatot dolgozott ki Stelian
Ion, az RMDSZ-nek ez sem tetszik
Új javaslatot dolgozott ki Stelian Ion 
igazságügyi miniszter az igazságszolgál-
tatásban elkövetett esetleges bűncse-
lekményeket kivizsgáló ügyészség (SIIJ) 
felszámolására. A tárcavezető a terveze-
tet a koalíció tegnapi ülésén mutatta be, 
de ez a változat sem nyerte el az RMDSZ 
tetszését. Az új verzió is a korrupcióelle-
nes ügyészségnek (DNA) adta volna át a 
SIIJ hatásköreit, de a bírákra gyakorolt 
nyomás megakadályozása érdekében a 
vizsgált bíró vagy ügyész kérhette volna, 
hogy máshova helyezzék az ügyet, és ne 
azon ítélőtábla hatáskörében tevékeny-
kedő ügyészek nyomozzanak ellenük, 
amelynek a hatáskörében ők is dolgoz-
nak. Mint ismeretes, az USR–PLUS és az 
RMDSZ között vita alakult ki a koalíci-
óban, mivel az RMDSZ nem a DNA-nak 
adná át a felszámolásra ítélt ügyészség 
hatásköreit, hanem a legfőbb ügyész-
ségnek. Az RMDSZ ennek nyomán a mi-
niszter új tervezetét sem tartotta elfogad-
hatónak, mivel az továbbra is arról szól, 
hogy a SIIJ hatásköreit a DNA veszi át. 
Stelian Ion mindezt úgy értékelte, hogy 
a koalíció jelenleg nem akarja igazán fel-
számolni a különleges ügyészséget. Ion 
szerint az RMDSZ semmiképp sem akarja 
helyreállítani a DNA korábbi hatásköreit, 
ezért időhúzásra játszik. Ion ismét csak 
azt állította, hogy ez valójában a korrup-
cióellenes harc gyengítését jelenti. 
 
Nemzeti gyásznapot tartott
Belgium az áldozatok emlékére
Nemzeti gyásznapot tartott Belgium 
tegnap a múlt heti heves esőzések miatt 
kialakult özönvízszerű áradások halálos 
áldozatainak emlékére. Az árvíz házakat 
döntött össze, autókat sodort el, tízez-
reknek kellett elhagyniuk otthonukat, 
harmincegyen meghaltak, legalább 
hetven embert továbbra is eltűntként 
tartanak nyilván.

Peking szerint rágalmazzák Kínát
a kibertámadásokkal kapcsolatban
Rágalomnak nevezte Peking az Egye-
sült Államok, a NATO és az Európai 
Unió vádját, hogy a Microsoft  Ex-
change-szerverek elleni kibertáma-
dás-sorozatot a kínai vezetés paran-
csára hajtották végre. Csao Li-csien, 
a kínai külügyminisztérium szóvivője 
úgy fogalmazott: a nyugati kampány 
teljes mértékben politikai indíttatású, 
Kína lejáratásáról és nyomásgyakorlás-
ról szól. Az úgynevezett „Microsoft  Ex-
change-szerverek” elleni kibertámadás 
ügye márciusban pattant ki. Szakértők 
szerint a kibertámadás lehetővé tette, 
hogy a hekkerek a szervereken keresz-
tül hozzáférjenek globális számítógé-
pes hálózatokhoz. Becslések szerint a 
hekkertámadás több mint negyedmillió 
szervert és legalább harmincezer szer-
vezetet, vállalatot és helyi kormányza-
tot érintett világszerte.

ÚJABB LAZÍTÁSOKAT TERVEZ A KORMÁNY – NEM LESZ KÖTELEZŐ OLTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Cîțu: harmadik oltás felé haladunk

Jöhet a harmadik? A dévai autós oltóponton a mostoha időjárás ellenére is oltottak
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A  magyar nemzetbiztonsági szolgálatok 
2010. május 29. óta illegális megfi gyelést 

nem folytattak és nem folytatnak – jelentette 
ki a magyar belügyminiszter Szél Bernadett 
független országgyűlési képviselőnek írt, 
hétfői válaszában. Pintér Sándor hozzátette: 
ezt a lefolytatott ellenőrzések eredményei is 
alátámasztják. A belügyminiszter azt írta: a 
független képviselő konkrét kérdéseit kész 

megválaszolni az Országgyűlés nemzet-
biztonsági bizottságának zárt ülésén. Szél 
Bernadett „Ki vásárolta meg az izraeli kém-
szoft vert, és mely belügyi vagy nemzetbiz-
tonsági szervek vettek részt az illegális meg-
fi gyelésekben?” címmel nyújtotta be írásbeli 
kérdését a belügyminiszternek. Erre válaszul 
Pintér Sándor kiemelte: „Magyarország de-
mokratikus jogállam, s mint ilyen, minden 
személy esetében minden időben a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően járt és jár el”.

Eközben a Pegasus nevű kémszoft vert 
gyártó izraeli NSO vállalat tulajdonosa nem 
tartja felelősnek a cégét a program továb-
bi felhasználásáért. „Az általunk gyártott 
platform életmentő, terrortámadásokat 
előz meg” – közölte Salev Hulió, a cég egyik 
alapítója és vezérigazgatója. Hulió kifejtet-
te, hogy vállalata nem ismeri a szoft verével 
lehallgatottak névsorát. Cégük megalakí-
tásakor eldöntötték, hogy csakis kormá-
nyoknak árulják terméküket, magánszemé-

lyeknek nem. „Az eltelt tizenegy évben 45 
országnak adtuk el, viszont kilencven má-
sik országtól megtagadtuk” – magyarázta 
az üzletember. „Ellentétben egy fegyverrel, 
amelynek értékesítését követően nem lehet 
ellenőrizni a használatát, nekünk vannak 
olyan mechanizmusaink, amelyek észlelik, 
ha egy kormány megvásárol egy rendszert, 
majd visszaél vele, újságírókat, emberi jogi 
aktivistákat, a rezsim ellenzőit követi” – fej-
tette ki Salev Hulió.

Pintér: a magyar szolgálatok nem folytatnak illegális megfi gyelést

Közel száz új fertőzött

Növekedésnek indult a 24 óra alatt 
koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma: a tegnapi adatok szerint 31 286 
tesztből 95 lett pozitív, ami 0,30 száza-
lékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma 
ezzel 1 081 773, a gyógyultaké eközben 
1 046 881-re nőtt. A kór szövődményei-

ben az előző 24 órában hárman haltak 
meg, egy korábbi haláleset kapcsán 
pedig megerősítették, hogy a fertőzéshez 
kapcsolódik. Az áldozatok közül hárman 
krónikus betegek voltak. A halottak 
száma ezzel 34 258. A kórházakban 244 
fertőzöttet ápoltak, közülük 36-ot inten-
zív osztályon.

Franciaországban megkezdődött a negyedik hullám

Franciaországban megkezdődött a koronavírus-járvány negyedik hulláma – közölte 
Gabriel Attal francia kormányszóvivő hétfőn este, a kabinetülést követően. Bejelentette, 
hogy a kormány hétfőn változtatásokat hajtott végre a járvány elleni stratégiájában, a 
többi között meghatározatlan ideig mérsékelt összegű bírságokat alkalmaznának a sza-
bályszegő üzletekkel szemben. Attal hangsúlyozta, hogy az augusztus elején hatályba 
lépő járványügyi intézkedések mindemellett a legszigorúbbak közé tartoznak Európá-
ban. Egyebek mellett kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást az egészségügyi 
dolgozók számára, illetve az oltási igazolványok felmutatása lesz kötelező számos 
helyen, így megkövetelik azoktól, akik étterembe vagy szórakozni akarnak menni, illetve 
vonatra vagy repülőre akarnak szállni. Mint mondta, a tervezett 45 ezer eurós bírságo-
kat olyan üzletekkel szemben, amelyek nem kérik el a vendégek oltási igazolványát, 
egyelőre 1500 euróban szabják meg. A bírság összege azonban progresszívan növekszik 
ismételt szabályszegés esetén – tette hozzá Attal. Közben a továbbra is meredeken 
emelkedő holland koronavírus-fertőzési adatok miatt a hágai kormány hétfőn arra szólí-
totta fel állampolgárait, amennyiben megoldható, dolgozzanak újra otthonról.
A belga kormány hétfő esti tájékoztatása szerint a jól haladó oltási kampánynak kö-
szönhetően egyre kevesebb koronavírussal fertőzött igényel kórházi ápolást, azonban a 
vírus új változatai, különösen a vírus delta variánsa terjedésének megakadályozására az 
utazási szabályok módosítására van szükség. Az új, rendkívüli szabályozás szerint, ha 
valaki külföldről, járványügyi szempontból akár zöld, akár narancssárga, akár piros be-
sorolású országból érkezik, és nincs teljesen beoltva, tíznapos karanténba kell vonulnia.
Mindeközben Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette: Angliában, ahol hétfőtől 
szinte minden korlátozás megszűnt, szeptember végétől csak azok látogathatják az éj-
szakai szórakozóhelyeket, akik igazolni tudják, hogy a koronavírus elleni oltás mindkét 
adagját megkapták. (Hírösszefoglaló)

A koronavírus indiai eredetű, delta 
variánsának fokozott terjedése miatt 
a kormány azt fontolgatja, hogy egy 
harmadik oltással növelje az ellenál-
ló-képességet – jelentette be tegnap 
Florin Cîțu miniszterelnök.
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A kormány koronavírus indiai ere-
detű, sokkal fertőzőbb delta vari-
ánsának Európa-szerte tapasztalt 

terjedése és a fertőzöttek romániai szá-
mának emelkedése ellenére is a járvány 
miatti korlátozások feloldásának újabb 
szakaszára készül, ugyanakkor azt fon-
tolgatja, hogy a védettség növelése érde-
kében a harmadik oltás felvételét is ja-
vasolja – jelentette be tegnap Florin Cîțu 
miniszterelnök. A kormányfő leszögezte: 
a kabinet azért kötött le jelentős meny-
nyiségű vakcinát, mert szükség lehet az 
első kettő után egy harmadik oltásra is. 
Ennek kapcsán kifejtette: egyelőre vár-
ják az illetékesek döntését. „A szakértők 
pontosan elmondják majd, nem az én 
asztalom. Ebbe az irányba látszanak ha-
ladni az egyeztetések” – utalt a kormány-
fő arra, hogy várhatóan javasolni fogják a 
harmadik adag oltást is. Arra a felvetésre, 
hogyan készülnek a hatóságok a negye-
dik hullámra, kijelentette: az oltás jelenti 
a felkészülést. Mint ismeretes, Magyaror-
szágon a kormány már eldöntötte, hogy 
augusztustól lehetővé teszi a harmadik 
oltás felvételét is.

Cîțu leszögezte: a kormány augusztus 
elsejétől újabb korlátozások feloldására 
készül, ezek azonban elsősorban a szabad-
téri rendezvényeket érintik, a zárt terekben 
való maszkviselés továbbra is kötelező 
marad. Hozzátette: a szórakozóhelyek éjjel 
kétórás zárórája is hatályban marad.

A kormányfő azt is kijelentette, nincs 
napirenden az egészségügyi dolgozók kö-
telező oltása, csak az oltatlanokat érintő, 
a teszteltek által kifi zetendő kötelező tesz-
telés. Szintén tegnap Valeriu Gheorghiţă, 
az oltási kampányt koordináló testület ve-
zetője közölte, becslések szerint országos 
szinten az oltások által vagy a fertőzésen 
átesve megszerzett immunitás aránya 44 
százalékos, Kolozs és Ilfov megyében, il-
letve Bukarestben pedig meghaladja a 60 
százalékot. Hozzátette: a járvány terjedése 
emelkedő tendenciát mutat: múlt héten át-
lagosan 56,6 fertőzöttet diagnosztizáltak, 
míg az előzőn csupán 40,7-et.

Az Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP) közlése szerint amúgy négyre nőtt 
azok száma, akik bizonyítottan a delta va-
riáns által okozott fertőzés szövődményei-
be haltak bele, míg eddig már 101 fertőzött 
esetében igazolódott be, hogy ez a törzs 
fertőzte meg őket.

Közben kiderült: Románia valamivel 
több mint felét használta fel az Európai 
Unió közvetítésével eddig beszerzett 17,5 
millió adag koronavírus elleni oltásnak, 
több mint 550 ezret az EU-n kívüli szom-
szédainak (elsősorban Moldovának) ado-
mányozott, 1,17 millió dózist pedig eladott 
Dániának. Ezt a HotNews hírportál tudta 
meg az oltási kampányt koordináló orszá-
gos bizottságtól (CNCAV).
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