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Gyermekvédelmi népszavazást 
kezdeményez a magyar kormány
Gyermekvédelmi népszavazást kezde-
ményez a magyar kormány öt kérdésben 
– jelentette be a miniszterelnök tegnap. 
Orbán Viktor hangsúlyozta: Brüsszel az 
elmúlt hetekben egyértelműen megtá-
madta Magyarországot a gyermekvédelmi 
törvény miatt. A magyar törvények nem 
engedik a szexuális propagandát az óvo-
dákban, az iskolákban, a televíziókban 
és a reklámokban – közölte. Kiemelte: 
Brüsszel most az oktatási törvény és a 
gyermekvédelmi szabályok módosítását 
követeli. „Sérelmezik, hogy nálunk nem 
lehetséges az, ami Nyugat-Európában 
már állandósult”, ott az LMBTQ-aktivis-
ták bejárnak az óvodákba és az iskolák-
ba, ők végzik a szexuális felvilágosítást 
– mondta. Hozzátette: „nálunk is ezt 
akarják”, ezért a brüsszeli bürokraták 
fenyegetőznek, kötelezettségszegési eljá-
rásokat indítanak, „vagyis visszaélnek a 
hatalmukkal”. Kijelentette: „a gyermeke-
ink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben 
nem engedhetünk”. Majd felsorolta a 
kérdéseket. Ezek a kérdések a követ-
kezők: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intézményben 
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást 
tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító keze-
léseket népszerűsítsenek? Támogatja-e 
Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 
is elérhetőek legyenek nemátalakító 
kezelések? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális médiatartalmakat korlátozás 
nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, 
hogy kiskorú gyermekeknek a nem meg-
változtatását bemutató médiatartalmakat 
jelenítsenek meg?

Már száz fölött az új fertőzöttek száma
Ebben a hónapban először száz fölé emel-
kedett a 24 óra alatt koronavírus-fertőzés-
sel diagnosztizáltak száma: 27 164 teszt-
ből 102 lett pozitív, ami 0,37 százalékos 
arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 
1 081 875, míg a gyógyultaké 1 046 952-re 
nőtt. A kór szövődményeiben két idős, 
krónikus beteg fertőzött hunyt el, ezzel az 
elhalálozások száma 34 260. A kórhá-
zakban 258 fertőzöttet ápoltak, közülük 
38-at intenzív osztályon. Az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) adatai 
szerint egyébként az átoltottság mértéke 
egyetlen korosztály esetében sem haladja 
meg a 40 százalékot. A járvány terjedése 
nyomán a napi fertőzés száma augusztus-
ra elérheti a 200-at. Florin Cîţu  minisz-
terelnök tegnap arról beszélt: a kormány 
„mindent megtesz azért, hogy meggyőzze 
az embereket: a járványtól az oltás útján 
lehet megszabadulni”. Elmondása szerint 
az egészségügyi minisztérium számos 
javaslattal állt elő, ezek egy része korláto-
zásokra, a többi ösztönző intézkedésekre 
vonatkozik, a végső megoldásról pedig a 
koalíció dönt.

TOVÁBBI REFORMOK KELLENEK AZ IGAZSÁGÜGY ÉS A KORRUPCIÓELLENES HARC TERÉN ROMÁNIÁBAN

Simogat is, pofoz is Brüsszel

Nem elégedettek. Az EB ezúttal is több eredményt vár a korrupcióellenes harc terén

 » B. L.

Az RMDSZ továbbra is úgy véli, hogy az 
igazságszolgáltatásban elkövetett eset-

leges bűncselekményeket kivizsgáló külön-
leges ügyészi osztály (SIIJ) felszámolására ki-
dolgozott új javaslat, amelyet az igazságügyi 
miniszter kedden mutatott be a koalíciónak, 
nem biztosít valós garanciákat a bírák füg-
getlenségére – jelentette ki Csoma Botond, 
az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője.

Mint arról beszámoltunk, Ion azt javasol-
ta, hogy a SIIJ hatáskörei a DNA-hoz kerül-
jenek, ám a vizsgált bírónak vagy ügyésznek 
jogában állna kérni az ügy áthelyezését egy 
másik ügyészséghez. Az RMDSZ viszont 
azt szeretné, ha a SIIJ hatásköreit a legfőbb 
ügyészség venné át. 

 Csoma cáfolta az igazságügyi miniszter 
azon állítását, miszerint az RMDSZ valójá-
ban nem akarja felszámolni a SIIJ-t. „Támo-
gatjuk a speciális ügyészség felszámolását, 

de az általuk javasolt módosítással együtt” 
– szögezte le a képviselő, aki szerint az igaz-
ságügyi miniszter által bemutatott javaslat-
nak az az egyik hátulütője, hogy nem nyújt 
megoldást olyan esetre, amikor a legfelsőbb 
bíróság egyik bírója ellen folyik eljárás, és az 
illető bíró kéri az ügy áthelyezését egy másik 
ügyészséghez. „Úgy vélem, hogy a román ál-
lampolgárok érdeke is az, hogy olyan bírái 
legyenek, akik a törvény és a saját lelkiisme-
retük alapján döntenek. Románia érdeke te-

hát, hogy független bíráink legyenek” – tette 
hozzá Csoma Botond.

Dan Barna kormányfőhelyettes, az USR 
–PLUS társelnöke, Stelian Ion pártbeli elöl-
járója mindennek kapcsán kedden este úgy 
vélekedett, a koalíció patthelyzetbe került, 
mert az igazságügyi miniszter több variánst 
bemutatott ugyan, de egyiket sem fogadták 
el, mert az RMDSZ valójában nem akarja a 
különleges ügyészség felszámolását, a PNL-
nek pedig semleges a hozzáállása.

Különleges ügyészség: nem sikerült enyhíteni a koalíciós feszültséget

„Aggodalom” a média és az igazságszolgáltatás szabadsága miatt

 Noha általánosságban javult a jogállamiság helyzete az Európai Unióban, több tagor-
szágban továbbra is aggodalomra ad okot az igazságszolgáltatás függetlenségének és a 
média helyzetének fokozódó romlása – jelentette ki az Európai Bizottság értékekért és 
átláthatóságért felelős alelnöke Brüsszelben a testület második jogállamisági jelentésé-
nek bemutatásakor kedden. Vera Jourová kiemelte: a jelentés rámutat, hogy a tagálla-
mok előrelépést értek el jogállamisággal kapcsolatos kérdések kezelése terén, azonban 
határozott fellépést sürget a hiányos korrupcióellenes fellépés javítására. Továbbá arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy a civil társadalom a tagállamok többségében széles körű tá-
mogatást élvez, másutt azonban komoly fenyegetéssel, fi zikai vagy szóbeli támadások-
kal, megfélemlítéssel néz szembe. Magyarországra vonatkozóan a jelentés bevezetőjé-
ben megállapította, hogy az igazságszolgáltatási rendszer magas szinten digitalizált, és 
jól teljesít az eljárások hossza és hatékonysága tekintetében. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy az igazságszolgáltatás függetlensége az új igazságszolgáltatási rendszert érintő 
fejlemények következtében az eddigieken túlmenően további aggályokat vet fel. Aggá-
lyosak például azok az új szabályok, amelyek alapján az Alkotmánybíróság tagjait a szo-
kásos eljárás mellőzésével lehet kinevezni. Az európai szemeszter keretében született, 
a bírói függetlenség megerősítésére irányuló ajánlás nyomán továbbra sem történtek 
megfelelő intézkedések. Ami a fékek és ellensúlyok rendszerét illeti, változatlanul aggá-
lyos a jogalkotási eljárás átláthatósága és minősége – fogalmazott a jelentés.
     Leszögezte továbbá, hogy a korrupcióellenes stratégia végrehajtása folyamatban van 
Magyarországon, hatásköre azonban továbbra is korlátozott. A független ellenőrzési 
mechanizmusok továbbra sem elégségesek a korrupció felderítéséhez. Noha a korrupci-
ós ügyekben magas a vádemelések aránya, és 2020 óta több magas szinten elkövetett 
korrupciós ügyben indult eljárás, továbbra is kevés eredmény születik a magas rangú 
tisztviselőket és azok közvetlen környezetét érintő állítások kivizsgálása terén.

Azt ugyan elismeri a jogállamiság 
romániai helyzetéről szóló jelenté-
sében az Európai Bizottság, hogy 
sikerült bizonyos előrelépést tenni 
az igazságügyi reform terén, de 
problémákra – így a korrupcióelle-
nes küzdelem hiányosságaira – is 
felhívja a fi gyelmet.
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R omániának ugyan sikerült előrelé-
pést elérnie az igazságügyi rendszer 
reformja terén, az igazságszolgálta-

tás kiszámíthatósága azonban továbbra is 
problémás, a korrupcióellenes küzdelem 
terén pedig további eredményekre van 
szükség – ezek az Európai Bizottság által a 
jogállamiság romániai helyzetéről készített 
jelentés leglényegesebb megállapításai. 

A kedden este nyilvánosságra hozott 
dokumentum szerint a 2017 és 2019 között 
elfogadott igazságügyi törvények a mai 
napig is jelentős mértékben akadályozzák 
az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) és az igazságügyi rendszer te-
vékenységét. Külön kitérnek a bírák és 
ügyészek által elkövetett bűncselekmé-
nyek kivizsgálására létrehozott különle-
ges ügyészség (SIIJ) helyzetére, amelyet 
az akkori balliberális kormány az RMDSZ 
támogatásával azzal az indokkal hozott 
létre, hogy elejét kell venni a DNA által 
elkövetett ügyészi visszaélések megismét-
lődésének. Az akkori ellenzék – a PNL és 
az USR–PLUS, amelyek ma kormányon 
vannak – ugyanakkor azt állította, hogy 
valójában a bírák és ügyészek politikai 
megfélemlítését szolgálja, és a brüsszeli 
szervek is ezt a narratívát vették át.

A mostani jelentés is ezt tükrözi: aggo-
dalomra okot adónak nevezi, hogy a SIIJ 
még mindig működik, és nem sikerült 
felszámolni. Arra is felhívják a fi gyelmet, 
hogy az ügyészséget az EU-s jogrendszer 
szellemében kell felszámolni. A dokumen-
tum azt is megjegyzi, hogy továbbra is ag-
godalomra ad okot bizonyos intézmények 
befolyása a főügyészek kinevezésébe és 
az igazságügyi tárcánál megvalósuló ha-
talomkoncentráció. Külön kitér arra, hogy 
2020-ban két vezető beosztású ügyészt is 
annak ellenére neveztek ki, hogy a Leg-
felsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 
negatívan véleményezte a személyüket.

Az EB szerint továbbra is fontos a bünte-
tő törvénykönyv és a büntetőjogi perrend-
tartás módosítása, mivel a szilárd jogi meg-
oldások hiánya miatt akadályok közepette 
és bizonytalanságban zajlik a korrupcióel-
lenes küzdelem.  Az EB jelentése megemlí-
ti azt is, hogy a romániai korrupcióérzéke-
lési index magas maradt, a Transparency 

International 0-tól 100-ig terjedő skáláján 
Románia 44 pontot kapott, amellyel az 
ország a 19-ik helyet foglalja el az Európai 
Unióban és a 69-iket világszinten.

A jelentés az igazságügyi személyzet 
hiányát is problémaként határozza meg. 
Az EB a szuverenitás témáját is feszegeti, 
amikor bírálja az alkotmánybíróság ítéle-
tét, amelyben az alkotmányosnak minősí-
tette a Brüsszel által felszámolásra ítélt SIIJ 
létrehozását. A sajtószabadság helyzete 
kapcsán az EB megállapítja, hogy a sajtó 
szabadságát és sokszínűségét szavatoló 
törvények vannak hatályban, ugyanakkor 
még mindig aggályos ezen jogszabályok 
alkalmazása, különösen az információhoz 
való hozzáférés terén. Az is gondot okoz, 

hogy az Országos Audiovizuális Tanács 
(CNA) nem rendelkezik a működéséhez 
szükséges forrásokkal, és továbbra sem át-
láthatóak a médiacégek tulajdonosi viszo-
nyai. Kitérnek arra is, hogy a sajtó továbbra 
is kitett a politikai nyomásnak, különösen 
abban az esetben, ha a bevételei az állami 
hirdetésektől függnek.

Stelian Ion igazságügy-miniszter bátorí-
tónak nevezte a jelentés szövegét, ugyan-
akkor kitért legfőbb vesszőparipája, a SIIJ 
megszüntetésének kérdésére is. Megje-
gyezte: a jelentés egyértelműen kimondja, 
hogy az ügyészség felszámolása jelenti a 
korrekt megoldást arra, hogy kiiktassák a 
bírákra és ügyészekre történő nyomásgya-
korlás veszélyét.
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