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Határozatképtelen volt a kémszoftver
ügyében összehívott bizottsági ülés
Pintér Sándor belügyminiszter meg-
jelent, a kormánypárti képviselők 
távolmaradása miatt azonban határo-
zatképtelen volt a magyar Országgyű-
lés nemzetbiztonsági bizottságának 
tegnapi zárt ülése, amelyen a Pegasus 
nevű izraeli kémszoft verről tájékozód-
tak volna a képviselők. Az ülés után 
a testület ellenzéki tagjai – Stummer 
János (Jobbik) elnök, Molnár Zsolt 
(MSZP) és Ungár Péter (LMP) – tartottak 
közös sajtótájékoztatót a Parlamentben. 
Stummer János elmondta: a határo-
zatképtelenség megállapítása után 
nyolcszemközti beszélgetést folytattak a 
belügyminiszterrel. A jobbikos elnök azt 
is bejelentette: a parlament őszi üléssza-
kának első napján 8 órára összehívja a 
bizottság ülését, amelyen meghallgatják 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat éves 
beszámolóját, és ténymegállapító vizs-
gálatot kezdeményeznek a kémszoft ver 
ügyében. Stummer János felidézte, jú-
lius 18-án jelent meg a Direkt36 oknyo-
mozása nyomán a Telex cikke, miszerint 
a magyar kormány újságírók, politiku-
sok és más közszereplők okostelefonjai-
nak feltörésére is használta a világ egyik 
legfejlettebb kémszoft verét. A testület 
ellenzéki tagjai még aznap este kiadtak 
egy közleményt, melyben jelezték, ha 
a Fidesz, a kormány „lapít” az ügyben, 
azt nyílt beismerésnek veszik.  Mivel az 
ügyben – amely miatt több ellenzéki 
politikus, köztük Stummer János is 
feljelentést tett – ügyészségi nyomozás 
indult, annak lezárulásáig nem állíthat-
nak fel parlamenti vizsgálóbizottságot 
– közölte a jobbikos politikus, kiemelve: 
a bizottság ellenzéki tagjainak így is 
vannak feladatai. Ki kell deríteni, hogy 
van-e ilyen szoft ver Magyarországon, 
történt-e ilyen beszerzés az elmúlt 
években.
 
Az EU elfogadta további négy uniós
tagország helyreállítási tervét
Az európai uniós tagállamok gazdasá-
gi és pénzügyminisztereinek tanácsa 
(Ecofi n) tegnap elfogadta négy tagállam, 
Horvátország, Szlovénia, Litvánia és 
Ciprus nemzeti helyreállítási tervét, 
melyek fő célja a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági károk utáni talpra 
állás fi nanszírozása; a Tanács elsőként 
12 tagállam helyreállítási tervének adott 
zöld jelzést július közepén. A pénzügy-
miniszterek tanácsa videókapcsolaton 
folytatott nem hivatalos ülésén írásbeli 
eljárás keretében fogadta el a Horvát-
ország, Szlovénia, Litvánia és Ciprus 
nemzeti terveinek jóváhagyásáról szóló 
végrehajtási határozatait.

A franciák fele mindkét
oltási adagot megkapta
Franciaországban átlépte a 40 milliót 
azoknak a száma, akik megkapták a ko-
ronavírus elleni oltás első adagját, azaz 
a teljes lakosság csaknem 60 százaléka 
– írta a Twitteren tegnap Emmanuel 
Macron államfő. Az egészségügyi mi-
nisztérium tájékoztatása szerint a lakos-
ság fele, 33,2 millió ember a koronaví-
rus elleni oltásnak már mindkét dózisát 
felvette. A köztársasági elnök üdvözöl-
te, hogy a felgyorsított oltási kampány-
nak köszönhetően az elmúlt két hétben 
4 millióan kérték az oltást. „Csak együtt 
győzhetjük le a vírust. Folytatjuk” – írta 
a köztársasági elnök, miközben egyre 
több tüntetés szerveződik országszerte 
az ellen, hogy a kormány bevezeti a 
Covid-igazolás használatát a minden-
napi életben. 

A TEL DRUM-ÜGYBEN IDÉZTÉK BE KIHALLGATÁSRA A PSD NEMRÉG SZABADULT VOLT ELNÖKÉT

Ismét a DNA „vendége” volt Dragnea

Ismét beidézték. Dragneát újságírók, szimpatizánsok és ellentüntetők hada várta

 » B. L.

Kötelező időszakos tesztelésnek vethetik 
alá azon pedagógusokat, akik nem haj-

landóak beoltatni magukat az új típusú koro-
navírus ellen – jelentette be Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter. A tárcavezető vasárnap 
este a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva ki-
fejtette: eddig az oktatási rendszerben dolgo-
zók 60 százaléka vette fel az oltást, ugyanak-
kor az oltási folyamatot folytatni kell, hogy 
szavatolható legyen a biztonságos oktatás. 
„Mindent megteszünk, amit tudunk és ami 
jogunkban áll az oltás szükségességének 
népszerűsítéséért, hogy az oktatás jelenléti 
rendszerben történhessen, hogy ne legyen 
több veszteség az eddigiekhez képest” – mu-
tatott rá a miniszter. Arra a felvetésre, hogy a 
beoltatlan pedagógusok ne lehessenek jelen 
az órákon, Cîmpeanu kifejtette, elsősorban a 
tétovázók meggyőzésére kívánja helyezni a 
hangsúlyt, ugyanakkor jelezte: az egészség-
ügyi minisztériummal zajlanak az egyezteté-
sek arról, hogy a beoltatlan pedagógusokat 
kötelezően teszteljék.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások közül az új tanévben is ha-
tályban marad a maszkviselési és a távol-

ságtartási kötelezettség. Mint ismeretes, az 
egészségügyi minisztérium már bejelentet-
te, hogy a beoltatlan egészségügyi dolgozó-
kat kötelező időszakos tesztnek vetik majd 
alá, a teszteket pedig nekik kell állniuk sa-
ját zsebből.

Közben tegnap Lucian Bode belügymi-
niszter közölte: a beltéri maszkhasználat au-
gusztus elseje után is kötelező marad, ennek 
betartását a hatóságok továbbra is szigorúan 
ellenőrzik. Hozzátette, augusztus elsejétől 
nem újabb lazításokat vezetnek be, hanem a 
már eddigieket egészítik ki, például növelik 
a résztvevők engedélyezett létszámát a ma-
gánrendezvényeken. Leszögezte: a járvány 
elleni küzdelem egyetlen eszköze az oltás, 
ezért arra ösztönözte az embereket, hogy ol-
tassák be magukat.

Eközben az egészségügyi hatóságok is 
igyekeznek minden eszközzel meggyőzni az 
embereket, hogy vegyék fel az oltást, elkerü-
lendő, hogy a koronavírus jóval fertőzőbb, 
indiai eredetű delta variánsa okozta negye-
dik járványhullám súlyossá váljon. Andrei 
Baciu egészségügyi államtitkár, az oltási 
kampányt koordináló testület alelnöke teg-
nap közösségi oldalán a lakosság beoltásá-
ban élen járó Nagy-Britannia eredményeit 

ismertette. A szigetországban a lakosság 70 
százaléka már legalább egy oltást megka-
pott. Baciu közösségi oldalán emlékeztetett: 
miközben jelenleg a negyedik hullámban 
Nagy-Britanniában a fertőzési ráta megha-
ladja a tavaly őszi adatokat, a halálozási 
arány az oltásoknak köszönhetően 94,1 
százalékkal csökkent. Romániában a lakos-
ság átoltottsága ugyanakkor még távol áll a 
brittől: itt nagyjából a lakosság 30 százaléka 
kapott legalább egy vakcinát.

Kötelező tesztelés jöhet a pedagógusoknak

Nő a pozitív tesztek aránya

A kevés hétvégi teszt mellett is 80 fölötti 
új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizál-
tak 24 óra alatt a tegnapi adatok szerint: 
11 376 mintából 84 lett pozitív, ami 0,73 
százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 1 082 376, a gyógyultaké 
pedig 45 fővel 1 047 291-re nőtt. A kór 
szövődményeiben elhunyt két újabb 
idős, krónikus beteg fertőzött, ezzel az 
elhunytak száma 34 270. A kórházakban 
316 fertőzöttet ápoltak, közülük 38-at 
intenzív osztályon.

Alighogy kiszabadult a börtönből, 
máris beidézte a korrupcióellenes 
ügyészség Liviu Dragnea egykori 
PSD-elnököt. A volt politikust ez-
úttal a Tel Drum-ügyben hívták be, 
hogy közöljék: továbbra is zár alatt 
marad a vagyona.
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B otrányos jelenetek közepette érke-
zett meg Liviu Dragnea, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) volt elnöke 

tegnap az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) bukaresti székházába, 
ahova csupán tizenegy nappal azt kö-
vetően idézték be, hogy közel két év és 
két hónap után feltételesen szabadlábra 
helyezték a rahovai börtönből, ahol a 
hivatali visszaélésre való felbujtás mi-
att kirótt szabadságvesztését töltötte. A 
DNA az úgynevezett Tel Drum-ügyben 
idézte be a volt pártelnököt, akit szer-
vezett bűnözői csoport létrehozásával, 
európai uniós források illetéktelen le-
hívásával és hivatali visszaéléssel gya-
núsít. Az ügyészek arról tájékoztatták a 
találkozón, hogy továbbra is zárolják a 
vagyonát az ügyben.

Dragneát megérkezésekor híveinek egy 
csoportja várta, akik a kezükben tartott 
feliratok tanúsága szerint visszaélés ál-
dozatának tekintik az expolitikust. Amint 
Dragnea megérkezett, dulakodás támadt 
köztük és az ellentüntetők között, amely 
során a felek tojással és joghurttal dobál-
ták egymást. A volt politikus nem sok időt 
töltött odabent, távozáskor pedig csupán 
annyit mondott: eredetileg ügyvédeinek 
kellett volna képviselniük, ám utólag az 
ügyészek úgy döntöttek, személyesen kell 
megjelennie. Arra az újságírói kérdésre, 
hogy miből él vagyona zárolása nyomán, 
közölte: fi zetésből. Dragnea szabadlábra 
helyezése óta fi a egyik cégénél dolgozik.

A korábban a képviselőház elnöki tiszt-
ségét is betöltő expolitikus ellen még 
tavaly indított büntetőeljárást a korrup-
cióellenes ügyészség. Dragnea a nyomozó 
hatóság szerint még a Teleorman Megyei 
Tanács egykori vezetőjeként követte el a 
feltételezett bűncselekményeket. Drag-
neán kívül további nyolc személy ellen 
folyik eljárás ugyanebben az ügyben. 
Liviu Dragnea gyanúsított a Teleorman 
Megyei Tanács elnökeként közigazgatási 
alkalmazottakból és üzletemberekből álló 
bűnözői csoportot hozott létre (...) azzal a 
céllal, hogy törvénytelen módon, országos 

és európai alapokból, hivatali visszaélés, 
csalás, adócsalás, pénzmosás, és nem 
nyilvánosságnak szánt adatok felhaszná-
lása, vagy ezek jogosulatlan személyek 
rendelkezésére bocsátása bűntettének el-
követésével nagy összegű támogatásokat 
hívjanak le” – állítják az ügyészek.

Az első számú gyanúsított az ügyben a 
DNA szerint Dragneához közel álló Mari-
an Fișcuci üzletember, aki a DNA szerint 
névleg a Tel Drum kereskedelmi társaság 
többségi részvényese. A DNA közleménye 
szerint az ügyben az Európai Csalás Elle-
ni Hivatal (OLAF) 2016 őszén kibocsátott 
jelentése alapján indult eljárás. A hivatal 
jelezte, felmerül annak a gyanúja, hogy 
hamis dokumentumok alapján hívtak le 
európai alapokat megyei utak felújításá-
ra.  A DNA arra a következtetésre jutott: 
2001-ben Dragnea a Teleorman megyei ön-
kormányzat elnökeként, az ügyben szin-
tén gyanúsítottként szereplő nyolc bűn-
társával együtt bűnszövetkezetet hozott 
létre, amely magántulajdonba játszotta 
át a Tel Drum önkormányzati közútépítő 
és karbantartó vállalatot, majd az annak 
törvénytelenül juttatott közpénzek egy 
részét elsikkasztotta, vagy pártja fi nanszí-
rozására fordította. A DNA szerint a bűn-
szövetkezet azóta is működik, az állami 
megrendeléseket és támogatásokat futó-
szalagon elnyerő Tel Drumot pedig valójá-
ban Dragnea irányította bizalmi emberein 
keresztül. A PSD volt elnöke korábban kö-
vetkezetesen cáfolta, hogy a – különböző 
korrupciógyanús ügyletekben felmerült – 
Tel Drumban tulajdonrésze lenne.

Dragnea ellen egy másik ügyben, a Do-
nald Trump korábbi amerikai elnök 2017-
es beiktatási ünnepségén tett, korrupció 
gyanúját felvető látogatása ügyében is 
vizsgálódnak az ügyészek. Mint ismert, a 
PSD korábbi elnökét 2019 májusában ítél-
ték 3 és fél év szabadságvesztésre a Tele-
orman megyei közgyűlésnél két, fi ktíven 
alkalmazott PSD-alkalmazott miatt. Drag-
nea szabadlábra helyezésekor politikai fo-
golynak nevezte magát.
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