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Megoldhatatlannak látszó ügyek Vásárhelyen
Két évvel ezelőtt, az Or-

szágos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) maros-

vásárhelyi területi kirendelt-
sége bűnvádi eljárást indított a 
Maros Megyei Tanfelügyelőség 
akkori főtanfelügyelője, Ştefan 
Someşan, valamint a marosvá-
sárhelyi Római Katolikus Teo-
lógiai Gimnázium azóta tiszt-
ségéből felfüggesztett igazga-
tója, Tamási Zsolt József ellen 
folytatólagosan elkövetett hiva-
tali visszaélés és az igazgatói 
tisztség jogtalan felhasználá-
sának gyanúja miatt a korrup-
ciós cselekmények megelőzésé-
ről, felderítéséről és büntetésé-
ről szóló 2000. évi 78-as törvény 
rendelkezései alapján. A bűn-
üldöző szervek szerint a ma-
rosvásárhelyi gimnázium létre-
hozása nem a törvényes kere-
tek tiszteletben tartásával tör-
tént, noha a líceum a helyi ta-
nács 2014/271-es számú hatá-
rozata alapján törvényesen léte-
ző oktatási intézményként sze-
repelt a Tanügyminisztérium 
által kibocsátott országos tájé-
koztatási útmutatóban. A ma-
rosvásárhelyi DNA által végre-
hajtott hosszadalmas nyomoza-
ti eljárás következtében kiala-
kult az általános félelem légkö-
re. Talán ennek következtében 
a Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség (ISJM) közigazgatási taná-
csa 2017. február 27-én meg-
hozta a 70-es számú törvényte-
len határozatát, amely szerint 
az intézményben a „2017–2018-
as tanévben egyetlen cikluskez-
dő – előkészítő, ötödik és kilen-
cedik – osztály indítása sem en-
gedélyezett”.

Az első baklövések

A líceum létrehozása során az 
első, pusztán adminisztratív 
jellegű baklövést – amelyik a 
korrupció gyanúját mindenképp 
kizárja – a helyi tanács követte 
el azzal, hogy a 2014/271. számú 
határozatában az alapító okirat 
bemutatásának feltételéhez kö-
tötte a gimnáziumnak az iskolai 
hálózatba való besorolását – te-
hát az iskola alapításának el-
rendelése helyett csak javaslat 
jellegű döntést hozott.

A második, szintén közigaz-
gatási jellegű tévedés a Ma-
ros Megyei Főtanfelügyelőség 
számlájára írható. 2014. szep-
tember 12-ei 115-ös számú ha-
tározatával elrendelte a Ma-
rosvásárhelyi Római Katolikus 
Teológiai Gimnázium, mint új, 
jogi személyiséggel rendelke-
ző tanintézmény létrehozá-
sát. Csakhogy a 2011. évi 1-es 
számú közoktatási törvény 61. 
cikkelyének (2) bekezdése ér-
telmében az iskolahálózatok 
megszervezése, az intézmé-
nyek létrehozása „a helyi köz-
igazgatási hatóságok felada-
ta, az utólagos megyei tanfel-
ügyelőségi egyetértés (=aviz 
conform) elnyerésével”. Sajnos, 
a tanfelügyelőség az egyetér-
tő láttamozás fogalma helyett 
a létrehozás kifejezést hasz-
nálta, noha az iskolaalapítás a 
helyi tanács hatáskörébe tar-
tozik. Egyszerűen nem tudom 
megállapítani, miben áll ez 
esetben is az a korrupciós bűn-
cselekmény, amelynek alapján 
a DNA ügyészei évek óta zak-
latják a szülőket, sőt újabban 
a gyermekeket is (!!), akiknek 

pedig semmi közük sincs az is-
kola alapításához.

A tanfelügyelőség által jog-
alap nélkül elrendelt beiratko-
zási tilalom miatt sajnos a fo-
lyamatos oktatási tevékeny-
ség megakadályozásáig fajult 
el a helyzet, annak ellenére, 
hogy a líceum önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezik és je-
lenleg is törvényesen működik. 
Ezt a tényt a Romániai Köz-
oktatás Minőségét Szabályo-
zó Ügynökség (ARACIP) 2017. 
február 27-i 179-es számú át-
iratával is megerősítette, és a 
Tanügyminisztérium által ki-
bocsátott idei rendeletek is alá-
támasztják. Figyelmen kívül 
hagyva ezt az egyértelmű jo-
gi helyzetet, valamint az ártat-
lanság vélelmének az elvét, a 
Tanfelügyelőség vezető tanácsa 
meghozta a 2017/70-es számú 
határozatát, amellyel megtiltot-
ta a tanulóknak a a cikluskez-
dő osztályokba való beiratkozá-
sát. A vitatott határozat jogelle-
nes, és sérti a tanintézmény jo-
gait és azoknak a gyermekek-
nek az érdekeit, akik az iskola 
cikluskezdő osztályaiba szeret-
tek volna beiratkozni.

Barátságtalan hozzállás

A határozat kibocsátását kö-
vetően azonnal elindítottuk a 
közigazgatási bírósági eljá-
rást. Az előzetes panaszun-
kat március 2-i dátummal ik-
tattuk. Ebben felhívtuk a tan-
felügyelőség figyelmét, hogy az 
előkészítő osztályba való be-
iratkozási időszak március 17-
ig tart. Az illetékesek barátság-
talan hozzáállását jellemzi az 
is, hogy panaszunk visszauta-
sítását csak március 31-én kö-
zölték, megvárván az előkészí-
tő osztályokba való beiratko-
zási időszak lejártát. A vissza-
utasítást azzal indokolták, hogy 
a „DNA a 2015/P/174-es ügy-
ben a főtantanfelügyelő (Ştefan 
Someşan) és a szóbanforgó in-
tézmény igazgatója (Tamási 
Zsolt) ellen elrendelte a nyomo-
zati eljárás elindítását, ezért a 
Római Katolikus Teológiai Gim-
názium megalapítására és mű-
ködésére vonatkozóan fennáll-
hat a bűncselekmény elköveté-
sének alapos gyanúja”. Csak-

hogy a cikluskezdő osztályok-
ba való beiratkozást tiltó hatá-
rozat indoklását, amely szerint 
„a DNA az oktatási folyamatok-
ba beavtkozása miatt kellett 
meghozni, megcáfolta a Leg-
felsőbb Bírói Tanácshoz tarto-
zó (CSM) Bírókat és Ügyésze-
ket Ellenőrző Igazságszolgálta-
tási Felügyeletének 1947/II/363/
DIP/2017-es számú határoza-
ta! A CSM Ellenőrző Felügyele-
tének határozata meállapította 
azt, hogy a Maros Megyei Tan-
felügyelőség által a gimnázi-
um cikluskezdő osztályaiba 
való beiratkozást tiltó intéz-
kedéseit nem a Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) ügyésze 
rendelte el. Ezzel az indoklás-
sal a CSM ellenőrző felügyele-
te eldöntötte azt, hogy az ille-
tékes ügyész nem követte el a 
2004/303-as a bírák és ügyé-
szek jogállásáról szóló törvény 
által büntetendő fegyelmi vét-
séget, mivel nem lépte túl nyo-
mozói hatáskörét, nem befolyá-
solta az oktatási tevékenységet. 
Tehát a vitatott tanfelügyelősé-
gi határozat indokolása, misze-
rint a DNA-nak az oktatási fo-
lyamatba való beavatkozása mi-
att rendelte el a beiratkozás til-
tását, nem igaz, ez pedig azt je-
lenti, hogy a közigazgatási dön-
tés kötelező megindoklására 
vonatkozó törvényes előírás hi-
ányzik, nem teljesült. Ameny-
nyiben a közigazgatási határo-
zat nincs megindokolva, akkor 
a közigazgazgatási törvény ér-
telmében semmis. Az érvény-
telenségét pedig közigazgatá-
si bírói eljárásban kell megál-
lapítani.

Folyamatos halasztások

A Maros Megyei Törvényszék 
sajnos nem tartotta tiszteletben 
a sürgősségi eljárásra vonatko-
zó perrendtartási rendelkezé-
seket, és a június 30-án érdem-
ben letárgyalt ügyben a semmi-
ségről szóló ítélethozatalt ál-
landóan elhalasztja. Mindaddig 
amíg nem születik olyan végle-
ges bírósági ítélet, amelyik ki-
mondja, hogy a líceum törvény-
telenül működik, a tanfelügye-
lőség nem akadályozhatja az 
iskola működését oly módon, 
hogy megtiltja a tanulók beirat-

kozását a cikluskezdő osztá-
lyokba. A beiratkozás megtiltá-
sa hivatali visszaélésnek minő-
sül. Érthetetlen a tanfelügyelő-
ség érvelése, miszerint azáltal, 
hogy megtiltja a beiratkozást, 
megakadályozza, hogy olyan 
helyzet alakuljon ki, amelyik 
súlyosan károsítja a tanulók is-
koláztatását. Eszerint a ciklus-
kezdő osztályokba beiratkozott 
tanulókat kedvezőtlenül befo-
lyásolná az, ha a gimnáziumban 
folytatnák tanulmányaikat, ám 
a többi tanuló a továbbiakban 
is akadálytalanul „fejlődhetne”.

A líceum ellen indított harc 
kiagyalói szem elől tévesztet-
ték azt a tényt, miszerint az in-
gatlant 2005. december 9-én 
visszaszolgáltatták a katolikus 
egyháznak. A visszaszolgálta-
tás idején fennálló tevékenység 
megtartását előíró ötéves köte-
lezettség már 2010. december 
9-én lejárt. Ennek következté-
ben az Unirea Nemzeti Kollé-
gium további működése a ró-
mai katolikus egyház tulajdo-
nában álló ingatlanban, kizáró-
lag a tulajdonos nagyvonalúsá-
gának köszönhető. A katolikus 
gimnázium megszüntetése a 25 
évre megkötött bérleti szerző-
dés megszüntetését vonhatná 
maga után, aminek következté-
ben az Unirea kilakoltathatóvá 
válna. Természetesen nem az a 
cél, hogy a szomszéd kecskéje 
is elpusztuljon.

Kettős mérce

Ha összehasonlítjuk, hogyan 
viszonyult a román igazság-
szolgáltatás a tanügyi törvény 
betartatásához a líceum és a 
MOGYE esetében, akkor a ket-
tős mérce alkalmazásának ki-
rívó esetével állunk szemben. 
A líceum létrehozásánál az a 
gond, hogy az önkormányzat 
helytelenül fogalmazott, és ha-
tározatában csak javasolta az 

iskola létrehozását, de nem 
döntötte el, tehát megsértette a 
tanügyi törvény vonatkozó elő-
írásait. E törvény viszont kije-
lölt három multikulturális egye-
temet, amelyet arra köteleztek, 
hogy a nemzeti kisebbségek ré-
szére az egyetem keretében 
önálló tagozatokban, oktatá-
si vonalakban biztosítsák a tel-
jes körű anyanyelvi oktatást. A 
két másik multikulturális egye-
tem (a kolozsvári Babeş-Bolyai 
és a marosvásárhelyi Művésze-
ti) a tanügyi törvény kisebbsé-
gi rendelkezéseit tiszteletben 
tartva alkotta meg az egyete-
mi chartát. A MOGYE-n a két-
harmados román többségű sze-
nátus elutasította a törvény-
nek az anyanyelvi oktatás ki-
terjesztésére vonatkozó szabá-
lyozásnak az egyetemi char-
tában történő rögzítését. Szá-
mos tevékenység esetén a ro-
mán nyelv kizárólagos hasz-
nálatát írták elő. Ennek követ-
keztében a törvényt beterjesztő 
Daniel Funeriu, az Ungureanu-
kormány oktatási miniszte-
re törvényellenesnek nyilvání-
totta a MOGYE chartáját és el-
utasította annak jóváhagyá-
sát. Az Ungureanu-kormányt 
a MOGYE-üggyel megbuktató 
Victor Ponta az előző kormány 
megalapozott törvényességi ki-
fogásait semmibe véve jóvá-
hagyta a törvénysértő egyete-
mi chartát.

A jelenleg hatályos charta 
előírásai szerint a tanagyag 30 
százaléka magyar, 70 százalé-
ka pedig román nyelven kerül-
het elsajátításra. A világon sehol 
nem létezik az a megoldás, hogy 

az előadásokon egyik nyelven 
leadott tananyagot a szeminári-
umokon és a gyakorlatokon egy 
másik nyelven kelljen vissza-
adni. Sérül tehát a magyar hall-
gatók joga, akik a tananyag tö-
kéletesebb elsajátítása érdeké-
ben választották az anyanyel-
vi oktatást. A MOGYE szabály-
zata egyáltalán nem tartalmaz-
za a tanügyi törvény kisebbségi 
nyelven történő oktatást szabá-
lyozó rendelkezéseit, amelyek 
előírják az anyanyelvi oktatást 
és az önálló anyanyelvi tagoza-
tok létrehozását. Ennek követ-
keztében a 2011. évi 1-es tan-
ügyi törvény 128 szakaszának 
rendelkezéseit kellene alkal-
mazni, miszerint a törvénytelen 
előírásokat tartalmazó egyete-
mi charta semmis. Ezt azonban 
a bíróságok nem voltak hajlan-
dóak kimondani, sőt azt állapí-
tották meg: az egyetemi char-
ta törvényes. Ebből egyértelmű-
en kiderül: a bíróságok a romá-
niai magyarság jogfosztása ér-
dekében aszerint értelmezik a 
törvényt, hogy a kitűzött cél, va-
gyis jogaink további korlátozása 
megvalósulhasson.

DR. KINCSES ELŐD

A szerző a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai
Gimnázium ügyvédje

A Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügye újabb ellentétet szít a magyar és román közösség között

Senki sem vitathatja azt a tényt, hogy a maros-
vásárhelyi katolikus gim náziumban teljes 
körűen biztosítottak az oktatási tevékenységek 
lebonyolításához szükséges feltételek. 
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