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A tanügyminiszter álláspontja 
szerint a Maros Megyei Tanfel-
ügyelőség 2015. augusztus 31-
ei 1385-ös határozatával ren-
delte el a marosvásárhelyi Ró-
mai Katolikus Teológiai Líceum 
(RKTL) létrehozását oly módon, 
hogy e célból osztályokat vá-
lasszanak le az Unirea Nemze-
ti Kollégiumról és a Bolyai Far-
kas Líceumról. Marosvásárhely 
municípiuma közigazgatási el-
járásban követelte a határozat 
visszavonását, mivel a 2011. évi 
1-es számú közoktatási törvény 
értelmében az iskolahálóza-
tok megszervezése, az oktatá-
si intézmények alapítása a he-
lyi közigazgatási hatóságok fel-
adata, az utólagos megyei tan-
felügyelőségi  egyetértés (=aviz 
conform) elnyerésével, ráadá-
sul az iskolát Marosvásárhely 
Helyi Tanácsa már 2014-ben 
létrehozta.
A román médiában frissen köz-
zétett Daria Davidov tanfel-
ügyelőségi jogtanácsos DNA-
tanúvallomása is megerősíti ezt 
az álláspontot, tehát az 1385-ös 
határozat felfüggesztése, sőt 
esetle1ges semmissé nyilvání-
tása sem vezethetne az RKTL 
megszüntetéséhez.

Ponta, Andronescu, Pricopie

A tanúvallomást olvasva, lát-
ván azoknak a „fejeseknek” a 
névsorát (Victor Ponta akko-
ri miniszterelnök, Ecaterina 
Andronescu és Remus Pricopie 
tanügyminiszterek stb.), akik a 
tanú szerint rákényszerítették 
Ştefan Someşan főtanfelügye-
lőt az iskola törvénysértő létre-
hozására, sehogy sem értem, 
PSD–RMDSZ szavazatokkal a 
marosvásárhelyi tanács miért 
nem hozta meg az iskolát ala-
pító törvényes határozatot, mi-
ért elégedtek meg a javaslat-
tevéssel, hiszen a tanügyi tör-
vény egyértelműen rendelkezik: 
az iskolaalapítás a helyi önkor-

mányzat hatáskörébe tartozik.
Azt is nehezen tudom megma-
gyarázni, hogy a PSD kormány 
által kinevezett prefektus miért 
akadályozta meg a líceum ala-
pítását „javasoló” 2014. július 
29-ei tanácsi határozatot mó-
dosító 2017. május 4-i 148-as 
határozat életbe léptetését. Té-
ves, pontatlan közigazgatási 
határozatot, akár kormányhatá-
rozatot is lehet módosítani.
A prefektust az sem zavarja, 
hogy a Liviu Dragnea PSD-
elnök és Orbán Viktor minisz-
terelnök megegyezése értelmé-
ben legrosszabb esetben is új-
já kell alapítani a líceumot. Az 
egyezség betartásával kapcso-
latban azért is szkeptikus va-
gyok, mivel annak létrejötte 
előtt két nappal Mihai Tudose 
miniszterelnök azt nyilatkoz-
ta, hogy a román kormány so-
hasem engedhet a magyar kor-
mány nyílt zsarolásának. A mi-
niszterelnöki állásponttal össz-
hangban Liviu Pop tanügymi-
niszter sajátságos jogi értelme-
zése szerint, amíg a perek foly-
nak, nem születhet kormányha-
tározat a líceum létrehozásáról!  
A prefektus pedig hivatali ha-
táskörén túllépve felszólította 
a marosvásárhelyi polgármes-
tert, bírói úton próbálja meg el-
érni a visszaszolgáltatás sem-
missé nyilvánítását.

Végérvényes visszaszolgáltatás

A Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum ellen indított harc kiagya-
lói eredetileg szem elől tévesz-
tették azt a tényt, miszerint a 
marosvásárhelyi Mihai Viteazul 
15-16. szám alatti ingatlant, a 
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítő-
szék 2005. december 9-én az 
5874-es számú ítéletével visz-
szaszolgáltatta a Gyulafehér-
vári Római Katolikus Érsekség-
nek, ezért az Unirea Nemzeti 
Kollégium további működése a 
római katolikus egyház tulajdo-
nában álló ingatlanban kizáró-
lag a tulajdonos nagyvonalúsá-
gának köszönhető. A Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum meg-
szüntetése a 2014. december 
15-én 20 évre megkötött bér-
leti szerződés felbontását von-
hatja maga után, aminek kö-

vetkeztében az Unirea Nemzeti 
Kollégium (amely több mint 40 
éven keresztül a jelenlegi Petru 
Maior Egyetem épületében mű-
ködött, a Papiu líceummal átel-
lenben) kilakoltathatóvá válik.

Ezt elkerülendő az illetékes elv-
társak elkezdték vitatni a visz-
szaszolgáltató bizottsági hatá-
rozat érvényességét, bölcsen 

hallgatva arról, hogy a határo-
zat törvényességét vitató pe-
res eljárást Dorin Florea polgár-
mester rég lefolytatta és elvesz-
tette. A Legfelső Ítélő- és Sem-
mítőszék 2005. december 9-én 
5874-es számú ítéletével vég-
érvényesen elrendelte az ingat-
lan visszaszolgáltatását az egy-
háznak. A Paşcan és társai által 
remélt perújítás pedig minden 
jogalapot nélkülöz!

Marad a kettős mérce

Amikor Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök Nagy Zsolt védelmé-
ben kifogásolta a Legfelső Íté-
lő- és Semmítőszék elmaraszta-
ló határozatát, a CSM nyilváno-
san elítélte Kelemennek az igaz-
ságszolgáltatás hitelét rombo-
ló nyilatkozatát. Ha nincs kettős 
mérce, akkor az Országos Ma-
gisztrátusi Tanács (CSM) el kell 
ítélje a DNA-t, a belügyminiszté-
riumot, Paşcant és a Maros me-
gyei leválthatatlan prefektust, 
Lucian Gogát is azért, mert tör-
vénytelennek merték nevezni a 
visszaszolgáltatási döntést.
Megismétlem, amennyiben ösz-
szehasonlítjuk azt, hogyan vi-
szonyult a román igazságszol-
gáltatás a tanügyi törvény be-
tartatásához, az RKTL és a 
MOGYE esetében, akkor a ket-
tős mérce alkalmazásának ki-
rívó esetével állunk szemben. 
A RKTL létrehozásánál állítólag 
az a gond, hogy a marosvásár-
helyi önkormányzat helytelenül 
fogalmazott, és egyik határo-
zatában csak javasolta az isko-
la létrehozását, de nem döntöt-
te el, tehát megsértette a 2011. 
évi 1-es tanügyi törvény vonat-
kozó előírásait. Az elírás utóla-
gos helyesbítését a tanügyi tör-
vényre hivatkozva nem veszik 
figyelembe, nem hagyják jóvá.
A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen a 
kétharmados román többsé-

gű szenátus, a törvényes kere-
tek tiszteletben tartásával mű-
ködtethető egyetemi autonó-
miára hivatkozva elutasította a 
törvénynek az anyanyelvi okta-
tás kiterjesztésére vonatkozó 
rendelkezéseknek az egyetemi 
Charta-ban történő rögzítését 
és alkalmazását. Ennek követ-
keztében a 2011. évi 1-es tan-
ügyi törvény 128-as szakaszá-
nak rendelkezéseit kellene al-
kalmazni, miszerint a törvény-
telen előírásokat tartalmazó 
egyetemi Charta abszolút sem-
mis. Ezt a nyilvánvaló semmis-
séget azonban a romániai bíró-
ságok három közigazgatási pe-
res eljárásban sem voltak haj-
landók kimondani, sőt azt álla-
pították meg, hogy az egyete-
mi Charta abszolút törvényes! 
Ebből egyértelműen kiderül az, 
hogy a román bíróságok (bele-
értve a bukaresti Legfelső Íté-
lőtáblát is!) a romániai magyar-
ság jogfosztása érdekében úgy 
értelmezik a törvényt, hogy jo-
gi csűrés-csavarással a kitű-
zött cél, az elvárt eredmény, va-
gyis jogaink további korlátozá-
sa megvalósulhasson. Sajnos 
a MOGYE sorsán a politikai be-
avatkozás sem segített!
Arról ma már senki sem beszél, 
hogy szerettük volna visszaál-
lítani a kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemet. Az RMDSZ leg-
első kormányzati szerepvállalá-
sakor a Ciorbea-kormány prog-
ramjában szerepelt a kolozsvá-
ri Bolyai egyetem visszaállítása. 
Amikor ebből nem lett semmi, 
Markó Béla akkori RMDSZ-
elnök nyilvánosan csodálkozott 
azon, hogy a román politikusok 
nem tartották be a szavukat… 
Csak remélni lehet azt, hogy a 
Római Katolikus Teológiai Líce-
um nem jut a MOGYE és a Bo-
lyai sorsára – történelmi em-
lékeink alapján a szavatartás 
kapcsán nem lehetünk túlságo-
san optimisták.
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Sehogy sem értem, 
PSD–RMDSZ szava-
zatokkal a marosvá-
sárhelyi tanács miért 
nem hozta meg az is-
kolát alapító törvé-
nyes határozatot.
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