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Magyar vezetésű önkormányzatokban sem garantált a kisebbségi jogok érvényesítése, állítja a CEMO

„Skizofrén hely zet ben” az RMDSZ

Sem a magyar polgármes-
ter, sem az önkormányza-
ti többség nem jelent feltét-

lenül garanciát vagy megoldást a 
kisebbségi jogok helyi szintű ér-
vényesítésére, hívta fel a figyel-
met közleményében a Civil El-
kötelezettség Mozgalom (CEMO) 
annak a pernek a jogerős ítéle-
te kapcsán, amelyet nemrég is-
mertetett a nagyváradi bíróság. 
A döntés értelmében Kereskényi 
Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-
es polgármestere jogerősen pert 
nyert a marosvásárhelyi szék-
helyű szervezet ellen, amely bí-
rósági úton szerette volna a két-
nyelvű utcanévtáblák kihelyezé-
sére kötelezni a 38 százalékban 
magyarok által lakott partiumi 
város önkormányzatát.

Az anyanyelvhasználat mel-
lett elkötelezett civilszervezet 
vezetője, Szigeti Enikő az MTI-
nek úgy nyilatkozott: bár csak a 
Szatmár megyei törvényszéken 
kimondott elsőfokú ítélet indok-
lását ismerik, ez alapján megál-
lapítható, hogy a bírók figyelmen 
kívül hagyták a Románia által ra-
tifikált nemzetközi egyezménye-
ket. Ez azért fontos, mutatott rá, 
mivel a 2001-ben elfogadott he-
lyi közigazgatási törvény csak a 
településnevek és az intézmény-
nevek kétnyelvű feliratozását írja 
elő azon településeken, ahol egy 
nemzeti kisebbség aránya meg-
haladja a húsz százalékot. Ellen-
ben Románia 2008-ban olyan for-
mában ratifikálta a Kisebbségi 
vagy Regionális Nyelvek Európai 
Chartáját, hogy vállalta: a hagyo-
mányos kisebbségi helyneveket 
is használja. A charta szakértői 
a 2012-ben készített jelentésben 
külön kitértek arra, hogy az ut-
cák nevét is ki kell írni a kisebb-
ségek nyelvén.

Kereskényi Gábor ellenben az 
általa aláírt két és féloldalas do-
kumentumban azt hangsúlyoz-
za, hogy a Románia által alá-
írt Kisebbségi vagy Regionális 

Nyelvek Európai Chartája mind-
össze tájékoztató, nem pedig kö-
telező jellegű. Holott Szigeti Eni-
kő szerint ez nemcsak tájékoz-
tató elveket tartalmaz, hanem 
konkrét kötelezettségeket is. Ha-
sonlóan vélekedik Horváth Anna, 
az RMDSZ önkormányzatokért 
felelős ügyvezető alelnöke is, aki 
a Maszol.ro portálnak úgy nyilat-
kozott, „a romániai törvényszé-
keknek ki kellene mondaniuk: a 
nyelvi chartát ratifikáló törvény 
ugyanolyan értékű jogszabály, 
mint a közigazgatási törvény”.

Kereskényi kikéri magának

A pert még az előző polgármes-
ter, Dorel Coica szociáldemokra-
ta elöljáró mandátuma alatt indí-
totta a CEMO, de érdemi részé-
re az RMDSZ-es Kereskényi Gá-
bor megválasztása után került 
sor. A magyar elöljáró a bíróság 
előtt azzal is védekezett, hogy 
az utcanevek kétnyelvűsítése 
jelentősen megterhelné a költ-
ségvetést. A vesztett per ellené-

re nem mondanak le a kétnyel-
vű utcanévtáblákról, a közeljövő-
ben egy szatmárnémeti lakhely-
lyel rendelkező magánszemély 
indít újabb pert az ügyben, és 
akár Strasbourgig is elmennek – 
hangsúlyozta Szigeti Enikő.

Kereskényi Gábor a kétnyelvű 
feliratozás élharcosának tekin-
ti magát, nyilatkozta az MTI-nek, 
azonban hozzátette: nem fogad-
hatja el, hogy kívülről kénysze-
rítsék erre. „Ha nagyban elvár-

juk, hogy az erdélyi vagy románi-
ai magyar közösségnek ne mond-
ja meg sem Bukarestből, sem Bu-
dapestről senki, hogy mi a jó ne-
künk, ezt jogosan várjuk el kicsi-
ben Szatmárnémetiben is” – je-
lentette ki a CEMO által kezde-
ményezett perre utalva. Emlé-
keztetett, 2010-ben helyi taná-
csosként egy társával maga nyúj-
tott be arra vonatkozóan határo-
zattervezetet, hogy a város vala-
mennyi utcájának írják ki magya-
rul is a nevét, a testület azonban 
elvetette a javaslatot. Kereskényi 

szerint semmilyen törvény nem 
kötelezi a polgármesteri hivatalt 
a kétnyelvű utcanévtáblák kihe-
lyezésére, és szerinte a bíróság 
sem kényszerítheti erre, ugyanis 
az a hatalmi ágak szétválasztá-
sának az elvét sértené. Beszámo-
lója szerint a partiumi városban 
2004 óta az a gyakorlat alakult ki, 
hogy fele-fele arányban neveznek 
el román és magyar személyisé-
gekről utcákat, és ezek nevét ro-
mánul és magyarul is kiírják. Rá-

mutatott, a folyamat részeként az 
októberi tanácsülésen 13, a vá-
ros terjeszkedése révén létrejött 
utcát neveztek el ily módon, és 
ezekre kétnyelvű táblák kerül-
nek. Hozzátette ugyanakkor, a 
jelenleg zajló utcafelújítási mun-
kálatokat követően is „nyitottak a 
kétnyelvű feliratozásra”. Becslé-
se szerint a város utcáinak mint-
egy tíz százalékában vannak két-
nyelvű táblák kihelyezve, és azt 
ígérte, a folyamat a jövőben is 
folytatódni fog.

Védelmet nyújt az RMDSZ

Kereskényi Gábor érvelése any-
nyira nem győzte meg a közvéle-
ményt, hogy az RMDSZ szüksé-
gét érezte a polgármestere mel-
letti kiállásnak úgy vélve: „lejára-
tó kampány” indult ellene. A szö-
vetség Szatmár megyei szerve-
zetének állásfoglalása szerint 
félretájékoztatás történt az er-
délyi magyar médiában. A szer-
vezet pontosításában hangsú-
lyozza: a CEMO nem Kereskényi 
Gábor, hanem elődje ellen indí-
tott pert. „Érthetetlen számunk-
ra, hogy a júniusi önkormányzati 
választást követően miért próbált 
a CEMO ugyanazon év novembe-
rében törvényszéki úton igazsá-
got keresni ügyének” – fogalmaz 
az állásfoglalás arra utalva, hogy 
a magyar elöljáró megválasztása 
után a civileknek rá kellett vol-

na bízniuk a helyzet rendezését. 
Rámutatnak arra is, hogy míg 
Coica idején 4 kétnyelvű táblát 
helyeztek ki RMDSZ-es nyomás-
ra, Kereskényi vezetése alatt 18 
tábla kihelyezésére született ta-
nácsi határozat, de a tervek kö-
zött szerepel a további utcák két-
nyelvű feliratozása és a belvárosi 
történelmi magyar utcanevek ki-
helyezése is.

„Örvendünk annak, hogy a ci-
vil szférát is foglalkoztatja a két-
nyelvű táblák helyzete, és szí-
vesen fogadunk bármilyen építő 
jellegű megnyilvánulást e téren. 
Közös célokat akarunk érvénye-
síteni, ám ezek eléréséhez olyan 
eszközökhöz kell folyamodnunk, 
amelyek nem hozzák szkizofrén 
helyzetbe a magyar polgármeste-
reket, akiknek egyrészt harcol-
niuk kell a román törvények hiá-

nyosságaival, valamint sok eset-
ben az állami intézmények, kor-
mányhivatalok ellenállásával, 
másrészt pedig saját közösségü-
kön belülről érkező bizalmatlan 
megnyilvánulásokkal kell, sajnos 
egyre többször, peres úton meg-
birkózniuk” – fogalmaz állásfog-
lalásában az RMDSZ.

CEMO: megtehetnék, ha akarnák

Az RMDSZ állásfoglalására re-
agálva a CEMO kifejtette: elfo-
gadhatatlannak tartja a szatmár-
németi kétnyelvű utcanévtáblák 

kihelyezése ellen felhozott ér-
veket. A civilszervezet szerint 
ugyanis egy magyar polgármes-
ter sem feltétlenül jelent garan-
ciát, megoldást a kisebbségi jo-
gok érvényesítésére. Válaszában 
a szervezet hangsúlyozza: azért 
nem szüntette meg a 2016-ban a 
Dorel Coica mandátuma alatt in-
dított pert, mivel a partiumi me-
gyeszékhely új, magyar vezető-
sége sem változtatott az általuk 
jogsértőnek vélt helyzeten, ho-
lott erre minden törvényi lehető-
sége meglett volna. A kétnyelvű 
utcanévtáblákra vonatkozó kére-
lem ugyanis a magyar közösség 
létező jogaira és Románia nem-
zetközi szerződésekben vállalt 
konkrét kötelezettségire épül – 
mutatnak rá.

Emlékeztetnek, hogy Keres-
kényi Gábor azzal indokolta a 
kétnyelvű táblák elutasítását, 
hogy azok kihelyezése megter-
helné a város költségvetését. 
A CEMO elfogadhatatlannak ne-
vezte az érvet, ugyanis többletki-
adás nem indokolhat jogsértést. 
„A romániai magyar lakosok adó-
fizető polgárok, és míg nyelvi jo-
gaik érvényesítése valóban több-
letforrásokat jelent, e kötelezett-
ségek teljesítését (és a velük járó 
többletköltséget) Románia vállal-
ta, következésképpen nem tagad-
hatja meg. Azt pedig különösen 
sajnálatra méltónak tartjuk, hogy 
a város magyar polgármestere is 
túl drágának tartja a kisebbségi 
jogok érvényesítését” – hangsú-
lyozza a szervezet.

A civilszervezet szerint az elő-
zőhöz hasonlóan Szatmárnéme-
ti jelenlegi, magyar vezetősége 
sem tekinti sem jogi, sem politi-
kai kötelezettségének a kétnyel-
vű táblák kihelyezését megköve-
telő nemzetközi kisebbségi jogok 
érvényesítését. Mindez szerin-
tük egyértelműen rámutat a ki-
sebbség politikai részvételének 
egyik nagy hiányosságára: sem 
egy magyar polgármester, sem a 
helyi tanács 40 százalékos ma-
gyar frakciója nem jelent feltét-
lenül garanciát vagy megoldást a 
kisebbségi jogok helyi szintű ér-
vényesítésére.

Pénzügyi és jogi akadályok

Kereskényi Gábor egyébként 
nincs egyedül érvelésével az 
RMDSZ-es politikusok körében.
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A jelek szerint helyi szinten a magyar érdekképviselet helyett egyre inkább 

a civilszervezetekre marad a kétnyelvűség kiharcolása a jelentős magyar 

lakossággal is rendelkező településeken. Miközben az RMDSZ a törvényi 

szabályozás hiányos voltával magyarázza a lemaradást, a civileknek oly-

kor a szövetség elöljáróival kell pereskedniük a kétnyelvű feliratokért.

Kereskényi szerint semmilyen törvény nem 
kötelezi a polgármesteri hivatalt a kétnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezésére, és szerinte a bíróság 
sem kényszerítheti erre, ugyanis az a hatalmi 
ágak szétválasztásának az elvét sértené.

CEMO-sajtóértekezlet Marosvásárhelyen: a civil szervezet vezetői Erdély-szerte a kétnyelvűségért harcolnak

Kétnyelvű utcanévtábla Marosvásárhelyen: a CEMO érdeme, 
hogy ezen a területen lépett előre a helyi önkormányzat
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