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Alkotmányossági kifogást emelt kedden két 

jobboldali ellenzéki párt a marosvásárhelyi ró-

mai katolikus gimnázium újraalapításáról szóló 

törvénytervezet ellen, az óvás előterjesztői pe-

dig nacionalista szólamokkal támadták Magyar-

országot, az RMDSZ-t és az azzal együttműkö-

dő bukaresti szociálliberális kormánykoalíciót.

Az óvást megfogalmazó 
ellenzéki pártok szerint 
sérti a hatalmi ágak szét-

választásának alkotmányos el-
vét az, hogy a parlament isko-
laalapítóként lép, holott a köz-
oktatási intézményeket az ön-
kormányzatok javaslatára mi-
niszteri rendelettel kellene ala-
pítani. Az előterjesztők azon-
ban, akik a parlament folyosó-
ján számoltak be az újságírók-
nak az alkotmányossági óvás-
ról, nem a jogi, hanem a nemzeti 
érvekre helyezték a hangsúlyt.

„Megalázzák Romániát”

Eugen Tomac, a Népi Mozga-
lom Pártjának (PMP) képvise-
lőházi frakcióvezetője szerint 
a törvény általi iskolaalapítás 
mögött Magyarország áll, amely 
„meg akarja alázni Romániát a 
centenárium évében”. Úgy véle-
kedett: itt nem egy kisebbségi 
igényéről, hanem a „legmaga-
sabb szinten született politikai 
alkuról” van szó, amit az ellen-
zék nem hagyhat annyiban. Az 
ellenzéki frakcióvezető szerint 
fel kell lépni, amikor a kisebb-
ségek követeléseikkel „átlépik 
a határvonalat”, és a parlamen-
ti támogatásukat élvező kor-
mánypárt „aberráns” engedmé-
nyeket tesz. Florin Roman, az 
európai néppárti tagsággal ren-
delkező Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) képviselője szerint a ma-

gyar kormány erdélyi iskolák-
nak nyújtott támogatása a sze-
gény családokból származó ro-
mán gyerekek „elmagyarosítá-
sához” vezet. Rámutatott: mi-
közben a bukaresti „nemzeti-
etlen” PSD-ALDE kormány ezer 
iskolát zár be, vagy olvaszt ösz-
sze, magyar iskolákat hoznak 
létre az országban, amelyek bu-
dapesti támogatással ingyenes 
bentlakást és meleg ételt biz-
tosítanak a gyerekeknek. „Nem 
az RMDSZ-t vádolom és még 
kevésbé a budapesti kormányt. 
Azokat vádolom, akik a román 
kormány, az oktatási tárca élén 
állnak, hogy nem képesek a ro-
mán gyerekekről gondoskod-
ni” – idézte az MTI a PNL kép-
viselőjét.

Kelemen: hibás döntés 

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök hibás döntésnek tartja, 
hogy a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) alkotmánybírósági óvást 
akar emelni a marosvásárhe-
lyi római katolikus gimnázi-
um létrehozásáról szóló tör-
vény ellen. A szövetségi elnök 
a Mediafax hírügynökségnek 
azt mondta, szerinte nem alkot-
mányellenes a múlt szerdán el-
fogadott jogszabály, leszögezte:  
a PNL-nek nem szabadna ilyen 
hibákat elkövetnie, ha a jövőben 
még szeretne együttműködni 
az RMDSZ-szel.

„Több okból is elhibázott a li-
berálisok döntése, mivel a jog-
szabálynak nincsenek alkot-
mányellenes elemei. Az alap-
törvény jogokat biztosít a ki-
sebbségeknek, és amennyiben 
a helyi hatóságok, vagy más in-
tézmény képtelenek ezen jogo-
kat biztosítani, akkor a közös-
ség az állami intézményektől, 
a kormánytól, a parlamenttől 
várja a megoldást” – szögezte 
le Kelemen Hunor. Az RMDSZ 
elnöke ugyanakkor stratégiai 
és taktikai szempontból is té-
vesnek nevezte az ellenzéki 
alakulat lépését, és emlékez-
tetett: a PNL és az RMDSZ azo-

nos politikai családba, az Eu-
rópai Néppártba (EPP) tarto-
zik. „Ludovic Orban PNL-elnök 
azt állítja, az alkotmányossá-
gért küzd. Akkor meg kelle-
ne néznie, hogy az alkotmány 
milyen jogokat szavatol a ki-
sebbségek számára. Ezek kö-
zött ugyanis ott van az anya-
nyelven való tanulás joga is” 
– nyilatkozta Kelemen Hunor a 
Mediafaxnak. 

Kelemen Hunor elmondta to-
vábbá, SMS-t küldött Ludovic 
Orbannak, mert a pártelnök 
nem válaszolt a telefonhívás-
ra, melyben megírta, hogy té-
vedés volt az alkotmánybíró-

sághoz fordulni. „Bízom ab-
ban, hogy a bírák úgy ítélik 
majd, hogy a törvény nem tar-
talmaz alkotmányellenes ré-
szeket. De attól tartok, meg-
romlik majd a viszonyunk a li-
berálisokkal, és beigazolódik, 
amit korábban mondtam, a PNL 
ultranacionalista, magyarelle-
nes párttá vált. 

A taláros testület döntésére 
általában több hetet vagy hóna-
pot kell várni, emiatt fennáll a 
veszélye annak, hogy míg az al-
kotmánybíróság megvizsgálja a 
jogszabályt, lejárhat a beiratko-
zási időszak. 
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Szakértői figyelmeztetés: kockázatos virtuális valutába fektetni
A virtuális valuták jelentős 

kockázataira intették a befek-
tetőket közös figyelmezteté-
sükben az Európai Unió pénz-
ügyi hatóságai. Az Európai 
Bankhatóság (EBA), az Európai 
Értékpapír- és Piacfelügyeleti 
Hatóság (ESMA), valamint az 
Európai Biztosítási és Nyug-
díjfelügyelet (EIOPA) felhívása 
szerint a jelenleg hozzáférhető 
virtuális valuták olyan digitális 
értékmegtestesítők, amelye-
ket nem jegybankok bocsátot-
tak ki, így nem is áll mögöttük 
jegybanki vagy egyéb közható-
sági garancia, és jogi státusuk 
alapján nem is számítanak va-
lutának vagy pénznek. Ezek a 
digitális eszközök igen kocká-
zatosak, rendszerint nincs mö-
göttük semmiféle kézzelfogha-
tó eszközfedezet, és nem ter-
jed ki rájuk az európai uniós 
törvényi szabályozás, így nem 
is kínálnak jogi védelmet a be-
fektetőknek.

A három felügyelet szerint 
különösen aggasztó, hogy egy-
re többen vásárolnak bitcoint 
és sok már virtuális valutát 

azzal a várakozással, hogy 
azok értéke folyamatosan nö-
vekedni fog, ám nincsenek tu-

datában befektetett pénzük el-
vesztésének magas kockázatá-
val. A figyelmeztetés szerint a 

volatilitásra jellemző, hogy pél-
dául a bitcoin egységének ér-
téke a tavaly januárban mért 
ezer euróról decemberre 16 
ezer euróig szökött fel, utána 
február közepéig csaknem 70 
százalékkal ötezer euróra zu-
hant vissza, majd az utóbbi idő-
szakban 40 százalékkal hét-
ezer euróig erősödött.

A pénzügyi hatóságok kimu-
tatása szerint a száz legna-
gyobb virtuális valutaféle ösz-
szesített globális piaci tőkeér-
téke jelenleg meghaladja a 330 
milliárd eurót.  A figyelmezte-
tésben a hatóságok kiemelik: 
ha valaki virtuális valutát vá-
sárol, magas a kockázata an-
nak, hogy elveszíti befektetett 
pénzének jelentős részét, vagy 
akár teljes egészét. Ugyan-
ez érvényes azokra a pénz-
ügyi termékekre, amelyeknek 
megvásárlásával a befektetők-
nek közvetlen kitettsége ke-
letkezik a virtuális valutákkal 
szemben.

 A kockázatokat tetézi, hogy 
ha egy virtuális valutake-
reskedelmi platform csődbe 

megy, beszünteti a tevékeny-
ségét, kibertámadás éri, vagy 
a bűnüldöző hatóságok vala-
milyen okból lefoglalják esz-
közeit, az európai uniós jog-
szabályok semmiféle olyan 
külön védelmet nem nyújta-
nak, amely fedezné a befekte-
tők veszteségét, és nincs ga-
rancia arra sem, hogy a be-
fektetők ismét hozzáférhetnek 
virtuális valutában tartott va-
gyonukhoz.

 A felhívás szerint ezek a 
kockázatok már számos al-
kalommal valóra váltak világ-
szerte. „A virtuális valuták 
erős árfolyam-ingadozási haj-
lama, a jövőjüket övező bizony-
talanság, az e valutákat forgal-
mazó platformok megbízha-
tatlansága alkalmatlan befek-
tetési célponttá teszi ezeket a 
pénzügyi eszközöket a legtöbb 
fogyasztó számára, de különö-
sen azok részére, akik hosszú 
távra, például nyugdíjas koruk-
ra szánt megtakarítás céljából 
keresnek befektetési lehetősé-
geket” – áll a pénzügyi hatósá-
gok közös felhívásában.
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