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Orbán: támogassák 
a Minority SafePacket
Magyarország miniszterelnöke, 
Orbán Viktor arra buzdít minden-
kit: írja alá a Minority SafePack el-
nevezésű kisebbségvédelmi kez-
deményezést. A kormányfő a kö-
zösségi oldalára feltöltött videó-
ban kér a kezdeményezés támoga-
tására. „Ez fontos dolog. Arra ké-
rem önöket, hogy álljunk ki közö-
sen a határon túli magyarok jogai 
mellett, és írjuk alá a kisebbségvé-
delmi kezdeményezést, amellyel 
megvédhetjük a határon túli ma-
gyarok jogait” – hangsúlyozza a vi-
deóban Orbán Viktor.

Stoltenberg:  
meg kell állapodni
Mivel a NATO ismeri a kisebbsé-
gi nyelveket érintő ukrán okta-
tási törvényt és azt a jelentős ki-
hívást, amely a szabályozás mi-
att kialakult feszültség megoldá-
sát nehezíti Ukrajna és Magyaror-
szág között, véleménye szerint mi-
hamarabb megegyezésre kell jut-
ni a kérdésben – jelentette ki Jens 
Stoltenberg, a katonai szövetség 
főtitkára Brüsszelben tegnap, üd-
vözölve egyúttal a Velencei Bi-
zottság ajánlását és Kijevet an-
nak tanulmányozására szólítva. Az 
Észak-atlanti Szerződés Szerveze-
tének kétnapos védelmi miniszte-
ri találkozóját megelőzően tartott 
sajtóértekezletén – újságírói kér-
désre válaszolva – Stoltenberg el-
mondta: az ukrán oktatási törvény 
ügyében beszélt Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel és Petro Porosenko 
ukrán elnökkel is, és azt sürgette, 
hogy egyensúlyt kell találni a nem-
zeti kisebbségek jogainak védelme 
és egy ország hivatalos nyelvének 
oktatása kérdésében.

Szaakasvili nem kér 
menedékjogot
Nem kér politikai menedékjogot 
Varsótól Miheil Szaakasvili, az uk-
rán állampolgárságától megfosz-
tott volt odesszai kormányzó, egy-
kori georgiai elnök, akit hétfőn ki-
toloncoltak Ukrajnából Lengyel-
országba – közölték tegnap uk-
rán hírportálok. Szaakasvili kérdés-
re válaszolva azt mondta, nem tart 
attól, hogy kiadják őt Georgiának, 
ahol a minap távollétében börtönre 
ítélték. Mint fogalmazott, a tbiliszi 
hatalom úgy fél tőle, mint „ördög a 
tömjénfüsttől”, és ha az ukrán ható-
ságok ki akarták volna őt adni, azt 
már kedden, elfogása után megtet-
ték volna. Megismételte, hogy sem 
Kijevnek, sem Tbiliszinek nincsenek 
a terhére róható „komoly vádjai”.

Putyin Trumppal 
tárgyalt
Vlagyimir Putyin orosz elnök hét-
főn telefonon tárgyalt ameri-
kai hivatali partnerével, Donald 
Trumppal, főként a közel-kele-
ti konfliktusról. Ezt maga Putyin 
jelentette be, amikor Moszkvá-
ban hétfő este fogadta Mahmúd 
Abbászt, a Palesztin Hatóság el-
nökét, és tolmácsolta neki Trump 
üzenetét. Az orosz vezető kijelen-
tette: „a közel-keleti helyzet nem 
olyan, mint amilyennek azt mind-
annyian látni szeretnénk”. Abbász 
közölte, hogy az Egyesült Államok-
kal mint a közel-keleti rendezés-
ben közvetítő állammal semmi-
lyen formában sem kíván együtt-
működni. „Arculcsapásnak” minő-
sítette Washingtonnak azt a dön-
tését, hogy az amerikai nagykö-
vetséget Tel-Avivból Jeruzsálembe 
helyezzék át.

Az igazságszolgáltatási tanács működését szabályozó jogszabály is elbukott a talárosoknál

Újabb alkotmányellenes törvény

Az alaptörvénnyel ellentétes-
nek találta tegnap az alkot-
mánybíróság a Legfelsőbb 

Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 
működését szabályozó törvény több 

rendelkezését is, így a tavaly el-
fogadott, három jogszabályból ál-
ló törvénycsomag harmadik darab-
ja is elbukta a normakontrollt. Valer 
Dorneanu, az alkotmánybíróság el-

nöke szerint a tavaly decemberben 
megszavazott jogszabály öt rendel-
kezése, köztük a CSM vezetőinek 
megválasztásáról szóló cikkely sér-
ti az alaptörvényt.

Egy másik alkotmányellenesnek 
bizonyult rendelkezés előírta volna, 

hogy a titkosszolgálatokat felügye-
lő parlamenti bizottság ellenőrizze: 
igazat állítottak-e a CSM-tagságra 
pályázó jelöltek, amikor arról nyi-
latkoztak, hogy nem voltak a politi-
kai rendőrség tagjai vagy besúgói.

Az előzetes normakontrollt a leg-
felsőbb bíróság, illetve az ellenzé-
ki Nemzeti Liberális Párt óvása nyo-
mán végezte el az alkotmánybíró-
ság, amely a kifogások közül csak 
néhányat talált megalapozottnak. 
Korábban a bírák és ügyészek jogál-
lásáról, illetve az igazságszolgálta-
tás megszervezéséről szóló törvény-
tervezet egyes rendelkezéseit is al-
kotmánysértőnek találta a taláros 
testület. Mint ismert, az országban 
egy éve rendszeresen tüntetnek az 
ellenzéki szervezetek, amelyek sze-
rint a kormánytöbbség a reform ürü-
gyén politikai befolyása alá próbálja 
vonni az igazságszolgáltatást, hogy 
megmentse a korrupt politikusokat 
a felelősségre vonástól. Legutóbb ja-
nuár 20-án szerveztek országos de-
monstrációt, amelyen több tízezer 
ember vett részt.

Az igazságszolgáltatási törvény-
módosítások miatt az Egyesült Ál-
lamok és az Európai Unió is aggo-
dalmát fejezte ki, mivel attól tart, 
hogy az új szabályozás vissza-
veti a korrupció elleni harcot. A 
szociálliberális kormánytöbbség 
szerint azonban a reformra azért 
van szükség, mert Románia ügyész-
állammá vált, ahol sérül az ártatlan-
ság vélelmének alkotmányos elve.

Hírösszefoglaló

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) elnöke is beállt azok 
sorába, akik megpróbálják politikai 
üggyé tenni a Magyarország és Ro-
mánia közötti gázeladási megálla-
podás ügyét. A legnagyobb ellenzé-
ki párt elnöke azt kéri a parlament 
két házának elnökétől, nyilvánosan 
valljanak színt, megígérték-e, hogy 
földgázszállításról szóló szerző-
dést írnak alá Magyarországgal, il-
letve hogy újabb határátlépőket nyit-
nak meg a két ország között, ellen-
kező esetben titkos tárgyalásokkal 
és a nemzeti érdekek elárulásával 
vádolja őket.

„A magyar külügyminiszter tett 
egy érdekes látogatást Romániá-
ban (...), amelyet követően ő is és 
a magyar miniszterelnök is bizo-
nyos egyezmények aláírásáról be-
szélt. Ezek közé tartozik évi négy-
milliárd köbméter földgáz szállítá-
sa, egy Kolozsvár–Budapest-gyors-
vasút kiépítése és a határátkelők 
számának növelése. Van egy na-
gyon egyszerű kérdésem. Nem Teo-
dor Meleşcanuhoz, mert ő kicselezte 

ezt a problémát azzal, hogy nem írt 
alá semmit. Hanem a két házelnök-
höz: megígérték-e olyan egyezmény 
aláírását, amelynek részei ezen vál-
lalások? Ragaszkodom, hogy nyilvá-
nosan válaszoljanak, mert nehéz azt 
elfogadni, hogy a magyar hatóságok 
erről beszélnek a sajtóban, Dragnea 
és Popescu-Tăriceanu pedig egy han-
got sem szól róla. Abban az esetben, 
ha nem válaszolnak erre a kérdésre, 
titkos tárgyalásokkal és a nemzeti 
érdekek elárulásával vádolom őket” 
– nyilatkozta Orban a PNL végrehaj-
tó bizottságának hétfői ülése után. 
A PNL elnöke szerint nem a határ-
átkelők számát kellene növelni, ha-
nem azért kellene harcolni, hogy be-
lépjünk a schengeni övezetbe, és a 
proritás az lenne, hogy Kolozsvárt 
Bukaresttel kösse össze gyorsvasút. 
„Senki nem ígérheti meg előre meg-
állapított mennyiségű földgáz szállí-
tását Magyarországnak” – egészítet-
te ki az ellenzéki alakulat vezetője.

Mint megírtuk, Orbán Viktor ma-
gyar kormányfő pénteken beszélt 
arról, hogy hamarosan létrejön az 

a kétoldalú megállapodás, amely a 
következő 15 évre több mint 4 mil-
liárd köbméternyi gáz Magyaror-
szágra történő bevitelét teszi lehető-
vé Romániából. Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter múlt 
hétfői bukaresti látogatását követő-
en azt mondta, a román fél vállal-
ta, hogy 2020-ig megépítik azokat a 
kompresszorokat, amelyek segítsé-
gével évente 1,75 milliárd köbméter-
nyi gázt lehet majd Magyarország-
ra szállítani, és 2022-re bővítik ki 
a kapacitást úgy, hogy évi 4,4 milli-
árd köbméter gázt vásárolhat majd 
az ExxonMobil és az OMV által ki-
termelt földgázból. „A magyar válla-
latok teljes egészében lekötötték az 
amerikai cégek által a Fekete-tenge-
ren kitermelendő romániai földgáz 
magyarországi szállítási kapacitá-
sát” – fogalmazott a tárcavezető egy 
nappal később Varsóban. Ezzel egy 
időben a román külügyminisztéri-
um szerint nem köthetik le egyet-
len ország cégei a Fekete-tengeren 
kitermelt, és egy újonnan megépí-
tendő magyar–román vezetéken ke-

resztül szállított teljes földgázmeny-
nyiséget. A bukaresti külügyi tárca 
közleményében azt állítja, a vonat-
kozó európai szabályok értelmében 
egy földgázforrás vagy szállítási inf-
rastruktúra nem szolgálhatja kizá-
rólag egyetlen ország érdekeit.

Bukarest állításaira a magyar kül-
ügy is reagált. A Magyar Nemzet ál-
tal idézett közleményükben azt ír-
ták: „A helyzet borzasztóan egy-
szerű. A román és a magyar gázve-
zeték-üzemeltető cégek által kiírt 
kapacitáslekötési aukción két ma-
gyar cég kötötte le a román–magyar 
interkonnektor 2022 utáni teljes ka-
pacitását román–magyar szállítási 
irányban. A fekete-tengeri gázmező-
ről azonban nyilvánvalóan nemcsak 
ebbe az irányba fognak gázt szállíta-
ni, hanem más csöveken, más orszá-
gok irányába is. Ezért a román kül-
ügyminiszter nyilatkozata értelmet-
len.” Amúgy Szijjártó Péter még két 
érdekelt magyar céget említett, míg 
Orbán Viktor már hármat.

BalogH levente

Liberális támadás a tervezett magyar–román gázszerződés ellen

A tavaly elfogadott igazságszolgáltatási törvénycsomag harmadik eleme sem 

ment át az alkotmánybíróság szűrőjén: a taláros testület tegnap a CSM működé-

séről szóló jogszabály több elemét is alaptörvény-ellenesnek nyilvánította.

Hamarabb hazatér Toader a DNA-botrány miatt

Lerövidíti távol-keleti útját, és hamarabb hazatér Japánból Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter annak nyomán, hogy súlyos vádak fogalmazódtak 
meg Laura Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) főügyésze, illetve az általa vezetett intézmény ellen. Toader közöl-
te: bár a látogatás a tervek szerint csak a hétvégén zárult volna, holnap 
már részt vesz Bukarestben a kormány soron következő ülésén.
A DNA körüli botrány kapcsán Viorica  Dăncilă miniszterelnök hétfőn szó-
lította fel Toadert, hogy a lehető leghamarabb térjen haza. Maga Toader 
úgy nyilatkozott, nem kéri fel vizsgálatra az igazságügyi felügyeletet, 
mivel várnia kellene a vizsgálat eredményére. Mint megírtuk, Kövesit  
Mihaiela Moraru Iorga volt DNA-ügyész vádolta meg azzal, hogy arra pró-
bálta rávenni, hogy a lehető leghamarabb álljanak a nyilvánosság elé az-
zal a dossziéval, amely egy volt miniszter elleni nyomozásról szólt, akinek 
kapcsán fölmerült, hogy esélyes a miniszterelnöki tisztségre.

Az igazságszolgáltatásról  is tárgyalt 
az amerikai nagykövet a kormányfővel 
Az igazságszolgáltatás is szerepelt annak a megbeszélésnek a napirend-
jén, amelyre hétfőn került sor Hans Klemm, az Egyesült Államok bukares-
ti nagykövete és Viorica Dăncilă román miniszterelnök között – közölte az 
Agerpres hírügynökség kérdésére válaszolva a nagykövetség. A diplomá-
ciai képviseletet azért kellett megkérdezni arról, szerepelt-e ez a téma a 
megbeszélésen, mert Dăncilă a találkozót követően nem említette az el-
hangzott témák között, az erre vonatkozó egyértelmű újságírói kérdés-
re pedig nem válaszolt. A találkozóról kiadott kormányközlemény szin-
tén nem tért ki az igazságszolgáltatásról folytatott beszélgetésre. Holott 
Klemm rendszeresen kiállt az igazságszolgáltatás mellett, amikor úgy ér-
tékelte, a kormány intézkedései veszélyeztetik annak függetlenségét.

Ítélkeztek. A Valer Dorneanu egykori PSD-s képviselő vezette alkotmánybírák a CSM-törvényt is elkaszálták

fotó: agerpres




