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Az alkotmánynak és a helyi 
közigazgatási törvénynek is 
több pontban ellentmond a 

Kulcsár-Terza József parlamen-
ti képviselő által decemberben 
egyéni törvényjavaslatként ikta-
tott autonómiatervezet a bukaresti 
törvényhozó tanács szerint, amely 
emiatt negatívan véleményezte a 
statútumot. A parlament jogászok-
ból álló, konzultatív szereppel bí-
ró hivatala hosszasan, 14 oldalon, 
alpontokba szedve sorolja, miért 
nem tartja kivitelezhetőnek a Szé-
kelyföld önrendelkezésére vonat-
kozó elképzelést.

Nem jelent határmódosítást

Kulcsár-Terza József lapcsalá-
dunknak leszögezte: ettől még foly-
tatódik a törvényalkotási folyamat, 
a tervezet ma az emberi jogi bizott-
ság napirendjén szerepel. A Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) politikusa 
készül a szakbizottságokban, majd 
a parlament két házának plénumá-
ban sorra kerülő vitára, továbbra is 
vállalja a kezdeményezést, és első-
sorban arról igyekszik meggyőz-
ni a román politikusokat, hogy az 
autonómia nem jelent határmódo-
sítást. Kulcsár-Terza számít arra, 
hogy a bizottságok sem támogatják 
majd a tervezetet, amely ennek el-
lenére a plénum elé fog kerülni, hi-
szen, ha nem tűzik napirendre 45 
munkanapon belül, hallgatólago-
san átmegy a törvényhozáson. A 
beterjesztő szerint a szenátusi és 
képviselőházi vitára még a tavaszi 
ülésszak folyamán sor kerül.

Szembemegy az alkotmánnyal?

A törvényhozó tanács nyilváno-
san is elérhető negatív véleménye-
zésében elsősorban azt kifogásolja, 
hogy az autonómiatervezet gyakor-
latilag az egységes román nemzet-
állammal párhuzamos, különálló 
állami entitás létrehozását tűzte ki 
célul. Emlékeztetnek, hogy 2004–
2005-ben már a parlament elé 
került a statútum, amelyet ak-
kor is negatívan véleményeztek, 
majd 2016-ban a Gyergyószéki 
Székely Tanács által létrehozott 
kezdeményező bizottság állam-
polgári kezdeményezésként ter-
jesztette a törvényhozás elé a 
tervezetet, amely másodszor is el-
bukott. A szakmai testület hangsú-
lyozza, hogy az elképzelés rögtön 
az alaptörvény első cikkelyével 
szembemegy, miszerint Romá-
nia egységes, oszthatatlan nem-
zetállam, szerintük ugyanakkor 
az állampolgárok közötti egyenlő-
ség elvét is sérti. A véleményezés-
ben azt sem felejtik el megemlíteni, 
hogy az ország szuverenitását a 
kisebbségi szimbólumok haszná-
lata is sérti, az alkotmány szerint 
ugyanis csak a román nemzeti jel-
képek elfogadottak. A tanács tagjai 
arra is kitérnek, hogy az alkotmány 
költségvetésekre vonatkozó részé-
ben sem széki, sem regionális bü-
dzsé nem szerepel.

Összeegyeztethetetlennek tartják

Hasonló szempontok miatt tart-
ják összeegyeztethetetlennek a 

tervezetet a 2001/215-ös számú 
helyi közigazgatási törvény több 
cikkelyével. Megemlítik példá-
ul, hogy közigazgatási szervezés 
szempontjából csak község, vá-
ros és megye létezhet hivatalosan, 
régió nem, továbbá hangsúlyoz-
zák, hogy a jogszabály alapján a 
helyi autonómia elve nem sérthe-
ti az egységes államot, így csak 
közigazgatási és pénzügyi szin-
ten érvényesülhet, más formái 
– politikai, vallási vagy etnikai – 
nem elfogadottak. A törvényhozó 
tanács tagjai amiatt is aggódnak, 
hogy az autonóm régióban nem 
lehetne egységesen alkalmazni 
a romániai törvényeket. A szak-
értők a nemzetközi törvények 
szempontjából is megvizsgálták 
a kezdeményezést, és arra jutot-
tak, hogy a kollektív jogokat nem 
kell szavatolni, másrészt, ameny-
nyiben egy ország alkotmányával 
szembemegy, elfogadhatatlan az 
etnikai alapú területi autonómia. 
Az autonómiatervezetet a kor-
mány is negatívan véleményezte, 
a kabinet indoklása viszont még 
nem nyilvános.

Kulcsár-Terza nem tört le

Mindezek ellenére Kulcsár-
Terza pozitívan értékelte a ter-

vezet körüli nagy érdeklődést, 
a március 6-án lezárult közvita 
során ugyanis mintegy 120 vé-
leményezés, javaslat érkezett a 
statútumhoz. Ezek közül egy-
előre csak három érhető el nyil-
vánosan a parlament honlapján, 
a többit még nem véleményez-
te az alsóház állandó bürója. 
A három hozzászólásból ket-
tőt a Gyergyószéki Székely 
Tanács vezetői fogalmaztak 
meg: egyrészt támogatásuk-
ról biztosítják a kezdeménye-
zést, és felhívják a figyelmet 
arra, hogy Románia elfogad-
ta az Európa Tanács kisebbsé-
gekre vonatkozó 1201-es számú 
ajánlását. Ebben szerepel az 
önrendelkezéshez való jog, te-
hát, ha elutasítják a statútumot, 
szembemennek a nemzetkö-
zi vállalással. A harmadik, egy 
magánszemély által megfogal-
mazott észrevétel szerint a 
32. cikkelyt ajánlatos lenne ki-
egészíteni egy olyan alponttal, 
mely szerint az Önigazgatá-
si Bizottságnak jogszabály ál-
tal előírt feladata kapcsolatot 
tartani az államon belüli, de 
a Székelyföldön kívüli azonos 
nemzeti közösségekkel is.
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Nem az autonómiatervezetre

A véleményezésben azt sem felejtik el megemlíteni, hogy az ország szuverenitását a kisebbségi szimbólumok használata is sérti

Egyéni kezdeményezésként iktatta

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) autonómiatervezetét tavaly 
decemberben egyéni kezdeményezésként iktatta Kulcsár-Terza 
József. Azóta több RMDSZ-es politikus is beszélt arról, hogy in-
kább a szövetség és az MPP által összeállított statútum benyújtá-
sát tartották volna észszerűnek, szerintük viszont mindenekelőtt 
módosítani kellene az alkotmányt, hiszen a mostani alaptörvény-
nyel életképtelen az önrendelkezésre vonatkozó kezdeménye-
zés. Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető korábban lapcsa-
ládunknak azt nyilatkozta: részt vesznek a vitában, elmondják 
érvrendszerüket a közösségi jogok érvényesítéséről, az autonóm 
intézményrendszer fontosságáról, ugyanakkor nem adott konkrét 
választ arra, miként fognak szavazni a tervezetről. 

Többek között azért véleményezte negatívan a par-

lament törvényhozó tanácsa az SZNT autonómiater-

vezetét, mert az szerintük az egységes román nem-

zetállammal párhuzamos, különálló állami entitás 

létrehozását tűzte ki célul.
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Autóbusz 
Nyergestetőre
Az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezete, Hargita Megye 
Tanácsa, Csíkkozmás község 
önkormányzata valamint az 
Aktív Közélet Egyesület idén 
is megszervezi az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
nyergestetői emlékünnepsé-
gét. A megemlékezés március 
15-én délután két órától kez-
dődik. Az eseményre a szerve-
zők ingyenes autóbuszjáratot 
indítanak 12 órakor Csíksze-
redából, az Erőss Zsolt Sport-
aréna parkolójából.  Iratkoz-
ni a Szervezet zöldségpiac 
melletti székházában vagy a 
0742-020822-es telefonszá-
mon lehet. A helyek száma 
korlátozott.

A három magyar 
fohász
A Honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig című előadás-
sorozat keretében március 
16-án, pénteken 18 órától 
Tircsné Propper Valéria tart elő-
adást Csíkszeredában, A három 
magyar fohász története és 
üzenete (a Himnusz, a Szózat 
és a Magyar Hiszekegy) cím-
mel. Az előadás helyszíne a pol-
gármesteri hivatal gyűlésterme. 
Minden érdeklődőt várnak.

Magashegyi túrát 
szerveznek
A Bucsegi-hegységbe szervez 
magashegyi túrát a Csíkszéki 
Erdélyi Kárpát Egyesület már-
cius 17-18-án. Utazás saját 
autókkal Csíkszereda – Bras-
só – Barcarozsnyó útvonalon. 
Első nap a már hagyományos 
Omul-csúcsot, a második nap, 
a hóviszonyok függvényében 
a Ţigăneşti–Scara csúcso-
kat érnék el. A túrára fontos 
kellékek a téli túrabakancs, 
szélvédő kabát, cserekesztyű, 
síbot vagy túrabot, fejlám-
pa, két napi élelem. Szállás 
a Mălăieşti-menedékházban 
lesz. Indulás 17-én, szombat 
reggel 5 órakor a csíkszeredai 
Penny áruház parkolójából. 
Bővebb információk és jelent-
kezés: Tőke Dénesnél a 0752-
568855-ös telefonszámon.

Science Espresso

Kedden 17 órától tartják az utol-
só Science Espresso előadást, 
melynek meghívottja András 
Csaba-Dezső egyetemi tanárse-
géd. Az eseményre a Sapientia 
EMTE Csíkszeredai Karának 15-
ös termében kerül sor. 
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