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RMDSZ: pontatlan, emiatt veszélyes a terrorizmus meghatározásáról szóló jogszabály

Kockázatokat rejt a terrortörvény
Nem szavazta meg az 

RMDSZ tegnap a képvise-

lőházban a terrorizmus-

ról szóló törvény módo-

sítását, mivel álláspontja 

szerint a szöveg nem fo-

galmaz pontosan, ezért 

felhasználható a magyar 

közösség ellen.

Az RMDSZ ellenszavazatai-
val fogadott el tegnap törvény-
módosítást a terrorizmus fo-

galmának kibővítéséről a bukares-
ti képviselőház. A jogszabályt 241-en 
szavazták meg, ellene csupán az 
RMDSZ 18 honatyája voksolt, hét kép-
viselő pedig tartózkodott. 

A törvénymódosítás elvileg a Eu-
rópai Bizottság terrorizmusellenes 
irányelvét hivatott a román jogrend-
be ültetni, hogy büntethetők legyenek 
a terrorizmussal kapcsolatba hozha-
tó összeesküvések, kiképzések, uta-
zások és pénzgyűjtések. Az előter-
jesztés indoklása szerint Romániá-
nak az időszerű fenyegetésekhez kell 
igazítania a terrorizmus elleni tör-
vényét. A kezdeményezők egyebek 
mellett megállapítják: Európa műve-
leti területté vált, hiszen a migráci-
ós hullámokat kihasználó, a konflik-
tusövezetek felé tartó vagy onnan ér-
kező terroristák mindenütt biztonsá-
gi kockázatot jelentenek. A módosí-
tás értelmében terrorizmusnak mi-
nősülnek azon cselekedetek vagy fe-
nyegetések, amelyek közveszélyt je-
lentenek, károsak az emberek életé-
re, testi épségére és egészségére, a 
társadalmi kapcsolatokra, az anyagi 
javakra, az államok nemzetközi kap-
csolataira, a nemzeti vagy nemzet-
közi biztonságra. Ide sorolják azo-
kat a cselekedeteket is, amelyeknek 
politikai, vallási vagy ideológiai mo-
tivációik vannak, és a polgárok meg-
félemlítését, egy állami vagy nemzet-
közi hatóság valamilyen cselekedet-
re vagy az attól való tartózkodásra 
történő rákényszerítését, vagy a po-

litikai, alkotmányos, gazdasági vagy 
szociális struktúrák destabilizálá-
sát célozzák.

Miután a terrorizmus meghatáro-
zásának pontosítását célzó indítvá-
nyát elvetették, az RMDSZ a tervezet 
ellen voksolt. Márton Árpád frakció-
vezető-helyettes szerint az RMDSZ 
is támogatja a terrorizmus elleni har-
cot, de attól tart, hogy a terrorizmus 
fogalmának pontatlan meghatáro-
zása visszaélésekre ad lehetőséget, 
amit a magyar közösség ellen fognak 
fordítani a román hatóságok. „A ter-
rorizmus meghatározása zavaros, 
és nincs is összhangban az (európai) 
irányelvvel. Ez a törvénycikk újabb 
visszaéléseket tesz lehetővé. Jó len-
ne, ha az illetékes hatóságok nem a 
mi közösségünkben keresnék a ter-
roristákat, hanem azokban, ame-
lyek ilyen cselekményeket követnek 
el szerte Európában és az Egyesült 
Államokban” – jelentette ki az ülé-
sen Márton. A tervezet érdekessége 
egyébként, hogy beterjesztői között 
az RMDSZ idén elhunyt szenátora, 
Verestóy Attila neve is feltűnik.

Képlékeny megfogalmazás

A Krónika kérdésére Korodi Atti-
la, az RMDSZ képviselőházi frak-
cióvezetője elmondta, a módosítást 
azért kellett napirendre tűzni, mert 
a kezdeményezők szerint a terro-

rizmus elleni harcban van néhány 
olyan kérdés, ami jogilag pontosítás-
ra szorul. Létezik ugyan az európai 
uniós irányelv a témában, ám Romá-
nia nem azt az utat választotta, hogy 
ezt az irányelvet minél egyszerűbb 
formában átültesse a törvénybe, ha-
nem külön törvényben foglalkozik a 
témával. „Ez rendben is van, viszont 
számunkra teljesen elfogadhatat-
lanná tette a törvényt, ahogy a ter-
rorizmus definícióját megfogalmaz-
ták, azt, hogy kit vádolhatnak terro-
rizmussal, mi az a terrorizmus. Az 
már az európai irányelvekhez ké-
pest sokkal képlékenyebb, kevés-
bé érthető és értelmezésekre, akár 
visszaélésekre teret adó definíció” – 
szögezte le Korodi.

A politikus elmondta, az RMDSZ 
számára egyértelmű volt, hogy a di-
rektívát egyszerűen át kellett volna 
emelni a törvénybe, hogy ne lehes-
sen senkit esetlegesen terrorizmus-
sal megvádolni. Az irányelv ugyan-
is kimondottan a terrorista cseleke-
detekről szól. Arra a felvetésre, mi 
lehetett az oka, hogy nem vették át 
egyszerűen a vonatkozó irányelvet, 
Korodi kifejtette, az a baj, hogy a ké-
nyesebb, nemzetbiztonságról, terro-
rizmus elleni harcról, illetve régeb-
ben a korrupció elleni küzdelemről 
szóló témákat a pártok tabuként ke-
zelik, nem mernek hozzájuk nyúlni. 
Azt gondolják, hogy ha van egy szak-

mai grémium, amely beterjeszt egy 
ilyen javaslatot, akkor az abban a for-
mában rendben is van, és nem szük-
séges felülbírálni. „Ha megkérdez-
zük, akkor a legtöbb parlamenti kép-
viselő nem tudja, hogy a pártja miért 
úgy szavazta meg a törvényt, ahogy 
azt beterjesztették. Mi persze tud-
tuk, hogy miért nem szavazzuk meg” 
– mutatott rá a frakcióvezető.

Bármikor kiforgatható a szöveg

Megkérdeztük, lát-e arra vonatko-
zó szándékot, hogy a törvény amo-
lyan gumijogszabályként ráhúzható 
legyen bármilyen magyar kezdemé-
nyezésre. A képviselő úgy vélekedett, 
figyelembe véve a kézdivásárhelyi 
esetet – amelyről az egyik helyettes 
titkosszolgálati vezető félszájjal azt 
nyilatkozta, hogy ilyesmi bárkivel 
megtörténhet, mert ez egy kreált ügy 
–, és figyelembe véve azt is, hogy a 
korrupcióellenes harcban olyan kép-
lékeny jogi szabályozást fogalmaztak 
meg annak idején, amelyet az alkot-
mánybíróság jó néhányszor szétsze-
dett már, ha ugyanez jelenik meg egy 
másik nagyon érzékeny területen, a 
terrorizmusellenes harc vetületében, 
akkor joggal juthatunk arra a követ-
keztetésre: nem lehet tudni, hogy jö-
vőre, öt év múlva, bármikor ezt vala-
kik valamiért nem fogják-e félreér-
telmezni. Korodi elmondta, előzete-
sen az illetékes parlamenti bizottság-
ban a többi párt képviselője úgy ítél-
te meg, ez a probléma nem áll fenn, 
ezért nem tudták meggyőzni őket ar-
ról, hogy ebben a formában nem jó a 
törvény. Annak kapcsán, fel lehet-e 
lépni valamilyen formában a jogsza-
bály ellen, kifejtette, az RMDSZ nem 
rendelkezik elegendő honatyával ah-
hoz, hogy alkotmánybírósághoz for-
duljon, az csak akkor kerülhet a ta-
láros testület elé, ha a törvény alap-
ján zajló perben egyszer valakik úgy 
érzik, sérülnek a jogai a rossz definí-
ció következtében. Hozzátette, a kül-
földi fórumok értesítését sem fontol-
gatják, mivel nem történt még vissza-
élés. „Mi csak arra hívtuk fel a figyel-
met, hogy a precizitás hiánya ezeken 
a területeken bármikor visszaélésre 
adhat okot” – szögezte le Korodi.

Balogh levente

Parlament: elévülő 
összeférhetetlenség
A köztisztséget betöltő szemé-
lyek által elkövetett, összeférhe-
tetlenséget vagy érdekellentétet 
eredményező cselekmények há-
rom év után elévülnek a képvise-
lőház által tegnap elfogadott tör-
vényjavaslat értelmében. A PSD-s 
képviselők által beterjesztett ter-
vezet emellett azt is rögzíti, hogy 
a helyi választott elöljárók és kép-
viselők folytathatnak olyan ma-
gánjellegű tevékenységet az ok-
tatás, kutatás vagy irodalmi alko-
tás terén, amely nincs közvetlen 
kapcsolatban polgármesteri, al-
polgármesteri vagy helyi képvise-
lői tevékenységükkel. Az ügyben 
a képviselőház volt a döntésho-
zó kamara.

Orbán: mi védjük meg 
az országot, nem más
Magyarország megvédése nem a 
NATO és nem is az Európai Unió 
feladata, hanem a miénk – mond-
ta Orbán Viktor miniszterelnök 
tegnap az Országház kupolacsar-
nokában, a Honvéd Vezérkar fő-
nöke tisztség átadás-átvételi ün-
nepségén. A kormányfő szavai 
szerint erős Magyarország nem 
létezhet erős hadsereg nélkül. 
„Az a nemzet, amely nem tud-
ja megvédeni az országát, nem is 
érdemli meg azt” – tette hozzá.

Szijjártó: Ukrajna 
halogatja a tárgyalást
Szijjártó Péter miniszter ismét az 
Európa Tanács főtitkárához for-
dult a kárpátaljai magyarok ügyé-
ben – közölte a budapesti külgaz-
dasági és külügyminisztérium teg-
nap. Mint írták, Szijjártó Péter le-
velében tájékoztatta az Európa Ta-
nács főtitkárát arról, hogy bár a 
Velencei Bizottság javaslatai az 
új ukrán oktatási törvénnyel kap-
csolatban már fél éve ismertek, 
az ukrán parlament és kormány 
nem hajtotta végre azokat. A ma-
gyar kisebbség anyanyelven tör-
ténő tanulását súlyosan korláto-
zó törvény felfüggesztéséről mos-
tanáig nem döntött az ukrán par-
lament, és az ukrán vezetők máig 
nem kezdték meg a tárgyalásokat 
a magyar kisebbség vezetőivel az 
oktatási törvényről.

Bírálják a Krímbe 
vezető híd megépítését
Az amerikai külügyminisztérium 
nyilatkozatban ítélte el az Oroszor-
szág és a Krím félsziget között, a 
Kercsi-szoroson átívelő híd orosz 
megépítését. A washingtoni nyilat-
kozat hangsúlyozza, hogy a Krím-
be vezető hidat Oroszország az 
ukrán kormány beleegyezése nél-
kül építette meg, a Krím félszi-
get pedig Ukrajna része. Az ame-
rikai külügyminisztérium állásfog-
lalása szerint a híd megépítése 
nem csupán arra irányuló kísérlet, 
hogy Oroszország megszilárdít-
sa a Krím törvénytelen elcsatolá-
sát és megszállását, de a Kercsi-
szoroson áthaladó hajók méreté-
nek korlátozásával akadályozza a 
hajók áthaladását az azovi-tengeri 
ukrán kikötőkbe. Az Oroszország-
ból a Kercsi-szoroson át a Krím 
félszigetre vezető 19 kilométeres 
híd egy részét – a gépkocsiforga-
lom számára elkészült hídpályát – 
kedden avatta fel Vlagyimir Putyin 
orosz elnök. A híd megépítését az 
Európai Unió külügyi szolgálata is 
Ukrajna függetlenségének és terü-
leti egységének megsértéseként 
értékelte.

Letöltendő szabadságvesztést kért 
Alina Bicára, a Szervezettbűnözés- 
és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) 
volt vezetőjére (képünkön) tegnap az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) ügyésze az őt érintő tör-
vénytelen ingatlan-visszaszolgálta-
tás ügyében a per utolsó tárgyalá-
sán. Az ügyben hivatali visszaélés-
sel és vesztegetés elfogadásával gya-
núsítják a Latin-Amerikába menekült 
Bicát, és az ügyész a kiszabható leg-
nagyobb büntetést kérte rá. Ez akár 
tíz év is lehet.

Az eljárás tárgyát az Országos 
Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság 
(ANRP) tevékenysége képezi, a vizs-
gált ingatlan-visszaszolgáltatási ügy 
idején Bica is a testület tagja volt. Ve-
le együtt az ANRP nyolc tagja ellen 
emeltek vádat, amiért a gyanú sze-
rint 2011-ben egy több mint 60 mil-
lió euróval a valós értékén felülérté-
kelt telek után ítéltek meg anyagi kár-
pótlást egy üzletembernek. Az ügy-
ben érintett Dorin Cocoș üzletember 

– Elena Udrea volt fejlesztési minisz-
ter, a Népi Mozgalom Párt (PMP) ko-
rábbi elnökének volt férje – is.

Gheorghe Stelian üzletember, aki 
a nagy összegű kárpótlást kapta, azt 
állította az ügyészségnek tett tanú-
vallomásában, hogy a közvetítőként 
alkalmazott Dorin Cocoșnak több 
részletben tízmillió eurót fizetett an-
nak fejében, hogy közbenjárjon az 
ANRP illetékeseinél annak érdeké-
ben, hogy számára kedvező döntés 
szülessen. Stelian szerint a testüle-
ten belül Sergiu Diacomatu, az ANRP 
akkori alelnöke járt közben az érde-
kében. Elmondta, 2010-ben vásárol-
ta meg egy Dino Sinigalia nevű illető-
től az érintett, 13 hektáros bukaresti 
telekkel kapcsolatos jogokat. A telket 
ugyanis az eredeti tulajdonos visz-
szaigényelte, de aztán az adásvételi 
összeg fejében lemondott a tulajdon-
jogról Stelian javára. Ezt követően 
Stelian megkereste Cocoșt, hogy jár-
jon közben az érdekében az ANRP-
nél. Sergiu Diacomatu azt mondta: 

Cocoș azt ígérte neki, hogy ameny-
nyiben megteszi, amit kér tőle, meg-
maradhat az állásában. Az üzletem-
bert egyébként annak fián keresztül 
ismerte meg.

Az ügyben az Országos Korrupció-
ellenes Ügyosztály (DNA) még 2014-
ben egy időre előzetes letartóztatás-
ba helyezte Alina Bicát, aki 2011-ben 
a restitúciós testület tagja volt, és a 
grémium több más akkori tagját is. 
A DNA szerint Bica közreműködésé-
ért cserében 2014-ben egy 4425 négy-
zetméteres snagovi telket kapott. A 
DNA ennek az elkobzását is javasol-
ja. A restitúciós testület a telek ügyé-
ben végül kárpótlást ítélt meg, ám 
mint kiderült, a telket valós értéké-
nek többszörösére értékelték fel, így 
a testület ennek megfelelően álla-
pította meg a kárpótlás összegét. A 
DNA szerint a telek értékét egy ér-
tékbecslő cég 377 282 300 lejben álla-
pította meg, ami 263 327 559 lejjel (61 
714 021 euróval) nagyobb a terület va-
lós értékénél, vagyis ekkora az álla-

mot ért kár. Az ügyészek a teljes ösz-
szeget visszafizettetnék a vádlottak-
kal. Cocoș esetében az ügyész ala-
csony büntetés kiszabását kérte a ki-
merítő tanúvallomásra hivatkozva, 
ugyanakkor az általa kapott tízmil-
liós kenőpénz elkobzását javasolta.

Alina Bica különben jelenleg Cos-
ta Ricában tartózkodik, és ügyvédje 
állítása szerint politikai menedékjo-
got kért, amiért hazájában „üldözik”.

B. l.

Letöltendőt kérnek a Costa Ricába menekült Alina Bicára

Gumijogszabály. Korodi Attila szerint a módosítás visszaélésekhez vezethet

Fotó: sándor csilla




