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12 hónap                280 lej

Szélesíti a hatóságokkal folytatott magyar nyelvű kommunikációt az új közigazgatási törvény

Bővülhet az anyanyelvhasználat
Az utcák, terek, parkok 

többnyelvű feliratozását 

és a hatóságokkal folyta-

tott anyanyelvű kommu-

nikációt is szabályozza a 

bukaresti képviselőház ál-

tal megszavazott új köz-

igazgatási törvénykönyv.

A szenátus után a bukaresti kép-
viselőház is elfogadta hétfőn az 
új közigazgatási törvényköny-

vet, amely egyebek mellett a kisebb-
ségi anyanyelvhasználatot is szabá-
lyozza. A 230 oldalas, 650 törvény-
cikkből álló, a központi és helyi köz-
igazgatás működését, a köztisztvise-
lők jogállását, a közvagyon kezelését 
és a közszolgáltatások megszervezé-
sét egységes keretbe foglaló közigaz-
gatási kódexet a román balliberális 
kormánytöbbség és az RMDSZ vok-
saival fogadta el a bukaresti képvise-
lőház. Az új törvénykönyv az MTI tá-
jékoztatása szerint az utcák, terek, 
parkok többnyelvű feliratozásában, 
a hatóságokkal folytatott anyanyel-
vű kommunikációban és a kisebbsé-
gi jogok megengedő értelmezésében 
is a magyar közösség számára fon-
tos pontosításokat tartalmaz. A kép-
viselőházi szakbizottsági vita során 
az RMDSZ javaslatára a törvénybe 
bekerült, hogy a kisebbségek koráb-
ban szerzett anyanyelvhasználati jo-
gai utólag nem korlátozhatók.

Új alapokon a közigazgatás

A közigazgatási kódex hatályba-
lépéshez elvileg már csak Klaus 
Johannis államfő aláírására van 
szükség, de két ellenzéki párt is je-
lezte: előzetes normakontrollt fog 
kérni az alkotmánybíróságtól. Az 
RMDSZ szerint a jogszabály bizto-
sítja a kisebbségek anyanyelvhasz-
nálatát, európai szellemiségű, erősíti 
a decentralizációt és az önkormány-
zatok önrendelkezését. A szövetség 
közölte, a jogszabállyal új alapokra 
helyezték Románia közigazgatását, 
mivel az országnak nagy szüksége 
volt egy átfogó, átlátható és letisztult 
közigazgatási törvénykönyvre, hi-
szen az elmúlt időszakban igencsak 
súlyos gondokkal kellett szembe-
nézniük az önkormányzatoknak és 
közintézményeknek, amelyek több-
nyire a többféle jogértelmezésből és 
-gyakorlatból adódtak. Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök korábban a Kró-
nikának elmondta, nem fog vissza-
vonni már megszerzett jogokat a tör-
vénykönyv, az RMDSZ pedig a jog-
szabály parlamenti vitája során a ta-
valyi tapasztalatokból kiindulva nem 
kezdeményezte a jelenleg húszszá-
zalékos anyanyelvhasználati küszöb 
csökkentését.

Korodi Attila, a szövetség képvise-
lőházi frakcióvezetője a hétfői vég-
szavazást követően emlékeztetett, 
hogy a februárban a parlament elé 
terjesztett törvénykönyvhöz viszo-
nyítva a ma elfogadott változat majd-
nem teljes egészében a parlamenti 
szakbizottságban újraírt és átdolgo-
zott változat. „A képviselőházban zaj-
ló parlamenti vita alatt megőriztük a 
szenátusban elfogadtatott javaslata-
inkat a kisebbségi anyanyelvhasz-
nálatra vonatkozóan, valamint továb-

bi garanciákat vittünk bele a törvény 
szövegébe. Így az új közigazgatá-
si törvénykönyv hatálybalépése előt-
ti időszakban érvényes jogszabályok 
által előírt anyanyelvhasználati jogo-
kat nem lehet visszavonni” – mutatott 
rá Korodi. A Hargita megyei törvény-
hozó hozzátette, a törvénykönyv szö-
vege a szövetség javaslatai nyomán 
olyan előírásokat is tartalmaz, ame-
lyek arra kötelezik Romániát, hogy 
számos nemzetközi egyezményben 
foglalt, az ország által ratifikált nyelv-
használati jogokra vonatkozó rendel-
kezéseket gyakorlatba ültesse. Egy 
másik rendelkezés kihágásnak mi-
nősíti a tisztségviselők diszkrimina-
tív, idegengyűlölő megnyilvánulásait 
akkor is, ha azok nem a hivatali kör-
nyezetben, hanem más nyilvános tér-
ben, például az internetes fórumokon 
történnek.

Cseke Attila, az RMDSZ szená-
tusi frakcióvezetője szerint sikerült 
elérni, hogy ezután magyarul is ki 
kell írni az utcák, terek, parkok ne-
vét ott, ahol a magyarság számará-
nya meghaladja a húsz százalékot. 
Kiterjesztették az anyanyelvhasz-
nálatot a prefektúra intézményére, 
a közszállítási vállalatokra, víz- és 
hőszolgáltatókra, ugyanakkor ezen-
túl anyanyelvű formanyomtatvá-
nyok segítik az ügyintézést az önkor-
mányzatokban. Rögzíti az új törvény-
könyv, hogy ezután ott is lehet alkal-
mazni a kisebbségi jogokat, ahol a ki-
sebbség aránya nem éri el a húsz szá-
zalékot, ha így dönt az önkormány-
zat. Cseke Attila kiemelte azt is, hogy 
2019. január 1-jétől a gépjárműbe-
jegyzés és jogosítványkibocsátás át-
kerül a prefektus alárendeltségéből a 
megyei önkormányzatok hatásköré-

be, továbbá a prefektusok hatásköre-
it „visszaszorították az alkotmányos 
keretek közé”, a közigazgatási tör-
vénykönyv eredeti változata ugyanis 
szerinte túlzott, többlethatáskörök-
kel ruházta volna fel a kormány terü-
leti képviselőit. A Bihar megyei politi-
kus annak a meggyőződésének adott 
hangot, miszerint az erdélyi magyar-
ság ezentúl „jobb és kisebbségbarát 
közigazgatási törvénykönyv alapján 
élhet szülőföldjén”.

Huzavonát megakadályozó 
jogi hivatkozás

Az RMDSZ különben arra számít, 
hogy Klaus Johannis államfő vissza-
küldi a törvénykönyvet a parlament-
nek, így az ősz folyamán ismét na-
pirendre kerül a kódex. Korodi At-
tila a Krónikának elmondta, fontos, 
hogy megőrizzék a jogszabály jelen-
legi formáját, és ezt a törvényhozás-

ban ismét megvédjék, amire szerin-
te van esély. Kérdésünkre kifejtet-
te, nem egyértelmű, hogy az ellen-
zék mire alapozva támadná meg az 
alkotmánybíróságon a törvényköny-
vet. Marius Paşcan, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) honatyája a hétfő esti vég-
szavazás után egyébként dühöngve 
rohant ki a teremből, szidalmazva a 
jogszabály kisebbségpolitikai vonat-
kozásait. Maros megye volt prefektu-
sa tegnap úgy nyilatkozott: ha a tör-
vénykönyv életbe lép, „felrobbant-

ja a román közigazgatást”, hosszú 
távon pedig szerinte megvalósul az 
RMDSZ régi álma, etnikai alapon lét-
rejön az ország közepén egy enklávé, 
„az úgynevezett Székelyföld”.

A jogszabály alkalmazásáról 
Korodi elmondta, azt tekintik a leg-
fontosabb végrehajtási útmutatónak, 
ami már szerepel a törvényben, ha 
az önmagában működik, a többi már 
procedurális kérdés. A kormánynak 
határozatban kell elfogadnia a lefor-
dított formanyomtatványokat a Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézet javasla-
tai alapján, és ezt valószínűleg meg 
is teszi, mert a kolozsvári intézet er-
re már fel van készülve. Felvetésünk-
re, miszerint az egészségügyi tör-
vény anyanyelvhasználatra vonatko-
zó előírásait sem alkalmazzák a gya-
korlatban, az RMDSZ alsóházi frak-
cióvezetője úgy válaszolt, erre is ke-
resik a megoldást a minisztériumok-
ban, ám a hivatkozott esetben intéz-

ményes nehézségek adódtak, az ön-
kormányzatoknál viszont a tapasz-
talat azt mutatja, hogy még a bonyo-
lult kolozsvári helyzetben is találtak 
megoldást. Korodi szerint ha létezik 
jogi hivatkozás, akkor nem lesz huza-
vona az állami intézmények részéről.

Kulcsár-Terza József képviselő 
szerint sincsenek alkotmányellenes 
cikkelyek a közigazgatási törvény-
könyvben. Az MPP-s politikus ne-
vetségesnek tartja az ellenzék érve-
it, miszerint a jogszabályt a „magya-
roknak” alkották. „Vannak még olyan 
román politikusok, akik a levegőt is 
elvennék előlünk, de a többség támo-
gatta a közigazgatási törvénykönyvet. 
Egy demokratikus országban nem le-
het arra hivatkozva megtámadni egy 
törvényt, hogy a kisebbség használ-
hatja az anyanyelvét, anyanyelvén 
tölthet ki hivatalos űrlapokat” – szö-
gezte le Kulcsár-Terza. A háromszéki 
képviselő ugyanakkor elhibázottnak 
tartja, hogy Borboly Csaba, a Hargi-
ta megyei önkormányzat elnöke úgy 
nyilatkozott, a törvény közelebb visz 
az autonómiához. „Ez a jogszabály az 
anyanyelvhasználatot szavatolja, de 
azt sem teljeskörűen. Az autonómia 
intézményrendszert jelent” – szögez-
te le Kulcsár-Terza József.

Bíró Blanka, rostás szaBolcs

Kötelező az egyezmények betartása

A Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának romániai alkalma-
zása felé tett fontos lépésként értékeli Kelemen Hunor az új közigazgatási kó-
dex elfogadását. Az RMDSZ elnöke tegnap a magyar közmédiának elmondta: 
létezik ugyan „egy jó ratifikációs szöveg”, de Romániában nem alkalmazzák a 
chartát. A kódexbe most bekerült egy olyan előírás, amely a Románia által ra-
tifikált nemzetközi egyezmények és szerződések betartására kötelezi a köz-
igazgatási intézményeket és alkalmazottakat. Kelemen hozzátette, a kódex 
átveszi és kiegészíti a másfél évtizede hatályos 215-ös számú helyi közigazga-
tási törvény vonatkozó rendelkezéseit, amely azokon a településeken kötele-
zi a hatóságokat a kétnyelvű feliratok kihelyezésére és az anyanyelvhasználat 
lehetőségének biztosítására a hivatalokban, ahol valamely kisebbség teszi ki 
a lakosság legalább 20 százalékát. Rámutatott: a szerzett jogokat is garantál-
ja, így nem fordulhat elő, hogy ahol egy korábbi népszámlálási adatra alapoz-
va már létezik hatályos önkormányzati vagy bírósági rendelet az anyanyelv-
használatról, visszavonják ezt a jogot arra hivatkozva, hogy közben a kisebb-
ségi lakosságarány 20 százalék alá csökkent.

Az új közigazgatási törvénykönyv előrelépést jelent az anyanyelvhasználat terén

Kiterjesztették az anyanyelvhasználatot a prefek
túra intézményére, a közszállítási vállalatokra, víz 
és hőszolgál tatókra.

Fotó: veres nándor




