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A legfelsőbb bíróság részben jóváhagyta, részben elutasította Horváth Annáék kéréseit
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A legfelsőbb bíróság kezdemé-
nyezte Horváth Anna volt ko-
lozsvári  alpolgármester 

nemzetbiztonsági okokból végzett 
megfigyelése titkosításának feloldá-
sát abban a perben, melyet befolyás-
sal való üzérkedés és pénzmosás 
vádjával indított ellene az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). 
A legfelsőbb bíróság szerda este kö-
zölte honlapján döntéseit azokkal a 
kérésekkel kapcsolatban, amelyeket 
a vádlottak a másodfokú eljárás el-
indításakor fogalmaztak meg. A bí-
róság részben jóváhagyta, részben 
elutasította ezeket a kéréseket – szá-
molt be az MTI.

A bírák egyhangú döntésével a 
bíróság elfogadta, hogy kezdemé-

nyezze a Horváth Anna ellen 2016 
februárjában elrendelt nemzetbiz-
tonsági megfigyelés titkosságának 
teljes feloldását. Elfogadta ugyan-
akkor, hogy szakértővel vizsgál-
tassák meg annak a lehallgatott 
beszélgetésnek a hangfelvételét, 
melyre a vád épül, valamint azt 
is, hogy készüljön új román fordí-
tás a beszélgetésről. A legfelsőbb 
bíróság a védelem egy tanújá-
nak és Horváth Annának az újbóli 
meghallgatását is jóváhagyta. El-
utasították viszont a bírák a vád 
alapját képező hangfelvétel újbó-
li nyilvános meghallgatását, a vád-
hatóság által használt fordítás 
készítőjének és további tanúknak 

a meghallgatását, valamint annak 
a megvizsgálását, hogy a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) beavat-
kozott-e az eljárásba a vádemelés 
után. A legfelsőbb bíróság a vé-
delem olyan kéréseit hagyta jóvá, 
amelyeket az alapfokon eljáró ko-
lozsvári táblabíróság elutasított.

Az MTI emlékeztet: a DNA 2016 
októberében rendelt el nyomozást 
Horváth Anna ellen. Amint a bíró-
ságra 2016 decemberében benyúj-
tott vádiratból kiderült: Horváth 
Annát nemzetbiztonsági okokból 
több hónapon át megfigyelte a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat, és ennek 
során hallgatták le egy olyan ká-
véházi beszélgetését, amelyet egy 

kolozsvári magyar üzletember-
rel folytatott. A vádirat szerint az 
alpolgármester hatvan fesztivál-
bérletet fogadott el a 2016. júniusi 
választási kampányban tevékeny-
kedő önkéntesei számára, cseré-
be pedig megsürgette egy építési 
engedély kiadásához szükséges 
jóváhagyások kibocsátását. Az el-
sőfokú eljárásban a kolozsvári táb-
labíróság márciusban két év nyolc 
hónap letöltendő börtönbüntetés-
re ítélte a volt alpolgármestert, aki 
2017 tavasza óta az RMDSZ önkor-
mányzatokért felelős ügyvezető al-
elnökeként tevékenykedik.  
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A kisebbségek védelméről szóló ed-
digi legátfogóbb jelentését fogad-
ta el szerdán az Európai Parlament 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazság-
ügyi Bizottsága (LIBE). Sógor Csaba 
európai parlamenti képviselő sze-
rint a szaktestület jelentése számos 
olyan problémában sürget előrelé-
pést, amelyekkel a romániai magyar 
közösség is nap mint nap szembe-
sül. Legnagyobb hozadéka lehet, 
hogy egyértelműen megfogalmazza 
egy európai kisebbségvédelmi ke-
retszabályozás felállításának szük-
ségességét. „Nagyon sok módosító 
javaslatunk került bele ebbe a doku-
mentumba. Olyan érveket, problémá-
kat és megoldási javaslatokat sikerült 
elfogadtatnunk a szakbizottságban, 
amelyeket évek óta képviselünk az 
európai porondon, és amelyek rend-
kívül fontosak a romániai magyar-
ságnak” – összegezte Sógor Csaba az 
elfogadott dokumentum jelentőségét 
az RMDSZ hírlevele szerint. „A mi-
nimumszabályok tulajdonképpen 
azt jelentik, hogy ebben a dokumen-
tumban részletesen leírjuk azokat a 
jogokat, amelyekkel az Unión belüli 
nemzeti kisebbségeknek rendelkez-
niük kellene, mint például a tényle-
ges egyenlőség érvényesülése, az 
identitáshoz és saját kultúra megőr-
zéséhez, az anyanyelvhasználathoz 
és anyanyelvi oktatáshoz való jog. 
Felszólítjuk az Európai Bizottságot 

ezeknek a jogoknak az uniós jogi ke-
ret általi biztosítására” – magyaráz-
ta az RMDSZ-es európai parlamenti 
képviselő.

A jelentés kimondja: nem volt 
észszerű az EU eddigi hozzáállása

Az EU-ban élő kisebbségekre vonat-
kozó minimumszabályokról szóló, 
Nagy József felvidéki képviselő ál-
tal összeállított jelentéstervezetet 
június óta tárgyalja az Európai Par-
lament illetékes szaktestülete, az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazság-
ügyi Bizottság. Egy minél átfogóbb 
és erőteljesebb dokumentum meg-
alkotása érdekében Sógor Csaba 
Csáky Pál MKP-s felvidéki magyar 
képviselőtársával közösen több mint 
ötven módosító javaslatot nyújtott 
be a jelentéstervezethez. Ezek által 
mondja ki a jelentés, hogy nem volt 
észszerű az EU eddigi hozzáállása, 
amely magától értetődőnek tartot-
ta azt a feltételezést, hogy a tagálla-
mok biztosítják a kisebbségi jogokat, 
illetve azt, hogy az EU ezen a téren 
eddig csupán a korlátolt hatékony-
ságú külső ellenőrzési eszközökre 
támaszkodott, az ENSZ, az Európa 
Tanács vagy az EBESZ kisebbség-
védelmi ajánlásaira. Ezért a jelentés 
hangsúlyozza: olyan átfogó euró-
pai uniós kisebbségvédelmi rend-
szert kell kialakítani, amely saját, 

magas szintű standardokon alap-
szik, és amelyet megbízható ellen-
őrzési, felülvizsgálati mechanizmus 
egészít ki. Ez az uniós jogvédelmi 
keret lehet a garancia a „koppenhá-
gai dilemma” feloldására is: a jelen-
tés kiemeli, hogy jelenleg semmilyen 
garancia nincs arra, hogy az EU-s 
csatlakozást követően is betartsák 
a tagállamok a kisebbségek védel-
mére vonatkozó kötelezettségeiket 
– magyarázta Sógor Csaba a szövet-
ség hírlevele szerint.

„Módosításaink révén szintén si-
került egyértelművé tenni ebben a 
dokumentumban, hogy a kisebbsé-
gek tényleges egyenlőségét célzó, 
illetve a diszkriminációellenes in-
tézkedések nem ugyanazt jelentik. 
A diszkrimináció elleni fellépés nem 
fog egyetlen nemzeti kisebbséget 
sem megmenteni az asszimilációtól, 
ezért szükséges a nemzeti kisebb-
ségek védelmét garantáló európai jo-
gi keret megalkotása. Csupán ezáltal 
lehet biztosítani az identitás, a sajá-
tos kultúra megőrzését, a nyelvhasz-
nálatot vagy éppen az anyanyelven 
való oktatást a kisebbségek számá-
ra” – részletezi a képviselő.

Megoldások a romániai 
magyarság problémáira

Sógor Csaba elmondta, emellett 
több pontszerű, a romániai ma-

gyarság szempontjából rendkí-
vül fontos javaslata is bekerült 
a dokumentumba. Például olyan 
választási rendszerek és törvé-
nyek szorgalmazása, amelyek elő-
segítik a nemzeti kisebbségek 
képviseletét, pénzügyi erőforrá-
sok központi költségvetésből va-
ló biztosítása a kisebbségi jogok 
érvényesítésére, egyedi oktatási 
rendszerek vagy különleges tan-
tervek alkalmazása a kisebbsé-
gi nyelven tanulók esetében, az 
anyanyelvi felsőoktatás és a szak-
értők anyanyelven való képzésé-
nek fontossága, beleértve az orvosi 
képzés kisebbségi nyelven törté-
nő hozzáférésének rendkívüli fon-
tosságát.

„Sikerült elfogadtatnunk ugyan-
akkor azt is, hogy a dokumen-
tum hivatkozásként említ i  a 
Minority SafePack kisebbségvé-
delmi kezdeményezést, amely az 
összegyűjtött több mint egymil-
lió aláíráson keresztül fejezi ki az 
európai polgárok igényét az euró-
pai kisebbségvédelem megerősíté-
sére vonatkozóan” – tájékoztat az 
RMDSZ hírlevele által idézett EP-
képviselő. A LIBE-szakbizottság 
által most elfogadott dokumentum-
ról decemberben szavaz az Euró-
pai Parlament plénuma. 
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Decemberben szavaz az EP a kisebbségi keretszabályozásról

A bírák egyhangúlag úgy 

döntöttek, hogy kezde-

ményezik a Horváth Anna 

ellen 2016 februárjában 

elrendelt nemzetbiztonsá-

gi megfigyelés titkosságá-

nak teljes feloldását. Bár 

a legfelsőbb bíróság több 

kérdésben nemet mon-

dott a kincses város volt 

alpolgármestere ügyvéde-

inek, közben olyan kérése-

ket is jóváhagyott, amelye-

ket korábban a kolozsvári 

táblabíróság elutasított. Szólhat. A legfelsőbb bíróság Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester újbóli meghallgatását is jóváhagyta
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