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Budapest nem hiszi, hogy nincs köze a kijevi kormánynak a szélsőséges szervezethez

Bővült az ukrán „halállista”
Klemm a romániaiak 
toleranciájáról
A romániai polgárok toleranciá-
jának jeleként értelmezte Hans 
Klemm, az Egyesült Államok távozó 
bukaresti nagykövete a család 
meghatározásának pontosításáról 
szóló, az alacsony részvételi arány 
miatt érvénytelen hétvégi népsza-
vazás eredményét. Klemm Mára-
marosszigeten látogatta meg Elie 
Wiesel emlékházát, itt beszélt arról, 
hogy szerinte a referendumon a 
polgárok a tolerancia mellett, az in-
tolerancia ellen foglaltak állást.

Magyarország miatt 
aggódó demokraták
Huszonkét demokratapárti ameri-
kai törvényhozó egy levélben aggá-
lyainak adott hangot Donald Trump 
elnök Magyarország-politikája 
miatt – írta honlapján a Politico 
című amerikai folyóirat európai 
kiadása. A képviselők jelezték meg-
döbbenésüket, miután az amerikai 
külügyminisztérium visszavonta a 
magyarországi „független média” 
támogatására szánt 700 ezer dol-
láros támogatási tervét. A levelet 
– amelyben a támogatás megvo-
násának indoklását kérték – Wess 
Mitchellnek, az amerikai külügy-
minisztérium európai és eurázsiai 
ügyekben illetékes államtitkárának 
címezték. A törvényhozók rámutat-
tak, hogy „Magyarországon egyre 
csökken a független újságírás tere”, 
és a budapesti kormány közpén-
zekből „támogatja az orosz kabinet 
szócsöveinek számító Russia Today 
és Sputnik történeteit”.

Gyanús SRI-s doktorik

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
volt és jelenlegi tisztjeinek doktori 
dolgozatával kapcsolatban ér-
keztek megkeresések a Egyetemi 
Címeket és Okleveleket Tanúsító 
Országos Tanácshoz (CNATDCU). 
A CNATDCU honlapján közölt infor-
mációk értelmében olyan doktori 
dolgozatokról van szó, amelyeket a 
Mihai Viteazul Hírszerzési Akadémi-
án védtek meg. A feljelentést töb-
bek közt Mihai Gogancea Vătăşoiu, 
az adóhatóság (ANAF) volt alelnö-
kének, Gabriel Sorin Cozma, a SRI 
terrorelhárítási részlege vezetőjé-
nek, a SRI több más tisztjének, Ioan 
Şandru volt Romgaz-igazgatónak 
és a SPP egy volt alkalmazottjának 
doktori dolgozata kapcsán tették.

Donald Trump 
közbelépését kérik
Szenátorok egy csoportja helyi 
idő szerint szerdán levélben kérte 
Donald Trump elnököt arra, hogy 
járjon a végére az Isztambulban 
eltűnt szaúdi újságíró, Dzsamál 
Hasogdzsi ügyének. A szaúdi ab-
szolút monarchia éles bírálójaként 
ismert Hasogdzsi tavaly hagyta el 
hazáját, és azóta az Egyesült Álla-
mokban élt. Hasogdzsi többször 
fogalmazott meg kritikát a szaúdi 
trónörökös, Mohamed bin Szalmán 
bizonyos döntéseiről.  Hasogdzsi 
azután tűnt el, hogy október 2-án 
Isztambulban felkereste a szaúdi 
konzulátus épületét. A férfi a török 
mennyasszonyával azért látogatott 
el a külképviseletre, mert szüksé-
ge volt szaúdi dokumentumokra, 
hogy házasságot köthessen. A nő 
a konzulátus előtt várta a férfit, de 
a menyasszony szerint Hasogdzsi 
nem jött ki az épületből, és azóta 
senki sem hallott róla. Török biz-
tonsági szakértők arra a következ-
tetésre jutottak, hogy Hasogdzsit a 
konzulátusra érkezése után meg-
gyilkolták.

Már több mint ötszáz kárpát-
aljai magyar állampolgár 
neve szerepel a szélsősége-

sen nacionalista ukrán Mirotvorec 
(Béketeremtő) szervezet adatbá-
zisában – számolt be csütörtökön 
a Kárpátalja.ma hírportál. A listán 
szereplő személyek olyan kárpátal-
jai magyar állami vagy önkormány-
zati tisztviselők, akik a szervezet 
állítása szerint kettős állampolgá-
rok. Az oldal orosz nyelvű működ-
tetői közölték: kárpátaljai irodájuk 
munkatársai napi 12–15 órán át dol-
goznak az adatok felderítésén, majd 
továbbítják azokat a központi adat-
bázisukba.

Eközben Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter 
szintén csütörtökön leszögezte: ha-
zugság, hogy az ukrán államnak 
nincs köze a feltételezett ukrán–ma-
gyar kettős állampolgárokat listá-
zó honlaphoz. A miniszter a Kossuth 
rádió Jó reggelt, Magyarország! című 
műsorában elmondta: olyan szemé-
lyes adatok kerültek fel a honlapra, 
amelyek nyilvános forrásokból nem 
érhetők el, kizárólag titkosszolgála-
ti, kormányzati forrásból. 

„Ráadásul a szélsőséges hon-
lapot működtető NGO egyik veze-
tője az ukrán titkosszolgálatnál 
dolgozott korábban” – tette hozzá 
a tárcavezető, megjegyezve, hogy a 
honlapot üzemeltető mozgalom elin-
dítója jelenleg is az ukrán kormány 
alkalmazásában áll. Szijjártó Péter 
szerint tehát hazugság az az állítás, 
hogy az ukrán államnak semmi kö-
ze nincs a honlaphoz. Hozzátette: az 
ukrán államnak a kötelessége lenne 
garantálni a saját állampolgárai biz-
tonságát, ám ezt nyilvánvalóan nem 
teszi meg. A miniszter szavai sze-
rint „eddig egy lépést nem tett”, hogy 
a honlapról lekerüljenek az Ukrajná-
ban élő, adott esetben magyar állam-
polgárok adatai. 

A miniszter arról is beszélt, hogy 
ami Ukrajnában zajlik, az „gya-
korlatilag egy állami támogatás-
sal, állami bátorítással végrehajtott 
gyűlöletkampány a magyar nem-
zeti közösség tagjaival szemben”. 
Úgy vélekedett, hogy a tavaszi el-
nökválasztáson indulni szándéko-
zó jelenlegi elnök, Petro Porosenko 
népszerűségének növelése érde-
kében adta jóváhagyását a gyű-
löletkampányhoz. Közölte, a nap 
folyamán készült  egyeztetni  a 
NATO főtitkárhelyettesével és te-
lefonon tájékoztatni az Egyesült 
Államok külügyminisztériumát a 
megdöbbentő mélységekbe süllyedt 
ukrán politikáról.

Brenzovics: gátolják a békét
az ukrán intézkedések

Egy nappal korábban Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szervezet (KMKSZ) elnöke 
Brüsszelben arról beszélt: a nemzeti-
ségek ellen elfogadott ukrán intézke-
dések gátolják a béke és a stabilitás 
megteremtését Kárpátalján. Az uni-
ós parlament néppárti frakciója 
magyar képviselőcsoportjának saj-
tószolgálata az MTI-t arról tájékoz-
tatta, hogy a KMKSZ elnöke Antonio 
Tajanival, az Európai Parlament el-
nökével és Navracsics Tiborral, az 
Európai Bizottság oktatásért, kul-
túráért, ifjúságpolitikáért és sport-
ügyért felelős biztosával folytatott 
brüsszeli megbeszélésén részlete-
sen vázolta a kárpátaljai magyarság 
helyzetét. „A viszonyok jelenleg na-
gyon rosszak. A médiában negatív 
képet festenek, nincs egyetlen po-
zitív hír sem a kárpátaljai magyar-
ságról, ellenségként állítják be őket 
és Magyarországot egyaránt” – fo-
galmazott.

A találkozón – amelyen mások 
mellett részt vett Bocskor Andrea 

fideszes EP-képviselő és Orosz Il-
dikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség elnöke is – elmondta, 
a kárpátaljai magyarokat, főként 
az értelmiségieket, a KMKSZ helyi 
képviselőit és tisztségviselőit, a ta-
nárokat és újságírókat rendszere-
sen indokolatlanul tartóztatják fel 
a határokon az ukrán hatóságok, 
különösen az Ukrán Biztonsági 
Szolgálat emberei. „Egyre nehe-
zebben elviselhető, ami az államha-
tárokon zajlik, és úgy látjuk, hogy ez 
egyértelműen a magyarok ellen irá-
nyul. Még soha ilyen rossz nem volt 
a magyarság helyzete a független 
Ukrajna történetében” – húzta alá 
Brenzovics László.

Antonio Tajani, az EP elnöke a 
megbeszélésen hangsúlyozta, „a ki-
sebbségek nagyon fontosak Európa 
számára. Fontos, hogy Európa meg-
őrizze a nyelvi sokszínűségét, ezért 
a kisebbségeket védelmezni kell.” 
Az EP elnöke ígéretet tett arra, hogy 
konzultál Petro Porosenko ukrán 
elnökkel és arra kéri, védelmezze 
a kisebbségek már meglévő joga-
it, mert az Európai Unió és Európa 
elkötelezett a területén élő nemze-
ti kisebbségek támogatása mellett.

Betelepítéssel ukránosítanának 
Beregszászon

Eközben Ukrajnában folytatódtak a 
magyarellenes kirohanások: Viktor 

Baloga, az ukrán parlament kárpát-
aljai képviselője, a Jedinij Centr (JC) 
párt elnöke az Ukrajinszka Pravda 
ukrán portálon szerdán megjelent 
cikkében azt javasolta, hogy az uk-
rán államnak fel kellene vásárolnia 
az áttelepült kárpátaljai magyarok 
üresen álló otthonait kelet-ukrajnai 
menekültek számára, aminek kö-
szönhetően megszűnne Beregszász 
magyar jellege, és nem kellene ka-
tonaságot állomásoztatni a város-
ban. Írásában az oligarcha-politikus 
a Kijev és Budapest közötti vitás kér-
dések megoldására tett javaslato-
kat, megjegyezve, hogy Ukrajnának 
abból kellene kiindulnia, hogy Ma-
gyarország és a határon túli magyar 
közösségek vesztesekként kerültek 
ki a korábban Romániával, Szlováki-
ával és Szerbiával folytatott hasonló 
polémiákból. Példaként Szlováki-
át említette, ahol tiltott a kettős ál-
lampolgárság, és a magyar nyelv 
semmilyen kedvezményben nem ré-
szesül, miközben ott félmillió ma-
gyar él, míg Ukrajnában „mintegy” 
100 ezer. Szerinte a jelenlegi hely-
zetben – a NATO és Európai Unió 
általi befolyásolási lehetősége elle-
nére – Magyarország és a magyar 
kisebbség alulmaradhat, az utóbbi 
ráadásul az ukrán törvények által 
számára biztosított valamennyi ga-
ranciát elveszítheti.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Veszélyes lehetett az igazságügyi felügyelet és a SRI paktuma
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatá-
si Tanács (CSM) alárendeltségében 
működő igazságügyi felügyelet és a 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) kö-
zötti titkos megállapodás nyomán le-
hetőség nyílhatott arra, hogy a SRI 
megfigyelés alatt tartsa a bírákat és 
az ügyészeket – jelezték a bírák és 
ügyészek szakmai tevékenységének 
ellenőrzésére hivatott CSM civil szfé-
rát képviselő tagjai.

A civil szféra képviselői szerda es-
ti közleményükben aggodalmuknak 

adtak hangot amiatt, hogy a 2016-
ban aláírt titkos paktum – ame-
lyet az igazságügyi felügyelet a hét 
elején hozott nyilvánosságra – az 
igazságügyi tárca saját titkosszol-
gálatának feloszlatása után is lehe-
tőséget biztosított az igazságügyben 
dolgozók megfigyelésére még akkor 
is, ha a felügyelet azt állítja: eljárá-
sai során nem használta fel a SRI in-
formációit.

Megjegyzik: igaz ugyan, hogy az 
igazságügyi felügyelettel aláírt meg-

állapodás nem jelent közvetlen be-
avatkozást az igazságszolgáltatás 
menetébe, mint a legfőbb ügyész-
séggel vagy a legfelsőbb bírósággal 
megkötött paktum, ám lehetőséget 
biztosított a bírák és ügyészek el-
lenőrzésére.

Érvként a paktum azon cikkelyét 
hozzák fel, amely szerint a felügye-
let és a SRI közötti együttműködés 
célja az igazságszolgáltatás működé-
sének biztosítása, valamint a bírák 
és ügyészek fegyelmi kihágásainak 
megelőzése, illetve az ellenük folyta-
tott küzdelem.

A civil szféra képviselői figyelmez-
tetnek: ezt a kitételt alaposan ki kell 
vizsgálni főleg annak fényében, hogy 
az igazságügyi felügyelet vállalta bi-
zonyos információk átadását a SRI-
nek. Következtetésként leszögezik: 
ki kell vizsgálni, hogy túllépte-e a 
hatáskörét a SRI, amikor a bírák és 
ügyészek fegyelmi ügyeiben gyűjtött 
információt, és hogy milyen módon 
tartotta megfigyelés alatt a hírszer-

zés az érintetteket. A CSM-ben Victor 
Alistar és Romeo Chleariu képviselik 
a civil szférát.

Mint megírtuk, az igazságügyi 
felügyelet kedden hozta nyilvános-
ságra a SRI-vel kötött paktumot. A 
paktumban a SRI vállalta, hogy a 
felügyelet rendelkezésére bocsátja a 
vizsgálataihoz szükséges adatokat, 
míg a felügyelet arra kötelezte el ma-
gát, hogy tájékoztatja a hírszerzést 
az adatok felhasználásának módjá-
ról és eredményéről.

Az igazságügyi felügyelet azt ál-
lította: annak ellenére, hogy létezett 
a megállapodás, annak hatályossága 
idején egyszer sem kért információt a 
SRI-től a legfelsőbb bíróság és a leg-
főbb ügyészség munkatársai ügyé-
ben folytatott vizsgálatok során, és 
ő sem bocsátott adatokat a hírszer-
zés rendelkezésére. Emellett egyet-
len fegyelmi eljárást sem indítottak a 
dokumentum alapján.

B. L.

Miközben a Mirotvorec nevű szélsőséges ukrán szer-

vezet újabb kárpátaljai magyar állampolgárok nevét 

tette fel listájára, Szijjártó Péter magyar külügymi-

niszter kijelentette: hazugságnak tartja, hogy a kijevi 

kormánynak nincs köze a portálhoz.

Lazăr: működtetjük az új ügyészi részleget

A legfőbb ügyészség rendelkezik minden szükséges erőforrással a bírák 
és ügyészek által elkövetett bűntetteket kivizsgáló ügyészi részleg mű-
ködtetéséhez – közölte csütörtökön az intézmény vezetője, Augustin 
Lazăr. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM) érkező legfőbb 
ügyész úgy nyilatkozott: a jogszabály megjelent már a Hivatalos Közlöny-
ben, tehát hatályba lépett. A kormány szerdai ülésén fogadott el sürgős-
ségi rendeletet a bírák és ügyészek által elkövetett bűntetteket kivizsgáló 
ügyészi részleg működésének elindításáról.

Békétlenséget szító „békéltetők”. Tovább uszít a Mirotvorec
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