
A sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium épülete
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„Figyelembe véve a peres felek által 
bemutatott bizonyítékokat, a döntés 
érthetetlen és ellentétes az ország 
törvényeivel” – szögezte le lapcsa-
ládunknak Veress Emőd, az EREK 
ügyvédje. Kifejtette, amíg nincs 
meg az ítélet indoklása, korai pon-
tos szakmai álláspontot kialakíta-
ni a további lehetséges lépésekről. 
Romániában nincs lehetőség jogor-
voslatra a Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosításának ügyében, 
már csak a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bíróságához fordulhat az 
Erdélyi Református Egyházkerület, 
amennyiben ezt indokoltnak talál-
ják – mondta el a Krónika megke-
resésére Kató Béla. Az egyházkerü-
let püspöke kifejtette, megvárják az 
indoklást, megvizsgálják, fellelhe-
tők-e eljárásbeli hiányosságok, hi-
szen a visszaszolgáltatási kérelme-
ket Strasbourgban alapvetően nem 
tárgyalják, csak abban az esetben, 
ha emberi jogok sérültek. Kató Béla 
rámutatott, az egyház tulajdoná-

ban levő iskolák a legtöbb esetben a 
tan intézet nevére voltak telekköny-
vezve – a rendeltetést jelölve –, ám 

egyértelműen az egyház tulajdoná-
ban voltak. Több iskola esetében a 
legfelsőbb bíróság is hozott döntést 
erre vonatkozóan, tehát a vissza-
szolgáltatási perekben elismerte az 
egyház tulajdonjogát. „A sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégium ese-
tében pedig már nem született ilyen 
döntés. A Mikó visszaállamosítását 
bűnügyi perrel kezdték, ennek kö-
vetkeztében már egyetlen bíróság 
sem tette meg, hogy kimondja, jogos 
volt a visszaszolgáltatás, hiszen ak-
kor a bűnügyi per elveszítette volna 
a tárgyát. Az pedig a koncepció sze-
rint ki volt találva, azt már nem lehet 
visszafordítani. Ez a történet vége” – 
szögezte le Kató Béla.  

A magyar kormány álláspontja

Megdöbbentőnek és elfogadhatat-
lannak tartja a budapesti Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai állam-
titkársága a bukaresti legfelsőbb 
bíróság ítéletét. A döntés ellen a nem-
zetpolitikai államtitkárság pénteken 
közleményben tiltakozott, a jogál-
lamisággal teljes mértékben össze-
egyeztethetetlennek és az európai 
szellemiséget nélkülözőnek nevezve 
a döntést. „Az ítélet nemcsak azért 
rendkívül aggasztó, mert a román 
állam megkérdőjelezi egy korábban 
már jogerősen visszaszolgáltatott 
ingatlan tulajdonjogát, hanem mert 
precedenst teremthet a romániai 
egyházi ingatlanok restitúciójában” 
– olvasható a közleményben. Az ál-
lamtitkárság hangsúlyozta, ezután 
is mindenben támogatja az Erdélyi 
Református Egyházkerületet és min-
den, a romániai restitúciós folya-
matban negatívan érintett felet jogos 
tulajdonáért folytatott harcában, és 
ehhez minden tőle telhető támoga-
tást kész megadni. 

Az RMDSZ meglátása

A Mikó-ügyben született végleges 
ítéletre Kelemen Hunor így reagált: 
az RMDSZ támogatja a református 
egyházat abban az elhatározásá-
ban, hogy a strasbourgi emberjogi 
bírósághoz forduljon. A szövetségi 
elnök úgy vélekedett, a jogálla-
miságot, valamint Románia saját 
törvényeiben és nemzetközi egyez-
ményekben vállalt kötelezettségeit 
sérti a Mikó-ügyben hozott csütör-
töki döntés. A politikus leszögezte, a 
visszaállamosítás elfogadhatatlan, 
akár egyházi, akár közösségi vagy 
magántulajdonról van szó. Románia 
nem jogállam – reagált az ítéletre 
Antal Árpád közösségi oldalán. Sep-
siszentgyörgy polgármestere szerint 
az állam ismét ellopja közösségünk 
vagyonát. 

Megalázó üzenet

Jogtipró újraállamosításnak, a többi 
erdélyi magyar felekezet számára is 
megalázó üzenetnek tartja a Magyar 
Unitárius Egyház (MUE) is a legfel-
sőbb bíróság döntését. A testület 
által kibocsátott állásfoglalás feli-
dézte: az erdélyi magyar történelmi 
egyházak az 1989-es rendszervál-
tozás óta állhatatosan kérvényezik 
a román állam által elkobzott in-
gatlanok teljes körű természetbeni 
visszaszolgáltatását, illetve az ese-
tenkénti méltányos kárpótlást, de 
a kezdeti felemás eredményeket az 
elmúlt években felváltotta a vissza-
szolgáltatási folyamat leállítása. 

Felháborító és elfogadhatatlan
„Döbbenetes” a Székely Mikó újraállamosítása

• Felháborította, megdöbbentette a politikai 
pártok, civil szervezetek és a magyar kormány 
képviselőit a bukaresti legfelsőbb bíróság 
csütörtöki ítélete, amely jóváhagyta a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium újraálla-
mosítását. Az ügyben megszólaló valamennyi 
magyar közszereplő támogatásáról biztosította 
az Erdélyi Református Egyházkerületet (EREK), 
amelynek 2002-ben visszaszolgáltatták a nagy 
múltú iskolát, most pedig megint elvették.
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