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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A Mezei János vezette MPP „újra és újra” a törvényhozók elé terjesztené a tervezetet

A PÁRT IDÉN IS PARLAMENT ELÉ TERJESZTENÉ AZ AUTONÓMIASTATÚTUMOT, AZ RMDSZ MÉG EGYEZTET

Kétfrontos nyomásgyakorlás az MPP-től
Az autonómiastatútum parlamenti be-
terjesztéséről döntött a Magyar Polgári 
Párt (MPP) választmánya, amely ezen 
kívül befutóhelyet is kér az EP-jelöltlis-
tán az RMDSZ-től. A szövetség ezúttal 
sem támogatja határozottan az önren-
delkezés kérdésének törvényhozási 
feszegetését, de az EP-megmérettetés 
kapcsán is egyeztetést ígér.

 » BÍRÓ BLANKA

A Székelyföld területi autonómiája 
törvénytervezetének idei újbóli par-
lamenti beterjesztéséről döntött a 

hét végén tartott székelyudvarhelyi ülésén 
a Magyar Polgári Párt (MPP) országos vá-
lasztmánya – közölte tegnap az alakulat. 
A Mezei János vezette párt szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közleménye szerint a 
választmány tagjai egyöntetűen kinyilvání-
tották, újra és újra a törvényhozók elé ter-
jesztik a tervezetet annak érdekében, hogy 
életben tartsák a székelyföldi törekvést a 
román törvényhozásban.

Az MPP 2017 decemberében már beter-
jesztette a bukaresti törvényhozás elé azt a 
törvényjavaslatot, amely területi autonómi-
át irányozna elő a Székelyföldnek. Az ügy 
érdekessége, hogy az alakulat nem az MPP 
és az RMDSZ által közösen kidolgozott sta-
tútumot, hanem a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) autonómiatervezetét nyújtotta be a 
parlamentben. A bukaresti képviselőház 
után tavaly májusban a kétkamarás parla-
ment szenátusa is elutasította az előterjesz-
tést, a román pártok szónokai alkotmányel-
lenesnek minősítették, egyesek pedig még 
sértőnek is találták, hogy a román centená-
rium évében terjesztették be. Az autonómia-
statútumról először 2004-ben, majd egy 
módosított tervezetről 2012-ben rendeztek 
szavazást a román parlamentben. A terve-
zeteket, amelyeket akkor az RMDSZ néhány 
törvényhozója kezdeményezett, mindkét 
alkalommal érdemi vita, egyetlen román 
támogató voks nélkül vetették el.

Egyeztetés a magyar pártokkal
A statútum benyújtása kapcsán Kulcsár-Ter-
za József parlamenti képviselő tárgyaláso-
kat kezdeményez a magyar politikai pártok-
kal, elsősorban az RMDSZ-szel. Az RMDSZ 
színeiben mandátumot szerzett honatya 
lapunknak elmondta, az MPP országos vá-
lasztmányán ő kezdeményezte, hogy idén 
újra nyújtsák be a parlamentbe az autonó-
miatervezetet, és ezt a párt egyöntetűen 
támogatta. „Nincs mire várni, egyértelmű-
en kiderült, hogy nincs negatív következ-
ménye, nem történt semmi olyan, amitől 
egyesek tartottak. Csak akkor érhetünk el 
eredményeket, ha folyamatosan kérjük, 

amit akarunk, ha nemzetközi színtéren is 
egyértelművé tesszük a követeléseinket” 
– hangoztatta a háromszéki politikus. Hoz-
zátette az RMDSZ álláspontjának függvé-
nyében tervezik meg a további lépéseket. 
„Ilyen megfontolásból még korai határidőt 
leszögezni, vagy arról beszélni, hogy me-
lyik statútumot nyújtjuk be” – válaszolta 
arra a kérdésünkre, hogy az SZNT vagy az 
MPP és az RMDSZ közös autonómiaterveze-
te kerül terítékre.

Elvi viták az RMDSZ-ben
Korodi Attila megkeresésünkre elmondta, 
az RMDSZ valamennyi autonómiatörek-
vést támogat, ám nyilvánvaló, hogy a ro-
mán parlamentben nincs politikai szándék 
ennek a kérdésnek a rendezésére, és az is 
kérdés, hogy a statútum jelen pillanatban 
átmenne-e egy alkotmányossági próbán. 
A szövetség képviselőházi frakcióvezetője 
emlékeztetett, jelen pillanatban is szerepel a 
parlament napirendjén egy törvénytervezet, 
amely a Gyulafehérvári nyilatkozat elfoga-
dására vonatkozik és amelyben szerepelnek 
az önrendelkezést szabályozó kitételek is. 
Korodi ugyanakkor felidézte, hogy két auto-
nómiastatútum is létezik, az SZNT tervezete, 
valamint az RMDSZ víziója, amelynek meg-
szövegezésekor egyeztettek a polgári párttal, 
és amely a dél-tiroli modellen alapszik, és 
alkotmányos reformhoz kötődik. A politikus 
közölte, január végén, a parlamenti ülésszak 
megkezdése előtt rendeznek frakcióülést, az 
MPP-s képviselőkkel is tárgyalnak, és ezután 
„tisztábban látnak” ebben a kérdésben.

Arra a kérdésünkre, hogy a nem székely-
földi képviselők esetleg nem fogják támo-
gatni a tervezet benyújtását, Korodi Attila 
kifejtette, a szövetség teljes erdélyi körké-
pet képvisel a bukaresti törvényhozásban, 

ugyanolyan erővel van jelen a területi 
önrendelkezés és a kulturális autonómia 
igényrendszere. „Elvi viták vannak, nem 
az a kérdés, hogy melyik fontosabb, hanem 
hogy miként tudjuk ezeket minél józanab-
bul gyakorlatba ültetni” – jelentette ki a 
politikus.

Székelyföld-centrikusabb politikát 
szorgalmaznak
„Az autonómia ügyét napirenden kell tar-
tani, ám a kezdeményezés mögé a teljes 
RMDSZ-frakciónak fel kellene zárkóznia” 
– szögezte le lapunk megkeresésére An-
tal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármeste-
re, az RMDSZ városi szervezetének elnöke 
elmondta, a szövetség által kidolgozott 
autonómiastatútum beterjesztését szeren-
csésebbnek tartja, hiszen az a dél-tiroli au-
tonómiamodellt ültetné át, ezért nehezebb 
rajta „fogást találni”, az Európai Unióban 
már működő jogi konstrukciót alakítja a ro-
mániai viszonyokhoz, a székelyföldi közös-

ség helyzetéhez. „Az autonómiastatútum 
folyamatos benyújtása azért is fontos, mert 
bebizonyosodott, hogy az egyik beterjesz-
téstől a másikig változik a Törvényhozási 
Tanács véleményezése, és változhat a román 
politikusok álláspontja is. Viszont nem hasz-
nál az ügynek, ha egyetlen ember nyújtja be, 
hiszen ez súlytalanná teszi” – részletezte a 
politikus. Kifejtette, ha egy képviselő nyújtja 

be a tervezetet és nem harminc, olyan üze-
nete lehet, hogy ez csak neki fontos, és nem 
az egész közösségnek. „Ez a kezdeményező 
egyetlen politikus, másrészt a szervezet fele-
lőssége is. Nem szólhat arról a történet, hogy 
egy ember mennyire kemény, vállalja, hogy 
beterjeszti a statútumot, a tervezet mögé a 
teljes RMDSZ-frakciónak fel kellene zárkóz-
nia” – mondta Antal Árpád.

A sepsiszentgyörgyi politikus elmondta, 
a következőkben Székelyföld-centrikusabb 
RMDSZ-politikát szeretne. „Nyilván az Er-
dély-központúság áll az első helyen, ám 
ezen belül Székelyföldre is összpontosítani 
kell. Természetes, hogy az RMDSZ nyelv-
használati-küszöböt érintő kezdeménye-
zése mögé a székelyföldi képviselők-szen-
átorok is felsorakoznak, holott például 
Háromszéken egyetlen települést sem érint, 
teljesen mindegy, hogy 15 vagy 20 százalé-
kos a küszöb. Ugyanakkor egyesek számá-
ra nem természetes, hogy a székelyföldi 
autonómia ügyében tett lépések során a 
Székelyföldön kívüli képviselők-szenátorok 
aláírása is szerepeljen a kezdeményezésen. 
Ezt rendbe kell tenni az RMDSZ-en belül” – 
részletezte Antal Árpád.

Európai parlamenti választások: 
befutóhely az MPP-nek?
Az MPP választmánya elhatározta azt 
is, hogy tárgyalásokat kezdeményez az 
RMDSZ-szel az európai parlamenti válasz-
tásokon való közös részvételről. Az alakulat 
befutóhelyet kér az RMDSZ listáján jelöltjé-
nek, Márton Zsuzsannának, aki jelenleg a 
Szatmár megyei Egri község polgármesteri 
tisztségét tölti be. Kérdésünkre Korodi Atti-
la kifejtette, ez politikai kérdés, az RMDSZ 
döntéshozatalára tartozik, ám ha a polgári 
párt megkeresi őket, biztosan lesz párbe-
széd. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy 2014-
ben az EP-választások előtt kezdődött el az 
együttműködés az MPP-vel, az RMDSZ már 
akkor egyértelművé tette, hogy fontosnak 
és hasznosnak tartja az erdélyi politikában 
az együttgondolkodást, de ezt globális ösz-
szefüggésben kezeli. „Mi nem az EP-válasz-
tásokról egyeztetünk az MPP-vel, hanem 
az erdélyi magyar képviseleti rendszerről, 
ebbe beletartozik az EP-, a parlamenti és az 
önkormányzati választás is” – szögezte le 
Korodi Attila.

Az RMDSZ és az ellenzékeként megala-
kult MPP 2014 óta együttműködnek. Ennek 
eredményeként az MPP két politikusa jutott 
be az RMDSZ jelöltlistáján a román parla-
ment alsóházába. Az MPP-s politikusok 
RMDSZ-es választási listán való szereplését 
az teszi lehetővé, hogy az MPP pártként, az 
RMDSZ pedig civil szervezetként van beje-
gyezve. Így ugyanaz a politikus egy időben 
mindkettő tagja lehet. Az RMDSZ 2009-ben 
három, 2014-ben két képviselőt juttatott be 
az európai parlamentbe.

 » A statútum benyújtása kapcsán 
Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő tárgyalásokat kezdemé-
nyez a magyar politikai pártokkal, 
elsősorban az RMDSZ-szel.
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