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Nem hajlik a közösködésre az 
RMDSZ az európai parlamenti 
választás vonatkozásában: a 
szövetség nem ad befutóhe-
lyet az MPP-nek, ugyanakkor 
hárompárti koalíciót sem akar 
létrehozni az EMNP javasla-
tára. A polgári párt vezetője 
azzal magyarázza a szövetség 
álláspontját, hogy az RMDSZ 
„nyeregben érzi magát”.

 » ROSTÁS SZABOLCS 

A tíz évvel ezelőtti összefogás-
sal ellentétben az idén ren-
dezendő európai parlamenti 

választáson nemigen körvonalazó-
dik együttműködés az erdélyi ma-
gyar politikai alakulatok között. 
Bár a közelmúltban az RMDSZ két 
megkeresést is kapott a megméret-
tetésen (ennek időpontját még nem 
tűzték ki, de várhatóan májusban 
rendezik) való közös szerepléssel 
kapcsolatban – a Magyar Polgári 
Párt (MPP) befutóhelyet, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) három-
párti választási koalíciót javasolt –, 
a szövetség a jelek szerint elhárítja 
a kezdeményezéseket. Porcsalmi 
Bálint ügyvezető elnök a néppárt 
javaslatával kapcsolatban lapunk-
nak elmondta, nem egyértelmű, mit 
ért koalíción Szilágyi Zsolt EMNP
-elnök, éppen ezért érdemben nem 
tud reagálni a nyilatkozatra. „Meg-
történhet, hogy olyan összefogás lis-
tájára gondolt, amelyen az RMDSZ 

NEM ADJA ÁT A KÉT BEFUTÓHELY EGYIKÉT AZ MPP-NEK AZ RMDSZ, DE HAJLANDÓ TÁRGYALNI AZ EMNP JAVASOLTA KOALÍCIÓRÓL

Bizonytalan a magyar összefogás az EP-választáson

 » A 2009-es 
EP-választáson 
három mandá-
tumot hozott 
az RMDSZ és 
az EMNT között 
létrejött össze-
fogás.

keretében, jele alatt indulnak jelöltek, 
de nem akarok találgatni. Ha igényt 
tartanak rá, készek vagyunk tárgyal-
ni a javaslatról az EMNP-vel” – nyi-
latkozta a Krónikának Porcsalmi. Az 
MPP által kért befutóhely kapcsán az 
ügyvezető elnök elmondta, a polgári 
alakulattal – amellyel politikai együtt-
működési szövetséget ápol az RMDSZ 
– hosszú távon terveznek, de nem tud-
nak eleget tenni a párt igényének. „Az 
MPP kérése azt jelentené, hogy a két 
befutóhely közül megkapnák az egyi-
ket, ami nem tükrözi az arányosságot 
és méltányosságot” – szögezte le az 
RMDSZ-es politikus, hozzátéve: mind-
ezt egyértelművé tették az MPP szá-

mára is. Egyébként az RMDSZ-en belül 
kemény verseny alakult ki a befutónak 
tartott két EP-mandátumot jelentő első 
két hely megszerzése érdekében. Ezek-
re egyaránt pályázik a jelenlegi két 
eurohonatya, Sógor Csaba és Winkler 
Gyula, továbbá Hegedüs Csilla ügyve-
zető alelnök és Vincze Loránt, az Euró-
pai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) elnöke, és szintén befutóhelyet 
kér elnöke, Oltean Csongor számára a 
szövetséggel együttműködő Magyar 
Ifj úsági Értekezlet (Miért).

Mezei János, a polgári alakulat ve-
zetője a felmerült forgatókönyvek kap-
csán úgy véli, a legjobb megoldás a 
hárompárti koalíció lenne, ez a formula 
biztosítaná ugyanis az erdélyi magya-
rok legátfogóbb képviseletét, ugyan-
akkor hozzájárulna a leghatékonyabb 
mozgósításhoz is. Gyergyószentmiklós 
volt polgármestere lapunknak elmond-
ta, bár nem ők kezdeményezték, hajlan-
dóak tárgyalóasztalhoz ülni a koalíciós 
javaslatról, e téren azonban szerinte az 
RMDSZ hatáskörébe tartozik a döntés. 
Mezei úgy fogalmazott: a politikai rea-
litást fi gyelembe véve merésznek tűnik 
az MPP egy RMDSZ-es befutóhelyet 
célzó igénye, ám továbbra is fenntartja 
azt. „Az RMDSZ vezetői nehezen haj-
lanak ennek átengedésére, mert erőt 
éreznek magukban, nyeregben érzik 

magukat. Nekünk az a célunk, hogy 
politikailag megerősödjünk, súlyosabb 
tényezővé váljunk az erdélyi magyar 
politikában, hogy ne lehessen félresö-
pörni a hasonló igényeinket. Még tár-
gyalunk a befutóhely kérdéséről, nem 
mondtunk le erről” – nyilatkozta la-
punknak a polgári alakulat élére tavaly 
októberben megválasztott politikus.

Az EMNP – amely az előző, 2014-
es megmérettetés előtt is felvetette a 
koalíció ötletét, de nem járt sikerrel – 
szerint fontos lenne, ha az erdélyi ma-
gyarok összevonhatnák az erejüket 
az idei EP-választáson. Szilágyi Zsolt 
elnök tegnap lapunknak elmond-
ta, alakulata választmányának múlt 
hétvégi ülésén olyan választási koa-
líció javaslatát vetette fel, amelynek 
keretében a három magyar párt közös 
tervben, kampányban egyezik meg. A 
politikus felhívta a fi gyelmet, hogy az 
EP-választásokra vonatkozó törvény 
az egyetlen Romániában, amely nem 
ír elő emelt küszöböt, vagyis koalíciók 
esetében is az ötszázalékos bejutási 
küszöb érvényes. „A lehetőség tehát 
adott, csupán a politikai akaraton 
múlik minden. Bízom abban, hogy az 
RMDSZ részéről pozitív fogadtatásban 
részesül a javaslat, és elkezdődhetnek 
az egyeztetések” – nyilatkozta a Kró-
nikának a néppárti elnök, hozzátéve: 
az EP-választás az a megmérettetés, 
amelynek esetében az erdélyi magyar 
politikai alakulatoknak félre kell ten-
niük a vitáikat az erősebb brüsszeli 
képviselet érdekében. Szilágyi emlé-
keztetett, hogy a magyar összefogás 
elmaradása nyomán 2014-ben eggyel 
csökkent az RMDSZ színeiben megvá-
lasztott EP-képviselők száma, szerinte 
azonban a megfelelő mozgósítás an-
nál is inkább növeli a harmadik man-
dátum visszaszerzésének esélyeit, 
hogy a Nagy-Britanniának az EU-ból 
való kiválása nyomán Románia a je-
lenlegi 32 EP-képviselői mandátum-
hoz képest eggyel többre lesz jogosult. 
(Az Európai Parlament képviselőinek 
száma 751-ről 705-re csökken a Bre-
xitet követően). Kérdésünkre, hogy 
az összefogás elmaradása esetén az 
EMNP fontolgatja-e az önálló indulást 
az EP-választáson, Szilágyi Zsolt el-
mondta, ezt az eshetőséget abban az 
esetben vizsgálják meg, ha az RMDSZ-
től elutasító választ kapnak.
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 » BÍRÓ BLANKA

Az egészségügyi bérezésben is 
zűrzavart okoz az adóügyi mó-

dosításokról szóló, 2018/114-es sür-
gősségi kormányrendelet, amely az 
év elejétől lépett érvénybe. A Sa-
nitas Szakszervezeti Szövetség – a 
közép-romániai fejlesztési régióhoz 
tartozó – hat megyei vezetősége Ko-
vásznán egyeztetett. A résztvevők 
megállapították, hogy idén sem ol-
dódnak meg az ágazatban a bérezé-
si egyenetlenségek. Abban bíznak, 
hogy a Viorica Dăncilă miniszterel-
nökkel január végére beütemezett 
találkozón sikerül orvosolni az elé-
gedetlenségeket – ha nem tudnak 

egyezségre jutni, a sztrájk kirobban-
tásától sem riadnak vissza.

Vasile Neagovici, a szakszervezet 
Kovászna megyei elnöke a Króniká-
nak elmondta, az adóügyi módosí-
tásokról szóló, 114-es sürgősségi kor-
mányrendelet „áthúzza” az egységes 
bérezési törvény előírásait, többféle 
értelmezésre ad lehetőséget, így elő-
fordulhat, hogy az ágazatban dol-
gozók egy részének nem növekszik, 
sőt csökken a jövedelme. Példaként 
említette: a rendelet leszögezi, a pót-
lékokat legtöbb a tavaly decemberi 
szinten lehet kiadni. Ám ezzel fenn-
tartják az egyenetlenségeket, hiszen 
tavaly több nagy kórház csak a meg-
adható pótlékok alsó szintjét tudta 

kigazdálkodni, mert nem fértek bele 
a költségvetési keretbe. A kisvárosi 
kórházakban viszont a maximumot 
is megadták, ezért fordulhat elő, 
hogy egy szászrégeni kórház szakor-
vosa 5000–7000 lejjel többet keres, 
mint egy fővárosi sürgősségi kórház-
ban dolgozó kollégája, holott nem 
ugyanakkora a munka mennyisége 
és a felelősség. Tavaly kompenzálták 
a béreket, hogy azok, akiknek nem 
emelték a fi zetését – például a be-
tegápolók, pszichológusok, kémiku-
sok – ne kapjanak kevesebb pénzt, 
ám most ezekre sincs lehetőség, sőt 
újabb pótlékokat sem adhatnak a 
kórházak, csak azokat, melyeket ta-
valy decemberben fi zettek. „Valójá-

ban csak annyit kérünk, hogy tartsák 
be a 114-es kormányrendelet előtt 
már elfogadott jogszabályokat” – 
szögezte le a szakszervezeti bizalmi. 
Az érdekvédelem úgy véli, visszalé-
pés történik azzal, hogy a rendelet a 
tavaly decemberi szinten „fagyasztja 
le” a különböző juttatásokat, így akik 
ettől az évtől béremelésre számítot-
tak, ugyanannyi pénzt visznek haza, 
sőt olyanok is lesznek, akik veszíteni 
fognak. A sanitasosok nehezménye-
zik, hogy a rendelet elfogadása előtt 
velük nem egyeztettek. Ha a január 
végi tárgyalások nem vezetnek ered-
ményre, a tavalyi elmaradt juttatáso-
kért perelni fognak, sőt a sztrájktól 
sem riadnak vissza.

Idén is sztrájkba torkollhatnak a bérezési gondok az egészségügyben

 » A 114-es 
sürgősségi 
kormányrende-
let „áthúzza” 
az egységes 
bérezési törvény 
előírásait, több-
féle értelmezésre 
ad lehetőséget, 
így előfordulhat, 
hogy az ágazat-
ban dolgozók 
egy részének 
nem növekszik, 
sőt csökken a 
jövedelme.

A legutóbbi, 2014-es megmérettetésen az RMDSZ-re kevesebben szavaztak, mint öt évvel korábban

Szavazatmaximálást eredményez az együttműködés

A Románia uniós csatlakozása után, 2007 novemberében rendezett EP-megmérettetésen nem jött 
létre a magyar–magyar összefogás, így az RMDSZ és Tőkés László akkori református püspök külön 
indult. Az RMDSZ 282 ezer szavazatot kapott (5,52 százalék), ami két képviselői mandátumot hozott 
a konyhára: a Frunda Györgyét és a Sógor Csabáét. (Frunda a választás után visszalépett, és a har-
madik helyet elfoglaló Winkler Gyula követte). Tőkés egyedüli független jelöltként 176 ezer szavaza-
tot begyűjtve (3,44 százalék) szerzett mandátumot. A 2009-es választáson az RMDSZ és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) magyarösszefogás-lista kampánynéven, de RMDSZ-színekben 
összeállított listája három képviselőt – Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba – juttatott be az 
uniós törvényhozásba. A közös lista 431 ezer voksot kapott, ami a leadott szavazatok 8,92 százalé-
kát jelentette. Az öt évvel később, 2014-ben rendezett uniós megmérettetésen már nem ismétlődött 
meg a magyar együttműködés: miközben Tőkés László a Fidesz listáján szerzett újabb mandátumot, 
az RMDSZ 350 ezer voksot szerzett (6,3 százalék), ami két mandátumra volt elegendő.




