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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A TVR RMDSZ ÁLTAL DELEGÁLT TAGJA VITATJA A FEDDHETETLENSÉGI ÜGYNÖKSÉG HATÁROZATÁT

Összeférhetetlen Kelemen exsajtósa

Nagy-Debreczeni Hajnal öt éve tagja a román közszolgálati televízió igazgatótanácsának

Összeférhetetlenséget állapított 
meg Nagy-Debreczeni Hajnal, 
a Román Közszolgálati Televí-
zió (TVR) igazgatótanácsának 
RMDSZ által delegált tagja 
esetében az Országos Feddhe-
tetlenségi Ügynökség (ANI). Az 
érintett vitatja, ezért megfelleb-
bezi a határozatot.

 » BEDE LAURA

Ö sszeférhetetlennek nyilvání-
totta a hivatalos tisztséget 
betöltő közszereplők vagyo-

nosodását vizsgáló hatóság a Ro-
mán Rádiótársaság vezetőtanácsá-
nak két egykori, valamint a Román 
Közszolgálati Televízió (TVR) igaz-
gatótanácsának egyik jelenlegi tag-
ját. Utóbbi esetben az RMDSZ által 
delegált Nagy-Debreczeni Hajnalról 
(portrénkon) van szó, akit 2014-ben 
neveztek ki először a köztévé ve-
zető testületébe. Róla az Országos 
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 
megállapította, hogy 2016. március 
22-e és 2017. szeptember 27-e között, 
továbbá 2018. március 28-a és szep-
tember 25-e között egy időben volt 
a közszolgálati televízió igazgató-
tanácsának tagja, valamint két ke-
reskedelmi társaság ügyvezetője. A 
feddhetetlenségi ügynökség szerint 
ezáltal áthágta a 2003/161-es számú, 
a közméltósági, köztisztviselői tiszt-

ség gyakorlása során átláthatóságot 
biztosító összeférhetetlenségi jog-
szabály előírásait. A törvény szerint 
az összeférhetetlenségi szabályok 
megszegése fegyelmi vétségnek mi-
nősül, az összeférhetetlennek nyil-
vánított személyeket pedig három 
évre eltiltják valamennyi köztiszt-
ség viselésétől. A TVR honlapján 
fellelhető legfrissebb, tavaly júniusi 
dátummal ellátott érdekeltségi nyi-
latkozat alapján Nagy-Debreczeni 
Hajnal a Samubor Kft . résztulajdo-
nosa, valamint az RMDSZ Progress 
Alapítványának az elnöke.

Nagy-Debreczeni Hajnal a ha-
tározatra reagálva a Krónikának 
felidézte, a feddhetetlenségi ügy-
nökség hozzá kirendelt felügyelője 
ezelőtt egy évvel azt mondta, majd 
kérik tőle, hogy jelenítse meg az 
álláspontját az üggyel kapcsolat-
ban. „Én álláspontot nem tudtam 
megfogalmazni, mert semmiféle 
kérést ilyen irányba nem kaptam, 
hanem ma értesültem a sajtóból a 
határozatról. Természetesen meg-
fellebbezem a törvényes határidőn 
belül” – mondta el a Krónika meg-
keresésére Nagy-Debreczeni Haj-
nal. Hozzátette, az ő szempontjá-
ból nincsen összeférhetetlenség, 
és nem közölt valótlanságokat az 
érdeknyilatkozatában. „A vezetőta-
nács tagjaira mind a közszolgálati 
televíziónál, mind a közszolgálati 
rádiónál a 41-es számú törvény elő-
írásai vonatkoznak, és én azokat 

folyamatosan és maradéktalanul 
betartottam” – fogalmazott a TVR 
igazgatótanácsának magyar tag-
ja. Hozzátette, az említett törvény 
két dologra vonatkozik a vezető-
tanácsi tagok esetében az össze-
férhetetlenséget illetően. Az egyik 
alapján nem lehetnek ügyvezetők 
olyan cégekben, amelyeknek a fő 
tevékenysége a médiához kapcsol-
ható. A másik feltétel, amit rögzít a 
41-es számú jogszabály: ezek a cé-
gek, ahol a vezetőtanácsi tagok az 
ügyvezetők, nem állhatnak szer-
ződéses viszonyban sem a román 
rádiótársasággal, sem a román 
televíziótársasággal. „Ennek értel-
mében nem sértettem meg a 41-es 
törvény előírásait. Az egyik cég, 
amelynek az ügyvetője voltam, 
az Országos Adóhatóság (ANAF) 
által inaktívnak minősített volt, a 
másiknak pedig eltérő volt a tevé-
kenységi területe” – részletezte la-
punknak Nagy-Debreczeni Hajnal.

A TVR igazgatótanácsának ma-
gyar tagja korábban Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök sajtótanácsosa-
ként dolgozott. 2015-ben kiderült 
róla, hogy évente közel 44 ezer lejes 
fi zetést kap a Kolozsvári Rádiótól, 
noha a szerkesztőségben senki nem 
látta dolgozni. Nagy-Debreczeni ak-
kor azt mondta, nincs összeférhe-
tetlenség a rádiós és az RMDSZ-es 
munkája között, később azonban 
lemondott a rádiónál betöltött ál-
lásáról. Aztán 2017 januárjában az 
RMDSZ-elnök sajtótanácsosi tiszt-
ségétől is megvált. Ugyancsak 2017-
ben egy másik botrány is övezte 
Nagy-Debreczeni nevét. Az Átlátszó 
Erdély oknyomozó portál feltárta, 
hogy az RMDSZ által létrehozott 
Iskola Alapítványtól bérelt egy 200 
négyzetméteres helyiséget a Kolozs-
vár főterén álló Jósika-palotában a 
Videbor Kft ., amelynek társtulajdo-
nosa Nagy-Debreczeni Hajnal, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke 
pedig a férje, Nagy Zoltán. Utóbbi 
Kelemen Hunor szövetségi elnök 
kabinetigazgatója is. A cikk megje-
lenését követően az Iskola Alapít-
vány felbontotta a bérleti szerződést 
mind a helyiség tulajdonosával, 
mind a helyiségben éttermet mű-
ködtető Videbor Kft .-vel. Az Átlátszó 
Erdély tavaly májusi cikke szerint 
ugyanakkor Nagy-Debreczeni Haj-
nal eladta 50 százalékos részese-
dését a Kolozsvár főterén található 
L’Alchimiste vendéglőben.

 » Nagy-Deb-
reczeni Hajnal 
a Krónikának 
úgy nyilatko-
zott, hogy az ő 
szempontjából 
nincsen össze-
férhetetlenség, 
és nem közölt 
valótlanságokat 
az érdeknyilatko-
zatában.

 » RÖVIDEN

Több tucat bevándorló egy
román rendszámú kamionban
Harmincnégy ázsiai határsértőt 
találtak egy kamionban megbújva 
a magyar és a román rendőrök a 
Csanádpalota–Nagylak II-átkelő-
helyen a jármű tegnapi ellenőrzése 
során – közölte a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A román 
honosságú járművet nem sokkal 
éjfél után közösen ellenőrizték 
a magyar és román rendőrök az 
autópálya-határátkelőhelyen. A 
bevándorlókra a jármű rakteré-
ben, a szállítmány közt megbújva 
találtak rá. A csoport tagjai iraki, 
pakisztáni, bangladesi, szír, mi-
anmari és indiai állampolgárnak 
vallották magukat. A tehergépko-
csit egy török állampolgár vezette. 
Vele szemben embercsempészés, 
a megbújtakkal szemben pedig 
tiltott határátlépés miatt a román 
határrendőrség jár el.

Fehér megye: 12 millió eurós
kölcsön vízhálózat-fejlesztésre
Nagyjából 12 millió eurós kölcsön-
nel támogatja az Európai Unió a 
vízellátás és a csatornázási szolgál-
tatás fejlesztését Fehér megyében – 
jelentették be tegnap Brüsszelben. 
Az Európai Bizottság tájékoztatása 
szerint az ivóvíz minőségének 
javítása és a szennyvízkezelés fej-
lesztése körülbelül 332 ezer ember 
életét teszi majd jobbá az erdélyi 
megyében. „Európában mindenhol 
elérhetővé kell tenni a jó minőségű 
ivóvizet, ez nem lehet luxus” – 
közölte Corina Crețu regionális 
politikáért felelős uniós biztos.

Bukarestben tüntetett a Sanitas
A Sanitas szakszervezeti szövet-
ség több mint száz tagja tüntetett 
tegnap a pénzügyminisztérium 
székhelye előtt, mert elégedetlenek 
a 2018/114-es sürgősségi kormány-
rendeletnek az egészségügyben és 
szociális gondozásban dolgozókat 
érintő hatásaival. A tüntetők Külföl-
dön megbecsülnek minket, de mi 
itthon akarunk maradni, Megfe-
lelő pótlékokat akarunk a végzett 
munkánk után, Igazságot az 
egészségügynek, Hazugságaitokkal 
szavazatainkat veszítitek el feliratú 
plakátokkal és sípokkal felszerel-
kezve vonultak az intézmény elé. 
Az eseményre Călăraşi, Dâmboviţa, 
Fehér, Ialomiţa és Krassó-Szörény 
megyéből is érkeztek. A demonstrá-
ció az első esemény a Sanitas által 
betervezett akciósorozatból, melyet 
a bér törvénynek és a 2018/114-es 
sürgősségi kormányrendeletnek a 
szakszervezeti tagok bérét érintő 
előírásai ellen szerveznek.




