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Jó hírt kapott Borboly Csaba
Érvénytelenítette a bíróság Dan Tanasă keresetét
• Nem járt sikerrel a 
Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület 
(ADEC) arra vonatkozó 
keresete, hogy a bí-
róság kötelezze pénz-
bírság kifizetésére 
Hargita Megye Taná-
csának elnökét, mert 
szerintük nem hajtotta 
végre a székely zászló 
megyeházáról való el-
távolítására vonatkozó 
bírósági végzést.

KOVÁCS ATTILA

F ebruár végén kezdeményezett 
bírósági eljárást az egyesü-
let Hargita Megye Tanácsa és 

annak elnöke, Borboly Csaba ellen, 
mivel szerintük nem hajtották végre 
azt a 2016-ban hozott jogerős bírósági 
végzést, amely a székely zászló eltá-
volításáról rendelkezett. Az említett 
jogerős ítélet egy, az ADEC által 2015-
ben indított per nyomán született, az 
egyesület akkor azt kérte a bíróságtól, 
hogy kötelezze a megyei önkormány-
zatot a „Székely Nemzeti Tanács kék-
arany színű, székely zászlóként is 
ismert, a megye zászlajaként elfo-
gadott lobogójának” eltávolítására 
a megyeháza bejáratától, az épület 
tetejéről és a nagy gyűlésteremből. 
A zászlókat 2017. január elején le is 
vették, és átadták megőrzésre a ma-
gyar történelmi egyházak képvi-
selőinek. Ugyanakkor a márvány-
teremben, ahol a megyei tanács 
üléseit rendszeresen tartják, a he-
lyén maradt a megyezászló – a me-
gyei tanács elnöke akkor azt mond-
ta, ez a helyiség nem volt nevesítve a 
bírósági végzésben.

Érvénytelenített kereset

Az ADEC most azt kérte a bíró-
ságtól, hogy mivel szerintük a ki-
fogásolt zászlókat a megyeháza 
gyűlésterméből és a bejárattól nem 
távolították el, rendeljen el kény-
szervégrehajtást az ügyben. Továb-
bá a vonatkozó, 2004-ből származó 
554-es törvény értelmében azt is 
kérték, hogy kötelezzék a megyei 
önkormányzat elnökét a bruttó mi-
nimálbér 20 százalékának megfe-
lelő bírság kifi zetésére minden nap 
késlekedésért, valamint késedelmi 
kamat kifi zetésének elrendelését 

az ítélet végrehajtásának elmulasz-
tása miatt. A pert tárgyaló Hargita 
Megyei Törvényszék számára nem 
volt egyszerű a döntéshozatal, az 
ítélethirdetést korábban háromszor 
is elhalasztották. Végül a hétfőn ki-
hirdetett ítélet értelmében elfogad-
ták az alperes megyei tanács és an-
nak elnöke által emelt, a képviseleti 
minőség bizonyításának hiányára 
vonatkozó kifogást, és érvénytele-
nítették a Dan Tanasă által az ADEC 
törvényes képviselőjeként benyúj-
tott keresetet. Az elsőfokú ítélet a 
Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál meg-
fellebbezhető.

Ellentmondó döntések

Több perben is kifogásolták már az 
érintettek Tanasă képviseleti mi-
nőségének törvényességét, mivel 
az ADEC nem teljesítette az egye-
sületekre és alapítványokra vonat-
kozó törvényes feltételeket. Ezt a 
bíróságok is eltérő módon ítélték 
meg, ezért egymásnak ellentmondó 
ítéletek születtek. A mostani indok-
lással megegyező okból utasította el 
korábban a Hargita Megyei Törvény-
szék az egyesület egy másik, szintén 
bírságolásra vonatkozó keresetét. 
Az ADEC akkor pénzbírság kisza-

bását kérte Csíkszereda polgármes-
terére, mert szerintük nem hajtott 
végre maradéktalanul egy 2016-ban 
született jogerős bírósági ítéletet, 
és nem cseréltette le az összes, ki-
fogásolt nyelvi sorrendű forgalmi 
és jelzőtáblát úgy, hogy azokon a 
román megnevezések szerepeljenek 
elöl, ne a magyarok. A másodfokú 
tárgyaláson viszont a Marosvásár-
helyi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet 
érvénytelenítette, és az ügycsomót 
visszaküldte újratárgyalásra a Har-
gita Megyei Törvényszékre. 

A z Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD) 2000 

lejes pénzbírsággal sújtotta Szé-
kelykeresztúr városát, mert az ön-
kormányzati havilap csak magyar 
nyelven jelenik meg. A tanács sze-
rint ezzel hátrányos megkülönböz-
tetés éri a magyar nyelvet nem is-
merő lakosságot.

Az áprilisban hozott döntésről a 
város polgármestere ellen panaszt 
tett Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) vezetője, Dan Ta-
nasă számolt be blogján. A tanács 
határozata szerint a csak magya-
rul megjelenő Keresztúri Kisváros 
önkormányzati havilap diszkrimi-

nálja a magyar nyelvet nem ismerő 
lakosokat, kiadója pedig egy helyi 
közigazgatási intézmény, amelynek 
feladata az állampolgárok jogainak 
védelme. Azt is megjegyzik, hogy 
a bepanaszolt önkormányzat nem 
zárkózott el a román nyelvű írások 
közlésétől sem, ha erre lett volna 
igény a lakosság részéről. A 2000 lej 
összegű pénzbírságot a határozat 
szerint Székelykeresztúr közigazga-
tási egységre rótták ki, ugyanakkor 
nem kötelezték arra a várost, hogy 
román nyelvű tartalom is megjelen-
jen a lapban. Az ADEC nem először 
tett panaszt a csak magyar nyelven 
megjelenő Keresztúri Kisváros mi-

att, 2013-ban feljelentésük nyomán 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács szintén megállapította, 
hogy diszkrimináció történt, de 
nem szabott ki semmilyen bünte-
tést. Következett egy újabb panasz 
és 2016-ban egy másik határozat, 
amely a hátrányos megkülönböz-
tetés miatt figyelmeztetésben ré-
szesítette a lap kiadóját. 

Székelykeresztúron kisszámú ro-
mán nemzetiségű lakos él, a 2011-es 
népszámláláskor a város lakóinak 
92,47 százaléka magyar nemzeti-
ségűnek vallotta magát.  Rafai Emil 
székelykeresztúri polgármester kér-
désünkre elmondta, erről a bírság-

ról még nem értesült, hozzátéve, az 
ingyenes havilapban a helyi önkor-
mányzat határozatai román nyelven 
is megjelennek. A hiányolt román 
nyelvű tartalom kapcsán emlékez-
tetett, a helyi román ajkú közösség 
tagjainak is felajánlották korábban, 
hogy amennyiben írnának a lapba, 
ezeknek az írásoknak helyet biztosí-
tanak. A lehetőséggel viszont senki 
nem kívánt élni. 

A pénzbírság érvénytelenítése 
érdekében valószínűleg bírósághoz 
fordulnak, erről viszont csak azután 
születik döntés, ha a tanács határo-
zatát hivatalosan is közlik a város-
sal. (Kovács Attila)

Pénzbüntetés az egynyelvű helyi lap miatt
Üzleti fórum
Idén immár negyedik alkalom-
mal szervezi meg a Csíkszeredai 
Üzleti Fórum és B2B találkozó 
című szakmai eseményt a 
Csíki Vállalkozók Egyesülete. 
A rendezvény május 23-án 13 
órától a Kájoni János Megyei 
Könyvtárban lesz megtartva. A 
résztvevők tájékoztatást kap-
nak egyebek mellett a régióban 
megvalósuló fejlesztésekről, 
elérhető támogatásokról. A 
részvétel ingyenes, de előzetes, 
online regisztrációhoz kötött. 
További információk az esemény 
Facebook-oldalán találhatók.

• RÖVIDEN 

A székely zászló eltávolítására 
vonatkozó ítélet végrehajtását 
kérte számon az egyesület a 
megyei tanácstól
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