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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » SZUCHER ERVIN

Nem sieti el Mircea Duşa Maros megyei 
prefektus Maria Precup szászrégeni pol-

gármester tisztségéből történő felfüggeszté-
sét. Az évekkel ezelőtt egy helyi magáncégnél 
cenzori tisztséget betöltő szociáldemokrata 
elöljárót összeférhetetlennek találta Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI), ezt a 
döntést erősítette meg májusban hozott jog-
erős ítéletében a legfelsőbb bíróság. Ugyanis 
első mandátuma megszerzése után, 2012-

ben Precup úgy döntött, megőrzi a Dacia Rt.-
nél vállalt cenzori tisztségét, amelyről csak 
2014 decemberében mondott le. Újságírói 
kérdésre válaszolva, miszerint a visszafordít-
hatatlan ítélet nyomán megválik-e önként a 
polgármesteri széktől, Szászrégen elöljárója 
elmondta, hogy ez is megfordult a fejében, 
azonban utólag úgy döntött, hogy kivárja, 
amíg a prefektus felfüggeszti.

Mircea Duşa a Krónikának elmondta, 
hogy csak azok után teheti meg ezt a lépést, 
miután kézhez kapja a jogerős ítélet indoklá-

sát. Arra a felvetésre, hogy egy szinte azonos 
esetben Szeben megye kormánymegbízottja 
a napokban felfüggesztette tisztségéből 
Astrid Fodort, Nagyszeben polgármesterét 
– akit a Német Demokrata Fórum színeiben 
választottak meg –, Maros megye prefektu-
sa elmondta, hogy kollégája is megvárta az 
ítéletindoklás kiközlését. „Mindennek meg-
van a jogi procedúrája, meg a maga ideje. 
Nem akkor függesztek fel egy polgármestert, 
amikor valaki azt kéri Facebook-bejegyzésé-
ben” – szögezte le Duşa.

A hazai gyakorlat szerint az ítélet meg-
indoklása eltarthat hetekig, de várathat 
magára hónapokig, akár egy évig is. Tekin-
tettel a jövő évi helyhatósági választások 
közelségére, Precup felfüggesztése esetén 
már nem írnának ki időközi választásokat, 
a magyarok által 30 százalékban lakott Ré-
gen vezetését ifj . Márk Endre RMDSZ-es al-
polgármester venné át. A szövetségnek et-
től még nem lenne könnyebb dolga a helyi 
önkormányzatban, ahol a 19 fős testületben 
hét képviselővel rendelkezik.

Mircea Duşa ítéletindoklást vár a szászrégeni polgármester ügyében

ALULREPREZENTÁLTAK A MAGYAROK A SZÉKELYFÖLDI DEKONCENTRÁLT INTÉZMÉNYEKBEN, ÉS A ROMÁNOKNÁL ROSSZABBUL KERESNEK

Kevesebb pénz és befolyásos állami munkahely
Folyamatosan romlanak az erdélyi 
magyarok társadalmi pozíciói, és ez 
a jövedelmekben is megmutatko-
zik – állapították meg a Székelyföldi 
Közpolitikai Intézet munkatársai, 
akik Sepsiszentgyörgyön mutatták 
be friss felmérésük eredményeit.

 » KRÓNIKA

F riss kutatási eredmények szerint Szé-
kelyföldön a magyar nemzetiségűek 
alulreprezentáltak a kormánynak alá-

rendelt intézményekben, és kevesebbet is 
keresnek, mint a román nemzetiségűek. 
A Székelyföldi Közpolitikai Intézet által 
végzett kutatásokat Sepsiszentgyörgyön 
mutatták be egy konferencia keretében, 
melyről a szervező intézet tegnap számolt 
be közleményében. Székely István Gergő 
szociológus, a közpolitikai intézet kuta-
tási igazgatója egy olyan kutatás előzetes 
eredményeit ismertette, melynek során 
a Kovászna megyei közszférában veze-
tő tisztséget betöltő (vagyonnyilatkozat 
közzétételére kötelezett) 5002 személy 
vagyonnyilatkozatát dolgozták fel statisz-
tikai módszerekkel – közölte az MTI. Az 
adatokból kiderült: a 75 százalékban ma-
gyarok által lakott Kovászna megyében a 
magyarok jelentősen alulreprezentáltak 
a kormánynak alárendelt (dekoncentrált) 
intézmények minden típusában. A védelmi 
minisztériumhoz tartozó egységek vezeté-
sében nincs magyar, a belügyi szervekben 
10 százalékos, a prefektusi hivatalban 15–
20 százalékos az arányuk. Ezzel szemben 
a többnyire magyar választott vezetők által 
irányított helyi önkormányzatokban és az 
oktatási intézményekben nagyjából vissza-
tükröződnek a lakossági etnikai arányok, a 
megyei önkormányzatnak alárendelt intéz-
ményekben a magyarok enyhe felülrepre-
zentáltsága rajzolódik ki.

Egyértelmű román előny
A kutatási eredmények a románok egyér-
telmű előnyét rajzolják ki a jövedelmek 
terén is. „A kutatásban több, az átlagbé-
rhez viszonyított jövedelmi sávot alakí-
tottunk ki. A felsőbb jövedelmi sávokban 
egyértelműen a románok túlsúlya rajzo-

lódik ki” – idézte a közlemény az igaz-
gatót. Székely István Gergő hozzátette: 
vélhetően a keresetekkel áll összefüggés-
ben az a tény, hogy a románok körében 
az eladósodottság mértéke is lényegesen 

magasabb. Az elemzés azt is kimutatta, 
hogy a közszférában dolgozó románok 
személygépjárművei átlagosan két évvel 
újabbak a magyarokéinál. A magyarok 
csupán az ingatlan-, elsősorban telekva-
gyon tekintetében vannak valamivel jobb 
helyzetben.

Nagy lemaradások
Marosvásárhelyen is
Csata Zsombor, az MTA Kisebbségkutató 
Intézetének tudományos munkatársa, a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 
oktatója Marosvásárhelyen vizsgálta meg 
a közigazgatási elit helyzetét a vagyony-
nyilatkozatok alapján. Megállapította: 
míg a város lakosságának 45 százalékát 
teszik ki a magyarok, a közszférához 
tartozó intézmények vezetőségében a 
magyarok aránya nem éri el a húsz száza-
lékot. „Egy marosvásárhelyi magyarnak 
kétszer-háromszor kisebb az esélye olyan 
pozícióba kerülni, amelyre vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség vonatkozik, 
mint egy románnak” – állapította meg a 
kutató. Nagyon alacsony a magyarok ará-
nya a belügyminisztérium alkalmazot-
tai körében, a védelmi egységekben, az 
igazságügy intézményeiben. Magasabb 
a helyi és a megyei tanácsnak alárendelt 
szervezetekben, a környezetvédelmi, 
egészségügyi és az oktatási minisztérium 
intézményeiben, de itt sem közelítik meg 
a lakossági arányt. A kutatás azt is kiraj-
zolta, hogy ott vannak inkább magyar ve-
zetők, ahol alacsonyabbak az átlagbérek: 
a szociális szolgáltatásokban, kulturális 
intézményekben, oktatásban. Ez magya-
rázza azt a 15 százalékos bérhátrányt is, 
ami a magyar vezetőkre és köztisztvi-
selőkre általában jellemző a románokhoz 
képest.

Folyamatos romlás
Csata Zsombor korábbi kutatásokra is 
hivatkozva kijelentette, hogy folyama-
tosan romlanak az erdélyi magyarok 
társadalmi pozíciói, és ez a jövedelmek-
ben is megmutatkozik. Megjegyezte: a 
vagyonnyilatkozatokra vonatkozó ro-
mániai szabályozás a legszigorúbbak 
közé tartozik az EU-ban. E nyilatkoza-
tok nyilvános közzététele kötelező, és e 
dokumentumok tartalmilag is jó alapot 
nyújtanak a tudományos hipotézisek 
ellenőrzésére és a közpolitikai kérdések 
vizsgálatára.

A Székelyföldi Közpolitikai Intézetet 
(SZKI) 2017-ben hozták létre, a Székely-
földi Önkormányzati Tanács elnökévé 
választott Antal Árpád sepsiszentgyör-
gyi polgármester kezdeményezésére. A 
kormányzattól független alapokon mű-
ködő kutatóintézet fő célja olyan szak-
mai háttér anyagok kidolgozása, amelyek 
elősegítik a székelyföldi önkormányzatok 
közpolitikai céljainak megvalósítását. Az 
intézet sepsiszentgyörgyi székhellyel és 
nyárádszeredai munkaponttal működik.

Beszédes adatok. Székely István Gergő kutatási igazgató a szentgyörgyi konferencián

FO
RR

ÁS
: 

SZ
KI

.R
O

 » A kormányzattól független 
alapokon működő kutatóintézet 
fő célja olyan szakmai háttér-
anyagok kidolgozása, amelyek 
elősegítik a székelyföldi önkor-
mányzatok közpolitikai céljai-
nak megvalósítását.




