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Egymilliárd forint határon túli
magyar ügyekre
Összesen egymilliárd forinttal támogatja 
a magyar Miniszterelnökség nemzet-
politikai államtitkársága a diaszpóra 
magyarságának szervezeteit, az ifj úsági 
és cserkészközösségek tevékenységét és a 
testvértelepülési programokat – jelentet-
te be Potápi Árpád János nemzetpolitikai 
államtitkár tegnap. A három pályázat 
felhívásait most tették közzé. A di-
aszpórában élő magyarság szervezetei és 
a diaszpórában található, magyar nyelvű 
oktatást végző szervezetek számára 500 
millió forintot, az ifj úsági és cserkészkö-
zösségek tevékenységének támogatására 
250 millió forintot, és testvértelepü-
lési programok és együttműködések 
támogatására szintén 250 millió forintot 
különítettek el. Hangsúlyozta: mindhá-
rom pályázat évek óta nagy sikerrel fut, 
az érdeklődést látva a keretösszegeket 
évről évre emelték. Mindhárom pályázat 
december 3-tól elérhető a www.bgazrt.hu 
és a www.kulhonimagyarok.hu oldalon.

A többség szerint hibáztak
a Momentum vezetői
A magyar felnőtt-társadalom 53 százalé-
ka nem tartja elfogadhatónak azt, hogy 
magyarországi politikusok a környező 
országokban ne a határon túli magyar 
képviselők vagy pártok mellett álljanak 
ki – derül ki a Nézőpont Intézet Magyar 
Nemzetnek készített közvélemény-kuta-
tásából. A Nézőpont Intézet azt írta, nagy 
port kavart a politikai nyilvánosságban, 
hogy a Momentum elnöke, Fekete-Győr 
András és a párt európai parlamenti 
képviselője, Donáth Anna nemzetközi 
szövetségesük, nem pedig az erdélyi 
és felvidéki magyar jelöltek támoga-
tása mellett kampányolt. A Nézőpont 
elemzése szerint a két Momentum-vezető 
komoly politikai hibát követett el akkor, 
amikor európai szövetségi politikájuknak 
alárendelték a nemzeti érdekvédelem 
ügyét, és úgy vélték, ez a politika a 
következő országgyűlési választáson 
megnehezíti a Momentumnak a határon 
túli magyar szavazatok gyűjtését és a 
Fidesz-szavazók elcsábítását.

Megrótták a Johannist nácizó Vasilescut
Megrovásban részesítette az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Lia 
Olguţa Vasilescut, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) politikusát, volt munkaügyi 
minisztert, amiért az a nácikkal hozta 
összefüggésbe Klaus Johannis államfőt. 
Vasilescu még tavaly, a csendőrség által 
szétvert bukaresti kormányellenes tün-
tetés után tette az ominózus kijelentést, 
miután Johannis bírálta a csendőröket, 
amiért könnygázt használtak a békés 
tüntetők ellen is. Vasilescu akkor úgy rea-
gált: „németként elgázosításról beszélni 
nagy bátorságra vall”.

Magyar–orosz parlamenti
együttműködés jöhet Ukrajna ügyében
Együttműködést ajánlott fel az ukrajnai 
kisebbségek védelmében az orosz Állami 
Dumának Magyarország Országgyűlé-
se – jelentette be Vjacseszlav Vologyin, 
az orosz parlament alsóházának elnöke 
a kamara tegnapi ülésén. „Az Állami 
Dumához (az orosz törvényhozás alsóhá-
zához) azzal a kéréssel fordult a magyar 
parlament, hogy egyesítsük erőfeszíté-
seinket annak érdekében, hogy megvéd-
jük a kisebbségek jogait, elsősorban a 
nyelvtanulás terén. Miután a (Verhovna) 
Rada (az ukrán parlament) elfogadta a 
nyelv- és az oktatási törvényt, az Ukrajna 
területén élő népeket megfosztották ettől 
a joguktól” – mondta Vologyin.

A KÉPVISELŐHÁZ JOGI BIZOTTSÁGA ELFOGADTA A BŰNÖZŐK KEDVEZMÉNYEINEK MEGVONÁSÁT

Sínen az amnesztia eltörlése
Miközben az alsóház jogi bizottsága 
már el is fogadta az elítéltek ked-
vezményes szabadlábra helyezését 
lehetővé tevő törvény eltörlését, a 
kormány arra készül, hogy – ameny-
nyiben szükséges – ehhez hasonló-
an felelősségvállalással törölje el az 
ügyészeket vizsgáló ügyészséget és 
állítsa vissza a kétfordulós polgár-
mester-választást.
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M iközben a képviselőház jogi bi-
zottsága tegnap elfogadta az em-
bertelen börtönkörülményekért 

járó büntetéscsökkentés eltörlését célzó 
törvénytervezetet, amelyet a kormány 
akár felelősségvállalással is hajlandó ke-
resztülvinni a parlamenten, az is kiderült: 
a kabinet felelősségvállalással akarja el-
fogadtatni a bírák és ügyészek által elkö-
vetett bűncselekmények kivizsgálásával 
megbízott különleges ügyészség (SIIJ) 
felszámolását is, illetve a visszatérést a 
kétfordulós polgármester-választáshoz.

A képviselőház jogi bizottsága tegnap 
egyhangúlag szavazta meg a kedvezmé-
nyes szabadlábra helyezés eltörlését. 
Cătălin Predoiu igazságügy-miniszter 
az ülésen leszögezte: a minisztérium el 
akarja törölni a jogszabályt, mivel az ve-
szélybe sodorta a polgárok biztonságát. 
Az ügyben a PNL és az USR is benyújtott 
egy törvénytervezetet, amelyeket a tárca-
vezető szerint összegyúrnak majd. A jog-
szabályt, amelynek értelmében minden, 

rossz börtönkörülmények között eltöltött 
30 nap után 6 nap levonás jár a büntetés-
ből, az előző kormány idején a börtönök 
túlzsúfoltságára hivatkozva fogadták el. 
Tavaly nyár óta a törvény alapján 21 ezer 
elítélt szabadult korábban a börtönből, 
és közülük több mint 1800-an újabb bűn-
cselekményt követtek el. A visszaesők 
közül 500 ellen erőszakos bűncselekmé-
nyek – gyilkosság, nemi erőszak, rablás 
– miatt indult újabb büntetőeljárás.

A felelősségvállalás annyit jelent, 
hogy a kormány parlamenti vita nélkül 
terjeszti a törvényhozás elé a tervezetet, 
ugyanakkor az ellenzéknek jogában áll 
soron kívül bizalmatlansági indítványt 
benyújtani a kabinet ellen. Amennyiben 
a bizalmatlansági indítvány átmegy, a 
kormány megbukik, ha viszont nem, ak-
kor a felelősségvállalással beterjesztett 
törvénytervezet elfogadottnak minősül.

Ludovic Orban miniszterelnök még 
hétfőn kijelentette, hogyha késleltetik 
az igazságszolgáltatási törvényt módo-
sító törvénycsomag hatálybalépését, 
amelyért felelősséget tervez vállalni a 
kormány, akkor sürgősségi rendeletet 
fognak kiadni ez ügyben. 

Közben a Mediafax hírügynökség kor-
mányon belüli forrásokra hivatkozva 
arról írt: a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
alkotta, kisebbségi kormány várhatóan 
2020 januárjában terjeszti felelősségvál-
lalással a parlament elé a módosításokat.

A kormány egyelőre a bírák és ügyé-
szek szakmai tevékenységét felügyelő 
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) jóváhagyását várja ahhoz, hogy a 
különleges ügyészség felszámolását kez-
deményezze.

Cătălin Predoiu igazságügy-miniszter 
hétfőn este megerősítette: a kormány 
jogszabály révén rendezi az ügyészség 
helyzetét, ugyanakkor meg kell várni 
az igazságügyi tárca által a bírákkal és 
ügyészekkel megkezdett konzultáció 
eredményét és a CSM jóváhagyását is – 
ugyanakkor ennek a testületnek még el 
sem küldték a tervezetet.

Mint ismeretes, az azóta ellenzékbe 
kényszerült Szociáldemokrata Párt (PSD) 
által irányított korábbi kormány az igaz-
ságszolgáltatásban elkövetett visszaélé-
sekkel indokolta a SIIJ létrehozását.

Az akkori ellenzék – köztük a PNL is – 
viszont azzal vádolta a kormányt, hogy 
az ügyészség révén egyrészt meg akarja 
félemlíteni a bírákat és ügyészeket, más-
részt annak révén akar politikai nyomást 
gyakorolni rájuk.

A SIIJ létrehozását az Európai Bizott-
ság és a Velencei Bizottság is bírálta.

A kétfordulós polgármester-válasz-
táshoz való visszatérést a PNL mellett 
Klaus Johannis államfő is szorgalmazza, 
de a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) is a kisebbségi kormány támogatá-
sának egyik feltételéül szabta.

Johannis, a PNL és az USR is arra szá-
mít, hogy amennyiben a jövő évi önkor-
mányzati választásokon már ebben a 
rendszerben választanák az elöljárókat, 
akkor sikerülne megszerezni a jelenleg 
PSD-s vezetésű települések irányítását.

Az RMDSZ ugyanakkor többször is 
jelezte: mindent megtesz a kétfordulós 
polgármester-választás visszaállítása el-
len, mivel a módosítás nyomán mintegy 
egyharmadával csökkenne a magyar irá-
nyítású települések száma.
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Ú jabb magyarellenes törvénytervezet 
kapott zöld jelzést a parlamentben: 

a képviselőház közigazgatási bizottsága 
tegnap kedvezően véleményezte azt a kez-
deményezést, amely román nemzeti ün-
neppé tenné június 4-ét, a trianoni béke-
diktátum aláírásának évfordulóját.

A szavazás eredménye kapcsán Korodi At-
tila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője 
leszögezte: a trianoni békeszerződés napjá-
nak román nemzeti ünneppé történő nyilvá-
nítása sértő a romániai magyarság számára, 
és szembemegy minden eddigi olyan törek-
véssel, amely a többség és a magyar közös-
ség békés együttélését szolgálja, ahogyan az 
erre vonatkozó törvénytervezet korlátozza a 
közös jövőt és tervezést is.

„Románia akkor tud erős lenni, ha min-
den állampolgárára tekintettel van, továbbá 
képes megtalálni azt az ünnepet, amely nem 
éket ver az együtt élő nemzetiségek közé, 
hanem megteremti a feltételeket az egymás 
elfogadására és tiszteletben tartására. Elfo-
gadhatatlan az a tény is, hogy egyes román 
politikusok, ebben az esetben egy volt kül-
ügyminiszter a román–magyar békés együtt-
élés kárára szeretne politikai tőkét kovácsol-
ni magának.

Ma a képviselőház közigazgatási szakbi-
zottságában a PSD- és PMP-képviselők sza-
vazatai által átment az a törvénytervezet, 
amely június 4-ét Trianon napjává nyilvání-
taná. Az RMDSZ határozottan ellenzi a kez-
deményezést, és mindent megtesz annak 

érdekében, hogy ezt a tervezetet mielőbb le-
szavazza a parlament” – szögezte le Korodi.

Mint ismeretes, a törvénytervezetet a 
Szociáldemokrata Párt két szenátora, Titus 
Corlăţean volt külügyminiszter és Şerban 
Nicolae terjesztette be. A tervezet szerint 
ezen a napon a történelmi esemény „jelen-
tőségét” népszerűsítő rendezvényeket kel-
lene tartani, és országszerte ki kellene tűzni 
a nemzeti lobogót. 

A jogszabály felhatalmazza az állami és 
helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy 

költségvetési támogatást nyújtsanak a tria-
noni szerződés jelentőségét tudatosító tudo-
mányos, oktatási, kulturális rendezvények 
megszervezéséhez, amelyekről a közszolgá-
lati médiának is be kell számolnia.

A kezdeményezők szerint a trianoni dik-
tátum képezi a kétoldalú román–magyar 
kapcsolatok alapját, előírásainak tisztelet-
ben tartása pedig – a nemzetközi jog többi 
szabályának tiszteletben tartásával együtt – 
magától értetődő feltétele a két ország közti 
kapcsolatok fejlődésének.

Bizottsági támogatás a román „Trianon-ünnepnek”
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1-0 a gyűlöletszítás javára. A magyarok számára sértő, provokációnak minősülő tervezet
 egyik kidolgozója Titus Corlăţean volt külügyminiszter




