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 » RÖVIDEN

Ludovic Orban: fontolóra kell venni
az alkotmány reformját
A megfelelő pillanatban fontolóra kell 
venni az alkotmányos rendszer felül-
vizsgálatát – jelentette ki Ludovic Orban 
miniszterelnök tegnap, az alkotmány 
napja alkalmából. A kormányfő szerint a 
reform célja a jogállamiság megerősíté-
se, hogy ne váljanak lehetővé az elmúlt 
években tapasztalt támadások a jogálla-
miság és a demokratikus alapelvek ellen. 
Klaus Johannis államfő ünnepi üzeneté-
ben arra fi gyelmeztetett: az alkotmány 
reformját a legnagyobb körültekintéssel 
kell megvalósítani, hogy az országnak 
korszerű alaptörvénye legyen.

Törvénytelenül kiállított
orvosi igazolások
Súlyos rendellenességekre derült fény a 
különböző engedélyekhez szükséges or-
vosi igazolások kiállítása során – közölte 
tegnap az országos rendőr-főkapitányság. 
Mint kiderült, gépjárművezető jogosít-
ványt, fegyvertartási engedélyt és szociá-
lis segélyt is igényeltek az országban nem 
törvényesen kiállított igazolással. A feltárt 
törvénytelenségek között szerepel, hogy 
valaki úgy kapott igazolást, hogy nem is 
vett részt az orvosi vizsgálaton, de olyan 
esetre is fény derült, amikor valaki úgy 
kapta meg a jogosítvány megszerzéséhez 
szükséges orvosi igazolást, hogy súlyos 
látás- vagy pszichés zavarban szenved. 
Eddig 55 ügyben indult bűnvádi eljárás 
vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hiva-
tali visszaélés és okirat-hamisítás miatt.

Igazságügyi módosításokért
vállal felelősséget a kormány
Felelősséget vállal a kormány a par-
lament előtt az igazságügyi törvények 
módosításáért – közölte pénteken Ludo-
vic Orban miniszterelnök. Így fogják 
elhalasztani az igazságügyi törvények-
ben leszögezett határidőket a bírák 
korhatár előtti nyugdíjazására, a bírói 
testületek háromtagúra bővítésére és a 
bírói karrier megkezdéséhez szükséges 
szakmai tapasztalat 2-ről 4 évre emelé-
sére vonatkozóan.

A szaúdi légierő egyik tagja több embert
megölt egy amerikai katonai bázison
A szaúdi légierő, amerikai kiképzésen 
részt vevő katonája három embert 
megölt és tizenkettőt megsebesített 
egy pénteki lövöldözésben a fl oridai 
Pensacola haditengerészeti bázison. 
Az elkövetővel a helyszínre kiérkezett 
rendőrök végeztek. 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL MÓDOSULHAT A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS – BEKEMÉNYÍTHET AZ RMDSZ

Kétfordulós választás sürgősséggel?
A kormány nem tett le arról, hogy 
kétfordulóssá tegye a polgár-
mester-választást: a kabinet azt 
fontolgatja, hogy sürgősségi rende-
lettel, vagy akár a parlamenti vitát 
megkerülve, felelősségvállalással 
fogadtassa el az erre vonatkozó 
törvénymódosítást. Korodi Attila, 
az RMDSZ képviselőházi frakció-
vezetője a Krónikának elmondta: 
mindent megtesznek, hogy ezt 
megakadályozzák.

 » BALOGH LEVENTE

E gyre nagyobb az esély arra, hogy a 
kormány módosítja az önkormányza-
ti választásokra vonatkozó törvényt, 

visszaállítva a kétfordulós polgármes-
ter-választást – olyannyira, hogy a kabinet 
már azt fontolgatja: sürgősségi rendelettel 
módosítja a választási törvényt. 

Ezt Klaus Johannis államfő árulta el még 
csütörtökön este, a Cotroceni-palotában 
megtartott sajtótájékoztatón. Az államfő 
szerint a kormányon és a kisebbségi kabi-
netet adó Nemzeti Liberális Párton (PNL) 
belül is tárgyalások zajlanak arról, hogy 
sürgősségi rendeletet adnak ki a kétfordu-
lós polgármester-választás visszaállításá-
ról. Johannis közölte: a kormány dönti el, 
hogy milyen megoldás mellett dönt, jelen-
leg minden lehetőség nyitott: törvényter-
vezetet is kidolgozhatnak, sürgősségi kor-
mányrendelet is jöhet, de az sem zárható 
ki, hogy a parlamenti vita megkerülésével, 
felelősségvállalással fogadtatják el a mó-
dosítást. Ez annyit jelent, hogy a vita ugyan 
elmarad a parlamentben, de az ellenzék-
nek jogában áll soron kívül bizalmatlan-
sági indítvány benyújtani a kormány ellen. 
Amennyiben a parlament megszavazza az 
indítványt, a kormány megbukik, ha azon-
ban elveti, a törvénytervezet, amelyért fe-
lelősséget vállalt, elfogadottnak minősül. 
Johannis megismételte: azt szeretné, ha a 
polgármestereket két fordulóban választa-
nák meg, a megyei közgyűlések elnökeit 
viszont továbbra is a képviselő-testületek 
választanák meg.

Mint ismeretes, a PNL már korábban is 
jelezte, hogy kívánatosnak tartja a két-

fordulós polgármester-választáshoz való 
visszatérést, és a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) is a kisebbségi kor-
mány támogatásának egyik feltételéül 
szabta ezt. Kétfordulós polgármester-vá-
lasztás mellett áll ki a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) is. A frissen ellenzékbe szo-
rult, számos polgármesterrel rendelke-
ző Szociáldemokrata Párt (PSD) viszont 
nem támogatja a kétfordulós polgármes-
ter-választást.

Az RMDSZ is épp hogy ahhoz a felté-
telhez kötötte a kormány támogatását, 
hogy megmaradjon a jelenlegi, egyfor-
dulós polgármester-választás. Ha ugyan-
is két fordulóban választanák meg az 
elöljárókat, akkor az RMDSZ elveszítené 
polgármestereinek mintegy egyharma-
dát. Ennek kapcsán Korodi Attila, az 
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a 
Krónikának pénteken leszögezte: sem-
miképpen sem támogatják a módosítást, 
és akár sürgősségi kormányrendelet, 
akár felelősségvállalás útján próbálja 
meg a kormány elfogadtatni, igyekeznek 
megakadályozni azt.

A sürgősségi rendelet eshetőségéről el-
mondta: az ombudsman révén van olyan 
eszközrendszer, amellyel meg lehet tá-
madni az alkotmánybíróságon a törvény-
módosítást. Emellett más parlamenti esz-
közöket is keresnek majd. Emlékeztetett: 
a Velencei Bizottságnak is van olyan aján-
lása, és az alkotmánybíróságnak is van 

döntése 2012-ből, amely szerint a választás 
előtti egy évben nem lehet módosítani a 
választási törvényt.

„Mivel sürgősségi kormányrendeletről 
van szó, a nép ügyvédje (ombudsman – 
szerk. megj.) fordulhat alkotmánybíróság-
hoz az ügyben, vagy a parlamentben kere-
sünk szövetségeseket, és ott elbuktattatjuk 
a módosítást” – fejtette ki Korodi. Elmond-
ta: nem csupán a Szociáldemokrata Párt, 
hanem a kisebbségi képviselőcsoport is az 
RMDSZ-hez hasonlóan gondolkodik.

A felelősségvállalásra vonatkozóan 
kifejtette: ha ilyen helyzet áll elő, akkor 
megszavazzák a bizalmatlansági indít-
ványt – amely kapcsán a PSD már jelezte: 
valószínűleg benyújtja –, azonban szerin-
te nem lesz ilyen helyzet. „Az egy dolog, 
hogy miről egyeztetnek, de ahogy jelenleg 
látom a liberális párton belüli folyamato-
kat, nem áll elő ilyen helyzet. Ha mégis 
ilyen helyzet lesz, akkor az azt jelenti, hogy 
egyértelműen eldöntötték: előre hozott vá-
lasztásokat akarnak. Akkor állunk elébe. 
De egy biztos: az RMDSZ ezt nem fogja tá-
mogatni, nem tesszük ki az erdélyi magyar 
közösséget – főleg szórványban és vegyes 
lakosságú vidékeken – annak, hogy a má-
sodik fordulóban etnikai választásokba vi-
gyük bele a közösséget, vagy hogy ezeken 
a vidékeken elveszítse az önkormányzati 
vezetőinek egy részét. Ez felelőtlenség len-
ne részünkről” – szögezte le Korodi Attila a 
Krónikának.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ukrajna helyezze hatályon kívül a kisebb-
ségek nyelvhasználatáról szóló jogsza-

bály azon rendelkezéseit, amelyek különb-
séget tesznek az ukrán és más, az Európai 
Unió hivatalos vagy nem hivatalos kisebbsé-
gi nyelvei között, amennyiben az ilyen ren-
delkezés nem objektív és ésszerű indokolá-
son alapul – jelentette ki az Európa Tanács 
(ET) égisze alatt működő Velencei Bizottság 
pénteken. Az Európa Tanács alkotmányjogi 
szakértőkből álló testületének véleménye 
szerint rendkívül fontos a megfelelő egyen-
súly megteremtése a nyelvpolitikában, mert 
csak így lehet elkerülni, hogy a nyelvi kérdés 
az Ukrajnában élő etnikai csoportok közöt-
ti feszültség forrásává váljon. A bizottság a 
nyelvtörvény felülvizsgálatára szólította fel 
Ukrajnát, és azt javasolta, hogy a kisebbsé-
gek nyelvhasználatáról szóló jogszabály el-

készítésébe vonják be valamennyi érdekelt 
felet, különösen a nemzeti kisebbségek kép-
viselőit. A szakértők azt is javasolták, hogy 
a sokat bírált oktatási törvény rendelkezése-
inek átmeneti időszakát tekintve ne tegye-
nek különbséget egyes nyelvek között, és 
minden kisebbségi nyelv esetében hosszab-
bítsák meg az időszakot 2020. szeptember 1. 
helyett 2023. szeptember 1-jéig.

A Velencei Bizottság továbbá arra is felkér-
te az ukrán hatóságokat, hogy – az arányos-
ság elvének fi gyelembevételével – vizsgálják 
felül a kiszabható bírságról szóló rendel-
kezést is azok esetében, akik megsértik a 
televíziós és rádiós műsorszolgáltatókra vo-
natkozó, ukrán nyelvű tartalmat százalékos 
alapon megkövetelő jogszabályt.

Megjegyezték továbbá, hogy mindenki 
számára lehetővé kell tenni a kisebbségi 
nyelvek nyilvános használatát. Nem szabad 
elrendelni a kisebbségi nyelven terjesztett 

választási anyagok lakóhely szerinti kor-
látozását. A törvénynek egyértelműen kell 
rendelkeznie az ukránon kívül más nyelvek 
használatáról vészhelyzet esetén, például 
a mentőszolgálatokkal, rendőrséggel, tűz-
oltókkal vagy a kórházi személyzettel foly-
tatott kommunikáció során. Hatályon kívül 
kell helyezni azokat a követelményeket is, 
amelyek előírják, hogy a nyomtatott sajtóter-
mékeket a kisebbségi nyelv mellett egyidejű-
leg ukrán nyelven is közzé kell tenni, továb-
bá felül kell vizsgálni az összes földrajzi és 
helységnévre vonatkozó, kizárólag az ukrán 
elnevezést engedélyező rendelkezést is.

Eközben a kisebbségekre nézve hátrá-
nyos ukrán oktatási törvény alkalmazásáról 
tárgyalt a kárpátaljai magyar szervezetek 
vezetőivel Hanna Novoszad ukrán oktatási 
miniszter egynapos kárpátaljai munkaláto-
gatása során pénteken Ungváron. A tárgya-
lást követően Brenzovics László, a Kárpát-

aljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnöke a sajtónak elmondta, nem közeledtek 
az álláspontok a kisebbségi jogokat sértő 
ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban. Az 
oktatási miniszter szerint ugyanis a nemzeti-
ségi nyelvű oktatás felszámolására irányuló 
folyamat befejezett ténynek tekintendő, mert 
az oktatási törvény kisebbségekre nézve jog-
fosztó rendelkezésein nem kívánnak vál-
toztatni, arra hivatkozva, hogy az ukrán al-
kotmánybíróság nem találta alaptörvénybe 
ütközőnek a jogszabályt, és a minisztérium 
már 90 százalékban teljesítette a Velencei 
Bizottság vonatkozó ajánlásait – tette hoz-
zá. A kárpátaljai magyar szervezetek szerint 
azonban ez koránt sincs így, ezért kitartanak 
azon álláspontjuk mellett, hogy a kárpátal-
jai magyarság nem fogja feladni évszázados 
jogát az anyanyelvű oktatáshoz – húzta alá a 
KMKSZ elnöke, megjegyezve, hogy „volt ér-
telme a megbeszélésnek”.

Ízekre szedte az ukrán nyelvtörvényt a Velencei Bizottság

Elkerülnék az etnikai szavazást. A második fordulóban csökkenne a magyar jelöltek esélye




