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Debrecen támogatja az SZNT 
kezdeményezését
Debrecen támogatja a Székely Nemzeti 
Tanács kezdeményezését, miszerint a 
Székelyföldön, Kalotaszegen, a Partium-
ban és a Felvidéken élő magyarság iránti 
szolidaritást kifejezve elősegíti, hogy 
minél többen aláírhassák a Kohéziós 
politika a régiók egyenlőségéért elneve-
zésű európai polgári kezdeményezést. 
Az erről szóló előterjesztést ellenszavazat 
nélkül fogadta el csütörtökön a városi 
közgyűlés. Papp László (Fidesz–KDNP) 
polgármester emlékeztetett, ha 2020. má-
jus 7-ig legalább hét országból egymillió 
támogató aláírás összegyűlik, akkor az 
Európai Bizottság érdemben fog foglal-
kozni a javaslattal. A Székely Nemzeti 
Tanács – a székelység közképviseleti 
testülete – a polgári kezdeményezésében 
azt javasolja, hogy az Európai Unió a 
kohéziós politikájában kezelje kiemelt 
fi gyelemmel azokat a régiókat, amelye-
ket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, 
nyelvi sajátosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő régióktól.

Merkel: erős jelzést kell küldeni 
a világnak a klímaváltozás ügyében
Az Európai Uniónak nagyon erős jelzést 
kell küldenie a világnak a klímaváltozás 
ügyében – jelentette ki Angela Merkel 
német kancellár Brüsszelben, az uniós 
csúcstalálkozót megelőzően csütörtökön. 
Érkezésekor a kancellár reményét fejezte 
ki, hogy a találkozó alkalmával egyet-
értés mutatkozik a tekintetben, hogy az 
Unió minden tagállama támogatja azt a 
célkitűzést, hogy Európa gazdasága klí-
masemleges legyen. „Nagyon erős jelzés 
lenne, ha Európa azt üzenné a világ-
nak, hogy a kontinens 2050-re teljesen 
klímasemlegessé válik, azonban ehhez 
feszített ütemű tárgyalásokra van szük-
ség” – mondta. Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök arról beszélt: klímaváltozás 
elleni küzdelemről csütörtökön kezdődő 
tárgyaláson várható „csata közép-eu-
rópai és magyar nézőpontból arról fog 
szólni, hogy ne engedjük meg a brüsszeli 
bürokratáknak azt, hogy megint a sze-
gény emberekkel és a szegény országok-
kal fi zettessék meg a klímaváltozás elleni 
harc költségeit”.

Tűz ütött ki az egyetlen orosz 
repülőgép-hordozón
Javítás közben tűz ütött ki az orosz ha-
difl otta egyetlen repülőgép-hordozóján, 
az Admiral Kuznyecov nehézcirkálón 
csütörtökön Murmanszkban, a balesetben 
legkevesebb tizenketten megsérültek, 
hárman pedig eltűntek. A tűz, hírügynök-
ségi jelentések szerint, a felső fedélzet 
első energiarekeszében keletkezett, és a 
lángok hegesztési biztonsági előírások 
megszegése miatt harapózhattak el mint-
egy 600 négyzetméteren. A dízelolaj és 
a kábelek égése okozta sűrű füst akadá-
lyozza a tűzoltókat abban, hogy eljussa-
nak a tűzfészekhez. A sérültek többsége 
füstmérgezést kapott. Tízüket kórházban 
ápolják, egyikük fejsérülést szenvedett, 
állapota súlyos. A sérültek közül ketten 
tengerészek. A tűz kitörésekor mintegy 
400 munkás tartózkodott a fedélzeten, 
mindannyiukat evakuálták.

Választott az Egyesült Királyság
Előre hozott parlamenti választás zaj-
lott csütörtökön az Egyesült Királyság-
ban. Véglegesnek tekinthető eredmé-
nyek péntek délutánig nem várhatók. 
Kormányalakításra két pártnak, a 2010 
óta kormányzó Konzervatív Pártnak, 
illetve a legnagyobb ellenzéki erőnek, a 
Munkáspártnak van reális esélye.

Felelősséget vállalt csütörtökön a 
parlamentben a kormány három tör-
vénytervezet kapcsán, amelyeket így 
nem vitathat meg a törvényhozás.

 » BALOGH LEVENTE

H árom jogszabályt is felelősségválla-
lással, azaz a parlamenti vita meg-
kerülésével – viszont saját bukását 

kockáztatva – terjesztett be csütörtökön 
a kormány, az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) pedig jelezte: bizalmat-
lansági indítványt ugyan nem nyújt be, 
de két törvény miatt azt fontolgatja, hogy 
alkotmánybírósághoz fordul. Az egyik tör-
vénytervezetért, amelyért a Ludovic Orban 
vezette kisebbségi liberális párti (PNL) ka-
binet felelősséget vállalt, a 2020-as költség-
vetési kiadások keretösszegét szabályozza. 
Felszólalásában Ludovic Orban miniszter-
elnök azzal indokolta a parlamenti felelős-
ségvállalást, hogy a kormány csak így tudja 
megvalósítani azt a célkitűzését, miszerint 
december 31-éig elfogadja a jövő évi állami 
költségvetésről szóló törvényt. „A román 
gazdaság, a közintézmények, a helyi ható-
ságok megfelelő működése érdekében és 
a román állampolgárok számára is fontos 
világosan tudni, mire számíthatnak jövőre, 
a cégeknek üzleti tervet kell készíteniük, a 
helyi hatóságoknak el kell fogadniuk a költ-
ségvetésüket, a közintézményeknek meg 
kell szervezniük a tevékenységüket” – ma-
gyarázta. A kormányfő rámutatott, 2019-
ben az államháztartási hiány meg fogja 
haladni a bruttó hazai termék 4 százalékát, 
és 2020-ban sem sikerül a kívánt 3 százalék 
alatt tartani a defi citet. Hozzátette, a nyug-
díjtörvény és a közalkalmazottak bérezését 
szabályozó jogszabály elfogadása után a 
parlament továbbra is sok olyan törvényt 
hoz, amelyekre nincs költségvetési fedezet. 
Orban szerint „rendkívül nehéz helyzetben 
van az ország”, hiszen csak a nyugdíjtör-

vény alkalmazása 16 milliárd lejes több-
letköltséget ró az államkasszára jövőre, 
miközben a védelmi kiadásokat is a GDP 
2 százalékán kell tartani, továbbá az okta-
tásra és a befektetésekre szánt alapokat is 
növelni kell. Orban ismét rámutatott, jövő-
re 3,6 százalékos, 2021-re pedig 3,34 százalé-
kos GDP-arányos államháztartási hiánnyal 
számol a kormány, hogy 2022-ben tartani 
tudja a 3 százalékos hiánycélt. 2020-ban a 
személyi jellegű költségek a konszolidált 
állami költségvetés kiadásainak legtöbb 9,7 
százalékát tehetik ki, 2021-re pedig 9,4 szá-
zalékra csökkentenék ezt az arányt – tette 
hozzá.

Nem növelik a megkövetelt 
szakmai tapasztalatot
A második törvény az, amely az Országos 
Igazságszolgáltatási Intézetbe (INM) felvé-
telizőktől megkövetelt szakmai tapasztalat 
kettőről négy évre növelésére vonatkozó 
intézkedés alkalmazásának halasztásáról 
szól. A parlamenti ülést megelőző kormány-
ülésen Ioan Cupşa liberális képviselő és 
Robert Cazanciuc szociáldemokrata párti 
szenátor módosító javaslatát elfogadva 
a kabinet törölte az eredeti tervezetből a 
bírák és ügyészek nyugdíjazásával, illet-
ve a kéttagú bírói testületekkel kapcsola-
tos módosítások gyakorlatba ültetésének 
elhalasztását, miután szerdai ülésén a 
törvényhozás már elfogadta ezeket a mó-
dosításokat – mondta Ludovic Orban mi-
niszterelnök.

„E kezdeményezés hiányában minden 
bizonnyal súlyos kár érte volna az igaz-
ságügyi rendszert, drámai módon korlá-
tozódott volna az állampolgároknak az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése” 
– magyarázta Orban.

Rendezett diákszállítás
A harmadik törvénytervezet a a diákok 
szállítását szabályozza. A miniszterelnök 
ennek kapcsán azt mondta, azért tartják 

fontosnak felelősségvállalással hatályba 
léptetni a jogszabályt, mert az 51-es sür-
gősségi kormányrendelet negatívan befo-
lyásolta a megyén belüli szállítást azzal, 
hogy egy közszolgáltatást kereskedelmi 
szolgáltatássá változtatott. „Jelen pillanat-
ban vannak diákok, akik azért nem járnak 
iskolába, mert nem térítik meg az ingá-
zással járó költségeiket. Az 51-es rendelet 
emellett más sérülékeny csoportokat is 
érint” – magyarázta. 

Mint ismeretes, az alkotmány 114-es 
cikkelye lehetővé teszi, hogy a kormány 
felelősséget vállaljon a képviselőház és 
a szenátus együttes ülésén egy program, 
egy általános politikai nyilatkozat vagy 
egy törvénytervezet ügyében. Amennyi-
ben az illető program, politikai nyilatko-
zat vagy törvénytervezet felolvasása után 
3 napon belül bizalmatlansági indítványt 
nyújtanak be, és azt a parlament megsza-
vazza, a kormány megbukik. Ha a kor-
mányt nem váltják le, vagy nem kerül sor 
bizalmatlansági indítvány benyújtására, 
akkor a tervezet, amelyért a felelősség-
vállalás történt, elfogadottá válik. Mar-
cel Ciolacu, az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) ügyvivő elnöke közölte: 
jelenleg egyik törvénytervezet kapcsán 
sem fontolgatják a bizalmatlansági in-
dítvány benyújtását, viszont két tervezet 
kapcsán vizsgálják annak a lehetőségét, 
hogy az alkotmánybírósághoz fordulja-
nak panasszal, mivel két tervezet – a di-
ákszállításra vonatkozó és az igazságügyi 
témájú – is a parlament előtt van, és arra 
vár, hogy a törvényhozás megvitassa. Vá-
laszában Ludovic Orban azzal vádolta a 
PSD-t: azzal, hogy a diákok szállításárat 
vonatkozó törvény kapcsán alkotmány-
bírósághoz fordul, valójában azon „vörös 
kiskirályok” érdekeit szolgálja, akik hasz-
not húznak az 51-es rendeletből.

A másfél hónapja kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) a parlamenti mandá-
tumok alig 20 százalékával rendelkezik, 
törvényhozási prioritásai elfogadtatásához 
további hat kisebb frakció támogatását 
kell megszereznie. A kabinet ezért akarja 
– a hosszas, bizonytalan egyeztetéseket 
elkerülendő –, mandátumát kockára téve, 
a parlamenti vita mellőzésével hatályba 
léptetni a legsürgősebb tervezeteket. Bár 
a másfél hónapja ellenzékbe szorult PSD 
minden rendelkezésére álló eszközzel 
támadja a jobbközép kormányt, az Or-
ban-kabinet megbuktatása nem érdeke. Ez 
ugyanis egy első lépés lehet a jobboldal ál-
tal sürgetett előre hozott választások felé, 
amit a – közvélemény-kutatások szerint 
mélyrepülésben lévő – PSD el akar kerülni.

Ludovic Orban miniszterelnök már je-
lezte, hogy a mostani kormányzati felelős-
ségvállalásokat újabbak fogják követni. 

A PSD NEM AKARJA MEGBUKTATNI A KABINETET, DE ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL

Felelősséget vállalt a liberális kormány

Felelős magatartás? Orbannak nem kell bizalmatlansági indítványtól tartania
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A képviselőházban megvan a többség 
a kétfordulós polgármester-választás 

törvénytervezetének elfogadtatásához, már 
csak az van hátra, hogy ez a többség na-
pirendre tűzhesse a javaslatot – állította 
szerda este Ludovic Orban.

A miniszterelnök a nap során a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség, a Pro Romá-
nia, a Népi Mozgalom Párt, a Liberálisok 

és Demokraták Szövetsége, valamint a 
nemzeti kisebbségek képviselőcsoportjá-
nak küldötteivel folytatott megbeszélést. 

Mint elmondta, a pártok képviselőivel 
tárgyalt a kétfordulós polgármester-vá-
lasztás tervezetéről is, és úgy állapította 
meg, hogy megvan a képviselőházi több-
ség ezen jogszabály megszavazására. Már 
csak az van hátra, hogy az említetteknek 
sikerüljön napirendre tűzetni ezt a terveze-
tet  – vélekedett Orban.  A miniszterelnök 
azt is elmondta: az RMDSZ nem támogat-

ja a javaslatot. Mint megírtuk, az RMDSZ 
azért ellenzi a tervezetet, mert a kétfor-
dulós választás esetén a második körös 
etnikai szavazás miatt elveszne a magyar 
polgármesterek mintegy egyharmada. 
Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető 
ezért lapunknak elmondta: akár egy kor-
mány elleni bizalmatlansági indítványt 
is megszavaznának a módosítást szintén 
ellenző szociáldemokratákkal közösen, 
ha a kabinet megpróbálja keresztülvinni a 
tervezetet. 

Orban: megvan a többség a kétfordulós polgármester-választáshoz




