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A Mi Hazánk hatályon kívül helyezné 
a trianoni diktátumról szóló törvényt
A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezni 
fogja az Országgyűlésben a trianoni 
békediktátum ratifi kációjáról szóló 
1921-es törvény hatályon kívül helyezését 
– közölte a párt elnöke csütörtökön Bu-
dapesten. Toroczkai László azt mondta, 
lehetőséget teremtenének a békeszerző-
dés jövőbeni felülvizsgálatára. Aki nem 
akar hazaárulóvá válni, az megszavazza 
a javaslatot – jelentette ki. Elmondta: a 
Mi Hazánk a szerződés századik évfor-
dulójára hétpontos akciótervet dolgozott 
ki. Az akcióterv első pontja a törvény 
hatályon kívül helyezése, ugyanis amíg 
ez nem történik meg, maga a magyar 
Országgyűlés tartja érvényben a bé-
keszerződést, amivel elveszik a jövő 
nemzedékeitől a diktátum revíziójának 
lehetőségét – mondta Toroczkai László. 
Megjegyezte, a törvény annál inkább 
idejétmúlt, mert a szerint például Sopron 
ma is Ausztria része. 

Megötszöröződött a magyarországi
nemzetiségek támogatása
Megötszöröződött a magyarországi 
nemzetiségek támogatása 2010 és 2020 
között – jelentette ki a magyar Miniszter-
elnökség egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára csütörtökön 
Pécsen. Soltész Miklós a Magyarországon 
élő horvát nemzetiséget érintő támoga-
tásokról és az idei fejlesztésekről szóló 
sajtótájékoztatón azt mondta, ilyen 
léptékű növekedés korábban sem Ma-
gyarországon, sem a Kárpát-medencében 
nem történt. 

Mihail Misusztyint javasolta Putyin
az orosz miniszterelnöki posztra
Mihail Misusztyint, a Szövetségi Adószol-
gálat vezetőjét javasolta Vlagyimir Putyin 
orosz elnök a megüresedett miniszter-
elnöki posztra szerdán, miután Dmitrij 
Medvegyev kormányfő Putyin parlamenti 
beszéde nyomán benyújtotta lemondá-
sát. Váratlan lemondását Medvegyev az 
elnöknek a törvényhozás két házához 
intézett beszédével indokolta, amely-
ben Putyin az alkotmány módosítására 
vonatkozó javaslatokat tett. A Putyin 
által előterjesztett alkotmánymódosítási 
javaslatok – az erős elnöki köztársaság 
megőrzése mellett – növelnék a parla-
ment alsóházának szerepét a kormány 
kinevezésében. Putyin szerint erősödni 
fog a kormányzók és a túlnyomórészt 
belőlük és a törvényhozás vezetőiből álló 
államtanács befolyása is.

Közeledhet a magyar és az ukrán
álláspont?
A középfokú oktatásról szóló, csütörtö-
kön az ukrán parlament által elfogadott 
új törvény segít javítani az Ukrajna és Ma-
gyarország közti kapcsolatokat – véleke-
dett Dmitro Kuleba európai integrációért 
felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a 
Twitteren közzétett bejegyzésében. Kö-
zölte, hogy aznap más ügyben találkozott 
Íjgyártó István kijevi magyar nagykö-
vettel, és megbeszélésükkel egy időben 
– véletlen egybeesésként – az ukrán 
törvényhozás elfogadta a rég várt jogsza-
bályt is a középfokú oktatásról, amelynek 
– szavai szerint – „segítenie kell bennün-
ket a múlt problémáinak megoldásában”. 
A törvény a különböző nemzetiségekhez 
tartozók számára különböző oktatási 
modelleket ír elő. A magyar iskolákra 
vonatkozóan fokozatos áttérést irányoz 
elő: az ötödik osztályban még csak a 
tanórák legalább 20, a kilencedikben 40, 
a felsőbb osztályokban pedig 60 százalé-
kának kell ukrán nyelven folynia.

Az RMDSZ megszavazza

Az RMDSZ korábbi ígéretéhez híven 
megszavazza a bizalmatlansági 
indítványt, miután a kormány fele-
lősségvállalással kívánja bevezetni a 
kétfordulós polgármester-választást – 
jelentette ki csütörtökön a Krónikának 
Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi 
frakcióvezetője. „Amikor a liberáli-
sokkal a kormány megalakulásakor 
egyeztettünk, akkor azt mondtuk: ha 
ilyen helyzetbe hozzák a szövetséget, 
akkor mi kénytelenek leszünk megsza-
vazni egy bizalmatlansági indítványt, 
úgyhogy ehhez tartjuk magunkat. 
Harag nélkül, de ha ez a helyzet állt 
elő, akkor tartjuk az ígéretünket” – 
mondta. Hozzátette: arra számít, hogy 
az indítványt a parlament meg is sza-
vazza, és más pártokból is kap majd 
szavazatokat, mivel a kérdés felbor-
zolta a kedélyeket, és nincs mindegyik 
pártban letisztult álláspont.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megszavazta az Európai Parlament (EP) 
strasbourgi plenáris ülésén csütörtö-

kön a Magyarország és Lengyelország ellen 
indított jogállamisági eljárással összefüggő, 
a két uniós tagállamot elmarasztaló állás-
foglalási indítványát. A parlament előző nap 
vitázott a jogállamiság magyarországi és len-
gyelországi helyzetéről.

A vitát követő csütörtöki szavazáson 446 
szavazattal, 178 ellenében, és 41 tartózkodás 
mellett elfogadott, nem kötelező érvényű 
határozatában az EP Magyarország esetében 
elsősorban az igazságszolgáltatás függet-

lensége, a szólásszabadság, a korrupció, a 
kisebbségek jogai, valamint a bevándorlók 
és menekültek helyzete miatt fejezte ki aggo-
dalmát. Az állásfoglalás arra fi gyelmeztetett, 
hogy a Magyarországgal és Lengyelország-
gal folytatott uniós egyeztetések még nem 
vezettek eredményre az uniós alapértékek 
tiszteletben tartása terén, a jogállamiság a 
korábbinál rosszabb állapotban van a két 
tagállamban.  A képviselők felkérték az Eu-
rópai Unió tagországait tömörítő tanácsot, 
hogy az uniós jogszabályok tiszteletben tar-
tásának garantálása érdekében adjon  hatá-
ridőket is magában foglaló, konkrét ajánlá-
sokat az érintett országoknak.

 Az Európai Parlament 2018 szeptemberé-
ben fogadott el állásfoglalást Magyarország-
ról, amelyben azt javasolta, hogy a tanács az 
Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének 
1. pontja alapján állapítsa meg: Magyar-
országon fennáll az egyértelmű veszélye 
annak, hogy sérülnek az EU alapértékei. 
A Judith Sargentini holland zöldpárti kép-
viselő által összeállított jelentést és annak 
elfogadását a magyar kormány politikailag 
motivált bosszúnak nevezte, amivel az Euró-
pai Parlament „bevándorláspárti többsége” 
Magyarországot büntette a migrációval és a 
kötelező kvótával kapcsolatos elutasító ál-
láspontja miatt.

Elmarasztalták Magyarországot és Lengyelországot

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL FOGADTATNÁ EL A KABINET A KÉTFORDULÓS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST

Kiprovokált kormánybuktatás

Siettetett bukás? A Ludovic Orban vezette liberális kormány vállalja a kockázatot

Áll a bizalmatlansági indítvány elé 
a Ludovic Orban liberális pártelnök 
vezette kisebbségi kormány: a kabi-
net felelősségvállalással próbálja el-
fogadtatni a kétfordulós polgármes-
ter-választáshoz való visszatérést.

 » BALOGH LEVENTE

G yakorlatilag kiprovokálta a kor-
mány, hogy az ellenzék bizalmat-
lansági indítvánnyal próbálja meg-

buktatni, miután csütörtöki ülésén úgy 
döntött: felelősségvállalással, vagyis a 
parlamenti vita megkerülésével próbálja 
elfogadtatni a visszatérést a kétfordulós 
polgármester-választáshoz. A kabinet 
ugyanis mindezt annak tudatában tette, 
hogy az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöksége még keddi ülésén úgy 
döntött: amennyiben a kormány felelőssé-
get vállal a választási törvény módosításá-
ért, bizalmatlansági indítványt nyújtanak 
be ellene a parlamentben. 

A kormányülést megelőzően Ludovic 
Orban miniszterelnök jelentette be a kor-
mány döntését. Emlékeztetett: két éve már 
törvénymódosítást nyújtottak be a kétfor-
dulós polgármester-választás visszaho-
zása érdekében, ám azt a házbizottságok 
szerinte szabályellenesen „parkoltatták” 
a választási törvény módosításának kidol-
gozásával megbízott bizottságban, ezért 
most úgy döntöttek, hogy a kormány fele-
lősséget vállal a jogszabályért a parlament 
előtt. „Létfontosságú, hogy a polgármeste-
reket a polgárok fele plusz egy fő szavaza-
taival válasszák meg, hogy legitimitásuk 
legyen” – mondta Orban, aki szerint azért 
vállalnak felelősséget, mivel semmi esély 
nincs arra, hogy a parlament elfogadja a 

módosítást. Úgy vélte, ez a lépés szüksé-
ges és demokratikus, mert ezt az emberek 
akarják, nem a potentátok.

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke 
a hírre reagálva közölte: betartják ígé-
retüket, és benyújtják a bizalmatlansá-
gi indítványt. „Az első partnerekkel, az 
RMDSZ-frakcióval közösen benyújtjuk a 
bizalmatlansági indítványt, és kijelen-
tem, hogy át is fog menni” – szögezte le, 
hozzátéve: szerinte nem kerül sor előre 
hozott választásra, mivel képesek lesznek 
egy új parlamenti többséget kialakítani. 
Megismételte keddi kijelentését, miszerint 
ebben az esetben nem a PSD soraiból jelöl-
nek miniszterelnököt. Ciolacu még kedden 

este közölte: veszélyes precedensnek tart-
ják, hogy a kormány csupán két-három hó-
nappal az önkormányzati választás előtt 
akarja módosítani a választási törvényt. 
Már csak azért is, mert az alkotmánybíró-
ság korábban kimondta: nem ajánlatos a 
választás előtti egy évben megváltoztatni 
a választási törvényt, és az Európa Tanács 
alkotmányjogi szaktestülete, az Európa 
Tanács is megfogalmazott egy ilyen tartal-
mú ajánlást. Ezért nem csupán bizalmat-
lansági indítványt nyújtanak be a kormány 
ellen, de az alkotmánybíróságon is megóv-
ják a módosítást.

Mint ismeretes, a felelősségvállalás in-
tézménye azt jelenti, hogy a kormány a 
parlamenti vita megkerülésével próbál 
elfogadtatni egy törvénytervezetet. Az el-
lenzéknek ilyenkor jogában áll soron kívül 
bizalmatlansági indítványt benyújtani. Ha 
az indítványt megszavazza a parlament, 
a kormány megbukik, ha viszont nem, 
akkor az ily módon beterjesztett tervezet 
vita nélkül elfogadottnak minősül. Ameny-
nyiben a kormány megbukik, az államfő a 
parlamenti pártokkal folytatott egyeztetést 
követően azon jelöltet bízza meg kormány-
alakítással, akinek a legnagyobb esélye 
van többségi támogatást szerezni a par-
lamentben. Ha azonban a törvényhozás 
egymás után két miniszterelnök-jelöltet is 
leszavaz, előre hozott választást írnak ki.

A kétfordulós polgármester-választást 
elsősorban a kisebbségi kormányt adó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL), valamint a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
és a Népi Mozgalom Párt (PMP) támogat-
ja, ezzel látják ugyanis elmozdíthatónak a 
PSD polgármestereit. A PSD viszont éppen 
ezért ellenzi, és ebben szövetségesre talált 
az RMDSZ-ben is, a magyar szervezet sze-
rint ugyanis ezzel visszatér az etnikai sza-
vazás a vegyes lakosságú településeken 
is, a korábbi tapasztalat ugyanis az, hogy 
ilyenkor a román pártok a második fordu-
ló előtt összefognak a magyar jelölt ellen. 
Ennek nyomán az RMDSZ elveszítheti 
polgármestereinek jelentős részét. A PNL 
alkotta, a tavalyi év végén hatalomra ke-
rült kisebbségi kormánynak éppen hogy 
érdekében áll a kormány megbukása, hi-
szen a párt – Klaus Johannis államfővel, a 
PNL korábbi elnökével egyetemben – előre 
hozott választásokat szeretne, hogy ezáltal 
a parlamentben is megjelenítse, és lehető-
leg négy évre konzerválja a párt jelenlegi, 
mintegy 45 százalékos támogatottságát.

Johannis egyébként este teljesen korrek-
tnek, demokratikusnak és normálisnak 
nevezte, és támogatásáról biztosította a 
kormány döntését.
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