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 » RÖVIDEN

Változás a restitúciós folyamatban
A visszaszolgáltatott javak valós értékfel-
mérését biztosítaná a képviselőház által 
– döntéshozó kamaraként – elfogadott 
RMDSZ-es törvénykezdeményezés, amely 
arra kötelezné az államot, hogy a resti-
túciós folyamatban bizonyítsa be, nem 
jogtalanul kobozta el a tulajdont. Apjok 
Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei 
honatyája (képünkön) a képviselőházi 

vita során elmondta: 30 évvel a rendszer-
váltás után sem rendeződött az elkobzott 
egyházi ingatlanok teljes visszaszolgál-
tatása, azokat az igénylőket pedig, akik 
kárpótlásért folyamodtak, valós áron alul 
kárpótolták. „A most elfogadott törvény 
áttörést nyújt a visszaszolgáltatott ingat-
lanok értékének valós megállapításában. 
Ezentúl nem a 2013-as ingatlanárak sze-
rint kell felmérni az ingatlanokat, hanem 
a visszaszolgáltatást előíró határozat idő-
pontjában érvényes közjegyzői értékrács 
szerint kell azokat felbecsülni” – közölte 
tegnap Apjok. Szabó Ödön képviselőházi 
frakcióvezető-helyettes szerint a módo-
sítás változást hoz az eddigi visszaszol-
gáltatási folyamatban. Eddig az eredeti 
tulajdonosoknak kellett bebizonyítaniuk, 
hogy az állam jogcím nélkül, erőszakkal 
fosztotta meg őket az adott tulajdontól. 
Ezentúl azonban az államnak kell bizo-
nyítania, hogy nem erőszakkal vette el az 
adott javakat, és ha ezt nem tudja, akkor 
az ingatlan tulajdonjoga az elkobzás 
előtti tulajdonost illeti meg. A törvény 
akkor lép hatályba, ha Klaus Johannis 
államelnök kihirdeti.

Bírság a magyarellenes hírtévének
Tízezer lejre bírságolta a Realitatea Plus 
hírtelevíziót az Országos Audiovizuális 
Tanács (CNA), amiért megszegte a tisztes-
séges információszolgáltatás szabályait 
egy erdélyi tulajdonvitával kapcsolatos 
adásban. A döntést az RMDSZ által 
delegált Borsos Orsolya Éva javaslatára 
egyhangúlag hozta a testület. A CNA 
szerint az Octavian Hoandră moderálta 
műsorban olyan információkat közöltek, 
miszerint Erdélyben a visszaszolgáltatá-
sok során olyan magyar grófok örökösei 
javára állították vissza a tulajdonjogot, 
akik „háborús bűnösök” voltak és „részt 
vettek az észak-erdélyi mészárlásokban”. 
Az adás meghívottjai ama véleményük-
nek adtak hangot, hogy a kérések mögött 
tulajdonképpen Magyarország szándéka 
húzódik, hogy megszerezze Erdélyt. „A 
műsorban azt állították, hogy a korrupt 
bírák Erdély területének 80 százalékát 
eladták. A bizonyítékok bemutatására 
azonban nem volt idő” – jelentette ki a 
vádak súlyosságát fi gyelembe véve 10 
ezer lejes bírságot előterjesztő Borsos 
Orsolya Éva. Radu Herjeu, a CNA másik 
tagja szerint elfogadhatatlan ilyen vitát 
nyitni „jól felkészült történészek nélkül”. 
„A nézők azzal maradnak egy ilyen 
műsor után, hogy ezek megint meglop-
nak bennünket. Nem sikerült 90-ben 
Tőkéssel ellopni Erdélyt, most a bírák 
adják el” – fogalmazott Herjeu. A csa-
torna képviselői azzal védekeztek, hogy 
„a meghívott ügyvédek azt állították, 
rendelkeznek bizonyítékokkal”.

KÉT HÉT MÚLVA SZAVAZ A BUKARESTI PARLAMENT A SAJÁT BUKÁSÁRA JÁTSZÓ PNL-KORMÁNYRÓL

Ágál az RMDSZ a módosítások ellen
Két hét múlva járulhat bizalmi 
szavazásra a parlament elé a kor-
mányalakítással ismét megbízott 
Ludovic Orban ügyvivő miniszterel-
nök. Az RMDSZ elfogadhatatlannak 
tartja a választási rendszer burkolt 
módosítását.

 » ROSTÁS SZABOLCS

F ebruár 24-én járulhat bizalmi szava-
zásra a parlament elé a kormányalakí-
tással ismét megbízott Ludovic Orban 

ügyvivő miniszterelnök – döntötte el teg-
nap a kétkamarás törvényhozás egyesített 
házbizottsága. A testület – amelyben az el-
lenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) van 
többségben – a jövő héten három napot 
szánt arra, hogy a parlamenti szakbizott-
ságok meghallgassák a miniszterjelölte-
ket, akik egyébként jelenleg ügyvivőként 
vezetik az illető minisztériumokat. A jobb-
közép Nemzeti Liberális Pártot (PNL) veze-
tő Ludovic Orban ugyanis hétfőn ugyanazt 

a kormánynévsort terjesztette be, amelytől 
a múlt héten a parlament megvonta a bi-
zalmat. A házbizottságnak 15 napot sza-
bott meg az alkotmány arra, hogy kitűzze 
a kétkamarás parlament együttes ülését, 
amelyen a törvényhozók szavaznak az új 
kormányról. Orban szerint a „ráérős” kor-
mánybeiktatási menetrend azt jelzi, hogy 
a PSD időhúzásra játszik. Megerősítette: a 
PNL a parlamenti választások előrehozá-
sát szorgalmazza, hogy a polgárok korrek-
tebb, becsületesebb és reprezentatívabb 
parlamentet választhassanak, amely meg-
alapozhatja Románia modernizálását.

Eközben az előre hozott választás meg-
rendezését támogató RMDSZ elfogadha-
tatlannak és alkotmányellenesnek tartja 
a választási rendszer burkolt módosítását. 
Az ügyvivő miniszterelnökkel folytatott 
tegnapi megbeszélését követően Kelemen 
Hunor kifogásolta azt a múlt héten elfoga-
dott sürgősségi kormányrendeletet, amely 
lehetővé teszi, hogy a választópolgárok 
nemcsak a lakhelyük szerinti megyében, 
hanem az ország bármely választókerü-

letében leadhassák szavazatukat a par-
lamenti választásokon. „Ezzel teljesen 
eltorzítják az eredményeket. Mert ha Ko-
lozs megyében szavazhat az a 100 ezer 
egyetemista, plusz az a 60–70 ezer ember, 
aki Kolozsváron él, de nincsen semmiféle 
tartózkodási engedélye, ezzel felborítják 
a Kolozs megyei eredményeket, ugyanis 
azt a megye lakossága alapján számolják, 
ki, hogy mennyi (képviselői és szenátori) 
mandátuma van egy megyének” – magya-
rázta a szövetségi elnök. Leszögezte: al-
kotmányellenes lenne, ezért az is elfogad-
hatatlan, hogy az előre hozott parlamenti 
választásokat a júniusban megtartandó 
önkormányzati választásokkal egy napon 
szervezzék meg. Kelemen azt kérte az ügy-
vivő miniszterelnöktől, ne léptesse hatály-
ba a választási törvény módosításáról szóló 
– és egyebek között a külföldön élő román 
állampolgárok szavazását is megkönnyí-
tő – sürgősségi kormányrendeletet, de ezt 
Ludovic Orban elutasította. Az RMDSZ-el-
nök kevésbé jó, de elfogadható megoldás-
nak nevezte, ha a sürgősségi rendeletet 
utólag a parlament módosítja oly módon, 
hogy az csak a határidőket rövidítse le, de 
ne változtassa meg a választási rendszert. 
Kelemen szerint ezért nem érdemes sietni 
a két egymást követő kormányalakítási kí-
sérlet parlamenti elutasításával, hiszen az 
alkotmány által megszabott 60 nap előtt 
úgysem oszlatható fel a parlament, és meg 
kell próbálni kijavítani a választási tör-
vényről szóló kormányrendeletet.

Az RMDSZ elnöke közölte: fontolóra ve-
szi, hogy felkéri a nép ügyvédjét, támadja 
meg a sürgősségi rendeletet az alkotmány-
bíróságon, ha az megjelenik a Hivatalos 
Közlönyben. Az ügyvivő miniszterelnök 
erre úgy reagált: ha Kelemen Hunor az om-
budsmanhoz akar fordulni, „nem áll mód-
jában megakadályozni”.Nézeteltérés. Kelemen Hunor nem osztja Ludovic Orban álláspontját a választás kapcsán

Potápi: a 2010-ben elindított Határtalanul! az egyik legsikeresebb nemzetpolitikai program

 » KRÓNIKA

E lérhetővé váltak a magyarországi isko-
láknak a külhoni osztálykirándulásokat 

fi nanszírozó Határtalanul! program követke-
ző tanévének pályázati kiírásai – jelentette 
be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára tegnap Budapesten. Po-
tápi Árpád János kiemelte, az idei tanévre 
rekordszámú jelentkezés érkezett, aminek 
eredményeként 101 ezer, többségében he-
tedik osztályos diák összesen 450 ezer ven-
dégéjszakát tölt el a környező országokban. 
Az államtitkár kifejtette, az idén induló prog-
ram célja változatlanul az, hogy erősítse a fi -
atalok hazaszeretetét, magyar identitását és 
a külhoni magyarokkal ápolt kapcsolatrend-
szerét. Hangsúlyozta, a magyar kormány fi -
nanszírozásával működő program intenzitá-
sa 100 százalékos, vagyis a nyertes pályázók 
összes költségét fedezi az állam. Az iskolák 
a következő tanévben a korábbi 5–6 millió 
forint helyett már 6–7 millió forintot nyerhet-
nek el az utazások fi nanszírozására.

Potápi Árpád emlékeztetett, a 2010-ben 
elindított Határtalanul! az egyik legrégebbi 
és legsikeresebb nemzetpolitikai program, 
amelynek elsődleges célja, hogy a magyar 
fi atalok iskolás éveik alatt legalább egyszer 
eljuthassanak egy határon túli magyarlakta 
területre. Az elmúlt tanévekben összesen 
mintegy 300 ezren éltek ezzel a lehetőség-
gel, akikhez több mint 100 ezer diák csat-

lakozik a jelenleg tartó iskolaévben. Az 
MTI által idézett államtitkár megjegyezte, 
a kabinet éves szinten mintegy 5,3 milliárd 
forinttal támogatta a programot az előző 
egy-két tanévben.

Az államtitkár a program újdonságaként 
említette, hogy ez évtől pedagóguscso-
portok is pályázhatnak tanulmányutakra. 
Potápi Árpád a programot támogató két 
kiadványra is felhívta a fi gyelmet: a Rákó-
czi nyomában – Kárpát-medence útikönyv, 
valamint a Magyarság Háza és a Székelyföl-
di Legendárium gondozásában készült Ba-
kancslista füzet egyaránt segítséget nyújt 

a fi ataloknak az utazásukban. A kormány 
képviselője szólt arról is: a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet egy tavaly, év végén készült 
felméréséből kiderült, hogy a magyar fi ata-
lok legalább 78 százaléka járt már valame-
lyik határon túli területen, 62 százalékuk-
nak pedig van határon túli barátjuk.

Erdélyi Rudolf Zalán, a Határtalanul! 
programot lebonyolító Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta, az új 
pályázati kiírást széles társadalmi egyeztetés 
előzte meg, aminek eredményeként egysze-
rűsítették a pályázati dokumentációkat és 
gyorsították a kifi zetéséket.

Határtalanul!: egyre több fi atal jár határon túl
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