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Nem indít bűnvádi eljárást a 
bukaresti legfőbb ügyészség 
Klaus Iohannis ellen az „Erdély 
kiárusításáról” tett kijelenté-
se miatt, a nyomozó hatóság 
elismeri ugyanakkor, hogy az 
államfő nyilatkozata kimeríti a 
gyűlöletbeszéd fogalmát.

 » ROSTÁS SZABOLCS

N em volt uszító jellegű Klaus 
Iohannis államfő magyarelle-
nesnek tartott április 29-i te-

levíziós beszéde a bukaresti legfőbb 
ügyészség szerint. A nyomozó ható-
ság tegnap hozta nyilvánosságra a 
három magyar szervezet feljelentése 
nyomán hozott határozatát. Iohan-
nis ellen az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) és a Székely Figyelő 
Alapítvány tett bűnvádi feljelentést 
uszításért. A május elején beterjesz-
tett beadvány szerint a román ál-
lamelnök április 29-i televíziós beszé-
dében gyűlöletre és diszkriminációra 
uszított, ezt pedig a törvény bünteti. 
Kifogásolt televíziós beszédben Io-
hannis kijelentette: a parlamentben 

a legnagyobb erőt képviselő Szociál-
demokrata Párt (PSD) „azért harcol, 
hogy Erdélyt odaadja a magyarok-
nak”. Magyarul köszöntve a PSD el-
nökét („Jó napot, Ciolacu), feltette a 
kérdést: vajon mit ígért Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök cserébe a 
megegyezésért?

Június 9-ei keltezésű határozatá-
ban Elena Adriana Sandu ügyész 
elrendelte az ügy lezárását, szerinte 
ugyanis az államelnök beszéde nem 
ütközik a román büntető törvény-
könyv 369. cikkelyének előírásába. 
A Btk. 369. cikkelye tiltja a polgárok 
uszítását bármilyen módon arra, 
hogy gyűlöljék vagy hátrányosan 
megkülönböztessék az emberek va-
lamely csoportját. Végzésében a köz-
vádló megállapítja, hogy büntetőjogi 
szempontból hiányzik egy releváns 
romániai joggyakorlat a témában, a 
büntető törvénykönyv korábbi vál-
tozata ugyanis még szankcionálta a 
gyűlöletre és diszkriminációra való 
felbujtást. Éppen ezért az ügyészség 
szerint Iohannis beszédének üzenetét 
a véleménynyilvánítás szabadságá-
nak és az Európai Emberjogi Bíróság 
joggyakorlatának szemszögéből kell 
vizsgálni. „Úgy ítéljük meg, hogy a 
vizsgált beszéd bizonyos elemei túl-

lépik a szabad véleménynyilvánítás 
korlátait (még a durva kritika elfo-
gadott formájában is), éppen ezért 
összességében, a hangvételét is fi gye-
lembe véve, gyűlöletbeszédnek lehet 
minősíteni” – olvasható a főügyész-
ség munkatársának határozatában.

Emlékeztet egyúttal arra is, hogy 
kijelentése miatt Iohannisra az Or-
szágos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) pénzbírságot (10 ezer 
lejes büntetést) rótt ki. Elena Adria-
na Sandu ügyész úgy vélte azonban, 
hogy az államfő üzenete nem volt 
uszító jellegű, beszédének egyet-
len eleme sem ütközik a büntető 
törvénykönyvbe, mivel „saját véle-
ménynek számít”. „Nem hámozható 
ki a beszédből egy tulajdonképpeni 
uszítás, vagy olyan kijelentés, amely 
arra enged következtetni, hogy a 
beszélő – aki látszólag ellenséges 
bizonyos embercsoportokkal szem-
ben – arra kérné a közvéleményt, le-
gyen ő is ellenséges” – állapítja meg 
a közvádló.

Különben feljelentésében a három 
magyar szervezet úgy vélte: Iohann-
is beszédének esetében a romániai 
magyarok, a PSD tagjai, valamint 
Magyarország állampolgárai ellen 
irányult az uszítás. A jogszabály 6 

MIVEL AZ ÜGYÉSZSÉG SZERINT NEM VOLT USZÍTÓ JELLEGŰ, NEM INDUL BŰNVÁDI ELJÁRÁS AZ ÁLLAMFŐ KIROHANÁSA MIATT 

Megállapítást nyert Iohannis gyűlöletbeszéde

Új szerzemények. A Nagyváradra érkezett buszok egyenként 204 100 euróba kerülnek

hónaptól 3 évig tartó börtönbün-
tetést ír elő azok számára, akik az 
említett bűncselekményt elköve-
tik. A feljelentés – amelyet Tőkés 
László EMNT-elnök és Izsák Balázs 
SZNT-elnök írt alá – rámutat az 
államfő fellépésének társadalmi 
veszélyességére, és megállapítja: e 
magatartás nem maradhat megtor-
latlan az igazságszolgáltatás által. 
Az EMNT és az SZNT feljelentését 
megfogalmazó Kincses Előd ügyvéd 
tegnap az MTI-nek úgy értékelte: az 
ügyészség megállapításaival súlyos 
csapást mért a román államfőre, 
ezért megérte megtenni a feljelen-
tést. Hozzátette azonban, hogy nem 
fogadhatják el az eljárás megszün-
tetését, ezért nem fogadják el az 
eljárás megszüntetését elrendelő 
határozatot. Ez ellen egyébként a 
kiközléstől számított húsz napon 
belül fellebbezéssel lehet élni.

Iohannis ominózus beszédét 
követően a bukaresti szenátus el-
utasította a kisebbségek személyi 
elvű autonómiájáról szóló kerettör-
vénynek, illetve a magyar közösség 
személyi elvű autonómiastatútu-
mának tervezetét, amelyet 16 év-
vel ezelőtt terjesztett be az RMDSZ 
több képviselője.

 » „Úgy ítéljük 
meg, hogy a 
vizsgált beszéd 
bizonyos elemei 
túllépik a szabad 
véleménynyilvá-
nítás korlátait 
(még a durva 
kritika elfoga-
dott formájában 
is), éppen ezért 
összességében, 
a hangvételét 
is fi gyelembe 
véve, gyűlölet-
beszédnek lehet 
minősíteni”.

 » B. L.

Hat vadonatúj autóbusszal bő-
vült tegnaptól a Nagyváradi 

Helyi Közlekedési Vállalat (NHKV) 
járműparkja, az új szerzeményeket 
tegnap mutatták be a nyilvánosság-
nak a közlekedési vállalat telephe-
lyén. Mircea Mălan alpolgármester 
elmondta: a hat Mercedes Conecto 
autóbuszt további tizenhat követi 
majd. Ugyanakkor míg azok hibrid 
meghajtásúak lesznek, a tegnap be-
mutatott hat jármű még „csak” dízel-
üzemű. Igaz, ebben a kategóriában 
a legkörnyezetkímélőbb, Euro 6-os 
szabványnak felel meg.

A hat autóbuszt – akárcsak a város 
által vásárolt húsz új villamost, amely-
ből eddig négy érkezett meg – Nagyvá-
rad jelenlegi színeire, piros-kékre fes-
tették. Az alacsony padlós járműveken 
a legkorszerűbb, kivetítős utastájékoz-
tató rendszer segíti majd az utasokat, 
és usb-csatlakozók is rendelkezésre 
állnak a telefonok feltöltésére.

A járműveket az Európai Unió Ma-
gyarország és Románia közötti hatá-
rokon átívelő Interreg programjának 
keretében, a Debreceni Közlekedési 
Vállalattal (DKV) és a Transregio In-
terkommunitáris Fejlesztési Egyesü-
let közös projektje részeként sikerült 
megvásárolni. A projekt keretében a 
hat dízelautóbusz mellett Nagyvárad 
egy hetedik, Mercedes Citaro típusú, 
hibrid meghajtású autóbuszt is kap – 
ez várhatóan idén év végéig érkezik 
meg a városba. Emellett korszerűsítik 
a váradi közlekedési vállalat elekt-
ronikus járműkövető rendszerét, a 
meglevők mellé 55 további, a busz- és 
villamosmegállókba kihelyezendő, 
a járművek érkezéséről tájékoztató 

elektronikus kijelzőt szerelnek fel, il-
letve Nagyvárad és Debrecen számára 
is kidolgoznak egy, a járművek nyo-
mon követésére alkalmas mobiltele-
fonos applikációt.

A projekt keretében Debrecen 
négy autóbuszt kapott. A pályázat 
teljes összege 2 930 600 euró, ebből 
2 491 000 euró a vissza nem térítendő 
támogatás, 334 088 euró a román ál-
lam részéről fi zetendő rész, a projekt 
három győztese részéről pedig össze-
sen 105 591 euró volt az önrész.

A Nagyváradra érkezett piros-kék 
buszok egyenként 204 100 euróba 

kerülnek, míg a később érkező hib-
ridbusz 274 200 eurót kóstál.

Mircea Mălan alpolgármester azt 
is közölte: a város már kiírta a pá-
lyázatot tizenöt további hibrid autó-
busz beszerzésére, amelyre egyetlen 
ajánlattevő jelentkezett – bár nem 
árulta el, utalt rá, hogy ez szintén 
a Mercedes. A szintén európai uni-
ós forrásokból megvalósuló közbe-
szerzés összértéke 4,7 millió euró. 
Az elöljáró közölte, a tervek szerint 
hamarosan megkötik a szerződést, 
így jövő év végére megérkezhet a vá-
rosba a tizenöt újabb jármű. 

Új „lokálpatrióta” buszok Nagyváradon

 » Az alacsony 
padlós járműve-
ken a legkorsze-
rűbb, kivetítős 
utastájékoztató 
rendszer se-
gíti majd az 
utasokat, és 
usb-csatlakozók 
is rendelkezésre 
állnak a telefo-
nok feltöltésére.

Megszervezik az idei 
Főtér fesztivált

Nem maradnak el az idei Nagybá-
nyai Magyar Napok, de vissza-

fogottabb rendezvénnyel készülnek 
a Főtér fesztivál szervezői – tájékoz-
tatták tegnap szerkesztőségünket. 
Közleményünkben megjegyzik, hogy 
a járvány egészségügyi és gazdasági 
hatásai, a bizonytalanság, illetve a 
lehetségesen még érvényes megszo-
rítások miatt úgy döntöttek, hogy az 
idei Főtér fesztivált nem a megszokott 
formában rendezik meg.

Felelősséget érezve a nagybányai 
magyar közösségért, és életben tartva 
a fesztivál lényegét, az összetartozást, 
az értékeik bemutatását, egy köztes 
megoldást kínálnak. A Petőfi -ösz-
töndíjasokkal együtt november óta 
összeállított programból kiindulva, 
egy visszafogottabb rendezvénnyel 
készülnek, amit az adott lehetőségek-
hez igazodva tartanak meg – írták a 
szervezők, akik hamarosan jelentkez-
nek a rendezvény pontos program-
beosztásával és további részletekkel. 
Mint arról korábban beszámoltunk,  
járvány okozta nehéz helyzet elle-
nére idén is megtartják a Kolozsvári 
Magyar Napokat. Az augusztus 19–21. 
közé tervezett Kolozsvári Magyar 
Napok programjáról és további 
részleteiről július folyamán közölnek 
részleteket. Ugyanakkor a tervek 
szerint idén is megszervezik Maros-
vásárhely magyarságának legmegha-
tározóbb rendezvényét, a Vásárhelyi 
Forgatagot. Az erdélyi magyar napok 
rendezvénysorozat közül volt olyan 
is, amelyet jövőre évre halasztottak. A 
nagyváradi Szent László Napokat pél-
dául már csak 2021-ben tartják meg, 
ugyanis idén június végén még nem 
lenne lehetséges a várbeli magyar 
ünnep. (Krónika)

FO
TÓ

: 
NA

GY
VÁ

RA
DI

 Ö
NK

O
RM

ÁN
YZ

AT




