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Az eddigi történésekhez 
„méltó” fordulatot vett az 
állandóan forrongó maros-
vásárhelyi RMDSZ-szervezet 
ügye: egy évvel a tömeges 
felfüggesztések után a szövet-
ség szabályzatfelügyelő bizott-
sága jogerősen elfogadta az 
„elűzöttek” óvását. A visszatért 
helyi, illetve a megyei vezetők 
közötti haddelhadd a vásárhe-
lyi tanácsosi lista összeállítása 
kapcsán folytatódhat mintegy 
három hónappal az önkor-
mányzati választások előtt.

 » SZUCHER ERVIN

E lfogadta az RMDSZ szabályzat-
felügyelő bizottsága annak a 
néhány marosvásárhelyi politi-

kusnak az óvását, akik a szövetség 
helyi választmányának és vezetői 
testületének a felfüggesztését kifo-
gásolták. Kerek egy esztendő után 
derült ki, hogy a Vass Levente és csa-
pata ellen „háborút” indító megyei 
szervezet jogtalanul járt el, így – a 
szabályzatfelügyelő testület jogerős 
döntése alapján – ismét működik 
a marosvásárhelyi szervezet. Egyik 
első lépéseként a választmány már 
meg is szavazta a városi tanácsosi 
listát. Ám értesüléseink szerint a me-
gyei vezetés – a Területi Állandó Ta-
nács (TÁT) által – a sorrend átírását 
tervezi.

A TÁT éppen a leendő marosvá-
sárhelyi önkormányzati képviselők 
jelöltlistájának összeállítására ké-
szült, amikor „befutott” a szövet-
ségi szabályzatfelügyelő bizottság 
határozata. A jogerős döntés alap-
ján érvénytelen a TÁT és a Maros 
megyei Területi Képviselők Tanácsa 
(TKT) tavaly ilyenkor hozott határo-
zata. Magyarán az RMDSZ marosvá-
sárhelyi szervezetének döntéshozó 
és végrehajtó testületei ott folytat-
ják működésüket, ahol 2019 júniu-
sának végén abbahagyták.

Mint ismeretes, a városi elnök, 
Vass Levente tavaly június 21-én ki-
erőszakolt lemondatása nem hozta 
el a békét és nyugalmat az RMDSZ-
ben. Alig egy hét múlva, június 28-
án a vezetést ideiglenesen átvevő 
Péter Ferenc megyei elnök javasla-
tára a Területi Képviselők Tanácsa 
felfüggesztette tisztségéből a teljes 
vásárhelyi elnökséget és a 48 fős 
választmányt, ez pedig sokakban 
értetlenséget, illetve felháborodást 
váltott ki. Péter elengedhetetlennek 
tartotta a megújulást, amit az addi-
gi tevékenység átvilágításával kez-
dett. Erre egy bizottságot állított fel, 
amelynek az akkori ígéretek szerint 
három hónap állt rendelkezésére a 
munka elvégzésére és az eredmény 
nyilvánosságra hozására. A testület 
valóban elkezdett dolgozni, de hogy 
milyen következtetésre jutott, sem 
a nyilvánosság, sem az érintettek a 
mai napig nem tudják.

A szövetségi szabályzatfelügye-
lő bizottság megállapítása szerint 

a TÁT és a TKT által meghozott két 
intézkedés – a marosvásárhelyi 
szervezet döntéshozó és végrehajtó 
testületei működésének az állandó-
sult felfüggesztése, valamint a helyi 
szervezet vezetésének a megyei el-
nök és megyei ügyvezető elnökség 
által történő átvétele – súlyosságát 
és következményeit tekintve szank-
ciónak minősül. „Ezen szankciók 
alkalmazása során a két testület 
megszegte az alapszabályoknak a 
kiszabható szankciók formájára, 
illetve a szankcionálási eljárásra 
vonatkozó imperatív rendelkezése-
it” – állapította meg az RMDSZ sza-
bályzatfelügyelő testülete.

Kovács Levente: 
mi jól döntöttünk
A határozat láttán felmerül a kér-
dés, hogy a szabályzatellenesnek 
minősített döntés miatt valaki fele-
lősségre vonható-e. Kovács Leven-
te, a megyei szervezet ügyvezető 
elnöke, a felfüggesztések egyik kez-
deményezője úgy vélekedett, hogy 
akár szervezeti, akár politikai szem-
pontból nézzük, sem a TÁT, sem 
pedig a TKT tagjai nem tévedtek, 
legfeljebb egy „jogi hibát” követ-
hettek el. „Lényeges elmondanom, 
hogy mindkét testület kétharmados 
döntést hozott. Most is fenntartom, 
hogy a közelgő helyhatósági, illetve 
parlamenti választások sikerének 
szemszögéből a lehető legjobb dön-
tést hoztuk¨ – szögezte le Kovács 
Levente. Hozzátette, hogy ennek 
ellenére elfogadják a szabályzatfel-
ügyelők álláspontját.

Kali István: előre szóltunk
A városi szervezet számára nem 
is annyira a döntés, mint sokkal 
inkább a kiközlésének időpontja 
jelentett meglepetést. „Már tavaly 
júliusban jeleztem és megindokol-
tam, miért szabálytalan a TÁT, majd 
azt követően a TKT döntése. Sajnos 
a megyei felügyelő bizottságot nem 
az érvek érdekelték, a testület még 
csak megtárgyalni sem akarta az 
óvásunkat. Végül a szövetségi bi-
zottság kötelezte erre, de még így 

is elutasította. Fellebbeztünk és 
nyertünk. Jogerősen” – adott han-
got elégtételének Kali István, Vass 
Levente parlamenti képviselő ka-
binetvezetője, a városi szervezet 
korábbi ügyvezető elnöke. A jogász 
végzettségű politikus már egy évvel 
korábban felhívta a vásárhelyi szer-
vezet felfüggesztését szorgalmazók 
fi gyelmét, hogy várjanak ki „az 
újabb és újabb Marosvásárhely-el-
lenes döntések” meghozatalával, 
különben könnyűszerrel belefutnak 
a szabálytalanság spiráljába.

Kérdésünkre, hogy az egyéves ki-
esés után sikerül-e visszazökkenni a 
helyhatósági választásokat megelő-
ző munkába, Kali határozott igennel 
válaszolt. Mint kiemelte, eddig sem 
dőltek hátra, a körzetek pontosan úgy 
végezték a munkájukat, mint „lenul-
lázásuk” előtt. A csapatból mindösz-
sze az addigi vásárhelyi elnök, Vass 
Levente esett ki, aki a megyei vezetők 
nyomására lemondott. „Ettől függet-
lenül, mint ahogy eddig, ezentúl is 
számítunk Vass Levente munkájára 
és támogatására” – fejtette ki Kali.

Kozma Mónika 
az ideiglenes elnök
Érdekesség, hogy ezelőtt egy évvel 
maga a választmány elnöke, Kozma 
Mónika is az általa vezetett testü-
let felfüggesztése mellett szavazott. 
„A választmány meg magam ellen 
szavaztam, mert akkor még hittem 
abban, hogy döntésünkkel megte-
remthetjük a szervezeti megújulás 
alapjait. Sajnos az eltelt egy év alatt 
sem a marosvásárhelyi RMDSZ át-
alakítására, sem az alulról kezde-
ményezett újjáépítésére nem került 
sor” – nehezményezte a régi-új vá-
lasztmányi elnök, Kozma Mónika, 
aki a szabályzatnak megfelelően a 
küldöttgyűlés összehívásáig a helyi 
elnöki tisztséget is betölti. A Maros-
sárpatakon élő politikust arról kér-
deztük, mennyire van felkészülve a 
feladat ellátására. A Pro Economica 
Alapítványt is vezető Kozma úgy 
vélte, komoly kihívás előtt találja 
magát, de tapasztalata és tárgya-
lókészsége komoly fegyvertények 
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Jogerősen „helyre tették” a vásárhelyi RMDSZ-t
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lehetnek. „Nagyon oda kell fi gyel-
nem az egyensúly megteremtésére, 
hiszen a marosvásárhelyi RMDSZ 
azon túl, hogy erős, idestova há-
rom évtizede egy sokszínű, szinte 
állandóan forrongó szervezet” – fo-
galmazott. Kozma Mónika a városi 
szervezet irányítását egy évig ellátó 
Péter Ferenc megyei elnöktől veszi 
át a vezetői tisztséget.

A puding próbája: 
a tanácsosi lista
Hogy miként emészti meg a csa-
pásként érkezett döntést a TÁT, a 
TKT és a megyei vezetés, az leg-
később június 25-ig kiderül, ami-
kor az állandó tanácsnak végle-
gesítenie kell a marosvásárhelyi 
tanácsosjelöltek listáját. A rang-
sorolást az újraaktivált választ-
mány hétfőn este végezte el, de a 
szabályzatnak megfelelően a TÁT 
vétójoggal rendelkezik. Ameny-
nyiben a tagok kétharmada úgy 
dönt, át is gyúrhatja a sorrendet. 
Marosvásárhelyen ez már több-
ször megtörtént: az elmúlt húsz 
évben a megyei szervezet min-
den egyes választási ciklus előtt 
megpróbált beleszólni a városi 
szervezet által javasolt személyek 
rangsorolásába. A jelenlegi állás 
szerint az első tíz, befutónak re-
mélt helyre Kozma Mónika, Kali 
István, Portik Vilmos, Tamási 
Zsolt, Kakassy Blanka, Magyary 
Előd, Frunda Csenge, ifj . Jakab 
István, Iszlai Tamás és Csíki Zsolt 
került. A listavezető szerint kol-
légái bátor, bölcs és kompromisz-
szumos döntést hoztak.

„Igyekeztünk egy kompromisz-
szumos listát összeállítani, amely-
ben mindkét fél képviselteti magát. 
Célunk nem a kizárás, hanem az 
integrálás volt. Úgy érzem, ütőké-
pes, fi atal csapatot állítottunk fel, 
amely nem csupán egy választási 
programot, hanem egy komoly vá-
rosfejlesztési stratégiát képes majd 
életbe ültetni” – fejtette ki lapunk-
nak Kali István. Kérdésünkre, hogy 
számítanak-e a lista átgyúrására a 
Területi Állandó Tanács részéről, 
az ügyvezető elnök kitérő választ 
adott. Szerinte a rangsor jóváha-
gyása mellett éppen a méltányos 
eljárás és a lista erőssége szól. 
Ugyanakkor elismerte, hogy az 
RMDSZ-ben már hallani olyan han-
gokat, amelyek szerint Vass Leven-
tének „túl sok embere van” az első 
tízben. Erről Kovács Levente me-
gyei ügyvezető elnököt kérdeztük, 
aki viszont nem kívánta kommen-
tálni sem a rangsorolás mikéntjét, 
sem azt, hogy a TÁT miként írhatja 
át azt. Mint mondta, nem lenne 
sem tisztességes, sem kollegiális, 
ha a dolgok elébe szaladna. A Te-
rületi Állandó Tanács csütörtökön 
délután tűzi napirendre a kérdést. 
Az alakulat belső szabályzata sze-
rint az utolsó szó a Szövetségi Ál-
landó Tanácsé, amelynek három 
lehetősége van: jóváhagyhatja a 
választmány által felállított rang-
sort, elfogadhatja a TÁT utólagos 
módosításait, de hozhat egy köztes 
döntést is. 

 »  „Igyekez-
tünk egy komp-
romisszumos 
listát összeállí-
tani, amelyben 
mindkét fél kép-
viselteti magát. 
Célunk nem a ki-
zárás, hanem az 
integrálás volt. 
Úgy érzem, egy 
ütőképes, fi atal 
csapatot állítot-
tunk fel, amely 
nem csupán 
egy választási 
programot, ha-
nem egy komoly 
városfejlesztési 
stratégiát képes 
majd életbe 
ültetni” – fejtette 
ki lapunknak Kali 
István.




