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• Három év után jog-
erős bírósági határo-
zat érvénytelenítette 
a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művésze-
ti Központ menedzseri 
tisztségéért kiírt ver-
senyvizsga eredmé-
nyét és a menedzseri 
szerződést. A vizsgát 
a Hargita Megyei Ta-
nács írta ki, a bíróság 
szerint nem tartották 
be maradéktalanul a 
vonatkozó törvények 
előírásait.

KOVÁCS ATTILA

A z említett versenyvizsgát 
2017 decemberében írták 
ki a Hargita Megyei Tanács 

alárendeltségébe tartozó szárhe-
gyi kulturális központ menedzseri 
tisztségének betöltése érdekében, 
erre két személy jelentkezett: Kol-
csár Béla, aki végül elnyerte a meg-
bízást, és Szabó Szilveszter. Utóbbi 
az eredményhirdetés után óvást 
nyújtott be, kifogásolva a vizsga 
megszervezését, illetve azt, hogy 
Kolcsár nem teljesítette maradékta-
lanul a vizsgafeltételeket, egyrészt 
végzettsége, másrészt végzettségé-
nek megfelelő szakmai tapasztalata 
szempontjából. Az óvást elutasítot-
ták, Kolcsár Bélát a megyei tanács 
elnöke, Borboly Csaba kinevezte a 
gyergyószárhegyi központ élére. 
Szabó ennek nyomán a Hargita Me-

gyei Törvényszékhez fordult, kérve 
a versenyvizsga-eredmény és a ki-
nevezés érvénytelenítését.

Érvek és ellenérvek

A per elhúzódott, mivel a Hargita 
Megyei Törvényszék 2019-ben el-
utasította a Szabó által benyújtott 
keresetet, de fellebbezés után a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla újratár-
gyalás céljából visszaküldte az ügy-
csomót a törvényszékre. A Hargita 
Megyei Törvényszék idén arról dön-
tött, hogy részben elfogadja Szabó 
érveit, és ennek értelmében érvény-
telenítette a versenyvizsga eredmé-
nyét elfogadó rendeletet, illetve a 

menedzseri szerződés jóváhagyá-
sát. Az ítélőtábla novemberben 
utasította el az ügyben benyújtott 
fellebbezéseket, ezzel a határozat 
jogerőssé vált. Szabó Szilveszter, 
aki a történteket jelezte szerkesztő-
ségünknek, elmondta, azt kifogá-
solta, hogy a kinevezett menedzser 
felsőfokú tanulmányai nem teljesen 
felelnek meg a kiírás feltételeinek, 
mivel az általa elvégzett egyetem 
utáni képzés nem egyenértékű a 
mesteri képzéssel. Emellett kifo-
gásolta a kinevezett menedzser 
végzettségének megfelelő szakmai 
tapasztalat hiányát és a vizsgabi-
zottság összeállítását is. A megyei 
tanács válaszirata szerint viszont a 
menedzser felsőfokú tanulmányai 
megfelelnek a követelményeknek, 
mivel az általa elvégzett egyetem 

utáni képzés egyenértékű a mesteri 
képzéssel, ugyanakkor Kolcsár Béla 
2005 és 2009 között a Gyergyószent-
miklósi Művelődési Központ igaz-
gató-menedzsere volt, majd 2010-től 
a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőséget is vezette, így meg-
felelő tapasztalattal rendelkezik. 

A Hargita Megyei Törvényszék 
elsőfokú döntése, amelyet később 
az ítélőtábla is megerősített, végül 
a menedzser végzettségének megfe-
lelő szakmai tapasztalat hiánya és a 
vizsgabizottság összeállítása miatt 
döntött a vizsgaeredmény, illetve a 
menedzseri szerződés jóváhagyá-
sának érvénytelenítése mellett. Az 
indoklásból kitűnik, hogy a három-
tagú vizsgabizottságban a megyei 
tanács két személlyel képviseltet-
te magát – egy alkalmazott és egy 

megyei önkormányzati képviselő –, 
mellettük pedig egy szakértő vett 
részt. A törvény szerint viszont a bi-
zottság kétharmadát külső szakem-
bereknek kell adniuk. Az indoklás 
kitér arra is, hogy a menedzser nem 
rendelkezik kellő szakmai tapaszta-
lattal a végzettségének – könyvelés 
és gazdálkodási informatika – meg-
felelő munkakörben.

Kérdések válasz nélkül

Szabó Szilveszter szerint most a 
menedzser munkaszerződésének 
felbontása következne, illetve a 
versenyvizsga újbóli kiírása. Kér-
désünkre, hogy ebben az esetben 
ismét pályázna-e a tisztségre, azt 
mondta, valószínűleg igen. Hozzá-
tette, ha minden korrekt módon zaj-
lott volna, nem emel óvást, de eb-
ben az esetben részrehajlás 
történt a másik jelentkező 
javára – nyomatékosította. 
Kerestük az ügy kapcsán 
Kolcsár Bélát is, aki azt 
mondta, a végzettsége te-
rén nem helytálló a kifogás, 
mivel a kiírásnak megfelelő 
tanulmányokkal, illetve kul-
turális intézményvezetői tapaszta-
lattal rendelkezik. Hozzátette, az 
ítélet következményeivel kapcso-
latban a Hargita Megyei Tanácsnak 
kell döntéseket hoznia. Kérdéseink-
kel írásban fordultunk Borboly Csa-
bához, a megyei tanács elnökéhez, 
arról érdeklődve, hogy miért fogad-
ták el Kolcsár jelentkezését a ver-
senyvizsgára, és miért utasították 
el az óvást, ha a feltételeket nem tel-
jesítette. Azt is megkérdeztük, hogy 
történt-e részrehajlás, hogy ki hagy-
ta jóvá a menedzseri szerződést, és 
milyen következményei lesznek a 
bírósági ítéletnek. Ezekre a kérdé-
sekre több mint két hét eltelte után 
sem kaptunk még választ.

Érvénytelenítették  a kinevezést
A bíróság döntött a Hargita Megyei Tanács által szervezett versenyvizsgáról

Kolcsár Béla ismerteti 
a Székelyföld Napok programját. 
Menedzseri kinevezését 
a bíróság érvénytelenítette

▴  FOTÓ: HEGYI  ZSUZSÁNNA

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 2620 fertőzöttet diagnosztizál-
tak Romániában, összlétszámuk jelenleg 618 429. Az ország területén 
eddig 15 334 elhalálozást jegyeztek, a járvány kezdete óta 543 341 
személy gyógyult ki a koronavírus okozta Covid-19 betegségből, jelen-
leg 59 754 aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván, intenzív osztályon 
pedig 1197 személyt kezelnek. Hargita megyében mindössze két új 
koronavírus-fertőzést igazoltak tegnap, ezzel 5263-ra nőtt a járvány 
kezdete óta a térségben azonosított esetek száma. Újabb haláleset 
ezúttal sem történt, így a járvány kezdete óta továbbra is 221 beteg 
elhalálozása volt összefüggésbe hozható a koronavírussal. Gyógyult-
nak 42 személyt nyilvánítottak, ezáltal 4799-re emelkedett a fertőzést 
eddig legyőzők száma. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyó-
szentmiklósi kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt állók száma 
71, otthoni elkülönítésben 172-en vannak, házi karanténban pedig 
937-en tartózkodnak a megyében. Maros megyében 35 új esetet vettek 
nyilvántartásba tegnap, ezzel 14 787-re nőtt az eddigi fertőzöttek 
száma, Kovászna megyében pedig egyetlen új fertőzést sem igazoltak, 
így továbbra is 4937 az eddigi esetszám. A Stratégiai Kommunikációs 
Csoport tájékoztatása szerint az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések 
száma Hargita megyében 0,4, Maros megyében 1,62, míg Kovászna 
megyében 0,8 ezrelék.

• RÖVIDEN 

É vi 800 ezer euró (közel 4 millió 
lej) értékű támogatást nyújtana 

a Maros Megyei Tanács azoknak a 
légitársaságoknak, amelyek Maros-
vásárhelyre indítanának járatot.

A közpénzek e célra való felhasz-
nálásával az idegenforgalmat szeret-

nék fellendíteni a megyében 
– tudtuk meg Peti Andrástól, 
a Marosvásárhelyi Transil-
vania Nemzetközi Repülőtér 
igazgatójától. A tervet előbb 
az Európai Bizottságnak 
kell bemutatni, és miután az 

jóváhagyta, kezdődhet a meg-
valósítás különböző pályázatok, köz-
beszerzési eljárások meghirdetésével. 
Két Európai Unió által fi nanszírozott 
pályázatot is készül benyújtani a me-
gyei tanács a repülőtér fejlesztésére. 
Ahogy az igazgató a Székelyhonnak 
elmondta, az egyik pályázat az utas-

fogadó terminál bővítését, illetve a 
két repülőgép-parkoló összevonását 
célozza. A másik pályázat révén a 
tűzoltó állomás és az utaskiszolgáló 
bővítését szeretnék megvalósítani. A 
marosvásárhelyi repülőtéren január 

4-éig szünetel a London-Luton járat, 
valamint február végéig a budapesti 
is fel van függesztve. A Dortmundba 
és Memmingenbe tartó járatok mű-
ködnek. Azoknak az utasoknak, akik 
onnan érkeznek, nem kell kéthetes ka-
ranténba vonulniuk. (Antal Erika)

Közpénzből támogatnák a térségi turizmust

Reptér Székelyföldön. Cél, 
hogy minél több turista érkezzen 
Marosvásárhelyre
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