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Megvonta a politikai bizalmat 
Apjok Norberttől, és kizárta 
a parlamenti képviselőt az 
RMDSZ-ből a Szövetségi Állandó 
Tanács (SZÁT), amely szerint a 
politikus becsapta az alakulat 
vezető testületeit és választóit 
azáltal, hogy saját maga által is 
utólag elismerten hamis diplo-
mát mutatott be. Míg az RMDSZ 
szerint a diplomabotrányba 
keveredett Apjok esetében 
felmerül az okirat-hamisítás 
gyanúja, az érintett nem tartja 
a „közösség érdekeit szolgáló 
intézkedésnek” a szankciót.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K izárták az RMDSZ-ből Apjok 
Norbert Máramaros megyei 
képviselőt, aki a decemberi 

parlamenti választásokon úgy szer-
zett újabb mandátumot, hogy nem 
teljesítette az alakulat által megsza-
bott jelölési feltételeket. A honatya 
kizárásáról hétfőn döntött a Szövetsé-
gi Állandó Tanács (SZÁT), arra hivat-
kozva, hogy a képviselő becsapta a 
szövetség vezető testületeit és válasz-
tóit, amikor hamis oklevéllel próbálta 
igazolni nem létező felsőfokú végzett-
ségét. A Szövetségi Képviselők Taná-
csa (SZKT) tavaly feltételül szabta a 
felsőfokú végzettséget jelöltjei számá-
ra, a 31 éves Apjok Norbert pedig egy 
angliai e-kereskedelmi kurzus diplo-
máját csatolta, amelyről azt állította, 
neki „úgy adták el”, mint felsőfokú 
tanulmányt. A nagybányai politikus 
négy nappal a decemberi parlamenti 
választások előtt olyan nyilatkozatot 
juttatott el az RMDSZ elnökségéhez, 
amelyben vállalta, hogy – ha meg-
választják – lemond a képviselői 
mandátumáról. Két nappal később 
iktatta is a lemondását az RMDSZ 
területi szervezeténél. A parlamen-
ti választások után Kelemen Hunor 
szövetségi elnök arra kérte Apjokot, 
vegye át mandátumát, szavazza meg 
az új kormányt, és még a 2020-as év 
végéig adja vissza a mandátumot. A 
politikus azonban ezt megtagadta, és 
az RMDSZ vezetőinek többszöri fel-

szólítására sem mondott le képviselői 
tisztségéről, hanem megkezdte máso-
dik mandátumának kitöltését.

„Csorbította a szövetség
hírnevét”
A SZÁT hétfői ülésén a Szövetségi Eti-
kai és Fegyelmi Bizottság tagjainak 
véleményezése alapján megállapítot-
ta, hogy Apjok becsapta az RMDSZ 
vezető testületeit és választóit azáltal, 
hogy saját maga által is utólag elis-
merten hamis diplomát mutatott be. 
„Súlyosan és ismételten megkárosí-
totta a szövetséget, csorbította annak 
hírnevét, ezért a testület megvonta a 
politikai bizalmat Apjok Norberttől, 
és kizárta őt az RMDSZ-ből” – ismer-
tette a döntést az alakulat hírlevele. 
Apjok kizárásával 21-ől 20-ra csök-
ken a képviselőházi RMDSZ-frakció 
létszáma. A közlemény szerint Apjok 
Norbertnek lehetősége volt élni vé-
dekezéshez való jogával, a képviselő 
pedig a vádakra szóban reagált.

Döntése meghozatalakor az 
RMDSZ bizonyítottnak találta azt a 
vádat, miszerint Apjok hamis hiva-
talos akták bemutatása által szán-
dékosan és ismételten félrevezette a 
szövetség helyi és országos illetékes 
döntéshozó testületeit, hamis nyilat-
kozattételt tett, valamint szabálysér-
tést követett el a kötelező felsőfokú 
végzettségre vonatkozó kritérium tel-
jesítésének tekintetében, amit saját 
kezűleg aláírt nyilatkozatban ismert 
el. Az RMDSZ szerint a képviselő tette 
kimerítette a bizalommal való vissza-
élés és a félrevezetés fogalmát a „csa-

lással megszerzett mandátumáról 
való lemondását illetőleg”, amelyet a 
szövetséghez benyújtott írásos nyilat-
kozatában vállalt, majd utólag meg-
szegett. Ezen túlmenően a szövetség 
vezetősége azt is megállapította, hogy 
Apjok kárt okozott az RMDSZ közvé-
lemény általi megítélésében azzal, 
hogy az önkéntesen vállalt lemondási 
nyilatkozat megszegését a szövetség 
mulasztásaként tüntette fel. Apjok 
ugyanis többek között azt állította, 
egyetlen papírt sem írta alá úgy, hogy 
arról a szövetség vezetőségével előze-

OKIRAT-HAMISÍTÁSSAL IS VÁDOLJA A DIPLOMABOTRÁNYBA KEVEREDETT MÁRAMAROSI PARLAMENTI KÉPVISELŐJÉT A SZÖVETSÉG

Kizárta soraiból Apjok Norbertet az RMDSZ

Felbomlott az Apjok Norbert és az RMDSZ közötti szövetség

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
AP

JO
K 

NO
RB

ER
T

tesen ne egyeztetett volna, illetve ki-
jelentette: az SZKT-határozatba fog-
lalt szabályzat nem volt egyértelmű 
a felsőfokú végzettség követelmé-
nyének kérdésében. Az RMDSZ sze-
rint továbbá felmerül az okmányha-
misítás alapos gyanúja, mivel Apjok 
„elismerten hamis diplomáját mai 
napig nem tisztázta, hogy ő maga 
vagy más hamisította”.

A Szövetségi Állandó Tanács fel-
kérte az RMDSZ parlamenti frak-
cióit, a továbbiakban biztosítsák a 
Máramaros megyei magyarok kieső 
képviseletét, továbbá a szövetség 
kormányzati tisztségviselőit, az Or-
szágos Önkormányzati Tanácsot és 
az ügyvezető elnökséget arra kéri, 
fordítsanak kiemelt fi gyelmet a me-
gyében megfogalmazott programok 
támogatására.

Történt ügyészségi feljelentés?
Apjok különben korábban a Kró-
nikának úgy nyilatkozott: amikor 
iktatta jelöltségét, nem honosított 
oklevelet adott le, időközben pedig 
„kiderült” a diplomáról, hogy nem 
is lehet honosítani. Székely István, 
az RMDSZ Nagybánya területi szer-
vezetének ideiglenes elnöke ugyan-
akkor megerősítette lapunknak, 
hogy a képviselő december 3-án 
átadott az RMDSZ-nek egy román 
nyelvű nyilatkozatot, amelyben azt 
írja: tudatában van annak, hogy a 
diplomája hamis, ezáltal nem tesz 
eleget az RMDSZ követelményeinek, 
emiatt le fog mondani mandátumá-
ról, mivel nem kíván olyan előnyhöz 
jutni, amire nem jogosult. Mint arról 
beszámoltunk, ez a nyilatkozat nem 
ugyanaz azzal a szintén román nyel-
vű levéllel, amely nyilvánosságot is 
kapott, és amelyben a nagybányai 
politikus indoklás nélkül jelenti 
be, hogy le fog mondani képviselői 
mandátumáról, ha ismét bejut a 
törvényhozásba. A Krónika írásban 
fordult a nagybányai bírósági, vala-
mint a Máramaros megyei törvény-
széki ügyészséghez a kérdéssel, 
miszerint tavaly született-e feljelen-
tés a parlamenti képviselő diplo-
májának ügyében. A két nyomozó 
hatóság közül egyelőre a törvény-
széki ügyészségtől kaptunk választ, 
miszerint Apjok Norbert névre nem 
iktattak feljelentést tavaly.

 » Döntése 
meghozatala-
kor az RMDSZ 
bizonyítottnak ta-
lálta azt a vádat, 
miszerint Apjok 
hamis hivatalos 
akták bemutatása 
által szándékosan 
és ismételten 
félrevezette a 
szövetség illeté-
kes döntéshozó 
testületeit.

A politikus erkölcsi kötelességének tartja mandátuma folytatását

Apjok Norbert – aki továbbra sem hajlandó válaszolni lapunk ügyben feltett kérdéseire – 
közösségi oldalán posztolt bejegyzésben reagált a kizárására, amelyet elfogad ugyan, de 
„az adott máramarosi helyzetet fi gyelembe véve” nem tartja a „közösség érdekeit szolgáló 
intézkedésnek”. Emlékeztetett, hogy nyilvánosan elismerte, követett el hibát, amiért elné-
zést kért, és aláveti magam a szankcióknak, de továbbra is dolgozni szeretne a közösség 
érdekében. A politikus azt állítja, abban a pillanatban, amikor letette a képviselői esküt, a 
2006/96-os számú törvény értelmében a parlamentben megváltozott a jogállása. „E szerint a 
mandátum gyakorlása közben a képviselő a lakosság szolgálatában áll. Erről a mandátumról 
szavazással döntöttek a választók. Jelen pillanatban tehát felelősséggel tartozom azok iránt, 
akik megbíztak a képviselet ellátásával” – szögezte le a bejegyzésében önmagát Máramaros 
megye parlamenti képviselőjének megnevező Apjok. Szerinte a máramarosi szórványközösség 
az elmúlt négy évben elvégzett munka és eredmények tudatában szavazott számára bizalmat, 
ezért erkölcsi kötelességének érzi folytatni a mandátumát. „Továbbra is minden máramarosi 
magyar képviselője szeretnék lenni, és a közösség megújulása, a tétlenség megszüntetése, a 
munka felvállalása érdekében fogok dolgozni” – szerepel a politikus bejegyzésében.

 » PAP MELINDA

Jó hírrel köszöntött be február az 
utazni vágyóknak, a Román Vasút-

társaság (CFR) ugyanis több, Erdély-
ben közlekedő szerelvényét is lefokoz-
ta, ezáltal az ezekre érvényes jegyek 
ára is jelentősen csökkent. Az állami 
vállalat szerint annak érdekében, 
hogy hozzáférhetőbbé tegye a vonattal 
utazást a polgárok számára, február 
elsejétől kezdődően 25 szerelvényének 
módosítja az eddigi besorolását. Az In-
terRegio, azaz gyorsvonat besorolású 
szerelvények RegioExpress, azaz se-
besebb személyvonat besorolásúakká 
váltak, ami jelentős árcsökkenést is 

maga után vont. A módosítás nem hat 
a szerelvények órarendjére, ahogy a 
megállóhelyeik sem változnak.

A módosítás Erdélyben közlekedő 
szerelvényeket is érint, ilyen példá-
ul a Kolozsvár és Nagybánya, vagy a 
Nagyszeben és Temesvár között köz-
lekedő gyorsvonatot. De a változta-
tás az ország egyes történelmi régióit 
összekötő vonatokra is vonatkozhat, 
így az InterRegio besorolásból Re-
gioExpress besorolásba kerültek a 
Nagyszeben–Craiova, Nagyszeben–
Caracal útvonalon közlekedő vona-
tok. Meglepő módon olyan hosszú 
távon közlekedő szerelvény is része a 
változtatásnak, mint a Nagyszeben–

Brassó–Bukarest útvonalon közleke-
dő vonatpár, ez Nagyszeben–Brassó 
távon válik RegioExpresszé, így ezen 
a szakaszon kevesebbet kell fi zetni a 
jegyért, mint eddig.

A CFR közleményében példát is ad 
az árcsökkenésre. Nagyszeben–Te-
mesvár útvonalon egy másodosztályú 
jegyért az eddigi 48,10 lej helyett – 
mely nem tartalmazta a helyjegy árát 
– februártól 40,30 lejt kell fi zetni, és 
az új besorolás szerint helyjegyre sincs 
szükség. Hasonló árcsökkenést látni 
a Kolozsvár–Nagybánya útvonalon is, 
ahol az eddigi 33,95 lejről – plusz hely-
jegy – februártól 25,50 lejt kell fi zetni. 
Az árcsökkenés 30–50 százalékos, pél-

dául a Craiova–Nagyszeben-távon az 
eddigi 55,70 lej helyett február elsejétől 
29,30 lejt kell fi zetni. A CFR arra is fel-
hívja a fi gyelmet, hogy a jegyek a vas-
útállomások pénztárain kívül online 
és a pályaudvarok jegyautomatáiból is 
beszerezhetők. A vonatok menetrend-
jére és egyéb információkra pedig a 
021-9521-es információs vonal mellett a 
Trenul meu applikáción is rá lehet ke-
resni. Nem kizárt egyébként, hogy az 
árcsökkenés a járványhelyzettel függ 
össze, a magas árak és a nem megfele-
lő körülmények miatt az olyan útvona-
lakon, ahol magán-vasúttársaságok is 
üzemeltetnek járatokat, sokan utóbbi-
akat részesítik előnyben.

Lefokozott járatok: árcsökkentéssel vonzana több utast a vasúttársaság
 » A módosítás 

számos erdélyi 
szerelvényt is 
érint, például 
a Kolozsvár és 
Nagybánya között 
közlekedő vagy 
a Nagyszeben és 
Temesvár között 
közlekedő gyor-
svonatot. De a vál-
toztatás az ország 
egyes történelmi 
régióit összekö-
tő vonatokra is 
vonatkozhat.




