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Az RMDSZ szerint szemlélet-
váltás érhető tetten az Európai 
Bizottságnak a gyűlöletbeszéd-
del kapcsolatos álláspontján, és 
e téren Romániával szemben is 
keményebben léphet fel. Vincze 
Loránt EP-képviselő úgy véli, a 
változás az úzvölgyi incidensek 
kapcsán tett tájékoztatásnak 
köszönhető.

 » KRÓNIKA

A z Európai Bizottság (EB) már ta-
valy októberben kötelezettség-
szegési eljárás keretében szólí-

totta fel Romániát a gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatos uniós jog átültetésére – ál-
lította tegnapi hírlevelében az RMDSZ. 
A szövetség szerint ez az EB válaszle-
veléből derült ki, miután az RMDSZ 
és a Fidesz–KDNP európai parlamenti 
képviselői kétszer is írásbeli kérdéssel 
fordultak az Brüsszelhez az úzvölgyi 
katonatemetőben 2019-ben történt 
erőszakos eseményeket követően. 
Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő 
szerint a mostani, második válasz első 
alkalommal állapítja meg, hogy az EB 
beavatkozhat azokban az esetekben, 
amikor egy tagállam szisztematikusan 
nem tartja be az uniós jogot, vagy ha 
a nemzeti jogszabályok nem felelnek 
meg az uniós jognak, ugyanakkor azt 
is leszögezi, hogy az uniós jog hely-
telen alkalmazásának egyedi eseteit 
nemzeti szinten megfelelőbben lehet 
kezelni.

Az RMDSZ közleménye felidézte: a 
2019-es úzvölgyi erőszakos eseménye-
ket követően – amelyek során románok 
egy csoportja ismételten azt kiabálta, 
„kifele a magyarokkal az országból” 
– az ügyészség megalapozatlannak 
nyilvánította a magyar szervezetek 
feljelentését. A vádhatóság arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a jelszó nem 
minősül gyűlöletkeltésnek, vagy diszk-
riminációra uszításnak, mivel állás-
pontja szerint a jelszó nem egy egész 
közösség vagy egy meghatározott ki-
sebbségi csoport – például fogyatékkal 
élők vagy szexuális kisebbség – ellen 
irányult még akkor sem, ha egyértel-
műen magyar etnikumúakat céloztak 
meg. Vincze Loránt kifejezte meggyő-
ződését, hogy a felszólítás – amelyre 
a brüsszeli bizottság mostani válaszá-

ban is hivatkozik – annak köszönhető, 
hogy a magyar képviselők felhívták az 
EB fi gyelmét az úzvölgyi ügyben ho-
zott ügyészségi döntés hibájára. „Ta-
valy nyáron feltett kérdéseinkre az EB 
semmitmondó válaszokat adott, arra 
hivatkozva, hogy a nemzeti hatóságok 
feladata a hátrányos megkülönböz-
tetés, a rasszista gyűlöletbeszéd és a 
gyűlölet-bűncselekmények minden 
állítólagos esetének az alkalmazandó 
uniós és nemzeti jogszabályokkal ösz-
szhangban történő kivizsgálása és el-
bírálása. Ezért október 28-án két újabb 
kérdéssel fordultunk a bizottsághoz, 
ezekre most, három és fél hónap után 
érkezett válasz. A bizottság korábbi és 
mostani álláspontja között egyértelmű 
a szemléletváltás” – idézte az EP-képvi-
selőt az RMDSZ hírlevele.

Helena Dalli esélyegyenlőségért 
felelős uniós biztos február 12-én 
keltezett leveléből kiderült, az EB 
október 30-án kötelezettségszegési 
eljárás keretében felszólította Romá-
niát, hogy maradéktalanul ültesse 
át jogrendjébe a gyűlöletbeszéd és 
gyűlölet-bűncselekmény bűncse-
lekménnyé nyilvánítására irányuló 

uniós jogot. (A kötelezettségszegési 
eljárás még nem indult el, a tavalyi 
felszólítás előzetes lépés a folyamat-
ban). „Románia nem határozta meg 
megfelelően a gyűlöletbeszéd fogal-
mát, mivel nem nyilvánítja bűncse-
lekménynek annak az erőszakra fel-
bujtó formáját. Románia ezenkívül 
kizárólag a faji, bőrszín szerinti, val-
lási, származás szerinti vagy nemzeti, 
illetve etnikai hovatartozásuk alapján 
meghatározott személyek csoportjá-
val szembeni gyűlöletre uszító gyű-
löletbeszédet nyilvánította bűncse-
lekménynek, de azt nem, amikor a 
gyűlöletbeszéd e csoportok valamely 
tagja ellen irányul” – mutatott rá az 
EB felszólító levele. Az EP-képviselők-
nek írt mostani válaszában az EB azt 
ígérte: a 2020 szeptemberében elfo-
gadott rasszizmus elleni cselekvési 
terv alapján javasolni fogja az uniós 
szintű bűncselekmények listájának 
kiterjesztését a gyűlölet-bűncselek-
ményekre és a gyűlöletbeszédre, az 
erről folytatandó párbeszédbe pedig 
bevonják az érdekelt feleket, köztük 
az érintett közösségeket képviselő 
szervezeteket.

ROMÁNIÁNAK PONTOSAN MEG KELL HATÁROZNIA A GYŰLÖLETBESZÉD FOGALMÁT

Brüsszel beavatkozhat
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A román ügyészség szerint az úzvölgyi incidensek nem minősülnek uszításnak

Kártékony elmélkedés
oltásügyben

Nem győzik cáfolni kormányzati szinten a koronaví-
rus elleni oltás kötelezővé tételét, miután a Gândul 
hírportál a költségvetési törvény tervezetében lelt 
rá egy erre utaló kitételre. „Az oltástörvény tartal-
mazza majd az oltást kötelezővé tevő előírást”. 
Romániában egyébként a kötelező védőoltás kife-
jezés sem jelent sokat, csak az egészségbiztosítási 
pénztár által támogatott oltóanyagokat értik eza-
latt, de senkit nem kötelezhetnek a beadatásukra. 
Egyre több „szabadságharcos” szülő szembesült az 
utóbbi években azzal a ténnyel, hogy gyereke ka-
nyaróval fertőzött.

Le lehet higgadni, nem lesz kötelező a koronavírus 
elleni vakcina, a véleményszabadságba pedig a han-
gos ellenkezés is belefér. Van azonban egy vastag 
piros vonal, amelynél meg kellene állni. Diszkriminá-
ciót kiáltani azért, mert a koronavírustól magukat ol-
tással megvédők mentesülhetnek egyes – a járvány 
terjedését megakadályozni hivatott – korlátozás 
alól, egyszerűen butaság. Persze az Európai Unió 
nem is önmagát adná, ha ebben a kérdésben gyors 
megegyezésre jutna. Megy a huzavona a huszonhét 
tagállam között arról, hogy milyen szabályok szerint 
fogadják el kölcsönösen egymás oltási igazolásait. 
Közben Dánia szintet lépett: elektronikus tanúsít-
ványokat bocsát ki, amelyek lehetővé tehetik tulaj-
donosaik számára a külföldre utazást, a sport- vagy 
kulturális létesítményekbe való belépést vagy ép-
penséggel az éttermi vacsorázást. Görögország és 
Izrael nemrég megállapodást kötött egymás vakci-
naútlevelének kölcsönös elismeréséről, amely lehe-
tővé teszi a beoltottak szabad utazását a két ország 
között. Sajtóértesülések szerint az izraeli kormány 
Romániával is tárgyal egy hasonló jellegű megálla-
podás ügyében.

Meglepő, de tény: Romániában jól megy a vakciná-
lás, uniós szinten hatodik a beadott oltások számát, 
valamint a naponta beadott dózisok átlagszámát te-
kintve. Ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos védettsé-
get igazoló okmány. Akit beoltanak, az kap ugyan egy 
igazolást, de az semmire sem jogosítja fel az illetőt. 
Nyilván a hatékonyság ellenére még a vakcinálási 
folyamat elejénél tartunk, így nincs ok a kapkodás-
ra. Stratégiára viszont mindenképpen szükség lenne 
arra az időszakra, amikor a kétszeri oltással rendel-
kezők száma eléri a tízszázalékos arányt. Az érvként 
is abszurd, hogy a vakcina által védettek amolyan fe-
lebaráti szeretetből várják be a még oltásra várókat. 
A vakcinálást ellenzőkre hivatkozva diszkriminációt 
kiáltani például a beoltottak utazási könnyítéseit il-
letően, csak a „dögöljön meg a szomszéd tehene is” 
mentalitással magyarázható. Azaz ha én elutasítom 
az oltást, a vakcinálással védekezőnek se legyen jobb.

A racionalitás talaján maradva, elég arra gondol-
ni, mennyit pénzt költ el az állam a mi adónkból 
is az oltások lebonyolítására, miközben súlyos, 
a közeljövőnket felemésztő gazdasági árat fi zet a 
járvány miatti korlátozásokért. Csak akkor visz min-
den egyes oltás közelebb a gazdasági kilábaláshoz, 
ha a vírus ellen védettséget szerzett ember mielőbb 
visszatér a normálishoz közeli életviteléhez. Diszk-
riminációról elmélkedni most oltásügyben kárté-
kony időpocsékolás.
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 » KOVÁCS ATTILA

B írósághoz kénytelen fordulni két 
csíki közbirtokosság, hogy ér-

vénytelenítsék a dormánfalviak ál-
tal végzett ama telekkönyvezéseket, 
amelyek az úzvölgyi katonatemető 
környékén fekvő területeiket érintik. 
Múlt év decemberében vált nyilvános-
sá, hogy a dormánfalvi) Dărmănești 
önkormányzat további területszer-
zésekben érdekelt az úzvölgyi kato-
natemető környékén. A Bákó megyei 
város saját tulajdonába vette és te-
lekkönyveztette a csíkszentmártoni 
Aklos közbirtokosság és a csíkcseke-
falvi közbirtokosság három, összesen 

közel 16 hektáros területét. Ez annak 
ellenére történt, hogy az említett föl-
deket (amelyek az út északi oldalán 
helyezkednek el, ahol a temető és a 
volt honvédkaszárnyák is találhatók) 
visszaszolgáltatásuk után a közbirto-
kosságok már 2004-ben saját nevükre 
telekkönyveztették Csíkszeredában. 
Az ügy további furcsasága, hogy 
noha a Hargita megyei telekkönyve-
zések nem szerepeltek a 2009-ben 
megjelent E-terra integrált kataszteri 
és telekkönyvi rendszerben, 2019-ben 
a Hargita Megyei Kataszteri és Ingat-
lan-nyilvántartási Hivatal illetékese 
felhívta a Bákó megyeiek fi gyelmét, 
hogy abban az övezetben korábban 

öt területre helyrajzi számokat adott 
ki a Hargita megyei hivatal, és azo-
kat telekkönyvezték. Mátyás László, 
a csíkcsekefalvi közbirtokosság el-
nöke kérdésünkre elmondta, mivel 
a mojnesti telekkönyvi hivatal arról 
tájékoztatta őket, hogy az érintett te-
rületek telekkönyveztetésének felül-
vizsgálata nem indokolt, a csíkszent-
mártoniakhoz hasonlóan bírósági 
keresetet nyújtottak be a dormánfalvi 
területfoglalás és telekkönyvezés ér-
vénytelenítése érdekében. Constantin 
Tomát, Dormánfalva polgármesterét 
többszöri hívásunk ellenére sem tud-
tuk elérni telefonon, írásban eljutta-
tott kérdéseinkre nem válaszolt.

Úzvölgye: pert indítanak a közbirtokosságok
 » RÖVIDEN

Személyzethiány, torlódás a magyar–román határon
Gondot okoz az Arad megyei egészségügyi hatóságnak 
(DSP), hogy elvégezze a járványügyi ellenőrzést a magyar–
román határ Arad megyei szakaszán. Horea Timiş, az Arad 
megyei DSP igazgatója elmondta, a jelenléti oktatás újbóli 
bevezetése óta a korábbi 70-ről 30-ra csökkent a határra 
kiküldött önkénteseik száma. Emiatt jelentősen megnőtt a 
várakozási idő az Arad megye öt határátkelőjén felállított 
egészségügyi ellenőrző pontokon. Timiş szerint megtör-
tént, hogy a létszámhiány miatt indokolatlanul helyeztek 
karanténba beutazókat. A legnagyobb gondok a Nagylak 
I és Nagylak II határátkelőknél tapasztalhatók, mivel itt 
nagyon sok távolsági busz érkezik az országba, és utasa-
iknak a szokásos határellenőrzés mellett az egészségügyi 
vizsgálaton is át kell esni.




