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Brüsszel beavatkozhat
Romániának meg kell határoznia a gyűlöletbeszéd fogalmát
• Az RMDSZ szerint 
szemléletváltás érhe-
tő tetten az Európai 
Bizottság gyűlöletbe-
széddel kapcsolatos 
álláspontján, és e té-
ren Romániával szem-
ben is keményebben 
léphet fel. Vincze 
Loránt EP-képviselő 
úgy véli, a változás az 
úzvölgyi incidensek 
kapcsán tett tájékoz-
tatásnak köszönhető.

A z Európai Bizottság (EB) 
már tavaly októberben kö-
telezettségszegési eljárás 

keretében szólította fel Romániát 
a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos 
uniós jog átültetésére – állította 
minapi hírlevelében az RMDSZ. A 
szövetség szerint ez az EB válaszle-
veléből derült ki, miután az RMDSZ 
és a Fidesz-KDNP európai parla-
menti képviselői kétszer is írásbeli 
kérdéssel fordultak Brüsszelhez az 
úzvölgyi katonatemetőben 2019-
ben történt erőszakos eseményeket 
követően. Vincze Loránt RMDSZ-es 
EP-képviselő szerint a mostani, má-
sodik válasz első alkalommal álla-
pítja 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 
helytelen alkalmazásának egyedi 
eseteit nemzeti szinten megfelelőb-
ben lehet kezelni.

Az RMDSZ közleménye felidézte: 
a 2019-es úzvölgyi erőszakos esemé-
nyeket követően – amelyek során 
románok egy csoportja ismételten azt 
kiabálta, „kifele a magyarokkal az 
országból” – az ügyészség megala-
pozatlannak nyilvánította a magyar 

szervezetek feljelentését. A vádha-
tóság arra a következtetésre jutott, 
hogy a jelszó nem minősül gyűlö-
letkeltésnek vagy diszkriminációra 
uszításnak, mivel álláspontja szerint 
a jelszó nem egy egész közösség vagy 
egy meghatározott kisebbségi cso-
port – például fogyatékkal élők vagy 
szexuális kisebbség – ellen irányult, 
még akkor sem, ha egyértelműen 
magyar etnikumúakat céloztak meg. 
Vincze Loránt kifejezte meggyőző-
dését, hogy a felszólítás – amelyre 
a brüsszeli bizottság mostani vála-
szában is hivatkozik – annak kö-
szönhető, hogy a magyar képviselők 
felhívták az EB fi gyelmét az úzvölgyi 
ügyben hozott ügyészségi döntés 
hibájára. „Tavaly nyáron feltett kér-
déseinkre az EB semmitmondó vála-
szokat adott, arra hivatkozva, hogy a 
nemzeti hatóságok feladata a hátrá-
nyos megkülönböztetés, a rasszista 
gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűn-
cselekmények minden állítólagos 
esetének az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályokkal összhang-

ban történő kivizsgálása és elbírá-
lása. 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 egyér-
telmű a szemléletváltás” – idézte az 
EP-képviselőt az RMDSZ hírlevele.

Az EB válasza

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 nem-
zeti, illetve etnikai hovatartozásuk 
alapján meghatározott személyek 
csoportjával szembeni gyűlöletre 
uszító gyűlöletbeszédet nyilvání-
totta bűncselekménynek, de 
azt nem, amikor a gyűlölet-
beszéd e csoportok valamely 
tagja ellen irányul” – mu-
tatott rá az EB felszólító le-
vele. Az EP-képviselőknek 
írt mostani válaszában az 
EB azt ígérte: a 2020 szep-
temberében elfogadott, rasz-
szizmus 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.

Úzvölgyi provokáció. A román 
ügyészség szerint az úzvölgyi 
incidensek nem minősülnek 
uszításnak

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

N em valósult meg a Visarta non-
profi t szervezet által javasolt 

tervezet, amely szerint az országban 
kiállított képzőművészeti alkotások-
ra 35 és 100 lej közötti illetéket fi zet-
tettek volna. Az elképzelés ugyanis 
nagy felháborodást váltott ki az al-
kotóművészek, illetve a galériákat 
működtetők körében, aláírásgyűj-
tésbe kezdtek, és megakadályozták 
a kezdeményezés megvalósítását.  

A kulturális minisztérium köz-
belépett, nem kell külön díjat fi -
zetni a művészeti kiállításokon 
látható festményekre, grafi kákra, 
szobrokra – válaszolta a Székely-

hon érdeklődésére Mana Bucur, a 
Képzőművészeti Szövetség Maros 
megyei fi ókszervezetének elnöke, 
hozzátéve, hogy ez ellehetetlenítet-
te volna a kiállítás-szervezőket és a 
kiállítókat is, hiszen akkora belépési 
díjat kellett volna fi zettetni a látoga-
tókkal, amely elriasztotta volna az 
érdeklődőket. Az elképzelés szerint 
az alkotásonként kiszabott díj a Ro-
mán Szerzői Jogvédő Hivatalt illette 
volna, úgy, hogy annak 15 százaléka 
a Visartához került volna. „Vannak 
olyan kollégáim, akik tagjai ennek 
a szervezetnek, elég nagy tagsági 
díjat fi zetnek, de nem látnak belőle 

semmit. Például ha évi 600 lejt fi zet 
valaki, visszakap 30 lejt. Akkor meg 
minek? És egyáltalán minek akarja 
ez a szervezet szabályozni a kiállítá-
sokat?” – sorolta felháborodottan a 
kérdéseit Mana Bucur.

Az előzményekről

A Visarta egy olyan bizottság léte-
sítését javasolta, amely kidolgozna 
egy módszert arra vonatkozóan, 
hogy valamennyi kiállított alkotás 
után 35 és 70 lej közötti illetéket fi -
zessenek az alkotótáborok, a múze-
umok és galériák, 60 és 85 lej között 

a magánjellegű múzeumok és árve-
rések, valamint 75 és 100 lejt a feszti-
válok, vásárok, előadások szervezői. 
A Visarta javaslata szerint nem az 
alkotóknak kellett volna megfi zetni-
ük ezeket a díjakat, hanem 
a kiállítások szervezőinek 
a belépődíjakból, adomá-
nyokból, különböző kiad-
ványok árából. Ami azt is 
maga után vonta volna, 
hogy az eddig ingyen látogat-
ható tárlatokra belépti díjat kellett 
volna kérni, valamint megemelni a 
fi zetéses kiállításokra a belépti díjak 
értékét. (Antal Erika)

Mégsem kell illetéket fi zetni a kiállított művészi alkotásokra

 Folytatás a 6. oldalról

Ez fontos beruházás lesz, mert a 
Mezőség felől érkező autós forga-
lom nem fog a városba bejönni, 
hanem egyenesen felkanyarodik 
az autópályára. A déli körgyűrű 
megépítése azért is sürgős fela-
dat, mert az észak-erdélyi autópá-
lya marosvásárhelyi bekötősza-
kasza év végére készül el, ami 
nyugat felől óriási terhelést ró a 
város egyetlen főtengelyére, a Dó-
zsa György utcára. Leghamarabb 
mégis csak 2022 végén beszélhe-
tünk a körgyűrű első három kilo-
méteres szakaszának átadásáról.

– Legalább ekkora gond 
az északi körgyűrű hiánya is. 
Ha a délire legalább négy évet 
kell várni, az északi mikor ké-
szülhet el?

– A déli és az északi körgyűrű 
együttvéve mintegy 160 millió 
euróba kerül. Ezek megépítésé-
hez Szentkirályon kívül még két 
Maros-hídra van szükség. Ha ez 
a hatalmas beruházás elkészül, 
Marosvásárhely forgalma végre 
felszusszanhat. Nagy előrelé-
pést várok a metropolisz övezet 
beindulásától. Az északi kör-
gyűrűt a metropoliszövezet te-
lepüléseinek kell közösen meg-
pályázniuk, mert a nyomvonal 
a város határain kívül halad. Az 
előkészületek azonban már itt is 
megtörténtek. Év végéig összeáll 
az a 8–10 fős szakembercsapat, 
amely az északi körgyűrű terve-
zésével foglalkozik. A 2023-ban 
induló nagy európai forráslehí-
vások idejére kell összeálljon a 
pályázathoz szükséges doku-
mentáció, és akkor belátható 
időn belül szakaszonként ott 
is el tudjuk indítani az építési 
munkálatokat.

– Ön szerint lesz-e türelmük 
az embereknek a városháza 
több évtizedes tétlensége után 
kivárni a nagy változásokat?

– Az elvárások egyértelműen 
nagyok, de tapasztalataim szerint 
a marosvásárhelyiek többségében 
megvan a türelem, mert tudják, 
hogy pár hónap alatt nem lehet 
húsz esztendő lemaradásait meg-
változtatni. A visszajelzésekből 
érezzük, hogy bíznak bennünk, 
másrészt azt várják, változzanak 
a dolgok. Egyelőre korlátozott le-
hetőségeink vannak, mert még 
nincs városi költségvetés sem, 
de már nagy előrelépés, hogy 
aki bejön a városházára, új 
környezettel találkozik, és min-
denkit emberszámba veszünk. 
Digitalizáljuk a teljes városi me-
nedzsmentet. Ma már egyetlen 
helyre kell benyújtani a kérése-
ket, és egyetlen helyen kivenni, 
így az igénylő nem jár ajtóról 
ajtóra. Ezzel nemcsak sok bosz-
szúságtól és felesleges idővesz-
teségtől óvjuk meg a lakosokat, 
hanem a csúszópénz elfogadá-
sának lehetőségét is kiiktatjuk a 
városházán. Minden szempont-
ból tiszta várossá szeretném át-
alakítani Marosvásárhelyt.

Makkay József




