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Határozatban állt ki a Minority 
SafePack elnevezésű európai 
polgári kezdeményezés, és azon 
keresztül a külhoni magyar 
közösségek, illetve az őshonos 
nemzeti kisebbségek mellett a 
budapesti Országgyűlés. Töb-
ben szimbolikusnak nevezték 
az ügyet, amely a magyarság 
„elmúlt száz évének kálváriáját” 
is jól mutatja.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

H atáron túli magyar politiku-
sok üdvözölték, hogy a bu-
dapesti Országgyűlés tegnap 

határozatban jelentette ki, továbbra 
is kiáll a Minority SafePack elneve-
zésű európai polgári kezdeménye-
zés mellett. Pánczél Károly fi deszes 
országgyűlési képviselő, a nemzeti 
összetartozás bizottságának elnöke, 
a kezdeményezés előterjesztője saj-
tótájékoztatóján közölte: a határozat 
szerint a Ház továbbra is kiáll a kül-
honi magyar közösségek, valamint 
az Európai Unió lakosságának közel 
10 százalékát kitevő őshonos nemzeti 
kisebbségek mellett. Az Országgyűlés 
határozatában mély megdöbbenését 
fejezte ki amiatt, hogy az Európai 
Bizottság (EB) teljes egészében eluta-
sította a Minority SafePack célkitűzé-
seit, amelyeket korábban az Európai 
Parlament (EP) is nagy többséggel 
elfogadott. A honatyák szerint az EB 
ezzel nem csak az EP támogató véle-
ményét hagyta fi gyelmen kívül, ha-

nem az európai polgárok akaratát is 
semmibe vette. Pánczél Károly szerint 
az EB döntésével elmulasztotta azt a 
történelmi lehetőséget, hogy konkrét 
intézkedésekkel tegyen tanúbizony-
ságot az európai őshonos nemzeti ki-
sebbségek iránti elkötelezettségéről, 
kultúrájuk támogatásáról és védel-
méről. Arról, hogy a képviselők 157 
igen szavazattal, egy nem ellenében 
hagyták jóvá a szerdai javaslatot, a fi -
deszes politikus ismertette: a Demok-
ratikus Koalíció (DK) egyik képviselő-
je szavazott nemmel, a DK további 
hét képviselője pedig nem vett részt a 
voksolásban.

Vincze Loránt (RMDSZ) EP-képvise-
lő, a Európai Nemzetiségek Föderatív 
Uniójának (FUEN) elnöke, a kezde-

ményezés operatív vezetője a hatá-
rozatot üdvözölve arról beszélt, hogy 
az EB hibázott, amikor elutasította a 
jogalkotást a nemzeti kisebbségek vé-
delmében. „Nekünk van igazunk eb-
ben a kérdésben” – jelentette ki, hoz-
zátéve: a bizottság semmibe vette az 
aláíró polgárok véleményét és az EP 
határozatát is. Vincze Loránt szerint 
a Ház határozata arra sarkall, hogy 
még nagyobb elhatározottsággal foly-
tassák ezt a küzdelmet, mivel – fogal-
mazott – „mögöttünk áll a nemzet és 
50 millió, őshonos európai kisebb-
séghez tartozó polgár”. Közölte, bízik 
abban, hogy az EB politikai nyomásra 
megváltoztatja a döntését, majd kitért 
arra is, hogy a kezdeményező bizott-
ság tagjai fellebbeztek a EB döntése 
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Kiállás az őshonos kisebbségek mellett

Az Országgyűlés határozata megdöbbenésének adott hangot Brüsszel elutasítása kapcsán
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ellen a luxemburgi törvényszéken, 
hiszen „formailag és tartalmilag” 
is sok a kifogásolnivaló az elutasító 
indoklásban.

Tamás Sándor, a Kovászna me-
gyei önkormányzat elnöke ama 
meggyőződésének adott hangot, 
hogy a kezdeményezés „egyedül 
nem, csak együtt sikerülhet”. Bor-
boly Csaba, a Hargita megyei tanács 
elnöke az eseményen hangsúlyozta, 
hogy a Minority SafePack egy „kiál-
tás” Brüsszelhez, mert Európában 
sok helyen nem oldották meg a 
nemzeti kisebbségek védelmét. Kul-
csár-Terza József, a Magyar Polgári 
Párt RMDSZ-színekben parlamenti 
mandátumot szerzett képviselője, 
az emberi jogi bizottság tagja ar-
ról szólt, hogy elfogadhatatlannak 
tartják az EB döntését, pártja az az 
ellen szerveződő „bármilyen” kez-
deményezést támogat. Kijelentette 
azt is, hogy minden magyar üggyel 
kapcsolatban teljes összegfogásra 
van szükség a Kárpát-medencében. 
Őry Péter, a felvidéki Csallóköz-
csütörtök polgármestere, a Pro Ci-
vis Társulás elnöke Minority Safe-
Pack ügye szimbolikus ügy, amely 
a magyarság „elmúlt száz évének 
kálváriáját” is jól mutatja. Ritter 
Imre német nemzetiségi szószóló, 
a magyarországi nemzetiségek bi-
zottságának elnöke érthetetlennek 
nevezte, hogy a EB lesöpörte az 
asztalról a kérdést, Pajna Zoltán, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés fi de-
szes elnöke ugyanakkor elmondta, 
hogy 19 magyarországi megyei ön-
kormányzat is hasonló tartalmú ál-
lásfoglalást fogadott el.

 » „Nekünk van 
igazunk ebben a 
kérdésben” – je-
lentette ki Vincze 
Loránt, hozzáté-
ve: a bizottság 
semmibe vette az 
aláíró polgárok 
véleményét és az 
EP határozatát is.

 » PAP MELINDA

Az erkölcsi kártérítés mellett a 
perköltségeket is visszakapja a 

Transindex hírportáltól Váta Lóránd 
kolozsvári színművész (képünkön) – 
mondta ki szerdán kihirdetett alapfo-
kú ítéletében a kolozsvári bíróság. Az 
ítélet szerint a sajtópert másodfokon 
még 2019-ben elveszítő hírportálnak 
mintegy 11 ezer lejt kell fi zetnie, az ösz-
szeg a felperes Váta Lóránd perköltsé-
geit fedezi. Az alapfokú ítélet ellen 30 
napon belül fellebbezhet a hírportál.

Váta Lóránd a Krónika kérdésére 
úgy értékelte a döntést, hogy az er-
kölcsi kártérítés mellett – melyet a be-
csületsértés és rágalmazás miatt még 
2018-ban indított per ítélete hozott 
meg számára – most anyagi kárpót-
lást is kapott. „Miután megnyertem 
másodfokon is a pert, indítottunk egy 
kártérítési pert is. Akkor ugyanis azt 
írta az indoklásában a bírónő, hogy 
»tudomásul veszi a kártérítési igénye-
met«, ami azt jelenti, hogy indíthatok 
kártérítési pert” – magyarázta a Kró-
nikának a Kolozsvári Állami Magyar 
Színháznál alkalmazott színművész, 
egyetemi oktató. Emlékeztetett, hogy 
a perköltségek visszatérítésére vonat-
kozó pert még az előző per másodfokú 
ítélete után, 2019 őszén indították, de 
a járvány miatt elhúzódott a tárgyalás. 

„Most hozta meg alapfokon a döntést 
a Kolozsvári Bíróság, hogy az összes 
perköltségemet visszanyertem tőlük, 
összesen mintegy 11 ezer lejt” – ismer-
tette az alapfokú ítéletet Váta. A szer-
dán kihirdetett verdikt szerint az al-
pereseknek – Média Index Egyesület, 
Média Net Kft . és Kulcsár Árpád – 10 
356,85 lej, illetve 622,85 lej perköltsé-
get kell kifi zetnie, miután másodfokon 
már elveszítette a sajtópert, melyet 
becsületsértés és rágalmazás vádjával 
indított a színművész. Váta Lóránd la-
punknak elmondta, a hírportálnak 30 
nap áll rendelkezésére, hogy megfel-
lebbezze az alapfokú döntést, de ügy-
védje szerint nem sok esély van arra, 
hogy változzon a bírák hozzáállása. 
„Az erkölcsi kártérítést már az előző 
perben teljes egészében megnyertem, 
ellenben anyagi kártérítés nem volt. 
A perköltség megtérítése azt jelenti, 
hogy tulajdonképpen most visszaka-
pom minden anyagi energiámat, amit 
ebbe beleáldoztam. Ez egy természe-
tes dolog, ami már az előző perben 
meg kellett volna történjen” – értékelte 
a mostani döntést a színművész.

Lapunk a per vádlottjaként Kulcsár 
Árpád volt főszerkesztőt is megke-
reste az ügyben, ő azonban a kiadó-
hoz irányított. Gyöngyi Annamária, 
a Transindex hírportált működtető 
kiadó igazgatója a Krónika kérdésére 

úgy vélekedett, hogy a szerdai döntés 
nem tekinthető fejleménynek az ügy-
ben, csak annyit jelent, hogy a felpe-
res külön úton kérte a perköltségek 
kifi zetését. Arról, hogy fi zetnek-e vagy 
megóvják az alapfokú döntést, Gyön-
gyi Annamária szerint az ügyvédjük-
kel való konzultáció során döntenek. 
Lapunk azon kérdésére, miszerint a 
két vesztes per után a Transindex elha-
tárolódik-e Kulcsár Árpád volt főszer-
kesztőtől, aki jelenleg is munkatársa 
a portálnak, az igazgató nemmel rea-
gált, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez 
nem csak adminisztratív döntés.

Mint arról beszámoltunk, Váta Ló-
ránd kolozsvári színművész még 2018-
ban perelte be a Transindexet, miután 
a portál szexuális zaklatóként állította 
be. Váta becsületsértés és rágalmazás 
miatt a Transindexen 2017 októberé-
ben megjelent két cikk nyomán pe-
relte be a portált kiadó Média Index 
Egyesületet, a csíkszeredai Média Net 
Kft .-t, illetve Kulcsár Árpád volt főszer-
kesztőt, aki az eset következtében 
mondott le tisztségéről. A színművész 
50 ezer euró erkölcsi kártérítést is kö-
vetelt. A Transindexen az akkoriban 
világszerte és Magyarországon is egy-
re nagyobb hullámokat keltő #MeToo 
mozgalom hevében jelent meg a két 
cikk, amelyekben szexuális zaklató-
ként állították be Váta Lórándot úgy, 

hogy neki nem adtak lehetőséget a 
megszólalásra ugyanabban a formá-
ban. Váta már akkor cáfolta a cikk alá 
írt Facebook-hozzászólásban az ellene 
felhozott vádakat, amelyeket rágalom-
nak, személye nyilvános lejáratásá-
nak, magánélete kiteregetésének és a 
nyilvánosság előtti meghurcolásnak 
tartott, és közölte, hogy jogi lépéseket 
fog tenni, ami meg is történt.

A Kolozsvári Ítélőtábla a 2019 no-
vemberében hozott másodfokú íté-
letében elismerte a becsületsértés és 
rágalmazás vádját a színművész által a 
hírportál ellen indított perben. Ebben 
ugyanakkor részben módosította az 
ügyben első fokon hozott döntést 1000 
lejre csökkentve a színművész által kö-
vetelt 50 ezer euró erkölcsi kártérítést.

A perköltségeket is visszakapja Váta Lóránd a Transindextől

 » A perköltség 
megtérítése azt 
jelenti, hogy 
tulajdonképpen 
most visszakapom 
minden anyagi 
energiámat, amit 
ebbe beleáldoz-
tam. Ez egy ter-
mészetes dolog, 
ami már az előző 
perben meg kel-
lett volna történ-
jen” – értékelte a 
mostani döntést 
Váta Lóránd  szín-
művész.




