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A KORMÁNYPROGRAM ALAKUL, A MINISZTERELNÖKRŐL NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNI

Kérdéses a kormányfő személye
Elvi megállapodás született tegnap 
a PNL, a PSD és az RMDSZ között 
a leendő kormány programjáról. A 
miniszterelnök személyéről azonban 
egyelőre nem sikerült megegyezni.

» B. L.

A közös kormányprogramról sikerült 
elviekben megállapodni a hétvé-
gén, ám a leendő koalíciós partne-

rek, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ 
továbbra sem jutott megegyezésre arról, 
ki adja a miniszterelnököt, és a PNL és a 
PSD között továbbra is ellentétek feszül-
nek a gazdasági kérdésekben. Tegnap a 
pénzügyi, igazságügyi és munkaügyi kér-
désekről egyeztettek a pártok képviselői, 
miután szombaton sajtóértesülések sze-
rint kompromisszum született arról, hogy 
a PSD lemond a progresszív adóról, a PNL 
viszont beleegyezett, hogy a közalkalma-
zottak ismét kapjanak üdülési utalványt.

Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök, 
a PNL elnöke tegnap, a PSD-vel foly-
tatott tárgyalások után leszögezte: 
sikerült elvi szinten megállapodni a 
kormányprogramról, a miniszterel-
nök személyéről azonban nem. Ezért, 
mivel több verzió is van, mindegyiket 
Klaus Iohannis államfő elé terjesztik, 
és ő választja majd ki, hogy kit bíz meg 
kormányalakítással. Mint ismeretes, 
a PNL ragaszkodik a miniszterelnöki 

tisztséghez, amit Cîţu meg szeretne tar-
tani, ám ezt a PSD nem fogadja el. En-
nek nyomán Nicolae Ciucă tartalékos 
tábornok, ügyvivő védelmi miniszter 
lehet a kompromisszumos jelölt. Marcel 
Ciolacu PSD-elnök ugyanakkor tegnap 
elmondta, a két lehetséges variáns egyi-
ke, hogy a pártok rotációs alapon töltik 
be a kormányfői tisztséget.

Nőhet a nyugdíjak 
és a családi pótlék összege
Mint ismert, a PSD jelentős bér-, nyug-
díj- és pótlékemeléseket szorgalmaz, a 
PNL ugyanakkor jelezte: az államkasz-
szában nem áll rendelkezésre a szo-
ciáldemokraták által követelt intéz-
kedésekhez szükséges 26 milliárd lej. 
Cîţu tegnap közölte, elvi megállapodás 
született a juttatások növeléséről, így 
a nyugdíjak összege több mint 7 száza-
lékkal növekedhet, azonban megvizs-
gálják, milyen hatással lesz mindez a 
költségvetésre. A családi pótlék összege 
20 százalékkal emelkedhet, emellett a 
beruházásokra is jelentős összegeket 
szánnak. Eközben megmarad az egysé-
ges adókulcs is.

Marcel Ciolacu tegnap szintén arról 
beszélt: abban maradtak, hogy meg-
vizsgálják, milyen hatással lennének 
a költségvetésre a tervezett nyugdíj- és 
pótlékemelések, de bizonyosra mondta, 
hogy január elsejétől valamilyen mér-
tékű emelés lesz. A kormányprogramot 
a tervek szerint ma öntik végső formá-

ba, és a koalíciós megállapodás szöve-
gét is kidolgozzák. Cîţu még a tegnapi 
tárgyalási forduló előtt arról beszélt: 
a PSD a Liviu Dragnea pártelnöksége 
idején kitalált gazdasági intézkedése-
ket akarja megvalósítani, ami minden-
nek a teteje lenne, hiszen annak idején 
ő ellenezte azokat. Szombaton leszö-
gezte: jelenleg semmi sem indokolja a 
PSD által követelt luxusadó bevezeté-
sét, amely a jelentős vagyonnal rendel-
kezőket sújtaná.

Vita a különleges ügyészségről
A PNL és a PSD között a bírák és ügyé-
szek által elkövetett bűncselekménye-
ket vizsgáló különleges ügyészség (SIIJ) 
felszámolása kapcsán sincs egyetértés, 
a liberálisok ugyanis felszámolnák, a 
PSD viszont ragaszkodik a kormányzása 
idején létrehozott nyomozó hatósághoz.

Ennek kapcsán Cîţu tegnap azt mond-
ta: abban maradtak, hogy tiszteletben 
tartják az igazságügyi reform és a kor-
rupcióellenes küzdelem eredményeinek 
monitorozására szolgáló Együttmű-
ködési és Megfi gyelési Mechanizmus 
(CVM) előírásait, és várják a jogi szakér-
tők által kidolgozott megoldást.

Marcel Ciolacu a hétvége során koráb-
ban leszögezte: a cél az, hogy lezáruljon  
a CVM, azonban ezt úgy kell elérni, hogy 
a különleges ügyészség megmaradjon.

Cîţu ugyanakkor a különleges ügyész-
ség kapcsán leszögezte: annak felszá-
molásáról a kormány már döntött.

» B. L.

Mozgalmasan alakult a hétvége a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) számára: mi-

közben a pártvezetés Ludovic Orban korábbi 
pártelnök kizárásáról döntött, arról is dön-
tés született, hogy a PNL együttműködik a 
Traian Băsescu volt államfő alapította Népi 
Mozgalom Párttal (PMP).

A PNL végrehajtó bizottsága pénteken sza-
vazta meg Ludovic Orban kizárását, de ezt a 
döntést a párt szélesebb vezetőségi testületé-
nek, az országos tanácsnak is jóvá kell még 
hagynia. A végrehajtó bizottság döntését 
követően Orban kész tényként kezelte kizá-
rását, ugyanis várhatóan az országos tanács 
is jóváhagyja a végrehajtó bizottság határo-
zatát. A végrehajtó grémium 31 tagja szava-
zott Orban kizárása mellett, ketten ellene két 
tartózkodás mellett. Mint ismeretes, Orban 
szeptember végén vesztette el a PNL elnöki 
tisztségét, miután a párt tisztújító kongresz-
szusán kihívója, a Klaus Iohannis államfő 
által támogatott miniszterelnök, Florin Cîţu 
legyőzte. Orban ezt követően élesen bírálta 
a párt új vezetőségét, és a hetek óta húzódó 
kormányválság során ellenezte, hogy a libe-
rálisok az ellenzéki szociáldemokratákkal 
alakítsanak koalíciót.

Orban: megtisztelő, hogy kizártak
Orban ironikusan azt mondta, „megtisz-
telőnek tartja, hogy a Klaus Iohannis ál-
lamfő által irányított romboló banda áldo-
zata”, mert azt mutatja, hogy neki semmi 
köze nem volt a két és fél hónapja tartó 
kormányválsághoz, „amelyet felelőtlen 
módon ez a csoportosulás idézett elő”.

Orban pénteken is éles szavakkal bírálta 
mind a PNL elnökét, Florin Cîţu ügyvivő 

kormányfőt, mind Iohannist. Ez utóbbiról 
azt mondta, elnézést kellene kérnie attól 
a 6,5 millió választótól, aki rá szavazott a 
2019-es államfőválasztáson, hiszen most 
„gúnyt űz” belőlük azzal, hogy a liberáli-
sok az ellenzéki szociáldemokratákkal, a 
nagy ellenfelükkel akarnak kormánykoa-
lícióra lépni.

Nem fúzió, csak „szorosabb” 
együttműködés a PMP-vel?
Eközben szintén pénteken olyan hírek láttak 
napvilágot, hogy a PNL végrehajtó bizott-
sága jóváhagyta, hogy az alakulat kezdje el 
az egyeztetéseket a Népi Mozgalom Párttal 
(PMP) a pártfúzióról. Az értesülések szerint 
a liberálisok vezetőtestülete a tárgyalócsa-
pat összetételéről is döntött. Azonban a PMP 
elnöke, Cristian Diaconescu igyekezett cáfol-
ni a híreket. A politikusnak a pártja közös-
ségi oldalán közölt pénteki bejegyzése sze-
rint tévesek az erről szóló sajtóértesülések. 

Később elismerte, hogy korábban valóban 
tárgyalt FLorin Cîţu PNL-elnökkel, de nem 
a pártfúzióról, hanem „a jobboldalon belüli 
szélesebb körű együttműködésről”, mivel a 
parlamentből a tavalyi választáson kiesett 
pártnak 2250 helyi választott képviselője és 
50 polgármestere van.

Florin Cîţu ugyanakkor azt közölte, egye-
lőre csak tárgyalások zajlanak az esetleges 
fúzióról, de még nem született semmilyen 
eredmény. A PMP aztán szombaton este kö-
zölte: a párt országos tanácsa a nap folya-
mán eldöntötte, hogy tárgyalásokat folytat a 
PNL-lel „egy közös politikai projektről”.

Sajtóértesülések szerint a PMP-vel való 
fúzióról szóló tárgyalásokat még Ludovic 
Orban pártelnöksége idején kezdték el, de 
Traian Băsescu nem vett részt rajtuk. Szintén 
sajtóértesülések szerint a PNL a Călin Popes-
cu Tăriceanu vezette, a liberális pártból ki-
vált politikusok alapította ALDE-t is szeret-
né magába olvasztani. 

PNL: Ludovic Orban mehet, a PMP jöhet

Ennyi volt? A PNL végrehajtó bizottsága Orban kizárását javasolta

» RÖVIDEN

Újraválasztották Orbán Viktort 
a Fidesz elnökévé
A Fidesz hűséget, hitet és bizalmat jelent 
– szögezte le Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök tegnap a Fidesz kongresszusán, 
miután 1061 szavazattal újraválasztották a 
kormánypárt elnökévé. „A Fidesz hűséges 
Magyarországhoz és annak népéhez. 
Világrendek csaptak össze, birodalmak 
omlottak össze és emelkedtek fel, a 
hidegháborútól eljutottak a járványok és 
a népvándorlások korába, de mi minden 
viszontagság közepette hűek maradtunk 
egymáshoz, Magyarországhoz. Az elmúlt 
33 évben a magyarok nagyobb számban 
szavaztak nekünk bizalmat, mint bármely 
más pártnak Magyarország parlamentáris 
történetében” – emlékeztetett a kormány-
fő. Azt is leszögezte: Brüsszelt meg kell 
reformálni. A kongresszuson jelen volt 
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi 
elnöke is, aki arról beszélt: az elmúlt bő 
egy évtizedben a Fidesz az összes lénye-
ges kérdésben a helyes utat választotta. 
Kelemen bátornak, előremutatónak és 
felelősnek ítélte azt a paradigmaváltást, 
amelyet a kormány bő tíz éve a nemzet-
politikában végrehajtott. Annak helyes-
ségét az idő visszaigazolta – mondta. A 
Kárpát-medencei magyar közösségek 
ennek köszönhetően ma már magukra 
találtak. Szólt az állampolgárság könnyí-
tett felvételének lehetőségéről, amelyet 
történelmi igazságtételként értékelt, és 
amely – mint mondta – megerősítette a 
nemzeti szolidaritást. Beszélt a kulturális 
és nyelvi identitás megőrzését segítő intéz-
kedésekről, úgy értékelve: „számtalanszor 
éreztük, hogy a legnagyobb kihívások 
idején volt kire támaszkodni”.

Továbbra is visszavonulóban a járvány
Tovább csökkent a 24 óra alatt korona-
vírussal diagnosztizáltak száma: 23 443 
tesztből 3021 lett pozitív a tegnapi adatok 
szerint, miközben múlt vasárnap még 
5293 fertőzöttet találtak. Szombaton 4006, 
pénteken 4844 személy szervezetében 
mutatták ki a kórokozót. Az igazolt fertő-
zöttek száma ezzel 1 742 304, a gyógyultaké 
pedig 10 289 fővel 1 578 707-re nőtt. A kór 
szövődményeiben 223-an haltak meg, tíz 
korábban elhunyt személy esetében pedig 
mostanra igazolódott be, hogy haláluk a 
koronavírus-fertőzéshez köthető. Az el-
hunytak közül 213-an oltatlanok voltak. A 
halálos áldozatok száma ezzel már 53 069. 
A kórházakban 15 139 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1731-et intenzív osztályon.

Elfogadták az új klímaegyezményt
Elfogadták szombat este az új globális 
klímaegyezményt az ENSZ Éghajlat-vál-
tozási Keretegyezményének Glasgow-ban 
rendezett 26. ülésén (COP26) résztvevő 
197 ország küldöttei. A Glasgow-i Klíma-
egyezmény (Glasgow Climate Pact) az első 
globális környezetvédelmi megállapodás, 
amely konkrétan megnevezi a szenet 
olyan fosszilis fűtőanyagként, amelynek 
használatát az energiatermelésben hosszú 
távon csökkenteni kell. Az egyezmény 
alapján a résztvevőknek 2022 végéig még 
erőteljesebb terveket kell kidolgozniuk 
arra, hogy miként kívánják teljesíteni 
a szennyezőanyag-kibocsátás 2030-ig 
vállalt csökkentését. A múlt hétfőn 
kezdődött értekezleten 65 részt vevő 
ország kötelezettséget vállalt arra, hogy 
megszünteti a szén felhasználását ener-
giatermelésre, és mindegyik fejlett ipari 
gazdaság vállalta azt is, hogy még az idén 
befejezi a széntermelés és a szénfelhasz-
nálás állami támogatását. Megállapodás 
született egy 20 milliárd dolláros alap 
létrehozásáról is a tiszta energiaforrásokra 
történő átállás fi nanszírozására.




