
A Hargita megyei RMDSZ-es ve-
zető politikusok nem mindegyike 
ért egyet azzal, hogy össze kellene 
vonni a helyhatósági választáso-
kat a parlamenti választásokkal. 
A mikéntről is nagyon eltérnek a 
vélemények. 

HN-információ

A két választás összevonására 
leginkább felhozott érvek 
költségvetési vonatkozásúak: 

a két választás együtt megrendezése 
kevesebbe kerülne, a kampány is keve-
sebbet foglalna le az emberek idejéből. 
„2008-ban már azok voltak a vissza-
jelzések a választópolgárok részéről, 
hogy túl sokszor kell menni szavazni. 
A mozgósítás hatékonyabb, az érdek-
lődés magasabb lehet, ha egyszerre kell 
menni és szavazni mind a helyi, mind 
a parlamenti képviseletről, a kampány 
is összehangoltabb lehet, költséghaté-
konyabb mind az országos költségve-
tés, mind a pártkassza számára” – so-
rolta az érveket kérdésünkre Gyerkó 
László szenátor. A költségvetési 
érvek mellett fontos, hogy az embe-
reket kevesebbet terhelik politiká-
val, véli Borboly Csaba. Vonatkozó 
blogbejegyzésében arról beszél, hogy 
„az emberek számára a politika az élet 
egy kis szelete. Nem azzal foglalkoz-
nak nap mint nap, nem a politikából, 
a politikáért élnek. Tehát nem várha-
tó el tőlük, hogy hosszú hónapokra 
kinyúló politikai kampányok elszen-
vedői legyenek. Ezért az a  jó, ha egy 
nap dönthetnek mindenről és min-
denkiről, és akkor egy nap rábízzák 
az általuk kiválasztott politikusokra, 
pártokra, hogy ki az, aki a következő 
négy évben igazgatja a falu, város, me-
gye vagy az ország ügyeit”. A megyei 
tanács elnöke szerint „hagyni kell az 
embereket, hogy hétköznapi dolgok-
kal foglalkozzanak”. 

Ha igen, hogyan és mikor?
A döntést a parlamenti frakci-

ókban kell meghozni – állítja Antal 
István képviselő. „Most mindenki 

elmélkedik ezen a témán, de szeptem-
ber ötödikén, a frakcióülésen fogjuk 
ezt megbeszélni” – jelentette ki kér-
désünkre: Hozzátette: egyelőre az a 
legfontosabb, hogy eldöntsük, milyen 
választási rendszerrel lehet tovább-
menni, ha ez kiderült, akkor majd le-
het határidőről beszélni. 

Korodi Attila képviselő szerint 
eleve rossz a mostani választási be-
ütemezés. „Csak nálunk vannak a 
helyhatósági választások a parlamen-
tiek előtt, és utána kezdődik el majd 
a polgármesterek helyezkedése orszá-
gos szinten. Ha egyszerre lennének a 
választások, akkor a Székelyföldön ez 
egy közös szerződés lenne a választók-
kal” – mondja. Ebben az esetben fel-
vetődik a kérdés, hogy miként lehet 
kezelni a magyar–magyar politikai 
versengést. Korodi Attila számára is 
ez egy nyitott kérdés. A csíki képvise-
lő egyébként úgy látja, nem a mostani 
választásokra kellene bevezetni ezt a 
modellt, hanem a következő válasz-
tások esetén kellene legalább annyit 
elérni, hogy a helyhatósági választá-
sok a parlamentiek után legyenek. 

A „szövetség az emberekkel” érvet 
nagyon fontosnak tartja Verestóy 
Attila szenátor is. A politikus szerint 
a helyhatósági választások mögött is 
politikai összefogásnak kell állnia, 
hisz akkor tud a helyi adminisztráció 
eredményes lenni, ha ennek hátteret 
is biztosítanak. „Egy parlamenti és 
kormányzati képviselettel a romániai 
magyarság életében meg lehet oldani 
az élet apró dolgai mellett megmara-
dásunk lényeges kérdéseit is. Fontos-
nak látnám, ha ősszel vagy a törvény 
adta lehetőségek szerint 2012 után 
már megtörténjen a választás, mert 
az rendezné a politikai képet is, mely 
a romániai magyarság szempontjából 
lényeges” – tette hozzá.

A mikor? kérdésre Gyerkó László 
azt válaszolta, hogy „jogi szempont-
ból járhatóbb az önkormányzati 
mandátumok kiterjesztése hat hó-
nappal, így ősszel egyszerre megtart-
ható mind a két választás”. 

Pál Árpád képviselő szerint csak 
abban kellene gondolkodni, hogy a 
2016-os választásokra dolgozzanak ki 
módosításokat. „Nem tetszik nekem 

ez az új elképzelés, megint módosítunk 
alapos átgondolás nélkül. Így nem tud 
ebben az országban soha rend lenni” 
– nyilatkozta megkeresésünkre. „A 
gyors döntés, az egyik éjjel megálmo-
dott, másik nap gyakorlatba ültetett 
elképzelés nem vezet jóra. Nem a jót, 
hanem bizonyos érdekek megvalósítá-
sát szolgálja. Ez rossz üzenet a válasz-
tók felé is, nem a demokráciát, hanem 
a politikai szélhámosságot tükrözi” 
–  tette hozzá. 

Helyi szintre jön a politika
Bunta Levente, Székelyud var-

hely polgármestere azt mondja, nem 
mindegy, hogy az országos viszo-
nyokat tartjuk-e szem előtt vagy a 
székelyföldi, erdélyi magyarság szem-
pontjait, hisz különböző helyzetekről 
van szó, és még ha országos szinten 
figyelembe is akarják venni az önkor-
mányzati választásokat, a két válasz-
tás eredményei, témája eltérő. „Válság 
van, így jó az előrehozott vagy eltolt 
önkormányzati választás, pártszinten 
sincs akkora egymásnak feszülés, és 
országos szinten lejárnak egyszerre” – 
mondta Bunta, hozzátéve: két-három 
pártra számíthat az erdélyi magyar-
ság, így összefogás szükséges. „Min-
denki arra készült, hogy az önkor-
mányzati választásokon verseny lesz, 
az országoson pedig megegyezés. Az 

MPP-vel nem szívesen egyezkedek, 
de a történet nemcsak Udvarhelyről 
szól. Talán a képviselőknek, szenáto-
roknak könnyebb lesz a helyzet, az 
önkormányzatiaknak pedig szinte 
mindegy” – érvelt Bunta, aki szerint 
rossz, hogy így elvonják a figyelmet a 
helyi dolgokról, és a történetbe helyi 
szinten is belép a politika. 

Magyarországi és romániai
demagógia fűszerként
A nagypolitika helyi szintre való 

erőteljes lehatásának következmé-
nyeire figyelmeztet Ráduly Róbert 
Kálmán csíkszeredai polgármester is. 
„Két nagyon aggasztó mellékhatással 
is számolnunk kell, egyrészt ezáltal 
a hagyománytisztelő, pragmatikus 
és emberközpontú Csíkország a ma-
gyarországi és romániai demagógi-
ával fűszerezett gátlástalan hatalmi 
harc színterévé válik” – véli a pol-
gármester, aki szerint az összevonás 
„egyértelműen önkormányzat-elle-
nes lépés”. Ugyanakkor a polgármes-
ter arról is beszél, hogy ha az arányos 
választási rendszer megszűnik, akkor 
a magyarság képviselete is veszít a 
súlyából. A két intézkedés közösen 
pedig akadály az önrendelkezés ki-
vívásának útján. „Szégyen, ami ma a 
bukaresti politikai berkekben zajlik” 
– összegezte véleményét Ráduly.  
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Első ránézésre jól hangzik, hogy vonjuk össze a helyható-
sági választásokat. Elvileg ez azt jelentené, hogy az induló 
szervezetek egy „csomagban” mutatnák be jelöltjeiket. A vá-
lasztó láthatná, hogy ezek állnak rajthoz a helyi politikában, 
amazok pedig a bukaresti politizálásban szeretnének részt 
venni. Vagyis fel lenne építve egy teljes csapat, és nem lenné-
nek mindenféle utólagos helyváltoztatások.

Azonban a kérdés nem ilyen egyszerűen eldönthető. Az 
első adódó fogas kérdés, hogy mikortól kellene bevezetni ezt 
a rendszert? Ha a közelgő választásokat már így képzeljük 
el, akkor valószínűleg az őszi parlamenti választások idő-
pontjában kellene a helyhatóságiakat is megtartani. Ez azt 
jelentené, hogy fél évvel többet maradnának tisztségben a 
mostani megyei tanácselnökök, polgármesterek, tanácsosok. 
Arról is el lehetne gondolkodni, hogy vajon követhető-e az 
a modell, ami kialakulóban van Romániában, vagyis hogy 
minden választás előtt módosítjuk vagy az időpontot, vagy a 
megválasztottak tisztségben maradásának időpontját, vagy a 
megválasztás módját, vagy mindegyiket egyszerre. Le sem tu-
dunk vonni következtetéseket egy adott rendszer hatékonysá-

gát illetően, mivel ki sem várjuk, hogy megszokottá, ismertté 
váljon. Romániában, ahol egyébként is tudjuk, hogy rengeteg 
nagyon rosszul informált választópolgár van, ezek a sűrű vál-
tások biztosan nem növelik a bizalmat a rendszer iránt, sem 
azok számát, akik értik az egész folyamatot.

Az egészben a mi magyar helyzetünk is partikuláris. 
Vagyis ha belső versengéssel számolunk (márpedig számol-
hatunk ezzel nyugodtan), akkor furcsa kényszer elé állnak a 
magyar politikai szervezetek. Míg helyi szinten versengenek 
majd, addig a bukaresti helyekért közös jelölteket kell támo-
gassanak. Illetve az is megnehezíti eleve egy alku megköté-

sét, hogy nem fog juk ismerni az esetleges harmadik szereplő 
támogatottságát. Az az érv nem áll meg, hogy Tőkésék nem 
tudnak majd felkészülni a választásokra. Hiszen nekik elvileg 
kedvez, hogy ne a tavasz végén, nyár elején legyenek a helyha-
tósági választások, hanem a jövő év végén, hiszen sokkal több 
idejük lesz rendszerépítésre (abban az esetben, ha egyáltalán 
be tudják jegyeztetni kis-magyar néppártjukat).

Aggasztó az is (és elég reális perspektíva), hogy a magyarság 
szempontjából nagyon fontos összefogási momentumot, amit a 
parlamenti választások jelentenek, átitatja majd a magyar–
magyar versengéshez kapcsolódó demagógia, amit majd Buda-
pestről is táplálnak, illetve Bukarestből is kijátszanak.

Pertinens felvetés, hogy a rendszert ne most, hanem öt év 
múlva változtassuk meg, addig még gondolkozzunk el azon, 
hogy vajon milyen intézkedés mivel jár. 

Választásosdi

NézőpoNt n Isán István Csongor

A HelyHAtóSági éS pARlAMenti válASZtáSok öSSZevonáSA

Mit gondolnak a Hargita megyei politikusok?

Kelemen Hunor: olcsóbb lenne egyszerre megszervezni mindkét választást

Kelemen Hunor: nagyobb lenne a részvétel

Az önkormányzati és parlamenti választások összevonását támogatná a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – nyilatkozta Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök a Mediafax hírügynökségnek. Szerinte így nagyobb 
lenne a szavazáson való részvételi arány, és megszervezni is olcsóbb lenne a 
választásokat. Mint elmondta, a szövetség ezt még 2008-ban javasolta. „Ez 
gazdasági, pénzügyi kérdés. Egyetlen kampányt szervezni (...) a pénzügyi 
és gazdasági válság időszakában megtakarítást jelent, mind a helyi, mind az 
országos költségvetés számára” – hangsúlyozta a szövetségi elnök. Kelemen 
szerint az összevonás másik előnye az lenne, hogy a jelölteknek dönteniük 
kellene, hová szeretnének kerülni, a parlamentbe vagy a helyi közigazgatás-
ba. A szövetségi elnök emlékeztetett, hogy többször előfordult már, hogy 
a jelölt időközben meggondolta magát, és a helyi tisztség helyett inkább a 
parlamentit választotta.


