
A Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetségnek, az erdélyi és a 
Kárpát-medencei magyaroknak 
az a közös érdekük, hogy Ma-
gyarország erős és hiteles legyen 
a régióban, tekintélye legyen Eu-
rópában, mert akkor tudja segíte-
ni a Kárpát-medencei magyarok 
érdekérvényesítését – jelentette 
ki Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke a Magyar Állandó Értekezlet 
tegnapi, plenáris ülésén, Buda-
pesten. 

A szövetségi elnök felszóla-
lásában a magyar–magyar 
és a román–magyar kap-

csolatokról értekezett, de beszámolt 
az RMDSZ román belpolitikában 
betöltött szerepéről és eredménye-
iről is. Kelemen Hunor ismételten 
üdvözölte a kettős állampolgárság 
bevezetését, hangot adva ugyanak-
kor reményének, miszerint a Magyar 
Országgyűlés bölcsen és megfontol-
tan dönt a választási törvény meg-
szavazásakor annak érdekében, hogy 

a kettős állampolgárságot igénylők 
ne legyenek másodrangú szereplők, 
és ez a kérdés ne ossza meg a magyar-
országi társadalmat sem.

A Nemzeti Jelentőségű Intéz-
mények támogatási rendszerére vo-
natkozóan az RMDSZ elnöke bölcs 
és kiegyensúlyozott döntést vár a 
Magyar Kormány képviselőitől. A 
román belpolitikáról és az erdélyi 
magyarság helyzetéről szólva Kele-
men Hunor elmondta: az RMDSZ 
a helyes, ugyanakkor a nehéz utat vá-
lasztotta, amikor a kormány koalíci-
óban elfogadta azokat a megszorító 
intézkedéseket, amelyek megóvták 
Románia gazdaságát az összeomlás-
tól. „Ebben a pillanatban a koalíció 
fennmaradása csakis az RMDSZ-től 
függ, mi pedig fenn akarjuk tartani 
ezt a politikai szövetséget. Ennek 
eredményeképpen tudtuk elfogad-
ni az új oktatási törvényt, amely az 
RMDSZ és az erdélyi magyarság 
számára az elmúlt két évtized jog-
küzdelmének egyik legfontosabb 
mérföldköve, mert ezáltal sikerült 

kiteljesíteni a kisebbségi anyanyelv-
használatot: a jogszabály ugyan-
akkor átvezet egy olyan új küzde-
lembe, amely a kollektív jogokért, 
a döntési jogokért folyik, hiszen 
ez tartalmazza már a kulturális 
autonómiának bizonyos elemeit. 
A jogszabály életbe lépése nem 
működik mindenhol akadálytala-
nul” – utalt Kelemen Hunor a Ma-
rosvásárhelyi Orvostudományi és 
Gyógyszerészeti Egyetem helyzeté-
re, hozzátéve, az RMDSZ mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a 
törvény előírásait ott is maradék-
talanul alkalmazzák. A kisebbségi 
törvényről elmondta, az RMDSZ 
nem szándékszik egy olyan jogsza-
bályt elfogadni, amelyet megfoszta-
nak minden, az erdélyi magyarság 
számára fontos előírástól, például a 
kulturális autonómia intézményes 
kereteitől, éppen ezért a Szövetség 
ragaszkodik az eredeti törvényter-
vezethez, és azt akarja elfogadtatni 
a román parlamenti többséggel – 
adja hírül a szervezet sajtóirodája.

Új titkosszolgálat, a Nemzeti In-
formációs és Bűnügyi Elemző 
Központ (NIBEK) létrehozását 
tervezi a kormány Magyarorszá-
gon. Az erre vonatkozó törvény-
javaslatot Pintér Sándor magyar 
belügyminiszter terjesztette elő. 

Csütörtöki lapszámában írta 
a Népszava és a Népszabad-
ság: a NIBEK a Magyaror-

szágon fellelhető minden adatál-
lományhoz – általában közvetlen 
elektronikus adatkapcsolat révén 
– külső közreműködés nélkül, aka-
dálytalanul hozzáférhetne majd.

Mirkóczki Ádám, a magyar par-
lament nemzetbiztonsági bizott-
ságának jobbikos tagja úgy fogal-
mazott, hogy a NIBEK nem más, 
mint „a kormány egy újabb eszköze 
az orwelli világ építéséhez”. 

A politikus arra hívta fel a 
figyelmet, hogy míg a NIBEK 
elődje, a Szervezett Bűnözés El-
leni Koordinációs Központ csak 

kérelmezhette az adatkezelőktől 
a számára szükséges információ-
kat – amelyet indokolt esetben 
meg is kapott –, addig az új szer-
vezet az emberek adataihoz aka-
dálytalanul hozzáférhetne. Ezt 
a Jobbik rendkívül aggályosnak 
tartja, hiszen „így a Fidesz vezette 
államapparátus bármikor, bárhol, 
bárkiről, bármiről információ-
kat gyűjthet, és korlátlanul fel is 
használhatja azokat” – közölte 
Mirkóczki Ádám, aki szerint mi-
után a kormány „Terrorelhárítási 
Központ néven létrehozta a saját 
magánhadseregét, egy korlátlan 
hatalmú titkosszolgálati csúcs-
szervet is fölállít”. 

Selmeczi Gabriella Fidesz-szóvi-
vő ennek kapcsán úgy fogalmazott: 
„ha diktatúráról beszélünk, akkor 
azt nem a Fidesz háza táján kell ke-
resni”. A Fidesz egy demokratikus 
párt, aggódni pedig sem a kabinet, 
sem a kormánypárt tevékenységével 
kapcsolatban nem kell – mondta.

Felmerült a szövetség szená-
tusi frakciójában, hogy saját 
jelöltet állítanának a felső-

ház elnöki tisztségére – jelentette 
be Frunda György. A szenátor el-
mondta: a szövetség felsőházi tag-
jai szerda reggel tárgyaltak Mircea 
Geoană lehetséges leváltásáról a 
szenátus elnöki tisztségéből, s mi-
vel a koalícióban nem egyeztettek 
arról, hogy egy vagy több jelöltet 
javasolnak a szenátus élére, így az 
RMDSZ-nek érdeke a saját jelölt 
állítása. A PD-L-nek támogatnia 
kellene az RMDSZ jelöltjét, így 
kiegyensúlyozott politikai konst-
rukcióként működhetne a koalí-
ció. Ha a képviselőház elnökét a 
PD-L adja, akkor a szenátus elnöki 

tisztsége az RMDSZ-t illeti meg 
– hangsúlyozta Frunda, aki hoz-

zátette, az új elnök személyéről de-
cember elsejéig dönteni kell.
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