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Emil Boc elfogadta az RMDSZ-nek 
a megüresedett kormányfőtitkári 
pozíció betöltésére tett javaslatát, 
és Dézsi Attila Hunyad megyei 
prefektust nevezte ki a kormány-
főtitkárság (SGG) vezetőjének.

Hírösszefoglaló

A tisztséget Vasile Blaga fel
sőházi elnökké való vá
lasz tásának támogatásáért 

cserébe kérte az RMDSZ. A fő tit
kárság annak ellenére, hogy mű
ködése, tevékenysége viszonylag 
kevéssé mediatizált, a legfontosabb 
kormányzati intézmények közé tar
tozik – írja a Gândul. Az SGG ha
táskörébe tartozik a kormányülések 
előkészítése és monitorizálása, a 
törvénytervezetek véleményezése, 
a kormány teljes munkaapparátu
sának koordinálása, több állami in
tézmény – köztük az Országos Sta
tisztikai Hivatal és az Állami Titkok 
Nyilvántartásának Országos Irodája 
tevékenységének – összehangolása. 
Továbbá feladata a mi nősített in
formációk védelmét el látó rendszer 
megszervezése, a kormányülések 
informatikai rend szerének admi
nisztrálása és fej lesztése, a kormány 
képviselete az igazságszolgáltatás 
előtt, azokkal a minisztériumok

kal együtt, amelyeknek kötelessége 
iratokat előkészíteni azokban az 
ügyekben, amelyekben a kormány 
érintett. Ugyanakkor az SGG alá
rendeltségébe tartozik az Állami 
Protokoll Vagyonkezelő is, amely
nek feladata a protokollcélokra 
fenntartott ingatlanok adásvéte
le és adminisztrálása. A hatályos 
törvénykezés szerint az SGG a 
kormányappaprátus részét képezi, 
önálló jogi személyiséggel rendelke
zik, biztosítja a kormány által kibo

csátott dokumentumok megfelelő 
technikai kezelését, foglalkozik a 
kormány szervezési, jogi, gazdasági és 
műszaki és egyéb jellegű problémá
ival, ugyanakkor a kormányzaton 
belül összekötő és stabilizáló sze
repkörrel bír, biztosítja a döntésho
zás folyamatához szükséges keretet.  
Az SGG volt vezetői szerint a kor
mányfőtitkári pozíció birtokosa 
hatással van a kormányüléseken 
meghozott döntésekre, a kormány
ügynökségek működésére, de főleg 

az állami vagyonkezelő tulajdo
nában lévő ingatlanok kulcsainak 
őrzése jelent nagy befolyást. Az in
gatlanok összértéke megközelítőleg 
250 millió euró, és bérbe adhatók 
vagy bérmentve is használhatók a 
vagyonkezelő döntése alapján. A 
Gândulnak nyilatkozó volt hiva
talosságok szerint az ingatlanok 
pontos ára az ingatlanpiaci áraktól 
függ, ezért lehetetlen pontosan 
megbecsülni, mennyit érnek ezek 
az épületek. Az állami vagyonke
zelő vagyona 2004ben az utol
só, hivatalos felmérés szerint 213 
millió euróra volt tehető. Idén 
novemberben a 733 ingatlan, ame
lyet a vagyonkezelő a kormány jó
váhagyásával árverésre bocsájtott, 
164 millió eurót ért. Átlagot 
számolva és kiterjesztve ezt az ér
téket mind az 1100 ingatlanra, az 
öszérték 250 millió euróra tehető.  
Ilie Bolojan, Nagyvárad PNLs 
polgármestere, az SGG 2007–
2008 közötti elnöke szerint a mi
niszterrangú főtitkár hatalmas 
államvagyon felett rendelkezik, 
létesítményeket ad ki alapítványok
nak, barátoknak vagy rokonoknak. 
Az intézmény Románia húszéves 
rákfenéje, egy kelés az ország testén 
– jelentette ki Bolojan.

A Kárpát-medencei Magyar Kép-
viselők Fórumán Izsák Balázs, a 
Székely Nemzeti Tanács elnöke 
módosító indítványt nyújtott be a 
magyar választójogi törvényhez. 
Javasolta, hogy Székelyföld mint 
különálló, külföldi választókerület 
jelenjen meg a magyar választási 
törvényben.

HN-információ

Egyetlen napirendi pont szere
pelt a Kárpátmedencei Ma
gyar Képviselők Fórumának 

plenáris ülésén: a magyar válasz
tójogi törvény megvitatása. A tör
vénytervezet a választói jogot kiter
jesztené a Magyarországon állandó 
lakhellyel nem rendelkező magyar 
állampolgárokra is, de ők csak a 
pártlistákra adhatnák le a szavaza

tukat. A Székely Nemzeti Tanács 
képviseletében Izsák Balázs, a tes
tület elnöke terjesztett be módosító 
indítványt. Tekintettel arra, hogy 
az egyszerűsített honosítási eljárás 
nyomán máris nagyszámú magyar 
állampolgár él Magyarország hatá
rain kívül, és ezek jelentős hánya
da Székelyföldön, ezért javasolta, 
hogy Székelyföld mint különálló, 
külföldi választókerület jelenjen 
meg a magyar választási törvény
ben. Az indoklásban elhangzott: 
a román választási törvény szerint 
Romániának is van külföldi vá
lasztókerülete, amely négy egyéni 
választókörzetből áll. 

A magyar állampolgárok 
egyenlősége, amely mellett Ma
gyarország kormányának tagjai 
többször is hitet tettek, csak akkor 

valósul meg, ha ugyanazon válasz
tási rendszer szerint szavazhatnak 
a Magyarországon állandó lakhely
lyel nem rendelkező választópol
gárok, mint az anyaországiak. A 
javaslat magyarországi társadalmi 

elfogadottságát növelhetné, ha 
magyarországi pártok állítanának 
jelölteket a külföldi választókerü
letekbe, ilyen módon integrálva a 
magyar közéletbe a határokon túli 
képviselőket. 

> Kovászna megye: a közigazgatá-
si bírósághoz fordul a prefektusi hi-
vatal. A kormányhivatal megtámadja 
a Kovászna Megyei Tanács határozatát 
a Kovászna megye határainak módo
sítására és egy Székelyföld nevű köz
igazgatási régió létrehozásáról szóló 
népszavazásra vonatkozóan – jelentet
te be György Ervin prefektus tegnapi 
sajtótájékoztatóján. „ Jóllehet átirat
ban értesítettük a tanácsot, hogy leg
alább két pontban nem tartották be a 
törvény által szabályozott eljárást – a 
népszavazásra vonatkozó határozatter
vezetet elégtelen számú tanácsos írta 

alá, és a határozat kidolgozásakor nem 
tartották be a normatív jogszabályok
ra vonatkozó átláthatósági előírást –, 
a tanács nem vonta vissza a határoza
tot, így kénytelenek vagyunk megtá
madni azt a közigazgatási bíróságon 
– mondta a kormánymegbízott. Új
ságírói kérdésre a prefektus elmondta, 
a felszólítás után sem szokták azonnal 
megtámadni a hibás határozatokat, 
ezzel is időt hagyva arra, hogy az illető 
hatóság „elgondolkozzon” azon, hogy 
nem akarnáe módosítani álláspont
ját – hiszen senkinek nem szolgálja 
az érdekét, hogy pereskedjünk az ön

kormányzatokkal – mondta György 
Ervin.

> Megalakultak a MOGYE inté-
zetei. Több hónapnyi vita után meg
alakultak a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
intézetei. Önálló magyar intézetet 
nem hozott létre a MOGYE szenátu
sa, egy „vegyes” (román–magyar) in
tézet élére azonban magyar oktatót is 
kineveztek: a  Gyógyszerészeti Kar két 
intézetét dr. Imre Silvia és dr. Ciurea 
Adriana egyetemi előadótanár vezeti. 
A magyar oktatók – köztük Nagy Örs 

rektorhelyettes – azt kérték a szená
tustól, hogy önálló magyar intézetek 
alakulhassanak. Ezt az új felsőoktatási 
törvény a multikulturális egyetemek 
esetében előírja. Az egyetem szenátusa 
azonban ellenállt a kérésnek, ezért már 
a nyár folyamán többször demonstrál
tak a MOGYE diákjai. Az október 6i 
megemlékezéseken a marosvásárhelyi
ek a magyar érdekvédelmi szervezetek 
felhívására az egyetem bejáratánál 
tüntettek. Az oktatási minisztérium 
többször jelezte, hogy ha a szenátus 
nem tesz eleget a követeléseknek, ak
kor retorziókat alkalmazhatnak. hí
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VálaSztáSI törVény:
VISSzatáncolt a PDl

Egykamarás
parlament?

a PDl visszalépett attól a koalíci-
ós egyezségtől, hogy az rMDSz 
javaslatára 388-ra csökkentsék 
a képviselők és a szenátorok 
számát, mivel a modellezések 
szerint a szövetség a jelenlegi-
nél több szenátori mandátumot 
szerezne az új rendszerben.

HN-információ

Megszüntetné a PDL a 
sze nátust, a képviselők 
számát pedig 300 főben 

maximalizálná. Az új rendszer sze
rint a csökkentett létszámú, 88 tagú 
szenátusba 11 RMDSZes szenátor 
jutna be, ez pedig demokrata párti 
források szerint mesterségesen, a 
megyék lakosságának nagyságát 
figyelmen kívül hagyva növelné 
a szövetség szenátorainak számát 
– jelentette a Mediafax. A PDL 
így lemond a képviselőház és a 
szenátus létszámának csökken
téséről, és a jelenlegi rendszert 
tartja megfelelőnek. Gheorghe 
Flutur, a PDL első alelnöke úgy 
nyilatkozott: pártja számára pri
oritást képez, hogy 2012 elején 
úgy módosítsák az alkotmányt, 
hogy a parlamentnek csak egy, 
300 tagú kamarája legyen.  
Kelemen Hunor a bukaresti rá
diónak nyilatkozva elmondta, az 
RMDSZ soha nem támogatta a 
parlamenti tagok ilyen draszti
kus létszámcsökkentését. Mivel 
a PDL visszatáncolt, ezért egy 
időre félreteszik a választási 
törvény módosításának kérdés
körét. Az RMDSZ elnöke sze
rint a „félretevés végleges”, azaz 
a jelenlegi ülésszak végéig szól. 
„Úgy tűnik, nem tudunk meg
egyezni azt illetően, hogy mi
ként csökkentsük a parlamenti 
tagok létszámát, nem akarják a 
mi változatunkat támogatni, mi 
pedig az ő elképzelésükkel nem 
értünk egyet” – jelentette ki Kele
men a bukaresti rádiónak. A szö
vetségi elnök elmondása szerint 
a PDL a jelenlegitől különböző 
egyéni választókerületes rend
szert vezetne be, az pedig kétpó
lusúvá tenné a román politikai 
rendszert. Az RMDSZ pedig to
vábbra is egy kompenzációs rend
szert szeretne. Kelemen elmond
ta, a választások összevonása az 
egyetlen téma, amellyel ebben a 
pillanatban mind a PDL, mind az 
RMDSZ egyetért.

FontoS korMányzatI IntézMényt Irányíthat az rMDSz

Dézsi Attila az új kormányfőtitkár

Dézsi Attila Hunyad megyei prefektust nevezték ki a kormányfőtitkárság vezetőjének

Izsák Balázs: integrálni a határon túli képviselőket a magyar közéletbe
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Székelyföld, választókerület


