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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mi állhat a 2018. 
májusi romániai politikai válság hátterében?”

Pataky István

Viorica Dăncilă miniszterelnök színre lépésével megszűntek a román kor-
mányzóerő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) belső konfliktusai, de kiéleződött 
a szembenállás Klaus Johannis, a jobboldali-liberális államfő és a balol-

dali kabinet között. Úgy tűnik, Liviu Dragnea PSD-elnök a harmadik nekifutásra 
megtalálta azt a kormányfőt, akinek a lojalitásában biztos lehet. A politikában 
magabiztosan mozgó Dăncilă az ellene irányuló karaktergyilkossági kísérletek el-
lenére akár a 2020-ban esedékes választásokig is hivatalában maradhat, hacsak 
nem következik be az, ami azonnal felrobbantaná a belpolitikát: Dragnea elítélése 
a Tel Drum cég korrupciós ügyében – amit a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
az államfő által felügyelt polgári titkosszolgálat (SRI) javaslatára kezdeményezett.

A PSD és koalíciós partnere, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 
alkotta parlamenti többségnek több mint egy év kellett, hogy keresztülvigye a 
törvényhozáson az „igazságügyi reformnak” a kormány befolyását növelő módosí-
tásait. Most a Btk. és az eljárásjog módosítása – az alkotmányellenesnek bizonyult 
cikkelyek kijavítása, az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatainak és az ár-
tatlanság vélelméről szóló európai irányelvnek a gyakorlatba ültetése – következik, 
amit az ellenzék a vádhatóság korlátozása miatt ellenez. De kezdetét veszi a nem-
zetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó és a belső elhárítás hatásköreit szabályozó 
törvények felülvizsgálata is. Ezt vezették fel azok a nyilvánosságra került titkos 
megállapodások, amelyeket a különböző titkosszolgálatokkal kötött a DNA, illetve 
a legfőbb ügyészség.

Egyre hangsúlyosabbak a külpolitikai témájú viták a kormányzat és az államfő 
között. A V4-hez, a kelet-közép-európai térséghez való viszonyulás után Jeruzsá-
lem kérdése a vártnál nagyobb vitát gerjesztett. A kormány a közös uniós álláspont 
ellenére, az Amerikai Egyesült Államok példáját követve, elköltöztetné Tel-Avivból 
a román nagykövetséget, Johannis elnök viszont nem. Liviu Dragnea ily módon 
igyekszik szoros, bizalmi kapcsolatba kerülni Donald Trump amerikai elnökkel, 
illetve annak adminisztrációjával. Washingtonnak a bukaresti belpolitikára gyako-
rolt erőteljes befolyása évek óta közismert, az USA nagykövete – a diplomáciában 
szokatlan módon – határozott véleményt nyilvánít egyes kormányzati lépésekről. 
Klaus Johannis volt a régióból az első vezető, akit Trump a Fehér Házban fogadott, 
s a román ellenzék vezéralakjának számító jobboldali-liberális elnök jelenleg is az 
amerikaiak bizalmi emberének számít. Ezt nyilván nehezen viseli a PSD. Dragnea a 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/romania-furata-cine-sunt-oamenii-din-spatele-tel-drum-si-rolul-lui-liviu-dragnea-880554
https://magyaridok.hu/kulfold/bukaresti-verseny-washington-kegyeiert-3033013/
https://magyaridok.hu/kulfold/bukaresti-verseny-washington-kegyeiert-3033013/
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lépéssel Binjamin Netanjahu izraeli kormányfőnek is a kedvében járna, akivel sze-
mélyes jó viszonyban van.

Johannis nemrég arra bátorította Washingtont, hogy növelje a jelenlétét Ro-
mániában, ugyanakkor Brüsszelre és Berlinre is figyel. A fő európai kérdésekben 
általában Angela Merkel kancellár vonalát képviseli. Dăncilă izraeli vizitje, s az 
azt megelőző román–szerb–bolgár–görög találkozón való részvétele azt jelzi, a 
kormány nem hagyja, hogy a külpolitika kizárólagos irányítója Johannis legyen. Ro-
mánia látja el 2019 első félévében az uniós elnökséget, s a kormány nem hagyhatja, 
hogy az elnökválasztás évében az azon várhatóan újra induló Johannis legyen az 
uniós színpad főszereplője. Az egyik csatát e téren már elvesztették Dragneáék: 
az EU 2019. márciusi csúcstalálkozója Nagyszebenben lesz, a szász származású 
államfő szülővárosában, sikeres polgármesterségének helyszínén.

A romániai politikai megosztottság mélyebb, mint valaha. Johannis és a kormány 
között totális médiaháború indult, amikor e hónap elején az államfő a jeruzsálemi 
nagykövetség ürügyén a miniszterelnök lemondását sürgette. A csapatok mindkét 
oldalon felsorakoztak: a PSD és az ALDE alkotta koalíció, valamint az azt a parla-
menti szavazataival támogató Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
az egyiken, az ellenzéki jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a liberális Ment-
sétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a nacionalista jobboldali Népi Mozgalom 
Pártja (PMP) a másikon. A korábban a legtarkább koalíciókról és pártváltásokról 
ismert román politikai élet megmerevedett, bikolorrá vált. Az „átjárási” hajlandóság 
csak a PNL-be nemrég beolvadt Demokrata Pártban (PD) van meg, s a képviselőit 
nagy erővel igyekszik megnyerni az ALDE. A népszerűségi mutatók alig változtak az 
elmúlt két évben: a PSD – bár kisebb, 45 százalék körüli támogatással – ma is az 
élen áll, a második helyen lévő PNL kedveltsége minimálisan (nagyjából 25 száza-
lékra) emelkedett.

A magyar–román gazdasági együttműködés kifejezetten intenzív, míg az állam-
közi politikai kapcsolatok két pillérre támaszkodnak: egyrészt az RMDSZ elnöke, 
Kelemen Hunor közvetítésével Orbán Viktor kormányfő és Liviu Dragnea PSD-elnök 
között zajló telefonos egyeztetésekre, másrészt a külügyminiszteri tárgyalásokra. 
Az Orbán–Dragnea-telefonbeszélgetések nyilvános része rendre a megszüntetett 
marosvásárhelyi magyar tannyelvű római katolikus iskola újraalapításának immár 
szimbolikussá vált ügyéről szólt. A két külügyminiszter rendszeres megbeszélései 
azt jelzik, egyes uniós kérdésekben közös álláspont körvonalazódik. Mindkét kor-
mányt támadások érik Brüsszelből, ami szintén egyfajta kölcsönös szolidaritási 
reakciót vált ki.

Johannis részéről a csendes elzárkózás jellemző Magyarország kapcsán: rit-
kán bírál, és a közeledést elutasítja. A magyar–román államközi együttműködésben 
fontos szempont lehet a 2019 végén esedékes romániai elnökválasztás is. Volt már 
ugyanis példa arra, hogy a külhoniak körében óriási népszerűséggel rendelkező 
Orbán Viktor javaslata döntően befolyásolta az erdélyi magyarok hozzáállását és 
azzal egy romániai népszavazás kimenetelét (a Traian Băsescu leváltásáról szóló 
2012-es referendumot). S miután jelenleg zökkenőmentes az RMDSZ és a magyar 

https://magyaridok.hu/kulfold/bukaresti-verseny-washington-kegyeiert-3033013/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/video-klaus-iohannis-solicit-demisia-premierului-viorica-dancila-919889
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kormány relációja, az a román elnökjelölt, akinek a támogatására buzdít a Kelemen 
Hunor vezette párt, s akiről pozitívan nyilatkozik a magyar miniszterelnök, máris 
öt-hat százalékos előnyre számíthat az erdélyi magyarok szavazatai révén, ami el is 
döntheti a várhatóan kiélezett küzdelmet.

BaraBás t. János

A mostani román belpolitikai feszültségek mélyebb oka a politikai–gazdasá-
gi–titkosszolgálati elit hatalmi egyensúlyának az utóbbi másfél évtizedben 
tapasztalható megbillenése és az érintettek küzdelmének a felerősödése, 

amihez az alábbi folyamatok járultak hozzá:
• A 2004-ben hatalomra került, jobboldali Traian Băsescu államfő által be-

vezetett reform elősegítette a polgári titkosszolgálat, az SRI egyre nagyobb 
befolyáshoz jutását. A szervezet a cégei és delegált emberei révén 2010 után 
már döntő szerepet játszott a gazdasági életben, a médiában, de hatással 
volt az ügyészek, bírák kinevezésére és a politikusok karrierjére is.

• A SRI hatalmának növekedésével egyre csökkent a többi szolgálat, pl. a 
hírszerzés (SIE) befolyása. (Ez utóbbi összefügg azzal, hogy a SIE miatt 
sikertelen maradt a moldovai román nemzetpolitika.) A szolgálatok fokoza-
tosan a politikai küzdelem terepévé váltak.

• Románia geopolitikai szerepe folyamatosan nőtt az USA számára, így Wa-
shingtonban fontos lett a nemzetbiztonsági kockázatnak tekintett romániai 
korrupció visszaszorítása. E célból – amerikai tanácsadók segítségével és 
az EU elvárásainak megfelelően – létrejött a SRI és az ügyészségek együtt-
működése, amely leginkább a kiterjedt vidéki hálózatokkal rendelkező PSD-t 
sújtotta, s a politikai küzdelemben előnybe helyezte a jobboldali kötődésű 
államfőt és az általa felügyelt nemzetbiztonsági tanácsot (CSAT).

• Az uniós tagságból eredő gazdasági fejlődés Bukarest mellett öt erdélyi 
város (Temesvár, Kolozsvár, Szeben, Brassó, Arad) térségének kedvez, az 
ország többi része fokozatosan leszakad. Mindez átrendezi a vidéki érdek-
csoportok erőviszonyait, és a hatalmi technikákat is befolyásolja.

A román politikai elit a reformokról szóló vita helyett a hatalom manipulatív 
növelésének az eszközeit keresi. Ennek jele az izraeli román nagykövetség áthelye-
zésével kapcsolatosan az államfő és a miniszterelnök között kipattant konfliktus, 
egymás lemondásra való felszólítása.

A jelenlegi helyzet közvetlen előzményeit az elmúlt hónapok éles politikai küzdel-
mei jelentik. A kormányfő és az igazságügy-miniszter kérésére a SRI március elején 
nyilvánosságra hozta a DNA-val 2009-ben aláírt együttműködési protokollumot, és 
azt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM) és az igazságügy-minisz-
tériumhoz is elküldte véleményezésre. (A lépést ellenzéki politikusok is támogatták.) 

https://www.europafm.ro/wp-content/uploads/2018/03/Protocol_declasificat-SRI.pdf
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22372253-deputatul-usr-din-comisia-parlamentara-sri-cerut-csm-pronunte-daca-protocolul-ntre-sri-parchetul-general-afectat-independenta-justitiei.htm
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A kormányzati politikusok és a sajtó által hangoztatott vádak szerint a két szervezet 
megállapodása sérti a demokráciát és a nemzetbiztonságot, mert a részes felek a 
kormány és a parlament megkerülésével alakítják a politikai életet, hiszen pl. a SRI 
javaslatára és bizonyítékaival (kétes eszközöket is bevetve) kezdenek vizsgálatot 
politikusok ellen, hogy azzal a bizalmatlanság légkörét keltsék.

A korrupció elleni fellépés hatására az utóbbi években csökkent a lakosságnak a 
parlament, a pártok, az ügyészségek, az ortodox egyház és a titkosszolgálatok iránti 
bizalma. Az elnöki hivatal, a hadsereg, az önkormányzatok és a civil szervezetek 
őrizték meg a legjobban a támogatottságukat – ők a relatív győztesei a mostani 
belpolitikai küzdelemnek. A SRI–DNA alkotta páros működése tehát lényegileg ala-
kítja a politikai folyamatokat.

Az ügy megértéséhez tudni kell, hogy Románia uniós és NATO-tagságának a 
feltétele volt a korrupció elleni küzdelem, valamint az igazságügy reformja, és ezeket 
az Európai Bizottság félévenként megjelenő országjelentése azóta is számon kéri a 
bukaresti kormányon. A szűk körű legfelsőbb elitben összefonódik a titkosszolgálat, 
a politikum, valamint az üzleti és a médiavilág. Ezt jelzi, hogy a tíz leggazdagabb 
román közül majdnem mind tagja volt, vagy az ma is a titkosszolgálatnak, az ál-
lamtitkárok és a miniszterek harmada pedig a Mihai Viteazu Nemzeti Hírszerző 
Akadémián folytatott tanulmányokat vagy vett részt továbbképzésen.

Az országban valóban komoly méreteket ölt a korrupció, virágzik a feketegazda-
ság, a parlamenti képviselők nagy része egyben vállalkozó is, és gyakran az állammal, 
az önkormányzatokkal üzletelnek. A politikai elit – bár elvben ellenérdekelt volt – 
Traian Băsescu idején úgy döntött, hogy a kormányzás hatékonysága érdekében 
visszaszorítja a korrupciót. Akkor már nemcsak az uniós finanszírozásoktól estek 
el, de a moldovai románbarát politikusok korrupciója (s így Vlad Filat kormányfő 
letartóztatása) miatt látványosan megbukott az ottani román nemzetpolitika is.

A SRI és a DNA számos alkalommal lépett fel a korrupció ellen az elmúlt 
években, de megnőtt a visszaélésekre panaszkodók száma is. A DNA a vádlottak 
rokonainak büntetlenséget ígér, ha terhelő vallomást tesznek; nincs elég idő a véde-
lem felépítésére; az SRI lehallgatásai nem feltétlenül jogszerűek. (Például a korábbi 
kolozsvári alpolgármester, Horváth Anna elleni titkos műveletek indoka az volt, hogy 
az RMDSZ helyi önkéntesei 60 fesztiválbelépőt kaptak egy magántámogatótól, s 
ez nemzetbiztonsági kockázat.) Nyugatról is többször kifogásolták az ellenzéki 
üzletemberek elleni eltúlzott fellépéseket. (Pl. Alexander Adamescut a fellebbezés 
lehetősége nélkül zárták be az ítélethozatal másnapján, s ezt még a brit kormány is 
szóvá tette.) A gyanú szerint a DNA politikai rendőrséggé vált.

Meglátásom szerint a korrupció elleni küzdelem az érdekcsoportok közötti 
vetélkedéssé degradálódott, a tét az igazságszolgáltatás fölötti befolyás meg-
szerzése, ráadásul maga a SRI a legkorruptabb intézmény. Az egy éve leváltott 
ügyvivő igazgatót, Florian Coldea tábornokot, nagyvállalkozót az egyik hajdani 
beosztottja a SRI-nek szánt amerikai segélyek eltulajdonításával is vádolja – ami 
az FBI-t is érdekli. A titkosszolgálatok működésére jellemző a vezetőik magáncé-
gének, a Hexi Pharmának, az ügye: elérték az egészségügyi minisztériumnál és a 

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22372385-codrin-stefanescu-secretar-general-adjunct-psd-protocolul-sri-parchetul-general-ncalca-flagrant-constitutia-acum-putem-vorbi-despre-latura-penala-tuturor-faptelor-petrecute.htm
https://mno.hu/hatarontul/torokszorito-pillanatok-mikozben-romaniaban-megszunt-a-jogallam-2455819
https://mno.hu/hatarontul/torokszorito-pillanatok-mikozben-romaniaban-megszunt-a-jogallam-2455819
https://english.hotnews.ro/stiri-top_news-22370368-businessman-alexander-adamescu-attempting-dodge-extradition-from-britain-romania-arrested-london.htm
https://www.bugetul.ro/dezvaluiri-bomba-despre-afacerile-familiei-lui-florian-coldea-probleme-cu-fiscul-inca-de-la-infiintarea-companiei/
https://www.incisivdeprahova.ro/2018/02/19/explozivflorian-coldea-anchetat-de-fbi-pentru-deturnare-de-fonduri/
http://evz.ro/scandal-hexi-pharma-dezvaluiri.html
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nagyobb kórházaknál, hogy az orvosi eszközök kizárólagos szállítója, kereskedője 
a cég legyen, miközben a piaci árnál jóval drágább, rossz minőségű termékeket ad 
el nekik – vetélytársak nélkül. Az ügy arra világít rá, hogy az informális kapcsolat-
rendszerek révén országos fontosságú üzletek jönnek létre, a hatalmi elit érdekeinek 
megfelelően.

A SRI–DNA-protokollum botrányának hátterében több hatalmi kérdés is meg-
húzódik:

• Az 1990-es évek „bányászjárásainak” (az állam vélt ellenségei elleni, bányá-
szok által elkövetett erőszaknak) az újabb ügyészségi vizsgálata, Ion Iliescu 
állam- és Petre Roman kormányfő felelőssége. Ez az akkori domináns, a 
Securitatéhoz kötődő érdekcsoportot sértheti, akik jelenleg főleg a PSD má-
sodik vonalában találhatóak. Ők az elmúlt hetekben Gelu Voican-Voiculescu 
volt miniszterelnök-helyettes és Răzvan Theodorescu egykori kulturális mi-
niszter vezetésével politikailag aktivizálódtak, és pártalapításra készülnek.

• Az ügyészség vizsgálja a 2009-es választásokat, mert felmerült, hogy a SRI 
által felügyelt központi szerver lehetett a szavazatcsalás eszköze. Akkor már 
amerikai tanácsadók dolgoztak a SRI-ben és a belügyminisztériumban, a 
nagykövet nyíltan támogatta a Moszkvához húzó, korrupt baloldali kormány 
leváltását. Meglepetésszerűen ismét Basescu győzött, így a kivizsgálás az 
ő idején kialakult (és a mostani) ellenzékhez közeli köröket sérti (pl. Coldea 
tábornokét). Jellemző, hogy a SRI és a DNA támogatásán olyan fontos mé-
diumok szorgoskodnak, mint a Hotnews.ro hírportál, a Realitatea TV vagy az 
Europa FM rádió. Ez a tábor megkerülhetetlen a médiában, és a magyarság-
kép alakításáért is ők a fő felelősek.

• Ügyészségi vizsgálat zajlik korrupció vádjával Liviu Dragnea PSD-elnök el-
len, s ez beindított egy „öröklési küzdelmet” a kormányon belül. A legjobban 
érintett dél-romániai pártelit a DNA–SRI-páros háttérbe szorítását igyekszik 
elérni a törvényhozásban és a szolgálatok átstrukturálása során. A kormány 
és a SIE oldalán lévő média (az Antena- és az Adevarul-csoport) kevésbé 
foglalkozik magyar ügyekkel.

Az előbbiekből kitűnik, hogy ebben a politikai küzdelemben nincsenek határo-
zott frontvonalak, a szolgálatok és a politikusok is védik kiváltságaikat.

Fontos és előremutató, hogy a vezető román üzletemberek egy kompromisszum-
mal zárnák le ezt a vetélkedést (pl. Ion Ţiriac, a leggazdagabb vállalkozó többször 
is kifejtette, hogy a belpolitikai harc helyett adóreformra, vállalkozóbarát politikára 
van szükség). A javaslat szerint a DNA–SRI-protokollumot egy technikai együtt-
működésre kellene szűkíteni, az ügyészségi eljárások számának csökkentésére és 
alaposabbá tételére lenne szükség, és a politikumnak új elveket kell megfogalmaz-
nia a korrupció elleni küzdelem terén. Regionális biztonsági megfontolásokból ezt 
támogatja a legfontosabb partner, az USA is – derül ki a nagykövetük nyilatkoza-
taiból. A kompromisszum úgyis csak a nyilvánosságnak szólna, a lényegi döntések 
továbbra is szűk körben, a titkosszolgálatok által determináltan születnek.

https://www.europafm.ro/kovesi-exclusiv-la-europa-fm-ofiterii-sri-au-facut-doar-activitati-tehnice-prevazute-de-lege/
https://www.europafm.ro/kovesi-exclusiv-la-europa-fm-ofiterii-sri-au-facut-doar-activitati-tehnice-prevazute-de-lege/
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-22036792-ion-tiriac-discutia-comisia-economica-din-senat.htm
http://evz.ro/klemm-sua-dna-kovesi.html
http://evz.ro/klemm-sua-dna-kovesi.html
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Romániában az érdekcsoportok regionális szinten működnek: a PSD inkább a 
Regátban (Ó-Romániában), a PNL Erdélyben és a Bánátban, az alternatív és szél-
sőséges pártok pedig inkább Bukarestben népszerűek. Érdemes megfigyelni, hogy 
„össznemzeti érdeket” elsősorban a szolgálatok és az ügyészség párosa tudott 
szolgálni, ám amikor a folyamat belpolitikai érdekcsoport-küzdelemmé válik, akkor 
a regionális érdekcsoportok érvényesülnek. Nagy-Románia létrejöttének centenári-
umán a pártpolitika még nem egy egységes nemzetállam képét mutatja.

Pászkán zsolt

A Klaus Johannis államfő és a fő kormánypárt, a Liviu Dragnea által vezetett 
PSD között kirobbant, a másik fél lemondásának követelésével kialakult 
botrány azt mutatja, hogy a kormány akár a román külpolitika kohézióját is 

hajlandó feláldozni, ha az elősegíti számára a belpolitikai befolyás kiterjesztését 
és a 2019 végére tervezett elnökválasztás megnyerését. Bár Viorica Dăncilă kor-
mányfő a média figyelmének a központjában van, inkább csak statisztaszerepet 
játszik. A külpolitikának a rövid távú belpolitikai céloknak való ilyen fokú alárende-
lése viszont figyelmeztető jel lehet Románia szomszédjai és euroatlanti partnerei 
számára egyaránt.

A romániai politikai struktúrában a közvetlen elnökválasztásból fakadóan erős 
legitimitású elnök viszonylag korlátozott hatáskörrel rendelkezik. A három fő terület, 
amelyen az ügyek menetébe érdemi beleszólása van: a külpolitikai stratégia kidolgo-
zása, a nemzetbiztonsági feladatok (a titkosszolgálatok és a hadsereg munkájának) 
koordinálása és a főügyészek kinevezése. Ha az államfő és a miniszterelnök nem 
ugyanahhoz a politikai oldalhoz tartozik, ezek azok a területek, amelyeken a politikai 
frontvonal végighúzódik. A jelen állás szerint jövőre is „baloldali” kormány alatt akar 
a jobboldali-liberális kötődésű Johannis elnök a második elnöki mandátumáért in-
dulni.

Nem véletlen tehát, hogy a ma kormányzó PSD–ALDE-koalíció épp e területeken 
indított frontális politikai támadást. De míg az igazságüggyel kapcsolatos törvé-
nyek, illetve a főügyészek kinevezésére vonatkozó döntések és hatáskörök esetében 
a korrupciós és/vagy más büntetőügyekben közvetlenül érintett vezető politikusok 
(köztük Liviu Dragnea és a PNL elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu) „túléléséről” 
(a börtön elkerüléséről) is szó van, a másik két ügyben teendő lépéseket jelenleg 
főleg a középtávú választási érdekek határozzák meg.

Az államfő igazságüggyel kapcsolatos hatáskörei megnyirbálása már az év 
elején megkezdődött: részben az ügyészek kinevezésére vonatkozó törvények 
módosítására (az elnöknek a folyamatból való kizárására) tett kísérlettel – amit 
az alkotmánybíróság (CCR) egyelőre elutasított –, részben az igazságügy-minisz-
ter által a DNA főügyésze, Laura Codruţa Kövesi leváltásáért indított támadással, 
amelyet azonban Johannis megtagadott. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos 

https://romanialibera.ro/politica/cum-poate-fi-scos-iohannis-din-ecuatia-dna-712921
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95048-frissitve-klaus-johannis-allamf-nem-valtja-le-laura-codru-a-kovesit
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95048-frissitve-klaus-johannis-allamf-nem-valtja-le-laura-codru-a-kovesit
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változtatási szándék az elnökválasztásig még többször elő fog bukkanni, pedig 
emiatt nemcsak a közvélemény egy jelentős részével, de az EU-val is szembekerül, 
amely az uniós alapokhoz való hozzáférés korlátozásával fenyegetik Romániát.

A PSD–ALDE-kormány második támadási iránya a hadsereget és a titkosszol-
gálatokat érinti, miközben kényesen egyensúlyoznia kell a katonai kiadások ügyében 
erélyesebben fellépő USA elvárásai és a saját elnökválasztási érdekei között (nem 
valószínű, hogy tálcán kínálnák fel Johannisnak a hadseregfejlesztéssel kapcso-
latos várható sikereket). E problémákat tetézi a gazdasági növekedés csökkenése 
miatt szűkülő költségvetési háttér is. Ha ugyanis a költségvetésben továbbra is a 
jelenlegi aggasztó tendenciák mutatkoznak – a tervezettnél kisebb bevételek, fede-
zetlen béremelési ígéretek a közszférában, magas külkereskedelmi hiány –, nehéz 
lesz a külföldi fegyvervásárlásokra tett ígéreteket belföldi megszorítások – az ál-
lami beruházások visszafogása, a közalkalmazotti béremelések elmaradása, az 
adóteher növelése, a nyugdíjak csökkenése, stb – nélkül teljesíteni. Kérdés, hogy 
miért „érné” meg a kormánynak, hogy ilyen áron elősegítse Johannis kampányát. 
Azt, hogy a koalíció „kiskapukat” keres e dilemmára, az is bizonyíthatja, hogy ta-
valy a képviselőik késleltették a Patriot rakéták beszerzésére vonatkozó döntést, 
és módosítanák a fegyverbeszerzési szabályokat (lehetővé tennék, hogy a parla-
ment megakadályozza az ilyen beszerzéseket). Szintén itt említendő, hogy Dragnea 
házelnök bejelentette: a koalíció módosítani kívánja a titkosszolgálatok működé-
sét szabályozó törvényeket. Ez azért tűnik lényegesnek, mert nem előzte meg a 
Johannis által vezetett CSAT döntése.

Az államfői hatáskörök harmadik területén belül pedig a tel-avivi román nagy-
követség Jeruzsálembe költöztetésére vonatkozó (azóta esetlegesre módosított) 
kormányzati szándék nemcsak az elnök azzal kapcsolatos (a CCR által 2012-
ben egyértelművé tett) jogait kérdőjelezte meg, de olyan választás elé is állította 
Johannist, amelyből semmiképp sem kerülhetett ki győztesen. Egyrészt ugyanis 
a kormány nem hozhatott ilyen döntést a megkérdezése nélkül, s így a provokáció 
szó nélkül hagyása mintegy „nyugtázta volna” a jogfosztást. Másrészt akár az át-
költöztetést „puhított formában” bejelentő kormány mellé, akár az azt elutasító (és 
Federica Mogherini biztos által ezt megerősítő) Európai Bizottság mellé áll, annak 
a folyamatos felhánytorgatásával igyekeznek majd ártani az államfő külpolitikai te-
vékenységének. A helyzet olyannyira váratlanul érte Johannist, hogy először eléggé 
óvatlan, könnyen antiszemitának minősíthető kijelentést tett, így néhány órával ké-
sőbb elnézést kért érte.

Az államfő elleni mindhárom politikai támadás azt jelzi, hogy a kormánykoalíció 
semmit sem kíván a véletlenre hagyni, és bár még nem sikerült megfelelő jelöltet 
találniuk a közelgő elnökválasztásra – vagy legalábbis még nem álltak elő vele –, 
minden erejükkel igyekeznek aláásni a jelenlegi elnök újraválasztási esélyeit. Ez a 
politikai mozgás határozza meg a következő hónapok belpolitikáját, s készíti elő a 
terepet a lényegi hatalmi küzdelemhez, a titkosszolgálatok feletti befolyás megszer-
zéséhez.

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/usr-psd-blocheaza-in-parlament-achizitia-rachetelor-patriot-828625
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/usr-psd-blocheaza-in-parlament-achizitia-rachetelor-patriot-828625
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22260054-liviu-dragnea-aceasta-sesiune-incepem-discutam-serios-despre-legile-sigurantei-nationale-sri-sie-nevoie-lege-noua-mai-moderna.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22260054-liviu-dragnea-aceasta-sesiune-incepem-discutam-serios-despre-legile-sigurantei-nationale-sri-sie-nevoie-lege-noua-mai-moderna.htm
https://revista22.ro/70270897/o-decizie-a-ccr-stabilete-c-doar-preedintele-decide-politica-extern-a-romniei.html
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/04/28/mogherini-i-a-asigurat-pe-palestinieni-ca-niciun-stat-al-ue-nu-isi-muta-ambasada-la-ierusalim-ambasador-palestinian--99570
http://www.mediafax.ro/politic/breaking-iohannis-despre-vizitele-lui-dragnea-si-dancila-in-israel-premierul-fara-mandat-cine-stie-ce-intelegeri-secrete-face-dragnea-cu-evreii-17148225
http://www.mediafax.ro/politic/breaking-iohannis-despre-vizitele-lui-dragnea-si-dancila-in-israel-premierul-fara-mandat-cine-stie-ce-intelegeri-secrete-face-dragnea-cu-evreii-17148225
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Illyés GerGely

Az RMDSZ-nek a bukaresti politikában való mozgásterét mindig az aktuális 
parlamenti erőviszonyok határozzák meg, ám nem hagyhatók figyelmen kívül 
a Romániával szembeni külföldi elvárások sem. A román törvényhozás két há-

zában a PSD–ALDE-koalíció a 2016-os választások eredményeképpen egyértelmű 
többséggel rendelkezik, mégis mindig nyitottnak mutatkozott arra, hogy valamiféle 
együttműködést alakítson ki az RMDSZ-szel, sőt egyes vélemények szerint még a 
kormánytagság lehetőségét is felvetette. Ez azonban nem valósult meg, bár azóta 
két miniszterelnök-csere (összesen három kormány beiktatása) történt. A magyar 
érdekvédelmi szövetség ugyanakkor nem zárkózott el a kormánypártokkal való 
egyeztetések elől, a rendszeressé tételük érdekében parlamenti együttműködési 
megállapodást kötött a koalícióval, s azt minden ülésszak kezdetén felülvizsgálta.

Ez legutóbb január végén volt aktuális, és az RMDSZ parlamenti frakciói úgy 
döntöttek, továbbra is folytatják az együttműködést. Fontos látni, hogy ez semmi-
lyen kötelezettséget sem ró egyik félre sem: csupán egyeztetéseket irányoz elő a 
konkrét törvényjavaslatok esetében, s nem zárja ki, hogy azoktól függetlenül dönt-
senek a pártok. Bár ez nem túl erős módja a kormánypártok befolyásolásának, a 
jelenlegi helyzetben valószínűleg ez a maximum. A tényleges ellenzéki szerep és a 
kormány erőteljes bírálata lehetne az alternatíva az RMDSZ számára, az ellenzéki 
pártok azonban teljesen elzárkóznak a magyar szervezettel való párbeszédtől, sőt 
némelyik éppen magyarellenes retorikával szeretné bővíteni a szavazóbázisát és 
támadni a PSD-t a túlzott „magyarbarátsága” miatt. Másrészt a töredezett ellenzék 
nem jelent veszélyt a kormányra, így a 2020-as választásokig a PSD nélkül nem 
képzelhető el parlamenti többség.

A választási eredmények és a parlamenti erőviszonyok mellett a külföldi elvárá-
sok alakíthatják az RMDSZ-nek a román politikán belüli súlyát. Az elmúlt években 
a két legfontosabb szereplő, az EU és az USA nem erőltette egyik román pártot 
vagy intézményt sem, hogy párbeszédet folytasson az RMDSZ-szel. Az ország uni-
ós csatlakozása előtt teljesen más volt a helyzet: az 1990-es évektől kezdve az 
amerikai külpolitika és az európai szervezetek is odafigyeltek erre a kérdésre – főleg 
ennek köszönhető, hogy az RMDSZ sok esetben a parlamenti súlyánál erőteljeseb-
ben tudta befolyásolni a román politikai folyamatokat. Ennek 2007 után fokozatosan 
vége szakadt, és ma a román politikai elit egy jelentős része nem hajlandó jelentős 
kérdésekben vitát folytatni a magyar szervezettel. Természetesen nem ez lenne a 
helyzet, amennyiben a parlamentben ülő harminc RMDSZ-es honatya jelentené a 
mérleg nyelvét, de a nemzetközi szereplők figyelme és a régi uniós elvárásrendszer 
nélkül úgy is sokkal nehezebb lenne olyan eredményeket elérnie, mint 2007 előtt.

Jelenleg a szövetség mozgástere meglehetősen korlátozott, s ezen nem segít 
az sem, hogy a kormánypártok között is állandósult a feszültség, és maga a kor-
mányzás sem koherens. Így történhet meg, hogy a romániai magyarság számára 
kulcsfontosságú közigazgatási törvénytervezettel a kormánypárti honatyák sem 
értenek egyet, és a mostani változattól jelentősen eltérő formában fogadhatják el a 

http://bgazrt.hu/_files/NPKI/ELEMZ�SEK/roman_parlamenti.pdf
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/91613-az-rmdsz-tovabbra-is-egyuttm-kodik-a-parlamentben-a-psd-alde-koalicioval
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több jogszabályt egyetlen normává alakító reformot. A bizonytalanság és a politikai 
kontroll hiánya általánosságban is érezhető a kormány tevékenységén, ezért nagyon 
nehéz érvényt szerezni még a politikai alkuk révén kialakított egyezségeknek is.

A közigazgatási jogszabályok változása lehet a közeljövő legfontosabb témája 
az RMDSZ és a magyarság számára, hiszen a helyi önkormányzatokban erős és 
jelentős pozíciókkal rendelkezik a szövetség, amelyek nem függnek az országos 
politikai helyzettől. A magyar érdek egyértelműen a helyi választott tisztségek, az 
önkormányzatok jogi és politikai mozgásterének a bővítése, szélesítése, azaz a de-
centralizáció. A jogszabály jelenlegi tervezete nem követi ezt a célt, sokszor inkább 
centralizációt jelent, a központi adminisztráció fokozottabb ellenőrzését a helyi vá-
lasztott testületek felett. Egyelőre nem világos, hogy a kormánypártok hajlandók-e 
a tervezet átalakítására és egy valós decentralizáció végrehajtására, amelyben a 
helyi politikai elit érdekelt, s így e téren a PSD helyi kiskirályai mellett az ellenzéki 
pártok, főleg a PNL polgármesterei és megyei tanácselnökei is partnerei lehetnek 
az RMDSZ-nek. Fontos persze, hogy az ellenzék bukaresti vezetői vagy egyes ál-
lami intézmények ne egy magyar–román ellentétként állítsák be a témát, hiszen 
azzal megakaszthatnák a decentralizáció folyamatát, ahogy az az elmúlt években 
is történt.

Az RMDSZ-nek a PSD–ALDE-vel kötött parlamenti megállapodása, illetve a ve-
lük folytatott rendszeres konzultáció terén valódi eredményként értékelhető, hogy 
sikerült elfogadtatni a parlamenttel a marosvásárhelyi katolikus iskola újjáalapítá-
sáról szóló törvényt – ám az konkrét jogkövetkezménnyel nem járt, mivel a CCR 
alkotmányellenesnek nyilvánította. A következő lépés egy júniusban várható mi-
niszteri rendelet kibocsátása lehet, ami valószínűleg egy újabb bírósági szakaszba 
juttatja az ügyet, így az nem kerül le a politikai napirendről. Itt fontos megemlíteni, 
hogy az iskolával kapcsolatos törvény nem okozott akkora felzúdulást a román köz-
életben, mint a március 15-e hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
kezdeményezés, amely végül nem is valósult meg – ami jól jelzi a román politika 
esetlegességét és a politikai megállapodások határait.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügye ebben a 
hónapban forrósodik fel újra, de azzal kapcsolatban az jelenti a fő problémát, hogy 
máig sem sikerült érvényt szerezni a 2011-ben életbe lépett oktatási törvény mul-
tikulturális egyetemekre vonatkozó cikkelyének, amelynek értelmében a MOGYE-n 
is létre kellett volna jönnie a magyar tanszéknek. Az előírás nem okozott problé-
mát sem a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, sem a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen, a MOGYE szenátusa azonban az egyetemi autonómiára 
hivatkozva elutasította azt. A MOGYE és a Petru Maior Egyetem tervezett fúziója 
esetén is az oktatási törvény érvényesítése jelenti majd a kihívást, ami újra csak a 
politikai mozgástér kérdését veti fel.

http://itthon.transindex.ro/?hir=50499
http://itthon.transindex.ro/?hir=50499
https://kronika.ro/belfold/az-rmdsz-keresere-bpihentetikr-a-marcius-15-ei-hivatalos-unneprol-szolo-tervezetet

