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Kovács Péter: két bejutó helyet ajánlunk az MPP-nek a parlamenti 
választásokon 

A parlamenti választások tétjéről, jelöltállításról és aktuálpolitikai témákról tartott 

politikai tájékoztatót Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke július 28-án Zeteváralján, 

az EU Táborban. A parlamenti választások előtti magyar pártokkal való egyeztetések 

kimenetelét tekintve úgy fogalmazott, a Magyar Polgári Pártnak várhatóan két bejutó 

helyet ajánlanak, az egyiket Háromszékről, a másikat Udvarhelyszékről vagy Maros 

megyéből. Egy lehetséges EMNP-s választási stratégiát lemodellezve Kovács Péter 

kifejtette: az Erdélyi Magyar Néppártnak, amióta megalakult egyetlen célkitűzése van, 

hogy nekünk ártson, hogy 5 százalék alá vigye a magyar képviseletet. „Ennek megfelelően 

ősszel majd olyan ajánlattal jönnek az RMDSZ felé, amely jogi szempontból 

kivitelezhetetlen, politikai szempontból pedig elfogadhatatlan. Ezután megsértődnek, 

hadat üzennek, és lemondásunkat kérik. Ezt követően független jelölteket indítanak, akik 

csökkenteni fogják az esélyeket, így kevesebb magyar politikus juthat be miattuk a 

Parlamentbe” – mondta. Az őszi parlamenti választás jelöltállításkor a kvótarendszer 

helyett az RMDSZ-nek azokat a fiatalokat és nőket kell támogatnia, akiknek kivitelezhető 

terveik vannak, akik vállalják és helyt is tudnak állni a megmérettetésben – hangsúlyozta 

előadásában Kovács Péter. Szerinte a váltásra való igény, a megújulás eredményezte azt, 

hogy a parlamenti választások egyik erős pontjaként, várhatóan több megyében is befutó 

helyeken szerepelnek új, és egyben fiatal jelöltek is, akiket mindenképpen meg kell 

mutatni országos szinten. A Szövetség választásokig tervezett céljairól beszámolva 

elmondta, augusztusban indítják a kényszerűségből külföldre szakadt állampolgárok 

regisztrációs kampányát, a jelöltállítás szeptemberben zajlik le, október első felében 

aláírásgyűjtési -, majd a célok és eredmények bemutatására irányuló kampányt ütemeztek, 

továbbá a mozgósításra és a nyelvi jogok használatának tudatosítására is nagy figyelmet 

fordítanak. 

 

Cioloș könnyítene a választási regisztráción 

Módosítja a kormány a külföldön élő román állampolgárok szavazáson való részvételére 

vonatkozó törvényt. Dacian Cioloș miniszterelnök a szerdai kormányülés előtt 

emlékeztetett: a tavaly elfogadott módosítás lehetővé teszi a levélben szavazást, illetve azt, 

hogy legkevesebb száz ott élő román állampolgár kérésére szavazókört hozzanak létre egy 

külföldi településen. A kormányfő rámutatott: mindezt azonban a törvény előzetes 

regisztrációhoz köti, ugyanakkor eddig csupán valamivel több, mint háromezren 

regisztráltatták magukat a választói névjegyzékbe. Cioloș szerint ez azzal a veszéllyel jár, 

hogy még inkább korlátozza a külföldön élőket szavazati joguk gyakorlásában. Így 

sürgősségi rendelettel rendezik a kérdést, amely várhatóan többek között lehetővé teszi az 

internetes regisztrációt is. A kormányfő szerint augusztus közepéig nyilvános vitára 
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bocsátják a tervezetet. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) még hétfőn kérte kormánytól a 

regisztráció könnyítését. Az állandó választási hatóság azt közölte, hogy hétfőig 3613 

személynek hagyták jóvá a választói névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmét. Ezek 

közül több mint 2900-an a levélben való szavazás lehetőségét választották, 700-an a 

külföldi szavazókörzetekben adják le voksukat.A külföldön élő román állampolgárok 

április 1-től jelentkezhetnek be az év végi parlamenti választásokra, és augusztus végéig, 

vagyis még egy hónapig tehetik meg. A regisztrációs gyakorlat premiernek számít, 

akárcsak a levélben szavazás. A hatályos törvények szerint a külföldön élő román 

állampolgároknak a nagykövetségeken és a konzulátusokon kell jelentkezniük, hogy kérjék 

a választói névjegyzékbe való felvételüket. A liberálisok hétfőn azt kérték a kormánytól, 

hogy sürgősségi kormányrendelettel módosítsa a választási törvényt, és tegye lehetővé, 

hogy a regisztráció igénylését postán is elküldhessék a szavazni óhajtók. Emellett kérték, 

hogy a kormány biztosítson legalább annyi szavazókörzetet, amennyi a 2014-es 

elnökválasztás második fordulójában volt. Az alacsony számú regisztráció miatt a 

miniszterelnök is aggodalmát fejezte ki a múlt héten, és az eljárás hatékonyabb 

népszerűsítésére utasította a külügyminisztert. 

 

 

Pásztor: A magyar kvótareferendum nem rontja meg az SNS és a 
VMSZ viszonyát 

A magyarországi kvótareferendumnak nem lesznek közvetlen következményei Szerbiára 

nézve, véli Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke. Ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy valamelyik európai 

uniós (EU) szerv közli, a csatlakozási fázisban levő államoknak is be kell fogadniuk egy 

bizonyos számú migránst, amit – mint leszögezte – nem támogatnak. Szavai szerint a 

vajdasági magyarok részvétele a magyarországi népszavazáson, amelyről korábban beszélt, 

illetve a kvótákat ellenző Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikájának nyújtott 

támogatás nem lesz kihatással a Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) viszonyára. A tartományi és köztársasági szinten is koalíciós partnernek számító 

két párt szerint ez a kérdés nem fog kihatni a viszonyrendszerükre, s egyetértenek ezzel a 

politikai elemzők is, írja a Politika belgrádi napilap. Mint a cikkben emlékeztetnek, Pásztor 

István már tavaly is támogatta Orbán Viktor politikáját, amikor az ideiglenes határzár 

kérdésre merült fel, a párt képviselői pedig a parlamentben is rámutattak a magyarok által 

is lakott, határ menti településeken tapasztalható problémákra. „Itt két dolog lényeges: 

nagyon sok szerbiai állampolgárnak van magyar állampolgársága is, ezért lehetőségük van 

részt venni nem csak a választásokon, hanem a népszavazásokon is. Ebben az értelemben 

itt nincs szó másról, mint arról, hogy biztatjuk az embereket, éljenek a jogukkal” – 
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fogalmazott Pásztor István a kvótanépszavazáson való részvétel, illetve részvételre 

buzdítás kapcsán. Meglátása szerint a kérdéssel kapcsolatos EU-s döntések nem állhatnak 

az államok szuverenitása felett. „Jelen pillanatban a magyarországi népszavazásnak 

nincsenek közvetlen következményei Szerbiára nézve, hiszen nem EU-tag, de nem zárom 

ki annak lehetőségét, hogy az EU valamelyik szerve egy pillanatban közli, a csatlakozás 

fázisában levőknek is ennyi meg ennyi migránst be kell fogadnia. Mi egyszerűen ezt nem 

támogatjuk” – hangoztatta a pártelnök. 

 

Az új hatalom felállása után rendeződhet Vajdaság pénzelésének 
kérdése? 

A Vajdaság pénzeléséről szóló törvényt nem lehet elfogadni a köztársasági és a tartományi 

kormány jó együttműködése nélkül, jelentette ki a Dnevnik újvidéki napilapnak 

nyilatkozva Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági 

képviselője. Egyes optimista várakozások szerint a jogszabály elfogadása már a jövő évi 

költségvetés meghozatala előtt megtörténhet, valójában azonban az új szerbiai kormány 

megalakulásáig nem reális ezzel kapcsolatban becsléseket megfogalmazni, írja a lap.Maja 

Kocijančić, az Európai Bizottság szóvivője a múlt héten beszélt arról, hogy mielőbb el kell 

fogadni a tartomány pénzeléséről szóló törvényt, hiszen ez Szerbia alkotmányos 

kötelezettsége. Szavai szerint szoros együttműködésre van szükség a köztársasági 

kormánnyal, amikor a hatalom alacsonyabb szintjein történő törvényvégrehajtásról, és 

annak finanszírozásáról van szó, írja a Beta. A költségvetések elfogadásakor és 

módosításakor szokott leggyakrabban felmerülni a kérdés, hogy valójában mi is illeti meg 

Vajdaságot. A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében világos, hogyan kellene 

kiszámítani ezt a hét százalékot, írja a Dnevnik. Pásztor Bálint viszont arra mutatott rá, 

hogy nem szabályozott, milyen módon illetik meg Vajdaságot a bevételi források. 

„Többféle adó létezik, és nincs szabályozva, hogy pontosan melyikből mennyi illeti meg 

Vajdaságot” – magyarázta a frakcióvezető. Szavai szerint jelenleg azt a gyakorlatot követik, 

hogy a vajdasági székhelyű vállalatok jövedelemadójából 42 százalék, a tartományban élő 

polgárok személyi jövedelemadójából pedig 18 százalék illeti meg Vajdaságot.Fontos 

továbbá, hogy a hatáskörökről szóló törvényt összehangolják a pénzelési törvénnyel, mert 

Vajdaság az utóbbi egy évtizedben bizonyos hatásköreit éppen pénzhiány miatt nem tudta 

ellátni, jegyezte meg a képviselő. Ez történt például a közutak egy részének ügyében is, 

hiszen ugyan hatásköröket kapott a tartomány, de az ezzel járó költségek 

finanszírozásához szükség forrásokat már nem. „Éppen ezért a VMSZ amellett áll ki, hogy 

a hatásköri törvény módosítását és a pénzelési törvényt egyszerre kell elfogadni, mert 

együttesen alkotnak egészet” – hangoztatta Pásztor Bálint. 
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Elstartol az Egán Ede gazdaságfejlesztési program Kárpátalján 

Augusztus 1-től elindul a magyar állam által támogatott Egán Edéről elnevezett kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési program. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) így 

jónak látja, hogy még a pályázat beindulása előtt Kárpátalja több pontján tájékoztató 

fórumot tartson, hogy az esetlegesen felmerült kérdésekre választ kapjanak az érdeklődők. 

A napokban már több ilyen eseményre került sor. Ezeket a fórumokat Gulácsy Géza, a 

KMKSZ általános alelnöke, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány elnöke, Berki Marianna, 

az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány 

igazgatónője és Mester András, a KMKSZ önkormányzati és gazdasági titkára tartotta. Az 

Egán Ede-tervet érvénybe lépéséig rengeteg előkészítő munka előzte meg. Idén három 

kategóriában pályázhatnak a vállalkozók: mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés és turisztikai 

fejlesztés. Az eddigi elképzelések szerint a terv egy hároméves projekt, amelynek első 

évében, tehát ebben az évben kétmilliárd forint áll rendelkezésre a helyi vállalkozások 

fejlesztésére. Ezek a támogatások első körben vissza nem térítendő támogatások lesznek, 

de a későbbiek folyamán majd életbe lép egy kedvezményes konstrukciójú hitelprogram is, 

amelyre szintén pályázhatnak majd a helyi vállalkozók. Az első fontos kérdés, amely 

felmerülhet, hogy kik azok, akik részt vehetnek a programban, kik azok, akik 

pályázhatnak. Pályázó lehet minden hivatalosan bejegyzett egyéni vállalkozó vagy 

vállalkozás. Egy másik fontos dolog, amely általánosan vonatkozik minden pályázóra, az az 

önrész megléte. Ennek a mértéke legkevesebb 20%. Ha több önrésszel rendelkezik, akkor 

vélhetőleg pozitívabb értékelésre számíthat a vállalkozó a pályázatát illetően. Az idei 

pályázati lehetőség a kárpátaljai vállalkozók egy nagyobb szegmensét, sajnos, nem érinti. A 

kereskedelmi, fuvarozási és vendéglátói eszközökre idén nem lehet pályázni, de ez még 

változhat a következő évben. Elsősorban a termelői vállalkozószférát szeretné 

Magyarország erősíteni. 
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