
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2016. 48. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Orbán Viktor a választásokról is tárgyalt Kelemennel 

A Magyar Állandó Értekezlet jövő heti ülésének előkészítése jegyében tárgyalt egymással 

Orbán Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kedden az 

Országházban - tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-t. A 

romániai parlamenti választások is aktualitást adtak a megbeszélésnek. Az MTI 

tájékoztatása szerint ennek kapcsán a tárgyaló felek „elégedetten állapították meg, hogy a 

jelöltállítás és a választási felkészülés terén megvalósult a magyar összefogás". „Orbán 

Viktor és Kelemen Hunor fontosnak nevezte, hogy a román törvényhozásban erős magyar 

képviselet legyen" – mondta Havasi Bertalan. A keddi tárgyaláson áttekintették a magyar 

állam támogatásával megvalósuló, a romániai magyarság érdekeit szolgáló fejlesztések 

állását, végül Kelemen Hunor szatmárnémeti látogatásra hívta meg a magyar kormányfőt. 

A Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár közölte, erre a programra 

várhatóan még ebben az évben sor. 

 

Potápi: minden eszközzel segíteni kell a külhoni magyarság 
szülőföldön való boldogulását 

A külhoni magyarság szülőföldön való boldogulását minden eszközzel segíteni kell – 

emelte ki a nemzetpolitikai államtitkár pénteken, Budapesten. Potápi Árpád János a 

külhoni magyar fiatal vállalkozók helyzetéről készült kutatási beszámolót ismertető 

konferencián elmondta: ennek egyik eszköze volt a szakképzés megerősítése, amelynek a 

jövőben is kiemelt figyelmet szentelnek majd. Továbblépésként hirdették meg a külhoni 

magyar fiatal vállalkozók évét, s a programmal közel 2000 fiatal vállalkozót tudtak elérni, 

ami a kapcsolatépítést is jelentősen segítette. A jövőben szeretnének a gazdasági témáknál 

maradni, az elkövetkező időszakban a vállalkozások, családok támogatásra kerülne a 

középpontba. Ezért a Magyar Állandó Értekezlet december 1-i ülésén azt javasolják majd, 

hogy külhoni magyar családi vállalkozók évét hirdessék meg tematikus évként 2017-re. Az 

államtitkár elmondta: az idei programra 750 millió forint állt rendelkezésre, jövőre tervek 

szerint 1 milliárdot különítenének el. Rámutatott: amellett, hogy 2010-14 között 

meghozták a szimbolikus jogszabályokat és törvényeket, amelyek nagyon kellettek a 

nemzet közjogi egyesítéséhez, egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szülőföldön való 

boldogulásra.  

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet főigazgatója közölte: a kutatás a HÉTFA 

Kutatóintézet irányításával, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közreműködésével az 

államtitkárság megrendelésére készült. Azt mondta, hogy a magyarság gazdasági 

értelemben is sokszor hátrányos helyzetben van, de reményei szerint szervezettséggel, 

összefogással ezt a relatíve hátrányos helyzetet előnnyé tudják kovácsolni. Csite András, a 

HÉTFA Kutatóintézet igazgatója kiemelte: kilenc esettanulmányt készítettek. A kutatás 

eredményei azt mutatják, hogy a külhoni magyar területeken mintegy 40 ezerre tehető a 
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fiatal magyar vállalkozók száma. Erdélyben 20-23 ezer, Felvidéken 10-12 ezer, Délvidéken 

4-5 ezer, Kárpátalján 2,5 ezer, Dél-Baranya és Muravidék közel száz lehet a számuk. A 

nagyvárosi övezetek mellett a mezőgazdasággal foglalkozó területeken, ilyen 

tevékenységekhez kapcsolódva lelhetők fel főként. Fontos megállapítása a kutatásnak, 

hogy az elvándorlással szemben az otthonmaradást választották – közölte, hozzátéve a 

sikerhez a bátorság, a kitartás, a szorgalom, az innovativitás, a szaktudás mellett a 

támogató családi környezetet, a szakmai és piaci beágyazottságot is szükségesnek 

tartották.  

 

Erdélyi Rudolf Zalán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. új 
vezérigazgatója 

Erdélyi Rudolf Zalán irányítja vezérigazgatóként a jövőben a külhoni magyar 

támogatásokat kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t – közölte a Miniszterelnökség 

csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, a  határon túli magyarság ügye iránt régóta 

elkötelezett szakember 2002-ben kezdte közszolgálati pályáját a Pénzügyminisztériumban, 

majd 2010-től a Nemzetgazdasági Minisztériumban is dolgozott. Pályafutása során a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos támogatások költségvetési szakértőjeként is 

tevékenykedett, majd a külhoni magyar nyelvű oktatás, illetve a Kárpát-medencei 

interdiszciplináris kutatások finanszírozásának koordinálásával is foglalkozott. Lélfai 

Koppány, a cég korábbi vezérigazgatója a Magyar Fejlesztési Banknál folytatja munkáját. 

 

„Románia nem veszi komolyan sem a saját törvényeit, sem a 
nemzetközi vállalásait” 

Románia nem veszi komolyan sem saját, sem pedig a nemzetközi szerződésekben 

elfogadott vállalásait. Ezt bizonyítja az is, hogy Bukarest két éves késéssel nyújtotta be a 

Kisebbségvédelmi Keretegyezményről szóló jelentését – jelentette ki Kelemen Hunor 

csütörtökön Strasbourgban. A szövetségi elnök az RMDSZ két árnyékjelentését ismertette 

az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának soros ülésén. Emlékeztetett: 

Románia két éves késéssel, 2016 februárjában nyújtotta be a Kisebbségvédelmi 

Keretegyezmény alkalmazásáról szóló jelentését az Európa Tanácshoz.  Az RMDSZ úgy 

találta, hogy a jelentés alapvetően hamis képet sugall a kisebbségi jogok, illetve az 

anyanyelvhasználat romániai helyzetéről, ezért árnyékjelentést készítettek erről, illetve a 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának romániai alkalmazására vonatkozó jelentésről is. 

Ez utóbbiban pontról pontra követik a Chartát és példákat mutatnak be, amelyek 

alátámasztják, hogy Romániában – különösen 2011 után – rendszeresen sérül a kisebbségi 

jogok alkalmazása, megsértik az elfogadott törvényeket és azokat a nemzetközi 
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szerződéseket, egyezményeket, amelyeket a román parlament ratifikált a ’90-es, illetve a 

2000-es években. A felvetett problémák, kifogások mellett ugyanakkor javaslatot tesznek 

különböző megoldásokra is. Az RMDSZ két árnyékjelentést nyújtott be: egyik az Európa 

Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének romániai gyakorlatba ültetésére 

vonatkozik, a másik pedig a Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának romániai 

alkalmazására. Kelemen Hunor kifejtette, az RMDSZ által készített árnyékjelentések célja 

bemutatni, hogy a 2003-as alkotmánymódosítást követően Románia nem fogadta el azt a 

kisebbségek jogállására vonatkozó törvényt. Ezt Bukarest nem csak nemcsak megígért, a 

kisebbségvédelmi keretegyezmény bizonyos mértékben elő is írja. A szövetségi elnök 

elmondta: ha Románia az előírás szerint, 2013-ban benyújtotta volna jelentését, lett volna 

lehetőség időben korrigálni mindazt, ami most mulasztásként jelenik meg. „Az, hogy 

Románia két éves késéssel nyújtotta be a jelentését azt mutatja, hogy Románia nem veszi 

komolyan a saját vállalásait, nem veszi komolyan a nemzetközi szerződésekben 

elfogadottakat, és mivel nem létezik szankció, ezt nyugodtan meg is teheti. Megteheti azt 

is, hogy 2 éven keresztül ne nyújtson be jelentést” – idézte a politikust az RMDSZ 

hírlevele. A szövetségi elnök példákkal támasztotta alá az árnyékjelentések 

létjogosultságát. Elmondta, Románia ma olyan új eszközöket használ a kisebbségi jogok 

megsértésére, illetve a törvények be nem tartására, amelyek nem a mindennapi politika 

területéről érkeznek, és amelyekhez nem férnek hozzá a politikusok: bírósági ítéletek 

hosszú sora korlátozza az etnikai, nemzeti szimbólumok használatát. Emlékeztetett, hogy 

bírósági ítéleteken keresztül tagadják meg azt is, hogy székelyföldi civil szervezeteket, vagy 

gazdasági társaságokat bejegyezzenek, amelyeknek a nevükben szerepel a Székelyföld 

megnevezés. Az oktatás területéről a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) helyzetét emelte ki, ahol mai napig nem indították el a magyar oktatási vonalat, 

annak ellenére, hogy 2012. január elsejétől erre törvény kötelezi az intézményt. A 

szövetségi elnök az igazságszolgáltatás és az egészségügy területéről is hozott példákat, 

amelyek alátámasztják az árnyékjelentéseket, sőt, a közigazgatásban is sérülnek a 

kisebbségi jogok. Kelemen Hunor zárógondolatként azt a kérdést tette fel, hogy 27 év után 

mi történik ebben a Közép-Kelet-európai államban, amely vállalta, hogy a kisebbségi jogok 

gyakorlatba ültetése révén biztosítja az egyenlő feltételeket, az esélyegyenlőséget? Miért 

fordul meg, miért tér le Románia arról az útról, amelyen az Európai Unióhoz történő 

csatlakozást követően elindult? A szövetségi elnök leszögezte: december 11-én ezek a 

kérdések is eldőlnek, akárcsak az, hogy vissza lehet-e adni a parlament hitelét, fogja-e 

tudni újra teljesíteni három legfőbb funkcióját, illetve vissza lehet-e állítani Romániában a 

jogállamiság alapját. 
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Magyar-magyar párbeszéd: előtérben az oktatásügy 

A szlovákiai magyar oktatásügy megerősítésének és fejlesztésének módjairól egyeztettek 

azon a széleskörű, magyar-magyar párbeszédnek nevezett fórumon, amelyet országos 

szervezettségű magyar intézmények képviselőinek részvételével tartottak hétfőn 

Dunaszerdahelyen. A Magyar Közösség Pártja (MKP) által még októberben 

kezdeményezett fórumon – amelyen az MKP és a Most-Híd szlovák-magyar párt vezetőin 

és szakpolitikusai kívül az országos szervezettségű felvidéki magyar szakmai és civil 

szervezetek, illetve önkormányzatok képviselői is részt vettek – egy közös nyilatkozatot is 

elfogadtak. Ebben olyan alapvetéseket rögzítettek, amelyek megvalósítására belátható 

időn belül sor kerülhet. A fórum mintegy száz résztvevője által aláírt dokumentumban 

egyebek mellett szerepel az oktatásügyi önkormányzatiság megteremtése, azon belül az 

önálló kerettanterv megalkotása, a kisebbségi oktatásügy fogalmának törvényben való 

rögzítése, illetve a nemzetiségi iskolahálózat fogalmának bevezetése is. A nyilatkozatban 

megfogalmazott célkitűzések között szerepel továbbá a jó minőségű oktatás garanciájának 

megteremtése, valamint a szlovák nyelvoktatás minőségének javítása és a magyar ajkú 

romák felzárkóztatásának gyorsítása is. Menyhárt József, az MKP elnöke a sajtó 

képviselőinek elmondta: az oktatásügy bebiztosítása nélkül megállíthatatlan a felvidéki 

magyarság asszimilációja, a közösséget azonban megtarthatóvá teszik azok megoldások, 

amelyek megszületnek a most indult párbeszéd során. A mostani fórum annak a 

kinyilatkoztatása volt, hogy eljött a szakpolitika ideje. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a 

találkozó után azt mondta: a szlovákiai magyarság megmaradásának és fejlődésének 

biztosítása olyan cél, amely közös, s annak megvalósításáért mindenki tehet a maga 

eszközeivel, ezért volt fontos most közösen megfogalmazni azt, ami minimumként 

elfogadható. 

 

Orbán: Itt az ideje a magyar-szerb gazdasági együttműködés 
megerősítésének 

Az elmúlt években a magyar-szerb gazdasági együttműködés politikai feltételeit 

megteremtették, most itt az ideje gyakorlatiasnak lenni, hogy mindkét országot szolgáló 

beruházások jöjjenek létre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Nišben, a 

magyar-szerb kormányülés alkalmával tartott sajtótájékoztatón. A kormányülésről az 

Aleksandar Vučić szerb miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Orbán Viktor 

kiemelte: az elemzéseink azt mutatják, hogy Szerbia nagy fellendülés előtt áll, és ugyan 

nehezen hiszi az ember, hogy jobb idők következnek, mert „az optimizmus nem 

természetes tulajdonsága” a közép-európai embereknek, de a számok világosan beszélnek, 

és Szerbia fellendülése küszöbön áll, így sokkal nagyobb gazdasági lehetőségek 

kínálkoznak itt a befektetőknek, mint bármikor korábban. Mint mondta, komoly 
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befektetendő magyar tőke halmozódott fel az elmúlt években, ennek egy részét itt 

szeretnék befektetni, és Dél-Szerbiában is gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat lehet 

kiépíteni. A kormányfő úgy vélte, miután a politikai feltételek létrejöttek, most 

gyakorlatiasnak kell lenni, a gazdaság nyelvén kell beszélni, és a két ország érdekét 

szolgáló beruházásokat megvalósítani. Emlékeztetett: Magyarországnak jó és rossz 

tapasztalatai is vannak a külföldi beruházókkal, és a jók ahhoz kapcsolódnak, amikor a 

befektetők egyeztették terveiket a magyar gazdaságstratégiával, és hosszú távon 

fennmaradó befektetések jöttek létre, amelyek nyereségesek voltak, és a magyarok 

elfogadták őket. Mi is így csináljuk most, és csak olyan területeken lesznek magyar 

befektetések, amelyek szolgálják Szerbia érdekét, kapcsolódnak az itteni 

gazdaságstratégiához – közölte. Orbán Viktor hangsúlyozta: Szerbia szívügyének tekinti az 

országban élő magyarokat, messze kiemelkedik Európában a kisebbségeket támogató 

politikájával, és a Magyarországon élő szerbek is számíthatnak a magyar kormányra. Bár 

kevesebb szerb él Magyarországon, mint amennyi magyar Szerbiában, „ez nem mennyiségi 

kérdés”, hanem elvi, becsületbeli ügy, így a magyar kormány mindig támogatni fogja a 

szerb közösséget és ennek pénzügyi terheit is vállalja - mondta.  

Infrastrukturális projektekről, a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a befektetési 

lehetőségekről, kisebbségi ügyekről és migrációs kérdésekről tárgyalt a magyar és a szerb 

kormány hétfői dél-szerbiai együttes ülésén, amelyet követően Aleksandar Vučić szerb 

miniszterelnök kijelentette: a jó politikai kapcsolatok a gazdaságot is erősítik. A szerb 

miniszterelnök aláhúzta, hogy soha nem volt még olyan jó a kapcsolat a két kormány 

között, mint az utóbbi időszakban. Aleksandar Vučić történelminek nevezte a magyar 

kormány dél-szerbiai látogatását. Elmondta, hogy kiemelkedően jó a szerb kormány 

kapcsolata a szerbiai magyarsággal, és ugyanilyen jó a magyar kormány viszonya a 

magyarországi szerbséggel. Újságírói kérdésre válaszolva köszönetet mondott a magyar 

kormánynak azért az 50 milliárd forintos támogatásért, amelyet a vajdasági 

gazdaságfejlesztési programon keresztül a délvidéki vállalkozásoknak juttat. Mint mondta: 

minden befektetés jó hírnek számít, és minden ilyet csak támogatni tud a kormány. 

Aleksandar Vučić köszönetet mondott Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökének - aki szintén részt vett a közös kormányülésen -, mert az utóbbi időszakban 

hídként kötötte össze a két népet és a két kormányt. 

Magyarország első számú nyugat-balkáni partnere Szerbia – mondta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter a közmédia újságíróinak vasárnap a szerbiai Nišben, a 

magyar-szerb kormányülés előtt. Szijjártó Péter kifejtette: azt is világossá szeretnék tenni, 

hogy Magyarország elkötelezett híve az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének. Nem 

értjük, hogy az Európai Bizottság elnöke miért nyilatkozta a közelmúltban azt, hogy a 

következő öt esztendőben nem lesz bővítés” – fogalmazott. Mint mondta, “mi azt 

szeretnénk, hogy ha a következő öt esztendőben sor kerülne az Európai Unió bővítésére, és 

elsősorban Szerbia az esélyes arra, hogy leghamarabb az Európai Unió tagja legyen”. Úgy 

vélte, ha a Kárpát-medencében mindenki feleannyit tett volna a magyar nemzeti 

közösségekért, mint Szerbia, akkor a Kárpát-medence ma “jóval boldogabb hely lenne”. 
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Ezért nem értjük, sőt vissza is utasítjuk, hogy uniós tagállamok azért próbálják lassítani 

Szerbia integrációs folyamatát, mert a kisebbségi ügyekben várnak további teendőket az 

országtól – mutatott rá. 

 

Pásztor: A vajdasági magyarság is profitálhat a virágzó szerb-
magyar kapcsolatokból 

A vajdasági magyarság is profitálhat a gyümölcsöző magyar-szerb kapcsolatokból, és 

nemcsak a kisebbségi jogok, hanem az infrastrukturális vagy a gazdasági fejlesztések 

szempontjából is - jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke hétfőn a dél-szerbiai Nišben a magyar-szerb közös kormányülést követően a 

magyar sajtónak. A VMSZ elnökének megfogalmazása szerint a harmadik közös magyar-

szerb kormányzati csúcs is azt erősítette meg, hogy a jó politikai kapcsolatok kezdenek 

kézzelfogható és reális tartalommal megtelni. A niši kormányülésen tovább mélyültek a két 

ország tárcáinak viszonyai, a két oldal közötti kapcsolatok legnagyobb haszonélvezője 

pedig a szerbiai magyarság és a magyarországi szerbség. Orbán Viktor magyar és 

Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök hétfői közös sajtótájékoztatóján mindkét fél 

részéről elhangzott Pásztor István kiemelkedő szerepe a két kormány közötti jó 

kapcsolatok kialakításában. A VMSZ elnöke ezt úgy kommentálta, hogy az utóbbi hat-hét 

évben sokat dolgozott a két kormány közötti baráti viszony kialakításán. Mint mondta: 

ezen a jó kapcsolaton keresztül a vajdasági magyarság is könnyebben tudja elérni, hogy 

megbecsült tagja legyen Szerbiának. Magyarázata szerint sok olyan kérdés van, amelyet 

helyben kell megoldani, és ezért is fontos, hogy a vajdasági magyar közösség a VMSZ-en 

keresztül rendelkezik olyan politikai erővel, amely a szerb kormány tagjaként 

érdekérvényesítő kapacitással bír. A nemzetközi nagy projektekhez - mint a Belgrád-

Budapest vagy a Baja-Szabadka-Szeged vasútvonal felújítása, és a Tisza nemzetközi 

hajózható útvonallá nyilvánítása - viszont a két kormány támogatására is szükség van. 

Pásztor István elégedettségének adott hangot, hogy a szerb kormány nem gördít akadályt a 

magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program elé, amelynek 

keretében Budapest 2018-ig 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad a 

vajdasági magyar gazdasági szereplőknek, emellett pedig 30 milliárd forint értékben 

vehetnek igénybe kedvezményes kamatozású hitelt. 

 

Pásztor István: Sikeres a szerb kormány első száz napja 

Sikeresnek értékelte a szerb kormány első száz napját Pásztor István. A Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke elégedettségének adott hangot a Pannon Televízió Közügyek című 

műsorának nyilatkozva. Úgy fogalmazott: „elfogadtak bennünket, partnerként kezelnek 

bennünket. Az államtitkáraink beépültek abba a minisztériumi rendszerbe, ahova 

delegáltuk őket, és nemcsak magyar ügyekkel, hanem az országos ügyekkel is 
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foglalkoznak” – részletezte Pásztor. „Ez erősíti a vajdasági magyarok tekintélyét, ilyen 

jellegű jelzéseket kaptam mindazoktól, azoktól a tárcavezetőktől, akik minisztériumaiban 

ebben a pillanatban államtitkáraink vannak” – emelte ki a VMSZ elnöke. 

 

Háromszáz kárpátaljai mezőgazdász nyert támogatást a magyar 
kormánytól 

Több mint 300 kárpátaljai magyar gazdálkodó és mezőgazdasági vállalkozó írt alá 

csaknem 600 millió forint összértékben pályázati szerződést szombaton Beregszászon, az 

Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében. A programmal a magyar 

kormány nyújt támogatást Kárpátaljának gazdaságfejlesztésre. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában az ünnepélyes aláírási ceremónián Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa kiemelte, hogy ezek az első 

szerződések, amelyek részesülnek a kárpátaljai magyarságnak nyújtott 32 milliárd 

forintnyi gazdaságfejlesztési program forrásaiból. Szimbolikusnak nevezte, hogy a 

régióban először a gazdálkodók és mezőgazdasági vállalkozók jutnak támogatáshoz, hiszen 

– mint fogalmazott – a magyar történelem utolsó harmadában a parasztság volt az, amely 

a magyarságot jelképezte, és amely a magyarság kiapadhatatlan gazdasági és humán 

erőforrását jelentette. A paraszti, mezőgazdasági hagyományok olyan erősek a magyar 

néplélekben, hogy a népi írók mozgalma is ebből táplálkozva tudott erőt adni a hatalmas 

világháborús és trianoni veszteségeket elszenvedett magyarságnak - tette hozzá. Kárpátalja 

nagyrészt magyarok által lakott síkvidéki területén is nagy hagyományai vannak a 

mezőgazdasági termelésnek – mondta. A kormánybiztos örvendetesnek nevezte, hogy sok 

magyar gazda igyekszik megkapaszkodni az ukrajnai gazdasági válság közepette 

Kárpátalján, és a gazdálkodás révén biztosítani a boldogulását, ezáltal megmaradását a 

szülőföldön. Hangsúlyozta: a mezőgazdasági pályázat eredményes lebonyolítása az 

anyaország, a kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak összefogásának 

köszönhető közös siker. Azt jelzi, hogy a kárpátaljai magyarság minden nehézség ellenére 

képes erőt felmutatni, és identitását megőrizve szülőföldjén megmaradni. Grezsa István 

közölte, karácsony előtt további pályázati szerződéseket fognak aláírni Kárpátalján. Az idei 

kétmilliárd forintos vissza nem térítendő gazdaságfejlesztési támogatás jövőre és az azt 

követő évben 5-5 milliárd forintnyi összeg folyósításával folytatódik, emellett 

rendelkezésre áll egy 20 milliárd forintnyi kedvezményes hitelkeret is – ismertette a 

kormánybiztos. 
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Az ügyészség elvetette a Jankovics ellen felhozott összes MESZ-es 
vádat 

A szeptember 11-i előrehozott parlamenti választások előtt és után a MESZ 

képviselőjelöltjei, Juhász Sándor és Sója Dénes azzal vádolták meg Jankovics Róbertet, a 

HMDK jelöltjét, majd megválasztott parlamenti képviselőt, hogy szavazatokat vásárolt, és 

így tudott győzni. Az ügyészség a múlt héten minden Jankovics ellen felhozott MESZ-vádat 

ejtett. Jankovics Róbert több nyilatkozatában is visszautasította a vádakat. Szerinte 

mindennek éppen az ellenkezője igaz: Juhászék voltak azok, akik manipulálták az 

embereket, róla pedig rágalmakat terjesztettek. Jankovics állítását támasztja alá az eszéki 

ügyészség november 18-án hozott döntése is: egy átfogó és minden körülményre kiterjedő 

vizsgálat után a  Jankovics elleni összes vádat ejtette. Ugyanis semmiféle bizonyítékot nem 

találtak arra, hogy a szóban forgó személy erőszakkal, fenyegetéssel és lefizetésekkel 

befolyásolta volna a választókat. „Ezt mondtuk mi is a kezdetektől fogva, örülök neki, hogy 

az ügyészég is ugyanezen az állásponton van. Tovább dolgozom a magyar kisebbség és az 

országunk érdekében” – mondta Jankovics Róbert. Az ügyészég viszont vádat emelt egy 43 

éves férfi és egy 53 éves nő ellen, akiket azzal vádolnak, hogy 14 személy választási akaratát 

befolyásolták vesztegetéssel és fenyegetéssel. 
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