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Cáfolja a szóvivő, hogy az „ügyeskedők” miatt úszta meg az iratok nélküli sofőr

Korrupt a megyei rendőrség?
A Hargita megyei rend-

őrség „ügyeskedő” al-

kalmazottai „elmenekí-

tettek” a tett helyszíné-

ről egy kihágást elköve-

tő kamionsofőrt – állítja 

a szakszervezet. A ható-

sági szóvivő szerint min-

den a szabályok betar-

tásával történt.

A Hargita megyei rendőr-fő-
kapitányságot átszövi a kor-
rupció – állítja a Gyémánt 

névre keresztelt rendőrszakszer-
vezet egy múlt héten, a Csíksze-
redától mintegy 10 kilométerre le-
vő Csíkrákos faluban történt eset-
re hivatkozva. Az érdekvédelmi 
szervezet Facebook-oldalán szá-
molt be arról, hogy csütörtök es-
te Lucian Petcu csíkrákosi rend-
őr igazoltatott egy teherautóso-
főrt, aki kamionjával két tonna 
zöldséget szállított, azonban nem 
rendelkezett a szükséges iratok-
kal, ezért a hatósági alkalmazott 
úgy döntött, elkobozza az árut. 
Petcu ehhez a rendőrség gazda-
sági osztályának segítségét kér-
te, kollégiái azonban „megpró-
báltak kibújni a felelősség alól”, 
és noha megjelentek a helyszí-
nen, nem támogatták az elkob-
zást. A bejegyzés szerint Lucian 
Petcu a megyei főkapitányság pa-
rancsnokának is telefonált, de ez 
sem vitte előrébb az ügyet. Egy 
idő után a helyszínen megjelent a 
bevándorlási osztály egyik veze-
tője, aki a csíkrákosi rendőr bele-
egyezése nélkül elvitte a teherau-
tó-sofőrt. A szakszervezet a kü-
lönös fejleményeket annak tud-
ja be, hogy a bevándorlási osztály 
„ügyeskedője” a sofőr sógora, a te-
herautót vezető férfi lánytestvé-
re ráadásul vezetői tisztséget tölt 
be a megyei rendőrségnél. A be-
jegyzésben hangsúlyozzák: Petcu 
nem tudta elkobozni az árut, mi-
vel „a kihágást elkövetett sze-
mély egy magas rangú tiszt segít-
ségével elszaladt a helyszínről”, 

a csíkrákosi rendőrnek ráadásul 
ott kellett maradnia egész éjsza-
ka, hogy a rakományt őrizze. A 
szakszervezet végül – többek kö-
zött a belügyminisztériumnak, az 
Országos Rendőr-főkapitányság-
nak és a korrupcióellenes ügyész-
ségnek (DNA) címezve – felteszi a 
kérdést, hogy ilyen helyzetben mit 
tesznek az illetékes hatóságok.

Gheorghe Filip, a Hargita me-
gyei rendőrség szóvivője sze-
rint a bejegyzés „tele van ha-
zugságokkal”, hibás kijelentése-
ket és következtetéseket tartal-
maz. Lapcsaládunknak elmond-
ta: mindenekelőtt nem lehet ki-
jelenteni, hogy korrupcióról van 
szó, amíg ezt be nem bizonyít-
ják. Filip cáfolta, hogy a megyei 
rendőr-főkapitányság egyik osz-
tályát vezető alkalmazott a ka-
mionsofőr testvére, ugyanak-
kor elismerte, hogy a bevándor-
lási osztály munkatársa valóban 
a sógora, szerinte azonban nincs 
szó arról, hogy emiatt beleavat-
kozott volna az ügybe, az ellen-
őrzés során állítólag még telefo-
non sem keresték a rendőrtisztet. 
„Csak késő este ment a helyszín-
re, akkor sem rendőri, hanem ro-
koni minőségében, hogy a sofőrt 
hazavigye” – szögezte le a szóvi-
vő, aki arra is kitért, hogy a szak-
szervezet igazságtalanul neve-
zi „ügyeskedőnek”, hiszen „min-
dig korrektül, morálisan helye-
sen jár el”. Filip a bejegyzés se-
gítségkérésre vonatkozó részét 

sem tartja korrektnek, indoklása 
szerint ugyanis egyrészt az el-
kobzáshoz nincs szükség támo-
gatásra, ugyanakkor a szabályok 
alapján az árut amúgy is csak az 
a rendőr foglalhatja le, aki az el-
lenőrzést végezte, és a kihágást 
megállapította.

A megyei rendőrség szóvivője 
azt is elmondta: Petcu eljárásbe-
li hibát követett el. Filip kifejtette: 
a csíkrákosi rendőr akkor igazolta 
a sofőrt, amikor a férfi az út szélén 
pakolta a zöldségesládákat, a ha-
tósági alkalmazott pedig megálla-
pította, hogy a teherautó Prahova 
megyei sofőrje nem rendelkezik 
a szükséges iratokkal, például az 
áru származását igazoló doku-
mentummal, ezért tudatta a férfi-
val, hogy köteles elkobozni a szál-
lított árut. „Ilyen esetben, ameny-
nyiben valóban szabálysértés tör-
tént, elsődlegesen pénzbírságot 
kell kiróni, és csak azután lehet 
lefoglalásról beszélni. A helyszí-
nen a gazdasági rendőrség is el-
lenőrzést végzett, és azt tapasz-
talták, hogy a sofőrnek nincs el-
lenőrzési iktatókönyve, de emi-
att nem kell elkobozni az árut. A 
dokumentum hiányáért pénzbír-
ságot kapott, egyéb kihágást nem 
találtak. A kamionos felkészült 
volt, minden egyéb engedéllyel 
rendelkezett, volt mérlege is, te-
hát semmi olyasmit nem követett 
el, amiért el kellett volna kobozni 
az árut” – hangsúlyozta a szóvivő. 
Hozzátette: a sofőr végig együtt-

működött a hatóságokkal. Az el-
lenőrzés során a Prahova megyei 
férfi azt is elmondta: nem sok-
kal korábban a polgármesteri hi-
vatalon akart engedélyt kérni az 
áru értékesítésére a faluban, de 
mivel későn érkezett, nem tud-
ták kiállítani a dokumentumot. 
Abban maradtak, hogy hétfőn új-
ra találkoznak, akkor megkapja 
az engedélyt. „A kamionos végül 
a csíkrákosi rendőr beleegyezé-
sével hagyta el a helyszínt, a kihá-
gásról szóló jegyzőkönyv aláírá-
sa után” – állította Gheorghe Filip. 
A megyei rendőr-főkapitányság 
belső kivizsgálást indított az ügy-
ben, a szóvivő elmondása szerint 
pedig arra gyanakszanak, hogy 
„a rendőr magatartása nem volt 
megfelelő”.

Császár Attila, Csíkrákos pol-
gármestere megerősítette, hogy a 
kamionos későn érkezett a telepü-
lésre, ezért csütörtökön nem tud-
tak kiállítani számára engedélyt. 
Az elöljáró nem követte az ese-
ményeket, este 10 körül azonban 
megkereste a rendőrség, és arra 
kérték, hogy biztosítson helyet az 
elkobzott zöldségeknek. Felaján-
lotta a kultúrotthont, erre viszont 
később már nem volt szükség. 
Munkatársunk hétvégén próbálta 
elérni Lucian Petcut is, azonban 
a rendőrőrs telefonján nem vála-
szoltak, a helyszínen pedig zárt 
ajtókat találtunk. 

ISZLAI KATALIN, PINTI ATTILA

Olteán Csongor Kovászna megyei 
önkormányzati képviselőt (port-
rénkon) választották a Magyar If-
júsági Értekezlet (Miért) új elnö-

kévé a hétvégén Kolozsváron tar-
tott országos küldöttgyűlésen. Az 
elnöki tisztségre eredetileg há-
rom jelölt pályázott, azonban Tal-
pas Botond, az Igen, tessék! egye-
sület elnöke még a küldöttgyűlés 
előtt egy héttel visszalépett, Ta-
más Réka, a Miért irodavezető-
je pedig szombaton azt követő-
en szállt ki a versenyből, hogy is-
mertette elnöki programját. Az if-
júsági szervezet tagjainak így vé-
gül mindössze arról kellett dön-
teniük, hogy elfogadják-e új el-
nöknek Olteán Csongort. Köszön-
tő beszédében a Miért új vezető-
je Sütő Andrást idézve úgy fogal-
mazott, az a gondolat vezérelje 
őket a továbbiakban, hogy „ad-
dig élünk, amíg módunkban áll 
visszafelé tekinteni”. Arra is ki-
tért: félre kell tenni a személyes 

vitákat, és inkább értékelni kell 
mindazt, amit az előző elnökök, 
illetve elnökségi tagok tettek az 
ifjúsági közösségért, ugyanakkor 
bátran kell előremenni és kiállni 
azért, amiben hisznek.

Antal Loránt, a Miért leköszö-
nő elnöke úgy értékelt: az elmúlt 
két évben „újrabrandelték”, azaz 
új jelentéstartalommal töltötték 
meg az ifjúsági szervezetet. Si-
kerként könyvelte el, hogy meg-
újították a Miért kommunikáci-
ós csatornáit, és tehetséges er-
délyi fiatalokat „mutattak meg a 
nagyvilágnak”. Kitért az egy év-
vel ezelőtti helyhatósági válasz-
tások eredményeire is, emlékez-
tetve, hogy az RMDSZ-es polgár-
mesterek közül 12-en a Miért so-
raiból kerültek ki, de a megyei 
és helyi önkormányzatokban; és 

szép számban képviseltetik ma-
gukat. „A Miértnek kell lennie az 
RMDSZ elsődleges humán-erő-
forrásának” – szögezte le An-
tal Lóránt. A fiatal politikusokat 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
is köszöntötte, többek között fi-
gyelmeztetve őket, hogy Romá-
nia államberendezkedési dilem-
mák előtt áll, amelyek hosszú tá-
von gondot okozhatnak, ugyan-
is a jogállamiság, a hatalmi ágak 
szétválasztása és a parlamenti 
demokrácia kérdései újra napi-
rendre kerültek. A „nagy egyesü-
lés” 2018-as centenáriuma kap-
csán megjegyezte: „nincs mit 
ünnepelnünk, ne várják el, hogy 
másképp tekintsünk rá, mint 
ahogy a történelem adta”. 

KISS ELŐD GERGELY

Egyedüli jelölt maradt: Olteán Csongor a Miért új elnöke

Zöldségeket beszélnek? A szakszervezet szerint a prahovai férfit rendőr sógora „mentette meg”
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