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Johannis szerint 
nincs konfliktus
Nincs alkotmányos természetű 
konfliktus a kormány és az államel-
nöki hivatal között Klaus Johannis 
államfő szerint amiatt, mert 
Tudorel Toader igazságügy-minisz-
ter javaslata ellenére nem menesz-
tette tisztségéből Laura Codruţa 
Kövesit, az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) főügyészét. 
Johannis tegnap leszögezte: nincs 
szükség arra, hogy a kormány al-
kotmánybírósághoz forduljon, mi-
vel a törvényt tiszteletben tartva 
hozta meg döntését. Emlékezte-
tett: a vonatkozó jogszabály az ál-
lamfőre bízza, hogy visszahívja a 
főügyészt vagy sem, ezért legfel-
jebb arról lehet szó, hogy az igaz-
ságügy-miniszter elégedetlen, de 
ettől még messze áll az alkotmá-
nyos természetű konfliktus. Toader 
válaszában leszögezte: nem a ma-
ga, hanem a kormány nevében for-
dul alkotmánybírósághoz.

Újabb fegyelmi 
Kövesi ellen
Újabb fegyelmi eljárást indított a 
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács (CSM) keretében működő 
Igazságügyi Felügyelet az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
vezetője ellen. Ez a harmadik ilyen 
eljárás, amelyet Laura Codruţa 
Kövesi ellen kezdeményeznek. A 
felügyelet tegnapi közleménye ér-
telmében a korrupcióellenes fő-
ügyész áthágta az alkotmánybíró-
ság 2017. november 3-i határozatá-
ban előírtakat azzal, hogy nem je-
lent meg a 2009-es elnökválasztás 
lebonyolítását kivizsgáló parlamen-
ti bizottság előtt.

Parlamenti bizottság 
a nemzetbiztonságról
Két újabb különbizottságot hozott 
létre a parlament tegnap: az egyik-
nek a nemzetbiztonsági törvények 
korszerűsítése, a másiknak a köz-
igazgatási kódex kidolgozása lesz 
a feladata. A szociálliberális több-
ség a titkosszolgálatok parlamenti 
felügyelete megerősítésének szük-
ségességével és a biztonsági kihí-
vások megváltozásával indokolta a 
nemzetbiztonsági törvények átírá-
sát. Azáltal, hogy a felkérések elle-
nére nem ment el a meghallgatás-
ra, illetve nem bocsátotta a testü-
let rendelkezésére az igényelt in-
formációkat és dokumentumokat, 
Kövesi vétett a szakmai becsület 
ellen és ártott az ügyészi tisztség 
presztízsének – állítja a felügyelet.

Szír vegyi fegyverek 
belga összetevőkből
Három belga vállalat éveken ke-
resztül szállította vegyi fegyverek, 
egyebek mellett a szaringáz egyik 
összetevőjét Szíriába – közölte a La 
Libre Belgique című belga napilap 
tegnap. Az észak-belgiumi Antwer-
penben működő vállalatok 2013 jú-
liusától 2016 decemberéig 24 alka-
lommal indítottak több tíztonnányi, 
tilalom alatt álló vegyi anyagokból, 
egyebek mellett izopropanolból ál-
ló szállítmányt néhány libanoni, de 
főként szíriai vállalkozás számára. 
Legutóbb április 7-én, a szíriai felke-
lők uralma alatt álló Dúmában több 
mint 40 halálos áldozatot követelt 
egy feltehetően ideggázokkal el-
követett támadás, amelyért a nyu-
gati hatalmak Bassár el-Aszad el-
nök rezsimjét teszik felelőssé. A  há-
gai központú Vegyifegyver-tilalmi 
Szervezet (OPCW) szerint nagy a 
valószínűsége, hogy klórgázt vagy 
szaringázt vetettek be.

Két ízben is megvesztegették a volt román pénzügyminisztert az ügyészség szerint

Egymillió eurós csúszópénz

A bűnvádi eljárás elkezdésé-
nek jóváhagyását kérte teg-
nap az Országos Korrupcióel-

lenes Ügyosztály (DNA) Sebastian 
Vlădescu volt pénzügyminiszter el-
len, akit kétrendbeli vesztegetés elfo-
gadásával gyanúsítanak. Mint isme-
retes, a hatályos törvények értelmé-
ben egy volt miniszter ellen csak ak-
kor indulhat bűnvádi eljárás, ha azt 
az államfő is jóváhagyja. Vlădescut 
azzal gyanúsítja a DNA, hogy mi-
niszteri mandátuma idején két íz-
ben is kenőpénzt kapott egy külföldi 
cégtől, amely a Bukarest–Konstanca-
vasútvonal felújítási munkálatait vé-
gezte.

A korrupcióellenes ügyészek ál-
tal folytatott nyomozás során arra a 
következtetésre jutottak, hogy a volt 
miniszter és az ügyben érintett töb-
bi személy összesen mintegy húsz-
millió euró kenőpénzt kapott a cég-
től a 2005 és 2014 közötti időszak-
ban azért, hogy egyrészt vessék lat-
ba a befolyásukat, hogy az illető cég-
gel kössön a román állam szerző-
dést, és időben fizesse ki a munkála-
tok ellenértékét, másrészt, hogy egy 
másik vasútvonal-felújítási mun-
ka után visszafizessék a cégnek az 
áfát. A kenőpénzként kifizetett ösz-
szeget a román állam által kifizetett 
pénzek egy bizonyos százalékában 
szabták meg.

A DNA szerint a bűncselekménye-
ket két szakaszban hajtották végre. 
A 2005 és 2014 közötti időszakban az 
érintett külföldi cég illetékesei meg-
egyeztek Vlădescuval, Mircea-Ionuț 

Costea volt pénzügyminisztériumi 
vezetővel és Mihaela Mititeluval, aki 
közel állt a vasúttársaság vezetőihez, 
hogy a román vasúttársaság által a 
Bukarest–Konstanca-vasútvonal fel-

újítására kiírt pályázaton elintézik, 
hogy a céggel kössenek szerződést, 
és időben fizessék a munkálatokért 
járó díjat. Cserében a munkálatok ér-
tékének 3,5 százalékát kérték. A ke-
nőpénz egy fiktív láncolaton keresz-
tül jutott el a címzettekhez, amelynek 
egy ügyvédi iroda is része volt, vala-
mint a három érintett személy által 
ellenőrzött cégek, amelyekkel fiktív 
szerződéseket kötöttek.

Ennek nyomán a 2008–2009-es 
időszakban Vlădescu közel egymil-

lió euró kenőpénzt kapott. Costea 4,5, 
Mititelu pedig hárommillió euróhoz 
jutott törvénytelenül.

A második szakaszban 2009-ben 
az előző évi kormányváltás és a gaz-
dasági válság nyomán a cég immár az 
államtól kapott összeg tíz százaléká-
nak kifizetését vállalta Vlădescunak, 
Constantin Dascălu volt közlekedé-
si minisztériumi államtitkárnak és 
Cristian Boureanu volt demokrata-
liberális párti parlamenti képviselő-
nek. A volt miniszternek és az állam-
titkárnak fejenként összesen kétmil-
lió eurót ígértek annak fejében, hogy 
egyrészt vessék latba a befolyásukat 
a Bukarest–Konstanca-vasútvonal 
felújításáért járó összegek időben tör-
ténő kifizetése érdekében, másrészt 
azért, hogy megkapják a Bukarest–
Câmpina-vasútvonal felújítási mun-
kálataiért járó pénzt, illetve az elma-
radt áfa összegét. Ugyancsak kétmil-
lió eurót ígértek Boureanunak, hogy 
befolyást gyakoroljon Vlădescura és a 
közlekedési tárca illetékeseire a cég 
érdekében. A kenőpénz célba juttatá-
sához újabb, ötszintes fiktív láncola-
tot hoztak létre, amelyekben adópa-
radicsomokban bejegyzett, svájci és 
ciprusi bankszámlákkal rendelkező 
cégek vettek részt.

A DNA szerint a beígért kétmil-
lió euróból Vlădescu 2011 és 2013 kö-
zött 65 ezret kapott meg, ezzel egy 
olyan offshore céget finanszíroztak 
meg, amelynek ő volt a társtulajdono-
sa. Dascălu 1,1, Boureanu pedig 2,2 
millió eurót kapott vagy készpénz-
ben, vagy különböző juttatások for-
májában. Vlădescu 2005-től 2007-ig, 
majd 2009 decemberétől 2010 októ-
beréig töltötte be a pénzügyminiszte-
ri tisztséget. A DNA még kedden ház-
kutatást tartott a volt miniszter ottho-
nában, és ki is hallgatták.

Balogh levente

Teodor Brateş, a Román Televízió hír-
adójának egykori főszerkesztő-he-
lyettese ellen is bűnvádi eljárást indí-
tott tegnap a legfőbb ügyészség em-
beriesség elleni bűncselekmények 
miatt az 1989-es forradalom ügyé-
ben. Brateşt tegnap idézték be az 
ügyészségre, hogy ismertessék ve-
le a vádakat. Az ügyészek szerint 
Brateş, aki a forradalom idején hír-
bemondóként, illetve műsorvezető-
ként tevékenykedett, a diverziókel-

tést szolgáló álhírek terjesztésének 
legfőbb eszköze volt, ezzel pedig hoz-
zájárult a terroristákkal kapcsola-
tos pszichózis elterjedéséhez, amely 
az ország egész lakosságán elural-
kodott, katonákon és civileken egy-
aránt. „A televízióban katonai és pol-
gári célpon tok elleni terrortámadás-
okról beszélt, mérgezett vízről, alá-
aknázott épületekről, az úgynevezett 
terroristák által elkövetett különböző 
rémtettekről, helikopteres támadá-

sokról, légideszantos akciókról, út-
ban levő páncélosokról. Az álhírek is-
métlése óriási mértékben felerősítet-
te a terroristákkal kapcsolatos pszi-
chózist, így a számos haláleset, sérü-
lés és rongálás legfőbb kiváltó okává 
vált a forradalom idején” – mutat rá a 
legfőbb ügyészség. Mint arról beszá-
moltunk, egy nappal korábban Ion Ili-
escu volt államfő ellen is bűnvádi el-
járást indítottak az ügyben. A legfőbb 
ügyészség szerint Iliescu olyan kato-

nai jellegű intézkedések alkalmazá-
sát fogadta el és hivatalosította, ame-
lyek némelyike egyértelműen diver-
ziós jellegű volt. A vizsgált időszakot 
egyúttal az 1989. december 27. és 31. 
közötti eseményekre is kiterjesztet-
ték. Ion Iliescunak azt róják fel töb-
bek között, hogy a legfőbb vezetőként 
megakadályozhatta volna a diverzió-
keltést, de nem tette meg.

B. l.

Gyanúsítotti kihallgatását követően 
bűnügyi őrizetbe vették Gyárfás Ta-
más volt úszószövetségi elnököt Fe-
nyő János médiavállalkozó meggyil-
kolásának ügyében – közölte az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 
kommunikációs szolgálata kedd es-
te az MTI megkeresésére. Az M1 ak-
tuális csatorna esti híradójában el-
hangzott: úgy tudják, kezdeménye-
zik Gyárfás Tamás előzetes letar-
tóztatását.

Az ORFK A megalapozott gyanú: 
felbujtás című közleményben rea-
gálva azt közölte: a Készenléti Rend-
őrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR 
NNI) munkatársai a kora délutáni 
órákban Budapesten elfogták, majd 
előállították a 69 éves Gy. Tamás bu-
dapesti lakost és gyanúsítottként 

hallgatták ki. Az NNI Gy. Tamást – 
hasonlóan az ugyanebben az ügy-
ben 2018. március 22-én gyanúsított-
ként kihallgatott 50 éves P. Tamáshoz 
– emberölésre való felbujtással gya-
núsítja – tették hozzá. Emlékeztet-
tek: 2017. október 31. óta folytatják a 
nyomozást a Fenyő János sérelmére 
1998. február 11-én előre kitervelten 
elkövetett emberölés ügyében.

A PestiSrácok kedden honlapján 
azt írta: Gyárfás Tamást a Nemze-
ti Nyomozó Iroda azzal gyanúsít-
ja, hogy több mint húsz évvel ezelőtt 
megbízást adott a magyar olajmaf-
fia „vezérének, Portik Tamásnak, 
hogy likvidálja legnagyobb üzleti el-
lenfelét”, Fenyő Jánost. A portál sze-
rint  „kőkemény bizonyítékok”, köz-
tük egy hangfelvétel van a rendőrség 

birtokában. Ezen az – Energol-vezér 
által készített, tizennégy éves – fel-
vételen Portik Tamás és Gyárfás Ta-
más beszélgetése hallható – írta a 
PestiSrácok.

Az Országos Rendőr-főkapitány-
ság (ORFK) múlt kedden közölte hon-
lapján, hogy a rendőrség tovább foly-
tatja a nyomozást a Fenyő-gyilkosság 
ügyében, az eljárás célja a korábbi 
nyomozás során ismeretlenül maradt 
megbízó személyének megállapítá-
sa. Felidézték: az eljárás során a nyo-
mozó hatóság március 22-én gyanú-
sítottként hallgatta ki a jogerős sza-
badságvesztését töltő 50 éves P. Ta-
más magyar állampolgárt.

A fővárosi ítélőtábla 2017. május 
19-én hozta meg másodfokú határo-
zatát, amellyel lényegében helyben-

hagyta a két évtizeddel ezelőtti, négy 
halálos áldozatot követelő Aranykéz 
utcai robbantás és a Fenyő-gyilkos-
ság ügyében a korábbi elsőfokú íté-
letet, így jogerőre emelkedett Jozef 
Rohác életfogytiglani és Portik Ta-
más 13 éves szabadságvesztési bün-
tetése. Portik Tamás az Aranykéz ut-
cai robbantás felbujtójaként kapott 
13 évet, mert ő adta az utasítást Jozef 
Rohácnak Boros József megölésére. A 
Fenyő-gyilkosság megbízójára az el-
járás során nem derült fény, abban az 
ügyben Portikot nem vádolták meg.

Bánáti János, Gyárfás ügyvéd-
je tegnap közölte: védence tagadta, 
hogy ő utasította Portikot Fenyő meg-
ölésére.

hírösszefoglaló

Vasútvonal-felújítási pályázatok kapcsán kenőpénz el-

fogadásával gyanúsítja Sebastian Vlădescu volt pénz-

ügyminisztert a DNA, amely a bűnvádi eljárás jóváha-

gyását kéri a volt tárcavezető ellen.

Forradalomügy: bűnvádi eljárás egy volt tévés bemondó ellen

Őrizetbe vették Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság miatt

„Sínre” került. Vlădescu vasútfelújítási ügyben kaphatott kenőpénzt

fotó: pro tv




