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Mérleget vont ötéves tevékenységéről Laura Codruţa Kövesi volt korrupcióellenes főügyész

Hamar meglehet a DNA új vezetője
Leváltását követően köz-

leményben vont mérle-

get ötéves tevékenységé-

ről Laura Codruţa Kövesi, 

az Országos Korrupcióel-

lenes Ügyosztály (DNA) 

hétfőn leváltott főügyésze

Miközben Laura Codruţa 
Kövesi, az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) 

hétfőn leváltott volt főügyésze az-
nap este közleményben tette köz-
zé a DNA élén töltött időszak általa 
fontosnak tartott megvalósításainak 
listáját, az igazságügyi tárca már-
is elkezdte a „castingolást” Kövesi 
utódjának kiválasztására. 

Kövesi szerint sikerült megvaló-
sítania menedzseri elképzeléseit, a 
DNA pedig az elmúlt öt évben haté-
kony és proaktív intézménnyé vált, 
sikerrel tölti be szerepét, amely a ma-
gas és középszintű korrupciós ügyek 
felderítésében merül ki. A mérleg rá-
mutat: az elmúlt öt évben gyarapo-
dott a DNA által összeállított vád-
iratok és a vádemelések száma, több 
magas rangú köztisztségviselő el-
len indult vizsgálat, és nagyobb ér-
tékű vagyont zároltak. A dokumen-
tum szerint öt év alatt 68 magas ran-
gú köztisztségviselő ellen emeltek 
vádat: 14 aktív és volt miniszter, 39 
képviselő, 14 szenátor és egy euró-
pai parlamenti képviselő került bí-
róság elé. Ebből 37 esetben született 
jogerős ítélet: 9 aktív és volt minisz-
ter, 21 képviselő, 6 szenátor és egy 
EP-képviselő ügyében. Eközben több 
mint kétmilliárd euró értékű vagyont 
vontak zároltak. A felmentések szá-
ma tízszázalékos, ami alacsonyabb 
az európai átlagnál. Kövesi állítása 
szerint a DNA mindenkivel szemben 
egyenlően alkalmazta a törvénye-
ket, nem riadt vissza attól, hogy el-
érje „a korrupciós hálózatok pirami-
sának csúcsát”, függetlenül az ott le-
vők politikai hovatartozásától, az ál-
taluk betöltött tisztségtől vagy vagyo-
ni helyzettől. „A DNA modellértékűvé 

vált a korrupcióellenes küzdelemet 
illetően a régió számos országa szá-
mára. Az Európai Unió 2014-es kor-
rupciós jelentése szerint a DNA-t az 
öt legpozitívabb példaként mutatták 
be az Európai Unióban” – emlékeztet 
a volt főügyész.

Prioritásai közt a helyi és a köz-
ponti közigazgatásban, valamint a 
közbeszerzések és a vagyon-vissza-
szolgáltatások esetében tetten érhe-
tő korrupció, az országos és az uni-
ós pénzekkel való visszaélések le-
leplezését, a törvénytelenül szerzett 
vagyonok zárolását és az okozott kár 
megtérítését sorolta fel. Kövesi arra 
is kitért, hogy az igazságszolgálta-
tásra gyakorolt nyomás mértéke szá-
mos esetben túllépett a demokráci-
ákban elfogadható kritikák szintjén, 
a támadások pedig gyakran állami 
tisztséget betöltő elítélt vagy vád alá 
helyezett személyek részéről történ-
tek. Az utóbbi időben a DNA ügyésze-
it és tevékenységét is sokszor támad-
ták, sokkal több alkalommal és ag-
resszívebben, mint korábban.

A szenátus elnöke, Călin Popescu-
Tăriceanu viszont tegnap úgy érté-
kelt: Kövesi leváltása a végét jelen-
ti az antidemokratikus intézmények 
által a polgárok voksai nyomán lét-
rejött intézmények ellen indított ost-

romnak, ami azonban óriási árat kö-
vetelt: sorsok ezreit tették tönkre a 
visszaélések, megnőtt a bizalmat-
lanság az igazságszolgáltatással 
szemben, a társadalom pedig meg-
osztottá vált. Úgy vélte, Kövesi me-
nesztésére azt követően került sor, 
hogy Traian Băsescu volt államfő 
több mint tíz évvel ezelőtt olyan tör-
vénytelen és alkotmányellenes rend-
szert hozott létre, amelynek célja a 
teljes hatalom megkaparintása volt 
antidemokratikus eszközök révén 
attól kezdve, hogy bűnvádi dosszi-
ékat gyártottak a kényelmetlen po-
litikai vezetők ellen, egészen addig, 
hogy visszaéléseket követtek el olyan 
emberekkel szemben, akik ugyan 
nem voltak politikai szereplők, de 
szembekerültek a rendszer kulcs-
figuráival. Tăriceanu szerint 2014 
után a rendszer teljesen elszabadult, 
és olyan visszaéléseket követett el, 
amelyek az 50-es évek politikai rend-
őrségét, a Szekuritátét idézték.

Eközben az igazságügyi tárca 
már Kövesi utódját keresi. A főügyé-
szi tisztségre jelentkező ügyészek 
július 23-áig nyújthatják be pályáza-
tukat, és a tervek szerint 30-áig dön-
tenek a jelölt személyéről. A pályá-
zatban bizonyítani kell, hogy a je-
lentkező rendelkezik a megkövetelt 
tartamú szolgálati idővel, mellékel-
nie kell a menedzseri terveit, leg-
alább tíz, általa kivizsgált ügy le-
írását az elmúlt öt évből, valamint 
a szakmai tevékenységéről készült 
jelentést. Július 25. és 27. között 
Tudorel Toader miniszter meghall-
gatja a jelentkezőket, az eredményt 
pedig 30-án teszik közzé.

A miniszter előbb a bírák és ügyé-
szek szakmai tevékenységét felügye-
lő Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács (CSM) álláspontját kéri ki a 
jelöltről, majd továbbítja a jelölést az 
államfőnek. A hatályos törvény értel-

mében a főügyészeket az igazság-
ügy-miniszter javaslatára az állam-
fő nevezi ki. Az államfő jelenleg több 
jelöltet is visszautasíthat, ha azon-
ban addig hatályba lép a törvény mó-
dosítása, már csak egy alkalommal 
mondhat nemet Toader jelöltjére.

Mint megírtuk, a igazságügy-mi-
niszter februárban kezdeményez-
te Kövesi leváltását, azt állítva, hogy 
a főügyész önkényesen, hatáskö-
rét túllépve, alkotmánysértő és tör-
vénytelen módon vezette a DNA-t. 
Klaus Johannis államfő azt mond-
ta: nem győzték meg a miniszter ér-
vei, ezért nem hajlandó elmozdítani 
a főügyészt. A miniszter szerint er-
re nem lett volna joga, emiatt bepa-
naszolta az alkotmánybíróságnál, 
amely a miniszter javára döntött, és 
Johannist a főügyész felmentésére 
kötelezte.

Kövesi 2013 óta áll a DNA élén, má-
sodik – meg nem hosszabbítható – 
mandátuma jövő tavasszal minden-
képpen lejárt volna.

BALOGH LEVENTE

Elstartolt Budapesten 
„KGBéla” pere
Megkezdődött az Európai Unió 
(EU) intézményei elleni kémkedés-
sel, valamint költségvetési csalás-
sal, hamis magánokirat felhaszná-
lásával vádolt Kovács Béla európai 
parlamenti képviselő, volt jobbikos 
politikus elleni büntetőper teg-
nap a Budapest környéki törvény-
széken. A többórás zárt előkészítő 
ülés után Kovács Béla újságíróknak 
nyilatkozva ártatlanságát hangoz-
tatta. „Az én lelkiismeretem tisz-
ta (...), végre elkezdődött a per, bí-
zom abban, hogy kiderül az igaz-
ság” – mondta a törvényszék folyo-
sóján az elsőrendű vádlott. A vád 
lényege, hogy a képviselő 2012 és 
2014 között orosz hírszerzőknek 
adott át információkat a többi kö-
zött energetikai ügyekben az eu-
rópai parlamenti választásokról, a 
magyarországi belpolitikai helyzet-
ről és a paksi atomerőmű bővítésé-
ről. Mindezek célja az volt, hogy az 
EP-n belül erős háttérbázissal ren-
delkező, nyíltan EU-ellenes tábor 
jöjjön létre, belülről bomlasszák az 
Európai közösségek intézményeit, 
és az orosz érdekeket helyezzék 
előtérbe. A költségvetési csalásra 
vonatkozó – az Európai Csalás Elle-
ni Hivatal (OLAF) felvetése nyomán 
kivizsgált ügyben – a vád szerint 
a képviselő és három társa össze-
sen több mint 21 ezer euró vagyo-
ni hátrányt okozott az EP-nek 2012-
2013-ban fiktív, érdemi munkavég-
zés nélküli gyakornoki állásokkal.

Tusk beszólt az 
amerikai elnöknek
Határozottan bírálta Donald Trump 
amerikai elnök európai szövetsé-
gesekkel kapcsolatos álláspontját 
tegnap Donald Tusk, az Európai Ta-
nács elnöke az EU–NATO együtt-
működési nyilatkozat aláírása után. 
„Kedves Amerika, becsüld meg 
szövetségeseidet, miután nincsen 
belőlük olyan sok. Kedves Európa, 
növeld védelmi kiadásaidat, mert 
a jól felkészült és felszerelt szövet-
ségeseket mindenki tiszteli” – szó-
lított fel Tusk az aláírást követő 
brüsszeli sajtótájékoztatón.
A tanács elnöke emlékeztette 
Trumpot, hogy a 2001. szeptem-
ber 11-ei terrortámadásokat köve-
tően Európa állt elsőként az Egye-
sült Államok mellé, s az afganisz-
táni háborúban 870 európai kato-
na vesztette életét. „Elnök úr, ké-
rem, emlékezzen erre holnap, ami-
kor találkozunk a NATO-csúcson, 
de még inkább akkor, amikor Vla-
gyimir Putyin orosz elnökkel talál-
kozik Helsinkiben. Mindig fontos 
tudni, hogy ki a stratégiai barát, s ki 
a stratégiai probléma” – fogalma-
zott. Trump ugyanis ismét bírálta a 
védelmi kiadásokra keveset költő 
NATO-tagokat.

Konzervatív bírót jelöl 
Trump
Brett Kavanaugh bírót jelöli Do-
nald Trump amerikai elnök az 
Egyesült Államokban az alkot-
mánybíróság szerepét betöltő 
szövetségi legfelsőbb bíróság új 
tagjának. Donald Trump helyi idő 
szerint hétfőn este a Fehér Ház-
ban jelentette be döntését. Az 53 
éves konzervatív Brett Kavanaugh 
2006 óta Washington DC fellebb-
viteli bíróságának tagja, és sajtó-
jelentések szerint őt támogatta a 
Fehér Ház jogi főtanácsadója, Don 
McGahn is, aki a jelölési folyama-
tot irányította. Jelölésére azért ke-
rült sor, mert Anthony Kennedy fő-
bíró pár héttel ezelőtt bejelentette, 
hogy visszavonul.

Belviszály a liberálisoknál leváltanák Ludovic Orbant
Belső konfliktus feszíti a legfőbb el-
lenzéki erőnek számító Nemzeti Li-
berális Pártot (PNL): párton belüli for-
rások szerint a párt hétfői elnökségi 
ülésén több vezető politikus is aláírt 
egy olyan dokumentumot, amelyben 
Ludovic Orban pártelnök leváltását 
szorgalmazzák. A listát 16 politikus 
írta alá, többek között Cristian Buşoi, 
a PNL bukaresti szervezetének elnö-
ke, a kerületi elnökök, köztük Anca 
Boagiu, Alina Gorghiu, a párt korábbi 

elnöke, Iulian Dumitrescu szenátusi 
frakcióvezető, Gheorghe Falcă aradi 
polgármester, Mercel Vela szenátor, 
valamint Tinel Gheorghe képviselő. 
A források szerint Iulian Dumitrescu 
azt vetette Orban szemére, hogy nem 
rendelt közvélemény-kutatást annak 
rögzítésére, hogyan áll jelenleg a párt 
támogatottsága, és Gheorghe Falcă is 
bírálta a pártelnököt.

Orban válaszában azt firtatta, mi-
ért nem hívták fel megoldási javas-

latokkal, és felrótta nekik, hogy csak 
panaszkodni tudnak. Az elnök sze-
rint a leváltását szorgalmazó politi-
kusok belülről aknázzák alá a pár-
tot, és azzal vádolta meg őket, hogy 
külső erők irányítják őket. Az ülésen 
döntöttek arról, hogy augusztus 4-ére 
összehívják a párt országos tanácsát, 
amelyen Orban javaslatára napirend-
re kerül a PNL bukaresti, második 
kerületi elnöke, Viorel Cataramă ki-
zárása, miután a politikus számos 

alkalommal bírálta a pártelnököt, 
megsértve ezzel a párt alapszabá-
lyát. Viorel Cataramă szerint viszont 
Orban csupán egy lehetséges vetély-
társtól akar megszabadulni.

Ludovic Orbant tavaly júniusban 
választották meg a PNL elnökévé. Az 
elnökválasztó kongresszuson a kül-
döttek 78 százalékának szavazata-
it kapta meg,

B. L.

Lebegteti a PSD Johannis felfüggesztését

Tovább lebegteti Klaus Johannis államfő tisztségéből történő felfüggeszté sé-
nek lehetőségét a Szociáldemokrata Párt (PSD). Az eredeti fenyegetést – mi-
szerint ha az alkotmánybíróság ítélete ellenére tovább halogatja Kövesi me-
nesztését, felfüggesztik tisztségéből – követően tegnap Cătălin Rădulescu 
PSD-s képviselő közölte: két kérést küldött Johannisnak. Az egyikben arra 
szólítja fel, hogy határolódjon el az igazságügyi szervek és a hírszerzés közötti 
titkos megállapodásoktól, a másikban pedig arra, hogy hozzon nyilvánosság-
ra valamennyi, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva lezajlott titkos lehallga-
tást. Ha ezt nem teszi meg, a honatya a felfüggesztési eljárás beindítását kéri 
a koalíciós pártoktól. Ugyanakkor a kisebbik koalíciós partner ALDE alelnöke, 
Andrei Gerea úgy vélekedett: immár nem szükséges a felfüggesztési eljárás.

Összegzés. Kövesi távozása után összefoglalta az elmúlt öt év eredményeit

„Lecsapna”  
az USR Kövesire
A Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) felkérte Laura 
Codruţa Kövesit, hogy csatlakoz-
zon a párthoz – jelentette be teg-
nap Dan Barna, az USR elnöke. 
Mint elmondta, az erről szóló üze-
netváltás során Kövesi közölte: ér-
tékeli az USR támogatását, és még 
gondolkodik a felkérés elfogadá-
sán, ugyanakkor most vissza kíván 
vonulni egy időre, mivel öt éve nem 
volt szabadságon. Barna közölte: a 
DNA hétfőn leváltott vezetője akár 
a párt jelöltje is lehet a jövő évi ál-
lamfőválasztáson.
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