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Vitatják  a SRI szerepét
Újabb tárgyalást tartottak Borbolyék perében

• Továbbra sem lát-
ják tisztázottnak az 
ügyvédek a Román 
Hírszerző Szolgálat 
(SRI) szerepét a Bor-
boly Csaba és több 
más személy elleni 
büntetőpert megelő-
ző nyomozás során. 
Újabb alkotmányossá-
gi kifogást fogalmaz-
tak meg, erről később 
dönt a tárgyalást 
vezető bíró.
KOVÁCS ATTILA

A SRI nem végzett semmilyen 
nyomozati cselekményt, 
sem műszaki eszközökkel 

történő megfi gyelést az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
által folyatott vizsgálat során – ez 
áll abban a levélben, amelyet a hír-
szerző szolgálat küldött a Hargita 
Megyei Törvényszék arra vonatko-
zó kérdésére, hogy a Borboly Csaba 
és több más személy elleni büntető-
eljárás során milyen együttműkö-
dés volt a vádhatóság és a SRI kö-
zött. Több vádlott ügyvédje viszont 
ezzel nem ért egyet, mivel az ügy-
csomó anyagai alapján úgy tűnik, 
az együttműködés többet jelentett 
a lehallgatások műszaki feltétele-
inek biztosításánál. A Hargita Me-
gyei Törvényszéken tartott tegnapi 
tárgyaláson a bíró ismertette a Leg-
felsőbb Ítélő- és Semmítőszék vá-
laszát is a nemzetbiztonsági okok-
ra való hivatkozással elrendelt 
lehallgatásokat engedélyező bírói 
döntés titkosításának feloldása 
érdekében küldött kérésre. Esze-
rint a titkosítás feloldása nemzet-

biztonsági kockázatot jelentene, 
ezért ezt nem tehetik meg.

Nincs pontosítás

Egy alkotmányossági kifogást is 
megfogalmaztak Borboly ügyvédei 
a büntetőeljárási törvénnyel kapcso-
latban, amelyben azt kifogásolják, 
hogy a nemzetbiztonsági okokból 
elrendelt lehallgatások során készült 
felvételek felhasználhatók bizonyí-
tékként más jellegű, a nemzetbiz-
tonságot nem érintő ügyekben is. 
,,Ha a SRI dönti el, hogy minek van 
bizonyítékértéke, az nagyon súlyos 
dolog, mert bűnüldöző szervvé vá-
lik” – érvelt az egyik védőügyvéd. Az 
ügyész a kifogás elutasítását kérte, a 
bíró közölte, később dönt a bead-
ványról, amelyet elfogadása esetén 
az Alkotmánybírósághoz továbbít-
hatnak. Az ügyvédek közül többen 
úgy értékelték, a bíróság nem kapott 
érdemleges választ a vádhatóságtól a 
vádirat pontosításával kapcsolatban 
sem – nem alapozták meg sem az ok-
irat-hamisításra való felbujtás, sem 
a hivatali visszaélés vádját, hanem 
törvényeket, kormányhatározatokat 
sorolnak fel, amelyeket szerintük a 
vádlottak megsértettek. A vád kép-
viselője úgy érvelt, hogy alaptalan a 

vádirat újrafogalmazására vonatko-
zó kérés, és amennyiben a bíró úgy 
ítéli meg, hogy az érintett cselekmé-
nyeket a törvény nem bünteti, jogá-
ban áll felmenteni a vádlottakat.

Öt éve emeltek vádat

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) 2013-ban vádol-
ta meg a Hargita megyei önkor-
mányzat elnökét, Borboly Csabát 
a közérdek ellen elkövetett több-
rendbeli hivatali visszaéléssel, 
magánokirat-hamisításra való 
többrendbeli felbujtással, hami-
sított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-ha-
misítással, illetve rágalmazó fel-
jelentéssel, vele együtt további 
tizenkét személyt küldtek a vád-
lottak padjára. A DNA szerint a 
vádlottak két megyei út, a Felső-
boldogfalvától Erdővidékre vezető 
131-es, és a Csíkrákost Lóvésszel 
összekötő 124-es számú megyei 
út felújítása kapcsán több mint 
4,8 millió lejjel károsították meg 
Hargita megyét. A vádirat szerint 
az összeg a megőrzésre hagyott, 
ám a valóságban nem létező épí-
tési anyagok értékéből, valamint 
a közbeszerzési eljárásokról ki-
zárt cégek ajánlatai és a tulajdon-
képpen leszerződött munkálatok 

értéke közötti különbségekből 
adódik. Három vádlott korábban 
beismerő vallomást tett, őket el 
is ítélték, a többiek alaptalannak 
tartják a vádakat.

Borboly Csaba a Hargita Megyei 
Törvényszéken. Hosszúra nyúlt per
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"Adventi csillogás"-
négy nap, négy ország

(2018. november 29.-december 2.)

Elérhetőség:
Csíkszereda (530223), Decemberi Forradalom út 3/A/2, tel.: 0266-310 965,

mobil: 0740-912 881, e-mail: office@westtraveltours.ro, web: www.westtraveltours.ro

Szicília
a "Földközi-tenger királynője"

(2018. október 19-26.)

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának fejlesztésére keres:

– PASZTŐRÖZŐ MUNKÁST 
– CSOMAGOLÓ MUNKÁSOKAT

– VÁLTÁSVEZETŐT 
a sajtgyártásba

– KARBANTARTÓ LAKATOST
– SOFŐRT tejbegyűjtő kamionra.

Amit ajánlunk: 
– vonzó bérezés, 
– ebédjegyek,
– jó munkakörülmények,
– szakmai fejlődési lehetőség.

 
Az érdekeltek küldjék el szakmai önéletrajzukat (feltüntetve 

a megpályázott állást) 
a klara.fazakas@covalact.ro  e-mail-címre,

a 0266-371818-as faxszámra, vagy a gyár székhelyére
(Csíkszereda, 

Szentlélek utca 49 szám).

• Lezárult a tanszer-
gyűjtési akció, amelyet 
a Székelyhon közösen 
a csíkszeredai Juven-
tutti Alapítvánnyal 
szervezett, hogy meg-
könnyítse az iskolakez-
dést a csíkszéki rászo-
ruló gyermekeknek. 
B A R A B Á S  H A J N A L

Az adományozóknak köszönhe-
tően végül több mint 120 tan-

szercsomagot állítottunk össze, a 
múlt heti összesítés után ugyanis 
a meglévő 84 csomag mellé újabb 
negyven csomagra való adomány 
gyűlt. Ezeket a tanszereket a napok-

ban osztottuk ki a szegény körül-
mények között élő, sokgyermekes 
családban nevelkedő iskolások-
nak. Többek között Madéfalván 
és Csíkrákoson jártunk, továbbá 
meglátogattunk néhány csíkszere-
dai családot is.

Az augusztus 21-én indított tan-
szergyűjtő akciónk során többek kö-
zött csíkrákosi, madéfalvi, csíkkarc-
falvi, csíkszentimrei, csíkmadarasi, 
csíkmindszenti, valamint csíksze-
redai családokat látogattunk meg. 
Egyébként a tavalyi gyűjtés során 
több mint 40 gyermeknek tudtunk 
összeállítani tanszercsomagot.

Kiosztottuk a tanszercsomagokat

A telepakolt tolltartóknak 
örvendtek a legjobban a 
gyermekek

▾   FOTÓ: PINTI  ATTILA

„ ,,Ha a SRI dönti el, hogy 
minek van bizonyíték értéke, 
az nagyon súlyos dolog, mert 
bűnüldöző szervvé válik”.




