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Visszautalta a törvényszéknek 
Kiss Sándor volt tanácselnök és 
társai korrupciós perét tegnap 
kihirdetett ítéletében a nagyvá-
radi táblabíróság. Az RMDSZ-es 
politikust két üzletemberrel 
együtt alapfokon letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték.

 » ROSTÁS SZABOLCS,
 VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

V áratlan fordulat történt Kiss 
Sándor egykori Bihar megyei 
tanácselnök és öt romániai, 

valamint magyarországi üzletember 
korrupciós perében, a nagyváradi 
táblabíróság ugyanis visszautalta az 
első fokon eljáró Bihar megyei tör-
vényszéknek a dossziét. A táblabíró-
ság háromtagú tanácsának tegnap 
kihirdetett ítéletében semmisnek 
nyilvánította az RMDSZ egykori befo-
lyásos politikusa és az öt vállalkozó 
ügyében alapfokon született ítéletet, 
így a bűnvádi eljárás a törvényszéki 
szakaszban kezdődik újra. A tegna-
pi ítélethirdetésen elhangzott, hogy 
Kiss Sándor vádlottársai nem része-
sültek méltányos bírósági eljárásban, 
és nem teljesültek az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye 6., a tisztessé-
ges tárgyaláshoz való jogról szóló 
cikkelyének feltételei. Megjegyzen-
dő, ezt az indoklást a politikus ese-
tében már nem rögzítette az ítélet. 
Fennáll a valószínűsége, hogy Kissé-
ket illetően elévülnek a terhükre rótt 
bűncselekmények.

Idén júniusban alapfokon kihir-
detett ítéletében a Bihar megyei tör-
vényszék nyolc év letöltendő börtön-
büntetésre ítélte a volt Bihar megyei 
tanácselnököt. Az RMDSZ megyei 
szervezetének volt vezetőjét hata-
lommal való visszaélés, pénzmosás, 
csúszópénz elfogadása és befolyás-
sal való üzérkedés miatt ítélte el a 
bíróság az ellene és az öt üzletember 
ellen indított korrupciós perben. Be-
niamin Rusra, a Selina cégcsoport 
vezetőjére négy, a magyar állampol-
gársággal rendelkező Bojtor Vilmos 
László üzletemberre hat év letölten-
dő börtönbüntetést róttak ki, a többi 
vádlottat – köztük Miklóssy Ferencet, 
a debreceni Keviép Kft . ügyvezetőjét 
– a bűncselekmények elévülése mi-
att felmentették. A tegnap kihirdetett 
végleges ítélet alapján Rus vonatko-
zásában például a táblabíróság azért 
nyilvánította semmisnek az alapfokú 
verdiktet, mert a törvényszék a mai 
napig nem hozta nyilvánosságra az 
ezt megalapozó indoklást, sőt szó 
szerint visszaadta a vádiratot – bele-
értve az abban fellelhető helyesírási 
és szerkesztési hibákat. Azt is kifogá-
solja a táblabíróság, hogy a törvény-
szék nem foglalt állást az alapfokon 
felmentett magyarországi üzletembe-
rek, Miklóssy Ferenc és Miklóssy Fe-
renc László, továbbá Gheorghe Roa-
tiș terhére felrótt pénzmosás bűntette 
kapcsán. A fellebviteli fórum szerint 
a törvényszék tévesen ítélte úgy, hogy 
egy alkotmánybírósági határozat 
alapján elévültek a vádlottak terhére 
rótt bűncselekmények, a taláros tes-
tület döntése ugyanis csak az alapfo-
kú ítélet június 18-ai kihirdetése után 

jelent meg a Hivatalos Közlönyben. 
Bojtor Vilmos László esetében az íté-
let megállapította, hogy nem teljesül-
tek a vádlottnak a jogi képviselethez 
fűződő jogai.

A vádlottak különben a fellebviteli 
tárgyalás során a per „mediatizált-
ságára”, a sajtó részéről vélelmezett 
nyomásra hivatkozva a per áthelye-
zését, majd újratárgyalását kezdemé-
nyezték. Sőt a vádlottak keményen 
ostorozták a dossziéban fellelhető 
titkos szolgálati lehallgatásokat is, 
Bojtor pedig megismételte korábbi 
állítását, miszerint neki vádalkut 
ajánlott a magyar és a román hírszer-
zés, ezért tett terhelő vallomást Kiss 
Sándor ellen. Ennek ellenére a Bihar 
megyei törvényszék idén júniusban 
kihirdetett alapfokú ítéletben hat év 
letöltendő szabadságvesztésre ítélte, 
holott az üzletember szerint „maxi-
mum felfüggesztett szabadságvesz-
tést” ígértek neki.

Egyébként a fellebbviteli szakasz-
ban véleménykülönbség alakult ki 
a perben ítélkező Antik Levente Far-
kas és Gabriela Ţarcă bírák között, 
ezért a korábban kéttagú bírói taná-
csot november végén kiegészítették 
a „mérleg nyelve” szerepét betöltő 
Mihail Udroiuval. Hármójuk közül 
ugyanakkor érdekes a táblabíróság 

magyar nemzetiségű bírájának sze-
repe. Răzvan Doseanu, Kiss ügyvédje 
a per során azt állította: három évvel 
ezelőtt őt, védencét és Antikot az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) kérésére megfi gyelte a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI), mégpedig 
annak gyanújával, hogy a volt me-
gyei tanácselnök 50 ezer euró kenő-
pénzt ajánlott fel a bírának az ellene 
foganatosított hatósági felügyelet fel-

oldásának elrendelése fejében. Bár 
az ügyet a bírák és ügyészek esetleges 
bűncselekményeit vizsgáló bizottság 
bűncselekmény hiányában ebben 
az évben lezárta, Antik Levente fel-
mentését kérte a Kiss-perben való bí-
ráskodás alól, ezt azonban felettesei 
elutasították.

A DNA által 2015-ben összeállított 
vádirat alapján a debreceni Keviép 
Kft . Kiss Sándor lefi zetésével nyert 
megbízást 2003-ban a nagyváradi 
környezetkímélő szemétlerakó meg-
építésére. A vádhatóság szerint a Ke-
viép egy londoni közvetítőn keresztül 
adta el munkagépeit romániai leány-
vállalatának. A londoni közvetítő cég 
187 ezer euróért vásárolta, és 500 ezer 
euróért adta tovább a munkagépeket. 
A debreceni cég könyveléséből így ki-
vont pénzből a DNA szerint 300 ezer 
euró készpénzben jutott el Kisshez. A 
nyomozó hatóság szerint két másik 
esetben is ugyanezt a sablont alkal-

mazták: romániai cégek építkezés-
ben használt gépeket és anyagokat 
vásároltak nyugat-európai gyártók-
tól. Az árkülönbözetet az ügyészség 
állítása szerint valamennyi esetben 
a beiktatott angliai és amerikai cégek 
tulajdonosa készpénzben vette fel, és 
fi zette ki Kissnek. A csúszópénz elle-
nében a bihari politikus kedvező el-
bírálást biztosított a különböző köz-
beszerzési eljárásokon. Az ügyészek 
szerint a két tranzakcióval mintegy 
8,6 millió eurós kárt okoztak a Bihar 
megyei önkormányzatnak. Az alap-
fokú ítélet a letöltendő börtönbünte-
tésen kívül Kisst 5,5 millió euró, Rust 
pedig három millió euró kártérítés 
befi zetésére is kötelezte.

Kiss Sándor 2000 és 2012 között 
töltött be vezető tisztséget a Bihar 
megyei önkormányzatban. 2004 és 
2008 között a megyei tanács elnö-
ke, az azt megelőző és azt követő 
ciklusokban a tanács alelnöke volt. 
A politikus 2016 júniusában szemé-
lyes okokra hivatkozva lemondott az 
RMDSZ Bihar megyei szervezetének 
elnöki posztjáról.
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Visszakerül alapfokra Kissék pere
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Kiiktatnák a gazdák
átverését

Nem mindenki lelkesedik a magyar kormánynak a 
Székelyföld gazdasági fejlesztését célzó programja 
iránt, amely első körben az integrátori szerepet el-
látó nagyvállalatok támogatását célozza meg beru-
házásra szánt tetemes összegekkel. Magától adódik 
a kérdés: miért kell a kis- és közepes gazdaságok 
helyett mamutcégeket fi nanszírozni közpénzek-
ből, amelyek ha eddig jól működtek, lényegesen 
könnyebben juthatnak bankhitelhez, mint a mező-
gazdasági farmok? Miközben az is köztudott, hogy 
támogatás nélkül a gazdák esélytelenek piaci körül-
mények között talpon maradni.

Az ilyen érveket megfogalmazóknak igazuk lehet-
ne egy jól működő agrár- és élelmiszerpiaccal rendel-
kező országban, ahol a gazdák fő feladata az, hogy a 
termékeiket előállítsák, miközben a szervezett piac 
több lehetőséget is biztosít az értékesítésre. Romá-
niában azonban a gazdák termékeinek  nincs értéke-
sítésre kialakult piaca. Erre legjobb példa az oltyán 
dinnyeárusok sorsa, akik rögtönzött sátrakban, 
tisztálkodási lehetőség nélkül alszanak heteken át 
az ország nagyvárosaiban, dinnyehegyek tövében, 
hogy nyáron egy-két lejért tudják értékesíteni a gyü-
mölcs kilóját, mert odahaza a viszonteladók csak 20-
30 banit adnak érte. Ha egyáltalán átveszik tőlük. De 
ugyanez a sorsa a székelyföldi pityókaárusnak vagy 
az aranyosszéki zöldségter mesztőnek is. A piacain-
kat dugig megtöltő viszonteladók abból élnek, hogy 
a gazdáktól aprópénzért felvásárolják az árut, amin 
többszörös áron adnak túl, a hasznuk pedig össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint a termelőé. Kiss 
mennyiségű áruról lévén szó, a gazda nem tud jó 
árat kialkudni, nagyáruházak pedig szóba sem áll-
nak vele. Ezzel a kör be is zárul.

Nyilvánvaló, hogy ez a fajta erdélyi mezőgazdaság 
felvásárló és értékesítő hálózatok nélkül vakvágány. 
Erre a szerepkörre a felvásárlási és értékesítési 
szövetkezet lenne a legjobb megoldás, de ettől a 
legtöbb gazda annyira fél, mint ördög a tömjénfüst-
től. De ha lennének is erre fogékony közösségek, 
nincs szakember, aki megfelelő tudás birtokában 
meg tudna szervezni egy-egy ilyen szövetkezetet. 
Az ehhez szükséges szaktudást egyetlen romániai 
agrártudományi egyetemen sem lehet elsajátítani, 
miközben Nyugat-Európában az ilyen képzés évszá-
zados múltra tekint vissza. Nem véletlen tehát, hogy 
a rendszerváltás után harminc évvel a szövetkezési 
kedv még mindig minimális nálunk.

Ilyen körülmények között csak egyetlen lehetőség 
marad: olyan élelmiszer-feldolgozó nagyvállalatokat 
megtámogatni, amelyek fel tudják vállalni a helyi 
termékek felvásárlásának, feldolgozásának és ér-
tékesítésének a vertikumát. Tejfeldolgozó esetében 
ez azt jelenti, hogy a vállalat nem Szlovákiából, Ma-
gyarországról vagy Ausztriából hoz be több tízezer 
liter, nagyüzemi körülmények között megtermelt 
tejet, hanem összegyűjti a környékbeli gazdáktól, 
ahogyan két-három évtizeddel ezelőtt ez még ter-
mészetesnek számított. De ugyanez érvényes a 
húsfeldolgozásra is: a székelyföldi hegyi legelőkön 
megtermelt kiváló juh- és marhahús ne aprópénzért 
cseréljen gazdát, hanem a megtámogatott nagyvál-
lalat a leendő profi tjának egy részét már a felvásár-
lási árba forgassa vissza a gazdák számára.

Számtalan negatív statisztikái mellett Románia 
az uniós tagállamok között abban is élen jár, hogy 
rekordmennyiségű élelmiszert importál, miközben 
az ország lehetne az Unió egyik legnagyobb mező-
gazdasági exportőre. Ez az abszurd helyzet a rend-
szerváltás óta egymást követő kormányok sara, amit 
a jelek szerint Bukarest továbbra sem tud rendezni. 
Pedig ugyanazt kellene tennie, mint most a magyar 
kormánynak a három székelyföldi megyében: integ-
rátorokat keresni egy-egy vidék gazdálkodói számára.

Ha a most induló székelyföldi program beválik, 
csak le kellene koppintani romániai közpénzekből. 
Nincsenek kételyeim afelől, hogy sikeres lesz. Már 
csak azért sem, mert Hargita és Kovászna megye az 
elmúlt években országos viszonylatban a legtöbb 
földalapú mezőgazdasági támogatást hívta le. Ahol 
ilyen jól működik a pályázati rendszer, ott érdemes 
a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra alapozni.
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 » Fennáll a valószínűsé-
ge, hogy Kisséket illetően 
elévülnek a terhükre rótt 
bűncselekmények.

A Bihar Megyei Tanács volt vezetője alapfokon nyolc év letöltendőt kapott
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