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A BRASSÓ MEGYEI FEKETEHALMI BÖRTÖNBE KERÜL A SZÉKELYFÖLDI TERRORPER EGYIK ELÍTÉLTJE

Enyhítenek Beke István fogságán
A Brassó megyei feketehalmi 
börtönbe szállítják át ma Beke 
Istvánt, a terrorizmus vádjával 
elítélt székelyek egyikét. A bün-
tetés-végrehajtás szabályzata 
szerint azok az elítéltek, akik 
magatartása megfelelő volt, egy 
idő után enyhébb fogvatartási 
kategóriába kerülnek.

 » BÍRÓ BLANKA

V alószínűleg már ma a Brassó 
megyei feketehalmi börtön-
be szállítják Csíkszeredából 

a terrorvád miatt öt év börtönbün-
tetésre ítélt kézdivásárhelyi Beke 
Istvánt. Erre azért kerül sor, mert jó-
váhagyták a szigorított rendszerből 
az enyhébb, félzárt rendszerbe való 
áthelyezésére vonatkozó kérelmét. 
Minderről Kulcsár-Terza József parla-
menti képviselő számolt be lapunk-
nak, aki a hétvégén újra felkereste 
Bekét és Szőcs Zoltánt a csíkszeredai 
börtönben. A büntetés-végrehajtás 
szabályzata szerint azok az elítéltek, 

akik magatartása megfelelő volt, egy 
idő után enyhébb fogvatartási kate-
góriába kerülnek A politikus rámuta-
tott, a csíkszeredai fegyházban nincs 
lehetőség a félzárt rendszer biztosí-
tására, ezért szállítják át Beke Istvánt 
a feketehalmi büntetés-végrehajtó 
intézetbe. A változás azt jelenti, hogy 
a börtön épületén kívül is végezhet 
munkát, azonkívül nem kell üveg-
fal mögött beszélnie a látogatóival, 
egy külön teremben asztalnál ülve 
fogadhatja családját, részletezte Kul-
csár-Terza József. Beke István felesé-
ge, Beke Csilla az MTI-vel közölte, a 
család számára az lesz az egyik érzé-
kelhető változás, hogy a havonkénti 
látogatások esetén már nemcsak 
üvegfal mögött láthatják a családfőt. 
Szőcs Zoltán később, a hónap végén 
kérelmezheti, hogy enyhébb besoro-
lásba kerüljön – a csúszás azzal ma-
gyarázható, hogy Beke István több 
időt töltött előzetesben, őt hamarabb 
letartóztatták. Kulcsár-Terza azt is el-
mondta, a legfelsőbb bíróságon feb-
ruár 26-án döntenek arról, hogy fog-
lalkoznak-e egyáltalán az óvásukkal. 
„Egyelőre nem tárgyalják az óvást, 

csak zárt ajtók mellett arról dönte-
nek, foglalkoznak vele, vagy sem. 
Ha pozitív döntés születik, akkor ki-
tűzik a tárgyalás időpontját, az már 
nyilvános” – mondta a politikus. 
A fellebbezéseket november végén 
iktatták, kérik az ítélet megsemmi-
sítését, illetve az óvás idejére a bün-
tetés felfüggesztését. Az ügyben az 
egyetlen különleges jogorvoslati 
lehetőség az, hogy felülvizsgálat 
után semmisítsék meg az ítéletet, 
arra alapozva, hogy a vádlottakat 
olyan tettért ítélték el, melyet a 
büntetőjog nem ír elő. Beke Istvánt, 
a Hatvannégy Vármegye Ifj úsági 
Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi 
elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM 
erdélyi szervezetének vezetőjét jú-
liusban öt-öt éves börtönbüntetésre 
ítélte terrorizmusért a román legfel-
sőbb bíróság. Lehallgatott beszél-
getéseikből és a Beke lakásán talált 
petárdákból arra következtettek, 
hogy házi készítésű bombát akar-
tak robbantani Kézdivásárhely fő-
terén 2015-ben, a december elsejei 
román nemzeti ünnepre szervezett 
katonai parádén.

 » A változás 
azt jelenti, hogy 
a börtön épü-
letén kívül is 
végezhet mun-
kát, azonkívül 
nem kell üvegfal 
mögött beszéljen 
a látogatóival, 
egy külön terem-
ben asztalnál 
ülve fogadhatja 
családját.

 » RÖVIDEN

Meghaladta a százat az infl uenza
halálos áldozatainak száma
Százötre nőtt az infl uenza halálos 
áldozatainak száma Romániában 
– jelentette be tegnap az Országos 
Közegészségügyi Intézet. Az Ager-
pres hírügynökség közlése szerint a 
hétvégén két Prahova megyei férfi  
hunyt el. Az egyik 52, a másik 37 
éves volt, és mindketten A típusú 
infl uenzavírussal fertőződtek meg; 
egyikük sem volt beoltva infl uenza 
ellen, és más betegségekben is 
szenvedtek. A közegészségügyi in-
tézet tegnapi tájékoztatása szerint 
a négy legutóbbi áldozat – három 
férfi  és egy nő – bukaresti illető-
ségű. A 41 és 63 év közötti áldoza-
tok más kórban is szenvedtek, és 
nem voltak beoltva infl uenza ellen. 
Az egészségügyi hatóságok szerint 
nem feltétlenül súlyosabb a jár-
vány a tavalyinál, de mindenképp 
korábban érkezett. Az országban 
jelenleg hetente 130-140 ezer beteg 
fordul heveny légúti megbetege-
déssel orvoshoz. A tisztiorvosi 
szolgálat legutóbbi, a január 28. 
február 3. közötti hétre vonatkozó 
összesítése szerint az infl uenzasze-
rű tünetekre panaszkodók száma 
146 ezerhez közelít, 34 száza-
lékkal többen vannak, mint az 
előző szezon azonos időszakában. 
Eddig országszerte 1255 infl uenzás 
fertőzést igazoltak a laboratóriumi 
vizsgálatok, a legtöbbet (483-at) 
Bukarestben, de rohamosan 
terjed a fertőzés Konstanca, Olt és 
Prahova megyében is. A legtöbb 
halálesetet (17) Prahova megyében 
és Bukarestben (13) regisztrálták. 
Az egészségügyi minisztérium által 
kiosztott ingyenes védőoltásokat 1 
millió 300 ezer veszélyeztetett em-
ber kapta meg. A tavalyi szezonban 
1750 infl uenzás fertőzést igazoltak 
laboratóriumi vizsgálatok Románi-
ában, 129 halálesetet regisztráltak.
 
Letöltendő börtön az aradi kisfi út 
szexuálisan megrontóknak
Első fokon letöltendő börtönbünte-
tésre ítélt az aradi bíróság két férfi t, 
akik szexuálisan megrontottak 
egy jelenleg tizenkét éves kiskorút. 
Ugyancsak szabadságvesztéssel 
sújtották a gyermek anyját is, 
aki a vád szerint anyagi juttatás 
ellenében hozzájárult a bűncselek-
mény sorozatos elkövetéséhez. A 
bíróság tegnap kihirdetett ítélete 
értelmében az áldozatnak 150 
ezer euró erkölcsi kártérítést is 
kötelesek fi zetni az elítéltek. Az 
aradi bíróság alapfokú verdiktje 
alapján az egyik, 44 éves agresszor 
11, a másik, 22 éves elkövető 9 és 
fél év börtönbüntetést kapott. Az 
Agerpres hírügynökség emlékeztet, 
hogy a két tettest egy évvel ezelőtt 
vették őrizetbe, miután Zádorlak 
több lakója arról tájékoztatta a ha-
tóságokat, hogy az áldozat 50 éves 
anyja pénz ellenében hozzájárult, 
hogy a két férfi  ismételten szexuális 
kapcsolatot létesítsen az akkor 11 
éves gyermekével. Az anyának az 
elsőfokú bírói ítélet értelmében 8 
és fél évet kell börtönben letöltenie. 
A döntés nem jogerős, megfelleb-
bezhető. A nyomozó hatóságok egy 
évvel ezelőtt, a tettesek őrizetbe 
vételekor azt nyilatkozták, hogy a 
jelek szerint a gyermeket két éven 
át kényszerítették nemi közösü-
lésre.

 » KOVÁCS ATTILA

Egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést 
tesz lehetővé a telekönyvi kivona-

tok internetes igénylése. Az elektro-
nikus formátumban kiadott, online 
letölthető dokumentumok felhasznál-
hatók különböző ügyintézések során, 
igénylésükhöz viszont pontos azono-
sítási adatok szükségesek. Az Orszá-
gos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántar-
tási Ügynökség (ANCPI) honlapján, a 
www.ancpi.ro oldalon szereplő ma-
gyarázat szerint a tájékoztatás céljából 
kiadott telekkönyvi kivonat az ingat-
lanok aktuális kataszteri és jogi hely-
zetét mutatja. Ezek a dokumentumok 
az ingatlan területére, a tulajdonjogra 
és esetleges terhekre – jelzálog, eladá-
si tilalom, fenntartási kötelezettség, 
hosszú távú haszonbérlet – vonatkozó 
információkat tartalmaznak. A telek-
könyvi kivonat online igényléséhez 
szintén ezt az oldalt kell felkeresni, 
amely azonnal felajánlja a lehetősé-
get. Az Epay.ancpi.ro oldalra érve, 
felhasználói fi ók létrehozása, illetve 
a bejelentkezés után ki lehet válasz-
tani és kosárba helyezni a terméknek 
nevezett dokumentumot. Következik 
az azonosítás: ehhez az igénylőnek is-
mernie kell az ingatlan beazonosításá-
hoz szükséges adatokat, azaz a telepü-
lés neve és a lakcím mellett a helyrajzi, 
kataszteri és telekönyvi számokat is, 
amelyeket be kell írni az igénylés so-
rán. Amennyiben ezek ismeretlenek, 
az online kivonatra vonatkozó kérés 
nem teljesíthető. Ha valaki azt szeret-
né megtudni, hogy egy ingatlan sze-
repel-e a kataszteri nyilvántartásban, 
illetve szeretné megtudni az azonosí-
táshoz szükséges adatokat, ezt csak 
személyesen kérheti az illetékes te-
lekkönyvi hivatalnál, külön díjfi zetés 
ellenében. Ha rendelkezünk a szük-
séges adatokkal, a rendszer kiállítja a 

kért dokumentumot, amely letölthető 
és kinyomtatható.

Online olcsóbb
Sorin Truță, a Hargita Megyei Katasz-
teri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal 
(OCPI) igazgatója kérdésünkre úgy 
értékelte, a néhány éve létező szol-
gáltatás előnye, hogy a telekkönyvi 
hivatalokban csökkenti a személyes 
ügyintézéssel járó feladatokat, az 
igénylőknek pedig nem kell felkeres-
niük a hivatalokat, különösen hasz-
nos ez akkor, ha a településtől távol 
élnek. Néhány napja változott a telek-
könyvi kivonatok díjszabásaira vonat-
kozó előírás, amely szerint az online 
telekkönyvi kivonatért az igénylőnek 
változatlanul 20 lejt kell fi zetnie, de a 
személyes ügyintézés esetében, amely 
a telekkönyvi hivatalban történik, 25 
lej a díj. Ezt a diff erenciált díjszabást 
pontosan azért vezették be, hogy né-
mileg csökkentsék a telekkönyvi hiva-
talokban a zsúfoltságot – tudtuk meg. 

A közjegyzők is igényelhetnek iratok 
hitelesítéséhez szükséges telekkönyvi 
kivonatot online, ez esetükben ingatla-
nonként 40 lejbe kerül.

Ellenőrizhető az irat valódisága
Az igazgató elmondta, az online telek-
könyvi kivonat tájékoztatásra szolgál, 
amelyet el kell fogadniuk a különböző 
intézményeknek, illetve bankoknak. 
Felhívta a fi gyelmet, hogy a kinyom-
tatott dokumentumon szerepel egy 
30 napig érvényes kód, amelynek se-
gítségével bármely intézmény vagy 
pénzintézet elektronikus úton azon-
nal ellenőrizheti ennek valódiságát. 
Ha a telekkönyvet digitalizálták, és az 
érintett ingatlan szerepel az integrált 
telekkönyvi és kataszteri nyilvántar-
tásban, online kérés esetén néhány 
perc alatt kiállítja a rendszer a doku-
mentumot. Ha viszont még nincs dig-
italizálva az okirat, akkor a folyamat 
miatt két napba is beletelhet az igény-
lés teljesítése.

Gyorsabb ügyintézés: telekkönyvi kivonat interneten is

 » Az online 
telekkönyvi 
kivonatért az 
igénylőnek vál-
tozatlanul 20 lejt 
kell fi zetnie, de a 
személyes ügyin-
tézés esetében, 
amely a telek-
könyvi hivatal-
ban történik, 25 
lej a díj.

Online is megy. Az igénylőnek ismernie kell az ingatlan beazonosításához szükséges adatokat
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