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NEM KAPTAK MEG A MAGYAR HATÓSÁGOK EGY, A KIADATÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOT

Marad Olosz bűnügyi felügyelete
Nem szabadul meg a Románia 
által körözött Olosz Gergely volt 
RMDSZ-es szenátor Magyarorszá-
gon a nyomkövető berendezéstől: 
az illetékes bíróság fenntartotta a 
bűnügyi felügyeletet.

 » KRÓNIKA

F enntartotta Olosz Gergely, az RMDSZ 
egykori szenátora ideiglenes végre-
hajtási bűnügyi felügyeletét a követ-

kező három hónapra pénteki nem jog-
erős végzésével a Fővárosi Törvényszék, 

amely a volt politikus Romániának való 
átadásáról hiányos dokumentáció miatt 
még nem tudott határozni. A végzés el-
len Olosz Gergely és ügyvédje fellebbe-
zést jelentett be, így a kényszerintézke-
dés fenntartásáról a Fővárosi Ítélőtábla 
hoz majd végleges döntést.

A magyar hatóságok március köze-
pén tartóztatták le a Romániában tavaly 
jogerősen börtönbüntetésre ítélt Olosz 
Gergelyt, aki ellen Románia nemzetközi 
körözést adott ki az év elején.

Olosz Gergely március 13-án vették 
őrizetbe és március 14-től áll ideiglenes 
végrehajtási bűnügyi felügyelet alatt, 

mozgását nyomon követő technikai esz-
köz alkalmazásával ellenőrzik.

A végzés értelmében a bíróság az igaz-
ságügyi miniszteren keresztül ismétel-
ten felhívja a román igazságügyi ható-
ságot, hogy a jogerős szabadságvesztést 
kiszabó 2018. december 20-i határozatot 
indokolással együtt küldjék meg.

Az eljáró bíró indokolásában elmond-
ta, az ügyben nem áll a bíróság rendel-
kezésére „egy nagyon fontos dokumen-
tum”, a másodfokú, jogerős határozat. 
Annak ugyanis csak egy kivonatát kap-
ták meg, az eljárásra vonatkozóan nem 
kaptak információt, továbbá nem áll 
rendelkezésükre a teljes indokolással 
ellátott jogerős ítélet. Mindezek miatt a 
bíróság nincs abban a helyzetben, hogy 
döntést hozhasson – mutatott rá.

A bíróság arra kéri a román hatósá-
gokat, hogy május 20-ig pótolják a fenti 
dokumentumokat az érdemi döntésük 
meghozatala érdekében.

A romániai büntetőügy vádirata sze-
rint 2010-ben az akkor parlamenti kép-
viselő Oloszt négy vállalkozó lefi zette, 
hogy előnyös szerződésekhez juttassa 
cégeiket, kihasználva, hogy a politikus 
korábban a román energiaár-szabá-
lyozó hatóság elnöki tisztségét töltötte 
be. Az ügyészek szerint Olosz Gergely 
félmillió eurónak megfelelő jogtalan 
anyagi haszonban részesült különböző 
formában.

Olosz Gergely a 2012-es romániai par-
lamenti választáson az RMDSZ egyik há-
romszéki jelöltjeként szerzett szenátori 
mandátumot, amelyről az ellene meg-
indult vizsgálat következtében 2013 má-
jusában lemondott. 2011-ben az RMDSZ 
elnöki tisztségét is megpályázta, ám a 
választáson alulmaradt az akkor megvá-
lasztott Kelemen Hunorral szemben.
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Megsebesült négy román katona
Afganisztánban
Megsebesült szombaton Afganisztánban, 
Kandahár tartományban négy román ka-
tona; állapotuk stabil. A Sfântul Andrei 
gyalogos zászlóalj aknavédelmi rendszer-
rel ellátott, úgynevezett MRAP-osztályú 
(Mine Resistant Ambush Protected) 
páncélozott harcjárműoszlop Kandahár 
környékén járőrözött, amikor egy, az 
aszimmetrikus hadviselésben elterjedten 
alkalmazott rögtönzött robbanószeres 
támadás érte, majd a felkelők gyalogsági 
könnyűfegyverzetből tüzet nyitottak 
rájuk. A román gyalogosok az amerikai 
szárazföldi és légi egységek támogatá-
sával visszaverték a támadást. A négy 
megsérült román katonát a kandahári 
légibázis katonai kórházába szállították, 
állapotuk stabil. Az első orvosi felmé-
rés szerint kettőjük lábtörést, egyikük 
agyrázkódást, a negyedik katona pedig 
mellkasi sérülést szenvedett.

A kisebbségi jelképek
szabad használatát kéri az MKP
A Magyar Közösség Pártja (MKP) elindí-
totta az aláírásgyűjtést a nemzeti kisebb-
ségek jelképei szabad használatának 
biztosítását célzó petíciójához – jelen-
tették be a felvidéki magyar párt vezetői 
pénteki pozsonyi sajtótájékoztatójukon. 
A petícióval azt szeretné elérni a felvidéki 
magyar párt, hogy a nemzeti kisebbsé-
gek jelképeinek szabad használata teljes 
körű törvényi szabadságot kapjon, s en-
nek módjáról egyeztetést kezdhessenek 
a szlovák kormány azon szaktárcáival, 
amelyek érintettek a hatályos vonatkozó 
szabályozásokban. A petíciót az úgyneve-
zett „himnusztörvény” inspirálta, vagyis 
a szlovák állami jelképekre vonatkozó 
jogszabály egyik módosítása, amely 
nyilvános rendezvényeken arra az esetre 
korlátozná a külföldi országok – köztük a 
magyar – himnuszának előadását, ami-
kor a helyszínen az érintett országnak 
hivatalos küldöttsége is jelen van. 

Ferenc pápa: a diadalittas világra
Jézus alázattal válaszol 
A Jeruzsálembe bevonuló Jézusnak a 
mai világhoz szóló üzenetéről beszélt 
Ferenc pápa virágvasárnapi homíliá-
jában a Szent Péter téren bemutatott 
misén, amellyel megkezdődtek a húsvéti 
nagyhét szertartásai a Vatikánban. Fe-
renc pápa szerint Jézus a kereszthalálát 
megelőző jeruzsálemi bevonulásával már 
megmutatta, melyik életutat kívánja pél-
daként felmutatni az emberiségnek. Az 
alázat útját járta a diadalittasság helyett, 
az igazságot választotta a hamis komp-
romisszumok, a „mindenáron a győztes 
szekerére való felkapaszkodás helyett” 
– mondta az egyházfő. Az idei virágva-
sárnapi szentmisén románul imádkoztak 
a pápáért és a püspökökért.

Brexit: győzhet a Munkáspárt
A legfrissebb felmérések szerint a brit el-
lenzék vezető erejének, a Munkáspártnak 
valós kormányalakítási esélyei lehetné-
nek, ha a brit EU-tagság megszűnésének 
(Brexit) folyamatában beállt patthelyzet-
ből az előrehozott parlamenti választá-
sok kiírása kínálná a kiutat. Az Electoral 
Calculus nevű, elsősorban matematikai 
modelleket alkalmazó online politikai 
előrejelző cég által a The Sunday Teleg-
raph című konzervatív vasárnapi brit lap 
számára elvégzett széleskörű kutatás azt 
mutatta ki, hogy a Jeremy Corbyn vezette 
Munkáspárt egy „azonnali” választáson 
296, a jelenleg is kisebbségben kormány-
zó Konzervatív Párt 259 képviselői helyet 
szerezne a londoni alsóházban.

„Nekiment” az EU-vezetőknek Liviu Dragnea
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Keményen bírálta az Európai Unió tiszt-
ségviselőit, a külföldi nagyvállalatokat 

és az ezeket „kiszolgáló” Klaus Johannis 
államfőt a kormány fő erejét képező Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) első európai par-
lamenti (EP-) választási kampányrendez-
vényén pénteken Liviu Dragnea pártelnök.

Dragnea Craiova központjában, több 
mint húszezer ember előtt mondott beszé-
dében azt hangoztatta, hogy az Európai 
Unióban a régi tagállamok is saját érde-
keiket érvényesítik, és Romániának is ha-
zafi akra kell bíznia képviseletét, ezért a 
PSD listájára csak „talpig hazafi ” jelöltek 
kerülhettek fel.

A PSD elnöke szerint a – Bukarestet 
a jogállamiság megsértésével vádoló – 
brüsszeli vezetés olyasmiért „szidja” a kor-
mányt, amit nem követett el, de valójában 
csak az nem tetszik neki, hogy a PSD-kor-
mány növelte a vásárlóerőt és a hazai ter-
melőket támogatja.

Kijelentette: a nagyáruházak parkolóiban 
száz, külföldi áruval megrakott nyerges von-
tató mellett legfeljebb három román árut 
szállító teherautót látni. A kormány nem 
tűrheti, hogy külföldi vállalatok megalázzák 
a románokat, és agyonvegyszerezett élelmi-
szerekkel mérgezzék gyerekeiket – mutatott 
rá. „Amikor kijut majd a mi ízletes, egészsé-
ges gyümölcsünk és zöldségünk a Nyugatra, 

elsőként fog elkelni. Vajon örülnek, vagy 
haragszanak majd érte odakint? Haragudni 
fognak, jóemberek” – ecsetelte a szónok.

Dragnea szerint azért is haragszanak a 
PSD-kormányra Nyugat-Európában, mert 
nem engedte, hogy a fekete-tengeri lelő-
helyekről „semmi pénzért” kitermeljék és 
külföldre vigyék a gázt, hanem kikötötte, 
hogy abból a román iparnak is haszna kell 
hogy származzon. A PSD elnöke azt állítot-
ta: azért is kritizálják a bukaresti kormányt 
a nyugatiak, mert nem akarja skanzennek 

meghagyni, hanem fejleszteni kezdte a ro-
mán falvakat, és ma már nincs olyan köz-
ség Romániában, ahol ne lennének állami 
beruházások.

A pártelnök a PSD-kormányt élesen bírá-
ló jobboldali elnököt is támadta. Szerinte 
Johannis idegen érdekek kiszolgálója, aki 
azért akarja őt rács mögé juttatni, mert 
attól fél, hogy számot kell adnia az utóbbi 
években elkövetett „visszaélésekről”, a – 
PSD elnöke szerint – törvénytelenül szer-
zett házaiért.

Még nem tér haza. A magyar hatóságok várják Olosz Gergely jogerős ítéletét

Dragnea: nyomást gyakoroltak a PES-re a néppártiak

Az Európai Szocialisták Pártjának (PES) alapszabályában nem szerepel olyasmi, hogy 
befagyaszthatják a kapcsolatokat valamely tagpárttal – jelentette ki Liviu Dragnea, a 
kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke annak kapcsán, hogy csü-
törtökön kiderült: a PES elnöke bejelentette, az ernyőszervezet mindaddig befagyasztja 
a kapcsolatokat a PSD-vel, amíg a kormány nem tisztázza a jogállamisághoz való 
viszonyát, és nem fogadja meg az Európai Bizottság ajánlásait az igazságügyi reform és 
a korrupcióellenes küzdelem témájában.
„Láttam egyes feszült PES-es párttársakat, akik azt mondták: befagyasztják a kap-
csolatokat. Csakhogy ilyen nincs a PES alapszabályában. Ráadásul egy olyan rende-
let miatt, amely nem létezik” – utalt az Antena 3-nak nyilatkozva Dragnea arra, hogy 
a nemzetközi bírálatok a büntető törvénykönyv és a büntető perrendtartás módosí-
tására vonatkozó, tervezett sürgősségi kormányrendelet miatt érik az országot és a 
PSD-t. Dragnae úgy véli, a bírálatok 99 százaléka mögött kampánymegfontolások 
állnak, mivel azt követően, hogy a PES fő ellenfele, az Európai Néppárt kölcsönös 
megegyezéssel felfüggesztette a Fidesz tagságát, nyomás nehezedett a szocialisták-
ra, hogy helyreálljon az egyensúly.




