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Ráduly Róbert impulzív. Ha kell, titkosszolgát 
is lefülel. Fizikai értelemben is

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

cég javára. A vádiratban szó volt egy bi-
zonyos épület árának alulértékeléséről 
(ezt az önkormányzat szerette volna át-
venni), illetve egy kitisztítandó, parkosí-
tandó közterületre vonatkozó munkálat 
felülértékeléséről is. „Rossz nyelvek” 
szerint a polgármester csúszópénzt fo-
gadott el a városi gépkocsiparkolást 
felügyelő cégtől is, ezt az állítást ő már 
akkor cáfolta, amikor ez a hír napvilágot 
látott az egyik bukaresti napilapban.

A vádemelés után a polgármester le-
mondott, a tisztviselők egy ideig házi őri-
zetbe kerültek, és a hatóságok zárolták 
az ingatlanvagyonukat. A 2016-os hely-
hatósági választásokon Ráduly Róbert 
ismét a város polgármestere lett, perük 
azóta is folyik. Ügyükben idén március 
végén született előrelépés, ugyanis a tör-
vényszék feloldotta a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) által végzett megfi gyelés 
adatait tartalmazó dosszié titkosítását, 
ezt a SRI-nek a vádlottak és ügyvédeik 
rendelkezésére kell bocsátania. Ameny-
nyiben kiderül, hogy a bizonyítási el-
járásban részt vett az említett hírszerző 
szolgálat, az általuk esetlegesen tárolt 
hang- és képanyagok nem használhatók 
fel a per folyamán.

Gázolás
Bár maga az eset nem Csíkszereda pol-
gármesterének mandátuma alatt történt, 
hanem 2001 októberében, megemlíthet-
jük Ráduly Róbert gázolásos esetét is 
(amiből gondatlanságból elkövetett sú-
lyos testi sértés vádjával büntetőjogi per 
lett), mivel ez az ügy majdnem napjain-
kig húzódott. Az akkor még parlamenti 
képviselő Ráduly Bukarestből hazafelé 
Predealon gyalogátjáró közelében el-
ütött egy 61 éves hölgyet, akit ezután ő 
maga szállított kórházba. Eredetileg fel-
függesztett börtönbüntetésre és kártérí-
tés megfi zetésére ítélték a polgármestert, 
a döntést azonban a felek megfellebbez-
ték, így a törvényszék ezt visszaküldte 
alapfokra. Az érdekes inkább az, hogy 
jogi huzavonákkal (alkotmányossági 
vizsgálat, tanúk távolmaradása, per-
rendtartási kifogások) az ügyvédek ad-
dig halogatták a döntéshozatalt, amíg a 
büntetőjogi ügy elévült.

Egy 2010-es brassói táblabírósági 
határozat a polgármester autóját bizto-
sító céget a hölgy kórházi kiadásainak 
megtérítésére és egy bizonyos összegű 
(amennyi a gépkocsi biztosításában sze-
repelt) erkölcsi kártérítésre kötelezi, ma-
gát az elkövetőt pedig nagyobb összegű 
erkölcsi és anyagi kártérítésre, valamint 
egy, az elgázolt hölgy ápolója számára 
kiutalandó kisebb összegű havidíj kifi -
zetésére. Ez utóbbi részleges behajtására 
később (2017 májusában) bírósági végre-
hajtót bízott meg az elgázolt, rokkanttá 
nyilvánított hölgy.

Egy temperamentumos polgármester
Csíkszereda polgármestere híres tem-
peramentumos viselkedéséről. Ezt bi-
zonyítandó 2013 nyarán utánaszaladt 
és elkapott egy általa „szekusnak” vélt 
(mint később kiderült, valóban hírszer-
ző volt) személyt, aki hetek óta fi gyelte, 
követte, folyamatosan fényképezte. Az 
illetőt átadta a rendőrségnek. A Román 
Hírszerző Szolgálat eleinte tagadta, 
hogy a „fényképész” nekik dolgozik, ké-
sőbb azonban ezt elismerték, hozzátéve, 
hogy az illető szabadidejében volt, nem 
teljesített semmiféle hivatalos megbí-
zást. A hírszerző szolgálat munkatársa 
testi sértés miatt feljelentést tett Ráduly 
ellen, az ügy gyakorlatilag 2017 nyarán 

ért véget a Dicsőszentmártoni Bírósá-
gon, amely jóváhagyta a Csíkszeredai 
Bíróság mellett működő ügyészség ha-
tározatát, miszerint megszüntetik a 
bűnügyi eljárást a polgármester ellen. 
Amúgy a szekus nem tanult a 2013-as 
megkergettetésből: 2014 júniusában is-
mét megjelent egy rendezvényen, ame-
lyen Ráduly Róbert beszédet tartott. 
Utóbbi, miután észrevette az őt követő 
illetőt, személyesen is köszöntötte, mire 
az elhagyta a helyszínt.

Kevésbé szép példa a polgármester 
temperamentumosságára az az eset, ami-
kor 2014 júniusában egy RMDSZ-frak-
cióülésen torkon ragadta és rendesen 
megszorongatta egyik párttársát, mivel 
nem értettek egyet egy urbanisztikai 
kérdésben. Az esetet természetesen meg-
előzte egy verbális konfrontáció, aminek 
eredménye a fi zikailag jóval alacsonyabb 
önkormányzati képviselő nyakának lilás 
elszíneződése lett. A csíkszeredai rend-
őrség hivatalos személy ellen elkövetett 
erőszak miatt indított vizsgálatot a pol-
gármester ellen, nem árulván el azt, hogy 
ki volt a feljelentő. A sértett fél az egyik 
helyi újságnak nyilatkozva többször is 
tagadta, hogy ő jelentette volna fel a pol-
gármestert.

Egy önkormányzat perekben IV. 
– Székelyudvarhely

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
(beosztott falvak: Székelybetlenfalva, 
Kadicsfalva és Szombatfalva) Udvar-
helyszék, illetve az Udvarhelyi-medence 
kulturális és gazdasági központja, Har-
gita megye második legnépesebb tele-
pülése. A 2011-es népszámlálás szerint 
34 257 lakosa van, ennek 92,47 százaléka 
magyar, 2,51 százaléka román, 5,02 szá-
zaléka pedig egyéb nemzetiségű.

A város polgármestere 2016 óta a 
Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt összefogása nyomán meg-
választott Gálfi  Árpád. Ő a 2008–2016 
között polgármesteri tisztséget betöltő 
RMDSZ-es Bunta Levente Zoltánt vál-
totta. A polgármestert egy szintén MPP–
EMNP-s alpolgármester, valamint egy 

városmenedzser segíti munkájában. Az 
önkormányzati képviselő-testület 19 ta-
gú (8 RMDSZ és 11 MPP–EMNP).

A városban az utóbbi tíz év 1489 perét 
vizsgáltuk, melyek közül 217 az önkor-
mányzatot, 1124 a várost mint közigazga-
tási egységet, 148 pedig a (mindenkori) 
polgármestert érintette elsődlegesen.

Kiemelt peres ügyek 
Székelyudvarhelyen

Dan Tanasă
Szász Jenő, Székelyudvarhely volt pol-
gármestere (1996–2008) nem részesül-
hetett abban a megtiszteltetésben, hogy 
Székelyföld szolgálatos feljelentője, Dan 
Tanasă és az általa elnökölt Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület fi gyelemre 
méltassa. Valószínűleg azért, mert Ta-
nasă csak 2008-ban kezdte meg tevékeny-
ségét, akkor még magánszemélyként (az 
egyesületre csak 2014-ben „tett szert”). 
Annál inkább rájárt a rúd a 2008 után 
mandátumot szerzett polgármesterekre.

Bunta Levente polgármester (2008–
2016) esetében nem beszélhetünk 
konkrét peres ügyekről, inkább csak a 
Tanasă által indított CNCD-s (Országos 
Diszkrimináció Elleni Tanács) feljelen-
tésekről, illetve a CNCD által esetenként 
kirótt bírságokról. Két esetben érezte 
úgy a román blogger, hogy muszáj fel-
jelentenie Buntát: az önkormányzathoz 
tartozó Haáz Rezső Múzeum honlapjá-
nak esetében (a honlap magyar nyelvű 
változata működött, a román fejlesztés 
alatt volt), illetve az önkormányzat által 
csak magyar nyelven indított online új-
ság esetében. Mindkét esetben a CNCD 
mindössze megrovásban részesítette a 
polgármestert, amit Tanasă természete-
sen nehezményezett. Nem tetszett neki 
az sem, hogy a székelyudvarhelyi helyi 
rendőrség autóit magyarul is feliratoz-
ták, sőt, horribile dictu, még azt sem 
tartotta be az önkormányzat, hogy a 
román felirat alá helyezze el annak ma-
gyar megfelelőjét.

Gálfi  Árpád, Székelyudvarhely jelen-
legi polgármestere nem volt ennyire sze-
rencsés. Őt 2017-ben perelte be először a 
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Méltóságért Európában Polgári Egye-
sület a polgármesteri hivatal hom-
lokzatán, illetve az épületben lévő 
székely és városzászlók miatt, kérvén 
azok eltávolítását. Gálfi  volt azon ke-
vés polgármesterek egyike, akik pert 
tudtak nyerni Tanasă ellen, ugyanis 
ez utóbbi rosszul fogalmazta meg 
beadványát. Sajnos a beadványt javí-
tott formában újra benyújtották, így 
2018-ban alapfokon, majd 2019-ben 
jogerősen is kötelezte a törvényszék a 
polgármestert a fent említett szimbó-
lumok eltávolítására.

A Hargita megyei 
prefektusi hivatal
Hargita megye prefektusa, Jean-Adri-
an Andrei, mintegy karöltve Tanasăval 
(a munkamegosztás elve alapján...) 
szintén belekötött nemzeti szimbólu-
mainkba. A 2018. március 15-ei és az 
október 23-ai, illetve a 2019. március 15-
ei ünnepek alkalmával kihelyezett ma-
gyar zászlók miatt kétszer 5000 lejes 
bírságot rótt ki a polgármesterre (ez a 
maximálisan kiszabható összeg). Ezek 
mindegyikét megfellebbezte Gálfi , 
arra hivatkozva, hogy nem zászlókat, 
hanem piros-fehér-zöld szalagokat 
helyezett ki a közterületekre. Ez igaz 
is, hiszen a nemzeti zászlók esetében 
nem azok mérete, hanem oldalaik ará-
nya van meghatározva. Magyarország 
zászlaja – a legtöbb országéhoz hason-
lóan – 3:2 arányú, ami azt jelenti, hogy 
3 egységnyi hosszúsághoz 2 egységnyi 
szélesség társul. A tavaly márciusi bír-
ság kapcsán indított eljárást alapfokon 
elveszítette a polgármester, viszont a 
táblabíróság jogerősen neki adott iga-
zat, érvénytelenítve a prefektus hatá-
rozatát.

Cekend-tető
A Cekend-tetőn működő hulladékle-
rakó története mintegy 14 évvel ez-
előtt kezdődött, amikor Szász Jenő, 
Székely udvarhely akkori polgármes-
tere 49 évre koncesszionált egy hozzá-
vetőlegesen 20 hektárnyi önkormány-
zati területet egy helyi szemétszállító 
cég számára, EU-konform hulladék-
lerakó építése végett. A szeméttározó 
meg is épült, az akkori dokumentu-
mokból az is kiderül, hogy mikroregi-
onális, egyes Hargita megyei települé-
seket kiszolgáló lerakóról van szó, és 
hogy az önkormányzat is részesedik 
az ezt üzemeltető cég nyereségéből. A 
dolog pikantériája, hogy egy ideig egy 
Szász Jenőhöz köthető vállalkozásnak 
is volt tulajdonjoga ebben a cégben 
(ezt a céget azóta felszámolták). Több-
szöri tulajdonosváltás után, az AVE 
Magyarország Hulladékgazdálkodási 
Kft .-nek (megjegyzés: a szeméttározót 
üzemeltető RDE Harghita Kft . tulajdo-
nosa) a Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Szolgáltató Kft . általi felvásárlásá-
val a magyar állam tulajdont szerzett 
a székelyudvarhelyi vállalkozásban.

Az RDE Harghita Kft . számára a 
fordulópont a 2014-es év volt: bár éves 
forgalma nem nőtt, több év után végre 
az éves mérlegben szereplő bruttó nye-
resége nem mínuszos volt. Az ezt köve-
tő években exponenciálisan nőtt mind 
a forgalom, mind a nyereség, 2016-ban 
4,75 millió USD forgalom mellett 1,1 
millió USD nyereséget, míg 2017-ben 
6,47 millió USD forgalom mellett 165 
ezer USD nyereséget termelt.

Folytatás a  4.  o ldalon т




