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 » KRÓNIKA

Csaknem 13 ezer újabb sertés 
elpusztításáról döntött pénte-

ken az országos állategészségügyi 
és élelmiszer-biztonsági szakha-
tóság (ANSVSA), miután afrikai 
sertéspestis (ASP) vírusát mutat-
ták ki egy Argeș és egy Olt megyei 
farmon. Az érintett sertésfarmok 
tulajdonosai kártérítést kapnak. 
Az ANSVSA legutóbbi, szerdán 
közzétett összesítése szerint Ro-
mániában az ASP megjelenése 
óta 524 590 sertést kellett el-
pusztítani – közölte a Mediafax 
hírügynökség. Jelenleg az ország 
41 megyéje közül 25-ben vannak 
házi sertéseknél észlelt aktív 
ASP-fertőzőgócok, másik hét 
megyében pedig kizárólag vad-
disznóknál mutatták ki a kór-
okozó jelenlétét. Országszerte 
956 aktív fertőzésgócról tud most 
a szakhatóság, ezek száma csök-
kenőben van az ANSVSA szerint. 
Az Európai Unió viszont a múlt 
héten a korábbi 25-ről 29-re nö-
velte azon romániai megyék szá-

mát, amelyekre korlátozásokat 
szabott meg – az ASP jelenléte 
vagy fertőzési kockázata miatt 
– a sertéshús-kereskedelem te-
rén. Petre Daea mezőgazdasági 
miniszter ugyanakkor cáfolta 
azokat a sajtóhíreket, miszerint 
az EU betiltotta a román sertés-
húsexportot. Az MTI közölte, to-
vábbra is jelen van a sertéspestis 
két, Magyarországgal szomszé-
dos romániai megyében: Szatmár 
megyében 22, Bihar megyében 
pedig 18 aktív fertőzőgócot tarta-
nak nyilván. Eközben újabb két 
elhullott vaddisznótetemet talál-
tak Erdővidéken, Bodos és Bar-
dóc falvak határában, így tovább 
kell növelni a felügyeleti övezet 
nagyságát Kovászna megyében, 
azaz 300-nál is több vaddisz-
nót kell kilőni. A betegség 2017. 
július 31-én jelent meg először 
Romániában, a magyar–ukrán–
román hármas határ közelében. 
Azóta 1763 fertőző gócot sikerült 
felszámolni. Az ANSVSA eddig 11 
848 állattartó számára fi zetett ki 
összesen 316 millió lej kártérítést.

Folytatódik a sertéspusztítás

A KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG MÁR NEM VIZSGÁLJA A CSÍKSZEREDAI ELÖLJÁRÓK KISZIVÁROGTATOTT GYANÚSÍTÁSAIT

Lezárta Rádulyék „elfekvő” ügyeit a DNA
Valamennyi gyanúsítást 
alaptalannak találta az 
Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség azokban 
az ügyekben, amelyekben 
korábban nem emeltek 
vádat Ráduly Róbert Kál-
mán csíkszeredai polgár-
mester és Szőke Domokos 
alpolgármester ellen. A DNA 
számos vizsgálatot lezárt az 
elöljárók 2015-ös őrizetbe 
vételekor történt „kiszivá-
rogtatások” óta.

 » KOVÁCS ATTILA

A z Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA) 
„megalapozottnak” tar-

tott vádjai alól nemrég alapfokon 
felmentett Ráduly Róbert Kál-
mán csíkszeredai polgármester 
és Szőke Domokos alpolgármes-
ter őrizetbe vételének napján, 
2015. április 29-én a vádhatóság 
számos gyanúsítást kiszivárog-
tatott internetes portáloknak. A 
feljelentésekre alapozott gyanú-
sítások egy részét már a vádirat 
összeállításakor alaptalannak 
nyilvánították, és a vizsgálatokat 
beszüntették. Azonban néhány 

esetben – noha ezek sem jelen-
tek meg a vádiratban, amely 
alapján vádat emeltek a bírósá-
gon az elöljárók ellen – tovább 
vizsgálódott a hatóság. Azóta 
az is kiderült, hogy a DNA vala-
mennyi kiszivárogtatott ügyben 
beszüntette a vizsgálatot.

Hosszú ideig tartott
A leghosszabb ideig a csíksze-
redai Szakszervezetek Műve-
lődési Házának megvásárlását 
érintő kivizsgálás tartott, az 
elmúlt években több személyt 
is beidézett és kihallgatott a 
vádhatóság. Ez az ügy egyéb-
ként – a többi szivárogtatással 
ellentétben – a vádhatóság ál-
tal 2015. április 30-án kiadott 

közleményben is megjelent: 
a gyanú szerint az ingatlant 
szándékosan alulértékelt áron 
vásárolta meg a helyi önkor-
mányzat. Noha vádemelés nem 
történt, az iratcsomót nem 
zárták le; a DNA még tavaly 
ősszel is azt válaszolta érdek-
lődésünkre, hogy a közérdekű 
információkra vonatkozó, 
2001/544-es számú törvény 
alapján nem adhat tájékozta-
tást, mivel ez befolyásolhatja a 
folyamatban lévő vizsgálatot, 
illetve sértheti az érintettek 
törvényes érdekeit.

A kivizsgálást végül idén ja-
nuárban fejezték be, az ügyet 
ejtették – ez derül ki abból a vá-
laszból, amelyet a vádhatóság 

újabb érdeklődésünk nyomán 
küldött. A tájékoztatás szerint a 
döntést a büntető törvénykönyv 
16. cikkének 1. bekezdésére hi-
vatkozva hozták meg, amely 
szerint az említett cselekedete-
ket nem bünteti a törvény, vagy 
a törvény által meghatározott 
büntetőjogi felelősség nem vo-
natkozik rájuk. ,,Az ügyészek 
azért döntöttek így, mert a fel-
merült bizonyítékok nem voltak 
elegendők ahhoz, hogy az ártat-
lanság vélelmét felülírják, nem 
győzték meg a vádhatóságot 
arról, hogy a kifogásolt cseleke-
detek léteztek, és minden két-
séget kizáróan büntetőjogi fele-
lősséget vonnának maguk után” 
– írja a DNA. Hozzáteszik, hogy 

mivel kétségek merültek fel, 
amelyek a gyanúsítottak javára 
szolgálnak, ebben az esetben az 
,,in dubio pro reo” – kétség ese-
tén a vádlott javára kell dönteni 
– elve érvényesült.

Megalapozatlan 
gyanúsítások
Az már korábban, 2016 tavaszán 
kiderült a Maros megyei tör-
vényszék által rendelkezésünk-
re bocsátott vádiratkivonatból, 
hogy több, Ráduly ellen felme-
rült gyanúsítást már a vádirat 
összeállításakor alaptalannak 
nyilvánítottak. Ilyen volt az, 
hogy a polgármester nagyobb 
összeget kapott volna egy áru-
ház építéséhez és a közúti ren-
dezéshez szükséges építkezési 
engedélyek kibocsátásáért, il-
letve hogy pénzt kért volna egy 
mobilszolgáltatói szerződés 
megkötése érdekében. 2017-ben 
a DNA a korábban említett okok-
ból lezárta a vizsgálatot azon 
feljelentések kapcsán is, ame-
lyek szerint a városvezető pénzt 
fogadott volna el a csíkszeredai 
fi zetéses parkolást üzemeltető 
cégtől, illetve más cégektől.

Amint arról beszámoltunk, 
a Maros megyei törvényszék 
a DNA valamennyi vádpontja 
alól felmentette október 22-én 
Ráduly Róbertet és Szőke Domo-
kost. Rádulyt 2015 júniusában 
a DNA háromrendbeli hivatali 
visszaéléssel és összeférhetet-
lenséggel, Szőke Domokost pe-
dig négyrendbeli hivatali visz-
szaéléssel és okirat-hamisításra 
való felbujtással vádolta meg 
– a vádpontok alaposan „meg-
fogyatkoztak” az áprilisi kiszi-
várogtatásokhoz képest.

Vizsgálták az adásvételt. A Szakszervezetek Művelődési Háza öt éve került Csíkszereda tulajdonába

 » A feljelentésekre 
alapozott gyanúsítások 
egy részét már a vádirat 
összeállításakor alapta-
lannak nyilvánították, és 
a vizsgálatokat beszün-
tették. Azonban néhány 
esetben tovább vizsgáló-
dott a hatóság. 
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