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Perújítást kért Kedves ügyvédje
Jövő héten döntenek a volt közpénzügyi vezérigazgató ügyében
• A korábban jogerő-
sen letöltendő sza-
badságvesztésre ítélt
volt Hargita megyei
közpénzügyi vezér-
igazgató, Kedves
Imre ügyvédje rendkí-
vüli per orvoslati eljá-
rást kezdeményezett,
amelynek tárgyalása
folyamatban van.
Szabadlábra helyezé-
sét is kérték, ez nem
történt meg.

KOVÁCS ATTILA

Múlt év november elején ítélte 
jogerősen 3 év 4 hónap letöl-
tendő szabadságvesztésre 

a Marosvásárhelyi Ítélőtábla Kedves 
Imrét, a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Hivatal volt vezérigazgatóját 
hivatali visszaélés és befolyás vá-
sárlása miatt. Ügyvédje ezek után 
perújítási kérelemmel élt, ezt a ke-
resetet december elején iktatták az 
ítélőtáblán. A keresetlevélben a jog-
erős ítélet érvénytelenítését, illetve 
a szabadságvesztés végrehajtásának 
felfüggesztését kérték a bíróságtól. 
Miután a tárgyalás vezetésére kijelölt 
bíró visszalépésének engedélyezését 
kérte, de ezt elutasították, követke-
zett a tárgyalás, amelynek során a 

védőügyvéd ismertette a perújítás 
indokait. Mint kérdésünkre Sergiu 
Bogdan ügyvéd, a Kedves Imrét kép-
viselő kolozsvári ügyvédi iroda veze-
tője elmondta, a perújítás indokaival 
az ügyész is egyetértett. A bíróság 
jövő héten hirdet ítéletet a perújítási 
kérelemmel kapcsolatban, tegnap 
pedig arról döntött, hogy elutasítja a 
Kedves Imrére kirótt szabadságvesz-
tés végrehajtásának felfüggesztésére 
vonatkozó kérést.

Két vádlott volt

A bírósági eljárás során egy másik 
vádlottat, egy üzletembert is letölten-

dő szabadságvesztésre ítéltek, ő nem 
élt a rendkívüli perorvoslat lehetősé-
gével. Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) 2017-ben emelt 
vádat Kedves és az üzletember ellen, 
a volt vezérigazgatót hivatali visz-
szaéléssel és befolyás vásárlásával 
vádolták meg. A vád szerint Kedves 
Imre évekkel ezelőtt, amikor az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI) által megállapított összeférhe-
tetlensége véglegessé vált, arra kérte 
a pénzügyminisztériumban koráb-
ban vezetői tisztséget betöltő üzlet-
embert, hogy gyakoroljon befolyást 
az Országos Közpénzügyi Ügynök-
ség (ANAF) tisztségviselőire, illetve 

a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék 
bíráira, hogy ő mentesüljön a követ-
kezményektől. Ezért utóbbi a vádirat 
szerint 1000 lejt kért és kapott Kedves 
Imrétől. A vádhatóság szerint ugyan-
akkor 2009-ben Kedves Hargita me-
gyei közpénzügyi vezérigazgatóként 
hivatali hatáskörét megszegve 431 
830 lejes összegű áfa-visszafi zetésről 
rendelkezett egy vállalkozó számá-
ra. A pénzt egy ingatlan árverésen 

történő megvásárlása után fi zette be 
a vállalkozó, aki azt állította, hogy 
pénzügyi kötelezettségeihez vi-
szonyítva plusz befi zetés történt. 
Kedvest első fokon felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélték, de a fel-
lebbviteli bíróság ezt letöltendőre 
súlyosbította. A bíróság a Brassói 
Regionális Közpénzügyi Igazgatóság 
számára 431 830 lej értékű kárpótlás 
és az összeg 2009-től számított kama-
tainak kifi zetését is megítélte, ennek 
törlesztéséig Kedves Imre ingó és in-
gatlan javait zárolják. 

Kedves Imrét tavaly 
novemberben ítélték letöltendő 
szabadságvesztésre
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Perújítás feltételekkel
Ha egy ügyben a bíróság jogerős 
ítéletet hozott, akkor e döntéssel 
szemben rendszerint bírósági 
úton nincs helye további jogor-
voslatnak. De bizonyos esetekben 
a törvény lehetővé teszi, hogy a 
jogerős határozatokkal szemben 
az érintett rendkívüli perorvos-
lattal éljen. Az érvényben levő 
büntetőeljárási törvénykönyv 
értelmében perújításra akkor 
van lehetőség, ha a fellebbvi-
teli tárgyalás egy érintett fél 
megidézése nélkül történt, vagy 
az idézés ellenére sem tudott 
megjelenni, sem erről értesítést 
küldeni. A másik feltétel, ha a 
vádlottat annak ellenére ítélték el, 
hogy olyan bizonyítékok léteztek, 
amelyek  érvényesítésük esetén 

okot adhattak volna a büntetőeljá-
rás megszüntetésére. A perújítási 
kérelem elfogadása esetén a 
jogerős ítéletet érvénytelenítik, és 
újratárgyalás következik.

GERGELY IMRE

A Székely Figyelő Alapítvány te-
vékenységét eddig jellemzően 

a romániai hatóságok visszaélései, 
jogsértések elleni fellépések jelen-
tették. Újabb felhívásával a civil 
szféra, magán emberek, cégvezetők 
felé fordul a szervezet. Mint az ala-
pítvány illetékese, Árus Zsolt sajtó-
tájékoztatón közölte, a cél az, „hogy 
minél több magyar feliratot, tájékoz-
tató szöveget lássunk magunk kö-
rül, és ezáltal minél inkább otthon 
érezhessük magunkat településün-
kön vagy úgy általában Székelyföl-
dön”. Azok pályázatát várják, akik 
meglévő, csak román nyelvű fel-
iratot szeretnének kétnyelvűsíteni, 
azaz magyarul is kihelyezni, illetve 

akik ezután akarnak eleve kétnyel-
vű feliratot kihelyezni szervezetük 
vagy cégük üzletében, műhelyé-
ben, irodájában. Cégtáblákra, rek-
lámtáblákra, tájékoztató feliratokra 

vagy bármilyen más, nyilvánosan 
kihelyezett feliratokra gondolnak. 
Aki a meglévő román mellett láttat-
ná a magyar feliratot is, annak költ-
ségeit 100 százalékban átvállalja a 
Székely Figyelő. Aki most szeretne 
kihelyezni új feliratot két nyelven, 
az a költségek 50 százalékának kifi -
zetésére számíthat. A pályázat rész-
letei a http://blog.sic.hu/szekelyfi -
gyelo címen találhatók meg. 

Árus Zsolt kifejtette, minden-
képpen ösztönözni szeretnék az 
embereket arra, hogy éljenek az 
anyanyelvhasználat jogával, de 
azt nem tartják jónak, hogy fel-
szólításokkal, számonkéréssel pró-
bálják rávenni erre az érintetteket. 
Ezért választották ezt az utat, a 
pozitív ösztönzést. Remélik, hogy 
sokakhoz eljut a kezdeményezés, 
és sokan lesznek, akik ennek kész-
tetésére magyarul is megjelenítik 
szolgáltatásaikat, kínálatukat. 

Első körben Gyergyószéken mű-
ködő cégek, intézmények jelent-
kezését várják, és február vége a 
határidő. A felhívás iránt tanúsított 
érdeklődés alapján döntenek majd 
arról, hogy kiterjesszék-e Székely-
föld más térségeire is.

Átvállalják a magyar feliratok költségeit
• Magáncégekhez, intézményekhez szól a Székely Fi-
gyelő Alapítvány pályázata: aki a meglévő román nyelvű
feliratokat, reklámokat magyar nyelven is megjeleníti,
attól az ezzel járó költségeket átvállalja az alapítvány.

Árus Zsolt sajtótájékoztatón ismertette 
a pályázat részleteit
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Kisállatkiállítás 
Székelyudvarhelyen
Hagyományos galamb- és 
kisállatkiállítását nyitja meg 
ma délkor a székelyudvarhelyi 
Budvár k. d. e., amelyet dél-
után öt óráig lehet megtekin-
teni a Kossuth Lajos utca 20. 
szám alatt a Siculus Ifjúsági 
Házban. A kiállítás szombaton 
reggel kilenc és tizenhét óra 
között, vasárnap pedig reggel 
kilenc és délután három óra 
között látogatható.

Falugyűlés 
Szárhegyen
Falugyűlésbe várja Gyergyó-
szárhegy és Güdüc lakóit Dan-
guly Ervin, a község polgár-
mestere. Szombaton 18 órakor 
a helyi Kultúrházban a 2019-es 
év történéseinek részletes 
beszámolója mellett a jelenlegi 
mandátumból eltelt 3 év össze-
foglalóját is megismerhetik az 
érdeklődők.

• RÖVIDEN




