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Halasztásokkal szembesülnek
Kéthetente tartanának tárgyalást Borbolyék perében, de ez nem egyszerű
• Hiába akarják felgyor-
sítani a Borboly Csaba és
tizenkét másik személy
ellen 2013-ban indult
büntetőper tárgyalását,
ez egyelőre nem halad.
Ezúttal nem a kifogások,
hanem a hiányzások
miatt kellett elhalasztani
a tárgyalást.

KOVÁCS ATTILA

A z elhúzódó ügyre való te-
kintettel kéthetente sze-
retné folytatni a tanúk 

meghallgatását, hogy gyorsítsák 
a folyamatot – jelentette ki tegnap 
a Hargita Megyei Törvényszéken a 
tárgyalást vezető bíró. Ez azonban 
nem egyszerű, mivel sok a vádlott 
és az ügyvéd, és gyakran adódnak 
váratlan helyzetek, amikor valaki 
nem tud jelen lenni.

Halasztási kérelmek

Tegnap is foghíjas volt a tárgyalóte-
rem, az ügyvédek és vádlottak egy 
része nem jelent meg – mint kide-
rült két ügyvéd is halasztási kérel-
met nyújtott be. Egyikük egészség-
ügyi okokból hiányzott, Borboly 
védője pedig elfoglaltsága miatt 
nem tudott jelen lenni, a halasztá-

si kérést így elfogadták. Az ügyész 
kérte, hogy mivel Borboly ügyvédje 
februárban két hétig nem tud eljön-
ni, ezt is vegye fi gyelembe a bíró a 
következő időpont kijelölésekor. A 
bíró kijelentette, ha ilyen távollét 
még előfordul, kérni fogja, hogy az 
érintett vádlott számára hivatalból 
rendeljenek ki ügyvédet, de ezúttal 
fi gyelembe vette a kérést. A leg-
utóbbi tárgyaláson Borboly Csaba 
ügyvédje azt kérte a bírótól, fogal-

mazzon meg alkotmányossági kifo-
gást a büntetőeljárási törvény azon 
előírásával kapcsolatban, hogy egy 
bíró kizárására vagy visszalépésére 
vonatkozó kérésről döntő bírónak 
nem kötelező beidéznie a kérést be-
nyújtó személyt. Ő azzal indokolta 
ezt, hogy az idézés általában elma-
rad, viszont meghallgatás nélkül 
nem lehet kifejteni a kérés indokait, 
és nem lehet érvelni. Ezt a kérést a 
bíróság elutasította.

Elhúzódó eljárás

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta 
meg a Hargita megyei önkormányzat 
elnökét, Borboly Csabát közérdek el-
len elkövetett többrendbeli hivatali 
visszaéléssel, magánokirat-hamisí-
tásra való többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-hamisí-
tással, illetve rágalmazó feljelentés-

sel, vele együtt további tizenkét sze-
mélyt küldtek a vádlottak padjára. A 
DNA szerint a vádlottak két megyei 
út – a Felsőboldogfalvától Erdővi-
dékre vezető 131-es és a Csíkrákost 
Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy 
szakaszának felújítása során több 
mint 4,8 millió lejjel károsították 
meg Hargita megyét.

A Hargita Megyei Törvényszéken 
nem halad a per tárgyalása
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K orábban egy csíkszeredai nő is
áldozatává vált a napokban lelep-

lezett készpénzes csalássorozatnak. A 
szerkesztőségünket megkereső P.M. 
elmondása szerint két évvel ezelőtt őt 
is a múlt héten Kovászna megyében 
történt esetekhez hasonlóan verték 
át: a csalók nagy címletű bakjeggyel 
fi zettek, majd amikor megkapták a 
visszajárót, visszakérték a pénzt és a 
visszajáró egy részével együtt leléptek.

Évek óta tart

A részletekkel kapcsolatosan a több 
mint 30 éve a vendéglátásban dolgozó 
nő elmondta, a két csaló, egy férfi  és 

egy nő késő este érkezett a csíkszeredai 
vendéglőbe. Üdítőket kértek, majd egy 
500 lejes bankjeggyel fi zettek. Amikor 
megkapták a visszajárót, kifogásolni 
kezdték a megvásárolt termékek ma-
gas árát, és visszakérték a pénzüket. 
A nő vissza is adta az ötszáz lejest, a 
csalók pedig távoztak az étteremből. 
Amikor azonban a korábban kiszámolt 
visszajárót szerette volna eltenni, ész-
revette, hogy 300 lej hiányzik. Azon-
nal rájött, hogy amíg ő a nagy címletű 
bankjegy visszaadásával volt elfoglal-
va, a csalók a pulton lévő bankjegyek 
közül az alul lévő százlejeseket elvet-
ték, a fölül lévő kisebb bankjegyeket 
viszont otthagyták, hogy ne tűnjön fel 
a csalás. A nő, miután rájött, hogy be-
csapták, az elkövetők után rohant, de 
már késő volt: sem őket, sem elhajtó 
járművet nem látott a közelben. „Elő-

ször senkinek sem mertem elmondani, 
szégyelltem is, hogy több tízéves ta-
pasztalattal a hátam mögött így átver-
tek” – ismerte el a károsult. Hozzátette: 
azért tartotta fontosnak a története el-
mesélését, mivel a múlt héten Kovász-
na megyében történt hasonló esetek 
azt bizonyítják, hogy évek óta tart 
ez az átveréssorozat. Nála ráadásul 
egy férfi  és egy nő járt, a szomszédos 
megyében azonban három férfi t gya-
núsítanak, így valószínűleg többen is 
alkalmazzák a cselt. „Rengeteg em-
bert csaphattak be ugyanígy. Nagyon 
fi gyelmesnek kell lenni, mert bárkivel 
megtörténhet” – zárta.

A Kovászna megyei esetek

A rendőrséget múlt csütörtökön riasz-
totta a 112-es sürgősségi hívószámon 
egy Kovászna megyei személy, aki azt 
állította, hogy becsapták. A helyszí-
nen kiderült, hogy egy férfi  egy palack 
drága italt akart megvásárolni az üz-
letben, 500 lejes bankjeggyel fi zetett, 

majd amikor megkapta a visszajárót, 
szólt, hogy meggondolta magát, túl 
drágának tartja az italt, és kéri vissza 
az ötszázast. A bankjegyet átvette, de 
a visszajáró egy részét is megtartot-
ta, majd sietősen távozott a boltból. 
A becsapott kereskedő utánarohant, 
amikor felfedezte a csalást, de már 
csak azt látta, hogy a férfi  egy másik 
ismeretlennel egy gépkocsiba ül és 
elhajt. Az 50 éves károsult nem tudott 
részleteket megadni sem a gépkocsi 
márkájáról, sem a rendszámról. A nyo-
mozás során a rendőrök azonosították 
a feltételezett elkövetőket, három – 30 

és 39 év közötti – férfi t gyanúsítanak, 
akik az Ilfov megyei Pantelimon köz-
ségben élnek. Az is kiderült, hogy a 
három férfi  hasonló módszerrel járt 
el január 25-én és 26-án egy 
sepsiszentgyörgyi, valamint 
egy bodzafordulói ben-
zinkútnál. A három férfi t a 
Buzău megyei Chirlești köz-
ség területén a 10-es számú 
országúton fogták el, és a 
sepsiszentgyörgyi rendőrségre kísér-
ték. Közülük kettőt 24 órára őrizetbe 
vettek, a bíróság pedig 60 napos bű-
nügyi felügyeletet rendelt el ellenük.

A csalók az alul levő százlejeseket vették el
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Régóta alkalmazzák a készpénzes csalást Székelyföldön
• Úgy tűnik, régóta alkalmazzák a csalók az „500 lejes
átverést” Székelyföldön: egy szerkesztőségünket meg-
kereső csíkszeredai nő azt állítja, egy-két évvel ezelőtt
ugyanazzal a módszerrel csapták be őt, mint amelyet a
napokban Kovászna megyében alkalmaztak. Az elköve-
tők ráadásul valószínűleg nem azonosak, így a vendég-
látásban dolgozóknak érdemes résen lenniük.




