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Máshová tettek feljelentést
Tisztázódni látszik az úzvölgyi temető kapcsán kialakult ellentmondás
• Mégis tett feljelen-
tést a csíkszentmár-
toni önkormányzat
rongálás miatt az
úzvölgyi katonateme-
tőben tavaly június-
ban történt incidens
kapcsán, csak nem a
moinești-i ügyészség-
nél, hanem a Hargita
megyei rendőrségnél.

ISZLAI KATALIN

H atalmas felháborodást vál-
tott ki a hónap elején, hogy 
az úzvölgyi temetőnél ta-

valy júniusban történtek kapcsán 
vizsgálódó moinești-i ügyészség 
lezárta a nyomozást és kimondta, 
hogy nem történt bűncselekmény. 
Akkor Csomortányi István, az Er-
délyi Magyar Néppárt elnöke arról 

számolt be, hogy az ügyészség 
feléjük továbbított válasz-
levelében egyebek mellett 
az állt, hogy rongálás miatt 
azért nem indítottak kivizs-

gálást, mert a Csíkszentmár-
toni Polgármesteri Hivatal nem 
kívánt feljelentést tenni ezügyben. 
Kijelentését másnap sértésnek és 
egyben támadásnak nevezte Ravasz 
Arnold csíkszentmártoni falumene-
dzser, aki a település nevében köz-
leményt adott ki a témában. Mint 
ebben írta, az első pillanattól kezd-
ve megtettek minden jogi lépést a 
helyzet megoldása érdekében, és 

a temetőbe való betörést követően 
rögtön feljelentést tettek ismeret-
len tettesek ellen. Az ellentmondás 
tisztázása érdekében a moinești-i 
ügyészséghez fordultunk, a hónap 
elején elküldött kérdéseinkre a mi-
nap kaptunk választ.

Megszüntetett vizsgálatok

Mint a Georgel Brăila főügyész által 
aláírt válaszlevélben írták, a 2019 

júniusában történtek után több 
bűncselekmény miatt indítottak 
vizsgálatot. Ilyen volt többek között 

a törvénytelen építkezés, a hivatali 
visszaélés, a sírgyalázás, az ütlege-
lés és egyéb erőszakos cselekedetek, 
a gyűlöletkeltés és a rongálás. Utób-
bi esetben az ügyészség szerkesztő-
ségünknek is megerősítette, hogy 
a csíkszentmártoni önkormányzat 
nem tett feljelentést a temetőkapu 
megrongálása miatt. Ez az oka an-
nak, hogy rongálás miatt nem indí-
tottak további kivizsgálást, ahogy 
az összes felsorolt bűncselekmény 

esetében is megszüntették az eljá-
rást. Az ügyészség ugyanakkor azt 
is közölte, hogy a csíkszentmártoni 

önkormányzat törvénytelen épít-
kezés miatt tett feljelentést a teme-
tőben elhelyezett betonkeresztek 
miatt, de ebben az esetben is meg-
szüntették a vizsgálatokat.

Mégis tettek feljelentést

Gergely András, Csíkszentmár-
ton polgármestere a feljelentés 
elmulasztásának okát fi rtató kér-
désünkre elmondta: mégis tettek 

feljelentést, csak nem a moinești-i 
ügyészségnél, hanem a Hargita me-
gyei rendőrségnél. Magyarázatként 
hozzáfűzte: továbbra is úgy gondol-
ják, hogy az úzvölgyi katonateme-
tő Csíkszentmárton közigazgatási 
területéhez tartozik, ezért vélemé-
nyük szerint a Hargita megyei ha-
tóságok illetékesek az ott történtek 
tisztázásában, ezért is fordultak 
hozzájuk. „Ha a moinești-i ügyész-
ségnél teszek feljelentést, elisme-
rem, hogy Bákó megyéhez tartozik 
a temető, és akkor azért leszek a 
hibás” – nehezményezte a polgár-
mester. Ezt követően próbáltunk 
tőle arra is rákérdezni, hogy ameny-
nyiben így látják, a törvénytelen 
építkezés miatt miért tettek mégis 
feljelentést a moinești-i ügyészség-
nél, erre azonban kitérő választ 
adott Gergely András. Leszögezte: 
ők megtették a szükséges lépése-
ket, kilenc perük is folyamatban 
van az ügyben.

Megrongált temetőkapu. 
Több feljelentést is tettek a 
tavaly júniusban Úzvölgyében 
történtek miatt, előrelépés 
viszont azóta sem történt

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: PINTI ATTILA

Frissítették a saját felelősségre írt nyilatkozat modelljét
Frissítették a kijárási korlátozások ideje alatt szükséges saját felelősségre 
írt nyilatkozat modelljét. A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) közlése 
szerint az új formájú nyilatkozat kitöltéséhez kevesebb adatra van szükség. 
A minta megtalálható a stirioficiale.ro/informatii weboldalon, és online 
is kitölthető, majd ki kell nyomtatni és alá kell írni. A saját felelősségre írt 
nyilatkozat és a munkáltatói igazolás is elérhető a stirioficiale.ro/informatii 
oldalon (a kereső alatt, jobb oldalon). A nyilatkozat ugyanakkor kinyomtatható 
és kitölthető kézírással, illetve kézzel is meg lehet írni, ez esetben azonban 
figyelni kell arra, hogy tartalmazza a mintában fellelhető valamennyi elemet 
– hangsúlyozza a GCS. A kitöltött és aláírt dokumentumot – a hatóságok 
kérésére – elektronikus eszközről is be lehet mutatni – jegyzi meg a közle-
mény. A saját felelősségre írt nyilatkozat vagy a munkáltatói igazolás mellett 
a személyi igazolványt is fel kell mutatni a hatóságok képviselőinek, akik le is 
fotózhatják ezeket. A testület ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az ilyen 
dokumentumokat generáló egyetlen más elektronikus platform sem rendelke-
zik a kormányzati hatóságok jóváhagyásával, nem ezek együttműködésével 
készült, ezért használatuk kockázatos lehet.

H A J N A L  C S I L L A

Pantilimon Rikhárd marosvásár-
helyi ügyvéd megkeresésünkre 

elmondta, szerinte az ideális megol-
dás az lenne, ha egy szövegszerkesz-
tő programban – például Microsoft  

Word-ben – szerkeszthető 
formában készíti el a lakos-
ság ezeket az igazolásokat. 
„Az internetes generátorok-
kal gondok vannak, mert a 
felhasználó nem láthatja a 

háttérben az oldal működését bizto-
sító program tartalmát. Itt gyakorlati-
lag lehetnek olyan kódok, amelyek ál-
tal kimentik a háttérben az adatokat. 
Annak ellenére, hogy a dokumentum 
digitalizált formában generálódik, 
a hatóságok határozottan kérik egy 
aláírt dokumentum bemutatását az 
igazoltatáskor. Tehát egy kigenerált 
pdf-formátumú dokumentum egyma-
gában nem elegendő, szükséges be-
mutatni egy aláírással ellátott iratot” 
– hívja fel a fi gyelmet a marosvásár-
helyi ügyvéd. „Megnéztünk néhány
ilyen weboldalt: az azokat működtető

személyek, cégek kérdésesek, vala-
mint hiányzik bármilyen adatfeldol-
gozási nyilatkozat vagy szabályrend-
szer, több esetben a működtető nem 
is ismert, és ami még problémásabb 
az, hogy úgy tetszelegnek a megfo-
galmazásukban és megjelenésük-
ben, mintha hivatalos szervek által 
működtetett oldalak lennének, ami 
eleve gyanakvásra ad okot” – írja az 
ügyvéd.

Mit kell felmutatni?

A hatóságok kérésére igazolta-
táskor az eredeti román nyelvű 
nyilatkozatot kell felmutatni – ki-
nyomtatva, telefonon vagy más 
okoseszközön, minden esetben 
aláírással ellátva vagy kézzel írott 
formában – a személyi igazolvány-
nyal együtt, mutat rá az ügyvéd. 
„Ily módon a dokumentumot köte-
lezően el kell látni minden esetben 
a kézzel írott aláírásunkkal is, ezért 

nem látom nagy értelmét a generá-
toroknak, inkább veszélyforrást 
látok bennük” – fejti ki az ügyvéd, 
aki úgy véli, a legbiztonságosabb, 

ha a belügyminisztérium hivatalos 
honlapjáról (www.mai.gov.ro/utile) 
töltik le, és látják el kézjegyükkel a 
szükséges nyomtatványokat.

Jótanács: védjük adatainkat szükségállapot idején is
• Több ügyvéd is arra hívja fel a lakosság figyelmét,
hogy kerüljék az interneten megjelent automatikus
nyilatkozat és munkáltatói igazolás generátorokat a
szükségállapot ideje alatt, ugyanis komoly adatvédelmi
problémát jelenthetnek, azaz tárolni tudják a fontos
személyes adatainkat, valamint lakcímünket, munkací-
münket, mozgási útvonalunkat.

Előzmények 
Darmanesti önkormányzata tavaly 
márciusban saját közvagyonává 
nyilvánította az úzvölgyi katona-
temetőt, és áprilisban önkénye-
sen román parcellát alakított ki a 
Hargita és Bákó megye határán 
fekvő sírkertben. Korábban a te-
metőt Csíkszentmárton gondozta, 
és a magyar közösség magyar 
katonatemetőként tartotta szá-
mon. Június 6-án több ezer román 
megemlékező erőszakkal nyomult 
be a temetőbe, hogy részt vegyen 
a román parcella és emlékmű 
román ortodox felszentelésén, 
miután székelyek élőlánccal pró-
bálták megakadályozni ezt.




