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Amerikai
korrupcióexport

Romániában most éppen nem aktuális a korrupcióellenes 
harc. Amikor viszont még az volt, a nagy tengeren túli szö-
vetséges pénzgyűjtői is éltek a lehetőséggel. Hogy meny-
nyire élénk volt az amerikai érdeklődés, arról mostanában 
kapunk néhány apró részletet.

Egyrészt itt van Rudy Giuliani, Donald Trump volt ameri-
kai elnök jogászstábjának vezetője, aki a maffi  a- és korrup-
cióellenes harc területén tényleg jelentős eredményeket ért 
el államügyészként, s New York polgármestereként is sike-
res volt. Most nem neki áll zászló, így aztán az FBI elkezdte 
vizsgálni korábbi tevékenységét. A szövetségi nyomozók 
házkutatást tartottak Giuliani New York-i ingatlanjaiban, 
majd lefoglalták elektronikus eszközeit. A nyomozás állí-
tólag azt hivatott kideríteni, hogy a Trump-adminisztráció 
idején a volt államügyész folytatott-e illegális lobbitevé-
kenységet olyan ukrán tisztviselőknél, akik abban is se-
gítették Giulianit, hogy Donald Trump politikai riválisaira 
– köztük az akkori demokrata elnökjelöltre, Joe Bidenre – 
nézve terhelő bizonyítékok után kutasson.

Újabban már „romániai szálról” is szólnak a hírek. Mert 
Giuliani három évvel ezelőtt levelet írt Klaus Iohannis ál-
lamfőnek és más állami vezetőknek a bírákra nehezedő 
nyomásgyakorlás leállítását is szorgalmazta. Arra is em-
lékeztetett: a jogállamiság terén elért romániai fejlődést 
aláásták a Laura Codruţa Kövesi vezette korrupcióellenes 
ügyészség túlkapásai, amelyek a bírák, ügyvédek és ta-
núk megfélemlítésében, az alkotmányellenes telefonle-
hallgatásokban, a kényszerrel kicsikart tanúvallomások-
ban, a nem megfelelő bírósági eljárásokban merültek 
ki. Közölte, hogy szomorúan szerzett tudomást a titkos 
megállapodásokról, amelyeket az igazságügyi szervek 
kötöttek a Román Hírszerző Szolgálattal. Közben kiderült, 
Giuliani a Louis Freeh volt FBI-igazgató által vezetett ta-
nácsadó cég felkérésére írta a levelet.

Ha valami eddig nehezen követhető, nem csoda. De 
csavarunk még egyet a történeten, ha már képbe került az 
FBI. A New York Post e-mailek közlésébe kezdett. Ezekben 
Joe Biden amerikai elnök fi a, Hunter ajánlotta ügyvédnek 
az FBI 1993 és 2001 közötti igazgatóját Románia egyik 
nagy vissz hang ot kiváltó korrupciós perében. Megint elju-
tunk tehát Louis Freeh nevéhez, aki a magas rangú politi-
kusokhoz, de a titkosszolgálatokhoz is ezer szállal kötődő 
Gabriel Popoviciu üzletembert védte. 2017-ben ítélték jog-
erősen hét év börtönbüntetésre, miután vétkesnek talál-
ták egy 224 hektárnyi telek jogtalan megszerzésében. Az 
üzletember jelenleg még Londonban tartózkodik, kiada-
tása ügyében a végleges brit bírósági döntésre várnak a 
bukaresti hatóságok. Popoviciu a kommunizmus idején 
Ion Dincă román miniszterelnök-helyettes lányát vette 
feleségül. Közvetlenül a rendszerváltozás után kiment az 
Egyesült Államokba, ahonnan később visszatért Románi-
ába. Üzletelni kezdett, s idővel az ország egyik legbefolyá-
sosabb ingatlanbefektetőjévé nőtte ki magát.

A New York Post írása szerint Hunter Biden és Louis Freeh 
több alkalommal is találkoztak az akkor még Laura Kövesi 
által vezetett DNA ügyészeivel, de kapcsolatban álltak a Ro-
mán Hírszerző Szolgálattal is. Miután Popoviciu elvesztette 
a pert, a volt FBI-vezér közleményben adott hangot „mély 
csalódottságának”. Azt is hozzátette, hogy a legfelsőbb 
bíróság döntésének nincs törvényi és jogi megalapozottsá-
ga. A honoráriumokról egyelőre nem tudunk, talán egy el-
tévedt üzenetből majd az is kiderül. De öröm fi gyelni Trump 
egykori hűséges fegyverhordozójának, Joe Biden fi ának és 
a mindenható FBI egykori igazgatójának harcát a romániai 
jogállamiságért.

Megtörtént a várva várt „nyitás” 
a magyar–román határon. Miu-
tán Románia bejelentette, hogy 
Magyarország zöld besorolású 
állam lett, azaz minden korlá-
tozás megszűnt azok számára, 
akik az anyaországból érkeznek, 
Magyarország is lazított: karan-
ténkötelezettség nélkül belép-
hetnek azok a román állampol-
gárok, akiket már legalább az 
első adaggal beoltottak, elisme-
rik a romániai igazolást.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

S zombat estétől mindenfajta ka-
rantén- és tesztkötelezettség 
nélkül jöhetnek Magyarország-

ra azok a román állampolgárok, akik 
már rendelkeznek védettségi igazo-
lással – jelentette be Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter. Ki-
derült, a rendelkezés már a vakcina 
első adagjával beoltottak esetében is 
érvényes. A tárcavezető Facebook-ol-
dalán közzétett bejegyzésében azzal 
indokolta a lépést, hogy a román ha-
tóságok pénteki döntését követően 
a magyar állampolgárok szabadon 
utazhatnak Romániába, ezért lép élet-
be most újabb könnyítés a magyar–ro-
mán határon.

Már az első oltás után be lehet 
utazni az anyaországba
Bár a miniszter nem tért ki a részletek-
re, a könnyítés a Romániában beoltott 
állampolgárokra vonatkozik, akiknek 
a romániai oltóközpontokban kiállí-

tott igazolást kell felmutatniuk. Szij-
jártó Péter bejelentésével egy időben 
az RMDSZ is közölte, szombat esté tő l 
a beoltott romá n á llampolgá rok kor-
lá tozá sok né lkü l utazhatnak be Ma-
gyarországra. Az anyaország kolozs-
vári főkonzulátusa vasárnap bővebb 
tájékoztatást tett közzé közösségi ol-
dalán a lazító intézkedésről. Kiderült, 
Romániából Magyarországra karantén 
nélkül tud utazni, aki megkapta már 
legalább az első oltást Romániában, és 
rendelkezik ezt igazoló dokumentum-
mal, akár magyar állampolgár, akár 
magyar–román kettős állampolgár, 
akár kizárólag román állampolgár. Ezt 
nevezik védettségi igazolásnak. Ez le-
het angol és/vagy román nyelvű papír, 
amit az oltás után adnak Romániában.

Szintén karantén nélkül tud Ma-
gyarországra utazni, aki PCR-teszt 
eredménnyel igazolja, hogy az elmúlt 
6 hónapban átesett a fertőzésen. A kin-
cses városi főkonzulátus tájékoztatása 
szerint a 18 év alatti gyermekek, ha a 
szülő az előző két pont valamelyikébe 
beleesik, szintén karantén nélkül utaz-
hatnak Romániából Magyarországra 
akár magyar személyi igazolvánnyal, 
akár magyar útlevéllel, akár román 
úti okmányokkal. Negatív PCR-teszt-
tel, gyorsteszttel és antigénteszttel 
továbbra sem lehet karantén nélkül 
Magyarországra utazni senkinek sem. 
A korlátozott határsávban történő be-
lépés lehetősége továbbra is mindenki 
számára lehetséges, azaz Romániából 
Magyarország területére 30 kilométe-
res távolságig, maximum 24 órára bár-
ki beléphet.

Aki Magyarországon kapta az oltást, 
az továbbra is a védettségi igazolvány-
nyal (plasztikkártya) tud Magyaror-

szágra beutazni. Fontos tudni ugyan-
akkor, hogy Magyarország területén 
kizárólag védettségi igazolvánnyal 
lehet számos szolgáltatást igénybe 
venni, mint például strandfürdő, fi -
zetős szálláshely foglalás, éttermek 
belső tere, színház, mozi, állatkert, 
múzeum, sportrendezvény stb. Vé-
dettségi igazolványt (kizárólag magyar 
állampolgársággal is rendelkezők) sze-
mélyesen a magyarországi kormány-
ablakokban vagy az elektronikus ügy-
félkapun keresztül tudják igényelni. 
Az ügyintézés menete 15 nap.

Magyarország „zöld” lett
Amint Szijjártó Péter is utalt rá, a Ma-
gyarország által meghozott lazításo-
kat egy nappal azután jelentették be, 
hogy a román hatóságok pénteken 
zöld kategóriába sorolták Magyaror-
szágot, így innentől kezdve szabadon, 
mindenfajta teszt- és karanténkötele-
zettség nélkül utazhatnak a magyar 
állampolgárok Romániába. Tehát aki 
Magyarországról Romániába utazik, 
annak nem kell sem PCR-tesztet, sem 
antigéntesztet csináltatnia, sem be-
oltottnak lenni, hanem mindenkép-
pen karantén nélkül tud Romániába 
utazni. A bukaresti kormány pénte-
ken frissítette az országok járványügyi 
besorolását. Azokat az országokat 
sorolják az úgynevezett zöld zónába, 
ahol az utóbbi két hétben az újonnan 
diagnosztizált koronavírus-fertőzöt-
tek aránya lakosságarányosan másfél 
ezrelék vagy alacsonyabb. A sárga zó-
nába a másfél és három ezrelék közötti 
fertőzési rátájú országok tartoznak, a 
három ezrelék feletti lakosságarányos 
fertőzési rátájú országokat pedig a vö-
rös zónába sorolják.
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MAGYARORSZÁGRÓL SZABADON, ROMÁNIÁBÓL BEOLTVA LEHET „SZOMSZÉDOLNI”

Nyitás oda-vissza a határon

 » KRÓNIKA

É letfogytiglani börtönbüntetést 
szabott ki a kolozsvári táblabíró-

ság a nyolcéves kisfi át meggyilkoló 
kolozsvári férfi ra. A tegnap kihir-
detett ítélet szerint Takács György 
legkorábban húsz év múlva szaba-
dulhat – számolt be a Cluj24 hírpor-
tál. A 46 éves férfi  tavaly nyáron ölte 
meg gyermekét, vélhetően a volt 
felesége iránti bosszúvágyból. Az 

ügyészség szerint Takács György jú-
lius 25-e éjszakáján fi zikai agresszi-
ót követett el nyolcéves fi ával szem-
ben, akit egy késsel leszúrt, aminek 
következtében a gyermek életét 
vesztette. A vádirat alapján az apa 
előre megfontolt szándékkal követte 
el a bűncselekményt, az ügyészség 
pedig életfogytiglani börtönbünte-
tés kiszabását kérte az ügyben.

Takács a bűncselekmény estéjén 
távozott ismeretlen helyre a kisfi á-

val, az édesanya pedig ezután nem 
tudott kapcsolatba lépni velük. Az 
elvált szülők felváltva nevelték a 
gyermeket, aki a bűncselekményt 
megelőző időszakban az apjával tar-
tózkodott; kettejük eltűnése napján 
a férfi  és volt felesége között szó-
váltás történt. A férfi  személygép-
kocsiját július 28-án fedezték fel a 
Kolozs megyei Alsófüle határában, 
a gyermeket az autó hátsó ülésén, 
holtan találták, a férfi  pedig a mezőn 

Életfogytiglanra ítélték a gyerekét meggyilkoló kolozsvári férfi t

Jövés-menés. A lazításoknak köszönhetően megnő a forgalom a magyar–román határon

próbált elmenekülni a rendőrök elől, 
késével felületes sebeket ejtve ma-
gán. Takács György a nyilvánosság 
kizárásával lezajlott márciusi bíró-
sági meghallgatásán nem tudott ma-
gyarázattal szolgálni borzasztó tetté-
re, adott pillanatban pedig a bírónő 
kérdésére – tud-e aludni azok után, 
amit a gyermekével tett –, elsírta ma-
gát. A bíróság döntése nem jogerős, 
10 napon belül megfellebbezhető – 
írta az Agerpres.

 » A tegnap 
kihirdetett ítélet 
szerint Takács 
György legkoráb-
ban húsz év múl-
va szabadulhat.




