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H I R D E T É S

ROMÁNIÁBAN INDUL, DE LUXEMBURGIG JUTHAT A TERRORIZMUS MIATT ELÍTÉLT KÉZDIVÁSÁRHELYIEK KÁRTÉRÍTÉSI PERE

Beke István és Szőcs Zoltán rehabilitálása a cél
Beke István és Szőcs Zoltán 
rehabilitálása, ártatlansá-
guk megállapítása a végső 
célja annak az uniós jogra 
alapozott kártérítési per-
nek, amelyet a terrorizmus 
vádjával elítélt kézdivásár-
helyiek ügyében indít a bu-
dapesti Kisebbségi Jogvédő 
Intézet (KJI). Csóti György, 
az intézmény igazgatója 
lapunknak elmondta: az 
úttörő jellegű per minden 
bizonnyal a luxemburgi 
székhelyű Európai Unió 
Bíróságához fog kijutni.

» PATAKY ISTVÁN

– Mikor és milyen jogi alapra 
hivatkozva indít kártérítési pert 
a Kisebbségi Jogvédő Intézet a 
Romániában terrorizmus vádjá-
val elítélt Beke István és Szőcs 
Zoltán ügyében?

– Terveink szerint még ebben 
a hónapban elindítjuk a kár-
térítési pert Romániában. Ott 
várhatóan nem érünk el sikert, 

de továbbmegyünk uniós szín-
térre. Abból indulunk ki, hogy 
Románia nem ültetett át saját 
jogrendjébe egy európai uniós 

irányelvet. Ha ez időben meg-
történik, ennek fi gyelembevéte-
lével nem hozhattak volna bör-
tönbüntetést kiszabó ítéletet. 
Az átültetés határideje pár hó-
nappal korábban járt le, mint 
ahogy Beke Istvánt és Szőcs 
Zoltánt jogerősen elítélték a 
koncepciós perben. 2017-ben a 
román bíróságnak a végső dön-
tést az említett irányelv által 
előírt eljárási, jogállami garan-
ciák fi gyelembevételével kellett 
volna meghoznia. Ez nem így 
történt. Az ügy ezért minden bi-
zonnyal a luxemburgi Európai 
Unió Bíróságához fog kijutni. 
Egyébként a másodfokon eljáró 
román bíróság elítélő döntésé-
vel saját jogrendjüket is meg-
sértette, ezért 2018 januárjában 
a strasbourgi székhelyű Embe-
ri Jogok Európai Bíróságához 
fordultunk panasszal. Ott még 
nem született ítélet.

– Nyilván pozitív európai uniós 
döntésre számítanak. Tudnak-e 
precedensről ilyen vagy hasonló 
ügyekben?

– Ez a per úttörő jellegű. Ilyen 
alapon eddig csak gazdasági 
jellegű ügyekben indítottak 
keresetet, szabadságvesztési 
esetben nem. Azonban az el-
járás és indoklása teljesen ha-
sonló a gazdasági ügyekéhez. 
Másfél éve készítjük elő ezt a 
pert, precedenst kívánunk te-
remteni. A számunkra pozitív 
döntés valószínűsége megle-
hetősen nagy. Elvileg biztos 
lenne, de az életben előfordul-
nak meglepetések is. Nagyon 
bízunk abban, hogy erre most 
nem kerül sor.

– Sikeres végkifejlet esetén milyen 
utóélete lehet egy ilyen bírósági 
döntésnek?
– Ebben az esetben a román jogal-
kotó mulasztását elítéli a bíróság, 
és jelentős összegű kártérítést 
kap a két székely honfi társunk. 
Még ennél is fontosabb, hogy a 
bíróság kimondja, az ítélet jog-
sértő volt. Ennek alapján a végső 
cél természetesen Beke István és 
Szőcs Zoltán rehabilitálása, ár-
tatlanságuk megállapítása.

Beke István, Csóti György és Szőcs Zoltán a KJI budapesti székhelyén

FO
RR

ÁS
: 

KI
SE

BB
SÉ

GI
 JO

GV
ÉD

Ő
 IN

TÉ
ZE

T

» BÁLINT ESZTER

Magyarország a korábbi sár-
ga besorolásból vörös zó-

nába került, miután a romániai 
vészhelyzeti bizottság (CNSU) 
módosította a koronavírus-jár-
vány miatt kockázatosnak 
minősített országok listáját. 
A tegnap hatályba lépett új sza-
bályok értelmében a Magyar-
országról Romániába belépő 
polgárok közül azok mentesül-
nek a karantén alól, akik teljes 
immunizálásról szóló, európai 
uniós QR-kóddal rendelkező 
oltási igazolást tudnak felmu-
tatni a határon a személyi iga-
zolvány mellett. A zöldigazolás 
szólhat arról is, hogy valaki 
több mint 14 napja átesett a 
betegségen, de azóta nem telt 
el több mint 180 nap. Jelentős 
változás viszont, hogy míg a 
sárga zónába tartozó országból 
a belépés előtt 72 órával elvég-
zett negatív PCR-teszttel korlát-
lan ideig lehetett Romániában 
tartózkodni, addig a vörösnek 

nyilvánított országból negatív 
PCR-teszttel maximum 72 órát 
lehet az ország területén ma-
radni. „Ha valaki ezt követő-
en Romániában marad, akkor 
azonnali hatállyal 14 napos 
karanténba kerül, a túltartóz-
kodás ténye a határon kilé-
péskor kiderül” – figyelmeztet 
Magyarország kolozsvári fő-
konzulátusa. 

A diplomáciai kirendeltség 
emlékeztet, a román határőrök 
valamennyi, Magyarországon 
és Romániában használt Co-
vid–19 elleni oltóanyagot elfo-
gadnak, beleértve a Szputnyik 
és a Sinopharm vakcinákat is, 
a lényeg, hogy a második – a 
Janssen esetében első – oltástól 
legalább tíz napnak el kellett 
telnie.

A 12 évesnél kisebb gyerme-
kek mentesülnek a karantén-
kötelezettség alól, és negatív 
PCR-tesztet sem kell felmutat-
niuk Romániába való beutazá-
sukkor. Nem kell továbbá elkü-
lönítésbe vonulniuk azoknak az 

ingázóknak, akik a határ mel-
lett az egyik országban élnek, 
és a másikban dolgoznak. Ezt 
lakcímmel és munkaszerződés-
sel kell igazolni. Azon román 
állampolgárok, akik magyaror-
szági cég alkalmazásában áll-
nak, és üzleti ügyben érkeznek 
Romániába, szintén karantén-
mentesen léphetnek be Romá-
nia területére. 

Karantén nélkül léphetnek 
be Románia területére azok a 
külföldi lakóhellyel rendelkező 
román állampolgárságú diákok 
(amennyiben kiskorúak, akkor 
kísérőik is), akik napi szinten 
járnak Romániába vagy külföld-
re tanulni, illetve felvételi vagy 
záróvizsgát tesznek, és mind-
ezeket papírral is tudják iga-
zolni. Magyarország irányába 
ugyanakkor továbbra sincs sen-
kinek karanténkötelezettsége, 
kizárólag személyi igazolványt 
vagy útlevelet kell felmutatni, 
az anyaországi hatóságok nem 
kérnek sem oltási igazolást, 
sem tesztet.

Magyarországról beutazva nem elég a teszt




