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A korrupciós ügy

Bukarest főpolgármesterét, Sorin Oprescut 2015. szeptember 7-én éjjel a 
korrupcióellenes főügyészség (DNA) utasítására letartóztatták, miután tetten 
érték, amint csúszópénzként 25.000 eurót vett át. Oprescu 30 napos vizs-

gálati fogságba került. Ügyvédje ugyan fellebbezni fog a bukaresti bíróság döntése 
ellen, de a vizsgálati fogság a törvény szerint mindenképp letöltendő. Cornel Pieptea 
alpolgármester kijelentette, letartóztatási idejére Oprescut felfüggesztik a tisztsé-
géből. A sajtó információi szerint a DNA vádiratában az szerepel, hogy Oprescu 
bűnszövetkezetet hozott létre a főpolgármesteri hivatalban, és az bizonyos önkor�és az bizonyos önkor� bizonyos önkor-
mányzati megrendelések fejében csúszópénzeket vett át. Ennek összege általában 
a projekt értékének 10 százaléka volt.

A főpolgármester és három munkatársa otthonában tartott házkutatást a rend-
őrség, a polgármesteri hivatal több alkalmazottját és szerződéses dolgozóját is 
letartóztatták: a ��r�ncovene�ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda�ák: a ��r�ncovene�ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda�k: a ��r�ncovene�ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda��ncovene�ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda�ncovene�ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda��ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda�ti�paloták� Kulturális Központ igazgatóját, a gazda-
sági osztály vezetőjét, Oprescu sofőrjét, valamint tanácsadókat. A tanúvallomások 
között van olyan, amely szerint egy vállalkozó egymillió euróval vesztegette meg 
a főpolgármestert egy építkezési megrendelés ügyében. Szintén sajtóhír, hogy az 
Oprescu�csoport által felvett csúszópénzek 80 százaléka 2013�ban a �ukarest 
melletti �r�ncovene�ti�paloták környékének infrastrukturális rendezéséből szárma��ncovene�ti�paloták környékének infrastrukturális rendezéséből szárma�ncovene�ti�paloták környékének infrastrukturális rendezéséből szárma��ti�paloták környékének infrastrukturális rendezéséből szárma�ti�paloták környékének infrastrukturális rendezéséből szárma-
zott, 2014�ben pedig víz� és csatornamunkálatok megrendeléséből. Ezek mellett 
több tucat egyéb korrupciós ügy miatt is zajlik a vizsgálat.

A korrumpálás módja is sajátos: a vesztegetőknek időnként az Oprescu laká-
sában lévő díszpárna alá kellett helyezniük a pénzt, miközben kijelentették, hogy ez 
�egy kis figyelmesség�. A főpolgármester a kenőpénz átvétele előtt utasította leen-
dő partnereit, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem követi őket senki, amikor 
az otthonához közelednek. A lakásban lehallgatást zavaró készülékeket is találtak. 
Ebből arra lehet következtetni, a főpolgármesternek komoly biztonsági szakértők 
segítettek.

Két kerületi polgármester – az 1. kerületi Andrei Chiliman (Nemzeti Liberális Párt, 
PNL), valamint az 5. kerületi Marian Vanghelie (Szociáldemokrata Párt, PSD) – ellen 
is eljárás zajlik, szintén korrupciós vádakkal.

politikAi háttér

Oprescu több szállal is kötődik a román politikai elithez. Apja a Ceau�escu�
korszakban a titkosrendőrség, a Szekuritáté dezinformációs osztályát 
vezette, tábornoki rangban. Az orvosi egyetemet végzett Sorin Oprescu Nicu 

http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20403523-sorin-oprescu-arestat-preventiv-pentru-30-zile.htm
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20403523-sorin-oprescu-arestat-preventiv-pentru-30-zile.htm
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Ceau�escunak, a diktátor fi ának a szűk baráti köréhez tartozott. Mint ilyen, kap��escunak, a diktátor fi ának a szűk baráti köréhez tartozott. Mint ilyen, kap�escunak, a diktátor fiának a szűk baráti köréhez tartozott. Mint ilyen, kap-
csolatban kellett hogy legyen a Szekuritátéval, majd annak utódjaival. 1990 után 
Ion Iliescu államfő bizalmi embere, tanácsadója lett, majd 2000�től PSD�s szenátor, 
2008�től bukaresti főpolgármester. Ez utóbbi tisztségét független jelöltként, a szoci-
alisták támogatásával érte el, a róla kialakított – pártok feletti, tiszta kezű orvos – imázs 
segítségével.

Hivatali pályafutását populista, színes megnyilvánulások jellemezték: kóbor 
kutyák elleni �hadjárat�, ünnepek alkalmával ingyen sörosztás, gigantikus tervek 
�ukarest modernizálására. Oprescu második polgármesteri megválasztása a ro-
mániai hatalmi technikákra is rávilágít. A kampány elején még a jobboldali jelölt 
volt előnyben, de Oprescunak sikerült tematizálnia a nyilvánosságot a város feletti, 
felfüggesztett autópálya tervével, tévés műsorokban bizonygatta, hogy már meg 
is van a finanszírozást biztosító nemzetközi konzorcium. Ígérete szerint �ukarest 
felett oszlopokra épített autópálya�hálózat épült volna, és a bukarestiek a lakótele�épült volna, és a bukarestiek a lakótele�volna, és a bukarestiek a lakótele-
pekről néhány perc alatt a munkahelyükre értek volna a közlekedési dugóktól ma 
eléggé terhelt városban.

A megnyert választás után kiderült a blöff: nincs konzorcium, és technikailag 
is kivihetetlen a terv. A sajtó erre vonatkozó kérdéseit Oprescunak egy újabb infor-
mációs offenzívával mégis sikerült hárítania – ebben többek között hadat üzent a 
várost ellepő kóbor kutyáknak. A bukarestiek – részben létező – magyarellenessé-
gére is építve, a szabadon kószáló kutyák egy részét teherautókon a Székelyföldre 
szállíttatta, s ehhez az ottaniakra nézve egyáltalán nem hízelgő kommentárokat 
fűzött.

Ebben a periódusban – szemben a mostanival – Oprescunak inkább a szövetsé-
gese volt a média, mint az ellenfele: gyakran mutatta be kedvezően a tevékenységét. 
A főpolgármester így rendszeresen bekerült az ország öt legnépszerűbb politikusa 
közé, és még az államfői választáson is indult – igaz, sikertelenül. Oprescu mostani 
bukását ezért már megelőlegezte, hogy a sajtóban az utóbbi időkben már előnyte-
len megvilágításban szerepelt.

Romániában köztudottan erős befolyásuk van a titkosszolgálatoknak a médi-
ára: minden jelentősebb szerkesztőségben van emberük, de több lap és hírportál 
tulajdonosai is. Pár évvel ezelőtt például egy romániai magyar napilap vezetőjéről 
derült ki véletlenül, hogy a román titkosszolgálat őrnagya. Felvázolható tehát egy 
olyan jellegzetes politikai folyamat, amikor a nemzetbiztonsági tanácsban képviselt 
szűkebb hatalmi csoport a titkosszolgálatok által, a média segítségével előlegez 
meg egy jelentősebb politikai eseményt.

Erre példa, hogy a tavaly novemberi elnökválasztásokon az esélyes az utolsó 
hétig a szociáldemokrata jelölt, Victor Ponta volt, de a döntő napokban a liberális 
Klaus Johannis jóval többször szerepelt kedvezően az interneten, a Facebookon 
kétszer annyian lájkolták, mint Pontát. Johannist támogatta – alig burkoltan – az 
USA is: az amerikai Lauder�csoporthoz tartozó Pro TV médiacsoport kedvezően 
mutatta be a leendő államfőt.
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Oprescu mostani bukását megelőlegezte az elmúlt hónapban a médiában róla 
megjelent, főleg negatív hírek mennyiségbeli felfutása: a legnézettebb román hír-
portál, a HotNews.ro szeptember 1-je és 7-e között 33, míg egész augusztusban 
25, júliusban pedig 22 alkalommal említette valamilyen összefüggésben a főpol-
gármestert. A román információs szakértői környezetből érkezett Oprescu először 
tehát éppen az információs küzdelemben maradt alul, jelezve, hogy a régi hatalmi 
kapcsolatai időközben háttérbe szorultak, a viszonyok átrendeződtek. Románia 
modernizációs motorja újból külföldről táplálkozik: a román hatalmi, titkosszolgálati 
elit szorosan együttműködik az amerikai partnereivel.

Oprescu letartóztatása után Victor Ponta kormányfő – aki maga is korrupciós 
vádak miatt van vizsgálat alatt – kijelentette: �meg van döbbenve az ügy miatt, és 
nem hajlandó csatlakozni az Oprescut támadó sakálokhoz és hiénákhoz�. Ponta 
tehát kiállt a baloldal politikai húzóegyénisége mellett, és ezáltal a médiába vitte az 
ügyet, ami a nyomozati folyamatot is érintheti. Romániában is mind fokozottabban 
a médiában és az internetes portálokon zajlanak a politikai küzdelmek, és szin-
tén egyre erősebben manipulált ez a folyamat. Így az Oprescura vonatkozó hírek 
kommentjei között sok az olyan ismétlődő szöveg, amely a szélsőséges stílusával 
zavart akar okozni a nyilvánosságban, és blokkolni igyekszik a politikai párbeszédet.

A főpolgármester letartóztatása azért is kimagasló politikai esemény, mert ki-
tűnően menedzselték a nyilvánosság előtt, jelezve a titkosszolgálatok magas fokú 
aktivitását. A hírek csak az őrizetbe vétel után néhány órával pattantak ki, tehát 
fegyelmezetten kezelték az ügyet. Az információk a DNA szempontját tükrözték, rá�. Az információk a DNA szempontját tükrözték, rá-
adásul Oprescu ügyvédjének és a baloldali politikusoknak az ellenvetéseire pontos, 
gyors választ tudtak adni a DNA�közeli források. Egyes hírforrások szerint amerikai 
szakemberek is együttműködnek a DNA�val és a titkosszolgálatokkal ebben a fo-
lyamatban.

A romániai korrupcióellenes kampány összefüggésben van az USA és az EU 
regionális politikáival. Az ukrajnai válság, a térség energiaügyei, a �alkán nyugta�ügyei, a Balkán nyugta-, a Balkán nyugta-
lanságai felértékelték Románia stratégiai szerepét a Nyugat számára. A fontosabbá 
vált állam magas korrupciós szintje viszont már olyan biztonsági kockázatot je-
lent Washington számára, hogy Bukarest támogatása fejében az Egyesült Államok 
kompromisszumok nélküli fellépést kért az országot már�már lebénító korrupció 
ellen. Ennek a kívánságnak a bukaresti amerikai nagykövet többször nyilvánosan is 
hangot adott. Az Európai Unió féléves monitorizáló jelentései is rendszeresen a kor-
rupciót és az igazságügyi reform problémáit emelik ki. �rüsszel javaslatára hozta 
létre a bukaresti kormányzat és parlament a két illetékes főügyészséget:

- Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (DNA). A gyorsított nyomozási jog-
gal rendelkező, titkosszolgálati eszközöket is használó intézmény elnöke Laura 
Codruţa Kövesi. Hans Klemm amerikai nagykövet a tavaszi kongresszusi meg-
hallgatása során azt a tanácsot kapta az amerikai szenátoroktól, hogy bukaresti 
működése során támogassa Kövesi tevékenységét.
- Nemzeti Integritási Ügynökség (ANI). Pénzügyi ellenőrzéseket végez, 
vagyongyarapodásokat vizsgál. A Horia Georgescu vezette intézményt az EU 
lassúsággal vádolta.

http://www.hotnews.ro/cauta/oprescu/7
http://www.nasul.tv/un-fost-ofiter-sri-acuza-oprescu-operatiune-perfecta-dna-servicii/
http://www.nasul.tv/un-fost-ofiter-sri-acuza-oprescu-operatiune-perfecta-dna-servicii/
http://www.ziare.com/politica/ambasador/dincolo-de-securitate-coruptie-sau-investitii-noul-ambasador-sua-trebuie-sa-arunce-o-privire-si-peste-prut-1355469
http://www.ziare.com/politica/ambasador/dincolo-de-securitate-coruptie-sau-investitii-noul-ambasador-sua-trebuie-sa-arunce-o-privire-si-peste-prut-1355469
http://www.flux24.ro/sustinatorul-american-al-laurei-codruta-kovesi-acuzat-de-coruptie-10-milioane-de-dolari/
http://www.flux24.ro/sustinatorul-american-al-laurei-codruta-kovesi-acuzat-de-coruptie-10-milioane-de-dolari/
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A sajtó – bizonyítás nélküli – spekulációja szerint a DNA az elnöki hivatal�ás nélküli – spekulációja szerint a DNA az elnöki hivatal� spekulációja szerint a DNA az elnöki hivatal-
hoz és az ellenzéki liberálisokhoz (PNL) áll közel, az ANI pedig a kormányzó 
szociáldemokratákhoz (PSD) húz. A valóságban a szűkebb román politikai elit és 
a titkosszolgálatok felvállalták a korrupció elleni küzdelmet, pártszíntől függetlenül, 
mert a nemzetpolitikai célok (Moldova bekebelezése, regionális hatalmi pozíció) és 
a lakosság kivándorlását megakadályozó, áhított modernizáció egy hatékonyabb, 
kevésbé korrupt államot feltételez. Ezt jelzi, hogy csak a bukaresti önkormányzatok 
letartóztatott illetékesei között majdnem valamennyi párt szimpatizánsa vagy tagja 
megtalálható. Román elemzők szerint a korrupció az oka annak, hogy igencsak ke-
vés eredménnyel költötték el a romániai segélyeket Moldáviában, a nehéz viszonyok 
miatt pedig egyre kevesebb fiatal akar vállalkozást nyitni az országban.

Romániában 2016 decemberében lesznek a törvényhozási választások, gya-
korlatilag már zajlik a választási kampány. A fő kormányzó párt, a 40 százalék 
körüli támogatottságú Szociáldemokrata Párt (PSD) az életszínvonal emelésével, 
a vásárlóerő növelésével igyekszik ledolgozni a közvélemény�kutatások szerint a li-
berálisokkal szemben meglévő hátrányát. A lépés sikeresnek bizonyult: Victor Ponta 
rokonszenvmutatói nőnek. Az ellenzék kommunikációs hátrányba került, de nem a 
nacionalista retorika erősítésével, hanem korrupcióellenes üzenetekkel akarja újból 
visszanyerni a nyilvánosság bizalmát.

Ez a folyamat biztató lehet a magyar–román kétoldalú kapcsolatok szempont-
jából is, mert a nagyjából 45 százalékos támogatottsággal rendelkező, jelenleg 
ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) számít az RMDSZ esetleges koalíciós part-
nerségére, �udapesttel pedig egy nacionalista retorikától kevésbé megterhelt 
légkörben lehetne újrakezdeni a kapcsolatokat.

A romániai politikai folyamatok ugyanakkor egyre inkább kiszámíthatatlanok, 
Klaus Johannis tavalyi elnökké választása jelzi a lakosságnak a politikai kasztból 
való növekvő kiábrándultságát. A politikai ideológiák kiüresedését tapasztaló vá-
lasztók számára már kevésbé fontosak a koherens kormányzati programok. A PSD 
érzékeli ezt, és a baloldali média egy része Oprescu letartóztatását az ellenzéki 
értelmiség �néptől elszakadt játszmájaként� mutatja be – nem tartva attól, hogy 
a Szociáldemokrata Párt ideológiai üzenete sérülne. Oprescu bukása rövid távon 
gyengíti ugyan a baloldalt, viszont hozzásegíti a baloldali�nacionalista médiát a 
nyilvánosság tematizálásához, a nemzeti érzelmek gerjesztéséhez – ennek vég-
eredménye akár kedvező is lehet a kormányerők számára.

értékelés

Oprescu a letartóztatása előtt egy interjúban nacionalista alapon védte 
a román adminisztráció elleni korrupciós vádakat: „nem igaz, hogy mi 
egy tolvaj nemzet lennénk� – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezt a vádat a 

románok ellenségei terjesztik. A román nyilvánosságban egyre inkább és egyre 

http://www.revista22.ro/video-sorin-oprescu-intr--un-interviu-dat-cu-cateva-ore-inainte-sa-fie-retinut-nu-suntem-toti-neam-de-hoti-si-de-derbedei-ma-sperie-balanta-justitiei-aia-legata-la-ochi-58848.html
http://www.revista22.ro/video-sorin-oprescu-intr--un-interviu-dat-cu-cateva-ore-inainte-sa-fie-retinut-nu-suntem-toti-neam-de-hoti-si-de-derbedei-ma-sperie-balanta-justitiei-aia-legata-la-ochi-58848.html
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ellenszenvesebben összefonódik a maradi nacionalizmus és a korrupció képzete. Ez 
az öntisztító folyamat kedvező a románok és a magyarok számára is: lehetőséget 
ad a kapcsolataink jövőbeli újragondolására. A folyamat még az elején tart, és 
jelentősen fogja befolyásolni – kedvező vagy kedvezőtlen módon – a magyar 
kormányzati kommunikáció is.

Az Oprescu-ügy számos tanulsága közül kiemelnénk azt, hogy a belpolitikai 
prioritásként kezelt eseményt a román illetékes intézmények (DNA, rendőrség, 
kormányzat, titkosszolgálatok) fegyelmezett és hatékony módon kezelik, aminek a 
feltétele az is, hogy uralják a nyilvánosságot. Teszik mindezt annak dacára, hogy 
vannak olyan, valószínűleg nem romániai tényezők, akik internetes portálokon 
belpolitikai zavarkeltésre, pánik gerjesztésére, a politikai párbeszéd blokkolására 
igyekeznek használni az ügyet. Úgy látszik, térségünkben minden jelentősebb poli-
tikai eseménynek van már nemzetközi információs háborús vonatkozása.

A romániai korrupció anatómiájára jellemző, hogy az a régi hatalmi struktúrákat 
élteti tovább. Oprescu környezetében volt titkosszolgálati tisztek, a Ceau�escu-
érából itt maradt vezetők találhatóak. Ez a jelenség Magyarországra közvetlen 
veszélyforrást jelent, mint azt az ASTRA román biztosító esete is mutatja. Több 
ezer, olcsó szolgáltatást kereső magyarországi gépkocsi�tulajdonos szenvedett 
kárt 2015 nyarán a társaság csődközeli helyzete és pénzügyi problémái miatt. 
A román állami biztosító utódja, az ASTRA számos volt kádert foglalkoztat, továb-
bá szekuritátés és illegális pénzek mosodája, több banksíbolási botrány (Gelsor, 
Transilvania �ank) főszereplője. Az ASTRA volt a szponzora a fasisztoid kolozsvári 
polgármesternek, Gheorghe Funarnak és Oprescunak is.


