A ROMÁN KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG (DNA) VEZETŐJE
MAGYARORSZÁGON!
Laura Codruta Kövesi a Transparency International Magyarország meghívására érkezett
Budapestre. A tegnapi konferencián mások mellett ott volt még Giovanni Kessler, az OLAF
vezetője és Claire Scharf-Kroener, Kessler egyik asszisztense, aki az Európai Ügyészség
megalapításának a nehézségeiről beszélt. Két magyar jogtudóstól (Fleck Zoltántól és Finszter
Gézától) pedig nagyon fontos dolgokat hallhattunk a magyar ügyészi rendszer működéséről. Az
esemény megszervezésébe Jávor Benedek EP-képviselő is besegített. A magyar kormány és az
ügyészség képviselői nem mertek eljönni a konferenciára, inkább sorosoztak egyet helyette. (Ez a
magyar színvonal sajnos.) Ahogy én láttam, ami számomra nagyon fontos volt:
Először is jelkép értékű, hogy Laura Codruta Kövesi, az Európában méltán elismert DNA vezetője
tiszteletét tette Magyarországon. Orbánék jobbnak is látták elbújni a vackaikba. Laura Kövesi
elmondta, hogy a DNA megalakulása előtt az ügyészség vizsgálatai nagy korrupciós eseteket nem
érintettek és legfeljebb alacsonyabb szintű közalkalmazottak ellen folytak eljárások. (Hozzátenném:
a magyar ügyészség még mindig ebben a kőkorszaki állapotban leledzik.) A DNA működésének a
sikerességét mutatja, hogy tíz év alatt több mint háromszorosára nőtt a vádemelések száma, a 2016ban elítélt 870 személy között miniszterek és más magas rangú köztisztviselők is voltak. A DNA
független, munkáját a bíróságok segítik és ellenőrzik és nagyon fontos szerepe van a
nyilvánosságnak. (Hol vagyunk mi ettől?) A DNA-nak dolgozó rendőrök függetlenek a
rendőrségtől, fizetésüket a DNA-tól kapják. A korrupciós bűncselekményekből származó vagyont
azoktól a családtagoktól vagy strómanoktól is elkobozhatják, akikre azt a bűnözők átírták. A DNA
magas rangú közszereplők vagyongyarapodását is vizsgálhatja. Romániában is vannak akadályozó
tényezők - főleg politikusok - akik félnek a DNA-tól és próbálják szűkíteni a jogi eszközeiket. De a
nyilvánosság és a civil szervezetek mindig segítenek. (Miért is utálja Orbán azokat?)
Giovanni Kessler, aki a '90-es évek elején az olasz Tiszta Kezek Mozgalmának az egyik vezető
ügyésze volt, beszélt akkori tapasztalatairól is. Elmondta, hogy a korrupció igen magas szintje a
pártrendszer, a pártfinanszírozás visszásságaira, ill. megoldatlanságára volt visszavezethető. A
korrupció és a pártfinanszírozás kéz a kézben jártak. Kessler szerint a korrupció akkor válik
rendszerszintűvé, ha nincsenek független felügyeleti szervek. Éppen ezért a rendszerszintű
korrupció csak nyílt kormányzással, civil kontrollal és független ellenőrző intézményekkel
számolható fel.
Claire Scharf-Kroener arról beszélt, hogy eddig 17-en jelezték, hogy csatlakoznának az Európai
Ügyészséghez (EPPO), s nagyjából húszan lehetnek majd a folyamat végére. MAGYARORSZÁG
AZONBAN KATEGORIKUSAN ELZÁRKÓZIK AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGBEN VALÓ
RÉSZVÉTELTŐL, olyan - nekik - példaértékű országok mellett, mint Olaszország és
Lengyelország. Igaz, hogy az EPPO felállításához teljes körű konszenzus szükségeltetik, azonban 9
csatlakozó tagállam mellett felállhat egy olyan kvázi EPPO, amely egy együttműködési
mechanizmust kialakítva uniós szintű ügyészi jogosítványokkal rendelkezhet. Van egy olyan
javaslat, hogy a kimaradó országok felett erősítsék meg az OLAF jogosítványait, ami a nagy
magyar korrupciós mocsarat elnézve igencsak kívánatos lenne.
Daniel Freund, a Transparency International EU irodájának a szakértője azzal kezdte előadását,
hogy azt gondolta, Magyarországon várni fogja majd Soros Gyuri bácsi, aki megmondja neki miről
is kell beszélnie. De nem így lett, így kénytelen volt nagy munkával saját kútfőből dolgozni. Freund
elmondta, hogy az EPPO-ból kimaradó országok a szuverenitásukra hivatkoznak, de valójában egy
olyan FBI jellegű működéstől félnek, ami hatékonyan léphetne fel a tagállamokban zajló szervezett
korrupciós bűncselekmények ellen.
Jávor Benedek pedig előadta, hogy a minap az Európai Parlamentben volt egy olyan javaslat egy
néppárti (!) képviselőtől, hogy zárják ki a Kohéziós Alap támogatásából azokat a tagállamokat, akik
nem akarják a korrupcióellenes ügyészséget.
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