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Roman Polanski 2003 márciusá-
ban hazánkba látogatott, hogy 
az Uránia filmszínházban részt 
vegyen filmje, A zongorista dísz-
bemutatóján. A rendezõ annak 
ellenére szabadon távozhatott az 
országból, hogy a sajtóból addig-
ra már régóta ismert volt a ten-
gerentúli bûncselekmény elkö-
vetésének ténye, amely a hazai 

törvények értelmében nálunk is 
bûncselekmények minõsül. 

– Bár érvényben van az Egyesült 
Államok és a hazánk közötti 
kölcsönös kiadatási egyezmény, 
ahhoz, hogy a magyar hatóság 
intézkedést kezdeményezhes-
sen egy, az Egyesült Államokban 
bûncselekményt elkövetõ személy 
ellen, arra van szükség, hogy az 

USA illetékes szervei ilyen igé-
nyükkel megkeressék a magyar 
hatóságokat – mondja Kabódi 
Csaba, a Büntetõ Eljárásjogi és 
Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
vezetõje a Helyi Témának.

Kérdésünkre, hogy miért nem 
intézkedtek Roman Polanski 
ügyében 2003-ban, a Budapesti 
Rendõr-fõkapitányságtól azt a 
választ kaptuk, hogy a kérdéses 
férfi nem szerepel a magyar körö-
zési rendszerben. Az Amerikai 
Egyesült Államok sajtóosztályán 
lapunknak elmondták: ez nem 
szövetségi ügy, ezért a követ-
ségnek nincs rálátása ezekre 
az ügyekre. A körözés kiadásá-
ra a szövetségi államok szervei, 
Roman Polanski ügyében a kali-
forniai megyei ügyészség volt az 
illetékes, amely csak 2005-ben 

adott ki nemzetközi körözést a 
filmrendezõ ellen. Az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium sajtó-
osztálya a Helyi Témát úgy tájé-
koztatta, hogy 2003-ban, amikor 
Roman Polanski hazánkba is 
ellátogatott, a rendezõ még nem 
szerepelt az Interpol körözési lis-
táján, ezért a magyar szerveknek 
nem volt jogalapjuk vele szemben 
intézkedni.

A Helyi Téma felkereste Lam
perth Mónika akkori belügymi-
niszter egyik közeli munkatársát, 
aki elmondta: a belügyminiszter 
asszony „azt sem tudta, hogy 
Polanski Magyarországon van, sõt 
az sem biztos, hogy tudta, ki az a 
Roman Polanski”.

A nemzetközi sztárvilá-
got erõsen megosztja Roman 
Polanski ügye: vannak, akik a 

sztár mellett lobbiznak, de Arnold 
Schwarzenegger, Kalifornia állam 
kormányzója kijelentette, senkivel 
sem, így Roman Polanskival sem 

kivételeznek a bíróságon. Bár az 
eset régen történt, Polanski szöké-
se miatt biztosan nem számíthat a 
büntetõügye elévülésére.

Roman Polanski Oscar-díjas rendezõt letartóztatták 
Svájcban, lapzártánkkor pedig arra várt, hogy a helyi ható-
ságok kiadják az Egyesült Államoknak. 1977-ben a rendezõ 
az USA-ban megerõszakolt egy 13 éves lányt, majd elszö-
kött az országból. Azóta többnyire Franciaországban tar-
tózkodott, mert a két ország között nincs kiadatási egyez-
mény. 2003-ban a rendezõ Magyarországon járt, ám akkor 
hazánktól senki sem kérte Polanski kiadatását.

2003-ban Roman Polanski kiadatását nem kérte az Egyesült Államok 

A kérdéses férfi nem szerepelt a magyar körözési rendszerben

Miért nem tartóztatták le Polanskit Budapesten?

Hétmérföldes csizmát kapott a tésztagyár
Madarakat és virágokat pénzelnek 

a szolnoki papírgyárban?

 

A Higi Papírsoft Zrt. szolnoki 
gyára 2006 óta épül, a kivite-
lezők néhány hete még arról 
panaszkodtak, hogy a cég tete-
mes kifizetetlen számlát görget 
maga előtt. A Mary-Ker Magna 
néven eredetileg tésztakereske-
delemmel foglalkozó cég pro-
filváltását a Magyar Fejlesztési 
Bank 7 milliárd forint hitellel 
támogatta. Az MFB ugyan sie-
tett megnyugtatni, hogy a kihe-
lyezett hitel biztonságban van, 
mi azonban kicsit aggódunk az 
állami tulajdonú bank pénzéért. 
Ezért:

A pénzintézet szerint a 
beruházás körül minden rend-
ben van, a gyár 95 százalékos 
készültségű, a hiba nélkül tel-
jesítő kivitelezőket rendesen 
fizetik, a nemrég megjelent 
új, külföldi hátterű, magyar 
befektető pedig komoly, tehát a 
bank pénze biztonságban van. 
Ezzel szemben az Index még 
szeptember közepén is arról 
adott hírt, hogy az elégedet-
len alvállalkozók felszámo-
lás megindítását fontolgatják 
a Higi Papírsoft ellen. (Ezek 
közül egy 400 milliós követe-
lés eladási hirdetménye meg 
is jelent a cégjegyzékben – a 
szerk.) „Többek között azért 
is bíztunk komolyan a beru-
házóban, illetve abban, hogy 
kifizetik a munkánkat, mert 
tudtuk, hogy lényegében álla-
mi pénzből finanszírozzák a 
projektet – mondta az egyik 
kivitelező, hozzátéve: amikor 
a fizetési nehézségek jelent-
keztek, a Higi menedzsmentje 
először időhúzásba kezdett: 
hétfőn azt mondták, pénte-
ken lesz pénz, pénteken azt, 
hogy a következő hétfőn, és 
így tovább. Ezután azzal kezd-
tek el védekezni, hogy a cég 
azért nem tud fizetni, mert az 
MFB húzza az időt, nem finan-
szírozza a feltételek szerint a 
beruházást.” A kifizetetlen 
vállalkozók által leírt techni-

ka kísértetiesen hasonlít arra, 
ahogyan a Megyeri híd alvállal-
kozóit kifosztotta néhány lel-
ketlen építőipari cápa – nagyjá-
ból ugyanaz a kör, akik vasúti 
beruházásoknál egyszer már 
kivéreztették beszállítóikat. 
Itt is szerepel néhány ismerős 
név.

A Mary-Ker Magna tészta-
kereskedelemmel foglalkozó 
kft. 1999-ben alakult át Higi 
Papírsoft Zrt.-vé, olyan indok-
kal, mely szerint az átalakulás 
célja az üzleti forgalom emelé-
se, a hitelképesség növelése, a 
piaci követelményeknek jobban 
megfelelő társasági forma létre-
hozása. A cégben ekkor jelent 
meg Tóth Miklós, aki idén május 
közepéig a Concedo Kulturális 
Szolgáltató Kft.-t is vezette, 
amelynek egyetlen tulajdono-
sa a Magyar Szocialista Párt. 
A kötődés tehát nyilvánvaló. 
A cégbíróság szeptember 24-i 
hatályú nyilvántartásában sehol 
sem láttuk nyomát új befekte-
tőnek, a cég tulajdonosa lap-
zártánkkor a papíripari gépek 
forgalmazásával és telepíté-
sével foglalkozó veronai Over 
Meccanica S.p.A., amelynek 
alapító-tulajdonosát, Robbi 
Emilio urat telefonon és mai-
len is kerestük, ám kérdéseinkre 
lapzártáig nem válaszolt. A Higi 
korábbi tulajdonosai között sze-
repel a bécsi-luganói Terner Géza 
is, akinek Tóth Miklóssal közös 
cége 2000-ben opciós szerződést 
kötött a csillebérci úttörőtábor 
megvételére, amit az „úttörők” 
megtámadtak, és jelenleg is per 
alatt áll. Terner neve ismerős 
lehet a Strabag-kenőpénzbotrány-
ból is: a Barrage Consulting nevé-
ben az M5-ös autópálya sikerdíja-
ként két, összesen több mint 1,5 
millió euró értékű számlát állított 
ki az Eurocontact nevű PR-cég-
nek. Az osztrák cikk szerint ebből 
jutalmazták magyar segítőiket: a 
madarakat (Vögel) és a virágokat 
(Blumen).� Gál�Gyula

A Mary-Ker Magna Kft. 1999-ben alakult Higi Papírsoft Zrt.-vé
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