Korrupció elleni programunk
Nem minden rossz amit a Fidesz csinált, de a korrupció és haveri adakozás meg kell hogy
buktassa ezt a kormányt. Egy jó képességü, évek óta sikeresen dolgozó munkavállalót is
azonnal kirúgnak, ha csaláson vagy lopáson érik a munkahelyén.
A jelenlegi kormánypolitika fö célja és rendezö elve nem más mint, a szimpla
vagyontranszfer, magyarán , azok gazdagitása akik kiérdemlik a kormányfö bizalmát. Mindig
azoké akik éppen rászolgálnak erre. Mikor kik. Más nem számit, valahogy csak elketyeg az
ország. A kegyvesztettek pedig vehetik a sátorfájukat……….(HVG)
Nem boszorkányüldözést kívánunk folytatni, hanem a törvény teljes hatalmával bíróság elé
állítani az ország rablóit. Az adóhatóságnak is el kell számolniuk a hirtelen talált
milliárdokkal. Mindezt törvényes úton, úgy hogy még esélyük se legyen ezek alól kibújni.
A kiskorú gyermekeket is megkérdezzük, miből vette apuék házát, vagy vásárolt földet
anyunak. Úgy gondoljuk, hogy a legtöbb vezető hivatalnokot le kell cserélni, hiszen ezek
semlegességüket már régen elvesztették.
A NAV nak újra az lesz a dolga, hogy mindenkitől beszedje az adót és a kis és
középvállalkozókat élni hagyja a különböző, kizárólag a büntetés generálására vonatkozó
rendelkezései nélkül.
Nem akarjuk újra felsorolni az elmúlt és aktuális visszaélések sorát (a média foglalkozott majdnem – mindegyikkel) inkább, azt szeretnénk ismertetni, hogy nem kell messze menni
ahhoz, hogy a korrupciós eseteket vizsgáló, független ügyészségi szervezetet találjunk egy
országban.
Méghozzá Romániában
A romániai szervezet Direcția Națională Anticorupție (DNA) 2002 óta működik. Számos
esetben sikerült a magas korrupciós szinttel rendelkező országban, nagy hatalommal bíró
embereket a rács mögé juttatnia, legutóbb a miniszterelnök került vád alá. Az utóbbi
időben 4 év letöltendő börtönre ítélték a román legfelsőbb bíróság egyik tagját, bűnvádi
eljárás indult a leggazdagabb bukaresti kerület polgármestere ellen, elítélték a román
kereskedelmi és iparkamara volt elnökét, vádat emeltek Csíkszereda polgármestere ellen, a
DNA felfüggesztette parlamenti képviselői tisztségéből Victor Ponta miniszterelnök egyik
barátját, vádat emeltek a Bihar megyei önkormányzat magyar alelnöke ellen. (eVoks)
A „Magyar Alternativa“ eltörli a kampány és propaganda minisztériumot és helyette egy
korrupcióellenes ügyészséget fog létrehozni, melynek hivatása lesz, hogy állandó jelleggel

vizsgálja a hivatali és politikai személyek szerepét az üzleti és hivatali életben. A
korrupcióval kapcsolatos tényállásokban kizárólagos nyomozati jogkörrel bíró szervezet
külön apparátussal lépne fel a korrupció ellen. Az egyes esetekben titkosszolgálati
eszközökkel is élni tudó hivatal különleges jogköreivel élve tudna információkat szerezni,
és vádemelési joggal is rendelkezne. Mindezt párttól és pártirányzattól függetlenül.
Nagyon reméljük, hogy fogunk még becsületes, pártatlan jogászokat erre a célra találni.
Nem elég hogy gazdaságilag is már sereghajtók vagyunk a visegrádi államok között, úgy
látszik a korrupció és az igazságszolgáltatás terén is az utolsó helyre csúsztunk.
Semmi bajunk a gazdag, milliomos, milliárdos üzletemberekkel addig, amig ezek szervesen
hozzájárulnak az állam bevételéhez, munkahelyeket teremtenek, azokat folyamatosan
fenntartják, bövitik.
A Siemens, Bosch, BMW, Haribo, Microsoft, Aldi….stb vezetöitöl, tulajdonosaiktól,
manager-eiktöl nem sajnálunk egy fillért sem, pedig iszonyúan sokat keresnek.

Lehet tiltakozni, lehet szervezkedni, lehet másokat meggyözni vagy támogatni és végsö
soron lehet másra szavazni. Ha elegen teszik és gondolják ezt, akkor másképp fognak menni
a dolgok. Ha nem, akkor ez marad. Nem azért mert diktatura van, hanem azért mert ez
tetszik, ez jó, ez elég nekünk…(Török Gábor politológus)

