Az összeférhetetlenség a közszférában
Összeférhetetlenség okok:
Politikai összeférhetetlenség
Hivatali összeférhetetlenség
Gazdasági összeférhetetlenség

Gazdasági összeférhetetlenség
A gazdasági érdekek védelme, a korrupció megelőzése a cél, továbbá az hogy a
dolgozó tudását és munkaerejét elsősorban a köz (a munkáltató) javára
fordítsa,
hivatali összeférhetetlenség
,, ...összeférhetetlenségi törvényt helyesen megalkotni csak úgy lehet, ha azt a
nagy princípiumot tartjuk szem előtt: nem fordulni a társadalom egy osztálya
ellen sem, nem kedvezni a társadalom egy osztályának sem, hanem ellene
fordulni minden olyan tevékenységnek, amely a képviselő függetlenségét
érinti…”
(Justh Gyula felszólalás a az 1901-es összeférhetetlenségi törvény vitájában)
„…nem helyes az, hogy ha egy kormányzat különböző gazdasági kiváltságokon
keresztül tudja mintegy biztosítani a képviselők lojalitását... a zsebükön
keresztül fogja meg a képviselőket és tartja a saját táborában, vagy szerzi meg a
saját tábora számára…"
Az összeférhetetlenség bizonyos tevékenységek végzését zárja ki, az
együtt alkalmazási tilalom pedig az egymással szoros, családi, érzelmi
kapcsolatban levő személyek munka végzés során történő elkülönítését
célozza.
Hivatalnokok, politikusok a nép érdekeit kell, hogy képviseljék, nem pedig egy
párt érdekeit. Ezért a Magyar Alternatíva megszünteti a politika és a gazdaság
mindennemű összefonódását. Egyértelmű, hogy a politikus (amiért teljes
fizetést kap) semmilyen más ipari, gazdasági tevekénységet nem végezhet,
hiszen amellett, hogy részrehajlása minimum megkérdőjelezhető, az is nehezen
elképzelhető, hogy a ,,rendes" munkaidőn kívül még egy, vagy több cég
irányításában is részt tud venni,
Nulla tolerancia!

Vagy politikus fő állásban (mellékállású politikust nem ismer a
törvény) vagy pedig egy vállalkozás vezetője, tulajdonosa, részvényese.
Amellett, hogy ez a korrupció melegágya, nyilvánvaló az is, hogy a fő feladatát
nem tudja érdemben elvégezni, tehát alkalmatlan a politikai hivatásra.
Minden politikus kötelező, etikai nyilatkozatot tesz, melyben elismeri, hogy
semmiféle ipari, gazdasági, tudományos érdekeltsége nincs, Ennek megszegése
(mivel esküt tett) a politikai hivatal, azonnali megszüntetéséhez vezet, a
parlamentből való kizárásával egyetemben!
Idehaza a felemelkedés kulcsa döntően - egyre inkább kizárólagosan - a
centrális erőtérhez való kritikátlan lojaIitás és a családi, bajtársi kapcsolatok
rendszere.
Úgy is mondhatjuk: oligarcháink az erős szabályozói (politikai) befolyás alatt
működő iparágakban látnak nagyobb fantáziát (útépítés, ingatlanvásárlás, uniós
pályázatok, termőföldek, média) melyeket innovatívnak semmiképpen nem
nevezhetünk. Ezek nélkül viszont nemzetközi szinten, borítékolt sereg hajtó
szerepünk.
Egy másik fontos következtetés, hogy egy ország innovációs képessége
általában szorosan összefügg a demokrácia minőségével

