Az MSZP antikorrupciós törvénycsomagja
1. a politikai elit álláshalmozása
Probléma:
- információk egy kézben tartása
- személyek/csoportok előnyös helyzetbe hozása
- maffiaszerű szervezeti modell kiépítése
- mentelmi bizottság elnöke meggátolhatja az összeférhetetlenségi eljárást
Néhány ismert név, akik megbuknak, majd újra felbukkannak immár biztosokként
- Rákellenes sárgabarackmag, fitneszedző feleség által megszerzett állami
földterületek, saját panzióhoz vezető közút közpénzen és számos Velencei-tó parti
biznisz: L. Simon László
- 4,8 milliárd forint tagdíjat nem fizettek be a kamarának, és Szatmáry Kristóf a
szervezet elnöke, fideszes politikus semmit sem tett ennek behajtása érdekében
Megoldás:
- együttalkalmazási tilalom
- összeférhetetlenségi szabályozás: MOB/NVSZ/NDHSZ elnök, elnökségének tagja
nem lehet: állami vezető, országgyűlési képviselő, EP-képviselő és ezeket a
funkciókat a megválasztás előtti 5 évben sem tölthetik be
- kormánybiztosnak nincs külön titkársága és összeférhetetlenség okán külön
javadalmazása sem
- állami vezető miniszteri biztosként nem nevezhető ki
2. közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága
Probléma:
- támogatások, melyek odaítélése önkényes mérlegelésen alapul
- európai uniós támogatások köre
- nemzeti vagyon hasznosítása
- a kormány korlátozza a nyilvánosság szintjét
Néhány ismert név és ügy:
- Vécsey László mosógépre kapott állami támogatást
- Szedlák Attila volt fideszes képviselő gyógypedagógus felesége jutott földhöz
- botrányos földpályázatok és nyertesek
- Mengyi Roland (Voldemort) korrupciós botránya
- Bezsebelt állami milliók: Simonka György királysága háromszor körözte le
Mészáros Lőrinc Felcsútját
Megoldás:
- teljes nyilvánosság
- fékek beiktatása
- közzététel kötelezettsége, ennek hiányában a pályázat érvénytelen
- törvényjavaslat, amelynek hatálya alá tartozik a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB), az MNB által alapított gazdasági társaság, az MNB által
alapított alapítvány, továbbá az ezek által létrehozott gazdasági társaság vagy
alapítvány is.
- a törvényjavaslat részletesen szabályozza, hogy nem indulhat pályázóként, és nem
részesülhet támogatásban pl olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt

évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon
bejegyzett párttal
- Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az
eljárásban az,
a) aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) aki felett a pályázó vagy a pályázó közeli hozzátartozója irányítási, felügyeleti
vagy ellenőrzési jogot gyakorol.
3. bíróság
Probléma:
- OBH elnöke visszaélhet bírókra vonatkozó személyzeti jogköreivel
- erősen központosított, kézivezérelt a rendszer
- a bírói önkormányzatiság csorbítása
Példák:
- az OBH elnöke Szájer felesége
- az OBH elnöke nem a bírói szakmai testületek által javasolt személyt javasolja
kinevezésre, hanem önkényesen dönt
- az OBH elnöke meglepő javaslatokat tesz a bírósági vezetőkre, pl. a Gyulai
Törvényszék igen fiatal elnöke
Megoldás:
- új, garanciális szabályok a bírói előmenetellel kapcsolatban
- Országos Bírói Tanács szerepének erősítése, az OBH elnök személyzeti
jogkörében egyetértési joga lesz a testületnek
- a bírót – hozzájárulása nélkül – hatévenként, ezen belül legfeljebb egy évre lehet a
bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása céljából bírói
beosztásba, ideiglenesen más szolgálati helyre kirendelni.
4. ügyészség
Probléma:
- legfőbb ügyész nagyfokú függetlensége, erős hierarchikus ellenőrzési joga
- felettes ügyészé az ügyelvonás joga, feltétel nélkül
- legfőbb ügyész hatalomtechnikai úton hivatalában maradhat
Polt Péter:
- 2019-ben lejár a mandátuma
- Quaestor-ügy: Tarsoly Csabának a titkára, Mikuska Zoltán nem más, mint Polt
Péter lányának a barátja
- az MNB alapítványai ellen hűtlen és hanyag kezelés miatt tett feljelentés
elutasítása
- A Rogánt érintő kenőpénzek sztoriját kimondottan ötletesen védték ki az
ügyészségen.
- A megszüntetett nyomozások között szerepel az a megdöbbentő ügy, amelyben
Mikola István volt egészségügyi miniszter, jelenlegi államtitkár unokaöccsét, az
egyik kórház volt igazgatóját, azzal vádolják, hogy szeretőjének nemi szervét
savval leöntötte
- Kopasz-ügy: nem nyomoznak Pálffy Ilona NVI elnök ellen

- vett egy Balaton-parti luxuslakást
Megoldás:
- a fegyelmi jogkört az ügyészi tanácsok gyakorolják, nem a felettes ügyészek
- legfőbb ügyész megbízatásának szabályozása: a köztársasági elnök a legfőbb
ügyész megbízatási idejének megszűnését legfeljebb százhúsz, de legalább
kilencven nappal megelőzően, illetve a legfőbb ügyész megbízatásának egyéb
okból való megszűnését követő harminc napon belül nyilvános pályázatot ír ki a
legfőbb ügyészi megbízatás betöltésére.
- A megbízatási időtartam leteltét követő nappal a volt legfőbb ügyészt – ha ehhez
hozzájárul – más ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfőbb ügyész az
áthelyezéséhez nem járul hozzá, ügyészségi szolgálati viszonya a megbízatási
időtartam leteltének az időpontjában megszűnik.
5. vagyonnyilatkozat
Probléma:
- Miből vette meg 40 milliós házát Zsiga Marcell?
- Nem vizsgálják L. Simont, Simonka Györgyöt, Győrffy Balázst az állami földek
kapcsán
- A szülei támogatásával vesz sok milliós lakást Szijjártó Pétert?
- Lázár családi összefogással vett budai luxuslakást fiának
- Ki tartja el Rogán Antalt?
- Gazdag és szép fideszesek gyűjtőhelye Rogán luxuslakóparkja
- offshore kapcsolatok léte
A határozati javaslat tartalmazza:
- kormányzati tanácsadók és tanácsadó testületek is tegyenek nyilatkozatot
- akik egy fedél alatt élnek, nyilatkozzanak
- bevallásban szerepel a gazdasági érdekeltségébe tartozó szervezet, amelynek EU-n
kívüli székhelye van
- baráti kölcsönök feltüntetése, a kölcsönadó megjelölésével
- magyarázat a családi ajándékokra
- bejelentési kötelezettségek bevezetése a családi és a baráti kölcsönnél
- okirati igazolás kell az országos nyilvántartásokban szereplő vagyonról
- jogellenes gazdagodáshoz képlet kialakítása, aránytalan gazdagodás esetén
kötelező vagyongyarapodási vizsgálat
- súlyos jogi következmények, végrehajtásuk ellenőrzése
- az ellenőrzés eredménye nyilvános
- nyilatkozatok vagyoni része a nyilatkozó hozzátartozó kérésére nyilvánosságra
hozható
- vagyongyarapodási vizsgálatról hozott határozat rendelkező része nyilvános
- összeférhetetlenség megállapításakor a mandátum megszűnik
- a vagyonnyilatkozat javítása, hiánypótlás esetén bírság
- a kötelezett közvetlen felügyeletét végző személy személyes felelősségének
bevezetése

