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Polyák Endre <polep@tippnet.rs>
Követelni kellene, hogy azonnal olyan törvényt
meghozni, amely által bárki aki bármely párthoz
tartozva korruptságon kapja a bíróság és
bármilyen ítélet is születik, még ha a bűnös az
elévültségre hivatkozva kéri és kapja meg
felmentését, a pártpolitika használása miatt az
ilyen személyeket és pártokat azonnali hatállyal
eltiltani minden politikai szerepléstől, valamint a
kár megtérítése végett lefoglalni a párt
vagyonát is. Hiszen nem maradhat az elkövető
bűnös személy pártja sem kívül a felelősség
alól, hiszen a pártnak tudnia kell arról, ha tagja
bűnözésben részt vesz. Ezt külön érdekes úgy is
szemlélni, hogy mindazok felelőssége halmozott,
akik pártlistán keresztül jutottak a hatalomba
amelyben a korrupt bűnözést elkövették.
Szerintem ennek lenne foganatja a mindenkori
hatalom gyakorlatában, mert olyan
pártfegyelmet eredményezne amelyben jól
odafigyelnének a párt általi mandátum
osztogatásban is. Hiszen ha pártlistán vesz részt
valaki a választásokon, annak kell, hogy legyen
szolidáris felelőssége is a párttal melynek tagja.
Ha bukik a pártok képviselői közül valaki, akkor
buknia kell végleg annak a pártnak is. Így véget
lehetne vetni a magyar korrupciónak is

mindenkorra úgy, hogy vége szakadna a
tisztességtelen hatalomharcnak. Természetesen
a magán jelölteknek is e tekintetben alá kellene
írniuk felelősségük miatt azt a nyilatkozatot,
amely szerint minden vagyonukkal is felelnek
szereplésükért minden családtagjuk vagyonának
szaporodásáért mandátumuk idején. Ezért
kellene minden családtagjuknak vagyon
nyilatkozatot adni a politikus mandátumának
kezdetén, hogy kísérhetővé váljon
gyarapodásuk. Ha az aránytalanul magas és a
politikust vád éri, akkor a család is felelősséget
viseljen. Aki pedig külföldre menekíti az így
szerzett vagyonát, attól megtagadni még a
magyar állampolgárságot is, úgy, hogy soha
magyar földre ne tehesse be lábát.
Bizonyosan, hogy nagyon gyorsan lehetne nagy
rendet csinálni a politikai téren, de vele egy
időben a gazdasági téren is.
Továbbküldés:

Ez egy olyan törvénymódosítási javaslat,
amiről érdemes népszavazást rendezni!
Mindenki, aki egyetért a fent javasolt
megoldással, jelezze a javaslat szerzője
felé! Én egyetértek. Tejfalussy András
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