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„D-típusú” átvilágítás bevezetése mellett döntött a Jobbik leend?
kormányalakításuk esetére. Ez az eddiginél komolyabb külföldi- és belföldi
nemzetbiztonsági átvilágításból, vagyonosodási-, valamint elmeorvosi vizsgálatból állna.
Vona Gábor, a Jobbik elnöke az elmúlt fél évben minden hónap 18. napján tett egy vállalást
arra, hogy milyen pilléreken állna egy leend? Jobbik-kormányzás.

Az els? öt pont a migráció visszaszorításáról, az európai bérunióról, az antikorrupciós
törvénycsomagról, a kétciklusú elnöklésr?l, valamint az oligarchákról szólt.
A hatodik pont pedig egy D-típusú átvilágítás bevezetése lenne.
A jelenlegi nemzetbiztonsági átvilágításokat gyakorlatilag megszigorító változtatás a
kormánytagokra, azaz államtitkárokon, minisztereken át egészen a miniszterelnökig mindenit
érintene, célja pedig az lenne, hogy a vezet? politikusok zsarolhatatlanná váljanak.
Vona Gábor keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy terveik szerint az átvilágítás három f?bb
elemb?l állna:
- Nemzetbiztonsági pillér: ennek részeként kizáró okká válna bármilyen ügynökmúlt, illetve
valamennyi tisztázatlan külföldi és belföldi kapcsolati rendszert feltérképeznének, legyen az
pénzügyi, vagy titkosszolgálati jelleg?.
- Pénzügyi pillér: Megvizsgálnák a kormánytagok teljes vagyoni helyzetét, akik ezzel évente
vagyonosodási vizsgálat alá is esnének. Velük együtt átvilágítanák a családtagjaik, és a sz?k
környezetükben él?k helyzetét is. Itt is kitérnének a külföldi kapcsolatokra, pénzügyi
tevékenységekre,
továbbá
bármilyen
korábban
történt
korrupciógyanús
esetet
megvizsgálnának, a mentelmi jog eltörlése mellett.
- Elmeorvosi vizsgálat: jelenleg a nemzetbiztonsági feladatokat ellátóknak kötelez? az
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elmeorvosi vizsgálat, de ezt a Jobbik a kormányzati pozíciót elfoglalókra is kiterjesztené. 1-2
évente kerülne rá sor, célja pedig az, hogy megnézzék, a kormányzat vezet?i lelkileg,
pszichésen, mentálisan egészségesek-e még, vagy már alkalmatlanná váltak ezekre a felel?s
pozíciókra.
Vona Gábor szerint alapvet? probléma, hogy a társadalom jelenleg olyan negatív attit?ddel
viseltetik a politikával szemben, ami szerint az csak uralkodást, lopást, és hazudozást jelent.
Ezzel szerinte maga a politika vesztette el célját.
A Jobbik elnöke hangsúlyozta: a nemzetközi helyzet veszélyes és bizonytalan folyamatokat
mutat, ami megkívánja azt, hogy a mindenkori magyar kormány tagjai, különösen a
miniszterelnök ne lehessen zsarolható, irányítható.
Az elmeorvosi vizsgálattal kapcsolatba helyezte az alapvet? demokratikus gondolkodásmódot
is. Mint mondta, „Olyan országban szeretnék élni, ahol az embereknek joguk van ahhoz, hogy
másképp gondolkodjanak, mint a kormányf?. És ha a kormányf? ezt nem tudja belátni, akkor
életbe lép a D-típusú átvilágítás, meg az elmeorvosi vizsgálat.”
A pártelnök elmondta, hogy már 2004 óta szükségesnek érzi a rendszeres elmeorvosi vizsgálat
bevezetését a kormánytagok körében, és ebben csak mostanában lett egyre biztosabb.
Hozzátette, hogy a most bejelentett módosításokat jogi kodifikáció után az Országgy?lés elé is
be fogják terjeszteni.(alfahír)
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