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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

„Önöknek tudniuk kell, hogy a korrupció 
miatt szegények” – mondta még 2010-
ben Eva Joly francia vizsgálóbíró, aki a 
magyarországi helyzetet tanulmányozta. 
Hozzátette, ha nem változik a rendszer, 
akkor Magyarország Bulgária vagy Dél-
Olaszország sorsára juthat, ahol a maffia 
az úr.

Akkor még túlzásnak tűntek a szavai, 
ma már tudjuk, hogy látnoknak bizonyult. 

Hiszen a 2010-ben megalakult Fidesz-
kormány egyik legsürgetőbb feladatának 
azt tartotta, hogy kiiktassa a rendszerből 
a fékeket. Például egykori párttagtársu-
kat, Polt Pétert választották meg, majd 
betonozták be 9 évre a legfőbb ügyészi 
poszton. Így garantálva, hogy egyetlen 
fideszes lopás se jusson el a bíróságokig. 

Az ügyészség még az olyan egyér-
telmű esetekben is akadályozza a nyo-

mozást, mint amilyen Tiborcz Istváné, aki 
Orbán Viktor vejeként uniós pénzekkel 
elkövetett csalássorozat révén lett milli-
árdos. Az Unió csalás elleni hivatala bizo-
nyítékokkal együtt szólította fel a magyar 

Egymillió aláírást a korrupció ellen!

Meg kell állítanunk az Orbán-kormányt, amely soha nem látott méretűvé 
fejlesztette a közpénzek ellopását. Mivel olyan, egykori fideszes politi-
kus ül a legfőbb ügyészi székben, aki minden ügyet eltussol, teljesen 
biztonságban érzik magukat. Egyedül a független Európai Ügyészség-
hez való csatlakozás lenne garancia arra, hogy az egyre gátlástalanabb 
tolvajok rács mögé kerüljenek.    

GYŰJTSÜNK ÖSSZE KÖZÖSEN 
EGYMILLIÓ ALÁÍRÁST!

Bővebb információ, jelentkezés és az aláírásgyűjtő ív letöltése: 

www.europaiugyeszseget.hu
Az aláírásgyűjtő ív akár egy-két aláírással, szkennelve is 

visszaküldhető!

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

A Nyomtass te is! mindössze egy félbehajtott A4-es lap, amelyre a még 
megmaradt független média híreiből állítunk össze hétről hétre válogatást. 

A Nyomtass te is! hetilap célja valódi információk eljuttatása olyan 
kistelepülésekre, ahol csak a kormány üzeneteivel találkoznak az emberek. 

A lapot bárki letöltheti a világhálóról a 

www.nyomtassteis.hu 

weboldalon, sokszorosíthatja és terjesztheti. A Nyomtass te is! pártoktól 
független mozgalom. Támogasson minket ön is: nyomtatással, 

sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzzel! 

Jelentkezni itt lehet: info.nyomtassteis@gmail.com 

CSATLAKOZZON ÖN IS, MINDEN DEMOKRATÁRA 
SZÜKSÉG VAN!
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hatóságokat a Tiborcz elleni nyomozásra, 
de immár évek óta nem történik semmi 
az ügyben. 

Ezért lenne fontos, hogy Magyaror-
szág is csatlakozzon az Európai Ügyész-
séghez, mert akkor közvetlenül itt is 
nyomozhatnának az Unió ügyészei. Nem 
véletlen, hogy retteg ettől az Orbán-kor-
mány. 

A Hadházy Ákos független képviselő 
által kezdeményezett kampány egymil-

lió aláírással kíván nyomást gyakorolni a 
kormányra, hogy csatlakozzanak ehhez 
az európai intézményhez. 

A kampányhoz weboldal is készült 
(www.europaiugyeszseget.hu), ahol szer-
vezők, aláírásgyűjtők jelentkezését vár-
ják. 

A tavaly szeptemberben indult alá-
írásgyűjtést a Nyomtass te is! mozgalom 
ennek a különszámnak az elkészítésével 
támogatja.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Az Európai Ügyészség (EPPO) az EU független 
szervezete, amely politikai befolyástól mentesen 
garanciát biztosít az uniós pénzek felhasználását 
is sértő ügyekben a nyomozások lefolytatására és 
a vád képviseletére, így lehetőséget ad az elher-
dált pénzek visszaszerzésére. 

Hatáskörébe tartozik nyomozási és vádha-
tósági eljárás lefolytatása az Unió pénzügyi ér-
dekeit sértő ügyekben, mint pl. a csalás, ha a 
cselekmény az uniós költségvetési források csök-
kentését eredményezi, a pénzmosás, a szándé-
kosan elkövetett vesztegetés vagy a hűtlen keze-
lés. Nem tartoznak az EPPO hatáskörébe azok a 
nemzeti költségvetés sérelmére elkövetett vagy 
a köztulajdont érintő cselekmények, amelyeknek 
nincs uniós érdeket érintő vonatkozásuk. 

Minden uniós szervnek vagy illetékes tagálla-
mi hatóságnak jelentenie kell az EPPO-nak min-
den olyan bűncselekmény gyanúját, amelyben 
a nyomozás az Európai Ügyészség hatáskörébe 

tartozhat. Jelzést tehet a bűncselekmény gyanú-
járól bármely szervezet vagy magánszemély is. 

Az uniós tagállamok háromnegyede (28-ból 
21) 2017 novemberében csatlakozott, ám Magyar-
ország kormánya ki akar maradni. Ebben is szembe 
mennek a többséggel, holott a magyar állampol-
gárok érdeke a csatlakozás lenne. Természetesen 
azért nem akarnak csatlakozni, mert ha nem Polt 
Péter dönti el, indul-e egy ügyben nyomozás, az 
komoly veszélyt jelentene Orbán Viktorra, a csa-
ládjára és a hozzá közel álló érdekkörre. 

A csatlakozás csökkentené a magyar legfőbb 
ügyész kizárólagos hatáskörét az ügyészi tevé-
kenység irányítása terén, így az Európai Ügyészség 
szervezetében is sok magyar tisztviselő lenne.

Az Európai Ügyészség tisztségviselői nem 
kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást az 
Európai Ügyészségen kívül álló személyektől, a 
tagállamoktól, uniós intézményektől, szervektől 
és hivataloktól.

A közös EU-s költségvetésből Magyarországnak járó, évente 3-4 ezermilliárd 
forintot az ország felzárkózására, értelmes közcélokra kellene fordítani. Saj-
nos, ez ma nem így történik.

Miért érdekünk a csatlakozás az 
Európai Ügyészséghez?

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Április elején jelentette be Hadházy Ákos független 
országgyűlési képviselő, hogy a tavaly szeptember-
ben elindított petícióját már félmillióan aláírták. 
Ahogy azt korábban egy interjúban Hadházy Ákos 
elmondta: „Azzal, hogy most ezt csináljuk, mi csak 
a satu egyik pofáját építjük fel, a másik az Európai 
Unió részéről jön. Ez a kettő fogja úgy nyomni a kor-
mányt, hogy abból ne tudjon kitáncolni.”

És bár a félmillió aláírás még mindig „csak” a 
fele a kitűzött célnak, Hadházy jelezte, hogy nem 

csak a saját aktivistáira számít a gyűjtésben. „A cél 
továbbra is az, hogy az európai parlamenti válasz-
tásokig összejöjjön az egymillió aláírás, ehhez azon-
ban szükség van arra is, hogy az ellenzéki pártok 
teljesítsék korábbi ígéreteiket. Az országjárásunk-
nak pont az a tapasztalata, hogy az emberek támo-
gatják az Európai Ügyészséghez csatlakozást, csak 
még nem tudtunk mindenkihez eljutni. Különösen a 
kisvárosokban és községekben élők eléréséhez kel-
lenének a pártok aktivistái.”

Túl a félmillió aláíráson 

Halomban állnak a bizonyítékok az Unió-
nál, ami igazolja, sehol nincs olyan álla-
milag szervezett lopás, mint nálunk. Az 
Európai Ügyészséghez való csatlakozást 
sürgető aláírásgyűjtés célja: meg tudjuk 
mutatni, hogy a magyarok nem a korrup-
ció oldalán állnak, és az EU-ban akarnak 
maradni.

Egyelőre aktivistákat toborzunk, hiszen 
egymillió aláírás összegyűjtése hatalmas 
logisztikai feladat is. 

Sokan pesszimisták, mondván: mi ér-
telme az egész kezdeményezésnek a Fi-
desz-kétharmaddal, a kormánnyal szem-

ben. Én vitatkozom: egy jól megszervezett, 
valódi aláírásgyűjtés komoly politikai nyo-
másgyakorlás tud lenni. 

Arra, hogy a társadalom, a nép, változ-
tatásra, meghőkölésre kényszeríti a hatal-
mat, ha nem is sok, de van pár példa az el-
múlt évekből, és nem csak az internetadó 
ügye. A tanár- és diáktüntetések után is 
visszahőkölt a kormány, a CEU-t sem tud-
ták úgy elintézni, ahogy szerették volna. 
Az Európai Ügyészség témájában érezhe-
tő külső nyomás is a kormányon, de ezt ki 
kell egészíteni belső nyomással.

Beszéltem ellenzéki politikusokkal, 
akik szerint ezek a szabadságos dumák 
nem érdeklik az embereket, mert csak a 
hasuk meg a pénztárcájuk fontos nekik. 
Erre azt mondom, akkor meg kell értetni 
velük, hogy egyik nincs a másik nélkül: az 
olyan rendszerek, ahol nincs szabadság, 
soha nem tudják elhozni a felemelkedést.

Nyomásgyakorlásra van szükség. Ez 
az, amit eddig az ellenzék nem nagyon 
csinált meg. Tüntetések, aláírásgyűjtések, 
sztrájkok kellenek. Sok ilyen erős, százez-
reket megmozgató akcióval lehet csak 
hatni a kormányra. 

Az uniós tagságunk már most ve-
szélyben van. Brüsszelben ugyanis 
kezdik megunni, hogy a kormány 
kontroll nélkül lopja el a pénzt – 
nyilatkozta a Zoom című portálnak 
Hadházy Ákos független ország-
gyűlési képviselő, aki egymillió alá-
írás összegyűjtésével kívánja elérni, 
hogy Magyarország is csatlakozzon 
az Európai Ügyészséghez.

„Nyomásgyakorlásra van szükség!” 
– interjú Hadházy Ákossal
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