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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi 3VI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján
Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz benyújtott írásbeli választ igényl ő , „A minden gyanú felett
álló „ hatok”? "című, és K/1806 . számú kérdésére az alábbi választ adom .

Ebben a kérdésben úgy vélem nem a Magyar Kormány az, amelyet válaszadási vagy
tájékoztatási kötelezettség terhelne . A Kormány álláspontja ugyanis az első pillanattól fogva
tiszta és egyértelmű: a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval szemben, és hiszi, hogy a
lehető legszélesebb körű transzparenciára van szükség annak érdekében, hogy a magyar
emberek tisztán láthassanak ebben a kérdésben .

Éppen ezért érthetetlen, hogy bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnök asszonyának az
Amerikai Egyesült Államokba való beutazását az amerikai nagykövetség levelében
nemkívánatosnak minősítette, azonban a kitiltásra magyarázatot nem adott, és annak okát sem
támasztotta alá bizonyítékokkal . Mindez azt jelenti, hogy még konkrét vád sem hangzott el .
Amit eddig hallottunk, az csupán vádaskodásként értékelhet ő .

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok szövetségesek, sőt szoros baráti szálak
által összekötött államok. Úgy vélem, hogy ilyen helyzetben az lenne a természetes, hogy a
Kormány hivatalos tájékoztatást kapjon minden olyan körülményr ő l, amely jogtalanságokra,
jogellenes cselekményekre vonatkozna egyes magyar állampolgárok vonatkozásában .

Nem tartom szerencsésnek, hogy eleddig a Kormány nem kapott tájékoztatást é s
mindenekelőtt bizonyítékokat — egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokat —,
amelyek megalapoznák és igazolnák a kérdéses amerikai lépést . Ezért Önt is arra buzdítom ,
kérje Ön is az amerikai felet ezek nyilvánosságra hozatalára .
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Magyarország jogállam, intézményei működnek, az igazságszolgáltatási gépezet
fáradhatatlanul teszi a dolgát – bár ez sokszor nem szokott tetszeni önöknek . A magyar
hatóságok saját eljárásairól, azok eredményeiről Varga Mihály kimerítően tájékoztatta a
közvéleményt. Ezen túlmutatóan álláspontom szerint, amennyiben valaki súlyos ,
bűncselekmények elkövetésére utaló kinyilatkoztatásokat tesz, úgy joggal várhatja el minde n
demokrata – és úgy olvastam, Önök ennek tartják magukat –, hogy az állításoka t
bizonyítékokkal támassza alá. Amíg ez nem történik meg, úgy a magyar fél sem tud érdemben
lépni ebben a tekintetben .

Ugyanakkor világosan szeretném leszögezni : Magyarország minden állampolgárát meg
fogja védeni a bizonyítékok nélküli vádaskodásoktól . Legyen az illető a köz szolgálatában
álló, vagy magánember .

Szeretném itt is megvédeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársait, akik –
miközben igaztalanul vádolják őket – folyamatosan és lelkiismeretesen dolgoznak . Ennek
eredményeként évről évre növeli bevételeit az adóhatóság (többek között az onlin e
pénztárgépek üzembe állításával, ellenőrzések és próbavásárlások folytatásával, vagy éppe n
az elektronikus útdíj fizetési rendszer gazdaságfehérítési hatásán keresztül) . Ezeket az
eredményeket pedig úgy érte el, hogy az elmúlt években összességében csökkent a gazdaságot
terhelő adó- és járulékteher . Ezen erőfeszítéseket pedig ma már az Európai Bizottság is
elismeri .

Sajnálatos módon úgy látom, hogy mi, magyarok nem értünk egyet abban, miként i s
kellene reagálnunk egy, a nemzetünkre gyakorolt külső nyomásra. Azonban én magam hiszek
a jellemfejlődésben. Miképpen a baloldal többsége maga mögött tudta hagyni 2004 . december
ötödike tragédiáját, és ma már nemzetben is tud gondolkodni, úgy id ővel ez a nemzeti
érdekérvényesítés tekintetében is igaz lesz .

Ha a választók nem is hisznek Önökben, én – keresztény politikusként – igen .

Budapest, 2014 . november 14 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II .24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Varju László

(független) országgyűlési képviselő „A minden gyanú felett álló „hatok"?” című , K/1806 .

számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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