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Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Timea (Párbeszéd)
országgyűlési képviselő "Milyen személyes felelősség terheli a korrupciós helyzet romlásában?"
című, K/18110. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
Budapest, 2022. február 14.
Tisztelettel:
dr. Répássy Róbert
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Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök úrhoz intézett, Szabó Timea (Párbeszéd) országgyűlési képviselő "Milyen
személyes felelősség terheli a korrupciós helyzet romlásában?" című, K/18110. számú írásbeli
kérdésére – dr. Varga Judit miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.
Nem ismerem az Ön által hivatkozott „Érzékelési Index” alapjául szolgáló adatokat, de
feltételezem, hogy nem a Városháza-ügyre vagy a Mocsárosdűlőt övező alkudozásokra gondolt.
Ezekben az ügyekben ugyanis az Ön által képviselt baloldali pártszövetség viselt dolgairól van szó,
ami abban különbözik a magyar hatóságok által feltárt korrupciós ügyektől, hogy a baloldali
politikusok soha semmiért nem vállalják a felelősséget.
Ezzel szemben az Igazságügyi Minisztérium korábbi parlamenti államtitkára azonnal lemondott,
amint vele szemben bűncselekmény gyanúja merült fel.
Meggyőződésem szerint Magyarországon akkor fog csökkenni a korrupció, ha az Ön baloldali
szövetségesei is hasonló következetességgel vállalják a felelősségüket a velük szemben
megfogalmazódott bűncselekmények gyanúja miatt.
A büntetőjogi felelősség megállapítása folyamatban van, a nyomozó hatóság vizsgálatot folytat, ezt
követően az ügyészség és a független bíróság dolga eldönteni, hogy milyen következményekkel jár
a kérdésében hivatkozott ügyben tanúsított magatartás.
A hivatkozott büntetőeljárás is bizonyítja, hogy Magyarország demokratikus jogállam, a törvény
előtt mindenki egyenlő, a törvények mindenkire vonatkoznak és mindenkinek be kell őket tartani.
Budapest, 2022. február 14.
Tisztelettel:
dr. Répássy Róbert
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