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HETILAP FRISS HÍREK ITTHON VILÁG GAZDASÁG TECH SHAKE VÉLEMÉNY SPORT AUTÓ VÁLLALKOZÁS INGATLAN ÉLET + STÍLUS NAGYÍTÁS VIDEÓ

bevándorlók Jobbik MTVA harmadik Orbán-kormány

Fideszes össztűz a bírókra
2016. február 03., szerda, 15:37 Utolsó frissítés: 16 órája

Szerző: HVG

Címkék: Fidesz; Németh Szilárd ;

Ha nem tetszenek a bírói ítéletek, szervezd át a bíróságokat – így jár a Fidesz esze.

Politikai raportra citálná a bírókat Németh Szilárd rezsibiztos és műkedvelő jogász. A

törvénymódosításokkal fenyegető kormánypárti képviselőt a Hagyó- és a vörösiszap-ítélet

bőszítette fel, és rögtön „liberális követelménynek” minősítette a bírói függetlenséget. Mire

számíthatnak a bírált bírák? – ezt járja körül a hetilap e heti száma.

A cikk a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvasható.
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Fotó: HVG
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MENEKÜLTEK

Menekülttábor nyílhat a magyar határ
közelében
A magyar határtól mintegy harminc kilométerre
fekvő Tasnádon nyitna menekültszállót a román...

Részeg algériai férfi támadt rá több nőre Berlinben

Még homály fedi a müncheni metróban verekedő
afgánok ügyét

Munkanélküli lesz a bevándorlók többsége egy
német intézet szerint

Tovább »

A ROVAT HÍREIBŐL

Orbán agytrösztje is indul állítólag a Corvinus
rektori székéért

Bedöntheti-e a Kliket a tanárlázadás?

Tavaszi meleg jöhet hétvégén, kisebb
szépséghibákkal - térkép

"Van olyan bicikli, ami már javíthatatlan" - videó a
miskolci tüntetésről

Rétvári: A Klik nem működhet belső korrekciók
nélkül

Tovább »

FRISS ÁLLÁSOK

Solution Architect (Pécs) (41864)
 Pécs

Lead Incident Manager (Pécs) (38300)
 Pécs

Configuration Manager
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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...

• Válasz •

feketedenemswartz •  16 órája

"bőszítette fel,"

Bőszítette a fenét!
Ezt csak mondja, mert szerinte jól hangzik, agyatlan hívei meg két pofára
zabálják az ilyet.

  2  

• Válasz •

Nem Lopez •  14 órája

Ha ítél a rezsibiztos,
Orbán Viktor keze piszkos.

  1  

• Válasz •

koldus •  9 órája

meg több

Azt hiszem ideje egyszer s mindenkorra tisztázni, hogy az igazságszolgáltatás
minden korban a hatalom kutyájának szerepét töltötte és tölti be jelenleg is.
Butaság a bíróságokat, de különösen pedig ezen belül a bírókat idealizálni.
Semmihez sem értő, de nagyképű eszét játszó társaság, alkoholizáló,
kurválkodó, másokat lenéző-megvető csőcselék, amelyik a mindenkori hatalmat
feltétel nélkül kiszolgálja az egzisztenciája érdekében. Ennek a taláros
értelmiségi csürhének minden korban mindegy volt, hogy kinek a seggét nyalja,
csak segg legyen előtte, amit a megélhetésük érdekében feltétel nélkül
nyalhatnak. Számukra nincs isten, nincs ideológia, nincs hit, nincs hűség, nincs
szakmaiság, csak segg amit a megélhetésükért nyalni kell. Amennyiben új
hatalom, új segg tűnik fel, akkor aggály és fenntartás nélkül annak a pártjára
állnak, aki többet ígér nekik.Nem ok nélkül járja az a mondás, hogy az
igazságszolgáltatási rendszerek a történelem során több embert családot tettek
tönkre, mint a háborúk.

Okkal és joggal lehet utálni az Orbáni-rendszert a diktatórikus hatalomgyakorlási
formájukért, de ettől a bírók nem vállnak tisztességessé, becsületessé,
hozzáértővé. A történelem során, amennyiben a bíróknak nevezett mindenkori
hatalom kutyái nem az elvárásnak megfelelően cselekedtek, akkor lecserélték

  

• Válasz •

Ander_woo •  14 órája

"Ha nem tetszenek a bírói ítéletek, szervezd át a bíróságokat – így jár a Fidesz
esze."

Nem a "Fidesz" hanem a jogalkotó "esze" jár így, akinek joga és kötelessége
megváltoztatni a jogi környezetet, ha egy jogrendszer még ezer jogszabály
átszabása, megváltoztatás után is ennyire kiszámíthatatlanul és sz@rul működik.

Ha a cikkírónak eddig nem tűnt volna fel, Magyarországon 2010 óta a korábban a
baloldal által elakasztott majd elfuserált rendszerváltás kiigazítása, és befejezése
folyik.

  

Ylim  •  13 órája> Ander_woo

Szerintem mi nem ugyanabban az országban élünk.

 Ajánlom
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Lapos has diéta nélkül
4 cm karcsúbb derek, éhezés nélkül torna, csak 3
hétig. Nézd meg!

 Székesfehérvár

Junior alkalmazás adminisztrátor
német nyelvtudással (Pécs) (38320)

 Pécs

További friss állások a Facebookon
Pénzügy  IT  Mérnök  Sales

BRÓKERBOTRÁNY

Február 15-ig jelentkezzenek a
Quaestor- és Hungária-károsultak
A Kárrendezési Alapnál kell jelentkeznie a
károsultaknak, de akik már korábban jelezték...

Norbi szerint ha nincs a brókerbotrány, most
kitüntetnék érdemeiért

Jó hír a Quaestor és a Hungária kötvényeseinek

Hat és fél évre ítélték Kulcsár Attilát

Tovább »

MTVA

Újabb vezetőt rúghattak ki a
köztévétől
20 év után távozott a közszolgálati televíziótól
Nyitrai Kata, a gyermek-, ifjúsági és szórakoztató...

A Marslakók gyártóját nevezték ki igazgatónak a
TV2-höz

Megrovást kapott az MTVA volt sajtósa

Google Digital
Workshop

digitalworkshop-hu.withgoogle.com
Ingyenes tananyagok az online
Sikerekért. Kezdj el tanulni most!

Vastagbél
tisztítása rost

Tovább durvul-e az Orbán-Simicska háború?

Veszélyben-e a bírói függetlenség?

Kik a felelősek a vörösiszap-katasztrófáért?

Keresse az újságárusoknál!

http://twitter.com/home?status=http%3a%2f%2fhvg.hu%2fitthon%2f20160203_fidesz_birosagok
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https://www.facebook.com/SalesKarrier
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• Válasz •

Szerintem mi nem ugyanabban az országban élünk.

Mostanában elszaporodtak a párhuzamos univerzumból ideérkező
kretének.

  3  

• Válasz •

Aashe  •  12 órája> Ander_woo

Mármint ha nem ítélik el kellő gyorsasággal azt, akit a Kedves Vezető
kiszemel erre, akkor egyrészt minden törvénytelenség megengedhető a
cél érdekében, de inkább meg kell változtatni a jogi környezetet. Szia, 50-
es évek!

Akkor a rendszerváltás kiigazítása a visszatérés a pártállam
módszereihez? Ebben végülis van valami.

  1  

• Válasz •

doxi  •  13 órája> Ander_woo

Ha nem tűnt volna fel, fogalmad sincs arról, hogy mi működik szarul, mi
meg nem.

  1  

• Válasz •

Nem Lopez  •  14 órája> Ander_woo

"a jogalkotó "esze" jár így, akinek joga és kötelessége megváltoztatni a
jogi környezetet"

Okés, csak ne naponta tegye, vazze ...

  1  

• Válasz •

Nem Lopez  •  13 órája> Ander_woo

És néha túl van tolva a bicikli, ugyi?

  

• Válasz •

Nem Lopez  •  14 órája> Ander_woo

Ja, meg a pénz is jobbra folyik azóta ...

  

• Válasz •

Nem Lopez  •  13 órája> Guest

Ma már a bulvárt is a Fidesz közli. Lásd pl. Rogán Antal nejét.

  1  

• Válasz •

Nem Lopez  •  13 órája> Guest

Te meg vagy a megtestesült igazság. Anyád tud róla?

  1  

• Válasz •

Aashe  •  12 órája> Guest

Már megint túl sok konkrétumot írtál. :-D Mondjuk az bonyolultabb, nem
bízzák rád, megértem.

  

• Válasz •

bankár •  16 órája

Hajrá Fidesz ! Nyírjátok ki a saját bíróitokat! Én csak tapsolok hozzá. :)

  

• Válasz •

Nem Lopez  •  13 órája> Guest

Tudod, én mindig onnan jövök rá, hogy valaki buta és erőszakos, hogy
elkezd zsidózni, cigányozni, meg buzizni.

A legkreténebbek ehhez még hozzáteszik a liberálisozást.

Na, akkor kell elhagyni a szórakozóhelyet ...

  2  
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Felrobbant A Dal oldala a közmédia szerint

Tovább »

/kultura/20160125_Felrobbant_A_Dal_oldala_a_kozmedia_szerin
/cimke/MTVA
/ratecard
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• Válasz •  2  

• Válasz •

doxi  •  13 órája> Guest

Te jelentkezel elsőként, hogy melyik bírót kell tarkón lőni

  1  

• Válasz •

Ylim  •  13 órája> Guest

Szerintem már említettem, nem takarodnál el a führered után a jó büdös
francba?
Fogd már fel azzal a csökött agyaddal, hogy ha összejön Hitler nagy
terve, a te nagyszüleid is kényszermunkásként halnak meg. Persze ez
annyiból szerencsés lett volna, hogy meg sem születsz. A magyar a nácik
szemében ugyanolyan féreg, mint bármely más nem árja nemzet. Érted
töki? Ha ekkora náci kretén vagy, akkor illene magadat is rühhelleni és az
első adandó alkalommal fejbelőni, mert még annyira sem vagy árja, mint
egy németországi zsidó.

  1  

• Válasz •

Aashe  •  12 órája> Ylim

A magyar náciknál csak az orosz és ukrán nácik a röhejesebbek.

  1  

• Válasz •

ModeralPontHu  •  néhány másodperce> Ylim

Kedves Ylim!
Talán maga is tudja, de a minősítésre még erősebb minősítéssel
felelni, nem túl szerencsés vitatechnika. Hiszen innen már nem
lehet tovább lépni.
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FRISS ÁLLÁSOK

HVG HIRDETÉSFELHŐ

Adminisztráció / Asszisztencia
Bank / Biztosítás
Egészségügy / Gyógyszeripar
Egyéb
Építőipar / Épületüzemeltetés
Értékesítés / Kereskedelem
Gyártás / Termelés / Műszaki terület
Humán Erőforrások / Munkaügy
IT / Telekommunikáció
Jog / közigazgatás
Karbantartás / Szerviz
Kutatás / Fejlesztés

Logisztika / Szállítmányozás / Beszerzés /
Raktározás
Marketing / PR / Média
Menedzsment / Felsővezetés
Mezőgazdaság / Környezetvédelem
Minőségbiztosítás
Oktatás / Képzés
Pénzügy / Számvitel / Adótanácsadás
SSC (Shared Service Center)
Szakmunka / Fizikai munka
Újságírás / Szerkesztőség
Ügyfélszolgálat / Call center
Vendéglátóipar / Idegenforgalom

K&H rajt betét
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