
 

Ne magunkat dicsérjük, mások dicsérjenek! 
 

Felhívás  
Országos munkabeszüntetés, sztrájk  

helyett gördülő  

„Alkotmányos Forradalomra” 
 
 
A Magyar Társadalom 2010-2011-ben felkészületlen és védtelen volt az Orbán Viktor Fidesz 
pártelnök-miniszterelnök által vezetett Alkotmány elleni puccsal és az un. Alaptörvény 
beiktatásával szemben. 
 

„Túl azon, hogy az Alaptörvényben az ideológiai semlegesség megbukott, a 
gyakorlatban két korábbi alaptétel sem érvényes már. Az alkotmány abszolút 
elsőbbsége a politikával szemben ellenkezőjére fordult; az alkotmányt 2010 óta napi 
politikai célok eszközének használják. A korábban igen erős hatalommegosztás 
helyébe pedig az abszolút igénnyel fellépő parlamenti szuverenitás lépett” - írja 
Sólyom László az első Alkotmánybíróság, majd a Magyar Köztársaság elnöke Az 
Alaptörvény díszkiadása c. Magyar Jog, 2016/9. 493-503. o kiadványban. 

 

A „Felkelő NAP” Mozgalom célja az, hogy Magyarországnak a magyar és európai haladó 
hagyományokat, gazdag örökségünket, kulturális értékekeinket tiszteletben tartó, 
közakaratot kifejező, közmegbecsülést élvező, demokratikus jogállamhoz méltó szerethető 
Alkotmányunk legyen.  

Az Európai Unió tagjaként Magyarország fenntartható működésének, békés fejlődésének 
egyedüli biztosítéka az Alkotmány, amely támogatja és garantálja: 

 az ideológiától, pártpolitikától mentes jog-, és létbiztonságot, társadalmi 
párbeszédet; az átlátható, a területi elvet (szubszidiaritás) tiszteletben tartó 
kormányzást; a lakó-, és munkahelyi, vallási-, etnikai-, kisebbségi-, oktatási, 
tudományos-, művészeti-, sport-, és más állampolgári közösségek, 
autonómiák tevékenységét; vállalkozói szabadságot, a tisztességes verseny 
feltételeit, a szabad és sokoldalú tájékozódást és vélemény-nyilvánítást! 

Ezúton kérjük fel: 

 az Eötvös Károly Intézet (EKINT) – az  Ellenzéki Együttműködés (ELEGY) – a 
V21 Csoport műhelyeit váljanak e forradalom, napjaink sötét világából 
ébredező, és felkelő magyar állampolgárok Nemzeti Alkotmányozási 
Programja kormányosaivá, a „Felkelő NAP” Mozgalom Árnyékkormánya 
szakmai vezetőivé! 
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  az új Alkotmány szükségességének tudatos társadalmi támogatása 

érdekében a jogtudósokat, szakembereket, politikusokat, a művészeket a 
jövő Magyarországáért felelősen gondolkodó értelmiséget, rövid – 
könnyen terjeszthető - népszerű tudományos cikkek, vitavezetői 
segédletek, érvekkel és magyarázatokkal alátámasztott anyagok 
megírására, alkotásra, előadások tartására, közönségtalálkozókon, 
vitakörökön történő részvételre, a tárgybeli ismereterjesztés 
lehetőségeinek további bővítésére! 

 
  a „Felkelő NAP” Mozgalom céljait támogató és értük kiálló pártok 

tagságát, és aktivistáit, önkormányzati képviselőket, polgármestereket, 
társadalmi mozgalmakat, érdek-, és jogvédelmi, karitatív civil 
szervezeteket, interneten szerveződött csoportokat az együttműködésre.  
Ki i – ki a maga anyagi és technikai eszközeivel tagjai, és szimpatizánsai 
útján, cselekvő közreműködésükkel a környezetükben élők mind szélesebb 
körét vonják be, az új ismeretek megszerzésébe és továbbadásába, 
mozgósítsanak az Alkotmányos Forradalom tudatos kibontakoztatására és 
győzelemre, vitelére. 

 
A 2021. év legfőbb kihívása a szavazásra jogosultak felkészítése, arra, 2022.-évi Országgyűlési  
választás és az azt megelőző előválasztás elsősorban nem a képviselők személyéről, hanem a 
hazánk jelenéről a társadalmi élet működésének  legelemibb – tehát a mindennapokat 
nagyon is érintő – szabályairól Magyarország és a Magyar Nemzet  jövőjének képéről és e 
kép megvalósításához szükséges  Alkotmányba foglalt garanciákról szól!   

 Az előválasztásról csak annyit, hogy az ne a DESZ-t alkotó pártok, hanem a jelöltek helyi 
ismertségének, egyéni rátermettségének, személyiségének, de főként a helyi közéletben 
addig végzett munkájának, bizonyított alkalmasságának a versenye legyen.  

El kell érni, hogy az Országgyűlési képviselő választás ellenzéki győzelme egyben jelentsen 
megbízást Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására! 
  

1. Alkotmányozási kényszer van! 
 

A jogállamiság helyreállítása, az európai értékeknek megfelelő demokratikus 
működés Magyarországon új alkotmány nélkül már nem lehetséges.  
Jelenleg az egymástól elkülönült, a demokratikus közélet iránt elkötelezett 
szervezetek és személyek eredményes szervezkedési lehetősége jelentősen 
korlátozott,– fellépésük külön – külön értelmetlen és ez így marad, mindaddig 
ameddig nem indítanak közös műveletet a számukra megfelelő Alkotmányos 
biztosítékokat kiharcolni képes mozgalom keretei között. Itt az idő!   
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2. A Fidesz és személy szerint Orbán Viktor ősbűne a demokratikus alkotmányosság 

ellen! 
 

Az Alaptörvény önkényes beiktatásával és többszöri módosításával 
folytatólagosan elkövetett esküszegés, alkotmányos puccs történt és történik, 
fokozatosan erősödő terror van. A mindezt eltakaró pártpropaganda leple 
alatt gátlástalanul folyik a hazai gazdaság, a magyar és európai adófizetők 
pénzének fosztogatása, égbekiáltó a mindent átható hatalomösszpontosítás 
és vesztegetés, állandósult a törvénytelen törvénykezés, napi rutin a 
hazudozás.  
 

Boszorkányüldözés nem, - de bűnüldözés az lesz!  
Elszámoltatásra, számonkérésre és felelősségre vonásra szükség van! 
 

 
3. Nemzeti Alkotmányozási Program (NAP) – Magyarország legyen újra büszke 

európai Köztársaság! 
 

Az Alaptörvény nem Alkotmány! A magyar emberektől senki nem veheti el az 
önálló gondolkozást és mindenkinek joga van a saját sorsának alakítására! Az 
ország Alkotmányát pedig csak közösen lehet megalkotni.  
A DESZ 2020. decemberi nyilatkozta 13 pontjában (lásd: doc. gyüjtemény) 
szerepel ugyan a célok között új Alkotmány megalkotása (7. pont), csakhogy 
ez nem egy feladat a többi között, hanem maga a feladat! Az első és 
legfontosabb, sürgős feladat az új Alkotmány megalkotása, hiszen minden 
további lépés ebből következik. Többek között a bebetonozott klientúra 
eltávolítása. 

 
4. Tedd zárójelbe! – Ne dőlj be a sikerpropagandának, hazugságoknak, 

provokációknak! 
 

Értelmes, eredményes, hasznos munkát csak kulturált, szolidáris emberi 
közösségben, védett természeti környezetben, kiegyensúlyozott fizikai, 
szellemi állapotban, szabadságban és biztonságban élő, egészséges és képzett 
személy, mint munkaerő tud végezni. Ezek bármelyikének hiánya 
megtörtséghez, összeomláshoz, kiszolgáltatottsághoz, kizsákmányoláshoz, 
rabszolgasághoz vezet. 
Ne hagyd magad megvenni, lekenyerezni! Ne add el magad az ördögnek!  
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5. A fordulat menetének mérföldkövei: 

 
1. 2020.  Demokratikus Ellenzéki Szövetség (DESZ) létrehozása;   
2.  2021. Nemzeti Alkotmányozási Program (NAP) keretében „Felkelő 

NAP” mozgalom meghirdetése;    „Felkelő NAP” Mozgalom 
Árnyékkormánya és munkabizottságai megalakítása; Előválasztások 

3.  2022. I. Országgyűlési képviselő választás,  
4.  2022. II.4. Magyar Köztársaság kikiáltása, Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
5.  2023. A 4. Magyar Köztársaság első éves születésnapja alkalmából 

„Felkelő NAP” Mozgalom története c. könyv kiadása. 
 

6. Cselekvő részvétel! Rajtunk múlik! 
 
Igazságos és békés, fenntartható társadalmi-, gazdasági-, kulturális fejlődést, a 
jogállami normákat betartó közéletet csak új kormány és megfelelő 
garanciákat nyújtó, az európai normáknak megfelelő Alkotmány képes 
biztosítani. 
A „Felkelő NAP” Mozgalom széles körű felvilágosító munkával el kívánja érni, 
hogy a többnyire egymástól elszigetelt – elégedetlenségimegnyilvánulásokban 
feltáruló – ágazati érdektörekvések –, javaslatok megvalósítására új 
kormányzati szemlélet és alkotmányos keretek között megfelelő lehetőségek 
nyíljanak. 

 
7. Szervezeti, ügyrendi, személyi kérdések 

Sokszor ez tűnik a legfontosabb kérdésnek a kormányváltást vágyók fejében.  
Erről is szólni fog a közeljövő és időről-időre közzétesszük azt, hogy kik, milyen 
szervezetek és milyen módon veszik ki részüket a mozgalom életéből.   

 
A mozgalom munkáját Árnyékkormánya és annak Irodája – Szakbizottságok 
támogatásával -  irányítja és szervezi, ill. koordinálja,  a bekapcsolódó 
szervezetek, személyek területi és szakirányú szekciókba szerveződve 
képviselik az új Alkotmányban érvényesítendő érdekeiket. A mozgalom 
munkájába történő részvétel értéknyilatkozathoz kötött! 
 

Részletesebb ilyen tartalmú közleményünket a március 2.-án adjuk ki, majd 
hetente frissítjük. Menet közben derül ki az is, hogy valóban képesek vagyunk 
e az összefogásra, érettek vagyunk e már kormányváltásra.  

A „Felkelő NAP” Mozgalom mandátuma  a 4. Magyar Köztársaság kikiáltásáig, 
az új Alkotmány megszületéséig tart.  

          Előkészitő Bizottság 


