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György Megbeszéljük c. műsorára. 
 

Leggyakoribb felvetések: A DESZ tevékenységének azonnali, átfogó intézményesítése, 

nyitás minden lehetséges partner felé; Hasonló összefogás és fellépés a civilszervezetek, 

mozgalmak, önkormányzatok részéről; Tényleges cselekvési lehetőségek, érvek, 

segédanyagok nyújtása a helyi meggyőző munkához az alapszervezetek, aktivisták, 

szimpatizánsok számára; Az alkotmányozási kényszerhelyzet hangsúlyosabb tudatosítása. 
 

* Csányi Vilmos Kataklizmák Csapdája TSR Model Kft. 2008 

„Felkelő 

NAP” 

„És az olyan politikus, akinek 

nincs válasza arra a kérdésre, 

hogy mi lesz a vesztesekkel, az 

nem alkalmas a közösség 

képviseletének ellátására.” *
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Nemzeti Alkotmányozási Program (NAP) – Magyarország legyen 

újra büszke európai Köztársaság! 

 

A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás tartalmát tekintve népszavazás új – a 

Magyar Köztársaságot, a jogállamiságot, és ezáltal a társadalmi békét helyreállító 

Alkotmány létrehozásának szükségességéről.  
 

A demokratikus ellenzéki pártok összefogása Demokrata Ellenzéki Szövetség 

(továbbiakban: DESZ), helyesen felismerve ezt a célt tűzte ki és nyilvánosságra hozta 

politikai nyilatkozatát 2020 decemberében. (1. sz. melléklet) 
 

A Fidesz bevált gyakorlata a plagizálás. Amit viszont a Fidesz biztosan nem fog lenyúlni az 

az Alaptörvény helyett új demokratikus Alkotmány megalkotása! 

 

 Békés, demokratikus Magyar Köztársaság iránt elkötelezett választásra jogosult 

magyar állampolgár, túladóztatott önfoglalkoztató, munkaadó és alulfizetett 

munkavállaló, köztisztviselő, közalkalmazott, mérnök és kétkezi munkás, földműves, 

tudós, orvos, ápoló, szociális munkás, pedagógus és művész, rendőr és katona, 

első választó ifjú, kiszolgáltatott nyugdíjas, közmunkás, munkanélküli, 

mélyszegénységben élő, 

 Több nemzetiségű hazánk politikai pártjai, önkormányzatai, falvaink, városaink lakói, 

családok, szomszédságok, kisközösségek, önállóságuktól megfosztott oktatási 

intézmények, civilszervezetek, szakszervezetek, és más autonómiák, nemzeti és 

etnikai kisebbségek tagjai,  

 A bűnös Orbáni rendszer által lenézett, ellehetetlenített, hátrányos helyzetbe hozott, 

és tartott, önálló gondolkodástól, saját sorsuk alakításának lehetőségétől 

megfosztott milliók tömege, 

 Függő helyzetben tartott jómódúak! 

 Az Orbán rendszer feltétel nélkül hívője, – aki valójában szintén vesztes.  
 

Dobjuk a szemétdombra a dölyfös, keveseknek kedvező Szájer – Orbán páros által 

ránk kényszerített Alaptörvényt! 
 

Nemzeti Alkotmányozási Program (NAP) keretében alkossuk új Alkotmányt! 
 

Csatlakozz „Felkelő NAP” Mozgalomhoz vegyél részt a rendezvényein, vállalj benne 

aktív szerepet! 
 

 Aki pedig az orbáni maffiacsalád tagja, katonája, a rezsim „szekértolója”, 

számításból, búsás haszonért törvénysértő, vagy akár „csak” tisztességtelen 

kiszolgálója ne féljen! – Boszorkányüldözés nem, de elszámoltatás, számonkérés, 

felelősségre vonás az biztosan lesz!
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A Fidesz és személy szerint Orbán Viktor ősbűne a 

demokratikus alkotmányosság ellen! 

 

A 2010-es országgyűlési választáson 64,38% részvétel mellett a Fidesz-KDNP a 

szavazatok 52,73%-ával kétharmados (68%), az alkotmányozáshoz is elegendő parlamenti 

többséget szerzett. 
 

Választási győzelmét, ami a választásra jogosultak mindössze 33.7%-a úgy értelmezte, 

mint a magyar nemzet által véghezvitt sikeres forradalmat,1 amellyel a magyarok egy új 

rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere megalapításáról döntöttek. (2. sz. 

melléklet) 
 

Kezdetét vette az un. Centrális erőtér kialakítása és megszilárdítása, az illiberális 

demokrácia(?) „alapjainak lerakása” és kibontakoztatása, a törvénytelen törvénykezés, a 

„törvényesített” korrupció! 
 

„Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti 

felelősségünk tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes 

Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg. Legyen béke, szabadság és egyetértés2  
 

Az 1989. évi rendszerváltó Alkotmányt, és annak 1990--es módosításait szükség és 

érdemi indoklás nélkül megtagadta; ugyanis „.az elfogadott törvény nem a korábbi (Fidesz-

KDNP propaganda szerint un. Sztálinista, bolsevik, kommunista 1949 évi – szerk.) 

jogalkotásból következik, hanem „új lapot nyit a magyar nemzet történelmében3 (lásd: 

Nemzeti Kerekasztal)  
 

2011. április 25-én rapid, a demokratikus alkotmányozás követelményét megszegve, még 

a megnevezésében is új Alaptörvényt fogadott el, majd később többször akár napi politikai 

célból, személyre szabva, egyéni képviselői indítvánnyal is módosított. 
 

„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 

                                                                 
 

1
 A 2014-es országgyűlési választás még szembetűnőbb: 61,84% részvétel mellett a Fidesz- a szavazatok 44.9%-ával kétharmados (67%), 

parlamenti többséget szerzett, ami a választásra jogosultak mindössze 27,5%-a 
2
 Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25. az MSZP és az LMP távollétében, a Jobbik ellentüntetésével. 262 igen, 44 nem, 1 

tartózkodás. „(Hosszan tartó nagy taps a kormánypártok padsoraiban. A jobbikos képviselők egy-egy papírlapot mutatnak fel, amelyből a 

következő felirat olvasható ki: „Áruló nem leszek!)” (OGY, jkv) 
3
 Kereszti Csaba október 17-i felszólalása 
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használják. A korábban igen erős hatalommegosztás helyébe pedig az abszolút igénnyel 

fellépő parlamenti szuverenitás lépett4 

 

A Fidesz valódi arcát a kereszténység maszkjával eltakarva, – KDNP-t bohózatba illő 

felemelésével – az Alaptörvénybe visszaállította az ideológiai elköteleződést, azaz a párt 

meghatározó, vezető szerepét. Az élcsapat pedig nem más, mint a Bibó kollégiumi 

„ősközösség” maradéka, – élen Orbán Viktorral! 
 

Orbánnak a mértéktelen önimádatából és hatalomvágyából, személyisége lényegéből 

adódó devianciák mellett szembe kell néznie egy még súlyosabb fogyatékosságával, ami a 

tudatlanságából ered: 
 

A centrális erőtér – ami egyébként nem ördögtől való fogalom – a szubszidiaritás egyidejű 

széles körű érvényesülése nélkül közösség és önpusztító diktatúra!  

(lásd: önkormányzatok, szakszervezetek, civilszervezetek, egyes egyházak, hosszú a sora 

további autonómiák ellehetetlenítésének) 
 

Az Alaptörvény önkényes beiktatásával és többszöri módosításával folytatólagosan 

elkövetett esküszegés, alkotmányos puccs történt és történik, fokozatosan erősödő terror 

van! 
 

Rendszerszintű a korrupció, a közvagyon ingyenes átruházásaival a sikkasztás, a 

magántulajdon (magánnyugdíj; trafik; sikeres vállalkozók stb.) sérelmére elkövetett 

kifosztás, fenyegetéssel és zsarolással tulajdonosváltás, vagy elnyert lojalitás stb. 
 

A jogállami működést felváltotta a sztálini típusú pártállami működés.  
 

A köztársasági elnöki székbe, hatalmi ágak, a minisztériumok, külképviseletek, országos 

és megyei hatáskörű szervek, kulturális, tudományos, oktatási, művészeti intézmények és 

műhelyek, sportegyesületek és szövetségek, alapítványi kuratóriumok élére és testületei 

tagsága többségébe a pártelnök-kormányfő saját kádereit, a párt elit rokonságának tagjait 

ülteti, nevezi ki, ill. választatja be. Valamennyi területen szűkíti, vagy teljesen ellehetetleníti 

– akár testre szabott törvényalkotás erejével – az autonómiákat. 

Az országgyűlési ülésezések, a sajtó-, vélemény- és szólásszabadság a demokratikus 

működés látszatának a fenntartását szolgálja. 
 

Nemzeti tragédia felé sodródik Magyarország!  
 

Megbocsájthatatlan mértékű milliók életminőségének romlása, a gyermekszegénység 

növekedése, a háború óta nem tapasztalt éhezés megjelenése.  

                                                                 
 

4
 Sólyom László Az Alaptörvény díszkiadása Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o 
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Tömeges méretűvé vált a lakhatási válságban élők száma, a kivándorlás, az egyéni kiutak 

keresése, az ügyeskedés és megalkuvás, beletörődés, befelé fordulás, szorongás, félelem, 

depresszió, az elidegenedés, növekszik a megélhetési bűnözés, agresszió. 
 

Mindezek leplezését szolgálja a statisztikák manipulálása, Kormány sikerpropagandája, a 

kormányzati szereplők – élükön a kormányfővel – és kiszolgálói kommunikációs terrorja. 
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Alkotmányozási kényszer van! 
 

Az Orbán vezette Fidesz-KDNP és kormánya önkényesen megalkotott Alaptörvénye5 és 

módosításai felhatalmazásával az elmúlt 10 éves uralma alatt tudatosan lerombolta a lét- 

és jogbiztonságot; szélsőségesen kiélezett társadalmi törésvonalakat, destabilizációt 

idézett elő! Magyarországot alkotmányos válságba sodorta.  
 

Az Orbán klán és holdudvara tevékenysége eredményeként széles körű latens 

alkotmányozási kényszer alakult ki! 
 

A látenciának mélyebb történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális és közvetlen gyakorlati 

okai vannak:  

A regnáló rezsimnek azonban nem áll érdekében feltárni és feloldani azokat. 

Ellenkezőleg: uralma fenntartásához tökéletesen megfelel a búskomor 

odamondogató elégedetlenség, némi tüntetés, petíció. Majd megunják, 

hazamennek: „Oszt jó napot!”  
 

A jogállamiság helyreállítása, az európai értékeknek megfelelő demokratikus működés 

Magyarországon új alkotmány nélkül már nem lehetséges, – és addig ameddig a 

társadalmi többségben ez nem tudatosul, szavazásra mozgósító erőt nem képvisel 

reálisan fordulat nem várható! 
 

Az ellenzéki pártok deklarált összefogásának – a kormányzatot érintő botrányok – hatására 

támogatottságuk ugyan növekedett, de ez könnyedén el is illanhat: 
 

Elég egy kis orbáni szóvirág, harcias szónoklat, morzsaként a népnek 

odadobott egyszeri hangulatjavító, jóléti intézkedés, „kegyes adományok”, 

szemfényvesztő látványosságok, az ellenfél lejáratása, a vele szembeni 

nyomás fokozása kiéheztetése, törvénykezési, ill. adminisztratív terror, a jól 

ismert hazug, demagóg propaganda, negatív kampány, tisztességtelen és 

elcsalt választás és máris létrejön az újabb kétharmad! 
 

Pl. az SZJA elengedése a 25 év alattiak esetében vagy a 13. havi nyugdíj 2. 

heti penzuma 2022. januártól?  

Pénzért minden és mindenki megvehető? Erzsébet utalvány, „krumpli, 

hagyma, tűzifa, gulyásleves, sör” osztogatás, fejlesztési ígéretek stb. 
 

A külön-külön valamennyi a demokratikus közélet iránt elkötelezett szervezet és személy 

eredményes fellépési és szervezkedési lehetősége jelentősen korlátozott – értelmetlen – 

                                                                 
 

5
 A normaszöveg szerzői: Szájer József, Gulyás Gergely és Salamon László 
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mindaddig ameddig a közösen vállalható értékek és célok mentén tevékenységük nem 

fókuszálódik, nem intézményesül, és nem szerveződik egységes Mozgalommá az új 

demokratikus Alkotmány létrehozása érdekében.6  

 

Tedd zárójelbe! – ne dőlj be a sikerpropagandának, 

hazugságoknak, provokációnak! 

Meg kell szabadulni a kolbászzsírtól ragadó, korrupt, és képmutató zsebre tett kezektől, 

cinikus kinyilatkoztatásoktól, sekélyes szóvirágoktól, a fojtogató kormánypropagandától! 

Uram-bátyámos Döbrögiktől! Talán még nem késő! 

 

 Lejárt lemez a sorosozás, Gyurcsányozás, migránsozás, kommunistázás, libsizés, a 

békemenet, B-közép, libázás, 

 

 Tudománytalan, demagóg, megalázóan primitív, vagy egyszerűen közönséges 

szélhámosság az orbáni munkalapú társadalom-felfogás, a munkalapú gazdaság 

szózata!  

Orbán Viktor és barátja Mészáros Lőrinc által fémjelzett és más közörvényes 

bűnözői körökön kívül látott már valaki munka nélkül eredményes gazdaságot?7  

 

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.  

 

A változáshoz viszont nem elég: 

 

 az Orbán rezsim bűnei által okozott emberi drámák és sérelmek, károk, az orbáni 

cinizmus és erkölcstelenség miatt, otthon mérgelődni, felháborodni és duzzogni,  

 

 az Orbán rokonság tagjai, a Fideszes holdudvarba tartozók és védenceivel 

szemben, tiltakozni, tüntetni, petíciókat szinte már olvasatlanul aláírni, 

feljelentéseket tenni jogorvoslatot, vagy akár csak empatikus eljárást várni a 

hatóságoktól, újra és újra felhánytorgatni a sérelmeket, 

 

                                                                 
 

6
 Nem véletlen, hogy Orbán hatalomra kerülését követő szűk egy éven belül következmények nélküli 

esküszegéssel hatályon kívül helyezte az Alkotmányt és létrehozta az un. Alaptörvényt! 
7
 Kíváncsi lennék arra, hogy Orbán és tanácsadói hallottak e munkaerő újratermelésének kérdéseiről. 
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 mozgósító erejű megoldási javaslatok nélkül esettanulmányokat, kritikus jogi, 

gazdasági, szociológiai tanulmányokat írni és publikálni, 

 

 értelmiségi vitában fércmunkának tekinteni az Alaptörvényt semmibe venni és 

elintézni azzal, hogy illegitim,  

 

 felpanaszolni azt, hogy egy sikeres választás után az új alkotmány megalkotásához 

szükséges jogi praktikák milyen nehézségekbe ütköznek, 

 

 füstös pártirodákban, drága műsoridőben, az alig olvasott pártsajtóban 

hosszadalmas, a lakosság számára érthetetlen vitákat folytatni, választási kampány 

során csak úgy mellesleg, a többi ígéret között népszavazással megerősített új 

Alkotmány megalkotását ígérni a választókat. 

 

És nem elég a demokratikus pártok összefogása, miként önmagában az előválasztás 

sem csodaszer! 

 

Mindezek fontosak és szükségesek, de nem elég!  

 

Utóirat a fejezethez: 

Ne dőlj be a választásokat megelőző, jellemzően csupán hangulatjavító intézkedéseknek! 

Valójában ez is csak zsarolás, vagy nevezzük így: sajátos korrupció, szavazatvásárlás. 

Sajátos azért is, mert „békeidőben” a juttatások ellenértékét az Orbán kormány mindig 

vissza is vette! Pl. az év eleji inflációs prognózis ellenére a nyugdíj-kompenzáció év végi 

kifizetése!  
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Az Országgyűlési képviselő választási győzelem egyben megbízás 

az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására 

Az országgyűlési képviselői mandátum felvételét előíró eskütételkor a választói akarot – 

NB: Alkotmányozó Nemzetgyűlés – teljesítésének vállalásával kell megtoldani az 

esküszövegét. 

 

 a jogállamiság helyreállítása, a hatalmi ágak azonnali szétválasztását 

függetlenségét 

 a szükséges személyi változásokat, a demokratikus működés helyreállítását, 

 Csatlakozást az európai ügyészséghez, az elszámoltatások megkezdését, 

 Megtörténjen az orbáni bűnözői kör hatalomtól történő megfosztása és felelősségre 

vonása, a bűnös módon megszerzett anyagi javak elkobzása, közélettől történő 

eltiltása.  

 Alkotmányos védelem alá helyezni és magas szintű garanciákkal biztosítani: 

 Egészség, környezet, szociális védőháló, biztonság; lelkiismereti, 

szólási, gyülekezési, információs, választási szabadság; EU tagság és 

annak értékei; autonómiák; szolidaritás; szubszidiaritás; magán és 

közösségi vagyon, tulajdon; munkával szerzett jövedelem; lakhatás, 

oktatás, tudomány; kisebbségek, gyermek,- és ifjúságkorúak, idősek, 

leszakadók, elesettek. 

 Magát az Alkotmányt, az Alkotmánybíróságot, a hatalmi ágak 

különválasztottságát 

 A szubszidiaritás követelményének következetes érvényesülését alkotmányos 

garancia biztosítsa azáltal is, hogy a helyben felmerülő feladatok megoldására a 

források is helyben álljanak rendelkezésre. Pl. normatív támogatások formájában. 

 

A 2021. év legfőbb kihívása a szavazásra jogosultak felkészítése, az országgyűlési 

képviselőjelölti előválasztásokra, a 2022. évi választásra, a NAP központi tartalmi elemévé 

tétele lesz. Ennek elmélyülése a győzelem záloga, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 

legitimitásának legmagasabb szintű nép általi kinyilvánítása. 

 



10 
 
 

Ne magunkat dicsérjük, minket dicsérjenek!   

Tudjuk: sikeres a választási eredmény akkor, ha az együtt jár olyan fejlődő és fenntartható 

társadalmi, gazdasági, kulturális élettel, létbiztonsággal, amit a független, demokratikus, 

európai Magyar Köztársaság Alkotmánya garantál.  
 

Az új alkotmánynak a nemzetközi és ezen belül az európai értékek mellett közérthető 

választ és biztosítékot kell adnia: az ideológiai elfogultság, a feltételességek okozta 

torzulások kiiktatására, a jelen feszültségeinek feloldására, a rövid, közép és hosszútávú 

fejlődés garanciáira. 

 

A DESZ Koalíciós Kormánya Programjának bemutatását közérthetőbbé teszi az új 

Alkotmány értékvilága, és fordítva, – a Kormányprogram emberközelbe hozza az 

alkotmány esetleg elvontnak tűnő fogalmait. 
 

A „Felkelő NAP” Mozgalom, aminek a kibontakoztatását haladéktalanul meg kell kezdeni, 

majd folytatni az előválasztások és a kampány időszakában az alkotmányozási kényszer 

hívószavaira épül. Ilyenek a többi között:  

 

 életminőség, egészséges környezet, lakhatás, munkalehetőség és 

bér, vállalkozási szabadság, és kiszámíthatóság, 

 jog-, és közbiztonság,  

 a nyugdíjak értékállósága vegyes indexálással; 

 hatalmi ágak szétválasztása és személyi biztosítékai, azaz a 

pártpolitikai, kormányzati és más kötődések tilalma; 

(összeférhetetlenségi szabályok) 

 közélet tisztaságának biztosítékai, 

 területi, illetékességi elv (szubszidiaritás) érvényesülése, autonómiák 

védelme, különös tekintettel a kisközösségek és szomszédságokra; 

 alkotmányos védelem a közpénzeknek, az egészség ügyének, a 

szociális ellátásnak, az oktatásnak, a tudomány és a művészetek 

műhelyeinek,. 

 tájékoztatás – tájékozódás, közérdekű adatok,. 
 

A Mozgalomhoz csatlakozó valamennyi szervezet a maga hálózatában, tagsága körében 

szervezzen tematikus vitákat különös tekintettel a maga érdekszférájában feltáruló 

érintettségére, terjessze a „Felkelő NAP” Mozgalom röpiratait, felhívásait, amelyek 

magyarázatot adnak az Alkotmány valós szerepére a fenti és több más kérdésre nézve. 
 

A védelemnek egyben alkotmányos garanciát kell nyújtania a fenntarthatóságra és 

fejlesztésre is. 
 

Nem utolsó sorban csak egy új Alkotmány ad lehetőséget a haladéktalanul végrehajtandó 

és mélyreható személyi változtatásokra! 
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Ne magunkat dicsérjük, minket dicsérjenek!   

 

A fordulat három évének mérföldkövei 

 

Demokratikus Ellenzéki Szövetség (DESZ) létrehozása; Nemzeti Alkotmányozási Program 

(NAP) keretében „Felkelő NAP” Mozgalom meghirdetése; 

„Felkelő NAP” Mozgalom „Árnyékkormány”a és munkabizottságai megalakítása; 

Országgyűlési képviselő választás, Alkotmányozó Nemzetgyűlés. 

 

Cselekvési terv javaslat főbb mozzanatai 2020 – 21- 22 években 

A 2021. év legfőbb kihívása 

a szavazásra jogosultak felkészítése a tudatos döntésre. 

 

2020. DESZ   megalakulása, politikai nyilatkozat tétel. 

 

2021. DESZ  Az országgyűlési képviselő választás és az alkotmányozási folyamat 

tartalmi összekapcsolása, Nemzeti Alkotmányozási Program (NAP) 

 

CIVILHETES Független Közéleti Magazin  

 

Médiapartnerként közzé teszi a „Felkelő NAP” Mozgalom felhívását.  

 

„Felkelő NAP” Mozgalom 

 

 „Árnyékkormány”a és Irodája, (mint Kormányiroda) valamint munka- 

bizottságai és szekciói megalakítása,  

 

 Mit várunk a Mozgalomtól? Tájékoztató és háttéranyagok anyagok 

publikálása, az Alkotmány-előkészítő vitakörök, és más érdeklődők 

számára párbeszéd a választókkal. 

 

A Fidesz-KDNP és Kormánya, az Országgyűlés munkájának 

figyelemmel kísérése, kritikai elemzések, nyilvánosságra hozatala, 

(Sajtófigyelő: Civilhetes) 

 

DESZ Koalíciós kormányprogram készítés Stratégiai tartalmak alkotmányos 

szintre emelése. A választási kampánystratégia központi eleme a 4. 

Magyar Köztársaság kikiáltása, új alkotmány megalkotása. 
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Felkészülés választási kampányra az előválasztásra 

„ 

 

Felkelő NAP” Mozgalom – „Árnyékkormány” 

 

Javaslattétel jelöltállításra az előválasztáson, részvétel az 

előválasztásra történő mozgósításban és lebonyolításában, az 

előválasztás tisztaságának ellenőrzésében 

 

DESZ    Jelöltállítás – előválasztás 

 

DESZ – „Felkelő NAP” Mozgalom- „Árnyékkormány”  

 

Koalíciós kormányprogram nyilvánosságra hozatala, ami az 

alkotmányozási folyamat tartalmi keretei fogalmazódik meg.  Helyi 

vitakörök segédanyagokkal történő támogatása, látogatása. 

 

2022. DESZ – „Felkelő NAP” Mozgalom „Árnyékkormány”  

 

Országgyűlési képviselő választási kampány, mozgósítás 

Részvétel az országgyűlési képviselő választás lebonyolításában, a 

tisztaságának fokozott ellenőrzésében. 

 

DESZ    Országgyűlési képviselő választás – kormányalakítás –  

 

„Felkelő NAP” Mozgalom- „Árnyékkormány” 

 

„Árnyékkormány” átalakulása Bölcsek Tanácsává. 

DESZ Kormányzati bekapcsolódás a „Felkelő NAP”” Mozgalomba 

szakmai, szervezeti, anyagi támogatása 

 

Koalíciós Kormány – „Felkelő NAP” Mozgalom- Bölcsek Tanácsa 

 

Alkotmányozó Nemzetgyűlés előkészítése, részvétel a tartalmi és 

szervezeti lebonyolítás feltételeinek biztosítása
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Ne magunkat dicsérjük, minket dicsérjenek!   

 

Cselekvő részvétel! Rajtunk múlik! 

 

A 2020 – 2021 – 2022. sorsfordító évek a magyar közélet számára! 

 

Rajtunk múlik, hogy növekedjék a magyar állampolgárok cselekvő részvételi lehetősége a 

helyi és országos közélet – autonómiák – szabályainak alakításában.  
 

Ahhoz, hogy Orbán és bűntársai eltávolítása jelentősebb zavargások, véráldozatok nélkül 

következzen be széles körű és tudatos társadalmi támogatottságot, meggyőző választási 

eredményt kell elérnie a demokratikus ellenzéknek! (Arra e helyütt nem térek ki, hogy 

Orbán vezetésével az ellen oldal milyen hatalmas fegyvertárral rendelkezik, és hogy 

várhatóan semmitől nem riad vissza a hatalom megtartása, vagy visszavétele érdekében!) 
 

Tudatos választásról akkor beszélhetünk, ha a választó a jelöltet egyaránt tartja 

szimpatikusnak, felkészültnek, a társadalom erkölcsi normáihoz megfelelőnek.  
 

A DESZ Politikai és értéknyilatkozatából kiolvasható, hogy születőben van a Nemzeti 

Alkotmányozási Program. (NAP) 
 

Igazságos és békés, fenntartható társadalmi-, gazdasági-, kulturális fejlődést, a jogállami 

normákat betartó közéletet csak új kormány és megfelelő biztosítékokat nyújtó, az európai 

normáknak megfelelő Alkotmány képes biztosítani.  

Ennek azonban az a feltétele, hogy a különféle érdekhordozók – miként tették az (végre!) a 

demokratikus pártok a DESZ létrehozásával – egységes és szervezett Mozgalom 

keretében juttassák érvényre szándékaikat, elképzelésüket a jövő Magyarországáról, 

törekvésük szélesedjen kormányváltó Mozgalommá, az alkotmányozást kiváltó elsöprő 

erővé. 
 

 „Felkelő NAP” Mozgalom keretében mindenki számára a Mozgalom célját 

véleménynyilvánítási, javaslattételi, cselekvési teret biztosít. Politikai pártok, 

szakszervezetek és önkormányzatok, nyereségérdekelt és non-profit szervezetek, civil 

szervezetek kiközösségek és szomszédságok, magánszemélyek számára egyaránt. 
 

A „Felkelő NAP” Mozgalom széles körű felvilágosító munkával el kívánja érni, hogy a 

többnyire egymástól elszigetelt – elégedetlenségi megnyilvánulásokban feltáruló – ágazati 

érdektörekvések –, javaslatok megvalósítására új kormányzati szemlélet és alkotmányos 

keretek között megfelelő lehetőségek nyíljanak.  
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Ne magunkat dicsérjük, minket dicsérjenek!   

 

„Felkelő NAP” Mozgalom célja eléréshez: 
 

a Fidesz-KDNP megosztó és kirekesztő politikája, az Orbán kormány példátlanul 

centralizáló gyakorlata, a társadalmi életet végletesen atomizáló, a korrupt és urizáló, a 

hatalom mámorába tobzódó helyi alkirályok, igazságosztó vezérlő tábornokok, a 

mindenhez értő legfőbb vezér és szűkebb köre elleni szervezett fellépésen keresztül vezet 

az út! 
 

Az Orbán rezsim elleni fellépés nem öncél! 
 

Szavazóbázisának kisebb része törvényszegő, gátlástalan, cinikus, vagy egyszerűen 

puszta haszonélvező, középszerű karrierista, döntő többsége viszont az orbáni szociál-, 

nyugdíj-, és tájékoztatás-politikájának és az ezt támogató egyszeri jóléti intézkedések 

áldozata.  

Orbán Viktor és egyre zsugorodó szekértábora ma már ott tart, hogy hatalma megtartását 

kizárólag általa függésben tartott saját szavazóival és a közélettől, különösen a 

választásokon történő részvételtől elzárkózók révén tudja fenntartani.  

 

A rezsim eddig is minden eszközt felhasznált arra, hogy kritikusait megfélemlítse, 

lejárassa, ellehetetlenítse, tönkre tegye, elnémítsa. Erejét, lehetőségeit, de különösen 

kétségbeesése mértékében növekvő gátlástalanságát nem szabad lebecsülni! 
 

 

„Felkelő NAP” Mozgalomhoz kapcsolódó szervezetekre és személyekre nem kis feladatok 

várnak. El kell érni az orbáni éra áldozatait a munkahelyeken és az otthonaikban, a 

felsőoktatási intézményekben és az idősotthonokban. Szót kell érteni a politikából 

kiábrándultakkal, a szavazástól távol maradókkal. 
 

És nem kell foglalkozni az orbáni szóvirágokkal, rogáni 

propagandával, provokációs kísérletekkel, a megfélemlítésnek szánt 

kétértelmű cirádákkal saját mondanivalójukba szerelmes megmondó 

emberekkel, szakértőkkel, különösen nem a bayerzsolti mocsokkal! 

Ezekkel csak annyi dolog van, amennyit érnek azok, akik mondják és 

képviselik! 
 

A mozgalmi „terepmunka” a távolabbi célokról és annak garanciájáról az Alkotmányozásról 

és a ma és a holnap lehetőségeiről és teendőiről, a közelgő országgyűlési képviselő 

választásról közel jövőben reálisan biztosítható minőségi változásokról szóljon. 

 

Ha elegen vagyunk, minden háztartásba eljutunk! És elegen vagyunk! 

 

A rezsim tarthatatlanságának számos jele van, menjünk elébe a drámai összeomlásnak!  
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Nem szabad megvárni az éhséglázadást, a további jobbratolódást. 
 

Változatos eszközökkel a legszélesebb kőrben – helyi vitaköröktől a szakértői 

konferenciákig – párbeszédek formájában akár az utcán megvitatni és felismertetni, hogy a 

társadalmilag jogosan elvárt, a vitákban is kinyilvánított tartós változásokat, a DESZ 

társadalompolitikai céljait kormányváltás és új Alkotmány nélkül nem lehet teljesíteni.  

 

El kell és el is lehet érni azt, hogy az új alkotmányt valós és felismert társadalmi szükséglet 

kényszerítse ki és 2022 második felében Alkotmányozó Nemzetgyűlés hívja életre!  

 

Ennek érdekében a kibontakozó „Felkelő Nap” Mozgalom központi szervei, 

munkabizottságai és szekciói, a Mozgalomhoz csatlakozó sajtó tartalmi és módszertani 

segítséget nyújt a választópolgárokkal történő párbeszédhez. 
 

Támogatást nyújt a Mozgalom egységet kifejező arculata, tájékoztató irodája, a rotációs és 

tematikus szóvivői rend, a „terepmunkát” segítő tematikus elemzések, kampányanyagok, 

röpiratok, módszertani útmutatók letölthetősége, és sokszorosíthatósága, a fórumokon, 

vitakörökön előadóként, vitavezetőként személyes részvétel stb.  

 

A közélettől sokan elfordultak, belefáradtak, megtörtek! Mégis és mindezek ellenére – fel 

kell állni. Az Alkotmány a hétköznapjainkról szól! Nem engedhetjük, hogy végképp 

kicsavarják a nép kezéből! Párbeszéd, röpiratterjesztés az utcán, a munkahelyeken, 

lakóhelyeken, a lakóhelyi gyűléseken!  

 

Országos munkabeszüntetés helyett 2021. évben Országos Párbeszéd 

2022.-ben Kormányváltás, – Alkotmányos Nemzetgyűlés! 

Ez a teendő! 
 

A „Felkelő NAP” Mozgalom közvetlen támogatást is kér tagjaitól és szimpatizánsaitól: 

 

DESZ és a Mozgalomba csatlakozó további pártok, országos és helyi vezetői, és aktivistái, 

Európai Parlamenti, országgyűlési, helyi önkormányzati képviselői, a Mozgalom értékeit 

elfogadó valamennyi szervezet és személy részvételét különösen a helyi, élőszóban 

történő ismeretterjesztésben. 
 

Önkéntes segítség szükséges rendezvényszervezői, informatikusi és adminisztratív 

munkaterületeken. Nem nélkülözhető az anyagi támogatás sem (helység, eszköz (infotech. 

közlekedés, bútor) sokszorosítás, szállítás stb.  

 

Időben meg kell kezdeni a választási bizottsági tagságot vállalók csapatának a felállítását 

és képzését. 
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Ne magunkat dicsérjük, minket dicsérjenek!   

 

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 „Árnyékkormány”a 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 

tételéhez kötött és e mellett csak a korábbi választások során biztosított költségvetési 

támogatással a nyilvánosság előtt is elszámolt szervezet csatlakozhat.  

 

 „Felkelő NAP” Mozgalom (www.felkelőnap.hu) ernyőszervezetként nyitott a DESZ politikai 

és érték- nyilatkozatát és a Mozgalom szabályzatát elfogadó, az alábbiakban felsoroltak 

előtt: 

 

A Mozgalom munkájába bekapcsolódók területi és szakirányú szekciókba szerveződve 

képviselik az új Alkotmányban érvényesítendő érdekeiket,javaslatot tesznek az 

előválasztáson indítandó országgyűlési képviselő jelöltre. 

 

Munkaadói és munkavállalói; Önkormányzati; gazdasági; Szociális és 

egészségügyi; Kulturális és oktatási; Gyermek és ifjúsági; Vagyonosodási, 

összeférhetetlenségi; Közvagyonvédelmi; Szabadidő, sport. 

 

A területi szerveződés a közigazgatási felépítéssel párhuzamosan alakul. 

 

„Felkelő NAP” Mozgalom központi szervei, szekciói és területi munkájában, konkrét 

szerepvállalással, aktívan rész vesznek a DESZ pártjainak országgyűlési és EP képviselői.  

 

A DESZ, pártjai, mint a Mozgalom támogatója és résztvevője az „Árnyékkormány” és 

központi szervei szekciói számára lehetőségei mértékében biztosítja, saját infrastruktúrája 

használatát egyben felkéri tagjait: a „Felkelő NAP” Mozgalom választópolgárok körében 

végzendő munkában történő aktív részvételre. 

 

„Felkelő NAP” Mozgalom saját logóval, egységes internetfelülettel, arculattal „zászló”, 

jelmondatok alatt a csatlakozott szervezetek erőforrásai, hálózatai, tagjai útján szervezi a 

munkáját, jut el a választópolgárok legszélesebb köreihez.  
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A „Felkelő NAP” Mozgalom a tagtoborzás mellett technikai segítséget kér céljaival 

egyetértő a választópolgároktól.  

 

Tervezet 

 

A „Felkelő NAP” Mozgalom központi szervei, személyi összetétele, feladatai:  
 

„Árnyékkormány”,  
 

V 21 Csoport, és az Eötvös Károly Intézet delegálja az „Árnyékkormány” 

társelnökei, titkára, aki az iroda vezetője is, 1 - 1 tagot a DESZ pártjai és a szekciók 

delegálnak, 
 

 Szakértelmével, tapasztalataival, hazai és nemzetközi kapcsolati 

tőkéjével támogatja DESZ döntéshozó testületét, a tagszervezetei 

vezetőit, 

 Elemző, véleményeket, javaslatokat integrál és formáló, tervező, 

javaslattevő, tanácsadó, autonóm közösség 

 A támogatójaként DESZ oldalán részt vesz a választási kampányban, 

 Objektív kritikai szemlélettel figyelemmel kísérni a regnáló kormány 

munkáját, különös tekintettel a 2022. évi országgyűlési választásra 

közvetlen és azon túli jelentős hatással bíró döntésekre, 

 Rendszeresen – rendkívüli esetekben soron kívül – tájékoztatja a 

közvéleményt, felhívja a figyelmet a választások tisztaságát sértő, 

jelenségekre, 

 A választási győzelmet követően – további egy évig – az új kormány 

irányába tanácsadó testületeként működik.  

 

„Árnyékkormány”-iroda végrehajtás-szervező  

 

„Árnyékkormány” + DESZ és a szekciók szervezés szakirányú delegáltjai 
 

 Egységes arculat koordináció és nyilvántartás a szekciók irányába. 

 Központi rendezvények szervezése 

 A helyi rendezvények látogatásának, szervezése, előadók, vitavezetők 

delegálása 

 Az www.”Árnyékkormány”.hu web oldalon hozza nyilvánosságra a 

tevékenységét, fogadja az észrevételeket, véleményeket, javaslatokat. 

http://www.árnyékkormány.hu/
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Alkotmány-előkészítő Bizottság 
 

Eötvös Károly Intézet és az által felkért szakértők + DESZ pártjainak és a szekciók 

delegáltjai  

 

 A 4. Magyar Köztársaság Alkotmánya normaszöveg szintű 

javaslatának kidolgozása. 

 A társadalmi vitához, az országgyűlési képviselő-jelölti elő-, és 

országos választási kampányhoz szükséges tézisek és az értelmezést 

segítő tájékoztató segédanyagok írása, ill. az e tárgyban készülő 

anyagok lektorálása 

 Javaslattétel más forrásból származó anyagok közzétételére 

 További szakértők felkérése a tömegtájékoztatási munkára 

 Feldolgozza a társadalmi vita, során felmerülő, észrevételeket, 

javaslatokat. 

 

Országgyűlési Képviselő-jelölt Javaslattevő Bizottság (továbbiakban: Káder Bizottság) 
 

„Árnyékkormány” és a szekciók delegáltjai 

A személyi és szakmai megfelelés mellett követelmény a gyakorlatban bizonyított 

alkalmasság a közösség, ill. a választók képviseletére!  

 

Tájékoztató, szóvivői iroda www.felkelőnap.hu  

„Árnyékkormány” + DESZ és a szekciók média és infotech. szakirányú delegáltjai 

  

 A „Felkelő NAP” Mozgalom hírügynöksége 

 Kapcsolatot tart a Mozgalom médiapartnerével a CIVILHETES 

független Közéleti Magazinnal 

 Tájékoztató, vitaindító anyagokat, szórólapokat tesz közzé, 

 Ellátja a szóvivői teendőket, összehangolja a „Felkelő NAP” Mozgalom 

kommunikációját. 

 Kezeli a www.felkelőnap.hu  – www.”Árnyékkormány”.hu  oldalakat és 

info@felkelőnap.hu központi levelezési címet és a dokumentumtárat a 

Mozgalom Facebook oldalát. 

A „felkelő NAP” Mozgalom működésének rendjét, személyi feltételeit saját maga 

alakítja. Az alapszerkezet megtartása mellett a munkamegosztást a hálózat 

változásának és követelményinek megfelelően változtatja. 

http://www.felkelőnap.hu/
http://www.felkelőnap.hu/
http://www.árnyékkormány.hu/
mailto:info@felkelőnap.hu
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Ajánlás megfontolásra a  DESZ számára 
 

  

A DESZ az Országgyűlési képviselőjelölti előválasztást megelőzően hozza nyilvánosságra: 

 

 a leendő koalíciós kormány programja téziseit, prioritásként az 

Alkotmányozás iráni elköteleződését 
 

a választás hivatalos kampánynyitó rendezvényén  az év  második felében – 

figyelembe véve az – „Árnyékkormány” javaslatait -  
 

 a kormányzás első 200 napja törvényhozási prioritásait: 

. 

 Törvény az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megtartására, 

majd az ebből következő szervezeti és személyi 

konzekvenciákkal járó törvények  

Továbbá fontossági sorrend nélkül: 

 Választási törvény  

 Választási kampányok etikai szabályozása, a törvény 

megsértésének szigorú szankcionálása, időszakos letiltás, 

választási jogosultságból kizárás 

 Párt finanszírozási törvény 

 Hitéleti – állam – egyház – törvény (közpénz csak 

közszolgáltatásra!) 

 Önkormányzati törvény 

 Egészség-, oktatás-, szociális törvények 

 Ifjúsági és civilszervezeti torvény 

 Alapítvány (közpénzzel támogatott állami felügyelet a 

kuratóriumok tagsági viszonyinak átalakítása, a szenátusok 

jogaiba történő visszahelyezése. 

 Médiatörvény parlamenti – bizottsági – hatáskörébe vonni, 

(tanácskozási joggal MUOSZ – ombudsman – jogvédő 

szervezet) a törvény szigorítása (különös tekintettel a 
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közmédiára) megsértésének szigorú szankcionálása, időszakos 

letiltás, személyes felelősség érvényesítése. 

 Közpénz külföldre adományozásának országgyűlési 

felhatalmazás nélküli tilalmazása. 

 Ellenszolgáltatás nélküli reprivatizáció, visszavétel,  

Koalíciós kormány: 

 

1. Az új kormány hivatalba lépését követő 3 napon belül meghirdeti, 14 napon belül 

létrehozza az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Előkészítésének Bizottságát, azzal a 

feladattal, hogy 2022 év végéig az AN az OGY választások eredményének 

megfelelően, a Felkelő NAP Mozgalommal együttműködve megalkotásra kerüljön a 

4. Magyar Köztársaság Alkotmánya. 

2. A Felkelő NAP Mozgalom „Árnyékkormány”ának felkérése, ami a választásokat 

követően közreműködik az Alkotmányozási folyamatban, majd a kormány 

társadalmi kontroll és tanácsadó testületeként (Bölcsek) folytathatja közéleti 

tevékenységét. 

 

A választás, kormányalakítás utáni első lépés 3000-es blokkolási rendelet!  
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Alkotmányozó Nemzetgyűlés 

 

Az országgyűlési választás több mint népszavazás! 

Az országgyűlési képviselő-választás a legerősebb felhatalmazást ad, kötelezettséget 

támaszt az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására. 

 

Az új Alkotmány széles körű társadalmi Mozgalom eredményeként jelentős 

támogatottsággal Alkotmányozó Nemzetgyűlésen születik meg, az Országgyűlés többségi 

szavazással törvénybe iktatja! 

 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés  

 

 a „Felkelő NAP” Alkotmány-előkészítő Bizottsága által koordinált és 

véglegesített normaszöveg javaslatot vitat meg és fogad el!  

 

Alkotmányozó nemzetgyűlésen történő részvétel feltétele, hogy az érintett személy 

felkészültsége, addigi munkássága, közéleti aktivitása alkalmassá és méltóvá tette.  

 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés munkájában szavazati joggal vesz részt:  

 

 alkotmányozásban érintett jogi szervezetek delegáltjai, szakértői  

 a „Felkelő Nap” Mozgalom központi szervei és szekciói tisztségviselői 

és delegáltjai,  

 a Koalíciós Kormány az MTA delegáltjai,  

 valamennyi jelölt és megválasztott országgyűlési képviselői;  

 munkaadók és munkavállalók szakmai és érdekvédelmi szervezetei; 

önkormányzati szövetségek, fővárosi, megyei és megyei jogú 

önkormányzatok vezető választott tisztségviselői,  

 kisebbségi-, egyházak, vallási szervezetek; társadalomtudományi, 

kulturális intézmények és műhelyek; közép és felsőfokú oktatási 

intézmények szakmai és közösségi képviseletei; tantestületek, 

lakóhelyi, munkahelyi közösségek képviseletét ellátó személyek  
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Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen történő részvétel lehetőségét pályázat útján is 

biztosítani szükséges. Pályázhatnak természetes és jogi személyek kérdés benyújtási, 

tanácskozási, javaslattételi, joggal, – megfigyelői status, szavazati jog nélküli részvétel a 

plenáris ülés, vagy a szekciók munkájában. A pályázatot az „Árnyékkormány” írja ki és 

dönt elfogadásáról.  

 

Mivel az Alkotmányozó Nemzetgyűlés nyilvános megtartására a várható 

érdeklődére tekintettel pl. sportcsarnokban kerülhet sor.  

 

 Küzdőtéren a szavazásra jogosultak 

 A karzat első harmadában tanácskozási joggal,  

 feljebb közönségként. 

Az új Alkotmány megalkotását szolgáló eseményt kiemelt jelentőségének megfelelő 

felelősségteljes egyben ünnepélyes rendezvényként kell lebonyolítani. 

 

Köztársasági elnök-választás kiírása közvetlen választással. 
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További vitaindító gondolatok 

 

Felhívás az orbáni bűnlista összeállítására; történetek megírása; javaslat a honlap 

tartalmának bővítésére, témákra; felajánlások gyűjtése (anyagi – nem anyagi)  

 

A normaszöveg szerkesztő bizottságába biztosítani kell az MTA, a Velencei Bizottság 

standard elvárásait 

 

Képviseleti szabályok újragondolása, különös tekintettel az érdekelt közösség általi 

visszahívhatóságra 

 

Köztársasági közvetlen elnök választása, min-elnöki megbízás 2 ciklusra korlátozása 

 

A frakciófegyelem, nem korlátozhatja az egyéni képviselő parlamenti képviselőket területi 

érdek-képviseleti munkájában, ill. szavazatában. Nyilvános fellépése során 

párthovatartozása mellett meg kell nevezni választókerületét. 

 

Állam- és közigazgatásban a szervezeti kultúra rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése! 

 

Az egyéni választókerületi képviselők megnevezése során a pártbeli hovatartozás mellett a 

választókerületet természetben is azonosítható módon minden esetben meg kell nevezni.  

Közbizalmat élvező személyek fokozott büntetőjogi és anyagi felelősségének 

alkotmányban történő rögzítése. 

 

Részben vagy egészben állami-, ill. közpénz hozzájárulással létesített alapítványok 

kuratóriumai teljes körű átvilágítása, elszámoltatása, jogállásának tagjai személyes anyagi 

felelősségének meghatározása. 
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Közpénzek feletti ügyekben döntéshozók személyes erkölcsi és anyagi felelősségének 

kiterjesztése. (Közpénzből fizetendő, büntetések kártérítések, sérelemdíjak, jogorvoslati 

költségek) 

 

Utólag törvénytelennek, illetve károsnak minősülő testületi döntések személyi 

felelősségének vizsgálta a szankcionálás kidolgozása. 

 

Alkotmányvédelem: 

Az Alkotmány a társadalmi élet fundamentális szabályrendszere. Stabilitása megköveteli, 

hogy az Alkotmány önmagát is védje a változó politikai kurzusok önérdekeitől.  

 

Összeférhetetlenségi szabályok szigorítása a közszolgálati szervek és intézmények  

vezetői tisztségviselői, felügyelőbizottsági posztokkal szemben, különös tekintettel  

párttagság, párttisztségek, párt képviseletében, pártapparátusokban végzett munkára, 

illetve politikai párt iránti nyilvános elkötelezettségre. Párt tisztségből döntési joggal járó 

köztisztségbe minimum 3 év moratórium szükséges.  

 

Helyi adók, saját bevételek feletti rendelkezések – pl. kormányzati elvonás – lehetősége 

nem veszélyeztethetik az adott település működőképességét. Arányosítani és maximálni 

kell a szolidaritás c-imen elvonható befizetés mértékét. 

 

Árnyékalkotmány – mint szamizdat tézisek és magyarázatok 

Választási ígéretek között – kiemelten Alkotmányozó Nemzetgyűlés és annak tézisei  
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(1. sz. melléklet) 

Megvan az ellenzéki összefogás programja is: 13 pont! 

Magyarország  

2020. 12. 20. – 20:11 

 

Hat ellenzéki tömörülés – négy párt és két Mozgalom – közös közleményben adja hírül, 

hogy „Az ellenzéki pártelnökök idei utolsó ülésén megszületett a döntés: az ellenzék közös 

listán indul a 2022-es országgyűlési választáson, ezzel is kifejezve a nemzet egységét…” 

Az ellenzéki pártelnökök idei utolsó ülésén megszületett a döntés: az ellenzék közös listán 

indul a 2022-es országgyűlési választáson, ezzel is kifejezve a nemzet egységét, amely 

egység egyszerre fogja elhozni a kormány- és a korszakváltást Magyarország számára. 

Az ellenzéki pártelnökök mai döntésükkel kijelölték az összefogás kereteit: mind a 106 

körzetben közös jelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel, közös programmal és immár 

közös listával fogják lebontani az Orbán-rendszert, megadva a nemzetnek mindazt, amit a 

rendszerváltáskor megígértek neki: szabadságot és jólétet. 

Az ellenzéki pártelnökök egyben elfogadták a közös listaállítás feltételeit tartalmazó 

Korszakváltás Garanciái című dokumentumot is, amelyben kinyilvánítják: szövetségük célja 

megteremteni a független, élhető és büszke Magyarországot. 

Ennek érdekében a közös listát állító pártok vállalják, hogy csak olyan személyeket 

indítanak képviselőjelöltként, akik nem vettek részt korrupciós bűncselekményben és nem 

játszottak össze a Fidesszel. Azzal a párttal, amelyik még a válságban sem segítő jobbost, 

bértámogatást nyújt a magyaroknak, helyette az iparűzési adón keresztül vérezteti ki az 

ellenzéki vezetésű önkormányzatokat, még tovább nehezítve a lakosság védelmét. 

A pártelnökök hitet tettek amellett: véget vetnek annak, hogy a hatalom egymás ellen fordít 

magyart a magyarral. Ezzel szemben vállalják a jólét és a társadalmi béke megteremtését, 

a közélet megtisztítását, a jogállamiság helyreállítását és a múlttal való szembenézést, 

beleértve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát is. 

A nemzet iránt érzett felelősség összeköt bennünket ez a felelősség pedig erősebb 

mindennél. Az ellenzéki összefogás a mai nappal megszületett. 

 
2020. december 20. Demokratikus Koalíció Jobbik Magyarországért Mozgalom Lehet Más a Politika Magyar Szocialista Párt 

Momentum Mozgalom Párbeszéd Magyarországért Párt 

 

 

 

 

 

Egy napra rá közzétették a programot is, szintén mind a hat párt aláírásával.  
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Íme, az ellenzék 13 pontja “a korszakváltásért. Magyarországért, a köztársaságért!” 

1. A 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltet 

állítanak, akinek személyéről a választópolgárok döntenek az előválasztásokon. 

2. Az együttműködésben részt vevő ellenzéki pártok megállapodtak abban, hogy mind a 

106 választókerületben közös egyéni képviselőjelöltet állítanak. A közös képviselőjelöltek 

kiválasztásába a pártok bevonják a választókat is, akik az előválasztások során dönthetnek 

arról, hogy a választókerületükben ki képviselje őket az országgyűlési választásokon. 

3. A közös listát állító pártok kizárólag olyan képviselőjelöltek indulását támogatják, akik 

átesnek az magyar nemzet érdekében végzik képviselői feladatukat. 

4. A közös listát állító pártok határozottan elutasítják olyan képviselőjelöltek támogatását, 

akik emberi méltóságot sértő kijelentéseik, Fidesszel való elvtelen összejátszásuk, 

korrupciós cselekményekben való bizonyított részvételük vagy egyéb törvénysértő 

tevékenységük miatt nem méltók a korszakváltást akaró választópolgárok bizalmára. 

5. A közös listát állító pártok vállalják, hogy kormányzásuk során megtisztítják 

Magyarország közéletét az azt hosszú ideje mérgező rendszerszintű korrupciótól, véget 

vetnek az oligarchák gátlástalan vagyonszerzésének, és megteremtik a feltételeit annak, 

hogy a NER korrupciós cselekményeinek elkövetői a független igazságszolgáltatás előtt 

feleljenek a tetteikért. Ennek érdekében a pártok vállalják, hogy visszaállítják az ügyészség 

és a bíróságok függetlenségét, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, valamint egy 

széles körű átláthatósági csomag elfogadásával transzparenssé teszik a kormányzat 

közpénzfelhasználását és a pártfinanszírozási rendszert. 

6. A közös listát állító pártok helyreállítják a sajtószabadságot, a tekintélyelvű rezsimekben 

tapasztalt hazug és gyűlöletkeltő pártpropagandát sugárzó közmédia helyett 

kiegyensúlyozott, minőségi közszolgáltatást teremtenek, illetve vállalják az állami 

hirdetések és közpénzből fizetett kampányok törvényi szintű korlátozását. 

7. A közös listát állító pártok vállalják, hogy minden valós társadalmi támogatottságú 

politikai párt és a civil társadalom bevonásával új alkotmányt hoznak létre, amit 

népszavazással erősítenek meg. A közös listát állító pártok eltökéltek abban, hogy az 

Alkotmánybíróságot újra az alkotmány és minden magyar ember alkotmányos jogainak 

megbízható őrévé tegyék, visszaállítva ezzel korábbi tekintélyét, függetlenségét, és 

visszaadva a regnáló kormány féktelen hatalomvágyának áldozatul esett jogköreit. 

8. A közös listát állító pártok vállalják, hogy új választási törvényt alkotnak, amely az 

arányosság és igazságosság elvein alapul, nem kedvez egyoldalúan egyetlen politikai 

szervezetnek sem, viszont képes megakadályozni a kamupártok közpénzrablását. 

9. A köztársasági elnök nem lehet többé egy egyszerű báb, erős legitimitással és 

személyes integritással kell rendelkeznie, hogy a nemzet egységét szimbolizálva, valódi 

hatalmi ellensúlyt képezve tölthesse be a feladatát. A közös listát állító pártok ezért 

vállalják, hogy a köztársasági elnök megválasztását közvetlenül a választópolgárok kezébe 

helyezik. 
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10. A közös listát állító pártok vállalják, hogy bepótolják az 1989-1990-es rendszerváltás 

fájó mulasztását, és nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. 

11. A közös listát állító pártok vállalják, hogy a fenntarthatóság elvei szerint kormányoznak, 

szembenéznek az ökológiai és klímaválság jelentette kihívással, és központi kérdésként 

kezelik a természet- és klímavédelem, a klímaalkalmazkodás és az igazságos átmenet 

ügyét. 

12. A közös listát állító pártok vállalják, hogy összetartó, igazságos és biztonságos 

társadalmat építenek, ahol a jogaikban megerősített dolgozók tisztességgel megélnek a 

munkájukból, a nőknek a férfiakkal azonos fizetés és megbecsülés jár, az idősek 

méltányos nyugdíjat kapnak, az állam mindenki számára garantálja a minimális 

létfeltételeket és a minőségi közszolgáltatásokat, és kiemelten támogatja a leszakadó 

térségek, régiók gyorsabb fejlődését. 

13. A közös listát állító pártok vállalják, hogy a megosztás és gyűlöletkeltés helyett 

társadalmi békét teremtenek, és azon fáradoznak, hogy begyógyítsák a magyar 

társadalomban máig elevenen élő történelmi sebeket. 

 

Demokratikus Koalíció Jobbik Magyarországért Mozgalom Lehet Más a Politika Magyar Szocialista Párt Momentum 

Mozgalom Párbeszéd Magyarországért Párt



28 
 
 

Ne magunkat dicsérjük, minket dicsérjenek!   

(2.sz. melléklet) 

 

Saját képére 

XXIII.évf.15. szám (2011.04.14)  

 

A legújabb kormányzati irányvonal szerint a nép erőltette az alkotmányozást, és a 

megalkotásában is tevékenyen részt vett. Olyan is lett.  

Alkotmányról Orbán Viktor a választások második fordulóját követő nemzetközi 

sajtótájékoztatón beszélt először. Igaz, éppen abban az összefüggésben, hogy "semmilyen 

gyors alkotmányozásra, átrendezésre, új hatalmi konstrukciókra nem kell számítani", mivel 

először a közbiztonság helyreállításával és a gazdasági növekedés megindításával kell 

foglalkoznia a frissen létrejött "Nemzeti Együttműködés Rendszerének". Május 19-én a 

Nemzeti Konzultációnak nevezett eseménysorozat egyik állomásán viszont azt mondta: "Új 

Alkotmány lesz természetesen, kétharmados fölénnyel rendelkező parlamenti erő nem 

teheti meg, hogy hatályban hagy egy 1949-es keltezésű Alkotmányt." A határidő azonban 

ekkor még 2012 vége volt. Egy héttel később, a kormányprogram parlamenti 

ismertetésekor már ezzel állt elő: mivel a köztársaság kikiáltása óta eltelt huszonegy évben 

nem született új alaptörvény, a kormányzati hatalom felfogása eltorzult, szembefordult az 

emberekkel. Az emberek most azzal bízták meg a törvényhozást, hogy a következő négy 

évben alkossa meg az új társadalmi szerződés alapján az ország új Alkotmányát. "A 

választók akaratából mi egyben alkotmányozó nemzetgyűlés és rendszeralapító parlament 

is vagyunk" – mondta. Ehhez képest két héttel ezelőtt, a kész normaszöveg parlamenti 

vitájában a kormányfő úgy emlékezett: a választások két fordulója között világossá tették a 

szándékukat, ezért "mindenki pontosan tudta", hogy kétharmad esetén itt bizony 

alkotmányozva lesz. A kormány olyannyira meggyőzte magát önnön múltbeli 

őszinteségéről, hogy a médiatörvény óta ismét egyre aggodalmasabban szemlélődő 

Európai Parlamentnek küldött anyagában is ugyanezt állította. 

 

 

 

 

Előkészületek 

 

Arról hosszas elméleti vitákat lehet tartani, hogy a kampányban pontosan mit kell, vagy 

nem kell a választók orrára kötni - a legmegengedőbb nézet szerint mindegy, mert a 

sunnyogást úgyis kormánybuktatással honorálják a választók. Könnyen elképzelhető, hogy 

például az egykulcsos adó bevezetése inkább érdekelte volna a választókat, mint az 

esetleges alkotmányozás. Az is egyértelmű, hogy jogi értelemben valóban alkotmányozó 
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felhatalmazással rendelkezik a jelenlegi kormánytöbbség, bár egy tényleg a többség által 

megbecsült és elfogadott alaptörvény létrehozásához a kevesebb, mint hárommillió 

választópolgárra hivatkozni bizonyosan kevés. Valódi meglepetést ezzel együtt sem 

jelenthetett az orbáni alkotmányozhatnék: nem véletlenül vádolták ezzel a választások előtt 

a jelenlegi ellenzéki pártok (és számos publicista) a Fideszt. Ráadásul Orbán 2009-ben, a 

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület egyik rendezvényén kétségtelenül megjegyezte, 

hogy "előbb-utóbb" kell egy új alkotmány az "ideiglenes" helyett, persze a közjogi rendszer 

felforgatása nélkül. A jelenlegi alaptörvény a kormányzati állítással ellentétben egyrészt 

természetesen nem "sztálinista" (a régi jogszabályból gyakorlatilag csak a számozását 

örökölte), másrészt messzemenőkig kiállta az idők próbáját, és csak azért "ideiglenes", 

mert még a szabad választások előtt fogadta el az állampárti parlament. A "végleges" 

alaptörvény megalkotásának lehetősége éppen ezért folyamatosan napirenden volt; 

megpróbálta a Horn-kormány, eljátszadozott a gondolattal a Medgyessy-kabinet is, Orbán 

Viktor habitusa alapján pedig aligha meglepő, ha a mostani miniszterelnök is erre 

hivatkozva próbálja eljátszani az államférfit. Az alkotmányozás mindig mindenhol politikai 

aktus, ezért a keletkeztető szándéknál sokkal fontosabb, hogy milyen körülmények között 

készül, milyen széles körre alapozza a legitimációját, milyen demokrácia felfogást tükröz, 

valamint szakmailag mennyire használható. 

Júniusban országgyűlési határozattal létrehozták az alkotmány-előkészítő bizottságot, 

amelynek 26 Fideszes, négy KDNP-s, hét szocialista, hat jobbi kos és két LM P-s tagja 

volt. A Salamon László vezette testület saját menetrendje szerint úgy tervezte, hogy "az 

alapvető államhatalmi ágak és az Alkotmányban intézményesített állami szervek 

képviselői, valamint az alkotmányjog tudománya művelői" szeptember 30-ig elkészítik a 

koncepcionális javaslataikat, majd ezek felhasználásával az egyes munkacsoportok 

részkoncepciókat gyártanak, ezekből november 30-ig egységes szöveget gyúrnak, kicsit 

még vitatkozgatnak, és decemberben mehet a szöveg a parlament elé. A legtöbben már 

akkor elképedtek: ha egyszer nincsen alkotmányozási kényszer, mi végre a kapkodás. Az 

LMP felvetette, hogy talán előbb meg kellene tervezni a szövegezés folyamatát, különben 

egy összecsapott, csak a kormánypártok álláspontját tükröző és a gyakorlatban 

használhatatlan szöveg lesz a vége. Salamon László nem értette a problémát, hiszen csak 

az alapelveket kell lefektetniük, arra meg elég három hónap. A bizottság mellett Orbán 

Viktor létrehozott egy másik testületet is, melynek érdekes módon szintén az Alkotmány 

koncepciójának kidolgozására szólt a mandátuma. A csapatot Boross Péter, Pálinkás 

József, Szájer József, Schöpflin György, Stumpf István és Pozsgay Imre alkotta - utóbbi 

kétségtelenül "az alkotmányosság működésével kapcsolatban nagy gyakorlati 

tapasztalattal rendelkező személy", hiszen részben miatta szerepel a hatályos 

alaptörvényben az ideiglenességre utaló megállapítás. Az viszont egy percig sem volt 

világos, hogy a miniszterelnök által felkért kis bizottságnak mi a viszonya a másikhoz, 

illetve a készülő koncepcióhoz. Bárándy Gergely, a nagy bizottság szocialista tagja 

elképzelhetőnek tartotta, hogy esetleg mégis a hatok írják majd az Alkotmányt - ha ugyan 

már meg nem írták. 
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Az egyébként alapvető fontosságú eljárási kérdések azonban hamarosan elveszítették a 

jelentőségüket. Amikor októberben a parlamenti többség megvonta az akadékoskodó 

Alkotmánybíróság lényeges hatásköreit, az MSZP és az LMP kiszállt az előkészítő 

bizottságból. Pár hétre rá a Jobbik is így tett, miután szokásos mániáit - az államfő nép 

általi megválasztása, a mentelmi jog eltörlése, az országgyűlési képviselők 

visszahívhatósága stb. - nem támogatta a testület. A miniszterelnöki tanácsadói testület 

tevékenysége végig homályban maradt - leszámítva Boross Péternek a királyságra tett 

megjegyzéseit vagy a nők társadalmi helyét kijelölő gyöngyszemeit -, mígnem Szájer 

József egyszer csak internetes fórumot indított. Az elvi véleményezési határidő után 

Gulyás Gergellyel, az alkotmány-előkészítő bizottság Fideszes alelnökével közösen 

gründolt felület Bárándy Gergely vagy Kónya Imre véleményének éppúgy helyet adott, mint 

az Örs vezér téri járókelőknek, illetve az alapjogi kérdésekben megkerülhetetlen Torgyán 

Józsefnek. 

 

B terv 

 

Ám minden erőfeszítés ellenére az elvileg vagy hetven intézmény véleményét összegző, 

decemberre elkészített koncepció olyan silány minőségű volt, hogy annak jelentős részével 

maga a kormány sem értett egyet. Az alapelveket rögzítő szöveg az Alkotmány 

megváltoztatását két egymást követő országgyűlés kétharmados szavazatához kötötte 

volna (persze csak a későbbiekben, a mostanira még nem vonatkozott volna), effektíve 

megtiltotta volna az abortuszt, a magyar zászlóba címert álmodott, a címerbe tölgyfalombot 

stb., stb.  

A február eleji kormánypárti frakcióülés úgy döntött aztán, hogy a "közös" tervezettel nem 

bajlódnak tovább, inkább a Szájer József, Gulyás Gergely és Salamon László alkotta 

szövegező bizottság készítse el a kormánypárti normaszöveget - egyúttal várják a többi 

párt tervezeteit, majd párhuzamosan vitatják meg a javaslatokat (lásd: Felhívás keringőre, 

Magyar Narancs, 2011. március 3.). Az MSZP és az LMP viszont az alapvető garanciális 

elemek - négyötödös elfogadás, az Alkotmánybíróság jogköreinek helyreállítása, az új 

Alkotmány megerősítése a következő országgyűlés kétharmada vagy népszavazás útján - 

biztosítása nélkül továbbra sem volt hajlandó beszállni. A Jobbik pedig önálló javaslattal 

nem állt elő, viszont vállalta a részvételt a parlamenti vitában. 

A március 14-én beterjesztett egypárti (esetleg másfél párti) tervezet keletkezésének 

pontos körülményei ennélfogva nem ismertek, de a szöveg alapján a pedigréje jórészt 

felfejthető. Értelemszerűen sok tézist megtart a jelenlegi alaptörvényből, merít az 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006-os, Petrétei József irányításával megírt 

tervezetéből, a legordítóbb hibákat kiszűrendő a vonatkozó részek nyilvánvalóan jártak a 

Honvédelmi és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál (bár formális egyeztetés nem volt). A 

készítők feltehetőleg figyelembe vették Jakab András alternatív alkotmánytervezetét is, 

odafigyelve persze, nehogy a legfontosabb hatalmi ellensúlyok közül is valamit 

átültessenek. A történeti Alkotmánytól a Szent Koronára utaláson keresztül a Magyar 
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Köztársaságot Magyarországgá átnevező felbuzdulásig sok minden legalábbis 

visszaköszön Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettesének alkotmányjogi gondolatai 

közül is. A KDNP rigolyái végül részben bennmaradtak a szövegben, igaz, megszelídítve: 

a magzati élet védelmének megfogalmazásából legalábbis nem feltétlenül következik az 

abortusztilalom, és a melegházasság esetleges későbbi engedélyezését sem az 

alaptörvény fogja ellehetetleníteni. Az örökre megváltoztathatatlan Alkotmány sem valósul 

meg, talán a kormány rájött, hogy akár ő is akarhatja még módosítani. 

Ami az alkotmánybírósági jogkörök csorbítását illeti, a Fidesz kezdetben azt sejtette, hogy 

idővel visszaadja az AB jogköreit. A pénzügyi törvényeket a Salamon-féle változatban is 

vizsgálhatta volna a testület, Gulyás Gergely és Szájer József pedig több ízben is a 

korábbi helyzet visszaállítására esküdözött, de ez végül mégsem történt meg. 

A homályos keletkezéstörténetre tekintettel kifejezetten visszás, ahogy a kormánypárti 

megszólalók újabban az "eltitkolt" Gyurcsány-alkotmányon műfelháborodnak. A Petrétei-

dolgozat idején nem zajlott alkotmányozási folyamat: a célja mindössze annyi volt, hogy 

amennyiben egyszer a politikai felhatalmazás birtokában valaki nekilát, legyen legalább 

egy kiinduló szakmai alapanyag - ami, mint azt látjuk, mostanság sem ártott volna. A több 

helyről összeszedett, de az ellenzéki pártokkal nem egyeztetett, ki nem érlelt, erőltetett 

ütemben végigzavart fideszes tervezet törvényszerűen vezetett a szöveg 

eklektikusságához (a tartalmi kritikáról lásd interjúnkat Tordai Csabával: "Minősíthetetlenül 

rossz kodifikációs munka", Magyar Narancs, 2011. március 17.). Nem véletlenül tart az 

ilyen munka fejlett demokráciákban évekig, szélsőséges esetekben évtizedekig. 

Figyelemre méltó, hogy nem találtatott olyan konzervatív (jobboldali, kormányhoz közel 

álló, tetszés szerinti kifejezés használható) alkotmányjogász, aki szerint az új Alkotmány 

bármiben is felülmúlná a régi "elavultat". 

 

Titkok és hazugságok 

 

Miután a választók úgymond kikövetelték az alkotmányozást, a szövegezést pedig a 

kormánytöbbség – állítása szerint a lehető legszélesebb bázis bevonásával – megejtette, 

még hátravolt a választópolgárok közvetlen megszólítása. A folyamat legszánalmasabb 

epizódjaként kiküldték a 12 pontos kérdőíveket. A legfontosabbnak ítélt kérdések 

kiválasztása semmilyen logikát nem követ, és a 12-es számot is legföljebb a kirakatjelleg 

indokolja. Legtöbbjük manipulatív (mivel közhelyes megállapítások bekarikázására sarkall), 

vagy csak annyira kíváncsi, hogy foglalkozzon-e az adott témakörrel az Alkotmány 

(valahogy), esetleg szimplán megválaszolhatatlan – eredménye az égvilágon semmire 

nem kötelez. A kormányzati gondolkodásmódot mégis jól illusztrálja: a kérdőív több helyütt 

a kormányt nevezi meg törvényalkotónak, fel sem merül, hogy ez (legalábbis egyelőre) a 

parlament reszortja. A visszaküldött állítólag 900 ezer válasz felhasználásáról annyi 

tudható, hogy hatásukra kimarad az Alkotmányból a gyerekek után járó szavazati jog, és 

bekerül a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés - ez volt tehát a társadalmi vita. (Amúgy 
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mindkét intézkedés ütközik az uniós normákkal; legalább az egyik kiesett. A halálbüntetés 

visszaállításáról nem kértek állampolgári állásfoglalást.) 

Miután a kormány elbüszkélkedett az Európai Parlamentnek a választók által explicite 

megrendelt alkotmányozásról, a tíz hónapja lázasan folyó társadalmi-szakmai vitáról, kicsit 

talán túlozva megemlítette az uniónak, hogy az új normaszöveg visszaadta az 

Alkotmánybíróság jogköreit, nem tartalmazza a tényleges életfogytiglani 

szabadságvesztést, illetve kizárja a határon túli magyar állampolgárok választójogát – és 

már tényleg csak a végső simítások vannak hátra. 

A parlamenti vitában mintegy másfél száz módosító indítványról kellett dönteni. A független 

képviselők módosítóiból (ideértve az egy szem díszbaloldali Szili Katalin végeláthatatlan 

fontoskodásait), csak lényegtelen változtatást fogadtak el. A Jobbik igényei - a 

halálbüntetés visszaállítása, a jegybanki függetlenség eltörlése, vagy a "büszkék vagyunk 

Árpád fejedelmünkre, aki visszafoglalta Attila Kárpát-medencei örökségét" szövegrész 

szerepeltetése - elbuktak. A túlnyomó többségükben nyelvtani és stiláris korrekciót, illetve 

néhány tartalmi újítást hozó kormánypárti módosítások viszont kivétel nélkül átmentek. 

Például az, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő bírók nem ítélkezhetnek, hogy a megyéket 

mégse nevezik át vármegyékké, vagy hogy a hivatalos magyar fizetőeszköz nevét 

szerepeltetik az alaptörvényben. A jelenlegi hatalom bebetonozását szolgálta eddig is a 

2019-ig hivatalban levő legfőbb ügyész, a 12 évre megválasztott számvevőszéki elnök - 

ezt a "csapatot" egészítené ki a tervezet az Alkotmánybíróság elnökének kétharmados 

parlamenti megválasztásával, a Legfelsőbb Bíróság Kúriává átnevezése ürügyén új főbíró 

kinevezésével, és az ombudsmani rendszer átalakításának apropóján véghezvitt 

személycserékkel. Az egyik módosító indítvány pedig az elérhető maximumot célozta meg: 

a jegybanktörvény kétharmados lesz, és a Magyar Nemzeti Bank alelnökeit ezentúl nem a 

jegybankelnök jelöli, hanem egy személyben a köztársasági elnök jelöli és nevezi ki. 

Az új Alkotmányt nem fogja megerősíteni népszavazás vagy a következő Országgyűlés 

minősített többsége. Ez - minden kormányzati hivatkozással szemben - ellenkezik az 

európai gyakorlattal (lásd: A néppel tűzön-vízen át!, Magyar Narancs, 2011. február 24.), 

pedig más országokban a legkevésbé sem divat az egy (másfél) párti alkotmányozás. Az, 

hogy a leendő alaptörvény mennyire rontja le a magyarországi parlamentarizmus 

minőségét, mennyire korlátozza a politikai versenyt, csak idővel érezteti hatását a 

mindennapokban. Az viszont biztos, hogy az alkotmányozás feladatát a Fidesz-KDNP-

többség éppoly magas színvonalon abszolválta, amilyen nívón korábban megoldotta a 

gazdaság gondjait és a közbiztonság problémáját. 

Mészáros Bálint 

 

 


