ETIKAI KÓDEX

A demokrata ellenzéki szövetség azért jött létre, hogy leváltsa, meghaladja a
társadalom megosztására építő politikai kultúrát Magyarországon. Az a célunk, hogy
Magyarország újra egy olyan európai köztársaság legyen, ahol minden körülmények között
tiszteletben tartják az alapvető szabadságjogokat, a jogállami normákat és a demokráciát. Mi,
demokraták, hiszünk az együttműködés erejében, a konstruktív vitában, az építő kritikában,
az előremutató párbeszédben. Meggyőződésünk, hogy Magyarországnak olyan új kormányra
van szüksége, amely tiszteletben tartja mások véleményét. Amely lehetőséget és teret biztosít
a különböző álláspontok megismerésére és azok összeütköztetésére.
Az előválasztás célja az, hogy a polgárok segítségével válasszuk meg azokat a
jelölteket, akik a demokratikus pártok értékrendjét a leghitelesebben és
legeredményesebben tudják képviselni. Célunk, hogy megtaláljuk azokat a jelölteket, akik a
demokratikus értékek iránt elkötelezett szavazókat programjukkal a legnagyobb sikerrel
tudják megszólítani. Az előválasztásban résztvevő pártok vállalják, hogy a közösen elfogadott
etikai kódex alapján fognak kampányolni, és az előválasztás eredményét tiszteletben tartva
segítik a győztes jelöltek további munkáját a kormányváltás érdekében.

ELŐVÁLASZTÁSI ETIKAI KÓDEX – NYILATKOZAT

Mi, a demokrata ellenzéki szövetség tagjai, felismerve, hogy hazánk közbeszéde és a
közéletben zajló kommunikációja súlyos társadalom rombolással jár, arra az elhatározásra
jutottunk, hogy közösen kívánunk tenni ennek megváltozásáért is. A kormányváltás melletti
elsődleges feladataink közt kezeljük a politikai kommunikáció normalizálását. Emiatt az etikai
kódexben meghatározott előválasztási szabályokat önmagunkra nézve kötelező érvényűnek
tekintjük – leszögezve, hogy egy olyan országért dolgozunk, ahol az alábbi pontokat kivétel
nélkül kötelezőnek fogadja el önmagára nézve.
Alulírott Csabalik Zsuzsanna, a Civil Bázis (párt neve) előválasztáson induló jelöltje, az
előválasztási kampányban az alábbi pontok betartását vállalom:

1. Tiszteletben tartom jelölt társaim emberi méltóságát, magánéletének szentségét.
Politikustársam vallása, családi állapota, nemi identitása, szexuális orientációja nem
képezheti a kampány részét.
2. Fontosnak tartom a demokratikus vitát, a programok és elképzelések ütköztetését. A
kampány során ennek megvalósulásáért felelős demokrataként dolgozom.
3. Célom a közéleti folyamatok morális és tömegkommunikációs válságának
felszámolása, jelöltként magam is ezért dolgozom.
4. Az előválasztási kampányban a nyílt verseny szellemében dolgozom. A saját
elképzeléseim helyességét, alkalmasságomat bizonyítom, jelölt társaimmal szemben
lejáratókampányt nem folytatok.
5. A médiatérben fellelhető kapcsolataimat és kampány során használt egyéb
kommunikációs csatornákat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába
állítom! A lejártó kampányok minden formáját elutasítom, azokkal szemben fellépek.
6. Minden törvényes eszközzel fellépek a kormányzati hazugság kampánnyal szemben.
7. Amennyiben a jelölt társaimmal szemben etikátlanul lépek fel, azzal az ellenzéki
szövetségi rendszernek ártok – mivel azt a kormánypártok jelöltjei és médiatere a
teljes ellenzék lejáratására használja majd –, ezért minden körülmények közt
tartózkodom ettől.
8. Vállalom, hogy az előválasztás során a fentiekben értékrend és pontokba szedett
magatartási kódex alapján kampányolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelölt
társaim ellen irányuló támadásom az etikai kódexben meghatározott pontok
megsértésével jár, a szövetséges pártok szankciókat határozhatnak meg velem
szemben.
Miskolc, 2021. július 19.
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Jelölt

Az etikai kódex működési mechanizmusának ügyrendi és intézményrendszeri felépítése az
Országos Előválasztási Bizottság hatásköre.

