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ÉRTÉKNYItATKozAT

arra,
é|őszörnyí|ik
va|ódiesély
évtizedben
Magyarország
egyújkorszakkapujábaért.Az e|mú|t
hogy a magyarnép lerázza magáró| a Fidesz-KDNPkorrupt és becste|enura|mát.Hiába
próbá|jaellehetet|eníteni
a köze|gő bukásától íettegő
az ellenzékipártok együttműködését
pártok készená||nakmegadni
miniszteÍelnök,a kormánwá|tásm€ l |ett e|köte|ezette||enzéki
Az országiránti
módosÍtásaira.
a megfele|őVá|aszta vá|asaójogitörvény antidemokratikus
történe|mi fele|ősségünktudatában közös |istát á|lítunk a köze|tó országgyűlési
foguk
választásokon,és egymássaI,i||etveminden, vá|tozástakaró po|gár|alegységbén
IeVá|tani
az egypártitú|hata|mat
kiépítőFideszt.
A közös Vá|asztási|ista azonban nem je|enti az ellenzékipá.tok összeo|Vadását,hiszen
pártjaink Vi|ágosértékrenddel
és öná||ó identitássalrende|keznek.Bár számos politikai
kérdésben
egymástó|e|térőe|képze|éseket
va||unk,a korszaM|tás kapujábanfé|retesszük
fontos
ezeketa kü|önbségeket,
ésarrakoncentrá|unk,
ami összeköt bennünket.Mindeme||étt
pártok
is biztosítsuk
az egyűttműködőé||enzéki
feIadatnaktartjuk,hogya közös lista ésetén
saját identitásánakmegtartását,mert kizáró|agígYtudunk hite|€ s en képvise|nimjnden
pedig a
hiteles képvise|ete
tábor egészének
Vá|tozástakaró vá|asztópo|gárt.
Az e||enzéki
kormányvá|tása|épvetó fe|téte|é.Ennek megfe|e|őenaz öná||ó parlamenti frakciók
mégalakulása
a|apvetőérdekeaz együttműködőpártoknak.
raknia párt|ogókat.A politika
A Választásisikerheztehát önmagában nem e|égegymásme||é
értékekrólés értékekképvise|etérő|
szól: va|ódi esélyünk csak az értékközösség
hitélesprog.amma|ésfeddhetet|enje|ö|tekke|van' EzéÉközös fe|adata
mégteremtésévé|,
tísztábategyüka mú|tat,
mindenpártna( hogytarta|ommaI
tö|tse meg az együttműködést:
létrehozzuka vá|tozás
meghaIadjuka NER korrupt és le|ketlen hata|ompo|itizálását,
programját,vá||a|juk
a Va|ódie|számo|tatás
feladatát.
van szÜksé&akik
EhhezhitelesképvisélőjelöItekre
ésintegratív
közös minisdere|nök.je|ó|tre
támogatásátis el tudják
nemcsaka2 e|kötelézette|lenzéki
szavazólíhanema bizonyta|anok
nyérni.Garanciákatkeí|adnunka vá|asztóknak,hogy nemcsakézorbán-ko.mányhata|mi
30 éVpo|itikaihibáit is megha|adóújkorszakalapköveit tesszük
tébo|yát,hanem az e|mú|t
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majd Ie közösen. Garanciákat k€ I I adnunk a vá|asztókna|íhogy Ma8yarországon többé senki
sem áshatja a|á az europai, demokratikus,jogál|ami berendezkedést,és € g yet|en párt vagy
poIitikussem szerezhet kor|átoknélkü|ihata|mat'A|apvétőcélunlíhogy végréme8teremtsük
a függet|én,é|hető és büszke Magyarországot, ame|y iobb és szabadabb é|etetbiztosít a
po|8árainak az e|múlt idószak végletekig beszűkü|t |ehetőségeihézképest. Ha betö|tjük
történelmi fé|adatunkat,Magyarországvégreva|óban be|éphetaz újkorszakkapuján.

Le8itimációsgaranciákI
pártok kózös minisztere|nök-je|ö|tet
vá|asztásokonaz e||enzéki
1. A 2o22-esországgYűlési
akinékszémé|yéről
a vá|asztópoIgárok
döntenek az előválasztásokon.
á|lítanak.
pártokmégál|apodtak
abban,hogymind a 106
résztvevő éllénzéki
2' Az együttműködésben
Választókerületbenközös egyéni képviselője|öltétállítanak.A közös képvise|ője|öltek
során dönthétnék
kivá|asztásába
a pártok bevonjáka vá|asztókatis, akik az e|ővá|asztások
vá|asztásokon.
arró|,hogya választókerü|etükben
ki képviselje
őket az oEzággyűlési

szemé|yigaranciák:
indu|ásáttámogatják,akik
3. A közös listát á||ítópártok kizáro|ago|yan képvise|ője|ö|tek
páÉokáltaIközösen megszervezett
a|áírjáka jé|ö|ti
szigorúátvi|ágításon,
átesnekaz e||enzéki
nyi|atkozatotés a közös kormányzása|ape|veitleíró értéknyi|atkozatot,
feddhetetlenségi
továbbáelfogadiákazt az e|vet,me|y
Írásban
Vá||a|.iák
a közös kormányprogram
végrehajtását,
szerint megvá|asztásukesetén a te|jes magyar nemzet érdekébenvégzik képvise|ői
fé|adatukat.
támogatását,akik
olyanképviselője|ö|tek
4. A közös listátá|lítópártokhatározottane|utasítják
Fidésszé|
való e|vte|enösszejátszásu|íkorrupciós
emberi mé|tóságotsértő kÜe|entéseik,
miatt
vagyegYébtörvénysértőtevékenységük
cse|ekménvekben
való bizonyított
részvéte|Ük
bizaImára.
akaró választópo|gárok
nem mé|ióka korszakváltást
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TartaImigaranciák:
MagyarorszáE
5. A közös Iistátá|lítópártokvá|laljábhogykormányzásuksorán megtisztÍtják
ko.rupciótól,Végetvetnekaz oligarchák
közéletétaz azt hosszúidejemérgezőrendszerszintú
gát|ásta|an
a feltét€ { eitannak,hogYa NER korrupcjós
vagyonszer.ésének,
ésmegteremtík
a tetteikért.Ennek
előtt fe|e|jenek
cseIekményeinek
eIkövetői a függet|enigazságsro|8á|tatás
ésa bíóságok függétlenségét,
érdekében
a páÉokvá|laliák,hogyvisszaá||ítiák
az ii8yészség
va|amintegy széleskörű át|áthatóságicsoma8
csatlakoznakaz Európai Ügyészséghez,
e|fogadásáva| transzparensséteszik a kormányzat közpénzfe|hasznáIásátés a
pártfinanszírozási
rendszert.
rézsimekben
a tekintélye|vű
a sajtószabadságot,
6. A közös IistátállÍtopáÉokhe|yreál|ítják
tapasztalt hazug és gyűlö|etke|tő pártpropagandát sugárzó közmédia he|yett
kiegyensú|yozotL
minósegiközszo|gá|tatást
teremtene|!i||etvevá||a$ákaz á||amihirdetések
éskózpénzbó|
fizetettkampányoktörvényiszintűkor|átozását.
po|itikai
7. A közös listátállítópártokvál|alják,hogymindenvalós társadaImitámogatottságú
párt és a civil társada|ombevonásáva|ú,ia|kotmánythoznak |étre,amit népszavazással
újra
pártoke|töké|tek
abban,hogyaz A|kotmánybíróságot
érősítenék
meg.A közös |istátá||Íto
az alkotmányés minden magyarember alkotmányosjogainakmegbízhatóőrévétéeyéL
és visszaadvaa regná|ó kormány
függetlenségát,
visszaáI|ítva
ezze| korábbi tekinté|yét,
hata|omvágyának
á|dozatuIesettiogköreit.
féktélén
8. A közős listát á||ítópártok vá|la|iák,hogy új választásitörvényt a'kotnak, ámely az
egyetlen politikai
arányosság és igazságosságelvein a|apu|,nem kedvez egyo|da|úan
a kamupártokközpénzrab|ását.
szérvezétnek
sem,Viszontképesmegakadályozni
ésszeméIyés
9. A köztársaságielnök nem |ehéttöbbé egy egyszerűbáb, erős |e8itimítássa|
va|ódihata|miellensú|yt
szimbo|izá|va,
integritással
ke||rende|keznie,
hogya nemzetegységét
hogya köztársasági
tölthesse be a fe|adatát.A közös |istátá|lÍtópártokézértvá|laliák,
képezve
kezébehe|yezik.
közvet|énüla vá|asztópo|gárok
e|nök megvá|asztását
pártokvá||a|ják,
hogy bepóto|iákaz 198}1990-esrendszerváltásfájó
10.A közös Iistátá||Íto
hozzákaz ügynökaktákat.
mulasztásátésnyiIvánosságra
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hogy a fenntarthatósáte|veiszerintkormányoznak,
11. A közös listát á||Ítópártokvá||a|ják,
keze|ik
ésközponti kérdésként
kihívással'
ez ökológiai ésk|ímavá|ságje|entette
szembenéznek
ésaz igazságosátmenetügyét'
ésk|ímavéde|em,
a k|ímaalka|mazkodás
a természet.
hogyösszetartó, igazsá8osésbidonságostársadaImat
12' A közös listátá||ítópártokvá||a|já|q
a munkájukból,a
építéne|í
aho|a jogaikbanmegerősítettdo|gozóktisáességge|megé|nek
jár' az idósek méhányosnyugdíjat
kapnak,
azonosfizetésésmegbecsii|és
nőkneka férfiakka|
és a minőségi
az ál|am mindenki számára garantália a minimá|is |étfe|tételeket
és kieme|ten támogatia a leszakadó térségek,régiók gyorsabb
közszo|gá|atatásokat,
Íéj|ődését.
helyetttársadaImi
13.A közös Iistátá||ítópáÍtokválla|já|qhogya megosdásésgyű|ö|etke|tés
a magyartársada|ombanmáig
békétteremtene|íésazon fáradoznak,hogy begyóByítsák
sebeket.
eIevenen
é|őtörténeImi

A|áírásomma|
e|fogadoma D|q a Jobbik,az LMP, az MszP, a Momentum Mozga|omésa
Párbeszéd
áItaI2020.december2Gán ióváhagyottdokumentumot.
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