FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

a 2022. évi országgyűlési választáson, valamint az azt megelőző előválasztáson való indulásra

Alulírott Palotás János politikai és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld
Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért
által szervezett előválasztáson induló országgyűlési képviselőjelöltként az alábbi állítások
személyemre és közeli hozzátartozóimra vonatkozóan a valóságnak megfelelnek.

1. Az előválasztáson a választók által hozott döntést maradéktalanul tiszteletben tartom és
magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Ha nem engem választanak meg a választók az
előválasztások során egyéni választókerületi közös ellenzéki jelöltnek, akkor vállalom,
hogy nem indulok el a 2022-es országgyűlési választáson egyetlen választókerületben
sem, nem vállalok a hat ellenzéki párt közös listáját leszámítva más párt/pártok listáján
képviselőjelöltséget és támogatom a megválasztott közös ellenzéki jelölt kampányát.
2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint választójoggal rendelkezem,
választható vagyok.
3. Nem állok büntetett előélethez fűződő hátrány hatálya alatt.
4. Pályafutásom során a rám bízott állami, önkormányzati és európai uniós forrásokkal
legjobb tudásom szerint, az ország érdekében, felelősen gazdálkodtam.
5. Semmilyen 30 napnál régebbi köztartozásom
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
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a

6. Nincsen offshore cég - vagyis az 1996. évi LXXXI. törvény meghatározása szerint
ellenőrzött külföldi társaság - sem az én, sem a velem egy háztartásban élő
hozzátartozóim tulajdonában.

7. Az előválasztások előtt nyilvánossá tettem a vagyonnyilatkozatomat, amely
maradéktalanul tartalmazza személyes vagyonomat és jövedelmemet.
8. Az előválasztások során az ellenzéki pártok által közösen elfogadott etikai
rendelkezéseket betartom, azok szellemében folytatom a kampányomat.
9. Az engem delegáló politikai párt belső átvilágítási folyamatán részt vettem, ott a
valóságnak megfelelően nyilatkoztam.
10. Kijelentem, hogy nem voltam tagja az 1990 előtti Belügyminisztérium III/III.
Csoportfőnöksége hivatásos állományának, vagy hálózatának. Az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárából kikértem a személyemre vonatkozó levéltári anyagot
és annak, ezt alátámasztó szakaszát megosztom a nyilvánossággal.
11. Az emberi méltóságot minden körülmények között tiszteletben tartom és semmiféle
szélsőséges, a demokratikus jogállami berendezkedést megdönteni akaró szervezetnek
nem vagyok tagja.
12. Az előválasztást szervező pártok által jegyzett, A kormányzás alapelvei című
nyilatkozatot megismertem, annak tartalmával, az abban szereplő elvekkel teljes
mértékig azonosulni tudok, a nyilatkozat szellemében készülök a korszakváltás aktív
résztvevője lenni.
13. Megválasztásom esetén vállalom, hogy országgyűlési munkám során támogatom az
előválasztást szervező pártok szakpolitikusai és civil szakértők által készített
kormányprogram maradéktalan végrehajtását.

Budapest, 2021. július 26.

…………………………………………………
Palotás János

