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politikai nyilatkozata

az alapvető egyéni és közösségi jogok, valamint az euroatlanti értéke k
melletti kiállásró l

1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország népszavazással meger ősített csatlakozása az
Európai Unióhoz tudatos értékválasztás és felel ősségvállalás alapján történt . Magyarország
cselekvésének, valamint boldogulásának terepe az Európai Unió .

2. Az Országgyű lés kinyilvánítja, hogy az Európai Unió tagjaként Magyarország célja a béke, a
biztonság, a stabilitás, az állampolgárok jólétének, a gazdasági fejlődésének és az európai értékek
érvényesülésének előmozdítása.

3. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének é s
biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében .

4. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy tiszteli más népek szabadságát és kultúráját .

5. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság, az embe r
sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam
elsőrendű kötelezettsége .

6. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország elismeri az ember alapvet ő egyéni és

közösségi jogait .

7. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország az alapvet ő jogokat mindenkinek bármel y
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint i
különbségtétel nélkül biztosítja.

8. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy erkölcsi követelményként a legszigorúbb fellépést tartj a

szükségesnek az országgy űlési képviselő által tanúsított rasszista, antiszemita, idegenellenes ,
továbbá szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetésre irányul ó
magatartásokkal, illetve az emberi méltóságot bármely más módon sért ő megnyilvánulásokkal
szemben.

9. Az Országgyű lés kinyilvánítja, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság ,
a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése .

10. Az Országgyű lés kinyilvánítja, hogy az elesettek megsegítése és a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok tartozók esélyegyenl őségének megteremtése alapvető kötelessége .

11. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország népszavazással megerősített csatlakozása az

NATO-hoz tudatos értékválasztás és felel ősségvállalás alapján történt, a NATO pedig hosszabb
távon is az európai közös biztonság letéteményese, Magyarország biztonságának elsődleges
garanciája .



12. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország az Európai Unió és a NAT O
értékközösségeinek tagjaként a stabilitáshoz, a fenntartható fejlődéshez és a kölcsönös gazdasági
előnyökhöz fűződő közös érdekek alapján fejleszti együttműködését és partneri viszonyát más
országokkal .

13 . Ezt a nyilatkozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni .

INDOKOLÁS

Magyarország történelme során nem egyszer bebizonyosodott, hogy az intolerancia, a
gyű löletkeltés, az antiszemitizmus és a rasszizmus kegyetlen és pusztító következményekhez vezet .
Időről időre szükség van arra, hogy emlékeztessünk : soha többé nem adhatunk teret szélsőséges
megnyilvánulásoknak, nem engedhetjük meg a kirekesztés semmilyen formáját sem! Valljuk, hog y
sem a nemzet, sem az egyén boldogulása nem lehetséges nyitottság, elfogadás és a mindenki t
egyaránt megillető jogok védelme, az egyenl őség kiteljesítése nélkül .

A szélsőséges eszmék térnyerése elleni fellépés Magyarország legfőbb népképviseleti szervének
elsőrendű kötelessége . Az Országgyűlésnek ki kell nyilvánítania elkötelezettségét az alapvet ő
egyéni és közösségi jogok, valamint az euroatlanti értékek mellett .

Ha ez a kiállás elmarad, vagy meginog, netán az értékválasztás az intolerancia, a gy ű löletkeltés, az
antiszemitizmus és a rasszizmus vagy a demokratikus értékek és hagyományok megsértése irányáb a
mozdulna el, az Országgyű lés méltatlanná válna a magyar polgárok képviseletére .

I .

A rendszerváltást követően kialakított hármas külpolitikai prioritás egyike volt az euro-atlant i
integráció. Nyilvánvaló volt, hogy Magyarország biztonságának elsődleges garanciája a NATO -
tagság, a szélesebben értelmezett biztonság szavatolásában pedig nagy szerepet játszik az Európa i
Unió. A NATO-hoz való csatlakozás mellett a magyar politika és cselekvés legfontosabb prioritás a
az európai integráció, hiszen annak minden el őnye mellett a szomszédság- és nemzetpolitikai
célokat is sikeresen valósíthatja meg a magyar külpolitika .

Magyarország népszavazással megerősített csatlakozása az Európai Unióhoz és a NATO-hoz
tudatos értékválasztás alapján történt, amely értékek, els ődlegesen az emberi méltóság, a szabadság ,
a demokrácia, az egyenl őség, a jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tisztelete, a vállalkozá s
szabadsága vagy a kulturális, vallási és etnikai sokszínűség védelme. Ezek mentén Magyarország
tudatosan vállalt szerepet és felel ősséget az azonos értékrendet valló országok közösségében,

szövetségi rendszerében. A jelen feladata az ország integrációjának elmélyítése : teljes
bekapcsolódás, érdemi hozzájárulás és hatékony érdekérvényesítés az Európai Unióban és a NATO -
ban .

A kialakult helyzetben az Országgy űlés feladata, hogy megerősítse Magyarország elkötelezettségé t
az európai értékek, az euro-atlanti integrációs vállalások mellett, tagságát az Európai Unió és a
NATO értékközösségében, illetve emlékeztessen az ország vállalásaira . Ennek részeként az azono s

értékrendet valló országok közösségével való szövetségi rendszerben, a kölcsönös gazdasági



előnyökhöz fűződő közös érdekek mentén fejlesztheti együttműködését és partneri viszonyát más
országokkal, így Oroszországgal is .

II .

Az ember méltósága sérthetetlen, mindenek felett álló védelmet élvez . Az emberi méltóság
megsértésétől való tartózkodás az országgyűlési képviselőkkel szemben is els ősorban erkölcs i
követelmény. Az országgyűlési képviselőknek kiemelt kötelessége, hogy az ember és az ember közötti
hátrányos megkülönböztetést elutasítsák, és az ilyen megnyilvánulásoktól maguk is tartózkodjanak .

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2010 . október 5-én megtartott ülésén a Közgy ű lés
aggasztónak vélte a széls őségek újbóli erősödését, különösen a rasszizmus és az idegenellenesség
formájában, „tekintettel a növekvő választói támogatásra olyan pártok iránt”, amelyek ezeket tűzik a
zászlajukra. Ennek a tendenciának a megfordítása érdekében a Közgyűlés felszólította az európai
országokat egy világos és következetes elhatárolódási politikára és egy ehhez mért integrációs politikára
is .

A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái különös aggodalmat keltenek anna k
fényében, hogy egyes mainstream politikai pártok hajlamosak rasszista szólamok hangoztatására
szavazóik megtartása érdekében .

A Közgyűlés hivatkozik az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10 . és 11 . cikkére, amelyek rögzítik
a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságát . Bár ezek a szabadságjogok a
plurális demokrácia alappillérei, gyakorlásuk korlátozások alá vethet ő . A korlátozásoknak jogszerűnek
kell lenniük, a demokratikus társadalom érdekében szükségesnek és az Egyezményben megjelölt

korlátozási okoknak meg kell felelniük, így a rendzavarás vagy b űnözés megel őzése, továbbá mások
jogainak védelme szempontjainak .

A Magyar Szocialista Párt képvisel ő inek a gyűlölet megfékezésére irányuló er őfeszítései azt célozzák,
hogy az emberi méltóság hatékonyabb védelmet élvezhessen, hogy ma ne kelljen félniük embereknek,
békés állampolgároknak a történelem szemétdombjára való nézetek újjászületését ő l .

Tudjuk és valljuk, hogy a megoldás nemcsak a jog eszközeivel érhet ő el. A gyű lölet megfékezés e
valamennyiünk közös felel őssége, akár úgy, hogy még a látszatát is elkerüljük a gyűlöletet terjesztő
nézetek képviselő ivel való közösségvállalásnak .

Az MSZP minden esetben felemelte a szavát az Országgyűlésben zajló szélsőséges és gyűlöletkeltő
megnyilvánulásokkal szemben, ennek ellenére egyetlen alkalommal sem került sor arra, hogy a
kormányzó többség az ilyen magatartástól való tartózkodás intézményes kereteinek kialakításához a
hozzájárulását adja.



Képviselői önálló indítvány
politikai nyilatkozat kezdeményezésér e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban :
HHSZ) 82. § (1) bekezdése alapján az alapvető egyéni és közösségi jogok, valamint a z
euroatlanti értékek melletti kiállásról szóló mellékelt

politikai nyilatkoza t

tervezetet nyújtjuk be a tisztelt Országgyű léshez.

A politikai nyilatkozat elfogadásához a HHSZ 82 . § (2) bekezdése értelmében a jelen lévő
országgyű lési képviselők kétharmadának szavazata szükséges .

Budapest, 2015 . április ,, .~ ,, .

Név Aláírás
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