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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 82 . § (1) bekezdés e
alapján mellékelten benyújtjuk az erőszakra felhívó és az embertelen politikai kommunikáció
minden formájának elutasításáról szóló politikai nyilatkozati javaslatot .
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Az Országgyű lés
. . . ./2017. ( . . .) OGY politikai nyilatkozata

az erőszakra felhívó és az embertelen politikai kommunikáció minden formájának elutasításáró l

Az Országgyű lés aggodalommal figyeli a politikai közbeszéd egyre romló színvonalát és tudatába n
van a politikai szereplők ezzel kapcsolatos közös felelősségének, ezért magát a politikai viták
erőszaktól és gyűlölettől mentes lefolytatása mellett elkötelezve az alábbi politikai nyilatkozatot
fogadja el :

1. A magyar választópolgárok összessége által alkotott politikai közösséget minden megosztottsága
ellenére közös történelmünk és alapvető értékek, köztük az emberi méltóság tisztelete, az európai
értékek melletti elkötelez ődés, valamint az erőszaknak mint a politikai viták rendezése eszközéne k
elutasítása kötik össze .

2. Elismerjük, hogy a pártpolitikai szerepl őknek kiemelt felelőssége van a politikai kultúra
színvonalának alakításában, viselkedésük mintaadó a politikai közösség egésze számára .

3. Magától értetődőnek tartjuk, hogy semmilyen politikai nézetkülönbség nem igazolhatja a

gyű löletkeltést célzó, a politikai ellenfelek emberi minőségét semmibe vev ő, illetve a bármely politikai
szerepl ő vagy társadalmi csoport elleni erőszakra felhívó politikai kommunikációt, és egyetértünk
abban, hogy pártok felett álló érdek az ilyen megnyilvánulásoktól mentes, a politikai ellenfelek emberi
méltóságát tiszteletben tartó közbeszéd .

4. Kívánatosnak tartjuk egy olyan politikai kultúra kialakítását és fenntartását, amely egymá s
tiszteletén, a politikai vélemények létezésének elfogadásán és a viták gy ű lölködéstől és
gyűlöletkeltéstől mentes lefolytatásán alapul .



INDOKOLÁS

Az LMP azért él a parlamenti gyakorlatban ritkán alkalmazott politikai nyilatkozat elfogadása
kezdeményezésének eszközével, mert pártok felett álló ügynek tekinti a gy ű löletmentes ,

erőszakmentes közbeszédet .

Sajnos azonban a politikai kommunikáció eldurvulásának folyamatában a 2018-as országgy űlés i
választások el őtt egy évvel eljutottunk arra a szintre, hogy deklarálni kell az e mellett i
elkötelezettségünket, hiszen ezt magától értet ődőnek ma sajnos senki nem gondolja .

A nyilatkozatban rögzített, ideológiai tartalmat szándékosan mellőző , az alkotmányos
hagyományainkból közvetlenül következő elvek egyfajta politikai minimumot jelenítenének meg,
amihez az elkövetkez ő viharos időkben is tartani képesek magukat az Országgyű lésben képviselettel
rendelkező pártok .
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