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Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY határozat 82. §-a alapján a
,,Magyarország demokratikus rendszerének harminc évvel ezelőtti újjáalakításáról" címmel a
mellékelt politikai nyilatkozatot kívánjuk benyújtani.
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Magyarország demokratikus rendszerének harminc évvel ezelőtti újjáalakításáról

Az Országgyűlés tisztelettel emlékezik meg a kommunista egypárti uralom utáni első szabadon
választott Parlament 1990. május 2-i megalakulásáról, amely hazánknak egy új, polgári és
demokratikus fejlődést ígért. Hálával emlékezünk az 1945-ös és 1947-es nemzetgyűlés demokratikus
meggyőződésük mellett mindvégig kitartó képviselőire, 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk
hőseire. A kommunisták több mint négy évtizednyi uralma során súlyosan leromlott állapotú, hosszú
évtizedeken keresztül megnyomorított hazánk kormányzását a rendszerváltozás időszakában a
korábbi pártelit hatalom- és vagyonátmentése közepette vette át az új, demokratikusan megválasztott
kormány.

A demokratikus és jogállami berendezkedés formális megteremtése mellett elmaradt a történelmi
igazságtétel, a rendszerváltozást követő években a magyar polgárok számára nem az elvárt jólétet és
biztonságot hozta el a demokrácia. A mai napig hatóan elmaradt az egypárti kommunista rendszer
működtetőinek felelősségre vonása, a vagyonuktól és szabadságuktól megfosztott rétegek valódi
kártalanítása. Pedig a magyar polgárok akkor és most is egy olyan szociális piacgazdaságban és olyan
európai értékekben hittek és hisznek, mint a jog uralma és a keresztény értékekre alapuló, elesettekkel
való szolidaritás.

Mi, a megbízatását töltő Országgyűlés tagjai felidézzük, hogy 30 évvel ezelőtt hazánk történelmi
lehetőséget kapott a szabadság, az alkotmányosság és a nemzeti önrendelkezés megvalósítására.
Valljuk, hogy a demokrácia nem csupán intézményeket, nem csupán választási rendszert, hanem
mindenekelőtt politikai kultúrát jelent, amelyben fontos a jog és a törvényes rend betartása.
Semmilyen politikai erő nem törekedhet kizárólagos hatalomra, a magyar államiság intézményeiben
érvényesülnie kell a szakmaiságnak és az autonóm döntéseknek, a fékek és ellensúlyok rendszerének.

A 21. században, 3 0 évvel az első kísérlet után elérkezett az ideje egy modern, polgári Magyarország
felépítésének, amely minden magyar polgár számára szabadságot, biztonságot és gyarapodást
biztosít.

Indokolás

A politikai nyilatkozat szövege az előterjesztők akaratának kinyilvánítása, annak szükségességét és
indokát a nyilatkozat szövege támasztja alá.
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