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I. A Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, az Együtt 2014 Választói Mozgalom, a 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt képviselői - 

a Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) - Liberális Párt és a Szabadelvű Polgári Egyesület 

képviselőinek részvételével - a mai napon az alapvető jogok védelmének kérdéseivel folytatták az 

alkotmányosság helyreállításának lépéseiről szóló tárgyalásaikat. 

 

II. A tárgyaló felek az alapjogok védelmével összefüggésben egyetértettek abban, hogy a hatályos 

alkotmányos szerkezet azonnali korrekciójára a következők szerint kerüljön sor: 

 

Az emberi méltóság kiemelt védelme: Az emberi méltóság kiemelkedő alkotmányjogi védelme az 

alapvető jogok elismerésének és biztosításának kiinduló pontja. Az emberi méltóság különösen 

kiterjed az egyenlő bánásmód biztosítására, valamint az esélyegyenlőség előmozdítására, amelynek 

során különösen a nők, az idősek, a fogyatékos személyek fennálló hátrányainak csökkentése az 

állam és a közösség kötelezettsége. A jövő nemzedékek méltóságának védelme érdekében az 

államnak és a közösségnek a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság tiszteletben tartása 

mellett kell tevékenykednie.  

 

A jogbiztonság helyreállítása: Jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem vonhat meg és nem 

korlátozhat jogot, nem állapíthat meg új vagy a korábbinál hátrányosabb kötelezettséget, és nem 

nyilváníthat magatartást jogellenessé. Jogszabályt olyan időpontban kell hatályba léptetni, hogy 

alkalmazásához a kihirdetésétől számítva elegendő felkészülési idő álljon rendelkezésre. A 

jogszerűen gyakorolt jogosultságok elvonására vagy korlátozására csak közérdekből, az elérni 

kívánt céllal arányosan kerülhet sor. A jogbiztonság helyreállítása elengedhetetlen a gazdasági élet, 

a szociális piacgazdaság tisztességes működésének biztosításához. 

 

A szociális biztonság alapjogi védelme: Az alaptörvény államcéllá fokozta le a gazdasági, szociális 

és kulturális jogokat. Ezek a jogok ugyan értelemszerűen csak a gazdaság teherbíró képességének 

keretei között érvényesülhetnek, azonban rendelkezniük kell egy olyan, kikényszeríthető alapjogi 

tartalommal, ami az emberhez méltó létezést lehetővé teszi. Ennek megfelelően alkotmányi szinten 

kell rögzíteni, hogy mindenkinek joga van az emberi lét alapvető feltételeihez, amelyet rászorultság 

esetén az állam a társadalombiztosítási és a szociális juttatások összességével biztosít. 

Hajléktalanság esetén továbbá mindenkinek joga van ahhoz, hogy az emberi életet közvetlenül 

fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szükséges szállása legyen. Az egészséghez való jog körében 

rendelkezni kell arról, hogy - az öngondoskodás állami ösztönzése mellett - mindenkinek joga van a 

nemzeti kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi 

ellátásokhoz, amelyek igénybevételét törvény az érintett teherviselő képességéhez igazodó járulék 

fizetéséhez kötheti. A társadalmi szolidaritást alkotmányi értékké kell tenni, hogy az államnak 

kiemelkedő kötelezettsége legyen a rászorulók felzárkóztatásának elősegítése. 

 

A választójog biztosítása: A választási rendszer átalakításával a kormányzatnak saját maga felé 

hajlott a keze. Ugyan a választójog legdurvább korlátozásától, az előzetes regisztrációtól az 

Alkotmánybírság döntése és a társadalmi nyomás hatására elálltak a kormánypártok, az általuk 

egyoldalúan megalkotott új választójogi törvények érdemben torzítják a demokratikus 

döntéshozatali folyamatot. Olyan választási rendszerre van szükség, amely arányosabban biztosítja 

a választói akarat leképeződését. A választókerületek határainak meghatározását a politikai 
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manipulációt kizáró, független szakmai szerv javaslatához kell kötni. A politikai rendszer 

megújulási képességét veszélyezteti, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtésének idejét 

radikálisan csökkentette a jogalkotó, valamint hogy a szabályozás mindenáron tömbösödésre 

kényszeríti a politikai szervezeteket. A választások tisztaságának biztosítása megköveteli, hogy 

alkotmányi szinten is teremtsünk garanciát a pártok bevételeinek és kiadásainak átláthatóságára. 

 

A sajtószabadság érvényre juttatása: A jelenlegi kormányzat a médiaszabályozás átalakításával a 

független sajtó megfélemlítését célozta, a közszolgálati médiát pártbefolyás alá vonta, a frekvencia-

pályázatok elbírálása során pedig a sokoldalú tájékozódást nehezítő döntéseket hozott. A 

sajtószabadság biztosítása érdekében mind az állami, mind a gazdasági nyomásgyakorlással 

szemben megfelelő törvényi garanciákat kell adni, senkinek nem lehet domináns befolyása a 

médiával összefüggő állami hatásköröket gyakorló szervekben. A közszolgálati média pártfüggetlen 

és korrupciómentes működését garantáló szervezeti megoldást kell kialakítani. A frekvencia-

pályázatok esetében – a digitális átállás felgyorsítása mellett – átlátható módon, a valós hallgatói 

igényeknek való megfelelés érdekében kell eljárni. 

 

A munkavállalói jogok és a sztrájkjog biztosítása: A kormánytöbbség az új Munka Törvénykönyve 

megalkotásával és más jogalkotási lépéseivel a munkavállalói jogokat jelentősen korlátozta. A 

munkavállalók jogai és a munkáltató érdekei közötti korrekt érdekkiegyenlítés, a munkabéke 

jegyében helyre fogjuk állítani ezért a munkavállalók szervezeteinek jogait a kollektív szerződés 

megkötésében és a jogsértő munkáltatói intézkedésekkel szembeni fellépés lehetőségében, valamint 

biztosítani fogjuk a munkavállalók képviselőinek a munkáltatóval szembeni fokozottabb védelmét. 

Új törvényt fogunk alkotni a sztrájkjogról, amely mindenki számára kiszámítható keretek között 

biztosítja a munkavállalók érdekeinek hatékony érvényesítésére alkalmas legkeményebb eszköz 

alkalmazását, a munkabeszüntetés tartását. 

 

A vallásszabadság védelme: Az egyházi jogállással visszaélők elleni fellépés álarca mögött a 

kormánytöbbség politikai döntéstől tette függővé, hogy melyik egyházat ismeri el autonómként, és 

melyiket kényszeríti arra, hogy állami felügyelet alatt álló egyesületként működjön. Az egyházak 

nyilvántartásba vételét a független bíróságra kell bízni azzal párhuzamosan, hogy a jogalkotó 

megteremti a visszaélésekkel szembeni jogállami fellépés lehetőségét is, azzal, hogy az államnak 

tartózkodnia kell a vallási és világnézeti kérdésekben való állásfoglalástól. A vallásszabadság 

kiterjed a vallási vagy más világnézeti meggyőződés kinyilvánításának mellőzésére is.  

 

III. A tárgyaló felek az alkotmányosság azonnali helyreállításának részét képező, fenti 

programpontokat az új alkotmány koncepciójának kidolgozása során is irányadónak tekintik. 

 

IV. Az egyeztetéseket a tárgyaló felek a következőkben a független intézmények helyreállítása 

témaköreivel folytatják, amelynek során az alapvető jogok védelmének eljárási és szervezeti 

garanciáira kiemelt figyelmet fordítanak. 

  

Budapest, 2013. január 9. 


