
 

 

Elvi szempontok 
a 2014. évi országgyűlési választásokon való 

lehetséges együttműködéshez 
 

 

A választási szövetséget létrehozó felek vissza kívánják adni a képviselet szó eredeti 
értelmét és a politika becsületét Magyarországon. Annak érdekében, hogy a 
demokratikus oldal a 2014-es országgyűlési választásokon a lehető 
legfelkészültebben, a demokratikus értékrend alapelveit maradéktalanul képviselve 
indulhasson el, és a választáson lehetőség legyen a megszerzendő egyéni 
országgyűlési mandátumok maximalizálására, az MSZP az alábbi elvi szempontok 
elfogadását javasolja: 

1. A felek kölcsönösen elfogadják és tiszteletben tartják a másik fél által a 2014-es 
országgyűlési választásokra eddig megkötött: szövetségkötés elveire és 
tartalmára (lásd melléklet) vonatkozó megállapodásokat.  

2. Minden jelöltnek elkötelezettnek kell lennie Magyarország demokratikus 
újjáépítése, a fékek és ellensúlyok rendszere, a jogállami normák, az 
átláthatóság, a demokratikus rend, a szabad és független sajtó és nyilvánosság 
mellett. A jelölteknek a demokrácia, egyenlőség, az igazságosság, a szolidaritás 
és a szabadság elvét tiszteletben kell tartaniuk munkájuk során. 

3. A jelölteknek bizonyítaniuk kell elhivatottságukat a szegénység csökkentése, 
valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelme, illetve a nők és férfiak 
közötti egyenlőség biztosítása iránt. Eltökélten védelmezniük kell a politikai, 
vallási, szociális, szexuális, egészségügyi, származási hovatartozásuk miatt 
hátrányt szenvedőket. 

4. A jelölteknek küzdeniük kell a rasszizmus, az antiszemitizmus és az intolerancia 
minden formája ellen, semmiféle együttműködést nem folytathatnak szélsőséges 
erőkkel. 

5. A jelölteknek elkötelezetteknek kell lenniük Magyarország euroatlanti 
integrációjának mélyítése iránt, vallják és védelmezik az európai értékeket, 
egyben felelős hazafisággal érvényesítik a nemzeti érdekeket. 

6. A jelölteknek célul kell kitűzniük a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, a 
szociális biztonság megteremtését, a fenntarthatóság biztosítását és a 
környezettudatosság érvényesítését. 

7. A jelölteknek elkötelezetteknek kell lenniük Magyarország megújítása, a 
versenyképesség növelése és a mélyreható változások végrehajtása mellett; 
egyetértenek a felelős, reális gazdaság- és költségvetési és az igazságos 
társadalompolitika megvalósításával. 

8. A jelöltek elkötelezettek a párt- és kampányfinanszírozás rendbetétele és a 
korrupciómentes Magyarország megteremtése iránt. 

9. A választási szövetséget megkötő felek eltökéltek abban, hogy az egyéni 
országgyűlési képviselő-jelöltek pártállásától függetlenül közös és együttműködő 
egyéni jelölti kampányok valósuljanak meg. 

10. A különböző jelölő szervezetek által állított jelöltek nem kampányolhatnak az 
összefogásban részt vevő szervezetek kárára.  

 

Budapest, 2013. augusztus  


