Tisztelt Honfitársaink!
Tisztelt Választópolgárok!
NYILVÁNOSSÁGRA HOZZUK AZ ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS ELSŐ
TERVEZETÉT
Mi is mélyre ható változást akarunk. Békés, építő közéletet, a tehetségek
megbecsülését, valamint azt, hogy a közpénzen fenntartott média lépjen fel a hamis
hírek ellen.
Azt akarjuk, hogy hazánk erőforrásait a megfelelő egészségügyre, színvonalas
oktatásra, szabad tudományra, fontos infrastruktúrákra, az innovatív hazai
vállalkozások kiemelt támogatására, környezet és természetvédelemre, élelmiszer
önrendelkezésre, erős önkormányzatiságra fordíthassuk.
A pusztító központosítás és a mesterséges, hűbéri elitgyártás helyett a tehetségek
versenyében bízunk.
Bízunk abban, hogy nem maradhat el az elszámoltatás, az anyagi és az erkölcsi
felelősségre vonás.
Be kell fejeznünk az elcsalt rendszerváltást. Nyitottá tenni történelmünk sötét aktáit és
kíméletlenül szembe nézni a tényekkel.
Változás szükséges, mi hozzá akarunk járulni a változáshoz azzal is, hogy kellő hittel
és alázattal, sok tapasztalattal és tudással, gyakorlati látásmóddal elkészítettük az ÚJ
TÁRSADALMI SZERZŐDÉS első tervezetét.
Közös kinccsé, kiindulási ponttá tesszük ezt a demokratikus ellenzéki oldalon.
Munkaanyagunk, hónapok óta a hazai ellenzék vezetőinek asztalán van!
A Magyar társadalom a durva megosztás, közpénzen finanszírozott gyűlöletkeltés,
megannyi látható aljasság miatt már bizalmatlan.
Garanciákra van szükség, a nagy szólamok és klasszikus politikai ígéretek,
eljárásmódok helyett egy SZERZŐDÉSRE! Számon kérhetőre! Elkötelezettséget
jelentőre! Amely igazodási pont, melyhez képest minden, nyitott szemmel járó, értő
magyar ember számára látszanak az elmozdulások, a tettek.
Új Kezdet Párt elnöksége
www.ujkezdet.hu
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Új társadalmi szerződés a 2022. évi országgyűlési választásokra a
demokratikus ellenzéki pártok között, a Magyar Köztársaság
alkotmányos rendjének és működésének helyreállítása érdekében
a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar
Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, a Lehet Más a Politika, Magyar Liberális Párt, az Új
Kezdet, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, között az aláírás napján, új demokratikus
társadalmi szerződés köttetett az alábbiak szerint:

Bevezető
Hazánkban felszámolásra került az a demokratikus, jogállami működés, melyért elődeink, a
történelem viharaiban oly sokat küzdöttek. Orbán Viktor és a körülötte cserélődő hatalmi,
gazdasági, jogi elit ellehetetlenítette, hogy Magyarország az 1989-es rendszerváltás és az
Európai Unióhoz történő csatlakozás előnyeit méltó módon kihasználja.
Az Országgyűlés, az orbáni hatalomhoz hű, személyenként „kezelt” és kordában tartott
képviselők asszisztenciája mellett, elveszítette alkotmányos és törvényhozó legitimitását.
Drámaian nőtt a szervezett korrupció, összeforrt a jogalkotással és hálózatossá vált.
Mindennapos a közvagyon kiüresítése, felszámolása, a közérdek másodlagossága és a törvény
előtti egyenlőtlenség is egyre látványosabb a hazai társadalomban.
Együttműködők megállapítják, hogy Magyarország közéleti kérdései szűk csoportérdekek
mentén dőlnek el, ami társadalmi konfliktusok forrásává vált.
Hazánkat nem a demokratikus, alkotmányos jog, a tudás, az önszerveződés és öngondoskodás,
valamint a szakmai és tudományos autonómiák hálózata uralja.
A szociális gondoskodás hanyatlik, a társadalom elesett rétegeinek felzárkóztatása megrekedt.
Az uralkodó elit kirívó pénzügyi, gazdasági és egzisztenciális sikerei többségében hűségen,
visszaosztáson, túlárazáson alapulnak. Számos hazai és EU által támogatott beruházás inkább
tekinthető forráskimentőnek, mint a szerves fejlődés motorjának.
Az országban a társadalom durva megosztása folyik, méghozzá közpénzekből gerjesztve.
Növekednek a gazdasági különbségek, az orbáni politikai elit rendkívül gyorsan és valós
teljesítmény nélkül gazdagodik, miközben az legtöbb magyar önkormányzat és az ország
polgárainak többsége jövedelmi viszonyaik tekintetében sereghajtóvá válnak az Európai
Unióban.
Hazánkat durván kettészakította a jelenlegi hatalom! A megosztottságot torz választási
jogszabályokkal, folyamatos csalásokkal, hamis köztájékoztatással, egyes társadalmi rétegek
„megvásárlásával”, hazánk joghatósági területén kívül élő magyarok és idegenek
választójogának biztosításával tartja fenn.
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Alapelvek
Együttműködők, szövetségük és összefogásuk révén demokratikus közéleti célként tűzték ki,
hogy a 2022. évi országgyűlési képviselői választás során a világosan közzétett közös célok
és felelősséggel vállalt választási program révén, a választópolgárok bizalmából, közös
jelöltjeik stabil, kiszámítható együttműködésével elnyerjék Magyarország kormányzásának
lehetőségét, és megkezdhessék a demokratikus alkotmányos rend valamint a társadalmi
nyugalom helyreállítását. Függetlenül a saját pártjainktól és személyes álláspontjainktól, azok
természetes különbözőségétől, a jelen szerződést tartjuk irányadónak.
Jelen megállapodás közös akarattal azért jön létre, hogy biztosítani tudja a demokratikus
ellenzék szabályozott, számon kérhető együttműködését, sikerét, valamint a negyedik Magyar
Köztársaság nyugodt, fenntartható és stabil fejlődését.
Az együttműködők felismerték, hogy a magyar társadalom közéletileg sokszínű, az Orbán
rezsim pedig csendes, alkotmányos puccsal, ebből fakadóan végrehajtott jogtalan
törvényalkotással olyan választójogi környezetet teremtett, melyben az ellenzék teljes
összefogása nélkül nem hajtható végre az alkotmányos rend helyreállítása. A feszültség lassan
ugyan, de folyamatosan mélyül, ami társadalmi robbanáshoz vezethet.
Együttműködők azt is felismerték, hogy a társadalom jelentős része bizalmatlan a demokratikus
ellenzék összefogásával kapcsolatban, mert erős és gerjesztett félelmek vannak a kétpólusú
politikai váltógazdaság kialakulásának vélt veszélye miatt.
Az összefogás célként jelenik meg, miközben ez csupán eszköz lehet ahhoz, hogy közös erővel
térítsük vissza hazánkat az orbáni rablógazdaságból, a kusza, zavaros „salátajog” gyakorlatból,
a valódi európai értékek gyalázásából, a sajtószabadság és önkormányzatiság felszámolásából,
a politikai érdekeltekre és helytartókra épülő hatalomból, félelemkeltésből, napi szintű
dezinformációkból a valódi demokrácia felé.
Együttműködők felismerték, hogy a társadalom jelentős része ma is azt gondolja, ráadásul a
hatalom ezt is erősíti, hogy a demokratikus ellenzék valójában képtelen az összefogásra, és ma
is azon dolgozik, hogy az ellenzéki oldalon ki kerekedjen majd felül.
Ez a „kép” érthető módon azt mutatja az embereknek, hogy az ellenzék kormányzásképtelen és
mélyen, a felszín alatt megbízhatatlan. Képtelen arra, hogy a benne szereplők Magyarország
érdekében elengedjék pártérdekeiket és egyéni érdekeiket egyaránt.
Így tehát közéleti és egyéni szándékaink tisztasága, az új, össztársadalmi kezdet
elengedhetetlen megteremtése, a jelenlegi romboló, érdemtelenül dúsgazdag, erőszakos,
propagandára épülő, társadalmi széthullással és robbanással fenyegető Orbán-rezsim
megszüntetése érdekében az alábbiak szerint vállalunk szerződéses kötelezettséget:
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I. fejezet
Az együttműködés sarokpontjai
1) Kötelesek vagyunk egymást segítve, az itt lefektetett új társadalmi szerződés mentén és
közösen megfogalmazott minimumcélokért együtt munkálkodni, vigyázva egymás jó hírére,
becsületére, az együttműködő demokratikus közösség jó megítélésére.
2) Az együttműködés célja, hogy legkésőbb 2022-ben, együttesen váltsuk le az Orbán rezsimet,
és hozzuk létre a negyedik Magyar Köztársaságot, melynek megteremtéséhez az alábbi
kötelezettségeket vállaljuk Magyarország teljes lakosságáért és a külhoni magyarokért.
a) Alkotmányozó Nemzetgyűlést tartunk, ahol széles társadalmi közreműködés mellett,
népszavazással megerősítve közösen, új Alkotmányt fogadunk el. Az új, közös és legitim
Alkotmányban „bebetonozzuk”:
- a független bírói hatalmat
- a széles jogkörrel rendelkező Alkotmánybíróságot
- a közvetlen politikai befolyástól mentes szakigazgatást
- a tanszabadságot
- a közvetlen politikai befolyástól mentes bűnüldözést és büntetés-végrehajtást
- a sajtó szabadságát
- a köztájékoztatás alkotmányos alapjait
- a helyi önkormányzatok önrendelkezését és a hatalom megosztásának alapelveit
- a környezet és természeti kincseink védelmének sarkalatos pontjait
- a tisztességes piaci viszonyokat és az arányos teherviselést
- az államtól elkülönülten, függőség mentesen élő és szolgáló egyházak működésének kereteit
- a civil társadalom szabadságát
- a művészeti, kulturális és alkotói szabadságot
- a nemzeti és nemzetiségi etnikai identitás szavatolását
- a társadalmi szolidaritást
- a Tudományos Akadémia és a tudomány szabadságát
b) Megválasztjuk a Magyar Köztársaság új Alkotmánybíróságát.
c) Közvetlen módon új köztársasági elnököt választunk, akit valódi és erős jogkörökkel látunk
el, hogy valóban nemzetünk egységét képviselje és szimbolizálja.
d) Nemzeti szintű, szakmai pályázati rendszerben új vezetőket választunk a Legfőbb Ügyészség
az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Bank valamint az MTVA élére.
e) Szakértői kormányt alakítunk, amelynek feladata lesz az átmeneti időszak szakmai,
gazdasági, jogi kezelése, stabilitásának megteremtése. Ezzel párhuzamosan új minisztériumi
struktúrát hozunk létre, ahol önálló, felelős minisztériumok jönnek létre az oktatásügy, a
belügy, az egészségügy, a gazdaság- és pénzügy, a környezetvédelem, természetvédelem és
vízügy, a mezőgazdaság és élelmiszer önrendelkezés és az igazságügy területein.
f) Nyílt, átlátható, hiteles és a társadalom által kontrollált tájékoztatást adunk Magyarország
valódi gazdasági, társadalmi, jogi helyzetéről.
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g) Elfogadjuk a méltatlansági törvényt, melynek lényege, hogy 15 éven keresztül nem vehetnek
részt a hazai közéletben azok a szereplők, akik bírósági eljárás keretében jogerősen kimondva
részt vettek a demokratikus közélet felszámolásában, oly módon, hogy a közpénzeket a
magánérdek felé csatornázták, vagy hivatásukkal, közmegbízatásukkal visszaéltek.
h) Elfogadjuk az elszámoltatási törvényt és az új, legitim Alkotmányra esküt tett rendőrök,
ügyészek megkezdhetik az elmúlt időszak gazdasági, jogi, visszaéléseinek pártoktól független
felderítését. Azonnal csatlakozunk az Európai Ügyészséghez is.
i) Nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, és megteremtjük a társadalmi szembenézés
lehetőségét a magyar társadalom számára, mely a rendszerváltás óta nem valósult meg.
j) Elfogadjuk az új választójogi törvényt, mely a pártok valódi társadalmi súlya szerint biztosítja
a törvényhozásban való szerepvállalást, és legkésőbb 2024-ben kiírjuk az új, előrehozott
országgyűlési választásokat.

II. fejezet
Közös miniszterelnök-jelölt
1) Együttműködők megállapodnak abban, hogy a fenti célok legsikeresebb megvalósítása
érdekében közös miniszterelnök-jelöltet állítanak. A közös miniszterelnök-jelölt személyére e
társadalmi szerződés aláírását követő 90 napon belül konszenzussal tesznek javaslatot.
Amennyiben a konszenzus nem jön létre, minden aláíró szervezet egy személyi javaslatot tesz
a miniszterelnök-jelölt személyére, akit közösen felügyelt elektronikusan lebonyolított
országos szavazáson választanak meg az állampolgárok 120 napon belül.
2) A konszenzusos megállapodás hiányából fakadó választás eredményét a 2022–2024 közötti
időszakra nézve minden részt vevő szervezet és személy elfogadja. Miniszterelnök-jelölt az
lehet, aki elfogadja az új társadalmi szerződést, és az eredeti dokumentumot kézjegyével ellátja.
3) A miniszterelnök-jelölt az integrált szemléletű, kompromisszumokon alapuló méltányos,
szakszerű és konstruktív együttműködés megtestesítője, aki munkája során a jelen szerződéshez
kötve van.
4) A miniszterelnök-jelölt köteles úgy munkálkodni, hogy Magyarország teljes lakosságának
érdekét szem előtt tartsa, a kisebbségbe szorulókkal méltányos legyen, az együttműködők
között megkülönböztetést ne tegyen, mindenben részrehajlás nélkül járjon el, a jelen
együttműködésben lefektetett normákat és célokat ne sértse meg. Ennek biztosítása érdekében
a közös miniszterelnök-jelölt az aláírók és az ország nyilvánossága előtt esküt tesz.
5) A miniszterelnök-jelölt közvetlen tájékoztatást nyújt minden együttműködésben résztvevő
pártnak, szervezetnek és személynek, és lehetővé teszi, hogy politikai és civil közösségek
véleményüket közvetlen módon is kifejthessék az ország új demokratikus berendezkedésének
helyreállítása érdekében.

5

III. fejezet
A demokratikus együttműködés egyeztető fóruma
1) Az együttműködők két-két fő egyidejű delegálásával létrehozzák az Demokratikus Egyeztető
Fórumot. (DEF) Az együttműködők önállóan döntenek a delegáltak személyéről, azokat vissza
is hívhatják, új delegáltakat jelölhetnek.
2) A Demokratikus Egyeztető Fórum feladata, hogy e szerződés aláírásától számított 30 napon
belül az együttműködők megalkossák, rögzítsék az e szerződés végrehajtására leghatékonyabb,
rendszeres, visszakövethető, később nyilvánosságra hozható együttműködési mechanizmust.
3) A Demokratikus Egyeztető Fórum számára minden magyarországi civil szervezet,
szakszervezet, egyéb érdekképviseleti szervezet megfogalmazhat véleményt, javaslatot és
kérdést.
A DEF egyedileg, vagy összefoglaló módon a fontos társadalmi kérdéseket nyilvános
közlemény formájában megválaszolja.
4) A Demokratikus Egyeztető Fórum egyszerű többséggel meghozott döntéseit az
együttműködők tiszteletben tartják. Az aktuális közéleti kérdésekkel kapcsolatban bármely
együttműködő előterjesztést nyújthat be.
5) Az együttműködők e szerződés aláírásának 60. napjától teljes egységben állnak a sajtó és a
magyar közvélemény elé. Az erőszakos megosztás, hírhamisítás elkerülése érdekében rotációs
rendszerben dolgozó szóvivőket jelölnek ki.

IV. fejezet
Egyéni és listás országgyűlési képviselőjelöltek
1) Az együttműködők megállapodnak abban, hogy a legnagyobb arányú, alkotmányozáshoz,
törvényes elszámoltatáshoz és gyökeres változásokhoz szükséges választási győzelem csak úgy
érhető el, ha az összes egyéni országgyűlési választási körzetben közösen elfogadott jelöltet
indítanak.
2) Az első „körös” közösen támogatott jelöltek vonatkozásában együttműködők e szerződés
aláírásától számított 90 napon belül döntést hoznak arról, hogy kik a szakmailag, emberileg
legalkalmasabb egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, akik előválasztás megtartása nélkül
válhatnak közös jelöltekké.
3) Azon egyéni választási körzetekben, ahol a 90. napig konszenzus nem születik, ott az
együttműködő szervezetek, további 30 napon belül megjelölik azokat a személyeket, akik az
előválasztáson fognak részt venni.
4) Egyéni és listás képviselőjelölt is csak az lehet az ellenzéki összefogás keretében, aki a jelen,
új társadalmi szerződés eredeti példányát kézjegyével ellátja.
5) Az együttműködők, a listás egyéni országgyűlési helyek megszerzése érdekében a DEF
keretében egymást kiegészítő módon koordinálnak a pártlisták tekintetében. Ennek keretében
szervezik az esetleges visszalépéseket is.
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Az együttműködők elkötelezik magukat, hogy az előrehozott választásokig olyan listás egyéni
képviselőket jelölnek, akik az új, negyedik Magyar Köztársaság szakértői kormányát a várható
politikai támadásokat minimalizálva, elismert, képzett szakpolitikusként is hatékonyan tudják
támogatni.
V. fejezet
A kampány vezetője, a kampány, felkészülés a szakértői kormányzásra, finanszírozás
1) A kampányt és a kormányzásra történő felkészülést a közös miniszterelnök-jelölt irányítja,
betartva a jelen társadalmi szerződés rendelkezéseit. A miniszterelnök-jelöltet és a
Demokratikus Egyeztető Fórumot a konszenzussal kiválasztott vagy előválasztáson
megmérettetett egyéni képviselőjelöltek képviselik a végeken, az egyéni választókerületekben.
Őket támogatják az együttműködők helyi szervezetei és aktivistái. A helyi jelöltek minden
együttműködő szervezet tagságával kötelesek e szerződés mentén, annak szellemiségét és írott
pontjait is betartva, egyező minőségű és folyamatos kapcsolatot tartani.
2) A közös miniszterelnök-jelölt a Demokratikus Egyeztető Fórummal karöltve irányítja a
kampányt és az együttműködők szakértői közül a DEF javaslatát figyelembe véve, de önállóan
választja ki szakértő stábját. A szakértő stáb az új minisztériumi struktúra szerint rendeződik.
3) A miniszterelnök-jelölt és az új tervezett minisztériumi struktúrához illeszkedő szakértői
stábja haladéktalanul megkezdi a szakértői kormány programjának kidolgozását.
4) Minden együttműködő a maga gazdasági ereje szerint finanszírozza a saját működését, de a
2022. évi választási kampány finanszírozására közös támogatás gyűjtésben is megegyeznek. Ez
valamely működő pártalapítvány átalakításával vagy önálló alapítvány létrehozásával
valósulhat meg a lehető leghatékonyabb módon a DEF döntése szerint.
5) A közös finanszírozási alapba befizetett összegek felett a közös miniszterelnök-jelölt a DEF
egyetértésével kialakításra kerülő havi költségvetéseken keresztül rendelkezik. A befizetések
összegét és a felhasználást a DEF havonta nyilvánosságra hozza a társadalom számára.
6) Az együttműködők megállapodnak, hogy az Állami Számvevőszék folyamatos és egyre
durvább fosztogatása miatt a pártjaik gazdasági tevékenységét minimalizálják és azt is
nyilvánosságra hozzák.
7) Együttműködők rögzítik, hogy a gazdasági befolyásoltság minimalizálása érdekében minden társadalmi gond és probléma ellenére - elsősorban az állampolgárok kisebb összegű,
rendszeres befizetéseire, támogatásaira kívánnak támaszkodni.

VI. fejezet
Csatlakozás az új társadalmi szerződéshez
1) A jelen szerződést első körben az aláírók hozzák létre. A szerződéshez minden további
demokratikus ellenzéki párt csatlakozhat, amely csatlakozási szándékát a DEF konszenzussal
elfogadja, és a csatlakozni kívánó a szerződést feltétel nélkül aláírja. A később csatlakozottak
a DEF munkájában tanácskozási joggal vesznek részt.
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2) Az új társadalmi szerződés elfogadására magánszemélyként minden magyar állampolgárnak
a kihirdetésétől számítva 180 napon belül egyoldalú nyilatkozattal van lehetősége. Az
egyoldalú nyilatkozatot tévő állampolgárok az aktív rendszerváltók közösségét alkotják. A
kormányváltást követően minden egyoldalú nyilatkozatot tévő állampolgárnak igazoló
okmányt állít ki a negyedik Magyar Köztársaság új kormánya.
VII. fejezet
Különleges rendelkezések és a jövőbe vetett hit
1) Együttműködők rögzítik, hogy a jelen, új társadalmi szerződést a hazáért érzett felelősség
teljes tudatában írták és írják alá.
Valamennyien kötjük magunkat a békességhez, a jogkövetéshez, a bocsánatot kérés és
megbocsátani tudás képességéhez. Minden aláíró közös érdeke, szándéka, hogy
Magyarországon békés keretek között történjen meg az orbáni diktatúra megszüntetése és a
közös európai értékekhez való visszatérés.
2) Együttműködők tudatában vannak - kiemelt figyelmet fordítva a globális világban jelenleg
is tapasztalt drámai fordulatokra, egészségügyi, környezeti veszélyhelyzetekre -, hogy újszerű
gondolkodásmóddal, a fiatalok bevonásával, az örökös növekedés hamis illúziójának
elkerülésével, a mesterséges intelligenciák fejlődésével egészen új közéleti, értékrendi
fordulatokra van szükség.
Az aláírók tudják, hogy Magyarország szellemi bázisa, ebből fakadó emberi, tudásbeli
tartalékai, földrajzi elhelyezkedése, éghajlata, természeti kincsei és biológiai sokfélesége
alkalmas lehet egy valódi összefogáson, egymás szeretetén és tiszteletén alapuló, nemzet feletti
példamutatásra is.
3) Aki e szerződéshez önszántából csatlakozik, és azt megszegi, magatartásával méltatlanná
válik a negyedik Magyar Köztársaságért vívott újkori küzdelemhez, azzal szemben bármely
együttműködő kifogást emelhet a DEF előtt annak érdekében, hogy az megállapítsa és
kihirdesse a szerződésszegést.
4) A DEF eljárása az együttműködés kötelmei alól nem mentesít. Felmentő határozat esetén az
eljárást indító az ország nyilvánossága előtt kell, hogy bocsánatot kérjen.
5) Együttműködők megállapodnak abban, hogy ezen szerződést a DEF keretein belül azonnal,
az eredeti célokhoz legközelebb álló módon átdolgozzák, amint az orbáni hatalom a jelenleg is
torz, jogsértő, a hatalomnak kedvező választójogi törvény újabb módosításait hajtja végre,
melyre számítani kell.
6) Együttműködők a jelen szerződés minden oldalát kézjegyükkel látják el, az eredeti
példányból minden aláíró 1 példányt kap.
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VIII. fejezet
Az első aláírók
Budapest, 2020. ………hónap…….napján.

Demokratikus Koalíció

Párbeszéd

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Magyar Szocialista Párt

Momentum Mozgalom

Lehet Más a Politika

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

Mindenki Magyarországa Mozgalom

Új Kezdet Párt

A szerződés szerint később csatlakozók (1. számú mellékletben csatolásra kerül)

Miniszterelnök-jelölt
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