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politikai nyilatkozata

az erõszak ellen a békességért*

A Ma gyar Köz tár sa ság sza bad sá gá nak és mél tó sá gá nak meg õr zé se, il let ve meg erõ sí té se kö zös fel ada ta a par la men ti
pár tok nak, az al kot má nyos de mok rá cia hí ve i nek.

Ha zánk nak min den kor igaz mon dás ra, õszin te ség re, tisz tes ség re, nyu ga lom ra és rend re van szük sé ge.

A rend szer vál tás leg fon to sabb vív má nyai – a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga, a gyü le ke zés hez és po li ti kai szer ve zõ dés -
hez való jog – csak ak kor ér vé nye sül het nek ma ra dék ta la nul, ha azok gya kor lá sa együtt jár az zal, hogy a kü lön bö zõ ide o ló gi ai
áram la tok, vi lág né ze tek és de mok ra ti kus po li ti kai erõk kép vi se lõi tisz te let ben tart ják az al kot má nyos ren det és egy mást.

Egy al kot má nyos köz tár sa ság ban a de mok ra ta nem fél, és nem is kelt fé lel met sen ki ben, mert a rend nem je lent
 veszélyt a sza bad ság ra, a sza bad ság pe dig nem fe nye ge ti a ren det.

Mi, a par la men ti pár tok kép vi se lõi ezért arra szó lít juk fel ha zánk pol gá ra it, hogy po li ti kai vi tá i kat az erõ szak esz kö zét
egy ér tel mû en el uta sít va, a más né ze tek kép vi se lõ i vel szem be ni to le ran ci á val, az or szág nyu gal má nak és rend jé nek meg -
õr zé se mel lett foly tas sák le.

A de mok rá cia, a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos be ren dez ke dé se ele gen dõ esz közt ad min den po li ti kai erõ, ci vil
moz ga lom és ál lam pol gár szá má ra ah hoz, hogy vé le mé nyé nek, né ze te i nek vagy akár til ta ko zá sá nak han got ad has son.

Az or szág rend jé ért és a pol gá rok biz ton sá gá ért ér zett fe le lõs sé günk tõl ve zé rel ve ezért föl szó lít juk mind azo kat, akik
az el múlt órák ban a bé kés és de mok ra ti kus tün te té se ket rend bon tás sal za var ták meg, má sok tes ti ép sé gét szán dé ko san
ve szé lyez tet ték, va gyo ná ban kárt tet tek, hogy ha la dék ta la nul hagy ja nak fel ezek kel a cse lek mé nyek kel és tar tóz kod ja -
nak a to váb bi jog sér té sek tõl.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A po li ti kai nyi lat ko za tot az Or szág gyû lés a 2006. szep tem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.2851 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


