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A Demokratikus Koalíció (DK) válasza 

Tisztelt Elnök Úr! 

Kedves Laci! 

Ez úton is szeretnénk megköszönni az alkotmánypolitikai vázlattal kapcsolatos megkereséseteket. A 

Demokratikus Koalíció Elnöksége nagyra értékeli azt a közpolitikaiközjogi munkát, amelyet az Eötvös 

Károly Intézet végez a demokratikus jogállam, a Köztársaság helyreállítása érdekében. Az EKINT 

számos dolgozata ösztönzőleg hatott ránk, különösen az "A jogállam helyreállításának elvei nyolc 

tételben. Ajánlat a demokrácia híveinek" című, a demokratikus ellenzéki pártoknak is megküldött 

vitairat. A 2013. január 26án elfogadott, "Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, 

fejlődést" címet viselő programunknak közjogi fejezete egy új Országgyűlés első feladataként 

határozta meg az alkotmányosság helyreállítását az Alaptörvény hatályon kívül helyezésével, és a 

köztársasági Alkotmány újbóli hatályba léptetésével, annak konszenzusos 2010. április 25i alakjában. 

Ezzel egyedül voltunk a demokratikus pártok között, amelyek az Alaptörvény toldozgatásában, egyes 

elemeinek megváltoztatásában gondolkodtak. 

Most egy új program kidolgozását kezdtük meg. A bíróság bejegyezte pártalapítványunkat, az Új 

Köztársaságért Alapítványt, létrejöttek a párt szakmai kabinetjei, köztük a Jogi és közigazgatási 

kabinet, elkezdődött a jelenlegi helyzetet leíró és a szükséges változtatások irányait meghatározó 

tézisek kidolgozása. A programkészítés során föl kívánjuk használni a legkiválóbb szellemi műhelyek 

által közzétett elemzéseket, javaslatokat, részt kívánunk venni az általuk kezdeményezett, szervezett 

vitákon. Ezért is olvastuk örömmel a Demokratikus Koalíció elnökének írt leveletek záró sorait: "A 

csatoltan megküldött alkotmánypolitikai programmal az alkotmányosság helyreállításáról szóló vitát 

szeretnénk előmozdítani, amelynek a közeljövőben mi magunk is szívesen megszervezzük a 

fórumait." 

Az "A jogállam helyreállításának elvei nyolc tételben. Ajánlat a demokrácia híveinek" című 

elemzésetekben írjátok a következőket: "A legkézenfekvőbb az lenne, ha itt kijelentenénk, hogy a 

nemzetközi sztenderdeket tekintjük irányadónak, és ehhez mérjük a magyar alkotmányosságot. Ez 

azonban, bármennyire is kézenfekvőnek látszik, nem célszerű." Ezzel egyetértünk. Úgy véljük 

azonban, hogy a '89'90. óta eltelt idő jogfejlődését, a nemzetközi tendenciákat nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. 

Egyetértünk a "Legyen köztársaság! Alkotmánypolitikai vázlat" című alkotmánypolitikai programban 

leírt mondattal is, miszerint: "A Harmadik Köztársaság bukását nem alkotmánya, hanem züllöttsége 

okozta." Úgy véljük azonban, hogy a demokratikus jogállam nem volt elég erős ahhoz, hogy megvédje 

önmagát, és a társadalom nem érezte annyira magáénak, hogy megvédje azt. 

Ezért, bár minden tiszteletünk az "alapító atyák" műve iránt, és a demokratikus jogállam, a 

parlamentáris demokrácia 198990ben lefektetett elveiben maradéktalanul hiszünk, 

meggyőződésünk, hogy a megoldások terén szükség van újításokra. Átgondolásra érdemesnek tartjuk 

például az Alkotmány stabilitásának megerősítését elősegítő megoldásokat (amit Ti is fontosnak 

tartotok), a közvetlen részvétel lehetőségeit a döntésekben (tudjuk, ebben a kérdésben az EKINT 

inkább konzervatív álláspontot foglal el), vagy akár az igazságszolgáltatás átalakításának 

problémakörét. 

Kiemelt jelentőségűnek tekintjük a jogállam visszaállításához vezető út meghatározását (beleértve az 

utóbbi időben újra indult vitát a jogállam megteremtéséről nem jogállami eszközökkel). 

Mindezen  és más, a demokrácia hívei számára fontos  kérdésekről folyó közös gondolkodásban 

szívesen veszünk részt, legyen szó akár egyegy témakör aprólékos kidolgozásáról, vagy átfogó 
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közjogi vitáról, s köszönettel vesszük, ha ezekhez a disputákhoz fórumot biztosítotok. Az EKINT ilyen 

irányú szervező munkája garancia lenne a magas szintű szakmaiságra és a demokraták közti 

konszenzus megteremtésére. 

Budapest, 2015. április 8. 
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