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Az Országgyű lés
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a Nemzeti Együttműködésrő l

„Legyen béke, szabadság és egyetértés .”

A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet ké t

zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét .

A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe

fojtott forradalommal kezd ődött . A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaiva l

folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba ,

felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki ,

politikai és gazdasági válságba torkollott . A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer

összegyűjtötte maradék életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez .

A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a Nemzet i

Együttműködés Rendszerének megalapításával vívták ki . A magyar nemzet e történelmi

tettével arra kötelezte a megalakuló Országgy ű lést és a felálló új kormányt, hogy elszántan,

megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarorszá g

fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét .

Mi, a Magyar Országgyű lés képviselő i kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján

létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek

nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű

magyar nemzet tagjait . Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jöv őnk

tartóoszlopai .

A Nemzeti Együttműködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei a

határon innen és túl él ő magyarok . Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, ak i

Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik .



Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesül ő

összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jöv őjét, erőssé és sikeressé tenn i

hazánkat . Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legye n

bármilyen korú, nemű , vallású, politikai nézetű , éljen bármely pontján a világnak, nag y

reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre

megvalósíthassák saját céljaikat . Erre tesszük fel életünk most következő éveit .

Budapest, 2010 . május 14 .

Orbán Viktor

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 88 . §-a alapján

„a Nemzeti Együttműködésrő l” a következő politikai nyilatkozattervezetet kívánom

benyújtani .

Budapest, 2010 . május 14 .

Orbán Viktor

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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Helyben

Tisztelt Elnök űr!

Dr_ Orbán Viktor a Fidesz — Magyar Polgárt Szövetség elnöke és képviselőcsoportjának tagja

	

szám alatt

politikai nyilatkozattervezetet nyújtott be 2010. május 14-én .

Ette, sazretteém3ele=i,, bc j Orkán Viktor, mint a Savadat eliiterjeszt ő iénele hozzájárulásával eléterjesztőként

kívánunk csaCiakozui a ténh ísxiítvrryt`tCrz-

Kérjük az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések rnegtét e
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