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Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelt Honfitársunk!
Több mint fél évvel ezelőtt indítottuk útjára a Társadalmi Szerződést a demokratikus,
parlamenti ellenzéki pártok, a Momentum és az MMM berkein belül.
Abban bíztunk, hogy Magyarország nap, mint nap romló közéleti, jogi, társadalmi,
gazdasági, egészségügyi helyzetében, a jól azonosítható közéleti szereplők, pártok és
személyek megérzik a Társadalmi Szerződésben rejlő lehetőséget, de egyben
felelősséget is. Oly módon, hogy közéleti önfeláldozásra is szükség lehet.
Ma abban bízunk, csupán annyi probléma volt eddig, hogy idejekorán
kezdeményeztünk. Ma már világosabban látható, hogy durván egyenlőtlen feltételek
mellett az ellenzék oldalán sem felemelő pusztán párterőkben, háttér alkukban
gondolkodni. Kirekeszteni valakiket, amikor mindenkire szükségünk van az orbáni
rezsim leváltásához. Ez a helyzet több, mint újabb, önsorsrontó, tragikus hiba lenne
Hazánk számára, pártállástól függetlenül.
Ma a Magyar társadalom még nem hisz az ellenzék kormányzóképességében! Az
egyéni akciók sokasága, a közös kiállás formai kérdéseinek lebegtetése további
tartalom nélkül ezt erősíti tovább, nap, mint nap. A magyar politikus sajnos hiteltelen.
A pálya is egyre nehezebb! A vírushelyzet, az újabb kétharmad, a demokratikus
intézmények további bekebelezése, a fővárossal packázás játéka, de a Színház és
Filmművészeti Egyetem szimbólummá vált fiataljainak érthető távolságtartása egytől
egyig figyelmeztető, szerénységre intő jel kell, hogy legyenek.
Mindezek miatt átdolgozva, aktualizálva, de immáron harmadszor is útjára indítjuk a
Társadalmi Szerződést. Ezúton azonban másként! Minden magyar demokratikus
pártnak, szakszervezetnek, értékközösségnek, civil szervezetnek magánszemélynek
is megnyitva az utat a csatlakozáshoz.
Váljunk egy történelmileg egyedi helyzetben, egyedi módon együtt, önfeláldozóan a
Nemzetünk felemelkedésének mindenek felett elsőbbséget adva, a negyedik Magyar
Köztársaság alapításának részesévé, az 1989–ben megkezdett, rendszerváltás méltó
befejezőivé.
A Társadalmi Szerződés aláírásának folyamatát 2020. október 18 – án kezdjük. A
Társadalmi szerződés szövege, valamint a csatlakozó dokumentum a
www.ujkezdet.hu honlapon folyamatosan elérhető.
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Hohn Krisztina s.k
országgyűlési képviselő
az Új Kezdet Párt elnöke
Gyenes Szilárd s.k
az Új Kezdet Párt alelnöke
dr. Sértő – Radics István s.k
az Új Kezdet Párt alelnöke

3

TÁRSADALMI SZERZŐDÉS
A 2022. évi országgyűlési választásokra, az egész Nemzet
érdekében gondolkodni és cselekedni képes demokratikus ellenzéki
pártok, civil szervezetek és közösségek, magánszemélyek között, a
Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének és működésének
sürgető helyreállítása érdekében
Aláírók, a társadalom közbizalmát visszaállítani képes, nyilvános, új, önként vállalt,
számon kérhető, demokratikus társadalmi szerződés mellett kötelezik el magukat 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 szervezetten lehetetlenítette el, hogy Magyarország az 1989-es
rendszerváltás és az Európai Unióhoz történő csatlakozás előnyeit méltó módon, a köz javára
hatékonyan kihasználja.
Az Országgyűlés, az orbáni hatalomhoz hű, személyenként „kezelt” és kordában tartott
országgyűlési képviselők asszisztenciája mellett, elveszítette alkotmányos és törvényhozó
legitimitását.
Drámaian nőtt a szervezett korrupció, amely összeforrt a jogalkotással és hálózatossá vált.
Mindennapos a közvagyon kiüresítése, felszámolása, a közérdek másodlagossága és a törvény
előtti egyenlőtlenség is. A Társadalmi Szerződés aláírásának idején, 2020. novemberében az
orbáni rezsim már a bíróságok függetlenségét támadja, erodálja.
Az együttműködők megállapítják, hogy Magyarország közéleti kérdései szűk csoportérdekek
szerint dőlnek el, ami társadalmi konfliktusok forrásává vált.
Hazánkat nem a demokratikus, alkotmányos eszmények ethosza, a jog, a tudás, az
önszerveződés és öngondoskodás, valamint a szakmai és tudományos autonómiák hálózata
uralja. A szociális gondoskodás hanyatlik, a szociális érzékenység hiányzik a kormányzati
filozófiából, a társadalom elesett rétegeinek felzárkóztatása megrekedt, a természeti környezet
védelmének jogi, szakmai szintje jelentősen lecsökkent.
Az uralkodó csoport elit kirívó pénzügyi, gazdasági és egzisztenciális sikerei többségében
hűségen, visszaosztáson, túlárazáson alapulnak. Számos hazai és EU által támogatott beruházás
inkább tekinthető forráskimentőnek, mint az ország szerves fejlődése 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 a legtöbb magyar önkormányzat és az ország
polgárainak többsége, közöttük a nyugdíjasok, jövedelmi viszonyaik tekintetében sereghajtóvá
válnak az Európai Unióban.
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Hazánkat durván kettészakította a jelenlegi hatalom! A megosztottságot torz választási
jogszabályokkal, folyamatos csalásokkal, hamis állami propagandával, egyes társadalmi
rétegek „megvásárlásával” tartja fenn. A külhoni magyarság szavazati jogának egyre torzabb,
illegitim kiterjesztése, alkalmazása, az anyanemzet és a külhoniak között is megosztottság
forrása lett.
Alapelvek
Együttműködők, szövetségünk és összefogásunk révén demokratikus közéleti célként tűzzük
ki, hogy a 2022. évi országgyűlési képviselői választás során az itt megfogalmazott közös,
sarkalatos célok mentén, a választópolgárok bizalmát kérve, közös jelöltjeik
együttműködésével hozzájárulunk az orbáni rendszer megdöntéséhez. Az együttműködés révén
integrált, közös választási programot hozunk létre.
Önzetlenül azon dolgozunk, hogy megkezdhessük a demokratikus alkotmányos rend, valamint
a társadalmi nyugalom helyreállítását. Aláírók, a 2022 utáni új időszak demokratikus
kormányának támogatásra készülünk.
Jelen szerződés 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 összefogás nélkül nem
hajtható végre a demokratikus, legitim, alkotmányos rend helyreállítása. A feszültség lassan
növekszik, ez társadalmi robbanáshoz vezethet.
Együttműködők azt is felismerték, hogy a társadalom jelentős része bizalmatlan a sokszínű
demokratikus ellenzék összefogásával kapcsolatban, mert erős és gerjesztett félelmek vannak a
kétpólusú politikai váltógazdaság kialakulásának vélt veszélye miatt.
Az összefogás ma még 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 becsmérlésén, a sajtószabadság, az önkormányzatiság, a tan és
művészeti szabadság felszámolásából, a politikailag, illetve anyagilag korrumpáltakra és helyi
kiskirályokra épülő hatalomból újra a szabad, emberi értékekre, valós tudásra épülő nemzet felé
kell fordulni.
Együttműködők felismerték, hogy a társadalom jelentős része ma is azt gondolja,- ráadásul a
hatalom ezt is erősíti-, hogy a jelenlegi parlamenti 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.
A jelen szerződést aláírók meggyőződése hogy a parlamenti pártok összefogása az egyéni
választókerületi jelöltek állítása során szükséges, de nem elégséges feltétele az Orbán rendszer
legyőzésének.
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Ehhez a parlamenten kívüli, új és jövő pártjait, szervezeteit is be kell vonni összefogásba.
A Magyar rendszerváltás valós befejezését, a múltból alattomosan feltámadt orbáni rezsim
leváltását egyetlen politikai erő sem sajátíthatja ki, vagy tekintheti a maga sikerének.
Fentiek hátterében, közéleti és egyéni szándékaink tisztasága, az új, össztársadalmi kezdet
elengedhetetlen megteremtése érdekében az alábbiak szerint vállalunk szerződéses
kötelezettséget:
I. fejezet
Az együttműködés sarokpontjai
1) Kötelesek vagyunk egymást segítve, az itt lefektetett új Társadalmi Szerződésre alapozottan
és közösen megfogalmazott minimumcélokért együtt munkálkodni, vigyázva egymás jó hírére,
becsületére, az együttműködő demokratikus közösség jó megítélésére. Az együttműködők
kiállnak egymásért az orbáni rezsim egyre aljasabb támadásai esetén. Az együttműködők mind
írásban, mind pedig szóban, tisztességesen és közéletileg méltó módon szólalnak meg.
2) Az együttműködés célja, hogy legkésőbb 2022-ben, együttesen váltsuk le az Orbán rezsimet,
és hozzuk létre a negyedik Magyar Köztársaságot, a képviseleti demokrácia új alapjainak
lerakásával, melynek megteremtéséhez az alábbi kötelezettségeket vállaljuk Magyarország
teljes lakosságáért és a külhoni magyarokért egyaránt.
a) Alkotmányozó Nemzetgyűlést tartunk, ahol széles társadalmi közreműködés mellett,
népszavazással megerősítve közösen, új, Magyarországhoz és Európaiságunkhoz méltó
Alkotmányt fogadunk el, amelynek újólag, erős és világos részévé tesszük:
- a független bírói hatalmat
- a széles jogkörrel rendelkező legitim, független Alkotmánybíróságot
- a közvetlen politikai befolyástól mentes szakigazgatást
- a tanszabadságot
- a közvetlen politikai befolyástól mentes bűnüldözést és büntetés-végrehajtást
- a sajtó szabadságát
- a hiteles köztájékoztatás alkotmányos alapjait és kötelmeit
- a helyi önkormányzatok önrendelkezését a feladatok és a hatalom megosztásának alapelveit
- a környezet és természeti kincseink védelmének sarkalatos pontjait
- a tisztességes piaci viszonyokat és az arányos teherviselést
- az igazságos és szociálisan is érzékeny újraelosztást
- 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, nemi identitás szavatolását
- a társadalmi szolidaritást
- a Tudományos Akadémia és a tudomány szabadságát
- azt, hogy minden Magyar állampolgárnak, törvényesen működő szervezetnek joga és
kötelessége legyen intézményesen fellépni azokkal szemben, akik az alkotmányos értékek ellen
személyesen, vagy szervezeti keretek között erőszakkal, vagy jogi fondorlattal a Magyar
Köztársaság ellen cselekednek.
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b) Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés keretében megválasztjuk a Magyar Köztársaság új,
független 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, nyílt szakmai pályázati rendszerben új vezetőket választunk a Legfőbb
Ügyészség, a Rendőrség, a Honvédség, az Állami Számvevőszék a Nemzeti Bank, a
Médiahatóság, valamint az MTVA élére.
e) Szakértői kormányt alakítunk, amelynek feladata lesz az átmeneti időszak szakmai,
gazdasági, jogi ügyeinek kezelése, hazánk stabilitásának megteremtése, az Európai Unióval
történő együttműködés normalizálása.
Ezzel párhuzamosan új minisztériumi struktúrát hozunk létre, ahol önálló, felelős
minisztériumok jönnek létre az oktatásügy, a kulturális ügy, a belügy, az egészségügy, a
gazdaság- és pénzügy, a környezetvédelem, természetvédelem és vízügy, a mezőgazdaság és
élelmiszer önrendelkezés valamint az igazságügy területein.
f) Nyílt, átlátható, hiteles és a társadalom által kontrollált tájékoztatást adunk Magyarország
valódi gazdasági, társadalmi, jogi helyzetéről.
g) Elfogadjuk a méltatlansági törvényt, melynek lényege, hogy 15 évig nem vehetnek részt a
hazai közéletben azok a szereplők, (szervezetek és magánszemélyek) akik bírósági eljárás
keretében jogerősen kimondva részt vettek a demokratikus közélet felszámolásában oly módon,
hogy a közpénzeket a magánérdek felé csatornázták, 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,
teljes körű felderítését. Azonnal csatlakozunk az Európai Ügyészséghez is.
i) Nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, és megteremtjük az orbáni rezsim közelmúltban
indokolatlanul titkosított ügyeinek nyilvánosságát, ezzel is támogatva 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 2024-ben kiírjuk az új, előrehozott országgyűlési
választásokat, ahol a demokratikus pártok, szigorú és pártatlan ellenőrzés mellett, egyező
feltételek mellett mérhetik össze valós társadalmi támogatottságukat.
II. fejezet
Közös miniszterelnök-jelölt
1) Együttműködők megállapodunk abban, hogy a fenti célok legsikeresebb megvalósítása
érdekében közös miniszterelnök-jelöltet állítunk. A közös miniszterelnök-jelölt személyére a
DEF működésének megkezdését követő 90 napon belül, de legkésőbb 2021 május 15 - ig
konszenzussal tesznek javaslatot.
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Amennyiben a konszenzus nem jön létre, minden aláíró szervezet egy személyi javaslatot tesz
a miniszterelnök-jelölt személyére, akit közösen felügyelt, elektronikusan lebonyolított
országos szavazáson (miniszterelnök előválasztás) választanak meg az állampolgárok 120
napon belül.
2) A konszenzusos megállapodás hiányából fakadó választás eredményét a 2022–2024 közötti
időszakra, szakértői kormányzásra nézve minden résztvevő szervezet és személy elfogadja.
Miniszterelnök-jelölt az lehet, aki elfogadja az új Társadalmi Szerződést, és az eredeti
dokumentumot kézjegyével maga is 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, szociális érzékenységgel és 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
Fogadalmat 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.
III. fejezet
A demokratikus együttműködés egyeztető fóruma
1) Az első 90 napban csatlakozó együttműködők, egy-két fő egyidejű delegálásával
Demokratikus Egyeztető Fórumot hívnak életre. (DEF) Az együttműködők önállóan, belső
demokratikus szabályaik alapján döntenek a delegáltak személyéről, azokat vissza is hívhatják,
új delegáltakat jelölhetnek.
2) A Demokratikus Egyeztető Fórum feladata, hogy e szerződés aláírásától számított 90 napon
belül az együttműködők megalkossák, rögzítsék az e szerződés végrehajtására leghatékonyabb,
rendszeres, egyszerű és átlátható, 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, felmerülő közéleti kérdésekkel kapcsolatban
bármely együttműködő előterjesztést nyújthat be.
5) Az együttműködők e szerződés aláírásának 90. napjától teljes egységben állnak a sajtó és a
magyar közvélemény elé.
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Az együttműködés erősítése, hitelességének növelése érdekében együttműködők
minimalizálják a támadási felületeket és a megosztás lehetőségét keletkeztető önálló, egymással
is versengő, nyilvános közéleti akciókat.
Mindezek mellett, DEF-ben történt egyeztetés után az összefogásban részes felek bármelyike
megnyilvánulhat véleményével úgy, mint aki az összefogás nevében beszél. A jobb
kommunikáció érdekében a DEF rotációs rendszerben szóvivőket és levezető elnököt állít.
IV. fejezet
Egyéni és listás országgyűlési képviselőjelöltek
1) 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 és
támogatott jelöltet indítanak.
A jelöltállítás során támogatják az előválasztás intézményét, melynek során a választóknak
lehetőségük nyílik jobban megismerni a jelölteket és felmérni, hogy ki lehet a legesélyesebb
jelölt a rezsimmel szemben. Az előválasztáson a DEF döntése szerint civil, vagy e szerződést
aláíró más, parlamenten kívüli demokratikus pártok jelöltjei is elindulhatnak.
2) Együttműködők elfogadják, hogy kivételes esetben lehetnek olyan területek, körzetek, ahol
az előválasztás anyagi, szervezeti okokból nem valósulhat meg reálisan, és lehetnek olyan
egyéni jelöltek, akik személyéről a DEF-ben kialakuló konszenzus révén előválasztás nélkül
születhet döntés.
3) Egyéni választókerületi és listás képviselőjelölt is csak az lehet az ellenzéki összefogás
keretében, aki a jelen, új Társadalmi Szerződés eredeti példányát kézjegyével ellátja.
4) Az együttműködők, a listás országgyűlési képviselői helyek elosztása érdekében a DEF
keretében egymást kiegészítő módon koordinálnak. Az együttműködők elkötelezik magukat,
hogy az előrehozott választásokig olyan listás képviselőket jelölnek, akik az új, negyedik
Magyar Köztársaság szakértői kormányát a várható politikai támadásokat minimalizálva,
elismert, képzett szakpolitikusként is hatékonyan tudják támogatni, delegálási szempontjuk
nem elsődlegesen a párt elitek parlamentbe juttatása.
5) Az együttműködésben részvevők, jelöltjeik viszonylatában nem kérnek és kötnek ki háttér
megállapodásokat, mert felismerték és tudják, hogy e Társadalmi Szerződés mentén, az
alkotmányozásig, új demokratikus választójogi törvény megalkotásáig, a demokratikus
intézményrendszer jogállami működésének helyreállításáig minden frakciónak, egyéni,
független országgyűlési képviselőnek egyetlen közös célja lehet, melyet e Társadalmi
Szerződés világosan rögzít.
6) Együttműködők, tudatában vannak annak, hogy a jelenlegi torz választási, egyenlőtlen
finanszírozási rendszer, az orbáni rezsim által leuralt közmédiával, függőségbe hozott
önkormányzatokkal, nem alkalmas a pártok valódi társadalmi súlya szerinti megmérettetésre,
ezért nem a ma vélt párterő alapján gondolkodnak, mert ez legalább annyira méltatlan a
demokráciához, a negyedik Magyar Köztársaság ethoszához, mint az orbáni rezsim mai
gyakorlatai.
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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, melynek
keretében integrálják az ellenzéki műhelyekben, társadalomban, civil közösségekben eddig
felhalmozott tudást és tapasztalatot.
4) Minden együttműködő a maga gazdasági ereje szerint finanszírozza a saját működését, de a
2022. évi választási kampány támogatására közös támogatás gyűjtésben, közös alap
létrehozásában 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 felhasználásáról a közös miniszterelnökjelölt a DEF egyetértésével kialakításra kerülő havi költségvetéseken keresztül rendelkezik. A
befizetések összegét és azok felhasználását a DEF havonta nyilvánosságra hozza a társadalom
számára.
6) 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 Társadalmi Szerződés nyitott, első körben, 90 napon belüli csatlakozással, az aláírók
hozzák létre. A DEF a 90. nap után kezdi meg működését. A szerződéshez minden további
demokratikus ellenzéki párt, egyesület, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösség,
vagy magánszemély csatlakozhat, amely csatlakozási szándékát a DEF konszenzussal
elfogadja, és a csatlakozó a szerződést feltétel nélkül aláírja.
2) Az új Társadalmi Szerződés elfogadására magánszemélyként is, minden magyar
állampolgárnak a kihirdetésétől számítva 365 napon belül egyoldalú nyilatkozattal van
lehetősége. A szerződést összességében aláírók az aktív rendszerváltókat, a negyedik Magyar
Köztársaság megalapítóit alkotják. A kormányváltást követően minden aktív rendszerváltónak
elismerő, igazoló okmányt állít ki a negyedik Magyar Köztársaság új kormánya. A Társadalmi
Szerződés elfogadására, aláírására, elektronikus lehetőség is megnyitásra kerül.
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VII. fejezet
Vegyes és különleges rendelkezések
1) Együttműködők rögzítik, hogy a jelen, új Társadalmi Szerződést a Hazáért érzett felelősség
teljes tudatában, példamutatóan, az egyéni és pártérdekek másodlagossága mellett írják alá és
működtetik.
Valamennyien kötjük magunkat a békességhez, a jogkövetéshez, a bocsánatot kérés és
megbocsátani tudás képességéhez. Minden aláíró közös érdeke, tiszta szándéka, hogy
Magyarországon békés keretek között történjen meg az 1989 - ben megkezdett rendszerváltás
befejezése, az Orbán rezsim megszüntetése és a közös európai értékekhez való mielőbbi
visszatérés.
2) Együttműködők tudatában vannak - kiemelt figyelmet fordítva a globális világban jelenleg
is tapasztalt drámai folyamatokra, egészségügyi, környezeti veszélyhelyzetekre -, de az
azokban rejlő lehetőségekre is, hogy újszerű gondolkodásmóddal, a fiatalok bevonásával, az
örökös növekedés hamis illúziójának elkerülésével, a mesterséges intelligenciák fejlődésével
egészen új pozitív közéleti, értékrendi fordulatokra van szükség. Magyarországnak, az
önemésztő, megosztó struktúrákat sürgetően hátrahagyva, ki kell használnia a modernizálódó
világ új lehetőségeit.
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 később megszegi, magatartásával
méltatlanná válik a negyedik Magyar Köztársaságért vívott újkori küzdelemhez, azzal szemben
bármely együttműködő kifogást emelhet a DEF előtt annak érdekében, hogy az határozattal és
indokolással 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 elnézést kérjen.
5) Együttműködők megállapodnak abban, hogy ezen szerződést a DEF keretein belül azonnal,
az eredeti célokhoz legközelebb álló módon átdolgozzák, amint az orbáni rezsim a jelenleg is
torz, jogsértő, a hatalomnak kedvező választójogi törvény újabb módosításait hajtja végre,
melyre számítani kell.
6) A Társadalmi Szerződést az első 90 napban létrehozók a jelen szerződés minden oldalát
kézjegyükkel látják el, az eredeti példány hiteles, sorszámozott példányából minden aláíró 1
példányt kap a 90. napot követően.
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VIII. fejezet
Az első aláírók és a csatlakozók
1. számú lista, az első aláírók.

2. számú lista, a Társadalmi Szerződéshez csatlakozók.

Budapest, 2020. ………hónap…….napján.

