
Alapító nyilatkozat 

(elfogadta 2011. november 6-án a Demokratikus Koalíció alakuló Kongresszusa) 

Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, 
jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal és a szabadságjogok érvényesülésével. 

A Demokratikus Koalíció progresszív, nyugatos, balközép polgári párt. 

Elkötelezzük magunkat a nyugati világ szellemi hagyományának érvényessége mellett; a zsidó-
keresztény tradíciót, a görög-római antikvitás örökségét és a felvilágosodás szellemiségét tekintjük 
az európai kultúra közös alapjának. A hatalom által elfojtott függetlenség- és szabadságvágy 
kifejezésének nagy közösségi megnyilvánulásaként tekintünk 1848-ra, 1918-ra, 1945-re, 1956-ra és 
1989-re. 

Értékeink, céljaink Európához kötnek bennünket; hisszük hogy a XXI. századi Magyarország 
csak az Európai Unió és a transzatlanti biztonsági együttműködés megbecsült tagjaként lehet 
sikeres. Tudjuk, hogy az európai integráció elmélyítése, a tagállamok szorosabb gazdasági 
együttműködése hazánknak is érdeke. 

Azt valljuk, hogy a jog uralma, a jogbiztonság, az európai alkotmányos értékeknek megfelelő 
alkotmányos garanciákkal védett egyéni és közösségi szabadság, az egymásért viselt felelősség és 
szolidaritás, az igazságosságra törekvés, a kisebbségek jogainak tisztelete, valamint a köztársasági 
eszme képezik alkotmányos rendünk alapjait. 

Az európai hagyományok szellemében elismerjük és védjük az egyének és közösségek polgári és 
politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogait. Hirdetjük, hogy a politikai szabadság 
elsősorban a szabad identitásválasztásban, a szabad gyülekezés, egyesülés, szólás és 
véleménynyilvánítás jogában, a szabad vallásgyakorlásban, a szabad választáson és versengő 
többpártrendszeren alapuló parlamentarizmusban nyilvánul meg. A gazdasági életben a szabadság 
teremti meg a garanciákkal védett tulajdont, a szabadság szüli a versenyt és a piacot. 

Hisszük, hogy a polgári, politikai, gazdasági szabadság bátorítja az egyéni kezdeményezést, ami 
pedig forrása a gyarapodásnak, az innovációnak, a fejlődésnek, az emberi életminőség jobbra 
fordításának. 

Tudjuk, hogy a magántulajdon, a piac és a verseny hatékonyan méri össze az egyéni 
erőfeszítéseket, osztja el az erőforrásokat, azaz szolgálja a magánérdek érvényesítését. De azt is 
látjuk, hogy a piac és a verseny önmagában nem képes harmonizálni sem az eltérő 
magánérdekeket, sem a magánérdeket a közérdekkel. 

Megtanultuk, hogy a piac és a verseny szükséges a gazdaság hatékony működtetéséhez, de nem 
tudja kordában tartani a társadalmi egyenlőtlenségeket, létrehozni és fenntartani a társadalmi 
szolidaritás intézményeit és szabályait. 

Valljuk, hogy a modern balközép politika minden társadalmi konfliktus során következetesen a 
kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fél mellé áll, védi a gyengébbek jogait és jogos érdekeit. 

Követjük a szociáldemokrácia legjobb hagyományait. Társadalompolitikánk a társadalmi 
szolidaritást megvalósító „Több felelősséget fent, több lehetőséget lent!” elvén nyugszik. 



Elismerjük, hogy a munkavállalói akarat kifejezésének legitim módja a kollektív érdekképviseletek, 
szakszervezetek működése. A társadalmi párbeszéd részeként szükségesnek tartjuk a 
demokratikus érdekegyeztetési mechanizmus működtetését. 

Hisszük, hogy a közérdek megfelelő képviseletéhez, érvényesítéséhez hatékony államra, jó 
kormányzásra van szükség. Az állam korlátlan szabadsága azonban megöli a Köztársaságot. 
Hisszük, hogy a jog a hatalom korlátját és nem az uralom eszközét jelenti. Az állam célkitűzése a 
közjó megvalósítása. A piac magánérdeket követő szabad működésének és a közjó érvényesítését 
célzó állami szabályozásnak olyan összekapcsolása szükséges, amely a társadalmi méltányosság, 
igazságosság és a környezeti szempontok érvényesítése mellett teret enged a gyors gazdasági 
fejlődésnek. 

Valljuk, hogy a társadalmi igazságosság megvalósításához méltányos közteherviselés, mindenki 
számára elérhető modern köz- és felsőoktatás, kiváltságoktól mentes, magas színvonalú 
egészségügyi rendszer, valamint a hátrányos helyzetű polgárok és térségek számára egyenlő 
esélyeket teremtő politika szükséges. 

Valljuk, hogy a szabad, demokratikus politikai közösség a Köztársaságban formálja meg önmagát. 
A Köztársaság a szabadságra, a jog uralmára, a polgárok egyenlőségére és egymás iránt érzett 
felelősségére, az emberi méltóság megóvására, a többség felhatalmazásával működő 
kormányzásra, a kisebbség védelmére épül. A köztársasági hatalom alkotmányosan korlátozott, a 
kormányzás a hatalommegosztáson, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerén alapul. A 
Köztársaságban egyedül a nép szuverén. 

Óvjuk a Köztársaság polgárait, hogy a XX. századi magyar történelem tragédiáiért remélt 
kárpótlásban, a „történelmi idő helyrebillentésében”, az erős kéz politikájában, a piacgazdaság 
jelentős korlátozásában, az állam széleskörű gondoskodásában lássák az ország felemelkedésének 
zálogát. 

Valljuk, hogy a széles körű jog- és létbizonytalanság ellen a jog uralmának, a törvény előtti 
egyenlőségnek, a méltányos jog kiszámíthatóságának és betarthatóságának biztosításával, a saját 
teljesítményre és öngondoskodásra ösztönzéssel, a változásokhoz való alkalmazkodás 
képességének elsajátításával, a szolidáris közösség által fenntartott széleskörű szociális rendszerrel, 
a kiszolgáltatottak védelmével, új munkahelyek teremtésével kell és lehet küzdeni. 

Nem fogadjuk el, hogy mind a hétköznapok világa, mind a politikai élet mélyen átitatott a 
törvénytelen „szívességek” félig rejtett, félig nyílt normaszegő hálózatával, korrupcióval. Küzdünk 
a politikai intézmények legitimitását megkérdőjelező fekete párt- és kampányfinanszírozás ellen. 

A XX. század tragédiáiból okulva nem hiszünk a nemzet és az állam hamis összemosásában. 
Egyetértünk a határon túli magyarság legnagyobb támogatottságú politikai erőivel abban, hogy az 
általuk képviselt magyarok érdekeit a szülőföldön való boldogulás, valamint az autonómia 
anyaországi támogatása és nem a magyar állampolgárság kiterjesztése szolgálja. 

Célunk az 1918-ban, 1946-ban és 1989-ben megalapított Köztársaság negyedik újraalapítása, a 

józan, mérsékelt politizálás hitelének és becsületének helyreállítása. 
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