
 

 

A V21 CSOPORT NYÍLT LEVELE 

a parlamenti pártok elnökeihez és frakcióvezetőihez 

Magyarországot, Európát és a világot példátlan veszély fenyegeti. Veszedelmes vírus terjed, 

amely ellen még nincs orvosság. A halálozási statisztika a közeli országokban is ijesztő. A 

legfőbb ellenszer most az önfegyelem és a társadalmi együttműködés. A járvány 

megváltoztatta szokásos életünket. Váratlan helyzetek sora jelentkezik a személyes 

érintkezésben, a munkavégzésben, az oktatásban. Új kihívásokkal szembesül az egészségügy, 

a közellátás megszervezése és a közrend fenntartása. Most minden ország és annak kormánya 

vizsgázik szakmaiságból, hatékonyságból, szolidaritásból és emberségből. 

A magyar kormány két hete veszélyhelyzetet hirdetett, és megtette az első lépéseket az 

egészségügy felkészítése, az otthoni oktatás megszervezése, a gazdasági károk enyhítése 

területén. Annak is jelét adta, hogy a társadalom bevonása helyett inkább az egyenruhás 

testületekre támaszkodik. A katonaság kivezénylése azonban a vírustól nem véd meg. A 

kormány most felhatalmazást kér az Országgyűléstől a rendeleti kormányzás határozatlan 

idejű kiterjesztésére.  

A V21 csoport, amelyet az országot 2010-ig irányító, különböző társadalmi értékrendet 

képviselő polgári kormányok miniszterei és államtitkárai hoztak létre, állítja, hogy a 

válságos helyzet kezelésére az Orbán kormánynak e törvény nélkül is minden szükséges 

jogi eszköz a rendelkezésére áll.  

Ahol a rendeleti kormányzást szükségesnek érzik, ott is csak határozott időre (30-90 napra) 

hagyják jóvá. A határozatlan idejű és korlátlan terjedelmű rendeleti kormányzásra adandó 

felhatalmazás kizárná, hogy a kormány munkáját az Országgyűlés és rajta keresztül a 

választópolgárok ellenőrizzék. Különösen aggályos  a szólás- és sajtó szabadságának 

korlátozása. Az elmúlt hetekben a nemzeti összefogás első jelei is megmutatkoztak 

Magyarországon. Ennek erősítéséhez közbizalom szükséges, aminek alapja, hogy a választott 

képviselőinket és a politikai pártokat nem rekesztik ki a döntések meghozatalából és 

ellenőrzéséből. Az Országgyűlés nem engedheti, hogy a kormány korlátlan ideig átvegye tőle 

a törvényalkotás feladatát! 

Kérünk minden kormánypárti és ellenzéki parlamenti képviselőt, hogy ne mondjanak le 

a választás útján rájuk ruházott felelősségükről, és ne szavazzák meg a korlátlan idejű 

rendeleti kormányzást, a szólás- és sajtószabadság korlátozását! 
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