
Zenta község polgármesterének kezdeményezésére a Vajdasági Magyar Szövetség, a 
Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a G17 Plusz, a Vajdasági Párt, a 
Szerb Radikális Párt, az Új Szerbia, a Szerbia Ereje Mozgalom, a Szerb Megújhodási 
Mozgalom, a Szerb Szocialista Párt, a Nyugdíjasok Egyesült Szerbiai Pártja, a 
Magyar Polgári Szövetség községi bizottságainak képviselői 2006. december 5-én  
megkötik az alábbi  
 

N Y I L A T K O Z A T O T 
 

I. 
 
Jelen nyilatkozat tárgya a népképviselőknek a Szerb Köztársaság Népképviselőházába 
való –  2007. január 21-ére kiírt, küszöbönálló –  választására vonatkozó választási 
listák és a listákon szereplő jelöltek prezentálásával, továbbá a választást megelőző 
kampány során a jelen nyilatkozat aláíróinak eljárásaival, valamint az általuk 
eszközölt cselekményekkel és alkalmazott eszközökkel kapcsolatos elvek  
megállapítása. 
 

II. 
 
Városunk hagyományosan békeszerető és toleráns szellemiségéből kiindulva az 
aláírók kötelezik magukat, hogy a választást megelőző kampány során kizárólag a 
saját pártjuk és jelöltjük politikai programjairól szóló információk és magyarázatok 
nyújtására szolgáló eljárásokat és cselekményeket foganatosítják, és tartózkodnak a 
más pártok eljárásai és képviselői személyisége ellen irányuló eljárásoktól és 
cselekményektől. 
 

III. 
 
Tiszteletben tartva polgártársaink méltóságát az aláírók kötelezik magukat, hogy 
tartózkodnak:  

- a megalapozatlan ténymegállapítástól, 
- a személyiség ellen irányuló támadás alkalmazásától, 
- a sommás ítéletalkotástól, 
- féligazságok terjesztésétől, 
- a gyűlöletbeszéd alkalmazásától, 
- erőszak vagy fenyegetés alkalmazásától, 
- ellenszolgáltatás vagy vagyoni haszon ígérgetésétől. 
 

IV. 
 

Az aláírók síkraszállnak a népképviselők választásáról szóló törvény 50. szakasza 
rendelkezéseinek a médiumok általi betartásáért, azaz, hogy a választási kampány 
során függetlenül és objektíven mutatják be az összes jelöltet, és pártatlanul 
viszonyulnak a politikai pártok minden képviselt politikai, szociális és etnikai-
kulturális programjához. 
 
 
 
 



V.  
 
Az aláírók kifejezik meggyőződésüket, hogy a fenti elvek alkalmazásával – a 
kölcsönös vádaskodás helyett kizárólag a politika és a politikai eszmék ütköztetésével 
– Zenta községben a választást megelőző kampány demokratikus szellemiségben és 
az európai standardoknak megfelelően fog lezajlani polgártársainknak az ezen normák 
elfogadására való irányultságát tükrözve. 
 

VI. 
 
Az aláírók kötelezik magukat, hogy a fenti szabályoknak a jelen nyilatkozat 
bármelyik aláírója részéről történő be nem tartása esetén az ilyen eljárást elítélik, és 
erről értesítik a közvéleményt. 
 
Aláírók: 
 
 


