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Vállalom, hogy a tisztességtelenül és törvénytelenül megszerzett, Orbán Viktor strómanjainál és
hűbéreseinél felhalmozott óriásvagyonokat és cégbirodalmakat a felállítandó Korrupcióellenes
Ügyészség révén visszavesszük és a társadalom szolgálatába állítjuk. Felülvizsgáljuk az állami földbérlet-pályázatokat. A spekulánsoktól visszavesszük, és a helyi gazdáknak adjuk a földet. Ugyanakkor megvédjük a tisztességes vállalkozókat a jogtalan támadásoktól, hatalmi visszaélésektől.
BŐVEBBEN a
1.1. Felállítjuk a Korrupcióellenes Ügyészséget
Az új, erős függetlenségi garanciákkal védett ügyészi szervezet a korrupciós és a hivatalos személyek
által elkövetett bűncselekmények vizsgálatával foglalkozik majd.
A Korrupcióellenes Ügyészség az elmúlt nyolc év közbeszerzéseinek és támogatási szerződéseinek
szisztematikus átvilágítása során azokban az esetekben, ahol a szerződéses összeg legalább 25%kal meghaladja a – több független értékbecslő által – becsült tényleges értéket, büntetőeljárást fog
indítani. Felülvizsgáljuk az állami földbérlet-pályázatokat és földeladásokat.
A gazdasági csalást és más, kapcsolódó tényállásokat újra kell szabályozni a büntető törvénykönyvben; a szabadságvesztést mint szankciót ki kell egészíteni a vagyonelkobzással és a csalásban részt
vevő gazdasági társaságokra kivetett bírságokkal és büntetésekkel.
1.2. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és elfogadjuk a lex Tiborczot
A Fidesz-kormány megtagadta, hogy a létrejövő Európai Ügyészség (EPPO) hatásköre Magyarországra is kiterjedjen, és itt is vizsgálhassa az uniós pénzekkel való visszaéléseket.
Az új magyar kormány csatlakozni fog az EU ügyészségéhez, és törvény erejével biztosítjuk, hogy ha
egy cégről kiderül, hogy visszaélt az EU-támogatásokkal és Magyarországnak emiatt pénzt kell vis�szafizetnie az Unió költségvetésébe, akkor a cég valós tulajdonosa köteles a visszautalt összeg 100
százalékát kitevő illetéket fizetni a magyar költségvetésnek.
1.3. Újraindítjuk a vagyonosodási vizsgálatokat, szigorítjuk a vagyonnyilatkozatok rendszerét
Újraindítjuk a Fidesz által gyakorlatilag eltörölt vagyonosodási vizsgálatokat (az szja-bevallások utólagos vizsgálatát). Ellenőrzés alá vonjuk az elmúlt 8 év minden fontosabb döntéshozóját, és a továbbiakban automatikus évenkénti vizsgálatot végez majd a NAV minden, közpénzekről döntő személy
esetében.
A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó törvényt alkotunk - a civil szervezetek 12 pontos ajánlásának
figyelembe vételével – a közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról.
1.4. Megerősítjük a kiterjesztett vagyonelkobzás szankcióját a büntető törvénykönyvben
A büntető törvénykönyv kiterjesztett hatályú vagyonelkobzásra vonatkozó részeit (74/A.§) úgy szigorítjuk, hogy 5 helyett 10 évre visszamenőleg lehessen elkobozni a bizonyos bűncselekmények elkövetése alatt és előtt tisztességtelenül felhalmozott vagyont.
A kiterjesztett vagyonelkobzás érvényesítésével a korrupciós bűncselekmények elkövetőitől éves
szinten legalább tízmilliárdos nagyságrendű vagyonokat kobozhatnak el a bíróságok a Korrupcióellenes Ügyészség vádemelései nyomán.
1.5. Megsemmisítjük a visszaélésszerű jogalkotással létrehozott törvényeket
Semmisnek nyilvánítjuk azokat a jogszabályokat, amelyek egyértelműen a Fidesz-közeli érdekkörök
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anyagi érdekeit szolgálják a közérdekkel szemben, helyreállítjuk a jogsértés előtt állapotot (pl. dohány-nagykereskedelem, kaszinótörvény stb.).
1.6. Felülvizsgáljuk az állami földek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló döntéseket
Visszavesszük a tisztességtelenül megszerzett földeket a fideszes hűbéruraktól és a spekulánsoktól,
hogy a helyben élő gazdáknak, a kis- és közepes gazdaságoknak juttassuk őket.
1.7. Bevezetjük az oligarcha-adót, megvédjük a tisztességes vállalkozókat
Az osztalékjövedelmekre és a vállalkozásból kivont jövedelmekre az általános 15%-os adókulcsnál
magasabb, 75%-os adókulcsot írunk elő, ha jelentős összegű közösségi források felhasználásával
elért tisztességtelen hasznot akarnak magánzsebekbe juttatni.
Az a cég, amely árbevételének legalább felét akár hazai, akár EU-s forrású, 1 milliárd forintot meghaladó közpénzből, vagy költségvetési szervvel, köztulajdonban álló gazdasági társasággal fennálló üzleti
kapcsolatából éri el és tisztességtelen mértékű nyereséget ér el az árbevételéhez képest, az a tulajdonosa felé fizetendő osztalékának háromnegyedét fizesse be adóként a költségvetésbe.
Védjük a tisztességes vállalkozók jogos érdekeit, és megteremtjük a piaci szereplők jogbiztonságát.
Föllépünk az oligarchák törvénytelen piac- és tulajdonszerzési akciói, valamint az alvállalkozóikkal
szembeni önkényeskedése ellen.
1.8. Különadót vetünk ki a letelepedési kötvényes cégekre
Föltárjuk a letelepedési kötvény ügyletek minden részletét, és törvényt alkotunk a letelepedési kötvény végleges megszüntetéséről, valamint az azt forgalmazó cégek különadójáról.
A szabályozás kötelezi majd a letelepedési államkötvényüzletből óriási jövedelemre szert tevő
off-shore cégeket, hogy az e tevékenységükből származó extraprofit nagyobb részét (75%-át) fizessék be a magyar költségvetésbe.
1.9. Kivetjük az offshore-adót
Visszaállítjuk a Fidesz által eltörölt offshore-adót. 30%-os forrásadót vetünk ki az ilyen cégeknek
átutalt díjakra és kamatokra; a választott képviselőknek, kormánytagoknak, döntéshozóknak és hozzátartozóiknak törvényben tiltjuk meg az offshorozást. A közbeszerzésekből, uniós és magyar állami
támogatásokból pedig kizárjuk az offshore cégekkel üzletelőket.
1.10. Megelőzzük a további visszaéléseket
Szigorú átláthatósági és összeférhetetlenségi törvényeket alkotunk, létrehozzuk a Közérdekvédelmi
Központot a Korrupcióellenes Ügyészség keretein belül, törvényt alkotunk a bejelentők védelméről és
a közérdekvédelmi eljárásról.
Csak azok a költségvetési szervekkel és állami cégekkel kötött szerződések lépnek majd érvénybe,
amelyeket nyilvánossá tesznek az interneten.
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Vállalom, hogy az unióból érkező fejlesztési források – fejenként évi 130 ezer forint – nagy részét az
állampolgárokhoz juttatjuk el, akik ezt képzésre, nyelvtanulásra, egészségmegőrzésre, lakásviszonyaik javítására, munkába járásra és ezekhez hasonló, hasznos célokra fordíthatják. Az EU-pénzek
felhasználásánál átlépünk a kőkorszakból az agykorszakba!
BŐVEBBEN a
2.1.
Kormányra kerülve azonnal felülvizsgáljuk az EU-s pénzek kifizetéseit
Rövid idő alatt átszervezzük az uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszert, és megszüntetjük a visszaélés lehetőségét. Új prioritást állítunk fel: nincs több felesleges kisvasút, térkő,
szökőkút vagy lówellness, és főleg nem haveroknak átjátszott milliárd: csak és kizárólag az emberek
életét javító támogatásokat adunk. Mindenképpen el kell indítani egy nagyon jelentős energiahatékonysági programot.
2.2. Garantáljuk, hogy a helyi társadalomnak meghatározó szerepe legyen a fejlesztési programok
kialakításában
A partnerség elve nem maradhat papíron: valósággá kell válnia. A helyi igényeket egy új tervezési
rendszerben hangoljuk össze egymással és a rendelkezésre álló forrásokkal. Véget vetünk annak
a korszaknak, amikor a helyi fejlesztési igények kevésbé fontosnak bizonyultak, mint hogy ki teszi
zsebre az EU-pénzből finanszírozott beruházások profitját.
2.3. Az uniós pénzeket elsősorban az emberi tőkébe fektetjük be
Az EU-s forrásokat képzésre, nyelvtanulásra, egészségmegőrzésre, a munkába járás támogatására, gyermekgondozásra, lakásviszonyok javítására, a családok segítésére, valódi értékeket teremtő
vállalkozások beindítására, zöldebb gazdaság létrehozására, helyi közösségi célok megvalósítására
fordítjuk. Bár sok helyen van még szükség útépítésre és -felújításra, a lényeg, hogy az EU-pénzek
felhasználásánál átlépjünk a kőkorszakból az agykorszakba.
2.4. A fejlődéstől elzárt kistérségek számára integrált vidékfejlesztési terveket készítünk
Átlátható, szakmai és társadalmi kritériumoknak megfelelő fejlesztési tervek alapján lehet majd településfejlesztési támogatásokhoz, hazai és uniós fejlesztési forrásokhoz jutni. Valódi fejlődést lehetővé
tévő politikára van szükség, nem térkövezésre, felesleges kilátókra és egyéb értelmetlen és terméketlen beruházásokra. A helyi fejlesztési stratégiák ráadásul lezárják az informális lobbizás és részben
a korrupció útjait is. Fontos, hogy a fejlesztési tervek nem korlátozódnak a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztésre: az ilyen stratégiák másik pillérje a helyi közszolgáltatások fejlesztése, az oktatási,
egészségügyi, szociális, munkaügyi intézmények és szolgáltatások megerősítése.
2.5. Aktívan részt veszünk az Európai Unió jövőjéről szóló vitákban
Megbocsájthatatlan, hogy Orbán politikája elszigeteli Magyarországot és ezáltal kivonja hazánkat az
EU formálásából. Az Orbán-kormánynak nincs tekintélye Európában, és ezért nincs befolyása sem.
Csak hangoskodni és meghunyászkodni tud. Az új kormánynak lesz tekintélye; érvényesíteni tudjuk
majd a magyarok nézeteit és érdekeit a brüsszeli fórumokon.
2.6. Szorgalmazzuk a Szociális Európa felépítését
Európa nem tud működni mint politikai és gazdasági egység, ha nem védi következetesen a szociális
és munkavállalói biztonságot is. Orbánék az elmúlt években ellenezték azt is, hogy az EU hatékonyabb jogalkotással jobb béreket és munkakörülményeket garantáljon a kiküldött munkavállalóknak.

7

VÁLTOZÁST! MOST!

Ugyanakkor elvárjuk, hogy az EU ne csak jogi eszközökkel (és korlátozásokkal) küzdjön a szociális
dömping kockázata ellen, hanem elsősorban erős és hatékony kohéziós politikával, a kevésbé fejlett,
alacsonyabb jövedelmű régiók felzárkóztatásával.
2.7. Támogatjuk az uniós Szociális Pillér gyakorlati megvalósítását
Orbánék folyamatosan hátráltatták az EU Szociális Pillérének kidolgozását. Mi úgy látjuk: Európa és
Magyarország jövője is azt kívánja, hogy erőteljesen lépéseket tegyünk a szociális biztonság és a
munkavállalói jogok tekintetében meglévő különbségek mérséklésében. Támogatjuk a jó munkakörülmények európai normáit garantálni hivatott uniós Munkaügyi Hatóság felállítását.
2.8. Átültetjük a Szociális Pillér elveit az EU költségvetésébe
Szorgalmazni fogjuk, hogy az EU Szociális Pillérének elfogadása után a benne foglalt elvek megjelenjenek a következő időszak pénzügyi vitáiban: a hétéves költségvetés tervezésében és a valutaunió
reformjában.
Nemcsak közös piacra és közös valutára van szükség, hanem egy Szociális Unióra, amely azon túl,
hogy normákat szab, sokrétű támogatást is nyújt. Ilyen pl. a közös munkanélküli biztosítás az eurózónában, amely az euróhoz való csatlakozást számunkra is vonzóbbá tenné.
2.9. Kezdeményezzük, hogy a 2020 utáni költségvetési ciklusban sokkal több EU-forrást lehessen
humán-tőke fejlesztésre fordítani
Továbbra is fenn kell tartani azt az elvet, hogy az alacsonyabb jövedelmű tagországok és régiók nagyobb arányú támogatást kapnak a humántőke-beruházásokhoz az EU költségvetéséből.
Az EU reformálja meg a kohéziós politikát úgy, hogy az a beruházás-támogatás és a növekedés segítése mellett a társadalmi és környezeti fejlődést is segítse!
Az a modell, amely a gazdasági versenyképesség érdekében feláldozza a dolgozók jogait és biztonságát, további megosztottságot eredményez Európán belül, és ezért elvetendő. A gazdaság versenyképességét a képzett és megbecsült munkaerőre, a gazdasági szereplők innovációs képességére
építjük. Ez segíti igazán a gazdasági felzárkózást és azt, hogy a Szociális Pillérben képviselt kiegyenlítés megtörténhessen.
2.10. Felkészítjük a magyar gazdaságot az eurózónához történő csatlakozásra
Vegyünk példát azokról az országokról, amelyek az euró bevezetését ki tudták használni gazdaságuk
stabilitásának és növekedésének támogatására! Az eurózónába való belépés elindítása a magyar gazdaság számára is bizalomerősítő hatással járhat. Az elmúlt években az eurózóna egyszerre mélyült és
bővült, és ez még inkább így lesz a jövőben, az euró reformja után. Még inkább ott fog koncentrálódni
a közös uniós döntéshozatal, amelyből Magyarországot nem szabad kirekeszteni.
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Visszaadjuk a 13. havi
nyugdíjat, megemeljük
a 100 ezer forint alatti
nyugdíjakat
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Vállalom, hogy bevezetjük az egységes 13. havi nyugdíjat, ami az átlagnyugdíj összegével azonos.
Személyes nyugdíjgarancia számlákat hozunk létre, megduplázzuk a nyugdíjminimumot, emeljük a
100 ezer alatti nyugdíjakat. Gyógyszerár-támogatást adunk a rászorulóknak.
BŐVEBBEN a
2010 után több mint 800 ezer embert kizártak a nyugdíjrendszerből. Rokkantak százezreit megfosztottak a jogaiktól, ellátásukat törvénytelen, szakszerűtlen és megalázó eljárások révén elvették vagy
lerontották. Zsarolással elorozták 3 millió magánnyugdíjpénztári tag évtizedes megtakarításait, és
ennek a „megvédett” 3 ezer milliárd forintnak a felét napi kiadásokra, máig ellenőrizhetetlenül el is költötték, hatalmas nyugdíj-államadósságot rakva még az unokáink nyakába is. A maradék nyugdíjrendszerben a megmerevített nyugdíjkorhatár mellett, a többség a létminimum alatti, vagy azt épphogy
meghaladó nyugellátást kap. Közben megszüntették a járulékplafont, ezért megjelentek a milliós
nyugdíjak. Orbán Viktor 2010 februárjában maga is elismerte, hogy a nyugdíjrendszer stabil, emiatt
évtizedekig sem kellett volna változtatni rajta, mégis szétdúlta azt. Az ő Alaptörvényében már nincs
is társadalombiztosítás. Úri kegyként, választási alamizsnaként juttat az idős szavazóknak pár Erzsébet-utalványt, meg az energia-drágításból maradt, szavazásra időzített rezsi-bónuszt.
Vállalom, hogy kormányra kerülve azonnali intézkedésekkel emeljük a legkisebb nyugellátásokat, a
választási cikluson belüli korrekciókkal igazságosabbá tesszük a nyugdíjrendszerünket, és elindítjuk a
teljes nyugdíjrendszer hosszú távú korszerűsítését, amivel tartósan megalapozzuk az időskori jövedelembiztonságot Magyarországon.
3.1. Bevezetjük az egységes 13. havi nyugdíjat
Bevezetjük a minden nyugdíjasnak járó, egységes 13. havi nyugdíjat, a nyugellátások előző évi átlagának megfelelő, fix összegben. Emeljük a 100 ezer forint alatti nyugdíjak havi összegét (újraindítjuk a
nyugdíjkorrekciós programot).
3.2. Megduplázzuk a nyugdíjminimumot, plafont szabunk a milliós nyugdíjaknak
Megduplázzuk a nyugdíjminimumot. Egyidejűleg kidolgozzuk, hogy ezután milyen mutatók szerint állapíthatók meg azok a szégyenletesen alacsony szociális ellátások és szolgáltatások, amik hozzá van
láncolva az évtizede nem emelt nyugdíjminimumhoz.
Nem gondoljuk, hogy a közös kasszából milliós nyugdíjakat kéne fizetni. A szakszervezetekkel és a
nyugdíjas szervezetekkel konzultálva a legnagyobb nyugdíjat az átlagbér 2,5-3-szorosa körül érdemes meghatározni.
3.3. Nyugdíjgarancia számlákat nyitunk
Létrehozzuk ezért a jobb átláthatóságot és nagyobb tudatosságot eredményező személyes nyugdíjgarancia számlákat. Biztosítjuk, hogy a következő generációk sem maradnak nyugdíj nélkül Magyarországon. Lehetővé tesszük, hogy a megmaradt magánnyugdíjpénztári tagok szabadon és költségmentesen átvihessék a pénztári megtakarításukat bármely önkéntes nyugdíjpénztárba.
3.4. Tisztességes nyugdíjemelést adunk
A nyugdíjas fogyasztói kosár drágulását és a keresetek növekedését egyszerre figyelembe vevő,
igazságos nyugdíjemelést biztosítunk. Törvényileg garantáljuk, hogy az infláció alultervezésével ne
lehessen a pártpolitikai érdekek szerint trükközni a nyugdíjemeléssel.
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3.5. Rugalmas nyugdíjba vonulást, korkedvezményes nyugdíjat biztosítunk
Megteremtjük a nyugdíjba vonulás rugalmas korhatárát, a korábbiaknál erőteljesebb ösztönző-ellenösztönző érdekeltséggel párosítva.
Lehetővé tesszük azok számára a korábbi nyugdíjba vonulást, akik életük, testi épségük veszélyeztetésével járó munkát végeznek.
3.6. Visszaadjuk a rokkantnyugdíjakat
Haladéktalanul megszüntetjük a rokkantak, megváltozott munkaképességűek jogfosztását. Külön állapot-vizsgálatok nélkül, egyszerűsített eljárásban helyreállítjuk azoknak a státusát és ellátását, akiktől azt visszamenőleges hatállyal elvették. Az érintettek érdekképviseleteivel együttműködve, reális,
méltányos és életszerű kompenzációkat dolgozunk ki a jogfosztás miatt legsúlyosabban érintettek
számára.
3.7. Megkönnyítjük a nyugdíjas munkavállalók munkavégzését
Eltöröljük a nyugellátás melletti kereső munka tilalmának minden formáját, megszüntetjük a plusz
terheket. Ehhez nem erőltetünk rá a nyugdíjas munkavállalókra nyugdíjas szövetkezeteket vagy egyéb
mesterséges szervezeti formákat.
3.8. Lerakjuk egy új nyugdíjrendszer alapjait
A ciklus során bevezetjük a nyugdíjba vonulás korcentruma felett mindenkinek járó alapnyugdíjat,
amely a tartósan Magyarországon élő állampolgároknál felválthatja a nyugdíjminimumot.
A ciklus végéig kidolgozzuk a hosszú távra szolgáló, új nyugdíjrendszer alapjait, amely egyszerre képes
az időskori jövedelemszegénység elhárítására, és a korábban munkával szerzett jövedelem elfogadható helyettesítésére. Ez több, eltérő funkciójú nyugdíj-séma összetett rendszere lesz, amelyet az
Országgyűlés alá rendelt Országos Nyugdíjtanács dolgoz majd ki, szakértők és érdekképviselők széleskörű részvételével, végig a teljes nyilvánosság előtt. Az új nyugdíjrendszerre demokratikus folyamatban, teljes jogbiztonság mellett, kellő átmenetet biztosítva térhetünk majd át.
3.9. Ingyen gyógyszert adunk a rászoruló, idős betegeknek
A 65 év feletti krónikus betegségben szenvedők számára rászorultsági alapon – bizonyos jövedelemarány meghaladása esetén – ingyenessé tesszük a gyógyszerellátást.
3.10. Teljes és méltó időskort mindenkinek!
Az idős emberek jól-léte nemcsak az anyagiaktól függ. Az új kormány az első perctől visszatér a politikai korrektséghez és a tisztességes beszédhez. Megszünteti a „nyuggerezést”, és megköveteli az idős
emberekkel szembeni tiszteletet a közszereplőktől, a közmédiáktól, és erre kéri a jóakaratú embereket.
Minden rendelkezésére álló eszközzel segíti, hogy a „harmadik életkor” egészségben, biztonságban,
szabad közösségben és értelmes tevékenységek közt teljék. Ehhez a támogatások sokaságát kelti
újra életre, vagy teremti meg – a közgyógyellátástól az életmód-könnyítő, az ápoló-gondozó, a lakhatást, közlekedést, kapcsolattartást, mindenfajta aktivitást, kulturális, és egyéb alkotást, tanulást segítő
szolgáltatásokig. Ezekben is partnerként támogatja a civil szervezetek sokaságát.
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Vállalom, hogy 50%-os béremelést adunk az egészségügyi dolgozóknak, hogy felszámolhassuk a
betegek életét veszélyeztető szakemberhiányt és megszüntethessük a hálapénzt. Az egészségügyi kiadásokat az európai átlagra emeljük. Megerősítjük a háziorvosi ellátást, visszaszorítjuk a
kórházi fertőzéseket, javítjuk a kórházak eszközellátottságát, korlátozzuk a várólisták hosszát.

BŐVEBBEN a
4.1. Radikálisan emeljük az egészségügyi béreket
Vállalom, hogy radikális, legalább 50%-os béremelést hajtunk végre az egészségügyben dolgozóknál
annak érdekében, hogy a versenyképes bérekkel és tisztességes munkakörülményekkel megállítsuk
a kivándorlást, az ebből fakadó és a betegek életét veszélyeztető szakemberhiányt, valamint felszámolhassuk a hálapénz rendszerét.
4.2. Biztosítjuk az elérhető, működő egészségügyi ellátást, európai szintre emeljük a közegészségügy finanszírozását
Megőrizzük és javítjuk az állami egészségügyi rendszer működőképességét, javítjuk a hozzáférés
lehetőségét az ország egész területén. Visszaállítjuk a Társadalombiztosítás alkotmányos alapjait.
A GDP-arányos egészségügyi költést európai szintre emeljük, és nem engedjük a magánkiadások
további növekedését.
4.3. Megerősítjük a háziorvosi ellátást
Megerősítjük az alapellátást a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazodó ellátási formákon, az
alapellátásban dolgozó szakdolgozók számának növelésén, és a csoportpraxisok terjesztésén keresztül. A megerősített alapellátással levesszük a felesleges terhet a szakellátásról és a sürgősségi
osztályokról, amelyek így a valódi feladatukra tudnak koncentrálni.
Bővítjük az ingyenes fogorvosi ellátások körét.
4.4. Garantáljuk a szakszerű mentést és sürgősségi betegellátást
Vállalom, hogy a megerősített sürgősségi rendszerben nem fordulhat elő, hogy valaki órákat vár valóban sürgős esetben anélkül, hogy az ellátása megkezdődött volna. Vállalom, hogy visszaállítjuk az
Országos Mentőszolgálat szakmai súlyát és a kivonuló mentődolgozók presztízsét.
4.5. Felvesszük a harcot a rákos megbetegedések ellen
Az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb a rákos megbetegedések okozta halálesetek
száma. Ezért a szakmai és betegszervezetekkel együtt felgyorsítjuk a Nemzeti Rákellenes Program
megvalósítását, az egészségügy valamennyi szakterületén elősegítjük a daganatos betegségek
megelőzését, korai diagnózisát és korszerű terápiáját.
4.6. Visszaszorítjuk a kórházi fertőzések számát
Ma többen halnak meg kórházi fertőzésekben, mint autóbalesetben. Vállalom, hogy nyilvánosságra
hozzuk és jelentősen visszaszorítjuk az ilyen esetek számát azzal, hogy javítjuk a kórházak higiéniai
körülményeit és eszközellátottságát. Felújítjuk a budapesti kórházakat is. Megerősítjük és újból önálló szervezetté tesszük az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot.
4.7. Betegközpontú kórházakat hozunk létre
A kórház a betegekért van! Központilag meghatározzuk a várólisták maximális hosszát, és célzott
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intézkedésekkel garantáljuk, hogy minden kórház tartsa magát ehhez. Nyilvánossá tesszük az egyes
intézmények minőség- és teljesítményértékelését.
4.8. Két hétre csökkentjük a várakozást a szakrendeléseken
Vállalom, hogy megnöveljük a járóbeteg szakellátás súlyát és szerepét a gyógyításban, informatikai
és szervezési eszközökkel két éven belül két hét alá csökkentjük a betegfogadási listákat.
4.9. Fejlesztjük az idősek egészségügyi ellátását
Vállalom, hogy különös figyelmet fordítunk az időskorú lakosság ellátásának speciális formáira (otthoni ápolás, idősotthonok stb.), hogy minél jobb egészségi állapotban és minél nagyobb biztonságban
tölthessék nyugdíjas éveiket idős honfitársaink.
4.10. Csökkentjük az egészségre káros környezeti hatásokat, növeljük az egészségtudatosságot
Az emberi egészséget szem előtt tartva csökkentjük a káros vegyszerek használatát a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban; átfogó programokkal fellépünk a légszennyezés, elsősorban a szállópor-koncentráció csökkentéséért, valamint a zajszennyezés ellen.
Egészséges életre nevelő programokat indítunk óvodás kortól, szabályozással és társadalmi célú
kampányokkal küzdünk a munkahelyi stressz, a kóros elhízás, a dohányzás és az alkoholizmus vis�szaszorításáért.
Ezen felül megvalósítjuk az Egészségügyi minimum itt nem szereplő intézkedéseit.
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Vállalom, hogy negyedével csökkentjük a diákok óraszámát és kisebbek lesznek az osztálylétszámok; a gyerekek megtanulnak tanulni, együttműködni, számítógépet kezelni és angolul beszélni.
Mindenki leérettségizhet. A tanároknak visszaadjuk a tanszabadságot, emeljük a bérüket és 7-8
évente kapnak egy pihenőévet. Az első diploma ingyenes lesz, és eltöröljük a tandíj-adósságokat.
BŐVEBBEN a
Minden hazai és nemzetközi kutatás szerint radikálisan romlott az oktatási rendszerünk teljesítőképessége: a legjobban teljesítő diákok, amilyen hamar csak tudnak, külföldre mennek; az iskola nemhogy felszámolná, inkább felerősíti az otthonról hozott hátrányokat; nem készít fel a munkaerő-piaci
kihívásokra; sok tehetséges gyerek kerül kényszerpályára. Ennek következtében egyszerre van
tömeges munkanélküliség és munkaerőhiány az országban; évente tízezrek jönnek ki használható
tudás nélkül és kerülnek be a közmunka – foglalkoztatást helyettesítő támogatás – alkalmi munka
körforgásába, ahelyett, hogy az oktatási rendszerünk adófizetőket csinált volna belőlük. Az iskola ne
csak a munkaerőpiacra, hanem az életre is készítsen fel! Tudásalapú társadalmat építünk a munkaalapú helyett.
Olyan oktatási rendszert alakítunk ki, ahol kizárólag egy-egy gyerek személyes képessége, tehetsége
és szorgalma határozza meg, hogy mi lesz belőle felnőttként. Az írmagját is kiírtjuk annak a magyar
sajátosságnak, hogy egy-egy gyerek továbbtanulási útját lakóhelye, bőrszíne, családjának szociális
helyzete, vagy éppen olyan íróasztal mögötti döntéshozók határozzák meg, akik már rég kimenekítették gyereküket az állami rendszerből.
Az oktatás, ahogy az életünk egésze, a kultúrán alapul. Minden kulturális alkotás egy-egy ajánlat a jó
életre, ennek megfelelően a kultúra nem luxuscikk, hanem az emberi lét alapvető feltétele. Felszabadítjuk a kultúrát és a tudományt a pártpolitikai nyomás alól, leállítjuk a terméketlen kultúrharcot, megteremtjük a sokszínű és gazdag szellemi alkotás feltételrendszerét. Alkotó életre neveljük a fiatalokat
az iskolában, és természetessé tesszük, hogy felnőttként is keressék, használják és maguk is gyarapítsák a kulturális élet javait.
5.1. Több pénzt fordítunk az oktatásra
Minden iskolát olyan állapotba hozunk, hogy az méltó legyen Európához, Magyarországhoz és gyermekeink jövőjéhez. Tervezhetővé tesszük az oktatás finanszírozását: a GDP 6%-át költjük el rá,
emeljük a tanárok bérét, kidolgozzuk a túlzott és értelmetlen központosítás felszámolásának lépéseit: felszámoljuk a KLIK-et, és az önkormányzatok vagy azok társulásai visszakapják az iskoláikat.
Az oktatás finanszírozását szektor-függetlenné tesszük például úgy, hogy a jövőben az állam a saját
iskoláinak is annyi pénzt fog biztosítani, mint az egyháziaknak. Mindezen feladatok végrehajtására
egy egységes, az oktatási-nevelési rendszer minden területét felügyelő önálló minisztériumot hozunk
létre.
5.2. Megerősítjük a bölcsődéket, óvodákat és a korai fejlesztést
Az iskoláskort megelőző évekre magas színvonalú, a szülők időbeosztását, a gyerekek korát és egyéni szükségleteit is figyelembe vevő szolgáltatásokat és bölcsődét, óvodát biztosítunk a gyerekek
optimális fejlődésének megfelelően, a Gyerekházak rendszerét megerősítjük; a gyermekintézményekben dolgozókat a jelenleginél lényegesen jobban megbecsüljük, anyagi és szakmai szempontból
egyaránt.
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5.3. Mindenkinek elérhetővé tesszük a jó minőségű közoktatást – a legkisebb kortól
Minden településről elérhetővé tesszük a kora gyerekkori ellátásokat (bölcsőde, óvoda stb.); a sajátos
nevelési igényű gyerekeknek minden segítséget megadunk ahhoz, hogy – a többi gyerekkel együtt
tanulva – sikeres tanulási pályát futhassanak be.
5.4. Csökkentjük a diákok terhelését
Negyedével csökkentjük a diákok óraszámát és kisebbek lesznek az osztálylétszámok is; a gyerekeknek elsősorban nem magolniuk kell majd, hanem megtanulniuk tanulni, együttműködni, számítógépet
kezelni és kommunikálni – angol nyelven is.
5.5. Biztosítjuk, hogy mindenki érettségit tehet
Senki nem morzsolódhat le, ezért 18 évre emeljük a tankötelezettséget, és biztosítjuk, hogy – egyéni
odafigyeléssel, a fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógiai as�szisztensek létszámának duplájára emelésével – sikeresen tanulhassanak együtt, ne morzsolódjanak
le, és teljes értékű érettségit tehessenek a különböző hátterű gyerekek.
5.6. Tanszabadságot, magasabb bért és fejlődési lehetőséget adunk a tanároknak
A tanároknak visszaadjuk a tanszabadságot, csökkentjük a terhelésüket, emeljük a bérüket és az
oktatásban dolgozó szakemberek 7-8 évente kapnak egy olyan pihenő évet, amikor feltöltődhetnek,
kutathatnak és továbbképzésre mehetnek.
5.7. Kibővítjük az ösztöndíjak rendszerét
A meglévő szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatokat megerősítjük, és ezzel párhuzamosan átláthatóvá tesszük, valamint azt is vállalom, hogy a települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal
együttműködésben a roma diákok számára újranyitjuk a MACIKA ösztöndíj-pályázatok rendszerét és
megháromszorozzuk az adott ösztöndíjak összegét.
5.8. Ingyenes diplomát adunk
Újranyitjuk a társadalmi felemelkedés csatornáit: az egyetemek visszakapják autonómiájukat, és a jövőben az első diploma megszerzése minden hallgatónak ingyenes lesz. Azoknak, akik a tandíjuk fedezésére kényszerből felvették a Diákhitel 2-t, eltöröljük a tartozásukat; sőt azoknak, akik már részben
vagy egészben törlesztették adósságukat, a befizetett összeget adójóváírás formájában visszaadjuk.
5.9. Bevezetjük az uniós ifjúsági garanciát
A 30 alattiaknak jár az ifjúsági garancia: ha 4 hónap alatt nem találnak állást, biztosítjuk számukra a
továbbtanulás, képzés, gyakornoki vagy támogatott foglalkoztatás lehetőségét.
5.10. Bizalom és minőség az oktatásban
A gyermekekkel-diákokkal-hallgatókkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal, valamint a szakértőkkel a
kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló, az átláthatóságot és intézményi minőségbiztosítást célzó
valódi egyeztetési rendszert dolgozunk ki.
Ezen felül megvalósítjuk az Oktatási minimum itt nem szereplő intézkedéseit.
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Vállalom, hogy átfogó béremelési programot indítunk: 150 ezer lesz a nettó minimálbér, emeljük az
alacsony és közepes jövedelmeket: 4 dolgozóból 3 legalább 20-30 ezer forinttal többet vihet haza.
Adót vetünk ki az óriásvagyonokra, az offshore ügyletekre, a spekulációra és a környezetszennyezésre. Oligarcha-adót vezetünk be. A tudásra, kreativitásra épülő gazdaságot fejlesztjük, a munkavállalók és szakszervezetek érdekeit szolgáló törvényeket alkotunk. A nők azonos munkáért azonos
fizetést fognak kapni.
BŐVEBBEN a
6.1. Helyben beágyazott, erős tudásgazdaságot építünk
A foglalkoztatáspolitikában arra törekszünk, hogy az ország kiegyenlítetten fejlődjön, hogy az ország
legtávolabbi zugaiban is tudásra, kreativitásra épülő, magas hozzáadott értéket termelő munkahelyek jöjjenek létre. Megerősítjük a helyi gazdaságokat, hogy helyben munkát találjanak azok, akik nem
szeretnék elhagyni szülőföldjüket. Vállaljuk, hogy olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amely túllép a
foglalkoztatás mennyiségi növelésének célján, és gazdasági- és munkaviszonyaink tekintetében a
minőség javítását tűzi zászlajára.
6.2. Tudatos bérpolitikával dinamikusan emeljük a fizetéseket
Meggyőződésünk, hogy a magyar dolgozók ugyanannyit érdemelnek, mint EU-s társaik. Ezért vállaljuk, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a bérek közeledjenek az európai
bérszínvonalhoz. Felszámoljuk a dolgozói szegénységet. Napi nyolc óra munkának elegendőnek kell
lenni a tisztes megélhetéshez.
Elkötelezettek vagyunk a minimálbér további emelése és a megfelelő bérarányok kialakulása mellett,
tekintettel a termelékenység növekedésére, olyan módon, hogy a bérköltség a kevésbé termelékeny
vállalatok számára se jelentsen elviselhetetlen terhet. Jelentősen felemeljük a közalkalmazotti és
köztisztviselői illetményalapot, ezzel biztosítjuk, hogy a közszférában azok keresete is nőjön, akikkel
eddig a kormány nem törődött.
6.3. Közmunka helyett segítünk valódi munkához jutni
Megszüntetjük a közmunka jelenlegi rendszerét. A közösség számára végzett munka nem belügyi
kérdés. Nem alázhatjuk meg az embereket azzal, hogy a minimálbér felét kapják, miközben azzal fenyegetjük őket, hogy ezt is el lehet veszíteni. Támogatjuk azokat a közösségi munkaformákat, vállalkozásokat, amelyek valóban utat jelentenek a nyílt munkaerőpiac felé.
A munkanélküliekről tisztességesen gondoskodunk. A munkanélküli ellátás időtartamát 9 hónapra,
annak mértékét pedig – felső korláttal – az első hat hónapban a korábbi kereset 80%-ára növeljük. A
munkanélkülivé válók számára piacképes tudást adó képzéseket biztosítunk, és kiépítjük a személyre
szabott támogatás nyújtására képes intézményhálózatot.
Támogatjuk továbbá az inaktív státuszból a munkapiacra visszatérők újbóli beilleszkedését, a munka
melletti tanulást, valamint a családi élet és a munkavégzés összhangjának megteremtését.
6.4. Igazságos adórendszert alkotunk, erősítjük a gazdasági demokráciát
Megszüntetjük az egykulcsos személyi jövedelemadót. A nettó bérek emelésének fontos eszköze
az alacsonyabb adókulcs, ezért olyan adórendszert vezetünk be, amelyben az alacsony jövedelmek
adója csökkenni fog, a minimálbér pedig – hosszabb távon – adómentes lesz.
Támogatjuk a dolgozói tulajdonszerzést, az önigazgató gazdasági társasági formákat, a gazdasági
demokrácia erősödését.
Igazságosabb adórendszert és ösztönző támogatási rendszereket vezetünk be, amely valóban segíti,
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erősíti, zöldíti a gazdaságot. Megadóztatjuk, ami kárt okoz és támogatjuk, ami hasznos a közösség
számára.
6.5. Új Munka Törvénykönyvét írunk
Célunk a tisztességes foglalkoztatás. Ennek érdekében új Munka Törvénykönyvét alkotunk a munkavállalókkal és munkáltatókkal való egyeztetés alapján, amelynek nem az a feladata, hogy a munkavállalókat kiszolgáltassa, hanem hogy biztonságot és a szakszervezeteken keresztül megfelelő érdekérvényesítő képességet adjon a munkavállalóknak. Ugyanakkor fenntartjuk azokat a jogintézményeket,
amelyek rugalmasságot biztosítanak a foglalkoztatásban, hogy a munkáltatók rövid- és hosszú távú
terveiket a piac igényeihez igazíthassák.
Olyan Munka Törvénykönyvet alkotunk, amit meg lehet érteni és lehet a gyakorlatban alkalmazni.
Felülvizsgáljuk a sztrájktörvényt, hogy a munkavállalók szükség esetén valóban élni tudjanak ezzel a
joggal.
6.6. Támogatjuk a kollektív szerződések rendszerét
Támogatjuk a kollektívszerződés-kötést. Felülvizsgáljuk a jelenlegi szabályozást annak érdekében,
hogy a szakszervezetek működési feltételei javuljanak, érdemi beleszólásuk legyen a munkafeltételek alakításába. Biztosítjuk, hogy a munkáltatók és érdekképviseleteik kollektív tárgyalásokon, valódi
alkufolyamatban szerezhessék meg a munkavállalók támogatását, ne ellenükre, hanem velük együtt
fejleszthessék cégeiket, a kollektív szerződések segítségével versenysemleges munkaerőpiacot
hozhassanak létre. Ennek érdekében összehangoljuk a munkahelyi és az ágazati kollektív tárgyalási
szabályokat, arra törekszünk, hogy az ágazati kollektív szerződések a lehető legtágabb körben szabályozzák a munkafeltételeket.
6.7. Tisztességes foglalkoztatást garantálunk
Megerősítjük a munkaügyi ellenőrzést, és szigorítjuk a munkaerő-kölcsönzés feltételeit. Célunk, hogy
a jogszabályok és a kollektív szerződések betartása mindenki számára legyen magától értetődő. Az
egyszerűbb munkaügyi szabályozás, a szabadabb alku a szakszervezetek és a munkáltatók között
semmit nem ér, ha a szabályok megszegéséből előnyökhöz lehet jutni. Arra törekszünk, hogy a tisztességes foglalkoztatás legyen a norma, a normaszegést pedig büntetni fogjuk.
6.8. Küzdünk a hátrányos megkülönböztetés ellen a munkaerőpiacon is
Gondoskodunk arról, hogy az esélyegyenlőség a munka világában is megvalósuljon. Senkit ne érhessen hátrány neme, kora, etnikai hovatartozása, szexuális identitása, vallása, szakszervezeti tagsága,
nemzetisége, családi helyzete, egészségi állapota stb. miatt. Komolyan vesszük az „egyenlő munkáért
egyenlő bér” elvét, és hathatós állami segítséget nyújtunk azoknak, akik a diszkrimináció bármely
válfajával találkoznak.
6.9. Támogatjuk a vállalkozásokat a foglalkoztatás bővítésében
Támogatjuk a munkáltatókat abban, hogy a munkaerő-piaci nehézségeket, problémákat le tudják küzdeni. A foglalkoztatás szintjének emelése a kormány és a munkáltatók közös érdeke, a munkáltatók
és érdekképviseleteik, illetve az állami munkaerő-piaci intézményrendszer között új együttműködési
csatornákat alakítunk ki. A megfelelő ütemű béremeléshez szükséges forrásokat az állam nem vonja
el, szükség esetén – megfelelő kontroll mellett – kiegészíti azokat. A kormány felelős munkaügyi politikájának részeként XXI. századi szakképzési rendszert alakítunk ki.

20

VÁLTOZÁST! MOST!

6.10. Újjáépítjük a háromoldalú egyeztetések rendszerét
Annak érdekében, hogy a szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseletek és a kormány ezeknek
a céloknak az elérésében közösen munkálkodhassanak, új szociális párbeszéd-rendszert építünk,
biztosítjuk, hogy minden szereplő érdekei megjelenjenek és közösen határozzuk meg, melyek a társadalom prioritásai. A munka világát csak a munkavállalók és a munkáltatók közös akaratával és részvételével lehet megváltoztatni.
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7
Csökkentjük
a rezsikiadásokat
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Vállalom, hogy az átlagfogyasztásig 30%-kal csökkentjük a gáz és 10 %-kal a villany árát, a legkisebb fogyasztásért pedig egyáltalán nem kell majd fizetni. Leállítjuk a paksi atomerőmű-bővítést!
Ehelyett EU-s forrásokból lehetővé tesszük, hogy a családok önerő és hitel nélkül növeljék otthonaik energiahatékonyságát: szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtés modernizálásával.
BŐVEBBEN a
7.1. Igazságos rezsicsökkentés: sávos rezsiárat vezetünk be
A háztartások esetében sávos tarifarendszert vezetünk be a gáz és a villamos energia árrendszerben,
amelyben az átlagfogyasztásig 30%-kal csökkentjük a gáz és 10 %-kal a villany árát. A sávos árrendszert kiterjesztjük a vízszolgáltatásra is.
Az ár az alsó fogyasztási sávban a legalacsonyabb, és minden további fogyasztási sávban magasabb
árat kell fizetni. Egy ilyen sávos tarifarendszer igazságosabb lenne a mai árrendszernél, és lehetővé tenné, hogy a szegény családok számára is megfizethetőek legyenek a minimálisan szükséges
mennyiségben az ivóvíz és a vezetékes energiahordozók (a villamos energia és a földgáz); jobb feltételeket teremtene a szegény, gyermekes családok lakhatási viszonyaihoz; a kedvezmény természetbeni nyújtásával garantálná a cél szerinti felhasználást; csökkentené a szilárd tüzelés okozta környezetszennyezést. A sávos árrendszer további előnye, hogy ösztönöz az energia - és víztakarékosságra,
sőt, a nagyfogyasztó háztartások esetében a megújuló energiatermelésbe történő beruházásra is.
A szociális tűzifa-programot az ország összes településén, az önkormányzat anyagi erejétől függetlenül elérhetővé tesszük.
7.2. Minden lakást visszakapcsolunk a közmű-ellátásba
A szolgáltatók költségére (a fogyasztók számára ingyen) kapcsoltatjuk vissza a víz-, valamint a földgáz- és villamosenergia-ellátásba, és előre fizetős órával látunk el minden, fogyasztásból kikapcsolt
lakossági fogyasztót.
Magyarországon – különösen a szegény településeken – több tízezer háztartást kapcsoltak ki a
földgáz és a villamosenergia szolgáltatásból, mert nem tudják kifizetni az energiaszolgáltatási díjakat.
Kisebb mértékben, de ugyanez előfordul a vízszolgáltatás esetében is. Mindez nemcsak a 21. századhoz méltatlan körülményeket teremt szegény családok sokaságánál (utcai kúthoz járnak ivóvízért,
nem tudnak alapvető elektromos eszközöket – pl. hűtőgép – használni), hanem súlyos környezeti
és egészségi ártalmakat is okoz a szilárd tüzelés miatti levegő-, elsősorban szállópor-szennyezéssel
és devianciákat (pl. illegális áramvételezés, műanyag hulladék égetése) eredményez. Ezért minden
víz- villamosenergia- és gázszolgáltatásból kikapcsolt lakást ingyen visszakapcsoltatunk az elosztó
vállalatokkal a szolgáltatásba, és a lakók előre fizetős (kártyás) mérőt kapnak (szintén ingyen) energiafogyasztásuk mérésére. Ez lehetővé teszi azt is, hogy a lakás fűtésére, villamosenergia ellátására
kapott támogatást csak erre a célra használják fel.
7.3. Önerő nélküli lakás-felújítási programot indítunk
EU-s forrásokból lehetővé tesszük, hogy a családok önerő és hitel nélkül növeljék otthonaik energiahatékonyságát: szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtés modernizálásával.
A magyar családok jelentős hányada szeretné energetikai szempontból korszerűsíteni otthonát,
csökkenteni a rezsiköltségeit, de nincs rá pénze, és számukra a kedvezményes hitelkonstrukciók
sem jelentenek segítséget. Ezért az otthonok felújítására létrehozunk egy alapot, amely biztosítja a
felújításokhoz szükséges forrást, koordinálja a munkát és kapcsolatot tart az ingatlanok tulajdonosaival és az energiaszolgáltatókkal. Az ingatlan tulajdonosának a beruházás megtörténtét követően
azonnal, és jelentős mértékben (kb. 20-25%-kal) csökkennek a fűtési célú kiadásai, a megtérülést
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követően pedig újabb 20-25%-kal csökkennek a kiadások. Ezzel a háztartásoknál 40-50 százalékos
energia-megtakarítást tudunk elérni, kiváltunk egy új alaperőművet, teremtünk több tízezer munkahelyet, még alacsonyabb lesz a rezsi, értékesebb a lakásállomány, nagyobb a komfort, csökken a környezetterhelés, kisebb az importfüggésünk. 2050-re a Zöld Magyarország Energia Útitervet követve
összességében 40%-kal kevesebb energiát fogunk fogyasztani, ennek 4/5-ét megújuló forrásból
fedezzük majd, a károsanyagok kibocsátása a harmadára csökken, és megspórolunk évi 200 milliárd
forintot.
7.4. Felmondjuk a Paks 2 szerződést
Nem lesz paksi bővítés: a beruházás nagyon komoly gazdaság- és biztonságpolitikai kockázatokat
hordoz, energetikai szempontból pedig Magyarországon nincs szükség másik atomerőműre, hiszen
még legalább 15-20 évig működik a jelenlegi 2000 MW-os kapacitású Paks 1 erőmű.
Új atomerőművet csak népszavazás alapján szabad építeni.
7.5. Ösztönözzük a megújuló energiatermelést
A megújuló energiaforrásokra épülő energiatermelés egyre versenyképesebb, de a gyors elterjedése
érdekében meghatározott ideig az EU-ban megengedett maximális támogatásban kell részesíteni.
A szélenergia projekteket ellehetetlenítő szabályozást el kell törölni, és el kell indítani egy tendert
újabb kapacitások építésére. A napenergia alkalmazásának útjából el kell távolítani az azt drágító
adókat. Átláthatóvá kell tenni a megújuló energiára alapuló beruházásokat, és ösztönözni kell a lakosságot az új energiatechnológiákba való beruházásban.
7.6. Aktívan közreműködünk az energiaunió megvalósításában
Az energiaunió mind az öt dimenziójának megvalósítása dinamikusan halad, és azoknak a tagállamoknak hozza a legtöbb előnyt, amelyek aktív alkalmazkodással reagálnak a változásokra. A bezárkózó,
nemzetállami különutas megközelítések nem teszik lehetővé a közös piac előnyeinek kihasználását.
Az EU energiapolitikája és a 2010 előtti kormányok által elhatározott földgáz- és villamosenergia hálózatfejlesztések megvalósulása mára megszüntették hazánk egyoldalú energiafüggőségét. Nincs ok
semmilyen különleges kapcsolatra az ország biztonságos energiaellátása érdekében, de annál fontosabb a szomszédos országokkal való szoros és folyamatos több szintű (kormány, hatóságok, vállalatok, intézmények) együttműködés. A regionális piacépítés nem csak az energiapiaci versenyt növelné
– amelynek fő haszonélvezői a fogyasztók lennének –, hanem lehetővé tenné az ország geográfiai
helyzetéből adódó előnyök és a meglévő kapacitások jobb kihasználását.
7.7. Megerősítjük az elektromobilitással kapcsolatos politikákat és ösztönzőket
Felkészülünk a villanyautók korára: átalakítjuk a közúti közlekedés infrastruktúráját, töltőállomásokat
létesítünk az energiacégekkel együttműködésben, újragondoljuk a zöld rendszámmal kapcsolatos
szabályozást és igazságos, fenntartható pénzügyi ösztönzőkkel segítjük az áttérést a zéró emissziójú
közlekedésre.
7.8. Magyarország hírnevét a tisztasággal kötjük össze
A 2016-os Párizsi egyezmény éghajlatvédelmi célkitűzéseit a magunk részéről a vonatkozó határidők
előtt érjük el, ezzel is segítve a 2050-re célzott „szénmentes Európa” megvalósítását. A környezeti és
humán érdekeket harmóniába illesztő ún. „kék” jövőben gondolkodunk, amelynek az alapja a tudás és
a munka-, illetve a lakóhely szerethetővé tétele.
Felül kell vizsgálni az EU Klíma és Energia csomagjához kapcsolódó cselekvési terveket, és biztosítani
kell az ennek való megfelelést. Ehhez illeszkedő új útiterveket és politikákat kell alkotni.
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7.9. Élhető városok programot indítunk
Csökkentjük a városi légszennyezettség mértékét, növeljük a zöldfelületek nagyságát. Vidéki középés nagyvárosaink fejlesztési elképzeléseit a fenntartható fejlődés érdekében a most ott élők és a
későbbi nemzedékek javára az önkormányzatokkal együttműködve alakítjuk ki.
A városok, települések kezébe modern eszközöket kell adni, forrásokat és önállóságot biztosítani ahhoz, hogy polgáraik számára biztosítsák a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.
Az okos mérés, az okos hálózatok és az okos tarifák bevezetésével ösztönözzük az energiafogyasztás csökkentését, illetve a völgyidőszakokhoz igazodó energiafelhasználást, egyszerre tehermentesítve a magyar háztartásokat és az energiatermelőket.
7.10. Erős kontrollt hozunk létre a közműcégek felett
A fogyasztók érdekében helyreállítjuk az Energiahivatal – jelenleg Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – státuszát, pártpolitikától és kormánytól való függetlenségét.
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8
Felszámoljuk
a szegénységet
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Vállalom, hogy duplájára emeljük a tíz éve nem emelt családi pótlékot. Országos szinten is bevezetjük a zuglói szociális modellt: a szociális minimumot, a gyógyszer- és lakhatási támogatást.
Lakhatási garanciát adunk: segítünk elérhető bérlakást szerezni a gyerekes családoknak. A devizahitelesek adósságait az eredeti árfolyamon újraszámoljuk. A közétkeztetés kiterjesztésével felszámoljuk a gyermekéhezést, és munkaviszonyként ismerjük el a beteg családtagok ápolását.
BŐVEBBEN a
Mi nem a szegényeknek, hanem a szegénységnek üzenünk hadat!
A nemzeti együttműködés helyett minden együttműködés megtagadása vált normává 2010 után. Az
állami politika rangjára emelték az önzést. Fő szabály lett a perverz újraelosztás: a jövedelmek, vagyonok, esélyek és jogok átirányítása a szegényektől a gazdagok felé. Az uralkodó politikai rend gyalázata, hogy a mi hazánkban honos a gyermekszegénység, hogy százezrek képtelenek kitörni a nyomor
és kiszolgáltatottság zárványaiból. A kormány szüntelenül és módszeresen apasztotta a segítségnyújtás állami forrásait. Közben kereszténydemokrata és fideszes politikusok gáncsolják és gúnyolják
az elesettek önkéntes, civil segítőit is, szitokszóvá teszik a politikai korrektséget és a jogvédelmet.
Szembe fordultak Ferenc pápával is, aki arra figyelmeztet: a szegénység oka a kirekesztés. Nálunk a
kirekesztett szegények még bűnbakok is, akiket fölülről szított megbélyegzés és mindennapos elnyomás is sújt. Ezt egyetlen percig sem tűrjük tovább!
8.1. Megduplázzuk a családi pótlékot
Azonnal duplájára növeljük a tíz éve nem emelt családi pótlékot. Ez nemcsak sürgős segítség az alacsony jövedelmű gyermekes családoknak, hanem kifejezése annak is, hogy egyetlen gyermek értéke
sem függhet a szülei adóképességétől.
8.2. Országosan bevezetjük a zuglói szociális modellt, benne a garantált minimumjövedelmet
Az egész országra kiterjesztjük a zuglói szociális modellt. Bevezetjük a garantált minimumjövedelmet:
ahol a háztartás együttes jövedelme alatta marad az egy tagjára („fogyasztási egységre”) számított,
jogszabályban meghatározott szintnél, ott ezt a különbséget az állam ki fogja egészíteni. Visszaállítjuk
és korszerűsítjük a lakhatási támogatást, az adósságkezelési szolgáltatást és a gyógyszertámogatást.
8.3. Lakhatási garanciát adunk
Megtiltjuk a gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatását, és sokféle beavatkozással segítünk
elérhető bérlakást szerezni a gyermekes családoknak és az öngondoskodásra képteleneknek. Eltöröljük itt is a diszkriminatív jogszabályokat, és javítjuk a lakás nélkül és lakhatási szegénységben élők
helyzetét. Szakértők, civil aktivisták és önkormányzatok bevonásával megkezdjük egy olyan átfogó
lakáspolitika kialakítását és fokozatos megvalósítását, aminek fő célja támogatni a biztonságos és
megfizethető lakhatást.
8.4. Helyreállítjuk a közgyógyellátás rendszerét, emeljük az ápolási díjat
Visszaállítjuk a közgyógyellátás eredeti szerepét, és a mai méltatlan és bürokratikus korlátok eltörlésével hozzáférhetővé tesszük az egészségügyi szolgáltatásokat, a gyógyszer- és a gyógyászati
segédeszközök támogatását mindazoknak, akiknek nincs biztosítási jogviszonyuk, és egy meghatározott jövedelmi, vagyoni szint alatt élnek.
Munkaviszonyként ismerjük el és ennek megfelelően támogatjuk a tartósan beteg, fogyatékkal élő,
folyamatos gondozásra szoruló családtagok ápolását.
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8.5. Felszámoljuk a gyermekéhezést
Felszámoljuk a gyermekéhezést, és megelőzzük a minőségi éhezést is, ami a gyermekek testi és szellemi fejlődését jóvátehetetlenül károsítja. Elsősorban a szülőket kell segíteni, hogy maguk tehessenek
tápláló és egészséges ételt a gyermekeik asztalára. S ahol kell, a közétkeztetést is ki fogjuk terjeszteni.
8.6. Megsegítjük a devizahitelek által tönkretett családokat
Reális és méltányos megoldást keresünk a súlyosan eladósodott családok problémáira a kormányzat, a jegybank, a devizahitelesek érdekképviselői, a hitelezők és más érdekeltek, valamint független
szakértők nyilvános, közös műhelymunkája keretében. A kormány részéről mindent megteszünk,
hogy még az idén megnyugtató döntések révén megoldjuk azokat a problémákat, amiket az előző két
ciklusban félrekezeltek, elhazudtak vagy a szőnyeg alá söpörtek.
8.7. Alapjövedelem-kísérletet indítunk
2019-től nagymintás regionális kísérletet indítunk a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésére,
amely nemcsak a legszegényebbeknek, hanem az alacsony jövedelmű dolgozóknak és a kisnyugdíjasoknak is nagy segítséget jelent, miközben élénkíti a helyi gazdaságot és munkahelyeket teremt.
Az egész folyamatot szigorúan független, tudományos munkacsoport követi és nyilvánosan értékeli
majd.
8.8 Felvesszük a harcot a generációs szegénység problémájával
Tisztában vagyunk azzal, hogy az állam egymaga nem tud megbirkózni a generációs szegénység
növekvő problémájával, és senki sem ígérheti, hogy rövid idő alatt ezeket megoldja. A rossz egészségi
állapot, a lehetetlen lakáskörülmények, az elégséges jövedelmet biztosító munka hiánya, a röghöz
kötöttség, a szétesett közösségek, az öröklött kiszolgáltatottságok egyszerre húzzák vissza azokat
a honfitársainkat, akik számára a mai szociális háló csomópontjai alig megragadhatók. Az életciklus
minden pontján (a korai fejlesztéstől az óvodán és az iskolarendszeren át a felnőttek képzéséig), az
élet valamennyi színterén (a családi élettől a helyi közösségekig) értő módon kell küzdeni a tanult tehetetlenség, az alacsony tudás- és képességszintek, az önfenntartásbeli hiányosságok ellen. Társadalmi beágyazottságában kell kezelni a bajokat, s hatósági, szociálpolitikai, pedagógiai, egészségügyi,
foglalkoztatási, közösségszervezési eszközök, család-alapú, koncentrált vagy mozgó szolgáltatások
kombinációjában lehet csak eredményeket elérni. Örökös büntetés helyett bizalomra, türelemre,
helyben nyújtott, tartós és személyes segítségre, hihető perspektívák nyitására van szükség. Mindezt
állhatatos, elkötelezett és innovatív állami, önkormányzati támogatás mellett, a közbeszédet is megtisztítva akarjuk előmozdítani.
8.9. Megbecsüljük a szociális segítők munkáját
Tudatában vagyunk annak, hogy a segítőket is segíteni kell. Mélyen el vagyunk kötelezve ennek a
szociális segítő szakmák sok tudással, emberismerettel bíró, és áldozatokat is követelő képviselői
iránt. Az állami vagy önkormányzati intézményekben, a civil szervezetekben, köztük az egyházi intézményekben működő szakemberek, az érdekvédők vagy laikus segítők hivatásbeli autonómiáját helyreállítjuk, és lényegesen javítjuk a megélhetésüket, munkakörülményeiket.
8.10. XXI. századi tudással felvértezve szállunk szembe a szegénységgel
Szigorú garanciák mellett, a jóléti rendszerekben is élünk a modern adatfeldolgozási technikákkal. Ha
adott juttatás, támogatás, szolgáltatás nem mindenkinek jár, a hozzáférés kritériuma – ahol csak lehet
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– a „rászorultsági elv” helyett annak a fordítottja, „a tehetősek kizárásának elve” lesz. Ehhez nem a rászorulókat kell vizsgálni, hanem azok eleve azok maradnak ki a jogosultak közül, akik (az adó- és más
hivatalos adatok alapján) nem szorulnak rá a támogatásra. Ez a mainál sokkal olcsóbb és gyorsabb
eljárás, nem jár vegzálással, és biztosan nem ejti ki a legrászorultabbakat. A szegénység és egyenlőtlenség új alakzatairól kevesebbet tudunk, mint kellene. Ezért korszerűsítjük és teljes mélységében
nyilvánossá tesszük az állami szervek, intézmények regiszteri adatait és statisztikai rendszereit,
valamint komoly erőforrásokat biztosítva, ösztönözzük a független társadalomtudományi kutatókat, a
tényfeltáró újságírókat és a művészeket a valóságunk bemutatására.
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Fejlesztjük
a hazai
kis- és közepes
vállalkozásokat
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Vállalom, hogy megfelezzük az ügyintézéssel járó terheket az állampolgárok és a cégek számára.
Beruházásbarát környezet megteremtésével, tőkével és tudással segítjük a hazai vállalkozásokat.
Tisztességes üzleti versenyben ők lesznek a magyar gazdaság motorjai! Megteremtjük a zöld e-államot – többek között a papírmentes ügyintézés lehetőségét.
BŐVEBBEN a
9.1. Segítjük a magyar KKV-ket
Beruházásbarát környezet megteremtésével, tőkével és tudással segítjük a hazai mikro-, kis- és
közepes vállalkozásokat. Vállaljuk, hogy kedvező szabályozási környezetet teremtünk a gyors növekedésre képes vállalkozások (gazellák) számára. Lehetővé tesszük az egyszerű és olcsó vállalkozás
indítást, csökkentjük az induló vállalkozások adó és járulékterheit. Támogatjuk a K+F+I tevékenységeket, a technológiai fejlesztéseket, különösen a zöld technológiák terjedését és a digitalizációt. Technológiai és innovációs központokat hozunk létre, hogy a KKV-szektor vállalatai jobban hozzáférjenek a
legjobb technológiákhoz. Célunk, hogy a hazai gazdaságban és különösen a KKV-szektorban nőjön a
magas hozzáadott értékű termelés aránya.
Az Orbán-kormány ígéretei ellenére még mindig nem egyszerű és főleg nem olcsó dolog ma Magyarországon vállalkozást indítani. A nehézségek között első helyen áll az indulási év magas adó- és
járulékterhelése, a tőkeellátottság alacsony szintje és a korszerű technológiákhoz való hozzáférés
hiánya. Az Orbán-rendszer fél a tudástól, a változástól, ezért összeszerelő üzemmé változtatta a magyar gazdaságot. Mi azt valljuk, hogy tudásalapú, innovatív gazdasági szerkezetet kell kialakítanunk
Magyarországon.
9.2. Növeljük a hazai vállalkozások termelékenységét, jövedelmezőségét
Olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amelynek középpontjában a jövedelemtermelő képesség növelése áll. Segítünk a KKV-szektor vállalatainak termelékenységük növelésben, a nagyvállalatok
termelékenységéhez történő felzárkózásban. Piacképes tudást biztosító képzési politikával és oktatáspolitikával, a humán tőke fejlesztésével segítjük a vállalkozások munkaerő-szükségletének kielégítését. Támogatjuk a termelés és a piacok digitalizálását, az e-piactereket, kiépítjük az okos államot,
az e-ügyintézést, amely támogató környezetet biztosít a vállalatok számára. Egyre csökkenő időtartamban maximáljuk a várakozási és ügyintézési időket, célzott intézkedésekkel segítjük a hivatalokat
ezek betartásában.
Az Orbán-kormány oktatás-rombolása és bürokratikus működése komolyan hátráltatja a KKV-szektor vállalatai számára, hogy növeljék jövedelemtermelő képességüket. A magasan képzett munkaerő
hiánya mára a vállalatok fejlődésének komoly akadályává vált. A magyar állam ma képtelen szolgáltató államként működni, képtelen a kis- és közepes vállalkozások gyorsan változó igényeinek megértésére és figyelembevételére.
9.3. Kiszámíthatóságot teremtünk, és csökkentjük a KKV-k adminisztrációs terheit
Eltöröljük a kamarai tagdíjfizetési kényszert. Csökkentjük a KKV-szektor vállalatainak terheit. Kiszámíthatóságot teremtünk: az első kormányzati évet követő adóévtől vállaljuk, hogy adóév közben nem
változtatunk az adózási szabályokon! Egyszerűsítjük és csökkentjük az adminisztrációs költségeket.
Az állandóan változó működési és adózási szabályok követése óriási költségeket jelent a vállalatok
számára. A bonyolult és sokszor logikátlan adminisztrációs kötelezettségek betartásának terhei
ugyancsak nagyok.
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9.4. Egyszerű és igazságos adórendszert teremtünk
Korszerűsítjük és egyszerűsítjük az adózást a KKV-szektor vállalatai, de különösen a legkisebb méretű vállalatok számára. Felülvizsgáljuk és modernizáljuk az egyéni vállalkozási formát, hogy az rugalmas, könnyen működtethető, huszonegyedik századi vállalkozási forma legyen.
A magyar adórendszer vállalkozásokat közvetlenül érintő része ma bonyolult és igazságtalan. A legnagyobbak, legtermelékenyebbek ugyanannyi adót (vagy kevesebbet) fizetnek, mint az éppen csak
elinduló mikro vállalkozások, a világpiacra termelő ugyanannyit adózik, mint az, aki egy leszakadó
kistérségben a helyi gazdaságot próbálja meg erősíteni. Vállaljuk, hogy a kisebb méretű vállalatok számára könnyítjük az adóterheket, számukra hosszú távon is kedvező vállalkozási és adózási formákat
vezetünk be.
9.5. Szervesen bekapcsoljuk a multikat a magyar gazdaságba
Felülvizsgáljuk a nagyvállalatoknak adott túlzott támogatásokat és kedvezményeket. Azt várjuk el a
külföldi óriáscégektől, hogy ne kivételezett helyzetben lévő vendégként viselkedjenek Magyarországon, hanem szervesen kapcsolódjanak a magyar gazdaság többi szereplőjéhez. Ösztönözni fogjuk
a nagyvállalati-KKV együttműködéseket, partnerkapcsolatokat, erősítjük a külföldi vállalatok helyi
beágyazottságának növelését.
Az ország gazdasága kettészakadt egy exportorientált, magas termelékenységű multinacionális
nagyvállalati és egy, gyakran a túléléséért küzdő, alacsony termelékenységű KKV-szektorra. Orbán
Viktor csak ígérgetett a KKV-szektor vállalatainak, de a külföldi nagyvállalatokat támogatta állami
beruházási támogatásokkal, alacsony adókulccsal, adókedvezményekkel. Meggyőződésünk, hogy
nem halogatható tovább a hazai KKV-szektor felzárkóztatása: nincs erős gazdaság erős hazai kis- és
közepes vállalatok nélkül.
9.6. Gazdaságilag felzárkóztatjuk a magyar vidéket
Támogatjuk a vidék felzárkózását. Segítjük azokat, akik vállalkozásukkal a vidék fejlődését, a helyi közösségek megmaradását segítik elő. Adó- és járulékkedvezménnyel támogatjuk a legrosszabb helyzetben lévő térségekben vállalkozást indítókat. A vidéki vállalkozások fejlesztése érdekében mikrohitelezési programot indítunk, tanácsadással és inkubátorházakkal segítjük őket.
Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája tönkretette a vidéket. Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, Baranya, Somogy falvaiból nincs más út, csak külföldre vándorolni, vagy Győrbe, Budapestre
menni dolgozni. Meggyőződésünk, hogy nem szabad lemondani a vidékről. Meg kell teremteni azokat
a kedvező feltételeket a lemaradó, leszakadó térségek vállalkozói számára, amelyek sikeressé teszik
őket, és az ő sikereik révén biztosítják a vidék fejlődését, felzárkózását.
9.7. Megerősítjük a helyi gazdaságokat
Megerősítjük a helyi gazdaságokat, segítjük a szociális szövetkezeteket. Olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amelynek célja a helyben keletkezett termékek és szolgáltatások (turizmus) minél nagyobb
részének helybeni értékesítése, hogy az a helyi közösségek erősödését, boldogulását szolgálhassa.
A helyi gazdaságok erősítésével támogatjuk a helyben készült termékek fogyasztását, csökkentjük a
szállításból fakadó környezetszennyezést.
Az Orbán-rendszer az atomizált, egymást nem ismerő, egymással nem szolidáris gazdasági szereplőkben hisz az oszd meg és uralkodj elvét követve; mi a közösség erejében, a vállalkozó-munkavállaló-helyi társadalom közötti szolidaritás és érdekegyeztetés fontosságában.
9.8. Kizöldítjük a gazdaságot
Zöld gazdaságot fejlesztünk! Növeljük az energiahatékonysági és megújuló energiákkal kapcsolatos
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beruházásokra fordítható forrásokat, amelyek jelentős részét közvetlenül a háztartások számára
tesszük elérhetővé. Támogatjuk a környezetbarát technológiák használatának terjedését, a gazdasági érdek és a környezeti érdek összhangjának megteremtését. A gazdaság zöldítését a munkahelyteremtés szolgálatába állítjuk.
Az Orbán-rendszer a környezetet, a természeti erőforrásokat kiaknázni, birtokolni, elsajátítani akarja
csupán. Mi hiszünk abban, hogy a Föld javaival felelősen kell gazdálkodnunk, mert azokat nem birtokoljuk, csupán kezeljük: tisztább, jobb, élhetőbb környezetet hagyunk örökségül a következő generációk számára annál, mint amit mi kaptunk az előttünk járóktól. A gazdasági viszonyok, a termelés-csere-fogyasztás zöldítése 100 000 munkahelyet hoz létre, és segít a klímaváltozáshoz való társadalmi
alkalmazkodásban.
9.9. Igazságot és fejlődést hozunk a mezőgazdaságba
Rendezzük a mezőgazdasági birtok- és termelési viszonyokat. Fellépünk az adófizetőket megkárosító, tisztességtelenül alacsony árú haszonbérleti szerződések ellen. „Vidék Bankot” hozunk létre,
amely támogatja a kisgazdaságok tőkeellátottságának javítását: a helyi családi gazdaságok számára
nyújt kedvezményes kölcsönöket földvásárlásra, technológiai fejlesztésekre, munkahelyteremtésre,
környezetvédelmi beruházásokra.
Az Orbán-kormány kisemmizte a gazdákat, és a saját emberei kezére játszotta át a termőföldet. A
mezőgazdaságban sürgős kárrendezésre van szükség. Meg kell erősíteni a helyi családi vállalkozásokat, fel kell lépni a környezetkárosító, erőforrásokat romboló termelési módok ellen, és támogatni kell
a zöld, fenntartható mezőgazdasági termelést. Egészséges, hazai élelmiszernek kell kerülnie minden
család asztalára!
9.10. Tiszta versenyt, korrupciómentes gazdaságot teremtünk
Átláthatóvá és tisztességessé tesszük a közbeszerzéseket. Megszüntetjük a szabad rablást és a
haveri kapitalizmust. Jogbiztonságot teremtünk, mert tisztességes országban elfogadhatatlan, hogy a
miniszterelnök baráti köre rátegye a kezét bárki tulajdonára, ha az megtetszik neki. Véget vetünk annak a gyakorlatnak, amelyben az állami pályázatok eredményeit, a gazdasági sikert nem a tényleges
teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok döntik el. Valódi és tisztességes versenyt teremtünk, ahol
a tudás, a teljesítmény és a szorgalom számít, nem a rokonsági fok.
Az Orbán-kormány kiszámíthatatlan gazdasági környezetet teremtett a hazai vállalatok számára.
Ma nem az a vállalkozó sikeres, aki fejleszti a vállalkozását és a piaci folyamatokra figyel, hanem aki
alkalmazkodik a politikai elvárásokhoz. A közbeszerzéseken ma nem egyenlők a feltételek a vállalkozások számára: akkor is Tiborcz és Mészáros nyer, ha el sem indulnak. A tisztességtelen előnyszerzés,
más vagyonának, üzletének a lenyúlása, a közpénzek ellopása Orbánék világában nem rendszerhiba,
hanem a rendszer lényege. A korrupció nem csak bűn, de pazarlás is. A korrupció csökkenti a magyar
gazdaság versenyképességét, a korrupció rombolja a versenyt, aláássa gazdasági viszonyainkat,
szétzúzza a társadalom szövetét.
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10
Népszavazással
megteremtjük a
szociális demokráciát
34
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Vállalom, hogy népszavazást írunk ki, ahol a népakarat megsemmisítheti a fideszes alaptörvényt és
ezzel eltávolítja a független intézmények élére tett pártkatonákat. Az állampolgárok bevonásával új
Alkotmányt fogadunk el, és kikiáltjuk a Negyedik Köztársaságot. Az új, szociális demokráciában az
Alkotmány fogja védeni a lakhatáshoz és a szociális biztonsághoz való jogot, a férfiak és nők egyenlőségét. Visszaállítjuk a sajtószabadságot, beszüntetjük az állami propagandát.
BŐVEBBEN a
Szabadságainkat csak a jól működő, ellenőrizhető, átlátható és számon kérhető jogállami intézmények garantálhatják.
Kétharmados parlamenti többségével visszaélve a Fidesz-kormányzat módszeresen leépítette a jogállamot és tekintélyelvű, az egypárti diktatúrára emlékeztető centrális hatalmat épített ki. E rombolási
folyamat tipikus eszköze a kormányzati hatalmat kontrolláló intézmények hatásköreinek, működésének megváltoztatása, és a párthoz hű személyekkel feltöltése. Az átláthatatlan és ellenőrizetlen
hatalomgyakorlás ma Magyarországon egy szűk bűnözői kör érdekét szolgálja.
Csak az alkotmányosság helyreállítása képes megszüntetni a hatalommal való visszaélést, a korrupciót, a közösségi autonómiák felszámolását, a pártos igazságszolgáltatást. Egy demokratikus hatalomnak azonnal vissza kell állítania a jogállami biztosítékokat, új alkotmányos rendszert kell építenie,
amelyben az újraszabályozott intézmények jogállami elkötelezettségű irányítás alá kerülnek.
Az alkotmányosság helyreállítása után eredeti funkciója szerint működtetjük az országos és helyi
képviseleti rendszert. Vissza kell adnunk a képviselet becsületét, hogy képviselőink valóban választóikat szolgálják. Demokráciában minden állampolgár szavazata egyenlő: ezért olyan választókörzeteket és választási rendszert hozunk létre, amelyben érvényesül az egyenlőség és arányosság elve.
Megszüntetjük annak lehetőségét, hogy egy párt a választók kisebbségének szavazataival is kétharmados többségre tegyen szert. Megszüntetjük azt a bűnös politikát, amely kamupártokkal, Kubatov-listákkal, verőlegényekkel, lehallgatással, zsarolással és egzisztenciális fenyegetésekkel a félelem
légkörét terjesztette el az országban.
Minden ember egyenlő, és a hatalom forrása a nép. A demokrácia alulról felfelé épül fel, az intézmények ezt garantálják. Nem a hatalom ellenőrzi a népet, hanem a nép a hatalmat. Ebben segítenek a
civil szervezetek, amelyek a demokrácia fontos támaszai. Ahol életünket, egészségünket, munkához
jutásunkat és gyermekeink oktatását egy önkényúr és családja határozza meg, ott nem demokrácia
van, hanem önkényuralom.
Alapelvünk a szabadság, egyenlőség, testvériség!
10.1. Népszavazással semmissé nyilvánítjuk a Fidesz egypárti és illegitim Alaptörvényét
Az új, kormányváltó többségű Országgyűlés elrendeli népszavazás kiírását a 2011-ben egyoldalúan
elfogadott egypárti Alaptörvényről, hogy érvényes és eredményes népszavazás esetén a népakarat
egyértelmű kifejeződésével hatályon kívül helyezze azt.
10.2. Új Alkotmányt hozunk létre
Társadalmi részvétellel olyan új Alkotmányt hozunk létre, amely garantálja a szociális demokrácia
alapjait és széles konszenzust élvez.
A szociális demokrácia Alkotmánya olyan jogokat fog garantálni, mint a lakhatáshoz és a szociális biztonsághoz való jog, a nők számára az egyenlő munkáért járó egyenlő bér, a jövő generációk jogai, az
azonos nemű párok jogai. Vagyis minden kiszolgáltatott csoportnak egyenlő jogokat, diszkriminációtól
mentes hozzáférést és méltó bánásmódot biztosítunk.
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10.3. Ismét felállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét
Helyreállítjuk a valóban független, pártkatonáktól és a mindenkori kormányok befolyásától mentes
demokratikus intézményeket, különös tekintettel az Alkotmánybíróságra, az MNB-re, az Ügyészségre,
az ÁSZ-ra és a NAV-ra. Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság korábbi jogköreit.
10.4. Leszállítjuk a választójog alsó korhatárát, ösztönözzük a választási részvételt
A választásokon való részvétel alsó korhatárát 16 évre csökkentjük; bevezetjük a demokráciára nevelést a középfokú oktatásban, és élővé tesszük az iskolai demokrácia intézményeit az általános iskolák
felső tagozatától kezdve.
Pozitív ösztönzőkkel nyilvánítjuk ki, hogy a választásokon való részvétel alapvető állampolgári felelősségünk.
10.5. Megerősítjük a képviseleti demokrácia részvételi elemeit
Bevezetjük az elektronikus demokráciát és az online szavazást, megerősítjük a társadalmi részvétel
garanciáit a törvényalkotásban. Visszaállítjuk a véleménynyilvánító népszavazás és a népi kezdeményezés lehetőségét, megkönnyítjük az ügydöntő népszavazások kiírását, bevezetjük az állampolgári
tanácsok intézményét.
10.6. Visszaadjuk az önkormányzatok autonómiáját
Visszahelyezzük jogaiba az elmúlt nyolc évben megcsúfolt önkormányzatiságot: megerősítjük és bővítjük a települési önkormányzatok jogait, hatásköreit, funkcióit, és kiszámítható, fenntartható finanszírozást rendelünk a feladatok mellé.
10.7. Bevonjuk az állampolgárokat és közösségeiket a helyi döntéshozatalba
A helyi közösségek részvételét a döntéshozatalban ki kell terjeszteni. Ennek érdekében a helyi döntések előkészítésébe kötelező lesz vonni a helyben működő civil szervezeteket; minden polgár előtt
átláthatóvá és átjárhatóvá kell tenni a képviselőtestület és az önkormányzat működését. Megkön�nyítjük a helyi népszavazások és népi kezdeményezések elindítását és lebonyolítását. Helyi közösségekben lehetővé tesszük és gyakorlati képzéssel, támogatással segítjük a részvételi költségvetés és
a közösségi tervezés módszereinek alkalmazását.
10.8. Pártpropagandától mentes, független és minőségi közmédiát hozunk létre
A közpénzből fenntartott és közmédiának nevezett, de pártpropagandát sugárzó adók helyett valódi, politikai oldalaktól független közszolgálati hírszolgáltatást, tv- és rádió csatornákat hozunk létre,
paritásos politikai és társadalmi, civil felügyelet alá helyezve, a jelenlegi, évi közel 80 milliárd forintos
költségvetés feléből.
A közszolgálati tartalom előállítására nyilvános pályázati rendszert állítunk fel, ahol a döntést két
szempont: a közszolgálati érték és a potenciális elérés határozza meg. A közérdekű kormányzati
tájékoztatást nem keverjük össze a propagandával, és kizárjuk a lehetőségét annak, hogy kormányzati kampányokat pártcélokra lehessen felhasználni. A kormányzati, állami vállalatok hirdetési keretét
felülvizsgáljuk, és a megmaradó hányad elköltését kizárólag a célcsoportok elérésétől tesszük függővé. Szubjektív szempontokat kizáró frekvenciapályázati rendszert hozunk létre a médiaszabályozás átalakításának részeként, és független, elfogulatlan, szakmai alapokon álló, jelentősen szűkített
hatáskörű Médiatanácsot hozunk létre.
10.9. Arányos választási rendszert hozunk létre
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Bevezetjük azt a választási rendszert, amelyről a Közös Ország Mozgalom szervezésében a demokratikus ellenzéki pártok megállapodtak, és amely úgy kezeli az egyéni és listás mandátumokat, hogy a
parlamenti arányok a pártok tényleges támogatottságát tükrözzék.
10.10. Közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt
A köztársasági elnök megválasztását közvetlenül a nép kezébe adjuk, hogy soha többet ne foglalhassa el a köztársasági elnöki széket olyan személy, aki a kormányt szolgálja a nép helyett!
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