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KULCSÍGÉRETEINK
•  Igazságos családtámogatást vezetünk be, 

mert nekünk minden gyerek egyformán 
számít.

•  Önálló gondolkodásra nevelünk  
az iskolákban, biztosítjuk a szabad 
tankönyvválasztást, tandíjmentessé 
tesszük a felsőoktatást.

•  Többet költünk az egészségügyre,  
modern kórházi körülményeket teremtünk, 
megállítjuk az orvosok,  
ápolók kivándorlását.

•  Orbán Viktor érdekkörének lopott 
vagyonát visszavesszük és kárpótlásra 
fordítjuk.

•  Bevezetjük az eurót, szorosan 
együttműködünk az Európai Unió 
országaival.

SZABADSÁG  
— és —  

IGAZSÁGOSSÁG



Mi az Együttben abban hiszünk, hogy 2018 tavaszán meg 
lehet törni Orbán Viktor elnyomó hatalmát. Ehhez tisztességes 
programra és jó választási együttműködésre van szükség.

Programfüzetünkben kiemeltünk néhány fontos ígéretet. Ezeket 
mutatjuk be most, mindegyiknek van sorszáma is. Hátul, a 76. 
oldaltól olvasható az összes vállalásunk! Mint  
egy bútoráruház katalógusában, ne feledj hátra is lapozni! :)

Szabadabb országot szeretnénk, ahol az állam nem szól bele 
magánügyeinkbe. És igazságosabb hazát szeretnénk, ahol az 
állam a szegénység csökkentése, a polgárosodás érdekében 
cselekszik. Büszkék vagyunk magyarságunkra, és sokszínű 
országot akarunk. Figyelünk a határainkon túlra vándorolt 
magyar munkavállalókra és azokra is, akiket a történelem 
viharai sodortak más országokba.

Egyértelmű válaszaink vannak hazánk évtizedes bajaira. 
Végiggondoltuk, kiszámoltuk, és most bemutatjuk neked!

SZIGETVÁRI VIKTOR
az Együtt választmányi elnöke

szigetvari.viktor@egyuttpart.hu  
+36 20 466 8320 

Mindenkinek válaszolok!

TISZTELT  
VÁLASZTÓPOLGÁR!

Köszöntelek, kedves polgár, és köszönöm, hogy elolvasod az Együtt 
választási programját. 

Mindenki számára befogadható, szerethető, egy európai Magyarország 
hétköznapjairól szóló kiadványt készítettünk. Célunk, hogy megtudd 
belőle, mit tenne közös hazánkért az Együtt mint politikai párt.

Hiszünk benne, hogy együttműködő, boldog és nyugodtan gyarapodó 
országot kell közösen teremtenünk. Egy olyan hazát, amely nyugatra 
tart, és nincsenek tönkretéve mindennapjai kirekesztő politikai konflik-
tusokkal. 

A mi Magyarországunkban minden gyermek egyenlő, és az állam segít 
mindenkinek abban, hogy lehetőségeit jobban kibontakoztassa. A mi 
világunkban működnek a kórházak és a rendelők, megfizetik a nővért 
és az orvost, és a szegényebbeket sem hagyja magukra az állam. Hi-
szünk abban, hogy te is európai életet akarsz élni, segíted szüleidet, 
javítod környezetünk állapotát, és elfogadod a különböző kisebbsé-
geinket, ahogy mi is tesszük. Azért dolgozunk, hogy olyan kormánya 
legyen Magyarországnak, amely ezekben segít neked és másoknak is.

Ha van további javaslatod, kérdésed, észrevételed, keress akár engem 
közvetlenül vagy az adott kérdéssel foglalkozó politikusunkat! 

Engem a juhasz.peter@egyuttpart.hu e-mail címen, vagy a +36 30 
642 3224 telefonszámon érsz el, de minden politikusunknál megtalá-
lod az elérhetőségét, mert mi egy valóban nyitott párt vagyunk, amely 
valóban téged képvisel.

Még egyszer köszönöm, hogy elolvasod programunkat, és kérlek, emlé-
kezz erre a szavazáskor is. Együtt el fogjuk érni, hogy olyan országban 
éljünk, ami rólad is szól!

TISZTELT OLVASÓ!

JUHÁSZ PÉTER
az Együtt elnöke
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TARTALOMJEGYZÉK

8. oldal

OKTATÁS

40. oldal

ÖNKORMÁNYZATOK

57. oldal

MUNKAÜGY

26. oldal

EGÉSZSÉGÜGY 

10. oldal

Ingyenessé  
tesszük  
a felsőoktatást, 
felszámoljuk  
és visszafizetjük  
a Diákhitel2-t.

17. oldal

Nyugdíjkorrekciós programmal 
csökkentjük a mára 
szélsőségessé vált nyugdíj-
különbségeket, különösen 
figyelve a nemek közötti 
nyugdíj-egyenlőtlenségekre.

20. oldal

Döntően nőket érintően 
megkönnyítjük azok életét, akik 
hosszú évtizedeken át ápolják 
súlyosan beteg vagy fogyatékkal 
élő családtagjukat. A létminimumra 
emeljük az ápolási díjat.

27. oldal

A kórházi ellátás 
várólistáit lerövidítjük, 
a rendelőintézeti 
előjegyzési listákat 
maximum egy hetesre 
csökkentjük.

46. oldal

A választott tisztséget 
betöltő főállású 
politikusoknak 
kötelező lesz évi 50 
óra közösségi szolgálat 
teljesítése.

42. oldal

Az Orbán Viktorhoz 
kötődő korrupt 
családtagok és 
strómanok 2010 után, 
állami befolyással 
szerzett vagyonát 
kártalanítás nélkül 
visszavesszük és 
kárpótlásra fordítjuk.

57. oldal

Betiltjuk  
a kizsákmányoló 
munkaerőkölcsönzést, 
szigorítjuk  
a munkaerőkölcsönző 
cégekre vonatkozó 
szabályok betartatását.



SIKERES JÖVŐ

OKTATÁS
Te is aggódsz, hogy milyen 
iskolába járhat a gyereked, 
unokád? Te is látod a 
pedagógusok lehetetlen 
helyzetét?

Mi, az Együtt politikusai, azonnal 
megkezdjük a magyar oktatás 
átalakítását, hogy 10 év alatt 
a miénk legyen Európa legjobb 
oktatási rendszere. Pénz 
nem számít, minden forrást 
mozgósítani kell erre a célra!

A jó oktatás jelenti az európai 
jövőt számunkra. Nyitott, 
hazájukra és Európára büszke 
polgárokra van neked is 
szükséged. Egy jó iskolarendszer 
csökkenti a különbségeket, a 
legkiválóbbakat pedig világhírűvé 
teszi. Ehhez modern iskola, 
kevesebb magolás és jobban 
fizetett pedagógusok kellenek.

1|  Megszüntetjük a 
KLIK-et, felszámoljuk 
a központosított 
közoktatást. Szabad 
döntési jogot adunk 
a pedagógus-
közösségeknek 
az iskolákban, és 
megerősítjük a helyi 
önkormányzatok 
iskolafenntartó szerepét.

5|  Csökkentjük a magolást, fejlesztjük 
az alapképességeket. Megerősítjük az 
angol nyelv tanulását, az informatika-
oktatást és a szövegértést.

15|  Minden gyereknek 
és pedagógusnak 
tabletet biztosítunk a 
közoktatásban.

19|  A szakképzésben a 
tanulás képességének 
elsajátítására és 
a munkakultúrára 
helyezzük a hangsúlyt 
több közismereti 
tárggyal és értelmes 
szakmai gyakorlattal.

20|  Megerősítjük az óvodai 
korai fejlesztést és 
a felnőtteket oktató 
másodikesély-iskolák 
hálózatát, hogy 
mindenki minden 
korban személyre 
szabott képzést 
kaphasson.

21|  Stadionok helyett 
tornatermeket és 
tanuszodákat építünk. 
A jelenlegi formájában 
megszüntetjük a 
mindennapos testnevelést, 
mert nem adottak a 
feltételek.

2|  18 évre emeljük a 
tankötelezettséget.
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SZABÓ SZABOLCS  
szabo.szabolcs@egyuttpart.hu | +36 30 693 2244

Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője,  
a Parlament Kulturális Bizottságának tagja, az Együtt 
elnökségi tagja, egyetemi oktató, geográfus.

Személyesen tapasztalta, mit kell rendbe rakni  
a magyar oktatás ügyében. Hisz az együttműködésben, 
a reformok egyeztetésében, és abban, hogy lehetnek 
sokkal jobb iskolái Magyarországnak.

9|  Visszaállítjuk a 
rugalmas beiskolázás 
lehetőségét, e téren 
visszaadjuk a szülőknek 
a döntési jogot.

12|  Megszüntetjük a 
kötelező iskolai hit- és 
erkölcstan oktatást az 
állam intézményeinek 
világnézeti 
semlegessége 
érdekében.

24|  Ingyenes, állami 
egyetemifelkészítő-
programot indítunk, 
hogy mindenki készen 
álljon a felvételi 
nehézségeire, aki akar.

41|  Ingyenessé tesszük 
a felsőoktatást, 
felszámoljuk és 
visszafizetjük a 
Diákhitel2-t.

54|  Gazdagítjuk és 
színvonalasabbá tesszük 
az egyetemek és főiskolák 
programkínálatát a 
munkaerőpiacra való 
felkészítés érdekében.

44|  Éves szinten  

330  
milliárd 
forintra,  

az éves GDP 1 százalékára  
emeljük a felsőoktatás 
támogatását.

45|  Tandíjmentes, hároméves 
nyelvoktatást biztosítunk  
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ÖSSZETARTÓ MAGYARORSZÁG

SZOCIÁLPOLITIKA 
ÉS LAKHATÁS
Ma Magyarországon a szegénység nem 
egy szűk réteg problémája. Sok dolgozó 
ember számára is nehézséget jelent a 
megélhetés, és esélyük sincs arra, hogy 
egyről a kettőre jussanak. A családok 
nagy részének semmilyen tartaléka 
sincs. A munkahely elveszítése vagy 
egy komolyabb betegség rövid idő alatt 
szegénységbe sodorhat.

Ma 10-ből 4 magyar ember 
szegénységben él. A szegénység 
ráadásul beteggé tesz, a szegények 

sokkal rövidebb ideig élnek. Azok a 
gyermekek, akik ma Magyarországon 
szegény családokba születnek, szinte 
biztosan szegénységben fogják leélni 
felnőtt életüket is.

A gazdasági gyarapodás eredményei 
önmaguktól nem szivárognak le a 
középosztályhoz és a szegényebbekhez, 
ezért tennie kell az államnak. Mi az 
Együttben egy olyan Magyarországon 
akarunk élni, ahol nem kell tömegeknek 
rettegniük attól, hogy mi lesz holnap.

187|  Szakítunk azzal a gyakorlattal, 
amelyben gazdasági nehézségek 
esetén elsőként a szegények 
támogatását csökkentik. 
Pótoljuk a szociális ellátások 
és a nyugdíjminimum 10 éve 
elmaradt emelését, és garantált 
inflációkövetést vezetünk be ezekre 
az ellátásokra.

188|  Megszüntetjük azt a korlátozást, 
amely szerint egy háztartásban 
csak egy személy lehet jogosult 
bizonyos szociális és munkaügyi 
támogatásokra.

191|  Fokozatosan bevezetjük a minimumjövedelmet, 
amivel egyénre szabott szakértő segítséget és 
anyagi támogatást adunk a mélyszegénység 
enyhítéséhez. A minimumjövedelem nem 
alapjövedelem, nem mindenkinek jár, 
hanem csak azoknak, akik egy bizonyos 
jövedelmi, támogatási szinttel egyáltalán nem 
rendelkeznek.

193|  Megszüntetjük a mai, tömeges 
közmunkaprogramot, a közmunkásbért 
a minimálbérhez közelítjük. Megtiltjuk, 
hogy közalkalmazotti munkahelyet 
közfoglalkoztatottal váltsanak ki. A 
közhasznú munkák és átképzések új 
rendszerét a valóban arra rászorulókra 
szabva alakítjuk ki a piaccal együttműködve.
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SPÄT JUDIT
spat.judit@egyuttpart.hu  
+36 20 9783 683

Közgazdász, a Váradi András 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, házas, két gyermek 
édesanyja.

Jól ismeri a hazai szociális 
ellátórendszer és a 
nyugdíjrendszer problémáit. 
Nemzetközi tapasztalatokkal
és sok év szakmai munkával
a háta mögött vágott bele a 
politikába. Az Együtt elnökségi 
tagjaként irányította a párt 
társadalompolitikai javaslatainak 
elkészítését. Egyéni 
képviselőjelölt Budapest XIII. 
kerületében.

192|  Az aktív korú, munkára képes 
állástalanok esetében a 
minimumjövedelemhez együttműködési 
feltételt kapcsolunk. Az együttműködés 
nem büntető jellegű, hanem egyénre 
szabott támogató szolgáltatások 
révén segíti a válsághelyzetek 
megoldását. Az együttműködést nem 
vállalók csökkentett összegű pénzügyi 
támogatást kapnak.

195|  Átalakítjuk a rokkantnyugdíj-
felülvizsgálati rendszert, és biztosítjuk 
a jogorvoslatot, hogy ne maradjanak 
megélhetés nélkül a megromlott 
egészségűek.

196|  A rokkantnyugdíjat ismét társadalom- és 
nyugdíjbiztosítási elven járó juttatásként 
ismerjük el, nem pedig eseti állami 
döntéseken alapuló segélyként.

200|  A jelenlegi, a magasabb jövedelmű 
családok lakásberuházásait aránytalanul 
támogató rendszer helyett elsősorban a 
közösségi bérlakásszektor fejlesztését, 
a lakhatási és az energiaszegénység 
csökkentését, valamint a lakhatási 
krízisbe jutott családok helyzetének 
rendezését támogatjuk. 216|  A regisztrált 

élettársi kapcsolat 
jogegyenlőségét a 
házassággal minden 
állami és önkormányzati 
intézkedés szintjén 
garantáljuk.

217|  Megkezdjük a társadalmi 
vitát az azonos 
neműek házasságának 
bevezetéséről 
annak érdekében, 
hogy öt éven belül 
bevezessük a házassági 
jogegyenlőséget, 
az örökbefogadást 
és a mesterséges 
megtermékenyítést 
számukra is.

206|  Újraszabályozzuk az 
önkormányzati bérlakásszektor 
működését, és átláthatóvá 
tesszük a kiutalások és az 
értékesítések folyamatát. 
Az újraszabályozás idejére 
privatizációs moratóriumot 
vezetünk be.

211|  Az újratermelődő hajléktalanság 
megakadályozására bevezetjük 
az elhelyezés nélküli 
kilakoltatások tilalmát.

214|  Felszámoljuk azt a jogsértő 
gyakorlatot, amelynek során a 
hatóságok pusztán szegénység 
vagy lakhatási problémák miatt 
választanak el gyermekeket a 
szüleiktől.

15EGYÜTT – Összetartó Magyarország – SZOCIÁLPOLITIKA ÉS LAKHATÁS 14 EGYÜTT – Összetartó Magyarország – SZOCIÁLPOLITIKA ÉS LAKHATÁS 



ÖSSZETARTÓ 
MAGYARORSZÁG

NYUGDÍJ
Te hiszel abban, hogy 20 év 
múlva lesz nyugdíjad?

Az Együtt szerint a nyugdíj 
nem a múltról szól, hanem a 
jövőről. Generációk viadala 
helyett valamennyi generáció 
érdekeit figyelembe vesszük 
a nyugdíjrendszerről hozott 
döntések során. Igazságosabb, 
rugalmasabb és fenntarthatóbb 
nyugdíjrendszert teremtünk.

Társadalombiztosítási elven 
működő nyugdíjrendszerre van 
szükség, amelyet államilag 
jól ösztönzött egyéni nyugdíj-
megtakarításokkal egészítünk ki. 

226|  Nyugdíjkorrekciós programmal 
csökkentjük a mára 
szélsőségessé vált nyugdíj-
különbségeket, különösen 
figyelve a nemek közötti nyugdíj-
egyenlőtlenségekre.

228|  Az egyéni élethelyzetekhez jobban 
illeszkedő, rugalmasan választható 
nyugdíjkorhatárt vezetünk be, 
és kialakítjuk a részmunka-
résznyugdíj intézményét. Mindez 
biztonságot teremt a részleges 
nyugdíjba vonulás révén, és 
közben lehetőséget hagy a piaci 
munkavégzésre.

230|  Nem engedjük meg újabb „milliós" 
nyugdíjak megállapítását. A 
szerzett jogok csorbítása nélkül 
500 ezer forintnál újra bevezetjük 
a nyugdíjplafont.

232|  A rendszeres kis összegű 
nyugdíjcélú megtakarításokat 
a jelenleginél nagyobb arányú, 
célzott állami támogatásokkal 
ösztönözzük, hogy jelentősen 
szélesítsük azok körét, 
akik maguknak is tudnak 
takarékoskodni idős napjaikra.

222|  Garantáljuk a nyugdíjak 
értékállóságát.

224|  Megszüntetjük a nyugdíjasok 
munkavállalási tilalmát.

225|  Pótoljuk a 10 éve elmaradt 
nyugdíjminimum-emelést.

Tóth László
nyugdíjas, az Együtt 

miskolci elnöke,  
a helyi ételosztási akció 

szervezője

235|  A magánnyugdíj-pénztári 
tagságukat megtartók 
számára biztosítjuk 
annak lehetőségét, 
hogy megtakarításukat 
valamely másik nyugdíjcélú 
megtakarítási formába 
átvigyék.

VAJDA ZOLTÁN
vajda.zoltan@egyuttpart.hu  
+36 70 201 8523

Nyugdíjszakértő, közgazdász, 
vállalkozó, a CEU öregdiákja,  
három lány édesapja.

Nemzetközi szervezeteknél és 
magyar pénzügyi intézményeknél 
dolgozva szerzett tapasztalatot a 
nyugdíjrendszert érintő kérdésekben. 
Kezdeményezője és szervezője volt a 
magánnyugdíj-pénztárak államosítása 
után indított tüntetéseknek. Az Együtt 
önkormányzati képviselője Budapest 
XVI. kerületében, és egyéniképviselő-
jelöltje is ugyanott.
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EGYENLŐ CSALÁDOK

CSALÁDPOLITIKA
Neked is az az érdeked, hogy 
a magyar állam számára 
minden család egyenlő 
legyen. Mert az egy boldogabb 
ország lesz.

Az Együtt abban hisz, hogy 
nincs különbség gyerek és 
gyerek, család és család 
között. Mindenki maga 
választhatja meg, hogy 
milyen szeretetközösséghez 
akar tartozni, a politikának 
ebbe nem lehet beleszólása. 

Éljenek bár egy Baranya 
megyei kis faluban vagy 
egy budapesti lakótelepen, 
legyen csak egyszülős a 
háztartás vagy mozaik-
család korábbi házasságokból 
származó gyerekekkel vagy 
akár legyenek egyneműek a 
szülők.

Igazságos Magyarországra 
van szükség, és ennek 
alapja a gyermeket nevelők 
igazságos támogatása.

245|  Bevezetjük az apahónapokat, a gyed 18 
hónapos időtartamából legalább 3 hónapot az 
eddiginél kedvezőbb feltételek mellett az a szülő 
vehetne igénybe, amelyik korábban nem maradt 
otthon a kisgyermekkel.

246|  Igazságossá tesszük a családtámogatási 
rendszert, hogy ne csak a magasabb 
jövedelműek kapjanak többet a közösből.

249|  Az aktív, még munkát vállaló nagyszülő számára 
is lehetővé tesszük a gyed igénybevételét.

237|  Megszüntetjük azt a mai 
gyakorlatot, amellyel a 
hatalom különbséget tesz 
gyermek és gyermek között, 
attól függően, hogy szülei 
élettársként, házasságban 
vagy egyedül élnek-e.

238|  Pótoljuk a minden érintetthez 
könnyen eljutó családi pótlék  
10 éve elmaradt emelését, 
minden évben legalább az 
inflációval korrigáljuk.

239|  A gyes összegét a  
10 éve elmaradt emelés 
kompenzálására megemeljük. 
Az első 18 hónapban  

40 %-kal,  
a 19-36. hónapokban  

20 %-kal.

240|  A dolgozó szülők 3 év alatti 
gyerekének nappali ellátását 
szociális alapszolgáltatássá 
tesszük lakóhelytől 
függetlenül. Bővítjük az ehhez 
szükséges férőhelyeket, és 
fenntartó független, a valós 
költségeket jobban lefedő 
normatívát vezetünk be.

241|  Megszüntetjük a bölcsődei 
térítési díjakat, rendezzük 
a bölcsődei és óvodai 
pedagógusok, dolgozók bérét.
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EGYENLŐ CSALÁDOK

NŐI EGYENJOGÚSÁG
Neked van olyan kolléganőd, aki 
ugyanazért a munkáért kevesebb pénzt 
kap, mint férfi kollégái?

Ugye tudod, hogy a gyerekvállalás, 
a háztartási munkák vagy az 
idősgondozás jelentette terhek nem 
egyenlően oszlanak meg a nők és a 
férfiak között?

Az Együtt elfogadhatatlannak tartja, 
hogy a magyar állam nem tesz meg 

mindent azért, hogy csökkenjenek 
a nemek közötti jövedelmi és jogi 
egyenlőtlenségek. Egy nyugatias, 
európai országhoz az is hozzátartozik, 
hogy az állam aktívan segíti a női 
egyenjogúság érvényre jutását.

Az Együtt ilyen országot akar a mai, 
macsó tempó helyett.

253|  Döntően nőket érintően megkönnyítjük azok életét, akik 
hosszú évtizedeken át ápolják súlyosan beteg vagy fogyatékkal 
élő családtagjukat. A létminimumra emeljük az ápolási 
díjat, munkaviszonyként ismerjük el a 24 órás, folyamatos 
felügyeletet igénylő családtag gondozását.

255|  Azonnali hatállyal ratifikáljuk és a magyar jogrendszer 
részeként érvényesítjük az Isztambuli Egyezményt, amelynek 
célja a nők és a családon belüli erőszak megelőzése és az 
ellene való küzdelem.

257|  Központi, névtelen segélyvonalat és védett menedékotthonok 
központi kormányzati és önkormányzati hálózatát hozunk 
létre a családon belüli erőszaktól fenyegetettek vagy annak 
áldozatául esettek számára.

259|  A nemek közötti jövedelemkülönbségek 
csökkentése érdekében minden 
nagyfoglalkoztatóra kiterjedően jelentési 
kötelezettséget és nyilvánosságra hozatalt írunk 
elő annak érdekében, hogy megismerhető legyen, 
melyek azok a cégek, amelyek nem tesznek a 
jövedelemegyenlőség megvalósításáért.

260|  A nők és férfiak jövedelemkülönbségeit 
megszüntetjük a teljes állami szférában az azonos 
beosztásokat érintően.

261|  A gyes 3. éve alatt ingyenes munkaerőpiaci 
reintegrációs szolgáltatásokat biztosítunk a még 
otthon lévő szülőnek.

263|  Nemi kvótát vezetünk be a pártok számára a 
jelöltállítás során a nemek politikai képviseletének 
kiegyenlítése érdekében. Célunk, hogy egyik 
nemnek se legyen hatvan százaléknál több és 
negyven százaléknál kevesebb jelöltje egy-egy 
pártnál.

Rády Magdolna
az Együtt munkatársa, 

aktivistája
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SIKERES JÖVŐ

ZÖLDPOLITIKA
Egy rossz atomerőmű nem a te jövőd veszélyezteti? 
Ha kihal a Tisza élővilága, nem a mi gyerekeink 
lesznek megfosztva e természeti csodától? 

Az Együtt ellenzékből is rengeteget tett Magyarország 
természeti környezetének védelméért.

Nélkülünk nem számolták volna fel az Illatos úti 
vegyi szennyezést Budapesten, nélkülünk nem derült 
volna ki, hogy ömlik a tisztítatlan szennyvíz a Tiszába, 
és mérgezés fenyegeti a szentendrei ivóvízbázist, 
nélkülünk senki sem helyezte volna nyomás alá  
a román hatóságokat a Szamos mérgezése ügyében.

55|  Azonnali programot indítunk a szőnyeg alá söpört, 
évtizedek óta megoldatlan környezet- és egészségkárosító 
szennyezések felszámolására. Célunk, hogy  

10 év alatt eltűnjön  
minden ilyen szennyezési válsággóc.

64|  A „szennyező fizet"  
elvének érvényesítése érdekében bevezetjük a pénzbeni 
biztosítékadási kötelezettséget a környezetkárosítási 
kockázattal járó tevékenységeknél.

58|  Nem engedjük, hogy 
tovább csökkenjen 
a településeken a 
közparkok és más 
zöldfelületek mennyisége 
és minősége. A beépített 
területeken a zöldterületek 
megszüntetését csak 
nagyobb területű, legalább 
azonos ökológiai értékű 
és megközelíthetőségű 
új zöldterület létrehozása 
esetén engedélyezzük.

59|  Visszaszorítjuk a 
parlagfüvet az allergiás 
betegek száma és a 
gyógyszerkiadások 
csökkentése érdekében.
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BARANYI KRISZTINA
baranyi.krisztina@egyuttpart.hu  
+36 20 393 6650

Ferencvárosi önkormányzati képviselő,  
az Együtt környezetvédelmi 
szakszóvivője, egyéniképviselő-jelölt, 
négy gyermek édesanyja.

Az elmúlt évek legnagyobb 
környezetszennyezéseinek feltárása 
fűződik a nevéhez. Megoldotta a 
kormánnyal együttműködve az Illatos 
úti szennyezés sok évtizedes hátralékát. 
Kezdeményezője volt a Tiszát, a Dunát  
és a Szamost védő mozgalmaknak, 
amelyek élővizeink védelmét tűzték 
zászlajukra.

56|  Minden víziközművet és 
szennyvíztisztítót előírás  
szerint üzemeltetünk,  

15 éves  
víziközmű- 
felújítási  
programot  

hirdetünk, támogatjuk 
a környezetkímélő 
technológiák terjedését.

57|  Önálló környezetvédelmi 
minisztériumot hozunk 
létre, és helyreállítjuk 
a környezetvédelmi 
szakigazgatás becsületét, 
szakmai autonómiáját.

65|  A környezetvédelmi termékdíj tételeit 
úgy alakítjuk át, hogy az a tényleges 
újrahasznosítást ösztönözze.

67|  Új földterületek állami tulajdonba vételével 
segítjük a széttöredezett nemzeti parkok 
területeinek egységesítését.

61|  Teljesítjük a Párizsi Egyezményben vállalt 
klímapolitikai célokat, csökkentjük az 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

63|  Újra létrehozzuk a modern szelektív 
hulladékgyűjtés piaci alapú rendszerét, 
együttműködésben az önkormányzatok 
társulásaival.

Lövei Csaba
az Együtt nyíregyházi elnöke, 

önkormányzati képviselő, 
egyéniképviselő-jelölt, 
korrupcióellenes harcos
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MŰKÖDŐ ÁLLAM

EGÉSZSÉGÜGY
Te is rengeteg adót fizetsz be 
azért, hogy az állam a számodra 
is megfelelő egészségügyi ellátást 
biztosítson. De nem kapsz ilyet te se 
és más se. Ezen változtatni kell.

A magyar egészségügy a benne 
dolgozók erőfeszítései ellenére 
rosszul teljesít. Sokan halnak meg 
olyan betegségekben, amelyekben 
2017-ben már nem volna szabad. Ha 
valaki Északkelet-Magyarországra 

született, akkor szinte biztos, hogy 
rövidebb élet vár rá.

Az elmúlt 7 évben annyiban romlott 
a helyzet a korábbi évtizedek 
mulasztásaihoz képest, hogy 
immár azt a pénzt sem költi az 
egészségügyre az állam, amit 
lehetne. Erős társadalombiztosításra, 
fejlett alapellátásra és működő 
kórházakra van szükség. Az Együtt 
ezt javasolja.

265|  4 év alatt a GDP egy 
százalékával, legalább  

330 milliárd 
forinttal  
növeljük az egészségügyi 
kiadásokat.

266|  Az egészségügyben az 
egybiztosítós rendszer 
fenntartása mellett megerősítjük 
a nemzeti kockázatközösséget. 
Ösztönözzük kiegészítő 
magánbiztosítási szolgáltatások 
piacra lépését, munkáltatói 
kiegészítő biztosítások 
bevezetését.

267|  A kórházi ellátás várólistáit 
lerövidítjük, a rendelőintézeti 
előjegyzési listákat maximum egy 
hetesre csökkentjük.

270|  A lakosságközeli ellátási 
formák szerepének növelésével 
biztonságosabbá tesszük 
az egészségügyi ellátást a 
rendelőintézetekben és a 
háziorvosoknál.

283|  Praxisalap, tanulmányi 
ösztöndíjak és pályakezdést 
támogató hitel létrehozásával 
megkönnyítjük az üres háziorvosi 
és házi gyermekorvosi praxisok 
betöltését. A Praxisalap lehetővé 
teszi és finanszírozza a nyugdíjba 
vonuló háziorvosok által 
átadott praxisok megvásárlását 
pályakezdő szakorvosok számára.

285|  A háziorvosi praxispénzt  

25%-kal  
azonnal megemeljük, 4 év alatt 
tovább növeljük, és minden 
évben legalább az inflációval 
korrigáljuk.
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DR. KOMÁROMI 
ZOLTÁN  
komaromi.zoltan@egyuttpart.hu

Háziorvos, Budapest XII. kerületi 
önkormányzati képviselő,  
az Együtt egészségpolitikusa, 
a párt választmányának 
programalkotásért felelős alelnöke, 
egyéniképviselő-jelölt.

Ő az „ország háziorvosa”, akit 
nagyon sokan ismernek. Higgadt 
szakpolitikus, betegeire figyelő, 
emberséges háziorvos. Évek 
óta sok politikamentes műsor 
egészségügyi szakértője. Ő 
irányította az Együtt egészségügyi 
programjának kidolgozását. 
Tudását minden demokratikus 
ellenzéki párt elismeri.

273|  Megerősítjük az Országos 
Mentőszolgálatot a gyors 
betegmentés érdekében, 
tisztességesen finanszírozzuk  
a betegszállítást.

274|  A 14 éven aluli gyermekek 
esélyegyenlőségének javítására, 
a szociálisan rászorulók körében 
célzott gyógyszer-, gyógyászati 
segédeszköz- és szemüveg-
támogatást biztosítunk.

276|  Megkönnyítjük egyes, nem 
veszélyes, vény nélkül kapható 
gyógyszerek szabadpolcos 
kereskedelmét a gyógyszertárakon 
kívül is a kiszolgálás javítása 
érdekében.

277|  Megteremtjük a gyógyszer-
házhozszállítás szabályait a 
biztonságos betegtájékoztatással 
együtt. Ezzel megkönnyítjük 
a kistelepüléseken élők 
gyógyszerellátását is.

278|  Felülvizsgáljuk a gyógyszertárak 
versenyellenesen korlátozott 
szabályozását, megszüntetjük a 
gyógyszerészek kötelező többségi 
tulajdonának rendszerét.

291|  Ötéves, országos programot 
indítunk a háziorvosi rendelők 
modernizálására, informatikai 
fejlesztésére, a háziorvoslás 
XXI. századi feltételeinek 
megteremtésére, a rendelők 
tulajdoni viszonyaitól függetlenül.

268|  Központi költségvetési 
forrásból emberhez 
méltó, napi háromszori, a 
dietetikai szempontokra is 
figyelemmel levő kórházi 
élelmezési rendszert 
alakítunk ki.

269|  A 24 órás alapellátási 
ügyeletet kiterjesztjük 
az egész országra, az 
Országos Mentőszolgálat 
infrastruktúrájának 
felhasználásával.
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DR. SZEGEDI ISTVÁN  
szegedi.istvan@egyuttpart.hu

Orvos, gyermekonkológus, egyetemi 
docens. Az Együtt debreceni 
egyéniképviselő-jelöltje, helyi 
önkormányzati képviselő. 

Személyes tapasztalata van arról, hogy 
mennyi nehézség közepette működik a mai 
magyar egészségügy. 

275|  A gyakorlati 
tapasztalatok értékelését 
követően helyreállítjuk 
a betegjogok és az 
egészségbiztosítási 
felügyelet intézményeit.

280|  Megduplázzuk 
a mesterséges 
megtermékenyítési 
ciklusokra rendelkezésre 
álló költségvetési 
forrásokat, növeljük 
a beavatkozáshoz 
szükséges gyógyszerek 
TB-támogatását.

289|  Tízéves bérmegállapodást 
kötünk az állami 
egészségügyi ágazat minden 
munkavállalóját érintően, 
beleértve az egészségügyi 
szakdolgozókat, a felsőfokú 
végzettségűeket és a nem 
egészségügyi végzettségű 
szakembereket. Olyan 
szintre emeljük az 
állami egészségügyben 
dolgozók bérét, hogy egy 
munkahelyen dolgozva is 
biztosítson számukra biztos 
megélhetést.

296|  Széleskörűen hozzáférhetővé 
tesszük a prevenciós célt 
szolgáló, TB-támogatott, 
új HIV-gyógyszereket 
(PrEP) a nem fertőzöttek 
számára. Felgyorsítjuk a 
Hepatitis-t kezelő, olcsó, 
új generációs gyógyszerek 
törzskönyvezését.

299|  Minden érintett szereplőre 
kiterjedő pénzügyi 
érdekeltségi rendszer 
megteremtésével 
központi programot 
indítunk a legsúlyosabb 
betegségcsoportok 
átszűrtségének növelésére, 
különösen a daganatos 
illetve a szív- és érrendszeri 
betegségek területén.
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NYITOTT NEMZET

EURÓPAI 
UNIÓ
Az Európai Unió mi magunk is 
vagyunk. Te is, mi is, így együtt!

Neked is akkor lesz jobb 
életed, ha hazánk nem öncélú 
konfliktusokat keres az EU-val, 
hanem szorosan együttműködik, 
Európával együtt fejlődik. Bár 
sok csalódást is okozott az elmúlt 
két évtized, itt a helyünk, itt jobb 
nekünk.

Az Együtt a szoros uniós 
együttműködést és a békés 
gyarapodást támogatja

463|  Magyarország nemzeti 
érdekeivel összhangban 
támogatjuk az Európai 
Unió tagállamainak a 
korábbiaknál szorosabb 
együttműködését.

464|  Megerősítjük az Alapjogi 
Chartát, és segítjük 
olyan mechanizmusok 
létrejöttét, amelyek 
lehetővé teszik 
a demokratikus 
intézmények hatékony 
ellenőrzését és közös, 
európai értékeink 
betartását.

465|  Intézményi garanciákat 
és érdemi szankció-
lehetőséget kell 
teremtenünk a 
közösségi szabályokat, 
különösen a szabadság 
és demokrácia, illetve a 
jogállamiság szabályait 
megsértő tagországokkal 
szemben.

466|  Csatlakozunk az Európai 
Ügyészséghez az uniós 
források elköltésének 
hatékony felügyelete 
és a jogbiztonság 
megerősítése érdekében.

467|  Támogatjuk a 
közös uniós kül- és 
biztonságpolitika 
továbbfejlesztését.

HAJDU NÓRA
hajdu.nora@egyuttpart.hu
+36 30 280 5234

Budapest II. kerületi  
önkormányzati képviselője,  
az Együtt alelnöke,  
külpolitikai szakértő, 
egyéniképviselő-jelölt,  
két gyermek édesanyja.

Az ellenzéki oldal leghozzáértőbb 
külpolitikai szakértője, aki otthon 
van hazánk uniós, transzatlanti és 
keleti kapcsolatainak elemzésében. 
Az elmúlt években számos pert 
nyert a Külügyminisztériummal 
szemben adatnyilvánossági 
ügyekben.

33EGYÜTT - Nyitott nemzet – EURÓPAI UNIÓ 32 EGYÜTT – Nyitott nemzet – EURÓPAI UNIÓ  



NYITOTT NEMZET

KÜLPOLITIKA, 
NEMZETPOLITIKA
A magyar nemzeti érdek képviseletét nem az jelenti, hogy 
mindenkivel összeveszik egy kormány, és csak elnyomó, 
keleti országok tekintik partnernek.

Ennek van alternatívája, ami mindenkinek békés, nyugatias 
életet jelent. Az Együtt ezt javasolja a kül- és nemzetpolitika 
területén.

Konfliktusok helyett együttműködésen alapuló 
érdekérvényesítésre van szükség. Sok tárgyalásra, okos 
taktikára. A határainkon túl élő magyarságot érintően 
pedig semmiről sem szabad legitim pártjaik és képviselőik 
megkérdezése nélkül dönteni. Mert a nemzeti kötelék erre 
kötelez bennünket.

447|  A magyar kül- és Európa-
politikában alapvető stílusváltásra 
van szükség, hazánknak 
haladéktalanul vissza kell 
nyernie teljes cselekvő- és 
kommunikációképességét, 
szövetségesei bizalmát.

448|  Hazánk biztonságának 
megerősítése érdekében tisztázni 
kell, és új alapokra kell helyezni az 
Oroszországhoz és a jelenlegi orosz 
vezetéshez való politikai, gazdasági 
viszonyunkat. A kiszolgáltatottságot 
csökkenteni kell, a magyar nemzeti 
érdekek érvényesítésének feltételeit 
meg kell erősíteni..

453|  A magyar külügyi szolgálatban 
bel- és külföldön csak olyanok 
dolgozhatnak, akik a pártszolgálat 
helyett a nemzet szolgálatát 
tekintik hivatásuknak.

456|  Mindenkit magyarnak tekintünk, 
aki használja a magyar 
nyelvet és kötődik a magyar 
kultúrához. Elismerjük a vegyes 
identitású életközösségeket 
a nemzetpolitikában és a 
támogatásoknál is.

457|  Nincs szülőföldön való megmaradás 
autonómia nélkül. Minden 
segítséget megadunk a határon 
túliaknak, hogy a többségi 
társadalommal legitim szervezeteik 
útján folytatott párbeszéd 
eredményeként minél előbb 
megvalósulhassanak a kisebbségi 
önkormányzás kívánt formái.

461|  Kezdeményezzük a határontúli 
oktatási–nevelési támogatási 
rendszer továbbfejlesztését, hogy 
az egyaránt támogassa az oktatási 
intézmények fennmaradását, 
valamint a magyar nyelv és kultúra 
tanítását.
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81|  A liberális demokrácia 
helyreállítása érdekében 
megteremtjük a Negyedik Magyar 
Köztársaságot.

82|  A magyar alkotmányos demokrácia 
1989-90-es örökségéből 
megtartjuk és megerősítjük az 
alkotmányos szerkezetre és a 
végrehajtó hatalom kialakítására 
vonatkozó szabályokat, újra 
megerősítjük az intézményi 
fékeket és egyensúlyokat.

83|  Az új alkotmányban 
meghatározzuk a 
megváltoztathatatlan 
alapértékeket.

85|  Az új alkotmányt, amelyet többpárti tárgyalásokon 
alakítunk ki, az országgyűlési elfogadás után 
népszavazással erősítjük meg.

86|  Megerősítjük az állam világnézeti semlegességét, 
az állam és az egyházak szétválasztását. 
Kárpótlással együtt visszaadjuk az egyházi 
jogállást az ettől megfosztott kisegyházaknak.

90|  Helyreállítjuk az Alkotmánybíróság 
korábbi hatásköreit, beleértve a 
költségvetési kérdések felügyeletét is. 

91|  Újra megteremtjük az Alkotmánybíróság 
előtti, széles körű beadványozási 
jogot, az actio popularist, személyes 
érintettség nélkül is.

Jenei Zsanett
az Együtt mohácsi 

politikusa
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SZABAD 
KÖZTÁRSASÁG

JOGÁLLAM
Téged is fojtogat az Orbán-
rezsim levegője? Te is úgy érzed, 
szabadságunk felszámolása történik 
2010 óta?

Mi az Együttben azt gondoljuk, 
ahol nincs szabadság, ott jólét és 
igazságosság sincs. Magyarország 
ma azért nehezen élhető, mert egyre 
kiszolgáltatottabbak vagyunk, és 
egyre kevesebb a szabadságunk.

Programunk egy szabad 
köztársaság programja, ahol újra 
liberális demokráciában élhetünk. 
Érvényesül a hatalommegosztás, 
arányos a választási rendszer, 
erősödik személyes és közösségi 
szabadságunk, és az állam elnyomó 
önkénye megszűnik. Ezért dolgozunk.



DR. SZÍJJ ZSUZSANNA  
szijj.zsuzsanna@egyuttpart.hu

Az Együtt elnökségének tagja, 
egyéniképviselő-jelölt a XI. kerületben,  
25 éve ügyvéd, 5 éve vállalkozó. Két felnőtt 
gyermek édesanyja. 

Személyes tapasztalatai vannak az 
igazságszolgáltatás gyors és fájó leépüléséről,  
és a vállalkozások egyre nehezebbé váló 
helyzetéről. 

92|  Polt Pétert az alkotmányos rend ellen 
elkövetett bűnök miatt eltávolítjuk 
hivatalából.

93|  Megszüntetjük az ügyészség 
hazug függetlenségét, és az állami 
vádmonopólium megerősítése érdekében 
a kormány alá rendeljük az ügyészség 
szervezetét.

94|  Megerősítjük az ombudsmani 
intézményrendszert, és megerősítjük az 
állampolgári jogvédelem eszközeit.

95|  Arányos választási rendszert vezetünk 
be, német mintára listás és egyéni 
választókerületi megoldással. Minden párt 
annyi mandátumot kap, amilyen arányban 
rá a választók szavaztak.

96|  Átalakítjuk a külföldről történő szavazás 
módját. Élethelyzettől függetlenül 
mindenkinek jogot biztosítunk 
szavazatának levélben történő leadására. 
A távoli szavazás megkönnyítése 
érdekében érdemben megvizsgáljuk 
a biztonságos online szavazás 
bevezetésének lehetőségét.

107|  Betiltjuk a pártpolitikai célt szolgáló 
kormányzati és álcivil hirdetéseket. 
Bíróság által vizsgálhatóvá alakítjuk a 
kormányzati propagandatevékenység 
hirdetéseit. Nyílt kampányszámlát 
vezetünk be.

87|  Az emberhez méltó halál lehetősége is 
emberi jog. Az aktív és passzív eutanázia 
lehetőségének szabályozott formában 
történő megkönnyítése érdekében 
társadalmi vitát kezdünk. A vita lezárulta 
után alkotmányos szabályt alkotunk az 
eutanázia kiterjesztett lehetőségére. 
Az orvosok és egészségügyi dolgozók 
számára biztosítjuk a jogot a bevatkozás 
világnézeti okok miatti megtagadására. 

89|  Az Alkotmánybíróság jelenlegi, kollaboráns 
tagjainak automatikus hivatalvesztése 
után az új Országgyűlés erős intézményi 
garanciákkal, konszenzusos, többpárti 
jelölési folyamatban kiegyensúlyozott 
testületet hoz létre.
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NAGY SÁNDOR
nagy.sandor.szeged@egyuttpart.hu

Szeged alpolgármestere, 
az Együtt elnökségének 
tagja, egyéniképviselő-jelölt, 
területfejlesztési és informatikai 
szakértő, három gyerek édesapja. 
Évtizedes önkormányzati és 
területfejlesztési tapasztalattal a 
háta mögött vett részt az Együtt 
programalkotásában. Személyes 
tapasztalatból tudja, hogy a szabad, 
valódi döntési lehetőségekkel 
rendelkező önkormányzatok jobbak.

116|  Szakosított, kötelező 
önkormányzati társulások 
létrehozásával újra 
önkormányzati felügyelet 
alá helyezzük a 
közszolgáltatások széles 
körét, mindenekelőtt 
a közoktatást, a helyi 
egészségügyet, a szociális 
ellátásokat, a közösségi 
közlekedést.

115|  Biztosítjuk a települési 
önkormányzatok 
autonómiáját, választott 
polgármesterrel és 
képviselő-testülettel. 
Támogatással 
ösztönözzük, ha 
szomszédos települések 
közös önkormányzatot 
hoznak létre. 

118|  Arányos eredményt 
biztosító önkormányzati 
választási rendszert 
vezetünk be a 10 ezer 
főnél nagyobb népességű 
településeken. 

120|  Társadalmi vitára 
bocsátjuk a Nagy 
Budapest-koncepciót 
Budapesten és Pest 
megyében.

124|  Élő közvetítés előírásával 
nyilvánossá tesszük 
az önkormányzatok 
képviselő-testületeinek 
üléseit. Minden 
előterjesztésnek mindig 
elérhetőnek kell lennie 
online.

127|  Minden önkormányzatnak 
ciklusokra visszamenőleg, 
online kereshető módon 
nyilvánosságra kell 
hoznia a tisztségviselők 
vagyonbevallását, és a 
teljes költségvetését.

Légrádi Péter
az Együtt újpesti 
önkormányzati 

képviselője  
és helyi elnöke,  
Újpest-szurkoló
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ÖNKORMÁNYZATOK
Egy köztársaság akkor liberális demokrácia, ha szabadok az önkormányzatai. Ezek 
azok az intézmények, amelyek közvetlenül ismerik a polgárok igényeit. Jobban 
tudják működtetni a gondjaikra bízott intézményeket.

A te lakóhelyed élhető környezetéért is a polgármester és a képviselő-testület 
felel. Hozzájuk fordulsz, ha gondod akad vagy javaslatod van. És ez így van jól.

Mi az Együttel egy olyan Magyarországot teremtünk, ahol ellenőrizhetőek, 
elérhetőek és elszámoltathatóak a helyi vezetők. Mert ez akkor egy jó ország lesz.



129|  Az Orbán Viktorhoz kötődő korrupt családtagok 
és strómanok 2010 után, állami befolyással 
szerzett vagyonát kártalanítás nélkül 
visszavesszük és kárpótlásra fordítjuk.

130|  Az Orbán-rezsim minden jogfosztottja számára 
igazságot teszünk, és őket kárpótoljuk.  
Ez érinti a kényszernyugdíjazottakat,  
a nyugdíjuktól megfosztottakat, a trafikosokat,  
a politikai okokból tönkretett vállalkozókat,  
az állami koncessziós rendszerek kiépítésének 
kárvallottjait – összhangban a nemzetközi 
bírósági ítéletekkel.

131|  Kárenyhítési célból jóvátételi 
adót vetünk ki az Orbán-
rezsimmel kollaboráló 
korrupt vállalkozásokra, a 
közbeszerzések kitüntetett 
nyerteseire.

132|  Szimbolikus kárenyhítést 
biztosítunk a magánnyugdíj-
pénztári kárvallottaknak.

134|  Visszavesszük a 
tisztességtelen módon 
értékesített, állami hitellel 
finanszírozott, korábban 
állami tulajdonú földeket.

137|  A lehető legszélesebb 
körben biztosítjuk az 
1990 előtt titkosszolgálati 
mágnesszalagok 
tartalmának megismerését, 
kutathatóvá tesszük az 
iratokat, megteremtjük az 
aktanyilvánosságot.

Csornainé  
Romhányi Judit

az Együtt érdi 
önkormányzati 

képviselője, 
egyéniképviselő-jelölt

SZIGETVÁRI VIKTOR
szigetvari.viktor@egyuttpart.hu
+36 20 466 8320

Az Együtt választmányának elnöke,  
a párt választási program-alkotásának 
irányítója, Budapest XV. kerületi 
egyéniképviselő-jelölt, nős.

Politológusként tanulta a rendszerváltások 
sokszínű történetét. Megértette, hogy 
nem szabad a legalizált bűnt büntetlenül 
hagyni, mert megmérgezi a szabadságot 
és a teljesítmény becsületét.
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IGAZSÁGTÉTEL
Soha nem gondoltuk, hogy a rendszerváltás 
évtizede után még a mi életünkben újra 
kárpótlásról és igazságtételről kell programot 
alkotnunk. Sajnos eljött ez a pillanat is. Ráadásul  
a múlt titkosszolgálati aktái sem nyilvánosak még.

A szabadság és a teljesítmény hívei liberális 
demokrataként nem engedhetik meg, hogy az 
elmúlt évek bűnelkövetői büntetlenül maradjanak. 
Nem szabad engedni, hogy trükkös szerződésekkel 
törvényesítsék a lopást, és hogy ne ismerhessük 
meg saját közelmúltunkat.

Mert ha ezt engedjük, akkor tőled is bármit el lehet 
lopni a jövőben is, és nem lesz tekintélye soha  
az igazi teljesítménynek. Az Együtt ezért dolgozik 
az igazságtételért.



148|  Speciális kategóriát hozunk létre a Büntető Törvénykönyvben 
a korrupciós bűncselekményekre, ami a választott politikusok 
esetében súlyosbító tényező lesz.

152|  A soron következő ülésszak során  

0 forintra csökken  
annak az országgyűlési képviselőnek a fizetése, aki 
két egymást követő ülésszak során nem szólal fel egy 
alkalommal sem az Országgyűlés plenáris ülésén.

157|  Egységes állami, online felületen hozzáférhetővé teszünk 
minden közbeszerzési eljárást és szerződés-végrehajtást 
érintő összes dokumentumot. 

160|  Minden  
5000 Ft feletti  
közpénzköltést, az önkormányzatoktól a 
kormányig, tételesen nyilvánosságra kell 
hozni egy központi honlapon a kifizetés 
után 60 napon belül.

161|  Minden közpénzt érintő szerződés csak 
akkor léphet hatályba, ha a szerződés 
nyilvánosságra került egy egységes, 
minden állami intézményre kiterjedő 
kormányzati honlapon.

167|  Sikerdíjjal ösztönözzük a korrupció elleni 
küzdelmet. 

dr. Vargha Nóra
az Együtt fóti 

önkormányzati képviselője, 
egyéniképviselő-jelölt, 
korrupcióellenes harcos
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ÁTLÁTHATÓSÁG 
Tőled mennyit lopott el Orbán Viktor és  
a Fidesz 7 év alatt?

Szerintünk mindenkitől legalább 1,2 millió forintot, 
egy négytagú családtól közel 5 milliót. A tízmillió 
magyartól ez összesen 12 ezer milliárd forintnyi 
lopott pénz.

Mi, magyarok jobbat érdemlünk ennél.

A te támogatásoddal azért dolgozunk, hogy 
felszámoljuk a magyarországi rendszerszintű 
korrupciót. Az Együtt a korrupcióellenes harc pártja. 
Amikor győzünk, már csak a csökkenő korrupció 
miatt is azonnal boldogabb lesz az ország.



JUHÁSZ PÉTER  
juhasz.peter@egyuttpart.hu
+36 30 642 3224

Az Együtt elnöke, egyéniképviselő-jelölt, 
korrupcióellenes harcos, civil mozgalmár, 
három gyermek apja.

Az Orbán-rezsim egyik legkeményebb 
ellenfeleként temérdek korrupciós ügyet 
tárt fel, vitt az igazságszolgáltatás elé. 
Fáradhatatlan kitartással dolgozik egy 
korrupciómentes Magyarországért.

159|  Egységes és kereshető internetes 
felületet hozunk létre a 
jogszabálytervezetek társadalmi 
véleményezése céljából.

164|  Rövid eljárási határidők előírásával 
felgyorsítjuk a közérdekű adatok 
ingyenes kiadásáért indított pereket, 
szűkítjük ezek visszatartásának 
esetköreit, és megteremtjük a 
minősített adatok bíróság általi 
felülvizsgálatának lehetőségét.

165|  Általános gyakorlattá tesszük 
a nyitott, online, lefelé történő 
áralkun alapuló licitet, annak 
érdekében, hogy csökkentsük a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
visszaéléseket.

147|  A választott tisztséget betöltő 
főállású politikusoknak  
kötelező lesz  

évi 50 óra  
közösségi szolgálat teljesítése.

151|  Az országgyűlési képviselők 
fizetését az egyetemi tanári 
alapfizetések szorzatához 
kötjük.

153|  A képviselői 
vagyonnyilatkozatok mellett 
nyilvánosságra kell hozni a 
tárgyévi szja-bevallást is. 
A képviselőknek és közeli 
hozzátartozóiknak a ciklus 
elején és végén kötelező 
vagyonosodási vizsgálaton 
kell átesniük, és minden 
vagyonbevallásnak online 
kereshetőnek kell lennie.

Kratochwill György
az Együtt zuglói 

elnöke, fiatal 
aktivistája
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169|  A mai közmédiát 
megszüntetjük. A mai 
összköltségvetés egytizedéből 
tisztességes közszolgálatot 
teremtünk.

170|  Független, nemzeti 
hírügynökséget hozunk létre 
a minőségi tájékoztatás 
érdekében. A hírügynökségi 
piaci verseny megteremtése 
érdekében az MTI 
hírszolgáltatását ismét  
fizetőssé tesszük.

172|  Megszüntetjük a reklámokat  
és a kereskedelmi érdekeltséget  
a közmédiában.

177|  Támogatjuk a helyi és közösségi 
rádiók újbóli megerősödését. Külön, 
célzott pályázatokkal ösztönözzük 
a helyi közösségek saját digitális 
médiafelületeinek létrehozását.

178|  Támogatjuk a média tartalomszolgáltató 
műhelyeit, amelyek a modern média- és 
hirdetési piac formátumválsága miatt 
küzdenek a fennmaradásért.

180|  Az érettségi előtt álló fiatalok számára 
egy éven át ingyenes előfizetési akciót 
hozunk létre nem bulvár nyomtatott 
sajtótermékekre kiterjedően a nyomtatott 
sajtó kultúrájának népszerűsítése 
érdekében.

182|  Megszüntetjük a médiapiacot sújtó 
különadókat, ideértve a médiaügynökségek 
különadóját és a reklámadót.

BOD TAMÁS
bod.tamas@egyuttpart.hu

Újságíróból lett politikussá. 
Ismeri a magyar sajtó 
gondjait. Békés megyei 
politikusként élte meg, 
hogyan lopja el a 
Fidesz egy megye teljes 
nyilvánosságát. 

Az Együtt egyéniképviselő-
jelöltje, gyulai 
önkormányzati képviselő.

49EGYÜTT – Megújuló közélet – SAJTÓSZABADSÁG ÉS MÉDIA48 EGYÜTT – Megújuló közélet – SAJTÓSZABADSÁG ÉS MÉDIA

MEGÚJULÓ KÖZÉLET

SAJTÓSZABADSÁG 
ÉS MÉDIA
A sajtó szabadságának szétverése téged is megfosztott 
a szabadságodtól. Ha csak lopott pénzből gazdagodó 
oligarchák sajtóját tudod elérni, nem vagy szabad polgár.

Az elmúlt években szinte megszűnt a szabad magyar sajtó. 
Jelenleg az utóvédharc folyik.

Mi az Együttel olyan megoldást javaslunk e válságra, amely 
erősíti a piaci versenyt, korlátozza az állami beavatkozást, és 
megteremti az igazi közszolgálatot.



346|  Bevezetjük az eurót.

347|  A reálbérek emelkedése és az elvándorlás 
csökkentése érdekében négy évre szóló, 
háromoldalú (munkaadók, szakszervezetek, állam) 
bérmegállapodást kötünk.

348|  Szigorú költségvetési fegyelmet 
érvényesítünk, az EU-tagságunkból 
következő maastrichti kritériumokat 
betartjuk, a költségvetési hiányt a  

3 %-os  
szint alatt tartjuk, és csökkentjük  
az államadósságot az éves  
GDP 60 százalékát elérő 
szintig.

350|  Újra létrehozzuk a 
központi költségvetést 
felügyelő, valóban 
független Költségvetési 
Tanácsot

352|  Felgyorsítjuk a 
működőtőke-
bevonást, a külföldi 
befektetőkkel átlátható 
megállapodásokra 
törekedve fenntartható, 
magas hozzáadott értékű 
munkahelyek létrehozását 
támogatjuk. 

353|  Megszüntetjük a büntető 
jellegű különadókat.

357|  Megszüntetjük a pláza-
stopot, hatályon kívül 
helyezzük az új élelmiszer-
kereskedelmi üzletek 
nyitásának megnehezített 
feltételeit. A 

10 ezer m2
  

feletti kereskedelmi 
létesítmények építését 
az érintett településeket 
bevonó, kötelező 
hatásvizsgálathoz kötjük. 

378|  A szélessávú internet 
alapjog. Támogatjuk 
a reális áron elérhető, 
gyors internet-hozzáférés 
megteremtését mindenki 
számára.

Derda Ádám
 az Y-GEN,  

az Együtt ifjúsági 
szervezetének 

elnöke
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GAZDASÁG  
ÉS INNOVÁCIÓ
Miért van az, hogy a tisztességes emberek egyre 
nehezebben boldogulnak Magyarországon? Miért 
marad le a gazdasági növekedésünk a régiós 
szomszédainktól is?
 
Most nincs fenntartható fejlődés Magyarországon, a 
jövőt éljük fel. A magántulajdont meg kell erősíteni, 
a hazai és a külföldi beruházókat átláthatóan 
kell támogatni, és az államnak ellenőriznie és 
korrigálnia kell a versenyt.

Az Együtt hisz a szabályozott versenyben, hisz 
a szociális piacgazdaságban, hisz az állami 
beavatkozás jó megoldásaiban, mert csak így lehet 
fenntartható jólétet teremteni.

PATAKI MÁRTON  
pataki.marton@egyuttpart.hu
+36 20 466 8480

Közgazdász, az Együtt elnökségi tagja és 
budapesti elnöke, a párt gazdaságpolitikusa, 
egyéniképviselő-jelölt.
 
Az Együtt pártalapítványának kurátoraként 
részt vett a párt vállalkozásbarát 
javaslatainak kidolgozásában, irányította a 
közlekedéspolitikai koncepció létrehozását 
és a Fidesz gazdaságpolitikájával szembeni 
alternatíva megfogalmazását.



359|  Egyszerűsítjük  
az áfa-rendszert.

361|  Átalakítjuk a 
társaságiadó-rendszert, 
megakadályozzuk, hogy 
hazánk elhibázott módon 
adóparadicsommá váljék a 
nagyvállalatok számára. 

362|  Csökkentjük a munkát 
terhelő járulékokat a 
foglalkoztatás könnyítése, 
különösen az alacsony 
képzettségűek munkába 
állása és a béremelések 
lehetővé tétele érdekében. 

365|  Adóalkotmányt vezetünk 
be a kiszámíthatóság 
érdekében. Az adótörvények 
módosítása évi egy 
alkalommal lesz lehetséges 

60 napos  
határidővel.

358|  Kétkulcsos, adójóváírással 
kiegészített személyi 
jövedelemadó-rendszert 
vezetünk be, amivel az  

adózók ¾-e 
jobban jár,  
mint ma. A felső 8-10 
százaléktól a mainál nagyobb 
hozzájárulást kérünk, az 
adójóváírás miatt az alacsony 
keresetűek többet fognak 
keresni. A felső kulcs 30 %-nál 
kisebb lesz.

Kammerer Gábor
 az Együtt debreceni 
elnöke, vállalkozó, 

egyéniképviselő-jelölt
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ADÓZÁS
Érezted már egy pillanatra is 
itthon, hogy az adóhatóság 
segíteni akar, és nem 
megbüntetni?

Pedig nem a büntetés, hanem az 
adózókkal való együttműködés 
volna az adóhatóság fő feladata.

Mi az Együttben abban hiszünk, 
hogy igazságos adórendszerre 
van szükség, mert az boldogabb 
országot teremt.



KEREPESI TIBOR
kerepesi.tibor@egyuttpart.hu
+36 20 352 3068

Az Együtt kaposvári politikusa, 
egyéniképviselő-jelölt, okleveles 
autógépész üzemmérnök, ingatlan- 
forgalmazó, értékbecslő. Három 
gyermeket nevel.

Első magánvállalkozását még 1988- 
ban alapította. Azóta is döntően a 
magánszférában dolgozik, jelenleg 
családi vállalkozást vezet, ismeri a 
kkv-szektor nehézségeit, adózási 
problémáit.

371|  Egységes és online 
vagyonkatasztert alakítunk 
ki 4 év alatt, amely minden 
állampolgár, minden 
jogi személy, minden 
államilag nyilvántartott 
ingatlanvagyonára és 
cégtulajdonára kiterjed.

374|  Folytatjuk a pénztárgépek 
online bekötésének 
átláthatóságnövelő 
programját, de 
megszüntetjük 
a kasszák online 
bekötését  
körülvevő 
maffiarendszert.

369|  Tíz év alatt, társadalmi vita 
után, a jövedelemeltitkolás 
elleni küzdelem részeként, 
norvég mintára, a személyes 
adatok kivételével név 
szerint kereshetővé tesszük 
és nyilvánosságra hozzuk 
minden Magyarországon 
adózó magánszemély személyi 
jövedelemadó bevallását, és a 
jogi személyek adóbevallásait. 
Az állami online ügyfélkezelő- 
rendszer részeként működő 
megoldás naplózza azt is, 
hogy ki tekintette meg egy-
egy adóalany adatait, és ezt 
az érintett adófizető számára 
is rendelkezésre bocsátja

361|  A tao-rendszeren 
keresztül ösztönözzük 
a munkáltatók 
oktatási és 
felnőttképzési célú 
emberierőforrás-
beruházásait. 

376|  Megszüntetjük a kaszinókoncessziókat 
érintő speciális adókedvezményt, a lex 
Andy Vajnát.

377|  Egységes szerkezetűvé és 
összehasonlíthatóvá tesszük az 
önkormányzatok által kivetett vagyoni 
típusú adókat, központi szabályozással 
megakadályozzuk a kiugróan magas helyi 
ingatlanadóztatás bevezetését.

Varga Márk
 az Együtt győri 

elnöke, önkormányzati 
képviselő, 

egyéniképviselő-jelölt, 
pénzügyi szakértő
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336|  Betiltjuk  
a kizsákmányoló munkaerőkölcsönzést, 
szigorítjuk a munkaerőkölcsönző 
cégekre vonatkozó szabályok 
betartatását.

338|  Visszaállítjuk a kismamák munkajogi 
védelmét.

343|  Helyreállítjuk a háromoldalú 
érdekegyeztetés törvénnyel létrehozott 
intézményrendszerét, megerősítjük 
az ágazati párbeszédbizottságokat. 
Helyreállítjuk a szakszervezeti 
tisztségviselők munkajogi védelmét.

345|  Minden forint szakszervezeti 
tagdíjbevételhez – felső korláttal – még 
egy forintot adunk támogatásként 
olyan módon, hogy az a munkahelyi 
szervezet, az ágazati szakszervezet 
és az országos konföderáció között 
kerüljön törvényben meghatározott 
arányban megosztásra.

328|  Felülvizsgáljuk a Munka Törvénykönyve 
munkavállalók jogait korlátozó 
módosításait, visszaadjuk a sztrájkjogot.

329|  A munkanélkülieknek a mai  

3 helyett  
9 hónapos  
álláskeresési biztosítást fizetünk, amely 
az álláskereső utolsó egy éves havi 
átlagkeresetének 60 százaléka. A mai 
közmunkát megszüntetjük.

331|  Képzési utalványt 
adunk az alap- 
és középfokú 
végzettséggel 
rendelkező 
álláskeresők 
számára, hogy 
új képességek 
megszerzésével 
javítani tudják az 
elhelyezkedési 
esélyeiket.

335|  Megtöbbszörözzük 
a munkaügyi 
központokra szánt 
forrást, hogy az 
álláskeresőkkel 
foglalkozó mentorok 
személyre szabott 
megoldást tudjanak 
kínálni a tartósan 
munkanélkülieknek 
a piacon való 
elhelyezkedéshez.

ERŐS GAZDASÁG

MUNKAÜGY
Magyarországon egyszerre van 
elvándorlás, munkanélküliség és 
munkaerőhiány. Te is bármikor 
találkozhatsz ezzel.

Sokunk testvére, gyereke költözött 
külföldre. Vannak ismerőseink, akik 
évek óta sehogyan sem találnak 
munkát. Közben vállalkozóként 
megéljük, hogy egyszerűen nem lehet 
megfelelő munkaerőt találni.

Ezt a válságot a Fidesz csak tovább 
mélyítette. Az Együttnek józan 
javaslatai vannak a megoldásra.
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385|  Kötelező késedelmi kamatfizetést 
írunk elő az állami szerződő fél 
számára, mert a függő helyzet miatt 
a beszállítók, szolgáltatók ma sokszor 
nem merik érvényesíteni a késedelmi 
kamatot.

386|  Megszüntetjük a kötelező kamarai 
tagságot és tagdíjat, illetve 
hozzájárulást.

389|  Engedélyezési eljárások helyett 
előnyben részesítjük a bejelentési 
kötelezettséget a vállalkozások 
számára. Így egy tevékenység a 
bejelentés megtétele után azonnal 
végezhető, és a hatóság a tevékenység 
folyamatában végezhet ellenőrzést.

392|  Bevezetjük a „sárga lap” intézményét, 
bizonyos eljárások esetében 
lehetővé tesszük, hogy első 
alkalommal büntetés helyett csak 
figyelmeztessenek a hatóságok.

381|  Bevezetjük az egyszámlás 
állami adó- és 
járulékügyintézést. Az 
adófizetőnek mindig csak 
egyetlen számlaszámra 
kellene utalnia a 
közterherheket, és azokat 
az állam automatikusan 
szétválogatná a bevallások 
alapján.

382|  A vállalkozás 
költségeinek 
5 százalékáig 

nem 
kell áfás 
számlát 
kérni,  
az egyszerű nyugta 
is megfelelő 
számviteli bizonylat.

384|  Emberi nyelvre 
fordítjuk le a hivatali 
űrlapokat és online 
adminisztrációs 
felületeket.

KOSZTIN MIHÁLY
kosztin.mihaly@egyuttpart.hu
+36 70 948 3411

Vámospécsen él, nős, három 
gyermek édesapja, református. 
Vállalkozó, politikus, az 
Együtt Hajdú-Bihar megyei 
egyéniképviselő-jelöltje. Három 
gyerek édesapja. A vidéki 
vállalkozói piacon dolgozva 
tisztában van az összes 
nehézséggel, ami ma együtt 
jár hazánkban a vállalkozás 
bátorságával.
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VÁLLALKOZÁSOK
Erős vállalkozások nélkül nincs erős gazdaság, nincs 
magyar jövő. Néhány kivételtől eltekintve a magyar 
cégek egy helyben járnak évek óta.

Számodra is bonyolultabb lett a cégalapítás az elmúlt 
években. Az adórendszert téged érintően is tovább 
bonyolították. Ezen változtatni kell.

Nekünk az Együttben meggyőződésünk: szabad 
kereskedelem, piaci innováció és törekvő polgárok 
nélkül nem lehet jólétet teremteni. Ehhez vannak jó 
javaslataink.



433|  A szociális energiaár-
támogatást 
önkormányzati szintre 
és rászorultsági alapra 
helyezzük.

435|  Megnöveljük a megújuló 
energiaforrások 
részarányát az 
energiatermelésben.

430|  Leállítjuk a Paks2 beruházást.

431|  A lakásállomány fokozatos 
energetikai korszerűsítésével a tartós 
rezsicsökkentés érdekében több 
tízezer munkahelyet teremtünk az 
épületszigetelés és a zöldenergia-ipar 
területén.

432|  A világpiaci árváltozásokat 
átláthatóan érvényesítő, 
a piaci árcsökkenésektől 
a fogyasztókat meg nem 
fosztó villanyáram- és 
gázárrendszert hozunk 
létre. Támogatjuk az 
adriai LNG-terminál 
kapacitás létrehozását.

436|  Támogatjuk az önkormányzatok energetikai 
társulásainak létrehozását helyi betáplálású 
kiserőművek közös létesítése érdekében, ehhez 
rugalmassá tesszük a magyar villamosáram-
hálózatot.

439|  A rezsicsökkentés hibájából elmaradt állami 
energetikai hálózat és közműfelújításokat öt év 
alatt bepótoljuk.

445|  Feltárjuk a MET nevű, korrupt energiakereskedő 
cég állami és nagyvállalati kapcsolatait. A 
felelősöket bíróság elé állítjuk, a maffiaszerű 
kapcsolatok miatt a társaság magyarországi 
vagyonelemeit állami tulajdonba vesszük.

Fejes Györgyi
az Együtt 

nagykátai elnöke, 
egyéniképviselő-jelölt
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ENERGETIKA
Természetesnek vesszük, hogy jön az 
áram vagy a gáz a vezetékekből. De 
hazánk biztonsága elválaszthatatlan 
a modern, rugalmas és fenntartható 
energiagazdálkodástól.

Ma a te családod energiaellátása is 
kiszolgáltatottabb a világ viharainak, mint 
lehetne. Alig van hazánkban megújuló 
energiát érintő fejlesztés. Az adóemelést 
eredményező rezsicsökkentés is csak 
rontotta a helyzetet. 

Ma van energiahordozó, amiért a hibás 
kormányzati döntések miatt többet 
fizetünk a kelleténél, és van szétrohadó 
közműszolgáltatás, amiért kevesebbet. 
Az Együtt ezen reális, környezetkímélő és 
modern programmal változtatna.



326|  Mobilitási minimumot vezetünk be. 
Minden településről garantáljuk, 
hogy a legközelebbi gazdasági 
központba közösségi közlekedéssel 
munkakezdésre be lehessen érni.

327|  Országos, minden közösségi 
közlekedési eszközre kiterjedő 
utazástervező és jegyvásárló rendszert 
hozunk létre.

323|  A közlekedési beruházásoknál 
az utazók időnyeresége lesz az 
elsődleges cél a presztízsberuházások 
helyett. A gazdaságélénkítés és a 
decentralizáció erősítése, a budapesti 
közlekedési vízfej tehermentesítése 
minden beruházás esetén 
érvényesítendő cél kell legyen.

325|  A közösségi közlekedés megszervezésére 
megrendelő szervezeteket hozunk létre, amelyek 
versengő szolgáltatókat igénybe véve, minden 
közösségi közlekedési eszközre kiterjedő egységes 
rendszert alkotnak az utasok érdekében.

324|  Állami programot indítunk  
a közösségi közlekedési eszközök  

teljes körű és ingyenes  
WIFI-ellátottságának  
megteremtésére.

Rátkay Andrea
 az Együtt kispesti 

elnöke, Kispest 
alpolgármestere
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KÖZLEKEDÉS
A közlekedés szervezése és fejlesztése 
nem csak arról szól, hogy innen oda 
gyorsabban érjünk el.

Súlyos esélyegyenlőségi válságot okoz, 
hogy sokan nem tudnak önerejükből 
munkába, kórházba, átképzésre járni. 
Együtt változtathatunk ezen.

A te életed is jobb lesz azáltal, ha 
a magyar közösségi közlekedést 
jobban szervezzük meg együtt az 
önkormányzatokkal. Egy modern, 
nyugatias ország arról is megismerszik, 
hogy fejlett a közlekedési rendszere.



401|  Kiemelt vidékfejlesztési támogatást 
biztosítunk az ökológiai gazdálkodók 
számára, különösen termékeik 
feldolgozottsági szintjének 
növeléséhez, a gazdálkodók közötti 
együttműködés hatékonyabbá 
tételéhez és a technológiai ismeretek 
átadásához. Biztosítjuk az ökológiai 
gazdálkodók számára az általuk 
használt állami termőföldeken az 
előhaszonbérlet jogát.

402|  Fejlesztjük az 
iskolabusz-szolgáltatást 
a leghátrányosabb 
térségekben.

404|  Telepfelszámolási és 
teleprehabilitációs 
programokat indítunk, 
hogy az érintett, döntően 
magyar roma lakosság 
részére megfelelő 
életkörülményeket 
biztosítsunk.

396|  Kiszélesítjük az utazási, 
munkába jutási és 
lakhatási támogatások 
rendszerét a sikeres 
munkahelykeresés 
érdekében.

397|  Támogatjuk az 
informatikai és 
kreatív ipari cégek 
vidéki terjeszkedését 
és távmunkában is 
végezhető projektjeit.

398|  Az új telepes program 
keretében segítjük a 
vidéken munkát vállaló 
fiatalok letelepedését.
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VIDÉKPOLITIKA
A magyar vidék ügye nem csak mezőgazdasági 
kérdés. Rengetegen ingáznak, sokan a szolgáltató 
szektorban vállalkoznak, mások a helyi 
önkormányzatokkal keresnek együttműködési 
lehetőséget.

Csak akkor élhetünk biztonságban vidéken és a 
városokban, ha figyelünk egymásra, javítjuk a bajba 
jutottak életkörülményeit.

A szociálpolitikának, az oktatásnak, a 
gazdaságfejlesztésnek és az egészségügynek 
egyaránt vannak hatásai a vidéken élőkre. Itt most 
a célzott vidékfejlesztési javaslatainkat foglaltuk 
össze.

BERKECZ BALÁZS  
berkecz.balazs@egyuttpart.hu
+36 30 815 3000

Okleveles településmérnök, településtervező, 
területfejlesztési szakértő, az Együtt alelnöke, 
pécsi elnöke, egyéniképviselő-jelölt.  
Egy gyermek édesapja.

Főépítészként dolgozik, korábban uniós 
fejlesztések irányításáért felelt, foglalkozott 
hátrányos helyzetű ormánsági településekkel is. 
Személyes tapasztalata van arról, hogyan tud egy 
jó állam segíteni a vidéken élőknek.



MOLNÁR TIBOR
molnar.tibor@egyuttpart.hu
+36 30 385 9511

Pedagógus, történész, fenntarthatósági-
ökológiai szakértő, az Együtt nyugat-
magyarországi regionális politikai 
igazgatója, egyéniképviselő-jelölt,  
egy ikerpár büszke édesapja.
A keszthelyi Georgikon 
doktoranduszaként történeti ökológiai 
kutatásai az ember és a táj viszonyára, 
a biodimanikus gazdálkodás ma is 
hasznosítható tapasztalataira irányulnak. 

311|  Támogatjuk a mezőgazdaság 
és az élelmiszeripar nemzetközi 
versenyképességének javítását, a 
hatékony gazdálkodási formák és 
termelési rendszerek adaptálását 
és fejlesztését.

312|  Felszámoljuk a Fidesz 
tisztességtelen birtokpolitikáját. 
Támogatjuk a valóban helyben 
élő gazdák lehetőségeit.

317|  Kiegyensúlyozott 
tulajdonosi 
szerkezetű, a 
nagyobb és kisebb 
termelőegységeket 
egyaránt 
magába foglaló 
mezőgazdasági 
szerkezet 
kialakítására 
törekszünk.

318|  A szőlészet és borászat területén 
megerősítjük az állami fejlesztési 
felelősségvállalást, ösztönözzük 
a termőterületek piaci célokat 
szolgáló együttműködését, 
támogatjuk a szövetkezeti 
együttműködéseket és a tőkék, 
a termőterületek megújítását. 
A tokaji állami borkombinátot 
szövetkezeti alapúra alakítjuk át.

319|  Felszabadítjuk az öntözéses 
művelés korlátait.

322|  Megerősítjük a magyar agrár-
felsőoktatás és -szakképzés  
vidéki kulcsintézményeit.

314|  Teljesen átláthatóvá tesszük 
az állami földbérlet-politikát. 
Névre és birtoktestre bontva 
online ellenőrizhetővé tesszük 
a fizetett bérleti díjakat. Az 
előnytelenül alacsony bérleti 
díjakra vonatkozó szerződéseket 
tiltott állami támogatásnak 
minősítjük és felbontjuk. 
Helyükre árversenyen alapuló, 
új pályázatot hirdetünk.

Kóber György 
 az Együtt 

választmányának 
alelnöke, 

egyéniképviselő-jelölt, 
aktivista-koordinátor
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MŰKÖDŐ ÁLLAM

MEZŐGAZDASÁG
Tőled is sok földet lopott el a Fidesz azzal, hogy 
korrupt módon eladta az állami tulajdonban levő 
területeket. Mi tisztességes mezőgazdaság-politikát 
szeretnénk hazánk számára.

Az Együtt a középúton jár az agrárium ügyeiben.

Hiszünk abban, hogy az élelemiszer-ellátás 
biztonságához szükséges a nagyipari mezőgazdaság. 
De tudjuk azt is, hogy a bio termesztés, a helyi piacok 
támogatása és az önkéntes termelői, feldolgozói 
szövetkezetek szintén nélkülözhetetlenek a modern 
mezőgazdasághoz.



469|  A mai formájában 
megszüntetjük a Magyar 
Művészeti Akadémiát (MMA), 
összhangot teremtünk az 
MTA Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémiával.

473|  A vidéki településeken, 
hátrányos helyzetű 
városrészekben integrált 
közösségi tereket 
hozunk létre a helyi civil 
kezdeményezéseknek.

486|  Új, interaktív múzeumot 
hozunk létre, amely 
Magyarország XX. 
századi történelmével 
(Trianon, II. világháború, 
1956, Kádár-korszak, 
rendszerváltás) 
foglalkozik.

490|  A szomszédos 
országokkal 
együttműködésben 
a régió országaival 
közös történelemkönyv 
elkészítését 
célzó nemzetközi 
műhelymunkát indítunk. 

470|  A Műcsarnokot visszaadjuk 
a kortárs művészetnek.

471|  A Nemzeti Kulturális Alapon 
belül külön roma kulturális 
programot hozunk létre.

482|  A külföldön működő kulturális intézetek 
hálózatát és a Balassi Intézet irányítását 
ismét a kulturális tárca hatáskörébe vonjuk.

483|  A kulturális mecenatúrát átlátható és 
észszerű adókedvezménnyel ösztönözzük.
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NYITOTT NEMZET

KULTÚRA ÉS 
EMLÉKEZETPOLITIKA
A magyar nemzeti kultúra nem a jobb- vagy a baloldalé, nem a 
liberálisoké vagy a konzervatívoké. Hanem mindannyiunké.

Mi az Együttben abban hiszünk, hogy az államnak a minőségi kultúrát, 
a népművelést és közösségünk összetartozását kell erősítenie 
határainkon belül és kívül.

Sokféle Magyarország él egymás mellett a kultúra területén is. 
Kultúrharc helyett békére van szükség.



SZABÓ LÁSZLÓ
szabo.laszlo@egyuttpart.hu

Komoly tapasztalatokkal 
rendelkezik védelempolitikai és 
strategiai tervezési teruleten. 

405|  Közösségi Rendészeti Pontokat hozunk 
létre minden településen. Így a 
rendőrök, a közterület-felügyelők, a 
mezőőrök, a halőrök, a vadőrök és a 
polgárőrök szervezett együttműködése 
egy intézmény keretén belül valósulhat 
meg, ezzel is segítve az állampolgárok 
biztonságérzetének növekedését.

408|  Visszaadjuk a múltját és a jövőjét a 
Magyar Tűzoltóságnak. 

410|  Megszüntetjük a TEK-et, a 
titkosszolgálatokat mentesítjük a 
pártpolitikától

415|  A katonák lakhatását a jelenlegi 
ingatlanbérleti programon felül is 
támogatjuk.

417|  Ingyenes átképzési 
programokkal támogatjuk 
a hivatásos katonai, 
rendvédelmi pálya után 
következő életszakasz 
elkezdését. Piaci és 
állami munkaadókkal 
együttműködve 
megteremtjük az 
ingyenes szakmai 
tapasztalatszerzés 
és kapcsolatépítés 
intézményeit.

418|  Átgondolt haderő-fejlesztési programot 
indítunk az esetleges beszerzések helyett.

419|  Új szervezetet hozunk létre a 
nemzetbiztonsági intézményrendszeren 
belül a külföldi hibrid-hadviselés, és ennek 
részeként a kommunikációs-technológiai 
befolyásolás megelőzésére és kivédésére.

Deschelák Károly
 az Együtt 

pártigazgatója, 
egyéniképviselő-jelölt
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BIZTONSÁGOS ÁLLAM

HONVÉDELEM  
ÉS RENDVÉDELEM
Az elmúlt évtizedekben hazánk számos területéről 
gyakorlatilag kivonult a magyar állam, nem biztosítja a 
rendet, nem védi meg a polgárokat. Ezen változtatni kell.

NATO tagállamként a világ legfontosabb katonai 
szövetségének lehetünk tagjai. Ez az együttműködés 
biztonságunk záloga.

Minden magyar polgár és minden szövetségesünk 
biztonsága a mi közös felelősségünk. A te biztonságodat is 
a mi politikánk tudja a legjobban garantálni.



302|  Létrehozzuk a nemzeti 
szenvedélyügyi stratégiát, 
ami egységes keretbe foglalja 
az alkohollal, dohányzással, 
kábítószer-fogyasztással és 
szerencsejátékkal kapcsolatos 
feladatokat.

303|  A dizájnerdrogokkal szembeni 
fellépés érdekében új 
eszközöket használó, gyors 
kormányzati erőfeszítésekre 
van szükség. A szakmai 
civil szervezetek számára 
biztosítani kell a névtelen 
bevizsgálást.

304|  Külön is figyelünk 
az alkoholbetegség 
elleni küzdelem állami 
támogatására, e betegek 
TB-n alapuló ellátásának 
megerősítésére az érintettek 
várható élettartalmának 
növelése érdekében.

306|  Dekriminalizáljuk a 
szenvedélypolitikát, 
hogy a terjesztőt, és ne 
a fogyasztót büntesse 
az állam. Megerősítjük 
az elterelés és alacsony 
küszöbű szolgáltatások 
intézményrendszerét, 
bővítjük az integrált 
addiktológiai osztályokat.

308|  A gyógyászati célú kannabisz 
értékét államilag elismerjük, 
és társadalmi vita után 
biztosítjuk a megfelelően 
szabályozott, orvosilag 
ellenőrzött hozzáférést.

309|  Tűcsereprogramokat indítunk 
civil partnerek bevonásával 
az intravénás droghasználat 
fertőzéseinek megelőzése 
érdekében.

Széll Péter
 az Együtt bajai 

politikusa,  
a város korábbi 
polgármestere
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MŰKÖDŐ ÁLLAM

SZENVEDÉLYPOLITIKA
Az egészségkárosító függőségek 
rengeteg bajt, szenvedést okoznak. 
Az alkoholizmus és az alkohol-
függőség népbetegség. A dizájner- 
drogok ismeretlen molekuláknak 
szolgáltatják ki fillérekért a 
fiatalokat. 

A Fidesz állama nem segít nekik 
semmiben, csak büntet.

A te környezeted sem érintetlen 
a függőségektől és a káros 
szenvedélyektől. Az Együtt a büntetés 
zsákutcája helyett a megelőzésben és 
az ártalomcsökkentésben hisz.



71|  Leállítjuk a stadionépítési 
programot. Megszüntetjük a 
pazarló labdarúgóutánpótlás-
programot és piaci alapra 
helyezzük.

74|  Megszüntetjük a társaságiadó-
kedvezmények korrupt 
sportfinanszírozási rendszerét, 
és normatív sportfinanszírozási 
rendszert vezetünk be.

75|  Megtiltjuk, hogy állami vezető, 
országgyűlési képviselő, 
állami vállalati vezető és 
önkormányzati vezető sportági 
szakszövetség elnöke legyen 
hivatali ideje alatt.

69|  Országos ifjúságisegítő 
szolgálatot hozunk 
létre, hogy a fiatalok 
a pályaválasztást, 
pályakezdést, önálló 
életkezdést érintő 
ügyekben támogatást 
kapjanak.

68|  A Diákhitel1-programot 
kiterjesztjük az egy évnél 
rövidebb programozói 
átképzésekre a gyors 
elhelyezkedés érdekében.

76|  Megerősítjük az állam 
felelősségvállalását a 
tömegsportesemények 
támogatásában.

77|  Intézményt hozunk 
létre a sportolók 
elleni erőszak 
átlátható, anonim 
bejelentésen is alapuló 
megakadályozására.

78|  Fenntartjuk a nyári 
és téli olimpiai 
felkészülés kiemelt 
állami költségvetési 
támogatását.
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SIKERES JÖVŐ

IFJÚSÁGPOLITIKA 
ÉS SPORT
Ma nem foglalkozunk eleget a fiatalokkal. Nem kapnak elég 
támogatást. A magyar sportot pedig korrupt és igazságtalan 
módon támogatja a jelenlegi kormány.

A te gyereked vagy unokád jövője, egészsége, vagy a saját 
pályakezdésed is nagyban múlik azon, mit tesz egy jó 
kormány az ifjúságpolitika és a sport területén.

Az Együtt javaslatai új megoldásokat jelentenek.

ELEK ZSÓFIA
elek.zsofia@egyuttpart.hu 

Az Együtt szentendrei politikusa. Küzd 
a helyi környezetszennyezés ellen és 
civil aktivistaként vette ki a részét a 
menekültválság emberséges megoldásából. 
Az Együtt ifjúsági szervezetének, az YGEN-
nek az egyik vezetőjeként részt vett a párt 
ifjúságpolitikájának kidolgozásában.



SIKERES JÖVŐ - OKTATÁS

_1.  Felszámoljuk az extrém módon centralizált KLIK-et! 
A korábbi intézményfenntartóknak lehetőséget adunk 
arra, hogy igény szerint visszakaphassák intézményük 
fenntartását és működtetését, szakmai ellenőrzés mel-
lett. A vissza nem igényelt intézmények fenntartását 
és működtetését járási szinten szervezett egységekbe 
szervezzük.

_2.  Azonnal 18 évre emeljük a tanköteles korhatárt. A 16 
évre csökkentés kifejezetten növelte a hátrányos hely-
zetű gyerekek lemorzsolódását.

_3.  Az államosított tankönyvpiac helyett nyitott, de szabályo-
zott tankönyvpiacot hozunk létre, hogy a pedagógusok 
kiválaszthassák az adott iskolában folyó képzési prog-
ramhoz legjobban illeszkedő tankönyvcsomagot. 

_4.  Hatékonyabbá tesszük az általános iskolai képzést, az 
alapkészségek fejlesztésére, a szövegértésre, a mate-
matikára, a természettudományos ismeretekre, a digitá-
lis kompetenciák fejlesztésére és az angolnyelv-tudásra 
helyezzük a hangsúlyt.

_5.  A lexikális ismeretekkel való túlzott terhelés helyett az 
önálló gondolkodásra és az együttműködésre sarkalló 
oktatási módszerek elterjedését ösztönözzük. A tudás-
átadás mellett a készségfejlesztés, a demokrácia, az ál-
lampolgári tudatosság, a társadalmi felelősségvállalás, 
az önkéntesség és környezettudatosság fontosságának 
megismertetése is kiemelt szerepet kap.

_6.  Az informatikaoktatás minden képzési szinten történő 
megerősítésével és a digitális képességek minden tan-

tárgyba történő integrálásával felkészítjük a fiatalokat a 
jövő okos munkahelyeire.

_7.  Megszüntetjük a délután 4 óráig tartó, tartalom nélküli, 
kötelező iskolában tartózkodást. A hátrányos helyzetűek 
számára biztosítjuk a tanítási időn kívüli közösségi prog-
ramokon való részvételt.

_8.  Egyenlőséget teremtünk az állami, alapítványi, magán 
és egyházi oktatás állami támogatásában a különbö-
ző költségvetési támogatások összességét vizsgálva. 
Ugyanazért a feladatért ugyanolyan összegű finanszí-
rozás jár.

_9.  Visszaállítjuk a rugalmas beiskolázás lehetőségét, e téren 
visszaadjuk a szülőknek a döntési jogot.

10.  Erősítjük az idegen nyelvek oktatását, az angol nyelv-
ismeret elsajátítását mindenki számára elérhetővé 
tesszük. Növeljük az óraszámot, többlettámogatással 
segítjük a kiscsoportos képzés feltételeinek kialakítá-
sát, célzott támogatással ösztönözzük a nyelvtanárok 
munkavállalását, elősegítjük az anyanyelvi tanárok be-
vonását. 

11.  Azért, hogy a magyar polgárok megismerhessék az Euró-
pai Unió adta lehetőségeket, fejlesztjük az európai uniós 
ismeretek oktatását a köz- és felsőoktatásban.

12.  Megszüntetjük a kötelező iskolai hit- és erkölcstan okta-
tást az állam intézményeinek világnézeti semlegessége 
érdekében.

13.  Minden településen vagy önkormányzati társulásban, 
ahol van általános és/vagy középiskola, biztosítjuk a vi-
lágnézetileg semleges, államilag finanszírozott oktatást.

14.  Megszüntetjük az osztályzást az általános iskola első 
négy évfolyamán, és általánossá tesszük a szöveges ér-
tékelést.

15.  Minden gyereknek és pedagógusnak tabletet biztosítunk 
a közoktatásban.

16.  Szakmai és társadalmi vitát kezdeményezünk az álta-
lános iskolai képzés 9 évre növeléséről, a hangsúlyt az 
alapképességek elsajátítására helyezve, mert a család-
ból hozott különbségek mérséklése érdekében hosszabb 
alapfokú képzésre van szükség. 

17.  Bővítjük a gimnáziumi férőhelyek számát. A középfokú 
oktatásban minden gyereknek a készségeinek és az ér-
deklődési körének megfelelő továbbtanulási lehetőséget 
biztosítunk. 

18.  Egységes általános iskolákat hozunk létre, melyek min-
den tanuló számára garantálják az alapkészségek mini-
mális szintjének elsajátítását, a tehetségek kibontakozá-
sát és a különböző hátterű tanulók együtt nevelésének 
szakmai feltételeit.

19.  Hatékony szakképzési rendszert alakítunk ki. Emeljük 
a közismereti tárgyak óraszámát, hogy a szakközép-
iskolákban és szakgimnáziumokban tanuló diákok is 
továbbtanulhassanak. A piaci viszonyoknak és igé-
nyeknek megfelelő szakképzést alakítunk ki, amely 
jól képzett, idegen nyelveket beszélő szakembereket 
képez.

20.  Megerősítjük a másodikesély-iskolák hálózatát, az ala-
csonyan képzett fiatalok és a korai pályaelhagyók foglal-
koztathatósága érdekében, hogy az érettségi megszer-
zésének lehetősége kortól független legyen.

21.  Stadionok helyett tornatermeket és uszodákat építünk. 
Mivel a mindennapos testnevelés tárgyi feltételei ma sok 
iskolában nem adottak, így ennek kötelező voltát meg-
szüntetjük.

22.  Széles körű szakmai és társadalmi vitát kezdeményezünk 
egy olyan új alaptanterv kidolgozásáról, amely előtérbe 
helyezi a kompetenciák fejlesztését és rugalmas. Lehető-
séget teremtünk a helyi sajátosságoknak megfelelő kép-
zési programok kidolgozására, a tanárok kreativitásának 
kibontakozására. 

23.  A jelenlegi formájában visszavonjuk a Taigetosz-törvényt, 
helyette célzott eszközökkel segítjük a beilleszkedési és 
magatartási problémás diákok sikeres integrációját. 

24.  A hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatáshoz való hozzá-
férésének radikális javítása érdekében kiterjedt egyetemi 
felkészítő- és ösztöndíjprogramot alakítunk ki.

25.  A veszélyeztetett tanulók személyre szabott támogatásá-
val és ösztönzésével 10% alá csökkentjük a közoktatáson 
belüli lemorzsolódást.

26.  Az esélyegyenlőséget szolgáló jogszabályok hatályát újra 
kiterjesztjük minden oktatási intézményre. Keményen és 
hatékonyan fellépünk az iskolai szegregáció gyors csök-
kentése érdekében, elősegítjük a hazai jó gyakorlatok 
széles körű elterjesztését. 

27.  Az Oktatási Hivatalnak esélyegyenlőségi ellenőrző jogo-
sítványokat adunk annak érdekében, hogy megszüntes-
sük a halmozottan hátrányos helyzetű vagy magyar roma 
tanulók szegregációját.

28.  Erősítjük a korai fejlesztést, növeljük az óvodai férőhe-
lyek számát. Már az óvodában mérsékelni kell a gyere-
kek közötti különbségeket, több pénzt és figyelmet kell 
fordítani a korai fejlesztő programokra.

29.  Biztos lábakra helyezzük és bővítjük a tanodaprogramok 
finanszírozását, valamint minőségbiztosítási rendszert 
dolgozunk ki az ott folyó munka ellenőrzése céljából. 
Egyben kizárunk minden olyan szervezetet a tanoda-
programokból, amelyek egyben közoktatási intézmények 
fenntartói is.

30.  Felemeljük a szakiskolák közismereti óraszámát, hogy ne 
betanított munkásokat képezzenek, hanem valódi tudás-
sal rendelkező, a munkaerőpiac változásaihoz alkalmaz-
kodni képes szakembereket.

31.  Újból bevezetjük a hátrányos helyzetű fiatalok számára 
esélyt teremtő ösztöndíjrendszert, valamint növeljük az 
útravaló ösztöndíjra fordított forrásokat.

32.  Csökkentjük a pedagógusok extrém óraterhelését, az 
elvégzett túlmunkát pedig megfizetjük. A tanárok telje-
sítménye alapján megvalósított differenciált bérrendszert 
vezetünk be. Olyan bértáblát dolgozunk ki, amely elisme-
ri a kiemelkedő teljesítményt, a szakmai tapasztalatokat. 

33.  Az iskolaigazgatók kiválasztásának jogát a helyi önkor-
mányzatoknak, illetve azok társulásainak adjuk át, a pe-
dagógusok munkáltatója pedig ismét az iskolaigazgató 
lesz.

34.  Korrigáljuk a jelenlegi pedagógusi életpályamodellt, ismét 
a minimálbérhez kötjük az illetményalapot, biztosítjuk 
a bevezetéshez szükséges fejlesztéseket és forrásokat. 
Újra lehetővé tesszük a nyugdíjazott pedagógusok visz-
szafoglalkoztatását. 

35.  A ma szaktanárhiányos területeken a legjobbakat arra 
ösztönözzük, hogy tanárnak menjenek. A hátrányos 
helyzetű iskolákban való munkavállalásért kiemelt ösz-
töndíjat adunk a pedagógusok számára.

36.  Jól működő, hatékony és átlátható közoktatási minő-
ségbiztosítási rendszert alakítunk ki az idejétmúlt tanfe-
lügyelői hálózat helyett.

37.  Iskolarendőrök helyett kiépítjük az iskolai szociális mun-
kások, iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok, 
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gyógy pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, me-
diátorok országos hálózatát az iskolai problémák kezelé-
sére és megelőzésére.

38.  Több fejlesztő- és gyógypedagógust veszünk fel a köz-
oktatási intézményekbe. Célzott támogatással vonzóvá 
tesszük a közoktatást az érintett szakemberek számára, 
valamint bővítjük e szakirányok képzését a felsőoktatás-
ban, javítjuk a munkájuk megbecsülését.

39.  Megszüntetjük a Nemzeti Pedagógus Kart, visszavesszük 
az ennek átadott állami feladatokat, és megerősítjük a 
szakszervezetek érdekvédelmi funkcióját. Visszaállítjuk 
a Közoktatás-politikai Tanácsot.

40.  Ösztöndíjprogrammal és bértámogatással segítjük a pá-
lyakezdő pedagógusokat, illetve a nyugdíj melletti mun-
kavégzés biztosításával visszahozzuk a tapasztalt peda-
gógusokat a hiányszakmákba.

41.  Mindenki számára tandíjmentessé tesszük az első dip-
loma megszerzését a minőségi követelmények javítá-
sával együtt, és nagyobb anyagi segítséget a nyújtunk 
továbbtanuláshoz.

42.  Mindenkinek elengedjük a Diákhitel2 tartozását, a már 
visszafizetett Diákhitel2-t adójóváírás formájában adjuk 
vissza.

43.  Négy év alatt megduplázzuk az egyetemi oktatatók bérét, 
a kiemelkedő teljesítményeket külön támogatjuk.

44.  Magyarországon az évente felsőoktatásra fordított köz-
ponti költségvetési összeget a GDP egy százalékára 
emeljük.

45.  Tandíjmentesen biztosítunk három év magas színvonalú 
nyelvi képzést minden felsőoktatási intézményben. 

46.  Az egyetemi autonómia tiszteletben tartása mellett tá-
mogatjuk az egyetemek és vállalkozások kapcsolataira 
épülő gyakorlatorientált képzést.

47.  Eltöröljük a röghöz kötést. Nem fenyegetéssel, hanem 
lehetőségek megteremtésével tartjuk itthon a fiatalo-
kat. Ennek érdekében a fiatalok foglalkoztatását ösz-
tönző programokat indítunk, az eddigi szerződéseket 
eltöröljük.

48.  Erősítjük az egyetemek kutatási tevékenységét, az okta-
tás és a kutatás, valamint az MTA és az egyetemi kutató-
helyek közötti kapcsolatot, visszaállítjuk az OTKA korábbi 
rendszerét, megemelt keretösszegekkel. 

49.  Felszámoljuk a Hallgatói Önkormányzatok jelenlegi rend-
szerét, hogy helyette a hallgatók alulról szerveződve hoz-
hassanak létre új, hiteles érdekképviseletet.

50.  Helyreállítjuk a felsőoktatási intézmények gazdálkodási 
és szervezeti autonómiáját, megszüntetjük a kancellári 
rendszert.

51.  Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevé-
kenységének külső, független minőségértékelési rend-
szerét.

52.  Külön programot indítunk az egyetemi oktatók és kuta-
tók külföldi publikációs tevékenységének és konferen-
cia-részvételének a támogatására. 

53.  Segítjük a felsőoktatási intézményeket abban, hogy ta-
nulásintenzív és versenyképes képzési szolgáltatásokat 
alakítsanak ki alaptevékenységük mellett.

54.  Úgy alakítjuk át a felsőoktatási rendszert, hogy gazdag 
programkínálattal és rugalmas tanulásszervezési lehe-
tőségekkel biztosítsa az egyéni igényekhez jobban al-
kalmazkodó tanulási utak kialakításának lehetőségét és 
az intézmények munkaerőpiaci igényekhez való alkal-
mazkodását.

ZÖLDPOLITIKA

55.  Azonnali programot indítunk a szőnyeg alá söpört, évti-
zedek óta megoldatlan környezet- és egészségkárosító 
szennyezések felszámolására, hasonlatosan az Illatos 
úti problémamegoldáshoz. Célunk, hogy tíz év alatt el-
tűnjön minden ilyen, szőnyeg alá söpört szennyezési 
válsággóc.

56.  Minden víziközművet és szennyvíztisztítót előírás szerint 
üzemeltetünk, 15 éves víziközmű-felújítási programot 
hirdetünk, támogatjuk a környezetkímélő technológiák 
terjedését.

57.  Önálló Környezetvédelmi Minisztériumot hozunk létre, és 
helyreállítjuk a környezetvédelmi szakigazgatás becsüle-
tét, szakmai autonómiáját.

58.  Nem engedjük, hogy tovább csökkenjen a településeken 
a közparkok és más zöldfelületek mennyisége és minő-
sége. A beépített területeken a zöldterületek megszün-
tetését csak nagyobb területű, legalább azonos ökológiai 
értékű és megközelíthetőségű új zöldterület létrehozása 
esetén engedélyezzük.

59.  Visszaszorítjuk a parlagfüvet az allergiás betegek szá-
mának és a gyógyszerkiadások csökkentése érdekében. 
Finanszírozzuk az állami ingatlanok területén található 
parlagfű kiirtását, hatósági eszközökkel kényszerítjük ki 
a tulajdonosaik által parlagon hagyott, parlagfüves föl-
dek eltüntetését, az önkormányzatokat pedig érdekeltté 
tesszük saját területeik mentesítésében.

60.  Megerősítjük a környezet- és természetvédelmi, valamint 
a vízügyi hatóságokat és a nemzeti parki igazgatóságo-
kat. 

61.  Teljesítjük a Párizsi Egyezményben vállalt klímapolitikai 
célokat, csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsá-
tását.

62.  A nagyobb városok környezetében a klimatikus hatások 
mérséklése érdekében véderdő programot indítunk.

63.  Újra létrehozzuk a modern szelektívhulladék-gyűjtés piaci 
alapú rendszerét együttműködésben az önkormányzatok 
társulásaival.

64.  A „szennyező fizet” elvének érvényesítése érdekében 
bevezetjük a pénzbeni biztosítékadási kötelezettséget a 
környezetkárosítási kockázattal járó tevékenységeknél.

65.  A környezetvédelmi termékdíj tételeit úgy alakítjuk át, 
hogy az a tényleges újrahasznosítást ösztönözze.

66.  A nemzeti parkokban védettség szerinti zónákat alakí-
tunk ki; elkészítjük a Natura 2000-es területek kezelési 
terveit. 

67.  Új földterületek állami tulajdonba vételével segítjük a 
széttöredezett nemzeti parkok területeinek egységesí-
tését.

IFJÚSÁGPOLITIKA

68.  A Diákhitel1-programot kiterjesztjük az egy évnél rövi-
debb programozói átképzésekre, amellyel mindenkinek 
esélyt adunk, hogy rövid időn belül jól fizetett állásra 
tegyen szert ezekben a hiányszakmákban.

69.  Minden önkormányzatra kiterjedően központilag finanszí-
rozott ifjúsági segítő-szolgálatot hozunk létre finn min-
tára annak érdekében, hogy a fiatalok a pályaválasztást, 
pályakezdést, önálló életkezdést érintő ügyekben szak-
szerű és helyben, ingyen elérhető támogatást kaphassa-
nak helyi közösségeik egy-egy képzett tagjától.

70.  Kiterjesztjük a tanulást és munkát ötvöző pályakezdő 
gyakornoki programokat.

SPORT

71.  Leállítjuk a stadionépítési programot.

72.  Megszüntetjük a pazarló labdarúgóutánpótlás-programot, 
és meghatározó részben piaci alapra helyezzük.

73.  Tiszta viszonyokat teremtünk a sportfinanszírozásban. 
Megszüntetjük az állami és állami vállalati sportszponzo-
ráció valós teljesítményektől elszakadt rendszerét.

74.  Megszüntetjük a társaságiadó-kezdvezmények rendsze-
rére épülő korrupt sportfinanszírozást, és a sportszakmai 
szervezetekkel egyeztetett, a sporttörvényben rögzített 
normatív sportfinanszírozási rendszert vezetünk be

75.  Törvényi erővel megtiltjuk, hogy állami vezető, országy-
gyűlési képviselő, állami vállalati vezető és önkormány-
zati vezető sportági szakszövetség elnöke is legyen hi-
vatali ideje alatt.

76.  A tömegsportszervezetek és tömegsport eseményeket 
szervező piaci cégek, önkormányzatok támogatása révén 
megerősítjük az állam felelősségvállalását a tömegspor-
tesemények támogatásában a pazarló sportfejlesztések 
rovására.

77.  Köztestületi szinten teremtünk intézményt a sportolók 
elleni erőszak átlátható, anonim bejelentésen is alapuló 
megakadályozására, együttműködésben a sportszerve-
zetekkel.

78.  Fenntartjuk a nyári és téli olimpiai felkészülés kiemelt 
állami költségvetési támogatását. A négyéves olimpiai 
ciklusok egészére kiterjedő, átfogó költségvetési megál-
lapodást kötünk az érintett sportszakmai szervezetekkel 
és köztestületekkel.

79.  Megerősítjük a magyar versenysport orvosszakmai és 
sportorvosi hátterét.

80.  Megerősítjük a sportegészségügyi hálózatot, hogy a 
tömegsportnak biztonságos szakmai hátteret adjon, 
továbbá megerősítjük a sportösztöndíjak rendszerét a 
versenysport utánpótlásnevelésének támogatására. A 
hatékonyságot és a korrupciómentességet független 
nemzetközi sportszakmai auditorok bevonásával elle-
nőriztetjük.

SZABAD KÖZTÁRSASÁG - JOGÁLLAM

81.  A liberális demokrácia helyreállítása érdekében megte-
remtjük a Negyedik Magyar Köztársaságot.

82.  A magyar alkotmányos demokrácia 1989-90-es öröksé-
géből megtartjuk és megerősítjük az alkotmányos szer-
kezetre és a végrehajtó hatalom kialakítására vonatkozó 
szabályokat, újra megerősítjük az intézményi fékeket és 
egyensúlyokat.

83.  Az új alkotmány kidolgozása során társadalmi vitára bo-
csátunk olyan alkotmányos, liberális demokrata alapérté-
keket és elveket, amelyeket úgy kívánunk az alkotmány 
részévé tenni - német mintára -, hogy azok megváltoz-
tathatatlannak legyenek nyilvánítva.

84.  Az új alkotmányos rendszer formális kialakítása érde-
kében célzott módosításokkal helyreállítjuk a liberális 
alkotmányos demokrácia szabályait az Alaptörvény át-
alakítása révén. Később új alkotmányozási folyamatot 
hirdetünk, többpárti, konszenzusra törekvő politikai és 
szakmai előkészítés mellett, a szükséges időt biztosítva 
e munka számára. 

85.  Az új alkotmányt, amelyet többpárti tárgyalásokon alakí-
tunk ki, az országgyűlési elfogadás után népszavazással 
erősítjük meg.

86.  Megerősítjük az állam világnézeti semlegességét, az ál-
lam és az egyházak szétválasztását.
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87.  Az emberhez méltó halál lehetősége is emberi jog. Az 
aktív és passzív eutanázia lehetőségének szabályozott 
formában történő megkönnyítése érdekében társadalmi 
vitát kezdünk. A vita lezárulta után, alkotmányos sza-
bályt alkotunk az eutanázia kiterjesztett lehetőségére. 
Az orvosok és egészségügyi dolgozók számára biztosítjuk 
a jogot a bavatkozás világnézeti okok miatti megtaga-
dására.

88.  Nép által közvetlenül választottá alakítjuk a köztársasági 
elnöki pozíciót, jogköreinek bővítése nélkül.

89.  Az Alkotmánybíróság jelenlegi, kollaboráns tagjainak au-
tomatikus hivatalvesztése után az új Országgyűlés erős 
intézményi garanciákkal, konszenzusos, többpárti jelölési 
folyamat után kiegyensúlyozott, alkotmányos demokrácia 
párti, új testületet alkot. Az új Alkotmánybíróságon belül 
törekedni fogunk a magyar jobboldali, polgári, konzer-
vatív, liberális és progresszív alkotmányos hagyományok 
széleskörű képviseletére a pluralizmus tisztelete és meg-
erősítése érdekében.

90.  Helyreállítjuk az Alkotmánybíróság korábbi hatásköreit, 
beleértve a költségvetési kérdések felügyeletét is. 

91.  Újra megteremtjük az Alkotmánybíróság előtti széles 
körű beadványozási jogot, az actio popularist személyes 
érintettség nélkül is.

92.  Polt Pétert az alkotmányos rend ellen elkövetett bűnök 
miatt eltávolítjuk hivatalából.

93.  Az új kormányzati rendszer kialakítása során megszün-
tetjük az ügyészség hazug függetlenségét, és az állami 
vádmonopólium megerősítése érdekében a kormány alá 
rendeljük az ügyészség szervezetét. Intézményi garan-
ciákkal biztosítjuk az ügyészek jelenleginél nagyobb sze-
mélyes, szakmai autonómiáját a vádképviseletben.

94.  Megerősítjük az ombudsmani intézményrendszert, és 
megerősítjük az állampolgári jogvédelem eszközrendsze-
rét. A jogsérelmi szempontból érzékeny területek számá-
ra önálló ombudsmanokat intézményesítünk, különösen 
a kisebbségi jogok, a média, a munkavállalói jogok és a 
nemi, életmódbeli kisebbségek védelmére.

95.  Arányos választási rendszert vezetünk be, német mintá-
ra listás és egyéni választókerületi megoldással. Minden 
párt annyi mandátumot kap, amilyen arányban rá a vá-
lasztók szavaztak.

96.  Átalakítjuk a külföldről történő szavazás módját. Élet-
helyzettől, kettős állampolgárságtól és állandó lakcímtől 
függetlenül mindenkinek jogot biztosítunk szavazatának 
levélben történő leadására. A távoli szavazás megkönnyí-
tése érdekében érdemben megvizsgáljuk a biztonságos 
online szavazás bevezetésének lehetőségét.

97.  Bevezetjük a nyilvános kampányszámlát, amely minden 
párt minden kampányköltését teljesen átláthatóvá teszi.

98.  Bevezetjük a nyitott listát, amikor a listás szavazás során 
meg lehet jelölni egyes jelölteket, akik a pártok belső al-
kuitól függetlenül bejuthatnak a parlamentbe, ha kellően 
sokan emelték ki őket.

99.  Bevezetjük az alternatív szavazat megoldását az egyé-
ni jelöltek választásánál. Így akár több egyéni jelöltre 
is lehet szavazni, a szimpátia szerint sorrendbe rakva 
egyeseket. Ez kiváltja a két fordulót.

100.  Egységes szabályozással kiszélesítjük a helyi és orszá-
gos népszavazások jogintézményét, megkönnyítve a 
közvetlen beleszólást a politikai döntéshozatalba. 

101.  Nemzetközi példát követve évente azonos időpontra és 
csomagban rendeljük kiírni az országos népszavazá-
sokat annak érdekében, hogy a választópolgárok hoz-
zászokhassanak: minden év azonos időszakában lehet 
az összes aktuális országos népszavazási kérdésben 
dönteni.

102.  Megerősítjük a petíciós jogot, és online lehetősséggel 
szélesítjük ki a parlamenti döntéshozatalba való köz-
vetlen állampolgári beleszólás lehetőségét.

103.  Független szakmai bizottságot hozunk létre az egyéni 
választókerületek rendszeres újrarajzolására a politika-
ilag elfogult körzethatárok megszüntetése érdekében.

104.  Megszüntetjük a többes ajánlás csalásra lehetőséget 
teremtő intézményét.

105.  Új szabályozással a határontúliak névjegyzékét minden 
választás előtt frissítjük, így akadályozzuk meg, hogy 
halottak legyenek a határontúli szavazók jegyzékében.

106.  A határontúliak választójogát újraszabályozzuk, meg-
tartva a választójogukat összesen két, speciális egyéni 
választókerületet jelölünk ki számukra, szavazataikat 
saját képviselőjelöltjeire adhatják.

107.  Betiltjuk a pártpolitikai célt szolgáló kormányzati hir-
detéseket. Bíróság által vizsgálhatóvá alakítjuk a kor-
mányzati propagandatevékenység hirdetéseit.

108.  Betiltjuk az álcivil szervezetek politikai kampányait, fel-
lépünk a kamupártok lopásai ellen.

109.  Hatályon kívül helyezzük a vallásszabadságot sértő, 
nemzetközi vállalásainkkal ellentétes egyházügyi sza-
bályozást. A történelmi egyházak és a jelentős feleke-
zeti közösségek fontos társadalmi szerepét intézmé-
nyesen is elismerve elősegítjük a kisebb, a Fidesz által 
egyházként megszüntetett vallási közösségek szabad 
működését. 

110.  Új szabályozással és igazságszolgáltatási eszközökkel 
lépünk fel a bizniszegyházakkal szemben.

111.  A büntetőeljárások gyorsítása érdekében bevezetjük 
a vádalku intézményét, ami nem azonos a nyomozati 
alkuval.

112.  Egyes polgári ügytípusok esetében permegelőző medi-
ációt vezetünk be. Ezáltal is csökken a bíróságok ter-
heltsége, és gyorsul a peres ügyek elbírálása.

113.  A civil szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüg-
gő eljárások határidejét harminc napra csökkentjük, az 
alapítást és a változásbejegyzési eljárást iratmintákkal 
segítjük, a jelenleg átláthatatlan bírósági joggyakorlatot 
megismerhetővé tesszük.

114.  A szétrombolt államigazgatás és a független intézmé-
nyek szakmaiságának helyreállításához célzott ösztön-
díjrendszerrel hívunk haza tapasztalt szakembereket 
külföldről és a nemzetközi intézményektől.

ÖNKORMÁNYZATOK

115.  Biztosítjuk a települési önkormányzatok autonómiáját, 
választott polgármesterrel és képviselő-testülettel. Tá-
mogatással ösztönözzük, ha szomszédos települések 
erőforrásaik optimalizálása érdekében közös önkor-
mányzatot hoznak létre.

116.  Szakosított, kötelező önkormányzati társulások létre-
hozásával újra önkormányzati felügyelet alá helyezzük 
a közszolgáltatások széles körét, mindenekelőtt a köz-
oktatást, a helyi egészségügyet, a szociális ellátáso-
kat, a közösségi közlekedést. A központi kormányzat 
szabályozóként magas követelményeket szab meg, és 
fejkvóták alapján biztosítja az ellátáshoz szükséges és 
biztosan elégséges finanszírozást.

117.  Összehangoljuk a magyar állam különböző területi igaz-
gatási egységeit annak érdekében, hogy a helyi ön-
kormányzati társulások, a járások utódintézményei, a 
tankerületek és a választókerületek sokkal szorosabban 
fedjék egymást. Felszámoljuk a kizárólag politikai ér-
dekből végrehajtott településbesorolásokat, amelyek 
ellentétesek egy-egy országrész infrastrukturális adott-
ságaival.

118.  Arányos eredményt biztosító önkormányzati választási 
rendszert vezetünk be a 10 ezer főnél nagyobb népes-
ségű településeken. Az önkormányzati egyéni választó-
kerületeket megtartjuk, de a helyi kompenzációs man-
dátumok számát növeljük.

119.  A területfejlesztés jobb összehangolása érdekében a 
megyei közgyűlésekben biztosítjuk a megyei jogú vá-
rosok képviseletét.

120.  Társadalmi vitára bocsátjuk a Nagy Budapest-koncep-
ciót Budapesten és Pest megyében. A központi régió 
közigazgatási és területfejlesztési átszervezetésével 
javítjuk az együttműködést a főváros, a központi ag-
glomerációs övezet és a hátrányosabb helyzetű Pest 
megyei térségek között, hatékonyabbá tesszük az itt 
található hátrányosabb helyzetű térségek fejlesztését.

121.  Az önkormányzati társulások, a főváros és a helyi ön-
kormányzatok javára csökkentjük a megyei közigazga-
tási hivatalok vízfejszerű, működésképtelen, túlhata-
lomra épülő rendszerét.

122.  Az önkormányzati képviselőtestületek és bizottságok 
dokumentumait és jegyzőkönyveit könnyen kereshe-
tően, ciklusokon átívelően hozzáférhetővé tesszük az 
intézmény honlapján.

123.  Az önkormányzatoknak az éves költségvetéseiket visz-
szakereshető, közérthető formában nyilvánossá kell 
tenniük a honlapjaikon.

124.  Élő közvetítés előírásával kötelezően nyilvánossá tesz-
szük az önkormányzatok képviselőtestületeinek üléseit 
a Facebookon vagy az önkormányzatok honlapjain ke-
resztül. A zárt ülések esetében is nyilvánosságra hozat-
juk az ülések napirendjeit.

125.  Kötelezővé tesszük az önkormányzatok számára, hogy 
jelentős beszerzéseik során az ajánlattevőkkel integ-
ritási megállapodást kössenek, amelynek keretében a 
felek nyilatkoznak arról, hogy tisztességesen járnak el 
a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során, 
valamint ennek felügyeletére és ellenőrzésére közösen 
megbíznak egy független ellenőrt.

126.  Minden önkormányzati közbeszerzés teljes dokumentá-
cióját nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján 
és egy országos központi felületen könnyen elérhető és 
kereshető formában.

127.  Minden önkormányzatnak ciklusokra visszamenőleg, on-
line kereshető módon nyilvánosságra kell hoznia a saját 
és egy országos, központi honlapon a vagyonbevallásra 
kötelezett tisztségviselők vagyonbevallását.

128.  Minden önkormányzatnál a képviselőtestületeknek 
független átláthatósági biztost kell választaniuk, aki az 
átláthatóság követelményének és az információszabad-
sággal kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést 
ellenőrzi és segíti elő a polgármesteri hivatalban és az 
önkormányzat tulajdonában lévő cégeknél. 

MEGÚJULÓ KÖZÉLET - IGAZSÁGTÉTEL

129.  Az Orbán Viktorhoz kötődő korrupt személyi kör, csa-
ládtagok és strómanok 2010 után állami befolyással 
szerzett vagyonát kártalanítás nélkül visszavesszük és 
kárpótlásra fordítjuk.

130.  Az Orbán-rezsim minden jogfosztottja számára igazságot 
teszünk, és őket kárpótoljuk. Ez érinti a kényszernyug-
díj azottakat, a nyugdíjuktól megfosztottakat, a trafikoso-
kat, a politikai okokból tönkretett vállalkozókat, az állami 
koncessziós rendszerek kiépítésének kárvallottjait – ösz-
szhangban a nemzetközi bírósági ítéletekkel.
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131.  Jóvátételi adót vetünk ki azon vállalkozásokra, amelyek 
az elnyomó Orbán-rendszerrel kollaborálva anyagi ha-
szonélvezői voltak a rendszer közbeszerzéseinek és mű-
ködésének. A jóvátételi adó bevételét kárenyhítésre és 
kárpótlásra fordítjuk az Orbán-rezsim kárvallottjainál.

132.  Szimbolikus kárenyhítést biztosítunk a magánnyug-
díj-pénztári kárvallottaknak. Ennek módjáról szakmai 
és társadalmi vitát indítunk a nyugdíjrendszer fenntart-
hatóságának megerősítése részeként.

133.  Tételesen megvizsgálunk minden 2010 utáni állami 
vagyonértékesítést, és minden olyat kártalanítás nél-
kül visszacsinálunk, amely az elnyomó, illiberális állam 
kedvezményezettjeihez kapcsolható.

134.  Visszavesszük a tisztességtelen módon értékesített, 
állami hitellel finanszírozott, korábban állami tulajdonú 
földeket.

135.  Az Alaptörvény alapján semmisnek tekintünk minden 
olyan, 2011 után kötött szerződést, amely offshore-tu-
lajdonú, résztulajdonú társasággal köttetett és állami, 
önkormányzati vagyoneladásról, vállalkozásról, meg-
bízásról szólt.

136.  Anyagilag kárpótoljuk az egyházi státuszuktól jogtalanul 
megfosztott egyházakat.

137.  A lehető legszélesebb körben biztosítjuk az 1990 előtt tit-
kosszolgálati mágnesszalagok tartalmának megismerését.

138.  Az állambiztonsági iratokkal való manipuláció elleni fel-
lépés érdekében bűncselekménnyé nyilvánítjuk, ha a 
korábban kilopott iratokat azok jelenlegi tulajdonosa 
nem szolgáltatja be a levéltárnak.

139.  Az állambiztonsági múlt megismerhetővé tételének leg-
fontosabb feltétele, hogy az iratok az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárába kerüljenek, tehát ku-
tathatóvá váljanak. Felülvizsgáltatjuk mindazon iratok 
államtitokká minősítését, amelyek a nemzetbiztonsági 
szolgálatoknál maradtak.

140.  Az információs kárpótlás érdekében lehetőséget adunk a 
megfigyelteknek arra, hogy a róluk információt szolgál-
tató hálózati személyek kiléte mellett azok beszervezé-
sének körülményeit is megismerhessék, illetve megtud-
hassák az adott hálózati személy tartótisztjének kilétét, 
tevékenységének adatait.

141.  Civil kontroll mellett megvalósítjuk az aktanyilvánossá-
got. Ennek során a folyamatot ellenőrző, nagy tekinté-
lyű és független civil szakértők bírósághoz fordulhatnak, 
ha azt észlelik, indokolatlanul akar bárki is elzárni a 
nyilvánosság elől állambiztonsági iratokat.

142.  Korlátozás nélkül kutathatóvá tesszük a levéltárba adott 
iratokban szereplő hálózati személyek, az operatív kap-
csolatok, a társadalmi kapcsolatok és a hivatásos ál-

lomány személyazonosságát, illetve lehetővé tesszük 
hogy az egykori megfigyelt nyilvánosságra hozza a róla 
jelentő személy kilétét.

143.  Lehetővé tesszük, hogy az egykori megfigyelt a róla 
szerzett állambiztonsági adatoknak az általános kutatási 
határidő előtti megismerését megtilthassa.

144.  Módosítjuk a szabályokat annak érdekében, hogy háló-
zati személynek, ügynöknek lehessen nevezni mindazo-
kat, akik – fennmaradt eredeti irat vagy egyéb bizonyí-
ték szerint – jelentést adtak, beszervezési nyilatkozatot 
írtak alá vagy az állambiztonsági szolgálattól előnyben 
részesültek, illetve akiket az állambiztonsági szervek 
hálózati személyként tartottak nyilván, hacsak nem bi-
zonyítható, hogy ügynöki tevékenységet nem végeztek.

ÁTLÁTHATÓSÁG

145.  Korlátozzuk a miniszterelnöki pozíció betölthetőségét, 
egy ember maximum nyolc évig (két ciklus) lehet kor-
mányfő élete folyamán.

146.  Korlátozzuk a polgármesteri pozíció betölthetőségét, 
egy ember maximum tíz évig (két ciklus) lehet polgár-
mester.

147.  A választott tisztséget betöltő főállású politikusoknak 
kötelező lesz évi 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

148.  Speciális kategóriát hozunk létre a Büntető Törvény-
könyvben a korrupciós bűncselekmények vonatkozá-
sában, ami a választott politikusok esetében súlyosbító 
tényezőként funkcionál.

149.  A korrupciós ügyeket érintően megerősítjük a közérdekű 
bejelentővédelmet.

150.  Megszüntetjük a Magyar Nemzeti Bank összes, a jegy-
banki szabályokkal ellentétes alapítványát és intézmé-
nyét. Az így megspórolt pénzt államadósságcsökken-
tésre fordítjuk.

151.  Az országgyűlési képviselők fizetését az egyetemi tanári 
alapfizetések szorzatához kötjük, a szorzatot a béreme-
lés során is kötelező tartani. 

152.  A soron következő ülésszak során 0 forintra csökken 
annak az országgyűlési képviselőnek a fizetése, aki két 
egymást követő ülésszak során nem szólal fel egy alka-
lommal sem az Országgyűlés plenáris ülésén.

153.  Átalakítjuk a vagyonnyilatkozatok rendszerét. Az egy 
háztartásban élő családtagoknak és közeli hozzátarto-
zóknak (házastárs, élettárs, gyermek) is kötelező nyil-
vánosságra hozni a vagyonnyilatkozatait. A vagyonnyi-
latkozatok mellett nyilvánosságra kell hozni a tárgyévi 
szja-bevallást is. A képviselőknek és közeli hozzátarto-
zóknak a ciklus elején és végén kötelező vagyonosodási 
vizsgálaton kell átesniük.

154.  Főállású politikus, választott állami vezető, országgyű-
lési képviselő, polgármester nem vehet fel nyugdíjat, 
amíg hivatalban van.

155.  A vagyonnyilatkozatokat hivatalból összehangoljuk a 
közhiteles nyilvántartásokban foglaltakkal, és az egy-
oldalú nyilatkozatok helyett minden tételt okirattal kell 
igazolniuk a politikusoknak.

156.  Egységes, országos, online felületen tesszük hozzá-
férhetővé az ország minden választott politikusának 
vagyonbevallásait, beleértve az önkormányzati képvi-
selőket, polgármestereket és parlamenti politikusokat, 
minisztereket, államtitkárokat is.

157.  Egységes állami, online felületen hozzáférhetővé te-
szünk minden közpénzfelhasználást érintő közbeszer-
zési eljárást és szerződés végrehajtást érintő összes 
dokumentumot. Ez kiterjed az állami vállalatokra, köz-
ponti kormányzati intézményekre, önkormányzatokra 
és önkormányzati cégekre egyaránt.

158.  Átláthatóvá tesszük az önkormányzati döntéshoza-
talt. Az önkormányzatoknak az interneten, kereshető 
formában nyilvánosságra kell hozniuk minden elő-
terjesztést, továbbá a testületi ülések napirendjét és 
jegyzőkönyvét, a helyi rendeleteket és egyéb helyi 
jogszabályokat. Minden testületi ülést online követ-
hetővé teszünk, az ülésekről készült videókat az ön-
kormányzatok archívumában elérhetővé tesszük.

159.  Egységes és kereshető internetes felületet hozunk létre a 
jogszabálytervezetek társadalmi véleményezése céljából.

160.  Minden ötezer forint feletti állami költést tételesen 
nyilvánosságra kell hozni a kifizetés utáni 60 napon 
belül egy egységes, kereshető rendszeren keresztül, 
minden állami, önkormányzati, központi kormányzati 
intézményre kiterjedően. 

161.  Minden közpénzt érintő szerződés csak akkor léphet 
hatályba, ha a szerződés nyilvánosságra került egy egy-
séges, az átláthatóságot szolgáló, minden állami intéz-
ményre kiterjedő kormányzati honlapon.

162.  Megtiltjuk az állami vállalatok önálló szponzorációs 
tevékenységét. Egy helyen összpontosítjuk az állam 
szponzorációs költségvetését, civil kontrollal ellátva a 
támogatási folyamatot.

163.  Minden állami vagy állami vállalati hirdetés és szpon-
zoráció esetén egységes üzenettel és formában fel kell 
tüntetni, hogy „állami pénzből megvalósult hirdetés”.

164.  A közpénzek felhasználásának átláthatóságát növelve 
rövid eljárási határidők előírásával felgyorsítjuk a kö-
zérdekű adatok ingyenes kiadásáért indított pereket, 
szűkítjük ezek visszatartásának esetköreit, és meg-
teremtjük a minősített adatok bíróság általi felülvizs-
gálatának lehetőségét.

165.  Általános gyakorlattá tesszük a nyitott, online, lefelé 
történő áralkun alapuló licitet annak érdekében, hogy 
csökkentsük a közbeszerzésekkel kapcsolatos vissza-
éléseket.

166.  Megszüntetjük a közbeszerzések esetén a versenyszű-
kítő műszaki paraméterekkel történő trükközést. 

167.  Sikerdíjjal ösztönözzük a korrupció elleni küzdelem ha-
tékonyságát növelő bejelentési és felderítési hajlandó-
ságot.

168.  Visszaállítjuk a civil bírálóbizottsági tagok részvételét 
az uniós pályázati források elbírálásánál.

SAJTÓSZABADSÁG ÉS MÉDIA

169.  A mai közmédiát megszüntetjük. A mai összköltség-
vetés egytizedéből tisztességes közszolgálatot terem-
tünk.

170.  Független nemzeti hírügynökséget hozunk létre a mi-
nőségi tájékoztatás érdekében. A hírügynökségi piaci 
verseny megteremtése érdekében az MTI hírszolgálta-
tását ismét fizetőssé tesszük. 

171.  Az új közszolgálati médiában kiegyensúlyozott hírszol-
gáltatást, bőséges parlamenti (plenáris és bizottsági) 
közvetítést, oktatási és kulturális tartalmat sugárzunk 
a televízióban és a rádióban egyaránt.

172.  Megszüntetjük a reklámokat és a kereskedelmi érde-
keltséget a közmédiában.

173.  Megszüntetjük a kereskedelmi jellegű tartalmakat közlő 
közmédia-csatornákat, beleértve a sportcsatornát is.

174.  Megszüntetjük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósá-
got és a Médiatanácsot. Erősítjük a közvetlen kormány-
zati szerepvállalást az ágazat igazgatási ellenőrzésében, 
és nagy teret engedünk a szakmai szervezetekkel közös 
társszabályozásnak.

175.  Az önkormányzati tulajdonú, helyi médiumok politikai 
kiegyensúlyozottságának megteremtése érdekében 
társszabályozási intézményt teremtünk, amelynek ha-
tározatai bíróságra vihetőek másodfokon. A cél az, hogy 
ne polgármesteri, kézivezérelt közlönyökként működje-
nek a minden helyi adófizető pénzéből fenntartott helyi 
médiumok.

176.  A magánkézbe kijátszott, önkormányzati támogatást 
kapó, helyi médiumok kiegyensúlyozottságát társsza-
bályozással és bírósági fellebvitellel tesszük kikénysze-
ríthetővé.

177.  Támogatjuk a helyi és közösségi rádiók újbóli meg-
erősödését. Külön, célzott pályázatokkal ösztönözzük 
a helyi, kisközösségek saját digitális médiafelületeinek 
létrehozását.
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178.  Támogatjuk a média tartalomszolgáltató műhelyeit, 
amelyek a modern média- és hirdetési piac formátum-
válsága miatt küzdenek a fennmaradással. 

179.  Törvény által érvénytelenné teszünk minden olyan mé-
dia-együttműködési szerződést, amely az állami vagy 
önkormányzati hirdető tartalmi befolyását rögzíti a mé-
dium felett. 

180.  Az érettségi előtt álló fiatalok számára egy éven át 
ingyenes előfizetési akciót hozunk létre nem bulvár 
nyomtatott sajtótermékekre kiterjedően a nyomtatott 
sajtó kultúrájának megerősítése és népszerűsítése ér-
dekében.

181.  Új frekvencia pályázati úton történő koncesszióba adá-
sával megteremtjük a versenyt az országos kereske-
delmi rádiózás piacán.

182.  Megszüntetjük a médiapiacot sújtó különadókat, ideért-
ve a médiaügynökségek különadóját és a reklámadót.

183.  Csak auditált nézettségű, olvasottságú, példányszámú 
médiumokban tesszük lehetővé bármilyen állami hirde-
tés megjelentetését.

184.  Központosítunk minden állami és állami vállalati hir-
detésvásárlást, az olvasottságtól, hallgatottságtól, né-
zettségtől elrugaszkodó, szakmailag indokolhatatlan 
hirdetési aránytalanságokat utólag visszafizetendő kü-
lönadóval sújtjuk.

185.  Létrehozzuk a médiaombudsman intézményét.

186.  A közoktatási alaptanterv részévé tesszük a médiafo-
gyasztás és médiakultúra kérdéseit.

ÖSSZETARTÓ MAGYARORSZÁG 
- SZOCIÁLPOLITIKA ÉS LAKHATÁS

187.  Szakítunk azzal a gyakorlattal, amelyben gazdasági 
nehézségek esetén elsőként a szegények támogatását 
csökkentik. Pótoljuk a szociális ellátások, a nyugdíjmi-
nimum és az ahhoz kötött ellátások 10 éve elmaradt 
emelését, és garantált inflációkövetést vezetünk be. Ez 
érinti az időskorúak járadékát, a gyermeknevelési tá-
mogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatást és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 
és további ellátásokat is. 

188.  Megszüntetjük azt a korlátozást, amely szerint egy 
háztartásban csak egy személy lehet jogosult bizonyos 
szociális és munkaügyi támogatásokra.

189.  A szociálpolitika minden területén, a szakpolitika-alko-
tásban és a végrehajtásban egyaránt partneri viszonyt 
alakítunk ki a civil szervezetekkel. Az egyedi, helyi igé-
nyekhez igazodó programok megvalósítását több évre 
szóló, jól tervezhető pályázati finanszírozással segítjük, 

és kialakítjuk a pályázatok eredményességének mérési 
rendszerét is.

190.  Megszüntetjük a „szülőtartás” fideszes intézményét. A 
családon belüli szolidaritás jogi úton történő kikénysze-
rítését nem használjuk a magyar társadalombiztosítási 
és szociálpolitikai rendszer legyengítésére vagy meg-
szüntetésére.

191.  Fokozatosan bevezetjük a minimumjövedelmet, amely 
a jelenlegi segélyezési rendszer számos juttatását ki-
váltja. A minimumjövedelem nem alapjövedelem, nem 
mindenkinek jár, hanem csak azoknak, akik egy bizo-
nyos jövedelmi, támogatási szinttel egyáltalán nem 
rendelkeznek.

192.  Az aktív korú, munkára képes állástalanok esetében a 
minimumjövedelemhez együttműködési feltételt kap-
csolunk. Az együttműködés nem büntető jellegű, ha-
nem egyénre szabott támogató szolgáltatások révén 
segíti a válsághelyzetek megoldását. Ennek megvaló-
sításához megerősítjük a családsegítő szolgálatokat és 
a munkaügyi központokat, mind a finanszírozás, mind 
a szakmai támogatás szempontjából. Az együttműkö-
dést nem vállalók egy csökkentett összegű pénzügyi 
támogatást kapnak. 

193.  Megszüntetjük a mai, tömeges, kiutat nem jelentő köz-
munkaprogramot, a közmunkásbért a minimálbérhez 
közelítjük. Megtiltjuk, hogy közalkalmazotti munka-
helyet közfoglalkoztatással váltsanak ki. A közhasznú 
munkák és átképzések új rendszerét a valóban arra 
rászorulókra szabva alakítjuk ki, a piaccal együttmű-
ködve. 

194.  Átalakítjuk a fogyatékossággal élők ellátását végző 
intézményrendszert, hogy személyre szabott, minősé-
gi szolgáltatásokat nyújtsanak. Az EU-s forrásokat a 
kitagolás gyorsítására fordítjuk, hogy a jelenleg nagy 
létszámú intézményekben élők számára megteremtsük 
egy integráltabb élet lehetőségét.

195.  Átalakítjuk a rokkantnyugdíj-felülvizsgálati rendszert 
annak érdekében, hogy ne hagyjuk megélhetés nél-
kül a megromlott egészségű, munkavállalásra valóban 
képtelen embereket, valamint biztosítjuk a jogorvoslati 
lehetőséget a méltánytalan eljárások esetében.

196.  A rokkantnyugdíjat ismét társadalom- és nyugdíjbiz-
tosítási elven járó juttatásként ismerjük el, nem pedig 
eseti állami döntéseken alapuló segélyként.

197.  Felgyorsítjuk az állami intézmények és a közösségi köz-
lekedés akadálymentesítését, és kötelezővé tesszük azt 
a nagy- és középvállalati szektor számára is.

198.  Életminőségük javításának érdekében növeljük a súlyos 
fogyatékkal élők kommunikációját és mozgását könnyí-
tő, korszerű segédeszközök állami támogatását.

199.  Stabil finanszírozást biztosítunk a megváltozott munka-
képességű álláskeresők munkapiaci reintegrációját se-
gítő nonprofit szervezeteknek. Szigorúbban ellenőrizzük 
az akkreditált munkahelyek rendszerét a megváltozott 
munkaképességűek számára.

200.  A jelenlegi, a magasabb jövedelmű családok lakás-
beruházásait aránytalanul támogató rendszer helyett 
elsősorban a közösségi bérlakásszektor fejlesztését, 
a lakhatási és az energiaszegénység csökkentését, 
valamint a lakhatási krízisbe jutott családok helyze-
tének rendezését támogatjuk.

201.  A települési támogatások szétaprózott, hatékonytalan 
és méltánytalan rendszere helyett bevezetünk egy, az 
ország minden településén egységes szabályozás sze-
rint elérhető normatív lakhatási támogatást és adósság-
kezelési szolgáltatást.

202.  Megnöveljük a szociális tűzifaprogramot, és kiterjeszt-
jük minden, 10 ezer főnél kisebb népességű településre. 

203.  Csökkentjük az energiaszegénységet az eneriahaté-
konyság javítását szolgáló programok támogatásának 
növelésével, jobb célzásával, rugalmasabb támogatási 
formák bevezetésével és a leginkább rászorulók eseté-
ben a támogatási arány növelésével. 

204.  A krízishelyzetbe került lakáshitelesek megsegítése ér-
dekében kibővítjük és hatékonyabbá tesszük a Nemzeti 
Eszközkezelő működését. 

205.  A Nemzeti Eszközkezelő átalakításával, új együttmű-
ködési formák, közvetítő szervezetek fejlesztésével 
segítjük a magántulajdonú és állami, önkormányzati 
üres lakásokat magába foglaló, lakhatási támogatással 
igénybe vehető közösségi bérlakásszektor bővítését.

206.  Újraszabályozzuk az önkormányzati bérlakásszektor 
működését és átláthatóvá tesszük a kiutalások és az 
értékesítések folyamatát. A lakásállomány csökkené-
sének megállítása és a korrupció visszaszorításának 
érdekében az újraszabályozás idejére privatizációs mo-
ratóriumot vezetünk be.

207.  A szabályozás átalakításával és adózási eszközökkel is 
előmozdítjuk a magánpiaci bérlet biztonságát.

208.  Újra bevezetjük azt a rendszert, amely lehetővé teszi, 
hogy aki munkanélkülivé válik, annak a törlesztőrész-
lete két évig 10 ezer forintra csökkenjen, a különbö-
zetet pedig csak a két év elteltével, apránként kelljen 
megfizetnie.

209.  A hajléktalan emberek hatósági üldözése helyett a haj-
léktalanság csökkentésén fogunk dolgozni célzott lak-
hatási támogatásokkal, a máshol már bevált „először 
lakhatást” programokkal és a hajléktalanellátás fejlesz-
tésével.

210.  A hajléktalanság felszámolásának érdekében megte-
remtjük az utcáról az otthonba jutás feltételeit.

211.  Az újratermelődő hajléktalanság megakadályozására 
bevezetjük az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát, 
első lépésként a leginkább sérülékeny társadalmi cso-
portok – kiskorú gyermeket nevelő családok, várandós 
nők, volt állami gondozottak, idősek, tartós betegek, 
fogyatékkal élők – esetében.

212.  Biztosítjuk, hogy Magyarország egyetlen állandó lakosát 
se érhesse hátrány azért, mert nem a tényleges lakó-
helyén van vagy nincs állandó lakcíme.

213.  A közösségi lakásszektoron és a családok átmeneti 
otthonainak fejlesztésén keresztül érvényt szerzünk a 
kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatáshoz való 
jogának.

214.  Felszámoljuk azt a jogsértő gyakorlatot, amelynek során 
a hatóságok pusztán szegénység vagy lakhatási prob-
lémák miatt választanak el gyermekeket a szüleiktől.

215.  A szegregátumokban élőket célzott komplex, rugal-
mas programokkal segítjük, amelynek része a lakha-
tási körülményeik javítása is. Azokban az esetekben, 
ahol a telepi körülmények javítása a reális cél, meg-
oldjuk az ivóvízellátást, növeljük a komfortfokozatot, 
javítjuk az energiahatékonyságot és csökkentjük a 
zsúfoltságot.

216.  A regisztrált élettársi kapcsolat jogegyenlőségét a há-
zassággal minden állami és önkormányzati intézkedés 
szintjén garantáljuk, ezzel is elősegítve az azonos nemű 
avagy házasságot kötni nem akaró párok esélyegyen-
lőségét.

217.  A fokozatos jogkiterjesztés részeként megkezdjük 
a társadalmi vitát az azonos neműek házasságának 
bevezetéséről annak érdekében, hogy a vita sike-
res lefolytatása után, a társadalmi hangulat válto-
zására is figyelemmel öt éven belül bevezessük a 
házassági jogegyenlőséget, az örökbefogadást és a 
mesterséges megtermékenyítést (IVF-beavatkozás) 
számukra is.

218.  A szexuális kisebbségek egyenlőségét aktív kormány-
zati erőfeszítésekkel támogatjuk, bővítjük a társadalmi 
szemléletformálásra költött forrásokat.

219.  Határozott rendészeti fellépéssel teszünk a gyűlö-
let-bűncselekmények megelőzéséért, az elkövetők szi-
gorú elítéléséért. Civil szervezetekkel közösen, államilag 
támogatott anonim bejelentővonalat hozunk létre az 
erőszak, a diszkrimináció bejelentésére, a lelki nehéz-
ségek támogatására.

220.  Ismét bevezetjük a roma fiatalok közigazgatásban tör-
ténő elhelyezkedését elősegítő ösztöndíjprogramot.

.  
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NYUGDÍJ

221.  Igazságosabb, rugalmasabb és fenntarthatóbb nyug-
díjrendszert teremtünk. Generációk viadala helyett 
valamennyi generáció érdekeit figyelembe vesszük a 
nyugdíjrendszerről hozott döntések során.

222.  Garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát.

223.  A legalacsonyabb jövedelmű időseket a nyugdíjrend-
szeren kívüli célzott támogatásokkal segítjük, például a 
minimumjövedelem és a normatív lakhatási támogatás 
bevezetésével, az energiaszegénységet csökkentő cél-
zott programokkal, a házi segítő szolgáltatások fejlesz-
tésével és a közgyógyellátás kiterjesztésével.

224.  Megszüntetjük a nyugdíjasok munkavállalási tilalmát.

225.  Pótoljuk a 10 éve elmaradt nyugdíjminimum-emelést. 

226.  Nyugdíjkorrekciós programmal csökkentjük a mára 
szélsőségessé vált nyugdíj-különbségeket, különösen 
figyelve a nemek közötti nyugdíj-egyenlőtlenségekre.

227.  A TB-nyugdíjrendszeren belül kialakítjuk az egyéni 
nyugdíjszámlát a járulékfizetés és a szolgálati idő nyo-
monkövetésére.

228.  Fériaknak és nőknek egyaránt rugalmas nyugdíjkorha-
tárt vezetünk be. Arányosan, biztosításmatematikailag 
korrekt módon jutalmazzuk azt, aki az irányadó korha-
tár felett tovább dolgozik, és csökkentett nyugdíj mel-
lett a korábbi nyugdíjba vonulást is lehetővé tesszük.

229.  Kialakítjuk a részmunka–résznyugdíj intézményét, ami 
biztonságot teremt a részleges nyugdíjba vonulás ré-
vén, és közben lehetőséget hagy a piaci munkavég-
zésre.

230.  Nem engedjük meg „milliós" nyugdíjak új megállapítá-
sát. A szerzett jogok csorbítása nélkül, 500 ezer forint-
nál újra bevezetjük a nyugdíjplafont. Az alacsonyabb 
nyugdíjakat nagyobb mértékben emeljük az így meg-
spórolt pénzből.

231.  Ismét bevezetjük a korengedményes nyugdíjazást a 
korábbinál szűkebb körben, az egészséget kiugró mér-
tékben károsító szakmákban.

232.  A rendszeres, kis összegű nyugdíjcélú megtakarításokat 
a jelenleginél nagyobb arányú, célzott állami támoga-
tásokkal ösztönözzük, hogy jelentősen szélesítsük azok 
körét, akik maguknak is tudnak takarékoskodni idős 
napjaikra.

233.  A befektetési teljesítmény javításának érdekében javít-
juk az önkéntes nyugdíjpénztárak működésének sza-
bályozását.

234.  A cafeteria (a béren kívüli juttatások) rendszerében 
kiemelt adó- és járulékkedvezménnyel ösztönözzük a 
nyugdíjcélú munkáltatói hozzájárulásokat.

235.  A magánnyugdíj-pénztári tagságukat megtartók számá-
ra biztosítjuk annak lehetőségét, hogy megtakarításu-
kat valamely másik nyugdíjcélú megtakarítási formába 
átvigyék.

236.  A szolgáltatók közötti verseny élénkítése és a költségek 
csökkentése érdekében átjárhatóbbá tesszük a külön-
böző nyugdíjcélú megtakarítási formákat, és egyetlen 
összevont adókedvezmény-keretet alakítunk ki.

EGYENLŐ CSALÁDOK - CSALÁDPOLITIKA

237.  Nem teszünk különbséget gyermek és gyermek, csa-
lád és család között. Mindenki maga választhatja meg, 
hogy milyen szeretetközösséghez akar tartozni. Mi 
abban segítünk, hogy minden gyermek biztonságban 
nőhessen fel.

238.  Pótoljuk a minden érintetthez könnyen eljutó családi 
pótlék 10 éve elmaradt emelését, minden évben lega-
lább az inflációval korrigáljuk. Az iskolai hiányzásokat 
a családi pótlék megvonása helyett a családi krízishely-
zetek megoldásához nyújtott szociális segítő szolgálta-
tásokkal fogjuk visszaszorítani. 

239.  A gyes összegét a 10 éve elmaradt emelés kompen-
zálására megemeljük. Az első tizennyolc hónapban 40 
százalékkal, a 19-36. hónapokban 20 százalékkal. 

240.  A dolgozó szülők 3 év alatti gyerekének nappali ellátá-
sát szociális alapszolgáltatássá tesszük lakóhelytől füg-
getlenül. Bővítjük az ehhez szükséges férőhelyeket, és 
fenntartó-független, a valós költségeket jobban lefedő 
normatívát vezetünk be.

241.  Megszüntetjük a bölcsődei térítési díjakat, rendezzük a 
bölcsődei dolgozók bérét.

242.  Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel 
és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál 
nagyságrendekkel több bölcsődei és családi napközi 
férőhelyet, valamint területileg célozva több óvodai fé-
rőhelyet. Ehhez fenntartó, független, a szolgáltatáson 
alapuló egységes, a valós költségeket jobban lefedő 
normatívát vezetünk be.

243.  Szigorítjuk az önkormányzatok ellátási kötelességét. 
A kistelepüléseket finanszírozási kedvezményekkel és 
a közösségi közlekedés fejlesztésével ösztönözzük a 
közös bölcsőde vagy óvoda fenntartásra, illetve a nor-
matíva hordozhatóságával (bölcsöde utalvány) tesszük 
rugalmasabbá az ellátást.

244.  Több pénzt fordítunk a gyermekéhezés felszámolá-
sára. A legkisebbek, az óvodai vagy iskolai nevelés-
ben még nem résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek 
számára is elérhetővé tesszük az ingyenes közétkez-
tetést.

245.  Bevezetjük az apahónapokat, a gyed 18 hónapos idő-
tartamából legalább 3 hónapot az eddiginél kedvezőbb 
feltételek mellett az a szülő vehetne igénybe, amelyik 
korábban nem maradt otthon a kisgyermekkel. 

246.  Igazságossá tesszük a családtámogatási rendszert, 
hogy ne csak a magasabb jövedelműek kapjanak töb-
bet a közösből. 

247.  A versenyszférában járulékkedvezménnyel, a közszférá-
ban alanyi jogú választhatósággal támogatjuk a gyesen 
lévő szülők részmunkaidős foglalkoztatását.

248.  Kedvezményekkel és támogatással ösztönözzük a rugal-
mas munkavégzési formák általában vett elterjedését, 
amelyek keretében lehetővé tesszük a rövidebb mun-
kanapokat és munkaheteket is. 

249.  Az aktív, még munkát vállaló nagyszülő számára is le-
hetővé tesszük a gyed igénybevételét.

250.  Bevezetjük a gyermekbarát munkahely minősítési rend-
szert.

251.  A Biztos Kezdet Program keretében a Gyermekesély 
Házak bővítésén keresztül minden igénylő számára biz-
tosítjuk a korai fejlesztő szolgáltatásokhoz való hozzá-
férést, mert csak ez adhatja meg az esélyt a későbbi 
felzárkózásra.

252.  Fejlesztjük és bővítjük a területi védőnői ellátást, a 
roma mentorok számát, és a gyermekjóléti alapellá-
tást. Ennek érdekében több mint 200 fővel növeljük a 
leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos kistérsé-
gekben, településeken dolgozók létszámát.

NŐI EGYENJOGÚSÁG

253.  Döntően nőket érintően megkönnyítjük azok életét, 
akik hosszú éveken vagy évtizedeken át ápolják sú-
lyosan beteg vagy fogyatékkal élő családtagjukat. 
A gondozott állapotától függően rész vagy főállású 
munkaviszonyként ismerjük el az ápolási tevékeny-
séget, a folyamatos felügyeletet igénylő, súlyos fo-
gyatékkal élő hozzátartozó ápolásáért minimálbért 
biztosítunk. 

254.  A házi segítségnyújtási szolgáltatások kiterjesztésével 
könnyítjük meg az otthoni ápolást és mentesítjük leg-
alább részben azokat is, akik folyamatos felügyeletet 
igénylő hozzátartozójukat gondozzák. 

255.  Azonnali hatállyal ratifikáljuk és a magyar jogrendszer 
részeként érvényesítjük az Isztambuli Egyezményt, 
amelynek célja a nők és a családon belüli erőszak meg-
előzése, az ellene való küzdelem hatékonyságának nö-
velése.

256.  A családon belüli erőszak jelzése, felismerése érdekében 
az oktatási, szociális, egészségügyi és rendvédelmi in-

tézményrendszer összes szereplője és a jogalkalmazók 
számára képzést szervezünk, ösztönzőket teremtünk 
annak érdekében, hogy vegyék észre és cselekedjenek, 
amikor munkájuk során erőszakos cselekmények nyo-
maival, következményeivel találkoznak.

257.  Központi, névtelen segélyvonalat üzemeltetünk szakértő 
civil partnerek bevonásával a családon belüli erőszak ál-
dozatává válók támogatására és a gyors beavatkozásra.

258.  Védett menedékotthonok központi kormányzati és ön-
kormányzati hálózatát hozzunk létre a családon belüli 
erőszaktól fenyegetettek vagy annak áldozatául esettek 
számára.

259.  A nemek közötti jövedelemkülönbségek csökkentése 
érdekében minden nagyfoglalkoztatóra kiterjedően 
jelentési kötelezettséget és nyilvánosságra hozatalt 
írunk elő annak érdekében, hogy megismerhető le-
gyen, melyek azok a cégek, amelyek nem tesznek a 
jövedelemegyenlőség megvalósításáért.

260.  A nők és férfiak jövedelemkülönbségeit megszüntet-
jük a teljes állami szférában az azonos beosztásokat 
érintően.

261 .  A gyes 3. éve alatt ingyenes munkaerőpiaci reinteg-
rációs szolgáltatásokat biztosítunk a még otthon lévő 
szülőnek.

262.  Megerősítjük a családon belüli erőszak elkövetőit bün-
tetőjogi szankcióit, és gyakoribbá tesszük ezek tényle-
ges alkalmazását az igazságszolgáltatási rendszerben. 
A távoltartás jogintézményét pedig valóban használni 
fogjuk.

263.  Nemi kvótát vezetünk be a pártok számára a jelöltál-
lítás során a nemek politikai képviseletének kiegyen-
lítése érdekében. Célunk, hogy egyik nemnek se le-
gyen hatvan százaléknál több és negyven százaléknál 
kevesebb jelöltje egy-egy pártnál.

264.  Új alapokra helyezzük az közoktatás rendszerén belül a 
párkapcsolati és szexuális oktatást.

MŰKÖDŐ ÁLLAM - EGÉSZSÉGÜGY

265.  4 év alatt a GDP egy százalékával, legalább 330 milliárd 
forinttal növeljük az egészségügyi kiadásokat.

266.  Az egészségügyben az egybiztosítós rendszer fenntartá-
sa mellett megerősítjük a nemzeti kockázatközösséget. 
Ösztönözzük kiegészítő magánbiztosítási szolgáltatások 
piacra lépését, munkáltatói kiegészítő biztosítások be-
vezetését.

267.  A kórházi ellátás várólistáit lerövidítjük, a rendelőin-
tézeti előjegyzési listákat maximum egy hetesre csök-
kentjük.
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268.  Központi költségvetési forrásból emberhez méltó, napi 
háromszori, a dietetikai szempontokra is figyelemmel 
levő kórházi élelmezési rendszert alakítunk ki.

269.  A 24 órás alapellátási ügyeletet kiterjesztjük az egész 
országra, az Országos Mentőszolgálat infrastruktúrájá-
nak felhasználásával.

270.  A lakosságközeli ellátási formák szerepének növelésé-
vel biztonságosabbá tesszük az egészségügyi ellátást a 
rendelőintézetekben és a háziorvosoknál.

271.  Az állami fenntartásúvá tett kórházakat kormányzati 
irányítás alatt tartjuk. Az államosított rendelőintéze-
tek visszavételének lehetőségét biztosítjuk az önkor-
mányzatok vagy önkormányzati társulások számára. 

272.  A vidéki orvosi ellátás fejlesztése érdekében a fiatal 
szakemberek számára ösztöndíjprogramot, illetve tá-
mogatási programokat indítunk. 

273.  Megerősítjük a Mentőszolgálatot a gyors betegmentés 
érdekében, tisztességesen finanszírozzuk a betegszál-
lítást.

274.  A 14 éven aluli gyermekek esélyegyenlőségének javí-
tására, a szociálisan rászorulók körében célzott gyógy-
szer-, gyógyászati segédeszköz- és szemüveg-támo-
gatást biztosítunk.

275.  A gyakorlati tapasztalatok értékelését követően hely-
reállítjuk a betegjogok és az egészségbiztosítási fel-
ügyelet intézményeit.

276.  Megkönnyítjük egyes, nem veszélyes, vény nélkül 
kapható gyógyszerek szabadpolcos kereskedelmét a 
gyógyszertárakon kívül is a kiszolgálás javítása ér-
dekében.

277.  Megteremtjük a gyógyszer-házhozszállítás szabálya-
it a biztonságos betegtájékoztatással együtt. Ezzel 
megkönnyítjük a kistelepüléseken élők gyógyszerel-
látását is.

278.  Felülvizsgáljuk a gyógyszertárak versenyellenesen kor-
látozott szabályozását, megszüntetjük a gyógyszeré-
szek kötelező többségi tulajdonának rendszerét.

279.  Társadalombiztosítási támogatást biztosítunk a korszerű 
fogamzásgátlók és esemény utáni tabletták számára a 
prevenció megerősítése érdekében.

280.  Megduplázzuk a mesterséges megtermékenyítési cik-
lusokra rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, 
növeljük a beavatkozáshoz szükséges gyógyszerek 
TB-támogatását.

281.  Családi állapottól függetlenül, házasok, egyedül, illetve 
regisztrált élettársi kapcsolatban élők számára egya-
ránt hozzáférhetővé tesszük az államilag finanszírozott 
mesterséges megtermékenyítést jelentő IVF-beavatko-
zásokat a termékenység növelése érdekében.

282.  Új megoldásokkal megfelelő működési kereteket terem-
tünk az otthoni szakápolás számára.

283.  Praxisalap, tanulmányi ösztöndíjak és pályakezdést 
támogató hitel létrehozásával megkönnyítjük az üres 
háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betöltését. 
A Praxisalap lehetővé teszi és finanszírozza a nyugdíjba 
vonuló háziorvosok által átadott praxisok megvásárlását 
a pályakezdő szakorvosok számára.

284.  Anyagi és adminisztratív ösztönzőkkel támogatjuk pra-
xisközösségek kialakítását, amelyekben több háziorvos 
közösen szervezheti meg az ellátást és az adminisztrá-
ciót, ezzel csökkentve a papírmunka jelentette idővesz-
teséget és gyorsítva a betegellátást.

285.  A háziorvosi praxispénzt 25 százalékkal azonnal meg-
emeljük, 4 év alatt tovább növeljük és minden évben 
legalább az inflációval korrigáljuk.

286.  A háziorvosi praxispénzt 25%-kal azonnal megemeljük, 
4 év alatt tovább növeljük, és minden évben legalább 
az inflációval korrigáljuk.

287.  A háziorvosi szakorvosképzés keretszámait éves keret-
számait négy év alatt a kétszáz főre emeljük.

288.  Célzott informatikai támogatási programot indítunk a 
háziorvosi praxisok informatikai fejlesztéseinek támoga-
tására annak érdekében, hogy integrált ügyviteli, paci-
entúrakezelési rendszert használjanak, és gyorsabb le-
gyen az orvos-beteg találkozó adminisztratív időigénye.

289.  Tízéves bérmegállapodást kötünk az állami egészség-
ügyi ágazat minden munkavállalóját érintően, beleértve 
az egészségügyi szakdolgozókat, a felsőfokú végzett-
ségűeket és a nem egészségügyi végzettségű szakem-
bereket. Olyan szintre emeljük az állami egészségügy-
ben dolgozók bérét, hogy egy munkahelyen dolgozva 
is biztosítson számukra biztos megélhetést.

290.  A közép- és felsőfokú egészségügyi szakemberképzés 
haladéktalan átalakításával és fejlesztésével megte-
remtjük az ágazat szakember-utánpótlását.

291.  Ötéves, országos programot indítunk a háziorvosi ren-
delők modernizálására, informatikai fejlesztésére, a há-
ziorvoslás XXI. századi feltételeinek megteremtésére, a 
rendelők tulajdoni viszonyaitól függetlenül.

292.  A nyugdíj melletti munkavégzés ismételt lehetővé té-
telével segítjük a tapasztalt szakemberek megtartását 
és visszacsábítását, ezzel segítve az alap- és járóbete-
gellátás működőképességének megtartását.

293.  Megteremtjük az anya kórházi tartózkodását és adatait 
titkosan kezelő, az újszülött biztonságát garantáló ano-
nim szülés lehetőségét.

294.  Aktív, folyamatos és megfelelően támogatott HIV-pre-
venciós kampányt alakítunk ki annak érdekében, hogy 

megállítható legyen az egyes korcsoportokat érintő 
HIV-robbanás Magyarországon. A szexuális védekezés, 
a tűhasználat kérdéseit az iskolarendszeren belül és 
azon kívül is meg kell ismertetni a fiatalokkal.

295.  Felgyorsítjuk a Hepatitis-t kezelő, olcsó, új generációs 
gyógyszerek törzskönyvezését.

296.  Széleskörűen hozzáférhetővé tesszük a prevenciós célt 
szolgáló, TB-támogatott, új HIV-gyógyszereket (PrEP) 
a nem fertőzöttek számára. Felgyorsítjuk a Hepatitis-t 
kezelő, olcsó, új generációs gyógyszerek törzskönyve-
zését.

297.  Helyreállítjuk a járványügy és a népegészségügy önálló 
hatósági intézményrendszerét, valamint a táplálkozás-
tudomány kormányzati szervezetét.

298.  Kiemelten támogatjuk és szervezettebbé tesszük a 
népegészségügyi programokat, az országos és mobil 
szűrővizsgálatokat. A háziorvosokat - mint tömeges és 
közvetlen orvos-beteg kapcsolatot ápoló szakembereket 
- anyagi ösztönzőkkel támogatjuk a népegészségügyi 
prevenciós programokban való aktív részvétel során.

299.  Minden érintett szereplőre kiterjedő pénzügyi érdekelt-
ségi rendszer megteremtésével központi programot in-
dítunk a legsúlyosabb betegségcsoportok átszűrtségé-
nek növelésére, különösen a daganatos illetve szív- és 
érrendszeri betegségek területén.

300.  Eltöröljük az állami vezetők és a vezető köztisztviselők 
kiemelt egészségügyi ellátását.

SZENVEDÉLYPOLITIKA

301.  Nem bűnként, nem bűncselekményként, hanem elsőd-
legesen betegségként tekintünk a függő honfitársaink 
bajára.

302.  Létrehozzuk az egységes nemzeti szenvedélyügyi stra-
tégiát, ami a nemzetközi kötelezettségek figyelembe 
vételével egységes keretbe foglalja az alkohollal, do-
hányzással, kábítószer-fogyasztással és szerencsejá-
tékkal kapcsolatos állami feladatokat.

303.  A dizájner drogokkal szembeni fellépés megerősítése 
érdekében új eszközöket használó kormányzati erőfe-
szítésekre van szükség a gyorsreakcióra épülő tájékoz-
tatás érdekében. A szakmai civil szervezetek számára 
biztosítani kell a névtelen bevizsgálás lehetőségét.

304.  Véget vetünk az elmúlt évtizedek gyakorlatának, amely 
a szőnyeg alá söpörte és kezeletlenül hagyta az alko-
holbetegséget és az alkoholfüggőséget. Más függőségek 
mellett külön is figyelünk e terület állami támogatásá-
ra, a betegek társadalombiztosításon alapuló ellátásnak 
megerősítésére az érintettek várható élettartalmának 
növelése érdekében.

305.  A hangsúlyt a megelőzésre és az ártalomcsökkentésre, 
nem a büntetésre, megtorlásra helyezzük a szenvedélypo-
litika területén. A megelőző és az ártalomcsökkentő prog-
ramok számára, az érintett civil szervezetekkel együttmű-
ködve normatív támogatási rendszert alakítunk ki.

306.  Határozott lépést teszünk a szenvedélypolitikai dek-
riminalizáció területén, hogy a terjesztőt és ne a fo-
gyasztót büntesse az állam. Megerősítjük az elterelés és 
alacsony küszöbű szolgáltatások intézményrendszerét.

307.  Iskolarendőrök helyett a fiatalokkal élő kapcsolat kiala-
kítására képes, a szenvedélypolitikai területen képzett 
szociális munkás végezze a fiatalok tájékoztatását szen-
vedélypolitikai ügyekben.

308.  Az elmúlt évek nemzetközi fejleményeit követve a gyó-
gyászati célú kannabisz értékét államilag elismerjük, és 
társadalmi vita után biztosítjuk a megfelelően szabályo-
zott, orvosilag ellenőrzött hozzáférést.

309.  Újraindítjuk és megerősítjük a tűcsereprogramokat civil 
partnerek bevonásával az intravénás droghasználathoz 
kapcsolódó fertőzések megelőzése érdekében.

310.  Javítjuk az integrált addiktológia és szenvedélypolitikai 
egészségügyi intézményrendszert a hatékonyabb ke-
zelések érdekében, bővítjük az addiktológiai osztályok 
kapacitását.

MEZŐGAZDASÁG

311.  Támogatjuk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nem-
zetközi versenyképességének a javítását, a hatékony 
gazdálkodási formák és termelési rendszerek adaptá-
lását és fejlesztését.

312.  Felszámoljuk a Fidesz tisztességtelen birtokpolitikáját. 
Támogatjuk a valóban helyben élő gazdák lehetősége-
it, az adórendszeren keresztül is ösztönözzük a föld-
birtoklás és földhasználat fedésbe hozását, és közben 
törekszünk a méretgazdaságossági szempontból fenn-
tartható birtokméretek kialakítására.

313.  Hatályon kívül helyezzük a jelenlegi földtörvényt. Meg-
szabadítjuk a földszerzés kérdését a helyi kamarák kor-
rupt alkuitól és dinamizáljuk a földpiacot.

314.  Teljesen átláthatóvá tesszük az állami földbérlet-politi-
kát. Névre és birtoktestre bontva, tételesen, online elle-
nőrizhetővé tesszük a fizetett bérleti díjakat. Az előny-
telenül alacsony bérleti díjakra vonatkozó szerződéseket 
tiltott állami támogatásnak minősítjük, és felbontjuk, 
helyükre árversenyen alapuló, új pályázatot hirdetünk.

315.  Az élelmiszerbiztonság javítása során a külföldi ter-
mékekre ugyanazon szabályokat érvényesítjük, mint a 
hazaiakra, és a fogyasztók magas minőségű termékek-
kel történő ellátását tekintjük célnak. A hazai termelők 
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számára a technológiaváltáshoz, az élelmiszerbiztonság 
növeléséhez támogatást nyújtunk.

316.  Európai uniós példák alapján fenntartjuk a külföldi jogi 
személyek és nem helyben élő gazdák tulajdonszerzé-
sének korlátozását.

317.  Kiegyensúlyozott tulajdonosi szerkezetű, a nagyobb és 
kisebb termelőegységeket egyaránt magába foglaló me-
zőgazdasági szerkezet kialakítására törekszünk.

318.  A szőlészet és borászat területén megerősítjük az állami 
fejlesztési felelősségvállalást, ösztönözzük a termőte-
rületek piaci célokat szolgáló együttműködését, támo-
gatjuk a szövetkezeti együttműködéseket és a tőkék, 
a termőterületek megújítását. A tokaji állami borkom-
binátot szövetkezeti alapúra alakítjuk át.

319.  Felszabadítjuk az öntözéses művelés korlátait. 

320.  A fenntartható gazdálkodás érdekében anyagilag ösz-
tönözzük a talajmegőrző, talajmegújító mezőgazdasági 
termelési formákat.

321.  Önálló programmal készülünk fel a lecsökkentett ösz-
szegű uniós agrárpolitika hatásaira a fenntartható, mi-
nőségi és nyereséges magyar mezőgazdaság érdeké-
ben.

322.  Megerősítjük a magyar agrárfelsőoktatás és -szakkép-
zés vidéki kulcsintézményeit.

KÖZLEKEDÉS

323.  A közlekedési beruházásoknál az utazók időnyere-
sége lesz az elsődleges cél a presztízsberuházások 
helyett. A gazdaságélénkítés és a decentralizáció 
erősítése, a budapesti közlekedési vízfej tehermen-
tesítése minden beruházás esetén érvényesítendő 
cél kell legyen.

324.  Állami programot indítunk a közösségi közlekedési 
eszközök teljes körű és ingyenes WIFI-ellátottságának 
megteremtésére.

325.  A közösségi közlekedés megszervezésére megrendelő 
szervezeteket hozunk létre, amelyek versengő szolgál-
tatókat igénybe véve, minden közösségi közlekedé-
si eszközre kiterjedő egységes rendszert alkotnak az 
utasok érdekében.

326.  Mobilitási minimumot vezetünk be. Minden településről 
garantáljuk, hogy a legközelebbi gazdasági központba 
közösségi közlekedéssel munkakezdésre be lehessen 
érni. 

327.  Országos, minden közösségi közlekedési eszközre ki-
terjedő utazástervező- és jegyvásárló rendszert hozunk 
létre.

ERŐS GAZDASÁG - MUNKAÜGY

328.  Felülvizsgáljuk a Munka Törvénykönyve munkavállalók 
jogait korlátozó módosításait.

329.  A munkanélkülieknek a mai 3 helyett 9 hónapos álláske-
resési biztosítást fizetünk, amely az álláskereső utolsó egy 
éves, havi átlagkeresetének 60 százaléka. A mai közmun-
kát megszüntetjük.

330.  Együttműködési támogatást biztosítunk valamennyi 9 hó-
napon túl állást keresőnek, amelynek összege megegyezik 
a nettó közmunkásbérrel, amíg az álláskereső a munka-
ügyi központtal közösen megállapított, szerződésben fog-
lalt együttműködési kötelezettségeinek eleget tesz. 

331.  Képzési utalvány adunk az alap- és középfokú végzett-
séggel rendelkező álláskeresők számára, hogy az utalvány 
felhasználásával fedezhessék az álláskeresésük idején fel-
merülő költségeiket.

332.  Az új feudalizmust teremtő tömeges közmunka helyett 
átképzéssel, piaci együttműködésekkel és az érintettek 
egyenkénti mentorálásával segítjük a munkanélküliség 
csökkentését.

333.  Fokozatosan a minimálbérhez közelítjük a teljes idős köz-
munkásbért, munkajogi védelmet biztosítunk nekik. Ezzel 
egyidejűleg átalakítjuk az önkormányzatok finanszírozá-
sát, mivel jelenleg kötelező feladataik jelentős részét már 
csak a közmunka keretében tudják biztosítani.

334.  Garantáljuk, hogy egy korábbiakban is végzett munkakört 
nem lehet közmunkává alakítani, és így kiváltani alacso-
nyabb fizetéssel.

335.  Megtöbbszörözzük a munkaügyi központokra szánt for-
rást, hogy az álláskeresőkkel foglalkozó mentorok sze-
mélyre szabott megoldást tudjanak kínálni a tartósan 
munkanélkülieknek, amelynek célja a valódi munkaerő-
piacon történő elhelyezkedés.

336.  Betiltjuk a kizsákmányoló munkaerőkölcsönzést, szigorít-
juk a munkaerőkölcsönző cégekre vonatkozó szabályok 
betartatását.

337.  Visszaadjuk a munkavállalók sztrájkjogát a Munkatörvény-
könyvben.

338.  Visszaállítjuk a kismamák munkajogi védelmét.

339.  Visszaállítjuk azt a korábbi szabályt, hogy a jogellenesen 
elbocsátott munkavállalót a bíróság visszahelyezheti ál-
lásába.

340.  A pályakezdőknek kibővített járulékkedvezménnyel ösz-
tönzött gyakornoki lehetőséget biztosítunk már felsőfokú 
tanulmányaik ideje alatt is.

341.  Garantált képzést vagy munkát ajánlunk a 30 év alatti 
tartósan munkanélkülieknek.

342.  A munkavállalói jogok védelmének érdekében munka-
vállalói ombudsmani intézményt hozunk létre. Jogköre 
kiterjed a szakszervezetek által nem védett munkavál-
lalók jogérvényesítésének kérdéseire és a kizsákmányo-
lás modern formáinak felszámolására is.

343.  Helyreállítjuk a háromoldalú érdekegyeztetés törvény-
nyel létrehozott intézményrendszerét, megerősítjük az 
ágazati párbeszéd bizottságokat.

344.  Helyreállítjuk a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi 
védelmét, valamint a kollektív szerződés megkötésére 
vonatkozó szakszervezeti jogosultságokat.

345.  Minden forintnyi valós szakszervezeti tagdíjbevételhez 
– felső korláttal – még egy forintot adunk támogatás-
ként olyan módon, hogy az a munkahelyi szervezet, 
az ágazati szakszervezet és az országos konföderáció 
között kerüljön törvényben meghatározott arányban 
megosztásra.

GAZDASÁG

346.  Bevezetjük az eurót.

347.  A reálbérek fenntartható, érezhető és az elvándorlást 
lelassító emelkedése érdekében négy évre szóló, háro-
moldalú (munkaadók, szakszervezetek, állam), minden-
kire kiterjedő bérmegállapodást kötünk.

348.  Szigorú költségvetési fegyelmet érvényesítünk, az eu-
rópai uniós tagságunkból következő Maastrichti Krité-
riumokat betartjuk, a költségvetési hiányt a kívánt, 
három százalékos szint alatt tartjuk és csökkentjük 
az államadósságot az éves GDP 60 százalékát elérő 
szintig.

349.  Új, reális konvergencia-programot készítünk hazánk 
felzárkózásának és gyarapodásának elősegítése ér-
dekében, összhangban az Európai Unió elvárásaival.

350.  Újra létrehozzuk az érdemi költségvetés-felügyeleti ha-
táskörrel bíró Költségvetési Tanácsot, amely független, 
szakmai intézményként őrködik az állami költségvetés 
fenntarthatósága és átláthatósága felett.

351.  Átláthatóvá tesszük a központi költségvetési tervezés és 
gazdálkodás folyamatát. Egységes, összehasonlító szer-
kezetben hozzuk nyilvánosságra a költségvetési törvény 
tervezeteit, elfogadott jogszabályait és a végrehajtásra 
vonatkozó tájékoztatókat.

352.  Felgyorsítjuk a működőtőke-bevonást, a külföldi be-
fektetőkkel átlátható megállapodásokra törekedve új, 
fenntartható munkahelyek létrehozását támogatjuk. Az 
oktatási rendszert annak érdekében alakítjuk át, hogy 
a magasabb hozzáadott értékű technológiák is megje-
lenhessenek.

353.  Megszüntetjük a büntető jellegű különadókat.

354.  Nem járhat állami támogatás olyan külföldi befekte-
tőnek, amely szakszervezet- és munkavállalói önszer-
veződés-ellenes politikát folytat a gyárában. A külföldi 
működőtőke-beáramlást segítő állami támogatási szer-
ződések megkötése esetén külön záradékban ismer-
tetjük el a külföldi befektető kötelezettségét a mun-
kás-érdekképviselet bevett formáinak engedélyezése 
területén. 

355.  A banki költségek csökkentése érdekében erősítjük a 
piaci versenyt.

356.  Aktív állami szerepvállalással ösztönözzük a bankkár-
tya használatot és a készpénzkímélő megoldásokat a 
korrupció csökkentése és a pénzforgalom átláthatóbbá 
tétele érdekében. 

357.  A vásárlók kiszolgálásának javítása és a piaci verseny erő-
sítése érekében megszüntetjük a pláza-stopot és hatályon 
kívül helyezzük az új élelmiszer-kereskedelmi üzletek nyi-
tásának megnehezített feltételeit. A 10 ezer négyzetméter 
feletti kereskedelmi létesítmények településrendezési dön-
téseinek megalapozásához részletes környezeti és köz-
lekedési hatásvizsgálatot írunk elő és az összes érintett, 
környező települések véleményének kikérését.

ADÓZÁS

358.  Olyan kétkulcsos, az újra bevezetett adójóváírással ki-
egészített személyi jövedelemadó-rendszert vezetünk 
be, amivel az adózók ¾-e jobban jár, mint ma. A felső 
8-10 százaléktól a mainál nagyobb hozzájárulást ké-
rünk, az adójóváírás miatt az alacsony keresetűek is 
többet fognak keresni. A felső kulcs 30 százaléknál ki-
sebb lesz.

359.  Egyszerűsítjük az ÁFA-rendszert.

360.  Újra bevezetjük, hogy a valós gazdasági teljesítmény 
nélküli, offshore jövedelmek Magyarországon adóztat-
hatóak legyenek.

361.  Átalakítjuk a társaságiadó-rendszert, megakadályozzuk, 
hogy hazánk elhibázott módon adóparadicsommá váljék 
a nagyvállalatok számára. A TAO-rendszeren keresztül 
ösztönözzük a munkáltatók oktatási és felnőttképzési 
célú emberi erőforrás-beruházásait.

362.  Átfogó adóreform részeként csökkentjük a munkát 
terhelő járulékokat a foglalkoztatás könnyítése és a 
béremelések lehetővé tétele érdekében. Olyan szabá-
lyokat alkotunk, amelyek kikényszerítik a tényleges 
munkavállalói bérnövekedést és a többletfoglalkoz-
tatást.

363.  A túlzott adminisztráció csökkentése érdekében meg-
szüntetjük a 10 milliárd forintnál kisebb bevételt ered-
ményező kisadókat, kivéve azokat, amelyek különösen 
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káros környezeti, társadalmi vagy gazdasági hatás 
megszüntetését célozzák.

364.  Támogatjuk az európai szintű kezdeményezéseket a 
nagy pénzügyi intézmények spekulatív tőkemozgásai-
nak a közteherviselés alá való bevonására.

365.  Adóalkotmányt vezetünk be, az adótörvények módo-
sítása évi egy alkalommal lesz lehetséges, így mind a 
polgárok, mind a vállalkozások előre tisztában lehetnek 
azzal, milyen közterhekkel kell számolniuk az előttük 
álló időszakban.

366.  Annak érdekében, hogy a vállalkozások felkészülhes-
senek a változásokra, a módosuló adójogszabályok 
hatályba lépése csak 60 napos türelmi idő után lesz 
lehetséges.

367.  Az alacsony képzettségűek foglalkoztatásának növelése 
érdekében célzottan tovább csökkentjük a foglalkozta-
tást terhelő közterheket.

368.  Az idősebbek foglalkoztatását további, célzott járulék-
kedvezménnyel ösztönözzük.

369.  Tíz év alatt, társadalmi vita után, a jövedelemeltitkolás 
elleni küzdelem részeként, norvég mintára, a személyes 
adatok kivételével név szerint kereshetővé tesszük és 
nyilvánosságra hozzuk minden Magyarországon adózó 
magánszemély személyi jövedelemadó bevallását és a 
jogi személyek adóbevallásait. Az állami online ügyfél-
kezelő rendszer részeként működő megoldás naplózza 
azt is, hogy ki tekintette meg egy-egy adóalany adatait, 
és ezt az érintett adófizető számára is rendelkezésre 
bocsátja.

370.  Az adózás alól kibújókat és a kirívóan gyorsan meg-
gazdagodókat vagyonosodási vizsgálatokkal vonjuk be 
a közteherviselés rendszerébe.

371.  Egységes, átlátható és teljesen nyilvános vagyon-
katasztert alakítunk ki 4 év alatt, amely minden ál-
lampolgár, minden jogi személy, minden államilag 
nyilvántartott ingatlanvagyonára és cégtulajdonára 
kiterjed.

372.  A cégtörvény módosításával biztosítjuk, hogy a gazda-
sági társaságoknak a pénzmosás elleni törvény szerinti 
tényleges tulajdonosa a cégjegyzékből megismerhető 
legyen.

373.  Nemzetközi együttműködésben fellépünk egyes mo-
dern, internetes média- és hirdetési szolgáltatók adóel-
kerülései ellen annak érdekében, hogy a hirdetési piac 
ne torzuljon.

374.  Folytatjuk a pénztárgépek online bekötésének átlátha-
tóságnövelő programját. Az érintett vállalkozásokat és 
vállalkozókat új ösztönzőkkel támogatjuk a jelentkező 
bekötési többletköltség csökkentésében.

375.  Megszüntetjük a kasszák online bekötése mögötti kor-
rupt maffiarendszert.

376.  Megszüntetjük a kaszinókoncessziókat érintő speciális 
adókedvezményt, a lex Andy Vajnát.

377.  Egységes szerkezetűvé és összehasonlíthatóvá tesszük 
az önkormányzatok által kivetett vagyoni típusú adókat, 
központi szabályozással akadályozzuk meg a kiugróan 
magas helyi ingatlanadóztatást.

INNOVÁCIÓ

378.  A szélessávú internet alapjog. Egy modern államnak 
támogatnia kell a fejlesztéseket, hogy reális áron 
minden háztartás gyors internet előfizetéshez jut-
hasson.

379.  Egységes és ügyfélbarát e-közigazgatási rendszert ala-
kítunk ki az online közigazgatási, adóügyi, bírósági és 
egyéb ügyintézés további gyorsítása érdekben.

380.  Egyszerűsítjük az egyetemi, kutatóintézeti találmányok 
üzleti célú hasznosításának anyagi és eljárási jogi sza-
bályait, az ilyen kezdeményezéseket pénzügyi ösztön-
zőkkel is támogatjuk.

VÁLLALKOZÁSOK

381.  Bevezetjük az egyszámlás állami adó- és járulékügy-
intézést. Ennek következtében az adófizetőnek mindig 
csak egyetlen bankszámlaszámra kellene utalnia a befi-
zetett közterheket, és azokat az állam automatikusan 
szétválogatná a bevallások alapján.

382.  A vállalkozás költségeinek 5 százalékáig nem kell áfás 
számlát kérni, az egyszerű nyugta is megfelelő szám-
viteli bizonylat. 

383.  Elektronikus számlázási rendszert vezetünk be az online 
eladói és vevői adminisztráció támogatására a hatósági 
papírmunkák csökkentése érdekében.

384.  Emberi nyelvre fordítjuk le a hivatali űrlapokat és online 
adminisztrációs felületeket. Piaci ügyfélkezelési tapasz-
talok és nyelvészek bevonásával emberközeli és érhető 
állami ügyvitel-támogatást vezetünk be.

385.  Kötelező késedelmi kamatfizetést írunk elő az állami 
fél számára, mert a függő helyzet miatt a beszállítók, 
szolgáltatók ma sokszor nem merik érvényesíteni a ké-
sedelmi kamatot.

386.  Megszüntetjük a kötelező kamarai tagságot és tagdí-
jat, illetve hozzájárulást. Támogatjuk viszont, hogy a 
kamarák az általuk nyújtott szolgáltatások arányában 
maguk határozhassák meg működésük feltételeit, tag-
jaik kötelezettségeit.

387.  Adminisztrációs plafont vezetünk be a kis- és köze-
pes vállalkozások számára: a jövőben csak úgy lehet-
ne bevezetni bármilyen új, adminisztrációs terhet, ha 
ugyanekkor egy másikat meg is szüntet az állam.

388.  Bevezetjük az automatikus adóregisztrációt, mivel je-
lenleg ez külön lépés a cégalapítási eljárás során.

389.  Engedélyezési eljárások helyett előnyben részesítjük 
a bejelentési kötelezettséget a vállalkozások számára. 
Ez utóbbiak alkalmazása esetén a tevékenység a be-
jelentés megtétele után azonnal végezhető, nem kell 
várni a jogerős engedélyre, és az illetékes hatóság a 
tevékenység folyamatában végezhet ellenőrzést.

390.  Az első vállalkozások indítása során állami mentorálási 
programot hirdetünk annak érdekében, hogy az állami 
szereplő ne akadályozza, hanem támogassa az új vál-
lalkozások keletkezését. Egyéni ügyfélút és egyablakos 
ügyintézés bevezetésével segítjük a piacra lépést.

391.  Az önkényes bírságolási különbségek megszüntetése 
érdekében kötelezővé tesszük a vállalkozások számára 
kiszabható bírságok tételesítését.

392.  Bevezetjük a „sárga lap” intézményét, bizonyos eljárá-
sok esetében lehetővé tesszük, hogy első alkalommal 
büntetés helyett csak figyelmeztessenek a hatóságok. 

393.  Határozott erőfeszítést teszünk az elektronikus pénzfor-
galom uralkodóvá válása érdekében. Ezért csökkentjük 
a banki tranzakciós költségeket, állami forrásokkal tá-
mogatjuk az elektronikus fizetési terminálok használa-
tát, egyéb ösztönzőkkel segítjük a készpénzforgalom 
minimalizálását.

394.  Programot indítunk a 35 év alatti fiatalok vállalkozásai-
nak támogatására. Piaci szereplők bevonásával segítünk 
jó üzleti tervet készíteni, bértámogatást és kedvezmé-
nyes hiteleket biztosítunk.

395.  Visszaszorítjuk a lánctartozást, a kis- és közepes be-
szállítók érdekeinek védelme érdekében megteremtjük 
annak lehetőségét, hogy az igazolt teljesítés esetében 
automatikus fizetési biztosítékot köthessenek ki.

VIDÉKPOLITIKA

396.  Kiszélesítjük az utazási, munkába jutási és lakhatási 
támogatások rendszerét a sikeres munkahelykeresés 
érdekében.

397.  Támogatjuk az informatikai és kreatív ipari cégek vidéki 
terjeszkedését és távmunkában is végezhető projekt-
jeit.

398.  Az új telepes program keretében segítjük a vidéken 
munkát vállaló, képzett fiatalok letelepedését.

399.  Egyszerűsítjük az önfoglalkoztatás adminisztratív és 

anyagi terheit, kedvezőbbé tesszük a kisadózók adó-
feltételeit.

400.  Kapacitásbővítéssel és a szolgáltatások kiterjesztésével 
fejlesztjük a jelenlegi tanya- és falugondnoki szolgál-
tatást.

401.  Kiemelt vidékfejlesztési támogatást biztosítunk az ö-
kológiai gazdálkodók számára, különösen termékeik 
feldolgozottsági szintjének növeléséhez, a gazdálko-
dók közötti együttműködés hatékonyabbá tételéhez és 
a technológiai ismeretek átadásához. Biztosítjuk az ö-
kológiai gazdálkodók számára az általuk használt állami 
termőföldeken az előhaszonbérlet jogát.

402.  Fejlesztjük az iskolabusz-szolgáltatást a leghátrányo-
sabb térségekben.

403.  Támogatjuk az önkéntességen alapuló, a beszerzést, 
a termelést, a feldolgozást és a piacra jutást szervezni 
képes szövetkezeti rendszereket.

404.  Telepfelszámolási és teleprehabilitációs programokat 
indítunk annak érdekében, hogy az érintett, döntően 
magyar roma lakosság részére megfelelő életkörülmé-
nyeket biztosítsunk. 

BIZTONSÁGOS ÁLLAM - RENDVÉDELEM

405.  Annak érdekében, hogy közvetlenül elérhetővé tegyük 
az állampolgárok számára a helyi, személyes biztonsá-
gukért felelős szerveket, Közösségi Rendészeti Ponto-
kat hozunk létre minden településen. Így a rendőrök, 
a közterület-felügyelők, a mezőőrök, a halőrök, a 
vadőrök és a polgárőrök szervezett együttműködése 
egy intézmény keretén belül valósulhat meg, ezzel is 
segítve az állampolgárok biztonságérzetének növeke-
dését.

406.  Bővítjük a térfigyelő kamerarendszereket.

407.  Létrehozzuk a településfelügyelők rendszerét, akik biz-
tosítják, hogy minden településen állandó közbiztonság-
őrző jelenlét legyen, illetve hogy lakossági bejelentés 
ne maradjon elintézetlenül.

408.  Visszaadjuk a múltját és a jövőjét a Magyar Tűzoltó-
ságnak. 

409.  Megszüntetjük a Parlamenti Őrséget és egységesítjük 
a vezető politikusok és a kiemelt intézmények védel-
mének szervezetét.

410.  Megszüntetjük a TEK-et, és új, szakszerűen integrált 
szervezeti keretek közé helyezzük a magyarországi ter-
rorizmus elleni küzdelmet

411.  A nemzetbiztonsági szolgálatokat megszabadítjuk a 
pártpolitikai befolyástól.

412.  A büntetőeljárások felgyorsítása érdekében kiemelten 
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fejlesztjük a rendőrség rendelkezésére álló szakértői 
kapacitásokat.

HONVÉDELEM

413.  Önálló, a minisztériumtól valóban független parancs-
nokságot kap a Magyar Honvédség, megerősítjük a 
Honvédség polgári felügyeletét.

414.  Új, kiszámítható, tervezhető életpályamodellt vezetünk 
be a honvédelmi és rendvédelmi szervek tényleges ál-
lománya számára.

415.  A tényleges állomány lakhatását a jelenlegi ingatlanbér-
leti programon felül is támogatjuk megfelelő követelmé-
nyek teljesülése esetén. Segítjük az új településen, új 
szakmában történő életpálya-folytatást, együttműködve 
az önkormányzatokkal, piaci munkaadókkal.

416.  Átalakítjuk az elmúlt években bevezetett tartalé-
kos-rendszert, egységesítjük a honvédelmi feladatok, a 
természeti és humanitárius katasztrófák idején bevon-
ható személyi tartalék képzésének és mozgósításának 
rendszerét.

417.  Ingyenes átképzési programokkal támogatjuk a hi-
vatásos katonai, rendvédelmi pálya után következő 
életszakasz elkezdését. Piaci és állami munkaadókkal 
együttműködve megteremtjük az ingyenes szakmai 
tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés intézményeit a 
karriermódosításra készülő katonák, rendőrök, tűzol-
tók számára.

418.  Átgondolt haderő-fejlesztési programot indítunk az 
esetleges beszerzések helyett.

419.  A magyar polgárok védelmének megerősítése érde-
kében új szervezetet hozunk létre a nemzetbiztonsági 
intézményrendszeren belül a külföldi hibrid-hadviselés 
és ennek részeként a kommunikációs-technológiai be-
folyásolás megelőzésére és kivédésére.

420.  Hosszú távú és stabil megoldásokkal védjük meg a 
magyar határt. Megteremtjük a határőrizet és a ha-
tárrendészet összehangolt irányításának kormányzati 
feltételeit.

MENEKÜLTÜGY

421.  Együttműködésre kell lépni az Európai Unió azon tagál-
lamaival, közöttük különösen Németországgal, amelyek 
a biztonságteremtés és a menekültválság érdekében 
közös stratégiát hajtanak végre. Ezen együttműködés 
részeként meg kell erősíteni közös erővel Európa kül-
ső határainak és a válságos belső határszakaszoknak 
a védelmét. Mindezek bevezetése elvezet a drága és 
értelmetlen magyar határkerítés visszabontásához 4 
éven belül.

422.  Azonnal hatályon kívül helyezzük a Fidesz által beve-
zetett összes, az emberi jogokat sértő, a Genfi Kon-
vencióval és az európai uniós szabályokkal ellentétes 
menekültügyi szabályt, megszüntetjük a tranzitzónát.

423.  A magyar államnak az Európai Unióban bevett, átlagos 
szintre kell emelnie a menekültügyi eljárások során be-
fogadott menedékesek arányát.

424.  A békés és emberséges időszaki befogadásra tekin-
tettel nyelvoktatással, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, 
iskoláztatással támogatjuk a jogszerű menedékeseket 
hazánkban tartózkodásuk idején, a nemzetközi jó ta-
pasztalatokkal összhangban.

425.  Az elkövetkező évtizedek magyarországi kihívásaira fel-
készülve, az elmúlt évtizedek nemzetközi tapasztalatai-
ból tanulva javítjuk hazánk integrációs képességét. Ennek 
érdekében közoktatási és köztájékoztatási programokat 
hirdetünk a kormányzati gyűlöletkampányok helyett.

426.  A „nép ügyvédjéhez” hasonlatos intézménnyel, a te-
rületen tapasztalattal rendelkező civil szervezetekkel 
együttműködve biztosítani kell a tisztességes bírósági 
eljárást és jogorvoslatot a menedékkérők számára.

427.  Kulturált, emberséges és biztonságos befogadóállomá-
sokat kell kialakítani a menedékkérők számára a jelen-
legi zárt és embertelen tranzitzónák helyett.

428.  Tíz év alatt érdemben megsokszorozzunk Magyarország 
hozzájárulását a már működő nemzetközi fejlesztési 
programokhoz.

429.  Nemzetközi együttműködésben, titkosszolgálati és ren-
dőri eszközökkel, közösen lépünk fel az emberkereske-
dőkkel szemben. 

ENERGETIKA

430.  Leállítjuk a Paks2 beruházást.

431.  A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével 
a tartós rezsicsökkentés érdekében több 10 ezer mun-
kahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldener-
gia-ipar területén.

432.  A világpiaci árváltozásokat átláthatóan érvényesítő, a 
piaci árcsökkenésektől a fogyasztókat meg nem fosztó 
villanyáram- és gázárrendszert hozunk létre, támogat-
juk az adriai LNG-terminál kapacitás létrehozását.

433.  A szociális energiaár-támogatást önkormányzati szintre 
és rászorultsági alapra helyezzük a hatékony segítség-
nyújtás érdekében.

434.  Állami tulajdonban tartjuk a nagy, regionális vízműtár-
saságokat. Visszaadjuk a helyi víziközmű társulatokat 
az önkormányzati társulások vagy önkormányzatok tu-
lajdonába.

435.  Megnöveljük a megújuló energiaforrások részarányát 
az energiatermelésben.

436.  Támogatjuk helyi önkormányzatok, járások, kistérségek 
önkéntes energetikai társulásainak létrehozását helyi 
betáplálású kiserőművek közös létesítése érdekében.

437.  A fogyasztók számára költségmentessé tesszük az el-
adósodást megakadályozó, előre fizetős, kártyás órák 
felszerelését a víz-, gáz-, villanyáram-hálózatra.

438.  A keresztfinanszírozást megszüntetve csökkentjük a 
kisvállalkozók energiaszámláit.

439.  A rezsicsökkentés hibájából elmaradt állami energeti-
kai-hálózat és közműfelújításokat öt év alatt bepótol-
juk a hálózatbiztonság megerősítése és a technológia 
modernizációja érdekében, különös tekintettel a víz-, a 
gáz- és a villamosáram-hálózatra.

440.  Rugalmassá fejlesztjük a magyar energetikai hálózatot, 
felkészítve azt a korszerű, helyi, közösségi áramtermelő 
kapacitások befogadására. Támogatjuk a helyi fotovol-
taikus, szél, biomassza, geotermikus és gázerőművek 
üzembe állítását.

441.  További nemzetközi gáz, villanyáram és kőolaj össze-
köttetéseket (interkonnektorokat) hozunk létre hazánk 
energetikai függőségének csökkentése érdekében.

442.  Végrehajtjuk a közös uniós energetika-politikát, a fenn-
tarthatóan alacsony árak elősegítése érdekében.

443.  Visszaállítjuk az Energiahivatal szakmai és politikai füg-
getlenségét, összhangban az uniós joggyakorlattal.

444.  A határmetsző energetikai kapacitások feletti rendel-
kezést a korábbi korrupt átjátszások helyett átlátható, 
versengő alapra helyezzük.

445.  Feltárjuk a MET nevű korrupt energiakereskedő cég ál-
lami és nagyvállalati kapcsolatait, szerződéseit. A fele-
lősöket bíróság elé állítjuk, a maffiaszerű kapcsolatok 
miatt a társaság magyarországi vagyonelemeit állami 
tulajdonba vesszük.

NYITOTT NEMZET - KÜLPOLITIKA

446.  Magyarországnak az átalakuló Európában a legszoro-
sabban együttműködő országok csoportjában van a 
helye. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ré-
szesei legyünk az új uniós együttműködési formáknak.

447.  A magyar kül- és Európa-politikában alapvető stílusvál-
tásra van szükség, hazánknak haladéktalanul vissza kell 
nyernie teljes cselekvő- és kommunikációképességét.

448.  Hazánk biztonságának megerősítése érdekében tisztázni 
kell és új alapokra kell helyezni az Oroszországhoz és 
a jelenlegi orosz vezetéshez való politikai, gazdasági 
viszonyunkat. A jelenlegi kiszolgáltatottságot csökken-

teni kell, a magyar nemzeti érdekek érvényesítésének 
feltételeit meg kell erősíteni.

449.  Kiállunk az Európai Unió globális felelősségvállalása 
mellett a nemzetközi fejlesztés, humanitárius segé-
lyezés, illetve polgári konfliktusmegelőzés és -kezelés 
területén. 

450.  Kiemelt nemzeti célnak tekintjük a nyugat-balkáni tér-
ség uniós csatlakozását. 

451.  A nemzetközi kapcsolatok irányítását visszahelyezzük 
a Külügyminisztériumhoz és a diplomáciai szakappa-
rátushoz.

452.  Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kell lennie a 
kormány és ellenzék közötti a külpolitikai egyeztetés 
érdemi fórumának.

453.  A magyar külügyi szolgálatban bel- és külföldön csak 
olyanok dolgozhatnak, akik a pártszolgálat helyett a 
nemzet szolgálatát tekintik hivatásuknak. 

454.  Megszüntetjük a Külügyminisztérium fideszes kifize-
tőhelyként való működését. A feladatára alkalmatlan 
Magyar Nemzeti Kereskedőházak helyett professzionális 
kereskedelemfejlesztési szervezetet hozunk létre.

NEMZETPOLITIKA

455.  A határon túli politikánk alapvető célja, hogy a külhoni 
magyarok és közösségeik magyar identitása és nyelve, 
valamint a magyar kultúrához való kötődése megma-
radjon. A szülőföldön való fennmaradás érdekében ezért 
minden elérhető eszközzel támogatjuk, hogy a külhoni 
magyarok képesek legyenek kulturális és politikai intéz-
ményrendszerük megtartására és fejlesztésére.

456.  Mindenkit magyarnak tekintünk, aki használja a magyar 
nyelvet és kötődik a magyar kultúrához. Elismerjük a 
vegyes identitású életközösségeket a nemzetpolitiká-
ban és a támogatásoknál is. A határontúli magyar cigá-
nyokban nem tehertételt, hanem nemzeti közösségünk 
tagjait látjuk.

457.  Nincs szülőföldön való megmaradás autonómia nélkül. 
Ennek érdekében minden segítséget megadunk a kül-
honi magyar közösségeknek, hogy a többségi társada-
lommal a legitim szervezeteik útján folytatott párbeszéd 
eredményeként minél előbb megvalósulhassanak az ön-
kormányzás általuk kívánt formái. 

458.  Az anyaországgal való élő kapcsolat megtartása érde-
kében új, a nyugati magyar diaszpórák és a külföldön 
dolgozók adminisztratív, szociális, kulturális, jogi és 
kapcsolattartási támogatása érdekében a nemzetközi 
példákat is figyelembe vevő intézményrendszert ala-
kítunk ki, amely többletszolgáltatásokat nyújt a mai 
konzuli rendszernél.
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459.  Csak az adott ország legitim határontúli magyar párt-
jaival történő konzultáció után teszünk bármit is hazai 
vagy nemzetközi szinten az adott országban élő magyar 
kisebbségek érdekében.

460.  Megtartjuk és megerősítjük, a politikai kirekesztéstől 
mentesítjük a Magyar Állandó Értekezletet és a Hatá-
rontúli Képviselők Fórumát.

461.  Kezdeményezzük a határontúli oktatási-nevelési támo-
gatási rendszer továbbfejlesztését annak érdekében, 
hogy az egyaránt támogassa a magyar oktatási intéz-
mények fennmaradását, valamint a magyar nyelv és 
kultúra ismeretét.

462.  Stratégiai szemléletű támogatáspolitikát teremtünk a 
határontúli magyarok számára, amelyben elválik egy-
mástól az intézmények fenntartása és a fejlesztéspoli-
tika. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a szomszédos orszá-
gokkal közös, regionális szintű gazdaságfejlesztésre, 
különös tekintettel a határ menti régiók infrastrukturális 
helyzetének javítására.

EURÓPAI UNIÓ

463.  Magyarország nemzeti érdekeivel összhangban támo-
gatjuk az Európai Unió tagállamainak a korábbiaknál 
szorosabb együttműködését.

464.  Meg kell erősítenünk az Alapjogi Chartát és aktívan se-
gítenünk az olyan mechanizmusok létrejöttét, melyek 
lehetővé teszik a demokratikus intézmények hatékony 
monitorozását és közös európai értékeink betartását. 

465.  Intézményi garanciákat és érdemi szankció-lehetősé-
get kell teremteni a közösségi szabályokat, különösen 
a szabadság és demokrácia, illetve a jogállamiság sza-
bályait megsértő tagországokkal szemben.

466.  Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez az uniós forrá-
sok elköltésének hatékony felügyelete és a magyaror-
szági jogbiztonság megerősítése érdekében.

467.  Támogatjuk a közös uniós kül- és biztonságpolitika to-
vábbfejlesztését.

468.  Támogatjuk a közvetlen állampolgári részvétel erősíté-
sét az Európai Polgári Kezdeményezés és más mecha-
nizmusok formájában. 

KULTÚRA

469.  A mai formájában megszüntetjük a Magyar Művészeti 
Akadémiát (MMA), összhangot teremtünk az MTA Szé-
chenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiával, úgy hogy az 
erre a területre érkező források ne vesszenek el, tagsá-
gával és működésével pedig megjelenítse a művészeti 
élet sokszínűségét.

470.  A Műcsarnokot visszaadjuk a kortárs művészetnek.

471.  A Nemzeti Kulturális Alapon belül külön roma kulturális 
programot hozunk létre. 

472.  A Nemzeti Kulturális Alapot a szakmai önigazgatás je-
gyében szervezzük át. Csökkentjük a miniszteri keret 
arányát és teljes átláthatóságot vezetünk be.

473.  A vidéki településeken, hátrányos helyzetű városrészek-
ben integrált közösségi tereket hozunk létre a helyi civil 
kezdeményezéseknek. 

474.  Átláthatóvá tesszük és nyilvánosságra hozzuk, bárki 
számára hozzáférhetővé tesszük a kulturális pályá-
zatokra benyújtott anyagokat és az elbírálás szem-
pontjait. 

475.  Az állami és az európai uniós forrásokból megvalósuló 
beruházások esetében a beruházási érték egy ezrelékét 
a beruházással integrált módon kortárs képzőművésze-
ti vagy iparművészeti alkotások létrehozására fogjuk 
fordítani. 

476.  Egységes és teljes átláthatóság mellett működő Nemzeti 
Filmalapot hozunk létre. 

477.  Létre kell hozni a kultúra minden területét érintő komp-
lex ösztöndíj programot a határon túli magyar alkotók 
és kulturális aktorok számára.

478.  Meg kell szüntetni a társasági adó-támogatások 
rendszerét, és helyette az emberek szándékait köz-
vetlenebbül kifejező személyi jövedelemadó egy 
százalékos kiterjesztésének lehetőségét szükséges 
kidolgozni.

479.  Minden, állami források felhasználásával készített kul-
turális alkotást észszerű kereskedelmi időszak után 
magáncélra digitálisan ingyen hozzáférhetővé teszünk. 

480.  Mivel a könnyűzenét is a nemzeti kultúra részének te-
kintjük, újraindítjuk a tehetséggondozást és a klubéle-
tet támogató programot. 

481.  Olyan jogszabályi környezetet hozunk létre, amely kul-
turális intézmények esetében lehetővé teszi a több éves 
támogatási programokon való részvételt.

482.  A külföldön működő kulturális intézetek hálózatát és a 
Balassi Intézet irányítását ismét a kulturális tárca ha-
táskörébe vonjuk.

483.  A kulturális mecenatúrát átlátható és ésszerű adóked-
vezménnyel ösztönözzük, amivel megteremtjük az állami 
támogatástól való nagyobb függetlenség lehetőségét. 

484.  A kulturális, művészeti ismereteket és készségek fej-
lesztését beépítjük az oktatásba az óvodától az érett-
ségiig. 

485.  A magyar nemzeti emlékezet közgyűjteményeinek on-
line és jogtiszta elérhetőségét megteremtjük.

EMLÉKEZETPOLITIKA

486.  Új múzeumot hozunk létre, amely európai példákhoz 
hasonlóan Magyarország XX. századi történelmével és 
személyiségeivel, valamint a jelenkor történetével fog-
lalkozik (Trianon, 1918-1919, Horthy-korszak, I. és II. 
világháború, Kádár-kor, rendszerváltás).

487.  Megszüntetjük az áltudományos politikai intézeteket: a 
Veritas Intézetet, a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet és 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet.

488.  Kulturális csereprogramokat, ösztöndíjakat, egyetemi 
együttműködéseket, kutatási programokat indítunk, 
hogy a szomszédos országokkal megismerjük egymást, 
illetve hogy ezzel is támogassuk a határon túli kutató-
kat.

489.  Az általános és középiskolai oktatásban a nemzeti em-
lékezet területén célzott nevelési programokat indítunk. 
A középiskolai oktatásban olyan programot indítunk 
amelynek segítségével a gyerekek saját, családi, sze-
mélyes múltjukat ismernék és dolgoznák fel a történe-
lemtanárok és az iskola segítségével.

490.  A szomszédos országokkal együttműködésben, a régió 
országaival közös történelemkönyv elkészítését célzó 
nemzetközi műhelymunkát indítunk.

491.  Hosszú távú ösztöndíjprogramon keresztül támogatjuk 
a fiatal történészeket a jelenkor történeti és a XX. szá-
zadot kutató, feldolgozó munkájukban.
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