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A Jobbikot közel húsz éve alapította meg néhány 
egyetemista. Több száz hasonló szervezet alakult 
előtte is, azóta is, de a mi politikai közösségünk mára 
Magyarország legnagyobb ellenzéki erejévé vált. 
Hogyan voltunk képesek a semmiből megalkotni 
a kormányváltó erőt? Úgy, hogy mindig volt bennünk 
bátorság a változásra, a fejlődésre, arra, hogy kilép-
jünk a komfortzónánkból. Volt, hogy a környezetünk 
kényszerítő erejével, volt, hogy a riválisaink támadá-
saival, és volt, hogy saját magunk korlátaival kellett 
megbirkóznunk. A nehézségekre, az akadályokra és 
a munkára azonban mindig kihívásként és tanul-
ságként tekintettünk. De ami ennél is fontosabb, az 
utunk során egyvalami soha sem változott: mindig 
Magyarországért és a magyar nemzetért dolgoz-
tunk. Nekünk mindig ez volt az első, és ez így van 
most is. 

Meggyőződésünk, hogy a XX. századi megosz-
tottságok fölé hidakat kell építenünk. Az elmúlt 28 
év árokásó politikája helyett közös, békés országépí-
tésre van szükség. Csak így lehetünk sikeresek a XXI. 
században. A múltban sérelmeket és viszályt lelünk, 
de a jövőben lehetnek újra közös céljaink. Magyar 
szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel. Ez a hat szó 
a programunk iránytűje. Ennek a gondolatnak a je-
gyében szakpolitikai útitervként született ez a prog-
ram. Arra kerestük a választ, hogyan juthatunk el 
a mostani helyzetből egy valóban biztonságos, élhe-
tő, igazságos és szabad ország állapotába. 

Előszó

A magyar emberek biztonságának kérdése 
sem politikai termék, sem üzleti kérdés nem lehet. 
Magyarország történelmileg megörökölt kulturá-
lis szöveteit minden áron megőrizzük. Mindenki 
a szülőföldjén boldogulhasson, ez kell, hogy legyen 
a cél. Mi, magyarok is. A biztonságra nem lehet vár-
ni. A biztonság jár az embereknek. Most kell elérni. 
Éppen ezért egy élhető országot szeretnénk, ahol 
tisztességes munkával tisztességesen meg tudnak 
élni a magyar emberek. Ahol a fiataloknak olyan jö-
vőképet és olyan légkört tudunk biztosítani, hogy itt-
hon otthonra lelve szívesen építsék közösen a jövőt. 
Ahol sok gyermek születik, akik felnőve boldog és 
sikeres életet élhetnek. Ahol az idős emberek nyu-
galma és biztonsága nem a pártpolitika játékszere, 
hanem közös társadalmi felelősség. Egy élhető or-
szágra nem lehet tovább várni. Ez jár az embereknek. 
Most kell elérni.

Ahogy az a Jobbik Alapító Nyilatkozatában is sze-
repel, minden magyar embert képviselve a mostani-
nál igazságosabb társadalom építhető. Ehhez meg 
kell valósítani az elszámoltatást, és tiszta közéletet, 
tiszta versenyt, egy jól működő demokráciát kell 
teremteni. A XXI. században az igazságos társada-
lomhoz hatékony egészségügy és modern oktatás 
is szükséges, ami nem pénz, hanem politikai akarat 
kérdése. Az igazságos működés nem halogatható 
tovább. Ez is jár az embereknek. Most kell elérni.

A valódi, hiteles politikai akarat számára pedig 
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a kormányzás nem az uralkodásról, hanem a szolgá-
latról szól. A magyar nép szabadságáért rengetegen 
áldozták életüket történelmünk során. A szabadság 
olyan kincs, melyet sem külső elnyomók, sem belső 
hatalmaskodók nem vehetnek el tőlünk. A szabad-
ságra sem várhatunk örökké. Most kell elérni.

A kedves Olvasó a 2018-as választási programun-
kat tartja a kezében, számtalan szakpolitikai javas-
lattal arról, hogyan tennénk Magyarországot egy 
biztonságos, élhető, igazságos és szabad országgá. 
Ez a program egy esszencia, de a javaslatok mögött 

ezernyi munkaóra, éjszakába nyúló beszélgetés, 
szakmai fórum és civil egyeztetés rejlik. Olyan ap-
rómunka, amelyről nem szólnak a hírek. Szeretném 
ezúton is megköszönni mindazoknak a segítségét 
és munkáját, akik a létrejöttében szerepet vállaltak. 
Reményeink szerint ez a dokumentum néhány hó-
nap múlva hazánk számára egy új és sikeres korszak 
kezdetéhez járulhat hozzá.
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A Jobbik elkötelezett amellett, hogy egy XXI. 
századi modern állam nem képzelhető el stabil és 
demokratikusan működő intézmények nélkül, ahol 
a független hatalmi ágak ellenőrzik egymás mű-
ködését, vagyis megvalósul a fékek és ellensúlyok 
rendszere. Ez egy olyan alapfeltétel, amely nem csak 
az államhatalom működése szempontjából fontos, 
hiszen abban a pillanatban, ha az egyéni érdek és az 
önkény megjelenik az ország vezetésében, az lassan 
ölő méregként kezd leszivárogni a társadalom legal-
só szöveteibe is, elképesztő pusztítást okozva az élet 
minden területén. Ezért a felálló Jobbik-kormány 
legelső lépései között fog szerepelni Magyarország 
visszavezetése a demokratikus fejlődés útjára, ahol 
nem képzelhető el olyan intézmény vagy személy, 
amely, vagy aki kontroll és a felelősségre vonás le-
hetősége nélkül tevékenykedhet.

A Jobbik elkötelezett amellett, hogy a követke-
ző országgyűlésnek egy arányosabb, a választó-
polgárok akaratát sokkal jobban tükröző választási 
törvényt kell elfogadnia. Az új rendszer kidolgozá-
sa során a német modellt vennénk alapul, hiszen 
nem tartható fenn, hogy a választáson megjelent 
szavazók kevesebb mint felének támogatásával 
kétharmados többséget lehessen szerezni. Elke-
rülhetetlen a Fidesz által önkényesen meghúzott 
választókerületi határok felülvizsgálata ugyanúgy, 
mint a győzteskompenzáció megszüntetése. Európai 
példákat alapul véve megteremtjük az elektronikus 

Közjogi rendszerváltást viszünk véghez

szavazás lehetőségét, a levélben szavazás esetében 
pedig minden egyes választáson való részvételt kü-
lön regisztrációhoz kötünk, így kiszűrve az elhunytak 
nevében történő szavazást.

Visszaállítjuk a népszavazásra bocsátható, a Fi-
desz által megcsorbított kérdésköröket, így biz-
tosítva, hogy az emberek élhessenek a közvetlen 
demokrácia nyújtotta jogaikkal. A népszavazási rész-
vételi követelményeket megreformáljuk. Ha a válasz-
tók legalább negyede egyező választ ad egy feltett 
kérdésre, akkor a népszavazást abban a kérdésben 
érvényesnek és eredményesnek kell tekinteni.

Eljött az ideje a közvetlenül választott köztársa-
sági elnöki pozíció megteremtésének. A Jobbik fon-
tos jogállami szerepet szán Magyarország leendő 
köztársasági elnökei számára, amely pozíciónak a 
fékek és ellensúlyok rendszere meghatározó sarok-
kövének kell lennie. Ez a szerepkör elképzelhetetlen 
a nép által történő közvetlen választás megterem-
tése nélkül. Emellett elengedhetetlen a köztársasági 
elnök jogköreinek bővítése, azonban a hatáskörbőví-
tés az ország és a kormány demokratikus működé-
sének hatékonyabb ellenőrzésére és nem egy elnöki 
rendszer megteremtésére szolgálna.

Megkerülhetetlen az Alkotmánybíróság jogál-
lamisági kapuőri szerepének megteremtése. Visz-
sza kell adni a taláros testület megvont hatásköreit, 
hogy valóban betölthesse alkotmányos szerepét. 
Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az 
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Alkotmánybíróság a magyar történeti alkotmányos 
fejlődésünk, valamint a nemzetközi jog alapvető 
szabályaival szembemenő Alaptörvény-módosítá-
sokat is vizsgálhassa és ennek eredményeképpen 
akár megsemmisíthesse. Egyúttal el kell törölni azt 
a szabályt, hogy csak a parlamenti képviselők ne-
gyede fordulhat utólagos normakontrollal a testü-
lethez. Ezt a lehetőséget minden honatyának egyéni 
jogként biztosítani szükséges. Ezzel együtt határidőt 
kell szabni az Alkotmánybíróság országgyűlési kép-
viselők által kezdeményezett utólagos normakont-
roll-eljárásának, hiszen egy sok év elteltével megho-
zott igazságos döntés is okozhat nem helyrehozható 
sérelmeket, jogállami szempontból pedig elfogad-
hatatlan, hogy fontos kérdésekben évekre függő jogi 
helyzet alakuljon ki.

Az Alkotmánybíróság megfelelő működéséhez 
azonban nem csak az intézmény megnyirbált hatás-
köreit kell visszaállítani, hanem a megválasztott tag-
jai teljes politikai függetlenséget is biztosítani kell. 
Ennek megfelelően, a taláros testület tagjainak je-
lölése és megválasztása terén reformokat vezetünk 
be, amellyel elérjük, hogy csak valódi és feddhetet-
len szakemberek legyenek alkotmánybíróvá választ-
hatóak.

A bíróságok számára olyan klímát kell biztosítani, 
hogy kizárólag a törvényeknek alárendelten, bármi-
féle befolyástól mentesen működhessenek. Ehhez 
elengedhetetlen a bírósági rendszer átfogó reform-
ja. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének túlhatalmi 
jogosítványait meg kell szüntetni, és elkerülhetetlen 
a jelenlegi elnök normatív utasításainak és egyedi 
döntéseinek törvényességi felülvizsgálata, hiszen 
nem egy esetben felmerült, hogy a hatályos törvényi 
rendelkezéseket megkerülve vagy megsértve gya-
korolta hatalmát. 

Fontosnak tartjuk, hogy a bíróságokat érintő leg-
fontosabb kérdésekben egy olyan autonóm szerv 
döntsön, amelyet a bírák választanak saját maguk 
közül, titkos szavazással. A jelenlegi Országos Bírói 
Tanács alkalmas lehet erre a feladatra, de hatáskörét 
jelentősen ki kell bővíteni, és működését – beleértve 
annak adminisztratív hátterét is – jelentősen át kell 
alakítani. 

A Jobbik olyan igazságszolgáltatási rendszert va-
lósít meg, ahol a döntések nem csupán a jog talaján 
állnak, de biztosítva lesz tényleges igazságosságuk 
is. Elvárjuk, hogy a bíróságok ne csak jogot, hanem 
igazságot is szolgáltassanak. Mindezek mellett el-
engedhetetlen egy valódi bírói életpályamodell 
megteremtése, amelynek első lépése a bírói ja-
vadalmak jelentős megemelése kell, hogy legyen. 
XXI. századi igazságszolgáltatás nem képzelhető el 
úgy, hogy európai sereghajtók vagyunk a bírói fi-
zetések területén. Ezzel együtt alapvetőnek tartjuk 
(a magyar történelmi hagyományok talaján állva) az 
ítélkező bírák egyéni felelősségének visszaállítását, 
hiszen a magas társadalmi státuszhoz és javadalom-
hoz kiemelt felelősség járul. Nem feledkezünk meg 
a bírósági dolgozók bérének rendezéséről és létszá-
muk megemeléséről sem, hiszen jelenleg számtalan 
olyan adminisztratív feladatot végeznek bírák, amely 
nem az ő dolguk lenne, viszont elveszi az idejüket az 
ítélkezési tevékenységtől.    

A Jobbik kiemelt feladata lesz az ügyészségi 
szervezet teljes átvilágítása, a politikailag motivált, 
esetleg hivatali visszaélést megvalósító döntések 
felelőseinek megnevezése és elszámoltatása. Elke-
rülhetetlen az ügyészségi rendszer teljes átalakítá-
sa, amelynek sarokpontja lesz az egész szervezet, 
és azon belül a tárgyaló ügyészek függetlenségé-
nek biztosítása. Megszüntetjük azt a „parancsural-
mi” rendszert, amelyben az eljáró ügyésznek a leg-
jobb szakmai meggyőződése ellenére is végre kell 
hajtania a felettese utasítását, amely nem egyszer 
a visszaélések melegágya. Ma Magyarországon a 
legfelsőbb szinteken – akár politikai motivációk-
tól sem mentes módon – dönthetik el, hogy ki el-
len tilos vagy éppen muszáj nyomozást lefolytatni 
vagy vádat emelni. A legfőbb ügyész megválasztá-
sát olyan feltételekhez kötjük, amely alapján bizto-
sítható a pártpolitikusok távoltartása a pozíciótól. 
Emellett fel fogjuk állítani a kizárólag a parlament-
nek alárendelt Korrupcióellenes Ügyészséget, amely 
szervezet kizárólag a korrupciós bűncselekmé-
nyek felderítésével fog foglalkozni, és külső kont-
rollt jelent majd az általános hatáskörű ügyészség 
működése felett is. A Korrupcióellenes Ügyészség 
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vezetőjét szintén az országgyűlés választaná meg. 
Modern, szakmai alapokon és befolyásmentesen 

működő közigazgatási szervezetrendszert terem-
tünk. A Fidesz-kormányok a közigazgatásra egyre 
erősödő mértékben a „politika szolgálólányaként” 
vagy még inkább szolgájaként tekintettek, és igye-
keztek minden szervet a kormányhivatalokon ke-
resztül totális kontroll alá vonni. A Jobbik a XXI. 
századi közigazgatásra egy olyan önálló hivatás-
rendként tekint, amelynek legfőbb feladata az ál-
lampolgárok hatékony szolgálata és kizárólag a jog-
szabályoknak való megfelelés. Valódi közigazgatási 
életpályamodellt hozunk létre, és megszüntetjük a 
kormánymegbízotti pozíciót, amely egy jól fizetett 
komisszár-feladatkörként funkcionál. Az életpálya-
modell nem járhat együtt vállalhatatlan létszámle-
építésekkel, ugyanakkor a közszolgák számára anya-
gi és erkölcsi megbecsülést kell, hogy jelentsen. Az 
pedig többé nem fordulhat elő, hogy közszolgálati 
dolgozót közmunkásként alkalmazzanak.

Leépítjük a fölösleges bürokratikus szabályokat, 
és modern, a lehető legtöbb területen elektroniku-
san működő rendszert hozunk létre. A kormányhiva-
talokhoz került országos hatáskörű szakigazgatási 
szerveknek visszaadjuk az önállóságukat, és élükre 
nem politikai végrehajtókat, hanem valódi szakmai 
vezetőket nevezünk ki. A közbeszerzéseket teljesen 
átláthatóvá tesszük, és meghatározott összeghatár 
felett a közpénzek elköltéséről szóló szerződések 
érvényességi kellékeként határozzuk meg azok egy 
központi kormányzati honlapon történő nyilvános-
ságra hozatalát.

Nem ijedünk meg a végrehajtók elszámoltatásá-
tól és a végrehajtási rendszer állami kézbe vételétől. 
Teljesen egyértelmű, hogy az önálló bírósági végre-
hajtói rendszer emberileg és szakmailag megbukott, 
és ezen a helyzeten nem javított, csak rontott a Fi-
desz által bevezetett törvényi változtatás. Meggyő-
ződésünk, hogy a teljes végrehajtási rendszert állami 
kézbe kell venni, ahogy az korábban is volt, a végre-
hajtókat pedig el kell számoltatni az elkövetett sza-
bálytalanságok és törvénysértések miatt. Különösen 
indokolt ez annak tükrében, hogy a Fidesz tervbe 
vette a végrehajtói rendszer állami kézben maradt 

töredéknek, a törvényszéki végrehajtói rendszernek 
a kiszervezését is. 

Elkerülhetetlenné vált a vizsgálóbizottságok és 
parlamenti bizottságok előtt történő megjelenés el-
mulasztásának szankcionálása. Többször is hangot 
adtunk neki, és javaslatokat is benyújtottunk azért, 
hogy változzon meg a jelenlegi tarthatatlan hely-
zet: a Nemzetbiztonsági Bizottság kivételével, ahol 
a meg nem jelenés szabálysértéssé vált, egy bi-
zottsági idézés figyelmen kívül hagyásának jelenleg 
semmilyen szankciója nincsen. Véleményünk szerint 
a megjelenés szándékos elmulasztása büntetőjogi 
következményekkel kell, hogy járjon.

A közpénztolvajok elszámoltatásának jelentős 
gátja a hűtlen és hanyag kezelés törvényi tényállá-
sainak hibás mivolta. Meg kell teremteni a nemzeti 
vagyon (állami és önkormányzati vagyonelemek) 
kezelésével megbízott személyek fokozottabb bün-
tetőjogi felelősségét. A hangsúlyt a vagyonkeze-
léssel kapcsolatos kötelességszegésre, valamint a 
bekövetkezett vagyoni hátrányra kell helyezni, és 
részletesen meg kell határozni a nemzeti vagyonra 
vonatkozó vagyonkezelési kötelezettségek körét is. 

Meg kell emelni a korrupciós bűncselekmények 
büntetési tételeit. Bizonyos bűncselekmények ese-
tében megemelnénk a büntetési tételeket a hivata-
los személyek és a közmegbízatásuk felhasználá-
sával bűncselekményt elkövetők esetében, míg más 
esetben minősítő körülményként vezetnénk be az 
ilyen típusú elkövetést. Ez a hivatali vesztegetés, a 
vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljá-
rásban, a korrupciós bűncselekmény feljelentésének 
elmulasztása, a hivatali visszaélés, valamint a hanyag 
kezelés büntetőjogi tényállások esetében a bün-
tetési tételek jelentős szigorítását jelenti. A lopás, 
sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés és a költségveté-
si csalás tényállások esetében pedig minősítő kö-
rülményként határozzuk meg, ha a bűncselekményt 
hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasz-
nálásával követik el. Ebben az esetben a büntetési 
tételek két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesz-
tésre emelkednek.

A Jobbik be fogja vezetni a kötelező vagyon-
elkobzást, ha egy politikus nem tudja bizonyítani 
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a vagyona legális eredetét, ezzel együtt kötelező 
vagyonosodási vizsgálatnak fogjuk alávetni a ciklus 
elején és végén a képviselőket. Nem csak meg kell 
emelni, de ki is kell zárni a korrupciós bűncselekmé-
nyek esetében az elévülését, a külföldre menekített 
lopott javak feltárása érdekében pedig bevonnánk a 
felderítésbe a titkosszolgálatokat is. A Jobbik a vá-
lasztási győzelem után felállítja a Közpénz-vissza-
szerzési Bizottságot, amelynek az ellopott pénzek 
minél nagyobb arányban történő visszaszerzése 
lesz a feladata.

Lusztrációs törvényt vezetünk be: nemzetközi 
példák támasztják alá ennek szükségességét, mivel 
a kiszámítható, befolyásoktól mentes közélet meg-
valósulása mindannyiunk érdeke. Az ügynöklisták 
teljes nyilvánosságra hozatala, az indokolatlan titko-
sítások feloldása megkerülhetetlen, s főleg a lengyel 
minta alapján kivitelezhető.

A legsúlyosabb bűncselekmények esetében meg-
történt a büntethetőségi korhatár leszállítása, de 
meg kellene fontolni, hogy ezen életkori határt ál-
talánosságban is 12 évre csökkentsük. Ezt a külföldi 
példákon túl a modern világban hamarabb éretté és 
ezzel együtt „bűnözőképessé” váló fiatalok által el-
követett cselekményekre adott hatékonyabb válasz-
adás igénye is indokolja.

Szorosan ide kapcsoljuk a bűncselekmények ál-
dozatainak kárenyhítését. Ha az állam nem tudja 
megvédeni a polgárait, akkor felelős azért, hogy ezek 
a személyek valamilyen formában hozzájuthassanak 
az őket megillető kártérítési összeghez. Ez egyrész-
ről egy valódi jogi segítségnyújtó hálózat kiépítését 
jelenti, de beletartozik egy kártérítési alap létrehozá-
sa is, amelyhez azok a sértettek vagy hozzátartozóik 
fordulhatnának, akik nem tudták behajtani a részükre 
megítélt kártérítéseket az elkövetőkön.
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Az eddigi kormányoknak sem az ország verseny-
képességét, sem az emberek közérzetét nem sikerült 
javítaniuk. Magyarország a nemzetközi versenyké-
pességi rangsorban már nem csupán Nyugat-Euró-
pától, de a régiós versenytársaitól is leszakadóban 
van. Szintén több felmérés igazolja, hogy a magyar 
a kontinens egyik legboldogtalanabb nemzete. Az 
európai uniós támogatási transzfereknek bizonyos 
körökben átmenetileg sikerült elfedniük a magyar 
gazdaság strukturális problémáit, az egészségügy 
és oktatás teljes összeomlását, a fiatalok életkez-
désének nehézségeit és az idős korosztály egyre 
súlyosbodó megélhetési problémáit. De összes-
ségében kijelenthető: Magyarország rossz irányba 
halad. Az elmúlt 16 évben bennragadt az ország XX. 
században. Most kell változtatni. Most kell átlépni a 
XXI. századba.

A társadalom mélyszöveteiben elképesztő erózió 
kezdődött, melynek végpontja a kivándorlás felpör-
gése, a demográfiai katasztrófa és a szinte teljes 
kilátástalanság érzete. Ezért a leendő Jobbik-kor-
mány fordított megközelítést alkalmazva alapvető 
céljának tekinti a magyar társadalom egészének fel-
emelését, az életminőség radikális javítását, mindent 
a hosszú távon is fenntartható növekedés, a ma-
gyarság önmagát újjáépíteni kész ereje és az élet-
lehetőségek szélesítése alá rendelve. Mindehhez 
kiszámítható közegben és jogrendben, optimista meg-
oldási lehetőségek között és testi-szellemi egész-

I. Átlépés a XXI. századba

ségben élő polgárok jólétén keresztül vezet az út.
Nincs több elpazarolható évünk. Most kell válto-

zás! A Jobbik mint nemzeti néppárt készen áll arra, 
hogy az országot a helyes irányba vezesse és a 
magyar emberekkel közösen megkezdődhessen a 
valódi felemelkedés, hogy Magyarország végre ne 
csupán a naptárban, hanem az ország működése te-
kintetében is megkezdje a XXI. századot.

1. Stratégiai szövetséget kötünk 
a hazai mikro-, kis- és közepes 
vállalkozásokkal

Életre hívjuk a Megújuló és Versenyképesebb 
Magyarországért programot, amelynek célja a hazai 
mkkv-szektor teljes megújítása az adórendszer és a 
támogatási rendszer hatékonyságának és eredmé-
nyességének növelésével (A Jobbik nem véletlenül 
hívja e szektort rendhagyó néven: külön figyelmet 
szentelünk a talán leginkább kiszolgáltatott hely-
zetben lévő mikrovállakozások támogatására). A 
társasági adó egységesen 9 százalékra történő 
csökkentése a mkkv-szektor jelentős részén nem 
segített, s a Fidesz-kormány jellemző módon ezzel is 
a többségében külföldi tulajdonú nagyvállalatoknak, 
illetve kiterjedt oligarcha-hálózatának tett szívessé-
get, miközben a hazai cégeket csak (ettől függetle-
nül a Jobbik által is megtartandó) kozmetikai jellegű 
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segítségben részesítette. Magyarország kormánya 
így több tízmilliárd forint adókedvezményt és vissza 
nem térítendő támogatást szavatolt a multinacioná-
lis vállalatoknak alig néhány év leforgása alatt: mi 
az adókedvezmény elérésének lehetőségét a hazai 
mkkv-szektor szereplői számára is biztosítani fogjuk, 
az eddigieknél sokkal szélesebb körben.

A korábbi fiskális és monetáris eszközök nem 
elégségesek, a magyar bankrendszer további szabá-
lyozása szükséges annak érdekében, hogy az mkkv-
knak nyújtott banki hitelezési aktivitás s a folyósított 
hitelek volumene növekedjen.

Az adórendszer reformja során a hazai mkkv-k 
érdekeinek figyelembevétele egyértelműen priori-
tást élvez: csökkentjük az adóterheiket, a különböző 
bevallások rendszerét tovább egyszerűsítjük, a meg-
újult adópolitikán keresztül történő gazdaságfehérí-
téssel pedig növeljük az adóbázist. Ezenfelül olyan 
adóellenőrzési gyakorlatokat vezetünk be, amelyek 
biztosítják, hogy a hatóságok – így a NAV is – a tisz-
tességesen működő vállalkozókat és cégeket ne ter-
heljék indokolatlan módon.

Azonnali és jelentős segítséget nyújtunk a hazai 
kis- és középvállalkozásoknak: felső határt sza-
bunk a 200 millió forint alatti árbevételű cégek 
összadójának, s kiterjesztjük az átalányadózást.

Amennyiben rendelkezésre áll a beruházáshoz 
szükséges tudás (know-how) és kapacitás, a köz-
beszerzések során a hatályos európai uniós jog-
szabályoknak megfelelően, de egyértelmű előnyben 
részesítjük a magyar vállalkozásokat. A közösségi 
pályázati források igénybevételéhez szükséges ad-
minisztrációs és bürokratikus korlátokat jelentősen 
mérsékeljük, valamint a pályázatírási folyamat során 
támogatjuk a hazai tulajdonú mkkv-szektort.

Megalapítjuk az állami tulajdonban és felügye-
let alatt álló MKKV Bankot, melynek tőkeellátott-
ságát elsősorban állami forrásokból és e célra 
elérhető, így végre célzott módon felhasznált uni-
ós forrásokból biztosítjuk. A MKKV Bank elsőd-
leges célja a versenyképes, a kereskedelmi ban-
kok konstrukcióinál kedvezőbb hitelek és egyéb 
pénzügyi konstrukciók nyújtása lesz az induló, 
piacképes üzleti tervvel rendelkező, illetve jelen-

tős kezdeti beruházást igénylő mkkv-k számára. 
Létrehozzuk a Nemzeti Faktorcéget, amely átme-

neti megoldást kínálhat a számlakövetelések kivál-
tására. 

Létrehozzuk a MKKV Lízinget, amely partnercégei 
számára a banki konstrukcióknál kedvezőbb pénz-
ügyi és operatív lízingmegoldásokat kínál a vállalati 
működéshez szükséges eszközök vásárlásához.

A hazai vállalkozásokat nemzetközi összevetés-
ben is számos adónem terheli. A helyi iparűzési adó, 
a szociális és szakképzési hozzájárulás, az oszta-
lékadó s további számos kisebb adónem (például a 
cégautóadó) számából és széttagoltságából adódó-
an jelentős versenyhátránnyal küzdenek. Éppen ezért 
eltöröljük a magyar vállalkozások nehézségeit tovább 
mélyítő osztalékadót (ezt jelenleg a külföldieknek 
nem kell fizetniük, a magyar vállalkozásoknak igen), 
ezzel növelve a hazai vállalkozások versenyképessé-
gét a külföldi illetékességű vállalatokkal szemben.

A kiszámítható és versenyképes üzleti környezet 
érdekében öt évre felülről bebetonozzuk az adó-
rendszert, így nem kerülhet sor újabb átfogó terhe-
ket jelentő adó- és járulékemelésre.

2. Kiállunk a multinacionális cégek 
munkavállalóiért

Egy nyitott és modern gazdaság működésének 
elengedhetetlen feltétele, hogy az adott ország 
gazdaságának gerincét alkotó kis- és közepes vál-
lalati szektor gyarapodása mellett megvalósuljon a 
külföldi tulajdonú multinacionális vállalatoknak az 
állami szabályozással történő teljes körű együtt-
működése. Magyarországon sajnos ez a jól működő 
szimbiózis 1990 óta nem alakult ki: a multinacionális 
vállalatok fék nélküli térnyerése a hazai vállalatok 
leépülésének kárára zajlott. Az Orbán-kormány – 
folytatva a megkezdett utat – nem kezelte kiemelt 
gazdasági célként a hazai mkkv-szektor megerősíté-
sét. Ezért visszaállítjuk a kölcsönös kooperáción ala-
puló gazdasági modellt, átalakítjuk a multinacionális 
vállalatokkal történő együttműködés keretrendsze-
rét, a multicégeknél munkát vállaló honfitársaink eg-
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zisztenciális biztonságát pedig érzékelhető módon 
megerősítjük.

A multinacionális vállalatoknál dolgozó magyar 
polgárok kiszolgáltatottsága akkor is ténykérdés, ha 
közülük számosan relatíve magasabb bérhez jutnak, 
mint a hazai, túladóztatott kisvállalatoknál. Éppen 
ezért maximálisan támogatjuk a multicégek dolgo-
zóinak önszerveződését, szakszervezeti kereteik tá-
gítását.

Bár a multinacionális társaságok jelenléte a játék-
szabályok betartása esetén egyértelműen előnyös, a 
velük kötött stratégiai szerződések jó része éppen a 
korábban is ingatag versenyegyenlőséget szüntette 
meg. Így a Jobbik e megállapodásokat újratárgyalná, 
így két irányban igyekszik eredményt elérni. Egyrészt 
szeretnénk, ha a multicégek az országból éves szin-
ten ezermilliárdos nagyságrendben kivitt nyeresé-
gük után, a közteherviselés szellemében legalább 
az elvárható szintű adóbefizetéseket vállalnák. Más-
részt az új megállapodásokban kikötjük a magyar 
munkabérek – legalább az amúgy is gyenge terme-
lékenységi növekménnyel párhuzamos – emelését, 
lassú közelítését a nyugati bérszínvonalhoz.

Elengedhetetlen a Munka Törvénykönyvének fe-
lülvizsgálata, hiszen az elmúlt években ez kizárólag 
a munkaadók – azon belül is főleg a multinacioná-
lis vállalatok – érdekeit szolgálta. A munkaidő és a 
pihenőidő szabályainak módosításakor alapelvnek 
tekintjük, hogy heti negyven óra kiszámítható idő-
beosztású munkavégzés legyen az irányadó elvárás.

Ugyanezen filozófia alapján erősíteni kívánjuk a 
munkavállalók önszerveződését, szakszervezetekbe 
tömörülését is. Már a 2000-es évek eleje óta ér-
zékelhető, mennyivel kevesebb dolgozó vesz részt 
hasonló szerveződésekben, pedig a munkahelyi biz-
tonság és biztonságérzet egyértelműen romlik.

Fellépünk a tíz évvel ezelőttihez képest körülbelül 
másfélszer gyakoribb munkahelyi balesetek visz-
szaszorítása érdekében, az ellenőrzésekbe érdemi 
jogkörrel bevonjuk a szakszervezeteket is, összessé-
gében pedig megakadályozzuk a dolgozók kizsige-
relését, különös figyelemmel a munkaerőhiány által 
sújtott területekre.

A megrekedt polgárosodásnak lendületet adni, a 

gyalázatosan rossz magyar mobilitási mutatókon ja-
vítani csak akkor tudunk, ha mindannyian felismerjük, 
hogy a pártfüggetlen munkavállalói érdekvédelem 
megszilárdítása ennek egyik kulcseleme. A jól po-
zícionált, megerősített szakszervezetiség nagyban 
segítené a foglalkoztatási viszonyok javítását, hiszen 
csökkentené az alkalmazottakon nyerészkedő cégek 
tisztességtelen versenyelőnyét a normális munka-
vállalói környezetet biztosító munkaadókkal szem-
ben. Mindez viszont állami segítséget kíván, amit a 
párbeszédi intézményrendszer finanszírozásával is 
támogatni fogunk. A legnagyobb társadalmi csoport 
– a munkavállalók – érdekvédelmének ügye az egyik 
leghangsúlyosabb nemzeti kérdés, ezért annak mű-
ködése az eddigieknél több forrást igényel. Ennek 
előteremtését nem háríthatjuk az alulfizetett magyar 
dolgozókra vagy a meggyengített szakszervezetek-
re, hanem a költségvetés feladatául szabjuk.

A vizsgálatok szerint a multinacionális társasá-
gok mintegy 40 százaléka egyetlen fillért sem for-
dít dolgozóinak képzésére. Ezzel szemben a Jobbik 
bátorítaná a munkavállalók képességeinek folya-
matos fejlesztését, hogy minél nagyobb hozzáadott 
értékkel gazdagíthassák mind alkalmazójukat, mind a 
nemzetgazdaságot.

A szakképzés átalakítását a piaci igényeknek 
megfelelő módon képzeljük el. Csak a tudásalapú 
gazdaság, az innovatív munkahelyek betöltésére 
képes dolgozók lesznek azok, akik a világgazdaság 
hierarchikus piramisán feljebb emelhetik Magyaror-
szágot. Mivel a szakképzést semmilyen indokkal nem 
lehet egyoldalúan alárendelni a nagyvállalati diktá-
tumoknak, különösen fontos, hogy a szakképzésbe 
kerülő diákok ne érezzék úgy, hogy az ilyen iskolatí-
pus választásával oktatási karrierjük zsákutcába ért, 
tehát elengedhetetlen a jelenlegi szelektivitással 
szemben a rugalmas tanulási utakat és így a társa-
dalmi mobilitást is biztosító, átjárható iskolarendszer 
kialakítása.

A Jobbik vallja, hogy az elesett, leszakadt társadal-
mi rétegek felemelésének egyik hangsúlyos terepe a 
megfelelő szakképzés. De az a családi környezet, az 
a szociokulturális közeg, ahonnan a diákok általában 
a szakképzésbe érkeznek, gyakran alapvető tanulási 
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és szociális kompetenciákkal sem vértezi fel őket, így 
a nevelésnek a jelenleginél – időben és tartalmában 
is – komolyabb szerep kell, hogy jusson, hiszen az 
integrációs célok, a hosszú távú társadalmi érdekek 
is ezt kívánják meg.

3. Befektetünk a jövőbe:
emberközpontú, méltó, XXI. századi 
egészségügyet építünk

A Jobbik nem csupán szerkezeti reformokat ígér, 
hanem sokkal inkább politikai hozzáállást illető vál-
tozást az egészségügyet érintő közgondolkodás-
sal kapcsolatban – ez az alapfeltétele annak, hogy 
végre elinduljunk előre. Magyarországon ugyanis 
egy napjainkban született férfi születéskor várható 
élettartama 72,3 év, míg egy ugyanekkor született 
nőé 79,4 év. Európai összehasonlításban ez sajnos 
kirívóan alacsony számot jelent, az átlaghoz képest 
pedig (amely férfiaknál 78,1 év nőknél 83,6 év) jelen-
tős lemaradást tükröz. Hasonlóan nagy lemaradást 
mutat a 65 éves kor után várható élettartam is, amely 
a férfiaknál 3,8 évvel, nőknél 3 évvel marad el az uni-
ós átlagtól: férfiaknál 18,2 év, míg nőknél 21,6 év. Ezt 
a szakadékot ráadásul konzerválták: a nemzeti össz-
termék arányában mért egészségügyi közkiadások a 
visegrádi országokkal összehasonlítva igen alacso-
nyak, a GDP 4,8 százalékát teszik ki. 

Hazánkban 2015-ben az egy főre eső egészség-
ügyi költések kétharmadát (66,7 százalékát) adták a 
közkiadások, a további magánkiadás volt. Különösen 
szomorú tendencia rajzolódik ki azáltal, hogy az el-
múlt tíz évben 4 százalékkal nőtt a háztartások hoz-
zájárulása az egészségügyi közkiadásokhoz. E terü-
let a pénztárcánkat is komolyan megterheli: a KSH 
becslései szerint a háztartások jövedelmük 5 szá-
zalékát fordítják egészségügyi jellegű kiadásokra. 
Mindezek felett a rendszerben igen komoly struktu-
rális vákuumok, hiányok alakultak ki, főleg a szakdol-
gozók területén. Az ellátórendszerben tevékenykedő 
valamennyi egészségügyi dolgozó korfája – kor sze-
rinti számeloszlásuk – úgyszintén kedvezőtlen képet 
mutat, ami hosszú távon azzal fenyeget, hogy az ed-

diginél is komolyabb dolgozói létszámcsökkenéssel 
kell számolni és tervezni. Riasztóan hat, hogy eköz-
ben a nyilvántartott orvosok fele 50 év feletti.

Rendszerszintű célként a 7 százalékos GDP-ará-
nyos egészségügyi közkiadás elérése lenne ideális, 
tehát legalább 2 százalékkal magasabb szint, mint a 
jelenlegi ráfordításoké. Ennek elérése (azaz a közfi-
nanszírozás emelése) egy cikluson belül megvalósí-
tandó cél, míg fenntartása és fenntartható emelése 
hosszú távú gazdasági perspektíva. 

Általános célként jelöljük meg a születéskor vár-
ható élettartam növelését, illetve annak lehetővé té-
telét, hogy az élveszületések száma emelkedésnek 
indulhasson. A Jobbik egészségügyi programjának 
középpontjában az egészségmegőrzés és a beteg-
ségmegelőzés áll. Ezzel a két fókuszterülettel lehet 
csak elérni, hogy nagyobb mértékben csökkenjen a 
különbség az átlagos európai és a magyar születés-
kor várható élettartam között.

Halaszthatatlan feladat az alapellátásban előállt 
emberierőforrás-hiány kezelése. Meg kell erősíteni 
a háziorvosi rendszer „kapuőr” és „betegmenedzser” 
szerepét, hogy a magasabb progresszivitási szintre 
csak azok a betegek kerüljenek, akiknél ez elkerülhe-
tetlen. Szükséges az alapellátás szakmai megerősí-
tése is, mert relatíve ez a legolcsóbb ellátás, fejlesz-
tése pedig tehermentesíti a drága intézeti ellátást. 

A háziorvosi praxisok fizikai és tartalmi kiürese-
dését csak a hivatás presztízsének növelésével lehet 
megállítani, ezért új alapokra helyezzük az alapel-
látás finanszírozását. Ennek keretében nemcsak a 
háziorvosi praxisok után járó finanszírozási díjat kell 
megemelni, de biztosítani kell az orvos mellett dol-
gozó személyzet fizetésének emelését is. A vidéki 
praxisok kiüresedésének megállítása és feltöltése 
érdekében szakmai vitára bocsátanánk, hogy a fi-
nanszírozási díjat a hátrányos helyzetű települé-
seken szorzókkal emeljük-e meg, ami vonzerőt je-
lenthetne az egyébként nehezebb munkavégzési 
körülmények ellenére is.

Az alapellátás fontos része a fogorvosi ellátás és 
a gyermek- és iskolafogorvosi szolgáltatás, amely 
az elmúlt években semmilyen többletforrásban nem 
részesült. Az ingyenes fogorvoslásra vonatkozó el-
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képzeléseinket a szükséges fogpótlás ingyenes mi-
voltára is értjük.

Kiemelten kell kezelni a járóbeteg-szakrendelé-
sek egynapos sebészeti kapacitásának kérdését.

Felül kell vizsgálni, hogy a korábban struktúra-
váltásra ítélt, valójában szolgáltatásaiktól javarészt 
megfosztott kisvárosi kórházak tevékenységei mi-
lyen keretekben állíthatók vissza.

A fiatalok egészsége és biztonsága érdekében a 
Jobbik kiemelten fontosnak tartja a drogprevenciós 
intézkedéseket, megelőző felvilágosítást biztosít-
va a kábítószerek károsító hatása és a biztonságos 
szórakozás kapcsán. Miközben az elmúlt években 
az új, veszélyesen olcsó pszichoaktív szerek hatá-
sára a hazai kábítószerpiac teljesen átrendeződött, 
a drogpolitikában továbbra is fejetlenséget, káoszt 
tapasztalni. A Jobbik meglátása szerint olyan hatá-
rozott drogpolitikára van szükség, amellyel kormá-
nyokon átívelő módon, az érintett szervezetek stabil 
működését elősegítve tudjuk visszaszorítani a drog-
használatot.

4. Történelmi jelentőségű otthonteremtési 
és életkezdési programot indítunk a fiatalok 
itthon maradásáért

Az elképesztő méreteket öltő, a harmadik Or-
bán-kormány alatt 600 ezer főt közvetlenül érintő 
kivándorlási spirált jellemzően három tényező erő-
síti: a minőségi munkahelyek hiánya, kisebb részben 
a taníttatással kapcsolatos költségek növekedése 
és problémák elmélyülése, végül pedig a harma-
dik, a talán a legkönnyebben fejleszthető terület: 
az önálló otthon elérhetetlen mivolta. A szélesebb 
tömegek számára nemhogy a saját családi ház vált 
vágyott álommá segítség nélkül, de egy nagyvárosi 
albérlet ára is százezer forint fölé kúszott, így az 
önálló életkezdés lehetőségei is fájó módon korlá-
tozottak. A korrupció és a kilátástalanság egyfajta 
fullasztó légkörrel párosul, amelyben csak akkor 
lehet érvényesülni, ha valaki a fideszes kapcsolat-
rendszerhez tartozik – ha nem, akkor az illető lehet 
bármilyen tehetséges és elhivatott, nem fog tudni 

érvényesülni, illetve megalapozni a saját jövőjét, 
otthonát.

A Jobbik ezen változtatna egy olyan – állami 
bérlakásépítési rendszerrel karöltve működő – ott-
honteremtési program segítségével, amely bármely 
dolgozó, dolgozni szándékozó család számára köny-
nyen elérhető. Ennek értelmében a résztvevők a pia-
ci ár akár harmadáért bérelhetnének lakást, majd pár 
év után azt bekerülési értéken vásárolhatnák meg 
igen kedvező, teljes mértékben kamattámogatott, ál-
lami hátterű forinthitel segítségével.

Rendszerünk több irányban is pozitívan hatna: 
számos új bérlakást, házat és vidéki otthont terem-
tene. Emellett hatalmas tőkeinjekciót és lökést adna 
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontos-
ságú építőiparnak. Végül felmérjük az üresen álló 
hazai ingatlanvagyont, s megvizsgáljuk, hogy a több 
százezer üres hazai lakás és ház mekkora hányada 
vonható be az otthonteremtési programba. Ezen a 
ponton nyújthatunk újabb segítő kezet azoknak a hi-
telkárosultaknak is, akik sajnálatos módon már elve-
szítették otthonukat.

Mind a bérlakásépítési, mind a felújítási munkák 
során elsősorban minősített hazai vállalkozókkal 
dolgoznánk, s a beszállítói fronton is hazai cégek-
kel szerződnénk. Emellett központi anyagbeszerzést 
tervezünk, ami a legolcsóbb formává válhat, s báto-
rítjuk, hogy a beszállítók tömörüljenek klaszterekbe, 
ezzel is javítva versenyképességüket és áraikat.

A program segítségével 2024-ig majd’ minden, 
a társadalmi beilleszkedésre hajlandó magyar lak-
hatása megoldhatóvá válna, ráadásul az ingatlanok 
célzott elhelyezésével a ma még deprivált régiók, 
kiüresedett városrészek is feltámaszthatók lenné-
nek – utóbbiak esetében külön hangsúlyt fordítunk 
a felújításokra.

További, a fiatalok életkezdését megkönnyítő ja-
vaslataink értelemszerűen az oktatási gondokra is 
kitérnek: a diákhitel kapcsán kiszélesítjük a diákhi-
tel-elengedés lehetőségét, a gyermekeket válla-
ló nők mellett a férfiak számára is biztosítjuk ezt a 
támogatást. Vissza kell térni a hitel eredeti céljához: 
ez a konstrukció csak a leginkább rászorult, felső-
oktatási tanulmányait enélkül elvégezni nem tudó 
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fiatalok számára legyen érdemi segítség, amelyet 
kamattámogatással vehetnek igénybe, de évtizedes 
tehertétel nélkül. Emellett szükség van az egyoldalú, 
kizárólag az előnyöket bemutatni hivatott marketing 
helyett egy reális képet festő, a hitel következményeit 
és veszélyeit is őszintén bemutató tájékoztatásra.

A Jobbik kiemelt figyelmet fordít a fiatal, pályakez-
dő vállalkozók támogatására. A pályakezdők alkal-
mazására adó- és járulékmentes kedvezményeket 
vezetünk be, valamint népszerűsítjük a vállalkozói 
létformát. A már meglévő programokat és környeze-
tet tovább erősítjük, s szigorítjuk a programok meg-
valósulásának és eredményességének felügyeletét 
annak érdekében, hogy elkerüljük azt a lehetetlen 
helyzetet, ami az Orbán-kormány ilyen jellegű prog-
ramjai körül kialakult.

Bár az ilyen feladatvállalás inkább bevezető jel-
legű a munka világa felé, a Jobbik elkötelezett a 
fiatalok önkéntes munka keretében történő foglal-
koztatása mellett, amely kapcsán a hangsúlyt a belső 
motivációra helyezzük. Az önkéntes munka révén cé-
lunk, hogy a pályakezdők így tapasztalatot szerezze-
nek a munkaerőpiacon, különféle munkahelyeket és 
foglalkozásokat ismerjenek meg, munkavégzéshez 
szükséges kulcsképességeik és készségeik fejlődje-
nek, tanulási és munkamotivációjuk pedig erősödjön.

Mindenki számára ingyenessé tesszük a B kate-
góriás jogosítvány megszerzését, hiszen ez nagyban 
segítheti sokak munkához jutását, előmenetelét, és 
hozzájárulhat a szegénységből történő felemelke-
déshez is. Ennek értelmében vizsgázni természete-
sen ugyanúgy kell, ám nemcsak a vizsgadíjak, hanem 
a felkészüléshez szükséges eszközök és tanfolya-
mok is ingyenessé válnának. Ahogy az érettségihez, 
diplomához vagy a nyelvvizsgához jutást, úgy a jo-
gosítványhoz jutást sem az emberek pénztárcájától 
tennénk függővé.

5. Diákközpontú oktatási forradalmat 
hirdetünk

Egy ország társadalmi jólétének egyik legmegha-
tározóbb tényezője az oktatási intézményrendszer 

színvonala. Számos ország – például Szingapúr vagy 
Svédország – oktatáspolitikájának példája igazolja, 
hogy a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét el-
éréséhez vezető út az állampolgárok magas színvo-
nalú képzéshez történő hozzáférésének biztosítása. 
Az eddigi kormányzatok nem így gondolták: a forrá-
sok szűkösségéből és a működtetési keretrendszer-
ből adódóan az alap-, a közép- és a felsőoktatás mi-
nőségének drasztikus romlásával szembesülhetünk, 
mely folyamatot az egyes nemzetközi felméréseken 
megszerzett, sajnálatos módon egyre alacsonyabb 
pontszámok igazolják vissza. Ezért új alapokra he-
lyezzük a teljes magyar oktatási rendszert, s a költ-
ségvetés tervezése során kiemelt támogatásban ré-
szesítjük az ide sorolható intézményeket. 

A XXI. században az iskola nem csupán ismeret-
átadási hely, hanem egyben az egyik legfontosabb 
szocializációs tér is. Nemcsak tudást, hanem maga-
tartásmintákat, emberi kapcsolatokat, az együttélés 
szabályait is meg kell tanulniuk a gyerekeknek, így 
ezen alapállásra épülve kell meghozni az oktatáspo-
litikai döntéseket. 

A Jobbik elképzelései szerint az integrált oktatás 
mindenáron való erőltetése helyett elképzelhetőek 
olyan esetek, amikor párhuzamos osztályok vagy in-
tézmények működtetése válik indokolttá. (Az erősza-
kos integráció a szakemberek tapasztalatai szerint 
sokszor szegregációt von maga után.) Ennek kialakí-
tásába, az irányvonal meghatározásába jól felkészült 
magyar szakembereket kell bevonni.

A deviáns magatartási formákat és az iskolai erő-
szakot keményen szankcionáljuk. A pedagógus ki-
szolgáltatott helyzetét megszüntetjük, az osztálybeli 
és az iskolai rend fenntartásában nagyobb intézke-
dési jogkört biztosítunk. Külön stratégiát kell kialakí-
tani az egyre riasztóbb méreteket öltő, de nagyobb-
részt látenciában maradó iskolai droghasználat és a 
nemi erőszak különböző formáinak terjedésére. 

A pedagógiai munkát segítők számaránya ha-
zánkban körülbelül az OECD-átlag egyharmada, így 
tanáraink, tanítóink szinte többet foglalkoznak admi-
nisztratív feladatokkal, mint nevelési-oktatási mun-
káikkal. A pedagógusoknak valódi életpályát kíná-
lunk, amely a diplomás átlagot elérő bérnövekedés 
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mellett olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a 
pályán eltöltött idő, a megszerzett tudás, a többlet-
feladatok vállalása, a speciális körülmények között 
végzett munka, valamint a gyermekek tudásához 
hozzáadott érték. A konkrétumok kialakítása a szak-
ma bevonásával, konszenzussal kell, hogy történjen.

A Jobbik szerint különös gondot kell fordítani a 
nyelvoktatásra is. Ezen a téren Európa sereghajtói 
közé tartozunk. Elképzeléseink szerint a magyar ta-
nulóknak az általános iskolában egy, középiskolában 
pedig két idegen nyelvet kell elsajátítaniuk magas 
szinten, és ehhez ötödik osztálytól a kiscsoportos 
nyelvoktatás kereteinek lehetőségeit is szükséges 
biztosítani.

Azt szeretnénk, hogy az állami felsőoktatási intéz-
mények biztosítsanak ingyenes nyelvoktatást a dip-
lomához feltételként szabott nyelvvizsga szintjéig, 
illetve növeljék az idegen nyelven meghirdetett kur-
zusok számát! Számos európai országhoz hasonló-
an támogatjuk, hogy a televízióban nálunk is legyen 
megtekinthető több szinkronizálás nélküli film, mert 
ez kimutatható módon segíti a nyelvtanulást. 

A nyelvtanközpontúság helyett a hangsúlyt a 
kommunikációra szükséges helyezni, és a változó, 
XXI. századi körülményeket figyelembe vevő nyelv-
oktatási szemléletet kell érvényesíteni.

Jelentősen növelni kívánjuk a hallgatói juttatások 
összegét, a hallgatók anyagi biztonságát, mivel ezt a 
folyamatot az elmúlt tíz évben teljes mértékben elha-
nyagolták. Felülvizsgáljuk és igazságosabbá tesszük 
az átjárás lehetőségét az államilag finanszírozott és 
az önköltséges képzések között. A hiányszakmákba 
magasabb ösztöndíjjal is csábítjuk a jelentkezőket. 
Szorgalmazni fogjuk, hogy a települési önkormány-
zatok ösztöndíjakkal támogathassák a kiemelt köz-
szolgáltatásnak számító területeken tanulmányokat 
folytató hallgatókat, akik tanulmányaik végeztével az 
adott településen kezdenék meg munkájukat.

Online tananyagok és szakoktatási anyagok hasz-
nálatát is előírjuk a XXI. századi oktatási kultúra spe-
cifikumainak megfelelően.

6. Nyugodt időskort biztosítunk 
honfitársaink számára

A nyugdíjaskor egy munkás élet lezárása és egy új 
életciklus kezdete. Hisszük és valljuk, hogy az egész-
ségben és boldogságban eltöltendő időskor az élet 
beteljesedését jelenti. Célunk, hogy minden nyugdí-
jas honfitársunknak nyugodt és teljes időskort tud-
junk biztosítani. Ennek elérése érdekében elenged-
hetetlen a nyugdíjrendszer igazságos átalakítása, az 
idősellátás színvonalának jelentős emelése, összes-
ségében az idős korosztály társadalmi megbecsülé-
sének helyreállítása.

Az Orbán-kormány a munkáltatói nyugdíjjárulékot 
átkeresztelte szociális hozzájárulási adóvá. Szüksé-
gesnek tartjuk visszaállítani a korábbi állapotot, így az 
említett adót kivezetjük, helyette pedig visszatérünk 
a korábban használt munkaadói nyugdíjjárulékra. 

Fontosnak tartjuk az egyéni nyugdíjszámla be-
vezetését. Ennek csak a munkaadói nyugdíjjárulék 
visszavezetése után van értelme, hiszen csak ekkor 
lehet tudni, pontosan mekkora járulék keletkezik 
a dolgozó után, és mekkora nyugdíjra számíthat. A 
nyugdíjtudatosság irányába történő lépés ez, hiszen 
terveink szerint ennek nyomán mindenki tudatosan 
tervezheti az életét, mivel akár éves bontásban látja, 
milyen mértékű nyugdíjösszegre számíthat nyugdí-
jas éveiben.

Méltányos, differenciált nyugdíjemelést vezetünk 
be. Az alacsony keresetek miatt egyre többen kerül-
nek ki a munkaerőpiacról alacsony nyugdíjjal. Ennek 
következtében a nyugdíjasszegénység folyamato-
san növekszik. Ahogy az aktív korúak munkabértől 
munkabérig élnek, úgy jellemzően a nyugdíjasok 
sem rendelkeznek tartalékkal. Egy váratlan beteg-
ség és az azzal járó kiadások a tartalékok hiányában 
elindíthatják a nyugdíjasokat az egzisztenciális lej-
tőn, amit egy tisztességes társadalmi rendszer nem 
nézhet tétlenül.

A Jobbik régi követelése, hogy a megszületett és 
kitanított gyermekek után szülői nyugdíj-kiegészí-
tést vezessenek be.

Negyven év munkában eltöltött idő után a fér-
fiak számára is lehetővé tennénk, hogy nyugdíjba 
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vonuljanak. Ezzel összefüggésben elindítanánk egy 
korkedvezményes nyugdíjrendszert, a kedvezmé-
nyeket munkaköri lebontásban megállapítva.

Felszámoljuk a nyugdíjasok kereseti korlátozását. 
A Fidesz olyan jogszabályokat vezetett be, amelyek 
értelmében ha egy nő kedvezménnyel megy nyug-
díjba, esetleg egy nyugdíjas szolgálati járandóság-
ban részesül és újból munkába áll, akkor nagyon 
komoly hátrány érheti. Ezt megváltoztatnánk, az ide 
vonatkozó jogszabályt kivezetnénk.

A nyugdíjas-társadalmat leginkább érdeklő kérdés 
minden évben a nyugdíjemelés mértéke. Magyaror-
szágon a GDP-hez viszonyított, nyugdíjakra fordított 
összeg is drasztikusan csökkent. 2009-ben a GDP 11 
százalékát költöttük nyugdíjra, míg öt évvel később 

már csak 9 százalékát, és ez az arány azóta tovább 
csökkent. A cél nem lehet más, mint elérni egy olyan 
átlagos nyugdíjszintet, amely tisztességes megélhe-
tést biztosít, ezért bevezetjük a Magyar Indexálást. 
Ez a nyugdíjas fogyasztói kosár éves inflációján és 
az éves reálbér-emelkedés növekedésén alapulna.

A növekvő számú időskorú otthoni ellátása egyre 
nagyobb nehézségek elé állítja a magyar társadal-
mat. A Fidesz–KDNP-kormányzat tovább szigorította 
az ellátásra jogosultság feltételeit. Az otthoni idős-
ellátás hatékonysága és költségének csökkentése 
a technikai fejlődésnek köszönhetően jelentősen 
javítható. A jelzőrendszeres szolgálat modernebbé 
tételével az idősek alapvető életfunkciói emberi be-
avatkozás nélkül is figyelemmel követhetők.
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1. A kétarcú magyar gazdaság

2010-től a Fidesz-kormányok politikájában a kül-
ső érdekeknek történő megfelelés felszámolása ki-
zárólagosan kommunikációs szinten valósult meg, a 
gyakorlatban tovább folytatódott a külföldi akarat 
érvényesülésének támogatása, kiegészülve a bel-
ső, kormányhoz hű oligarchák szinte kizárólagos 
érdekérvényesülésével. Az állami földbérleti rend-
szer átalakításával továbbra is vásárolhattak magyar 
földterületet külföldiek, bár a legjelentősebb részt 
a Fidesz-kormány vállalkozóbirodalma hasította ki 
magának. A közbeszerzéseket pedig a kormányzati 
vezetők éppen kedvenc, szinte minden iparágban 
tevékenykedő oligarchái nyerték el, számtalan eset-
ben egy védernyőt biztosító konzorcium égisze alatt. 
A korrupciós folyamatok során eltüntetett adófizetői 
forintok lehetővé tették, hogy a Fidesz vezetőségé-
hez tartozó rokonok és jóbarátok állami bankot, kü-
lönböző jelentős operációval rendelkező pénzügyi 
vállalkozásokat, hoteleket, médiavállalatokat vagy 
akár éppen sörfőzdét vásároljanak. Ráadásul az or-
szág finanszírozásának biztosítása – mint kiemelt 
kormányzati cél – mögé bújva a Fidesz-kormányzat 
bevezette a letelepedési kötvényt, ami gazdasági 
szempontból indokolatlan volt, hiszen a kormány az 
állampapírpiacról is biztosíthatta volna ezt a pénz-
mennyiséget kedvezőbb feltételek mellett. A konst-
rukció keretében a Fidesz-klientúra által támogatott, 

II. Magyar szívvel

javarészt offshore paradicsomban bejegyzett közve-
títő cégek több százmilliárd forint közvetítői jutalék-
ra tettek szert.

A Fidesz által követendőnek ítélt illiberális gaz-
daságpolitika meghirdetése ellenére Magyarország 
gazdasági teljesítménye – az általános fellendülés 
ellenére – nem látszik közeledni a nyugat-euró-
pai országok gazdasági teljesítményéhez, továbbá 
jelentősen elmarad a környező, volt szocialista or-
szágok (V4) teljesítményétől és életszínvonalától is. 
A különböző versenyképességi indexeken hazánk 
folyamatosan rosszabb helyezést ér el – a beáramló 
európai uniós ezermilliárdok ellenére is. A korrupció-
érzékelési indexeken évről évre szintén rosszabbul 
teljesítünk, Jordániával és Romániával azonos helye-
zést foglalva el.

A Fidesz-kormány a munkanélküliségi statiszti-
kai adatokat többek között (a külföldön dolgozók 
és a diákmunkások mellett) a közmunkaprogram 
keretében foglalkoztatottak számával manipulálta. 
A közmunkások versenyszférába történő átterelé-
se pedig egyértelműen kudarcot vallott. Az állam-
adósság, amelynek a GDP-hez viszonyított értéke 
az első Orbán-kormány alatt csökkenni kezdett, is-
mét 80 százalék közelébe nőtt. A magyar állampol-
gároktól történt 3000 milliárd forintnyi elvonás, a 
magánnyugdíjpénztári vagyon államosítása ellenére 
pedig az államadósság pályájának csökkenése lassú.
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2. A duális gazdasági szerkezet 
aránytalanságainak lebontása

Az 1990-es éveket követő kormányzatok gazda-
ságpolitikai iskolája a külföldi gazdasági érdekelt-
ségeket és a külföldi illetőségű vállalatokat hozta 
helyzetbe, míg a Fidesz-kormány a saját, belföldi 
oligarcháit és a külföldi nagyvállalatokat részesí-
tette előnyben a hazai nemzetgazdasági érdekek-
kel és hazai tulajdonú és irányítású vállalkozásokkal 
szemben. A hazai vállalatok gazdasági teljesítményét 
negatívan érintő gazdaságpolitikai eszközök, mint az 
állami vállalatok privatizációja, az adópolitika, a köz-
vetlen állami támogatások egyoldalú szétosztása és 
a kamatpolitika, továbbá a korrupción alapuló for-
rás- és megrendeléselosztás eredménye egy olyan 
kétpólusú Magyarország, ahol a külföldi illetékessé-
gű tőkeerős multinacionális vállalatok és a Fidesz-
oligarchák vállalatbirodalmai tovább erősödtek, ez-
zel szemben a hazai vállalkozók és mkkv-k számos 
iparágban jelenleg is a működőképesség határán 
mozognak. Eközben a multinacionális vállalatok 
továbbra is zavartalanul utalhatják el profitjukat a 
külföldi központnak, illetve az adóparadicsomokban 
található offshore cégek számláira. Ennek fényében 
rendhagyó, hogy a Fidesz-kormány kizárólagosan 
ezen multikkal kötött stratégiai megállapodásokat 
(melyek egy részét ráadásul titkosították), kihagyva 
azt az mkkv-szektort, amely a magyar munkaválla-
lók több mint 70 százalékát foglalkoztatja. A külföldi, 
multinacionális – elsősorban autóipari – vállalatok 
adókedvezmények és vissza nem térítendő támo-
gatások formájában történő dotálása évente több 
tízmilliárd forintot tesz ki, ezzel szemben az mkkv-
szektor szereplői sokszor teljesíthetetlen feltételek 
mellett sem jutnak forráshoz. A fentiek okán a Job-
bik kiemelt célja, hogy az adózás elkerülésével ki-
vitt nyereség mérhető részét a közteherviselés alá 
vonja, és a multinacionális cégek által befizetett adó 
aránya középtávon ne maradjon el a régióban vizs-
gált átlagtól.

A multinacionális vállalatok magyarországi mű-
ködése megannyi egyéb járulékos kárral is járt. Tel-
jes történelmi hagyományokkal rendelkező hazai 

iparágak szűntek meg, elbocsátott munkavállalók 
tízezrei szembesültek munkahelyük elvesztésével 
– olyan korábban ismeretlen szavak ismételgetése 
mellett, mint a racionalizálás, reorganizáció, költség-
hatékonyság vagy regionális konszolidáció. Leépült 
a gépipar, megszűnt a buszgyártás, húzóágazatokat 
számoltak fel hihetetlen sebességgel. A leendő Job-
bik-kormány újjáépíti a korábban prosperáló hazai 
iparágakat minőségi munkahelyek tíz- és százezrei-
nek létrehozásával.

A fent taglalt bajokat tetézi, hogy az érintett kül-
földi cégek ugyanazokat a termékeket jellemző mó-
don eltérő minőségben kínálják a nyugati és a keleti 
piacokon, ezért a nemzeti néppárt egy monitoring-
rendszer felállításán keresztül szankcionálja a kettős 
mércét, majd szabályozása által kötelező módon je-
lölteti, feltüntetteti az eltéréseket, s felszámoltatja az 
indokolatlan „spórolást”.

A Fidesz-kormányoknál intenzívebben támogatjuk 
az induló startup-vállalkozásokat. Ennek érdekében 
több állami tulajdonú kockázati tőkealap felállítására 
kerül sor.

Felállítjuk az Állami Garanciakeretet, amellyel tá-
mogatni fogjuk az mkkv-k számára a külső finanszí-
rozáshoz történő hozzáférést, kiemelt szerepet biz-
tosítva az innovatív vagy fejlesztési tevékenységet 
végző cégeknek.   

A Jobbik-kormány a hazai tulajdonú vállalatokkal 
köt majd stratégiai szerződést. A külföldi tulajdonú 
multinacionális vállalatokkal korábban megkötött 
megállapodásokat pedig úgy módosítjuk, hogy a vál-
lalásaikban valóban és hangsúlyosan szerepeljen az 
uniós átlaghoz való fokozatos bérfelzárkózás, a ma-
gyar beszállítók arányának növelése, illetve a hazai 
mkkv-knak az értékláncba magasabb szinten törté-
nő bekapcsolása (például közös kutatás és fejlesztés 
útján), továbbá a nyereség egy részének Magyaror-
szágon történő befektetése.

A minimálbér, a garantált bérminimum meghatá-
rozása során szorosabban együttműködünk a ver-
senyszférával, a konzultációs fórumra meghívást 
kapnak a kisebb vállalatok képviselői is.

Állami támogatással létrehozott integrátori prog-
ramokat indítunk annak érdekében, hogy a hazai 
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mkkv-szektor szereplői új, illetve erősebb pozíciókat 
szerezhessenek a globális ellátási és értékláncban.

Az online pénztárgépek rendszerére történő át-
állás – beleértve a gép és az adatátvitelt biztosító 
szolgáltatás megvásárlását – jelentős költségnöve-
kedést okozott a tisztességesen működő vállalatok 
számára, így a jövőben ingyenesen biztosítjuk az 
adatátvitelt a vállalkozások számára.

A bevezetésre kerülő online számlázó program 
rendszeréhez szükséges infrastruktúrát ingyenesen 
biztosítjuk a vállalkozások számára. Az informatikai 
megoldás alapját képező szoftver a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal informatikai rendszerébe integrált, annak 
felületén működő, a legkorszerűbb biztonsági véde-
lemmel ellátott megoldás lesz. 

Eltöröljük a vállalati mobiltelefon használatát ter-
helő személyi jövedelemadót és egészségügyi hoz-
zájárulást, így biztosítva a vállalati telefonhasználat 
tényleges adómentességét, hozzájárulva a vállala-
tok terheinek további csökkentéséhez.

A munkába járás és a lakhatási költség fedezé-
sére szolgáló cafeteria adóterhelését töredékére 
csökkentjük, ezáltal elősegítve a munkavállalók mo-
bilitását, tovább csökkentve a vállalatokat terhelő 
adók mértékét.

A foglalkoztatás adminisztrációját lényegesen 
egyszerűbbé tesszük, kiszélesítjük az online, akár 
mobiltelefonról történő ügyintézés lehetőségét.

A telephely létesítésével és engedélyeztetésével 
kapcsolatos illetékeket eltöröljük.

Az üzemorvosi költségeket nullára csökkentjük.
A különböző műszaki minősítések megszerzé-

sének folyamatát egyszerűsítjük és felgyorsítjuk, a 
megszerzés költségeit állami forrásokból dotáció-
ban részesítjük.

A vállalati gépjárműhasználat során a kötelezően 
vezetett menetlevelet megszüntetjük, ezáltal tovább 
csökkentve a vállalatok adminisztrációs terheit.

Újraindítjuk a Növekedési Hitelprogramot (NHP) 
az ipar, mezőgazdaság és turizmus területén.

A növekedési adóhitel konstrukcióját finom-
hangoljuk, illetve kiterjesztjük az mkkv-szektorra.

A munkaerőpiaci mennyiségi és minőségi kritériu-
moknak történő megfelelés és a valódi szükségletek 

érdekében bevezetjük a munkaerőpiaci szükséglet-
alapú képzési támogatás rendszerét.

3. Nemzetgazdasági ágazataink 
megerősítése a „több lábon állásért”

A 2010-ben kétharmados többséggel hatalomra 
került második Orbán-kormány a rendkívüli mértékű 
felhatalmazással sem tudott érdemi fordulatot elérni, 
Magyarországot az olcsó munkaerő fogalmával tet-
te egyenlővé, s külföldön jellemző módon autóipari 
összeszerelő üzemként tekintenek ránk. Az Orbán-
kormány több tízmilliárd forint adókedvezményben 
és vissza nem térítendő támogatásban részesítette 
az autóipari vállalatokat, kihagyva a magyar tulaj-
donú, mkkv-szektorhoz sorolt kisebb beszállítókat 
a kedvezményezettek köréből. Egy egészséges gaz-
dasági szerkezet kialakításához és fenntartásához a 
gazdasági diverzifikáció eszközéhez kell folyamodni, 
hiszen a jelenlegi, túlságosan erős iparági függő-
ségi viszony egyértelműen kockázatos. Továbbá az 
európai uniós források beáramlására és a külföldön 
dolgozó honfitársaink általi transzferre alapozott 
gazdaságpolitika hosszú távon zsákutcába vezet. A 
magyar gazdaság diverzifikációja mellett az autóipar 
támogatásának szükségessége megkérdőjelezhe-
tetlen: a leendő Jobbik-kormány a támogatási esz-
közök széles eszköztárát kívánja bevetni e területen. 

Megszüntetjük a dohánytermékek forgalmazásá-
ra vonatkozó, baráti alapon szétosztott koncessziók 
világát, visszaállítva a dohánytermékek forgalmazá-
sára vonatkozó korábbi modellt. 

Tartós beszállítói programokat indítunk az ipari és 
mezőgazdasági kapacitások kiépülése érdekében, 
ahol az állam és az önkormányzati szektor tartós, ga-
rantált keresletet mutat fel az ezeken a területeken 
dolgozó magyar mkkv-k számára. A tartós beszállí-
tó program megrendelésállományával kiszámítható 
jövőt biztosíthatunk ezen hazai szereplőknek, katali-
zátorként segítve a termelékenységet és versenyké-
pességet növelő fejlesztéseket.

A hazai tulajdonú beszállító vállalatokat is adó-
kedvezményben részesítjük, támogatjuk az autóipari 
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beszállító vállalatok vertikális és horizontális integ-
rációját, valamint megerősítjük az autóipari duális 
képzési rendszert, s célzott támogatásokkal felké-
szítjük a hazai beszállítókat az elektromobilitás kihí-
vásainak történő megfelelésre.

Külföldi befektetők esetén előírjuk az elvárt ma-
gyar beszállítói hányadot, amennyiben az adott be-
fektetési területen a hazai vállalatoknál meglévő 
tudás (know-how) és kapacitás rendelkezésre áll. 
A magyar beszállítók alkalmazásáért, illetve érték-
láncba történő bekapcsolásáért cserébe az állam 
különböző kulcsindikátorok és nemzetgazdasági cé-
lok mentén kialakított, konkrétumokkal járó kötele-
zettséget vállal az adott külföldi befektető felé: ez a 
szoros együttműködésen alapuló munkaerőképzést, 
illetve annak rendelkezésre állását, továbbá integrá-
tori program életre hívását takarhatja.

Magyar Áruház néven új kiskereskedelmi áru-
házlánc-minősítést hozunk létre, s felajánljuk a je-
lenleg magyar tulajdonosi körrel rendelkező kiske-
reskedelmi láncoknak az átminősítési lehetőséget. 
Ehhez garantálniuk kell a minimum 80 százalékos 
magyar termékarányt azokban a termékkategóriák-
ban, ahol a hazai gyártás adott. Amennyiben nincs 
olyan hazai kiskereskedelmi lánc, amely vállalná az 
elvárt arányt, a magyar állam ösztönözné egy kis-
kereskedelmi áruházlánc kiépítését, amelynek egy-
ségeiben felhasználható lenne a szociális kártya, 
illetve a cafeteria-utalványok. Ezzel garantálható a 
hazai kiskereskedelem megerősítése, illetve egyes 
szociális juttatások rendeltetésszerű felhasználása. 
További hatásként jelentkezne, hogy a hazai piacon 
megerősödött mkkv-beszállítók állami támogatással 
(kereskedőházakon keresztül) el tudnának jutni az 
exportpiacokra.

Termelésközpontú elképzeléseink megvalósítása 
által új, az értékteremtő munkát differenciáltan tá-
mogató elemekkel fogjuk bővíteni adórendszerünket. 
Kormányra kerülve olyan változtatásokat fogadunk 
el, amelyek a termelőszektort, a magas hozzáadott 
értékű gazdasági tevékenységet és a nemzeti jöve-
delem Magyarországon tartását támogatják, a mun-
kavállalók és munkaadók számára juttatott jelentős 
adókedvezmények révén. A 10 főnél kevesebbet 

foglalkoztató és legfeljebb 200 millió forint éves 
árbevétellel rendelkező vállalatok az alapítást kö-
vető időszakban mentesülnek társasági adófizetési 
kötelezettségük alól. Továbbá az ezen vállalatoknál 
dolgozó munkavállalók mentesülhetnek a személyi-
jövedelemadó-fizetési kötelezettségük alól. A mun-
kavállalók esetében a személyi jövedelemadóból 
adójóváírást biztosítunk, míg a munkaadók terheinek 
mérséklését a szociális hozzájárulási adó további 
csökkentésén keresztül érnénk el. Az érintett ága-
zatok közé az ipar, a mezőgazdaság, a turizmus és 
a feldolgozóipar, a kutatás és fejlesztés, illetve ezek 
egyes alágazatai tartoznak. Ezek képesek hosszabb 
távon új munkahelyeket teremteni, magasabb hoz-
záadott értéket létrehozni, és több tőkét Magyar-
országon tartani. A fenti intézkedések bevezetése 
a Megújuló és Versenyképesebb Magyarországért 
program keretében történne.

4. Az ökoszociális nemzetgazdaság 
kiépítésének szükségessége

A globális gazdaság negatív hatásainak mérsék-
lése érdekében a helyi szerveződések támogatá-
sát prioritásként kezeljük. Ezeknek kulcsfontosságú 
szerepük lesz az élelmiszer-termelés, a kereskede-
lem, a közbiztonság szavatolása és az energiaellátás 
területén. Ezen szerveződések kezdetben kiemelt 
állami támogatásban részesülnek, kiváló lehetősé-
get biztosítva a közmunkaprogramok keretein belül 
dolgozó honfitársaink számára, hogy visszatérjenek 
az elsődleges munkaerőpiacra.

A Jobbik meglátása szerint Magyarországon to-
vábbra is az ökoszociális nemzetgazdaságnak van 
létjogosultsága. Ennek a gondolatnak megfelelően a 
nemzetgazdaság keretrendszerét az emberhez mél-
tó környezet (öko), az emberhez méltó élet (szociális) 
és a magyarság (nemzet) érdekében ésszerű és ha-
tékony keretek biztosítják, célja pedig a fenntartható 
gazdasági növekedés, figyelembe véve Magyaror-
szág össztársadalmi jólétét. 
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5. Népesedési program Magyarország 
gyarapodása érdekében

A nők egyre nagyobb hányada gyermektelen, így 
a legszebb női hivatást, az anyaságot (illetve a fér-
fiak szemszögéből az apaságot) az emberek egyre 
kisebb hányada élheti meg. 30 éves kor felett ex-
ponenciálisan nőnek a várandósság egészségügyi 
kockázatai és a meddőség esélye is, ilyetén szándék 
esetén ezért is ösztönözzük, hogy az anya 30 éves 
kora előtt szülessen meg legalább az első gyermek, s 
így nagyobb eséllyel jöhetnek létre nagycsaládok is.

Márpedig a katasztrofális demográfiai helyzet mi-
att radikális változás nélkül nemhogy a nyugdíjrend-
szer, de az egész államháztartás is fenntarthatatlan-
ná válhat. Ahhoz, hogy a vágyott gyermekek világra 
jöhessenek, meg kell szüntetni a gyermekvállalás 
előtt tornyosuló akadályok tömegét. Amit a Jobbik 
azonnal megvalósít:

1. A gyermekneveléshez szükséges termékek áfá-
jának radikális csökkentését.

2. Államilag támogatott otthon- és bérlakásépítési, 
illetve -vásárlási programot.

3. Az első gyermek születésének nagyságrendileg 
nagyobb támogatását, ideértve a nőgyógyászat, a 
szülészet s általában a gyermekvállalás egészség-
ügyi költségeiért való markáns helytállást.

4. A főállású szülőség támogatásának kibővítését.
5. A bölcsődei gondozási díj eltörlését.
6. Kiszámítható, a nyugdíjakhoz hasonlóan inflá-

ciókövető családtámogatási rendszert.
7. A népbetegségnek minősülő meddőség miatt a 

lombikbébiprogram fokozottabb támogatását.
8. Családbarát felsőoktatás kialakítását.
9. Demográfiai földprogramot az ez iránt fogékony 

fiatal párok földhöz juttatása érdekében.

6. „Betegségügy” helyett valódi 
egészségügyi rendszert

Hazánk minden releváns viszonyítási ponthoz ké-
pest számottevő, a kelleténél legalább 250-300 mil-
liárd forinttal kevesebbet költ egészségügyi ellátás-

ra, és a meglévő forrásokat sem a leghatékonyabb 
módon használja fel. A Jobbik programjának rövid 
távú céljaként jelöli meg a hiányzó összeg biztosítá-
sát, hogy az beépülhessen az ellátórendszer krízissel 
terhelt részeibe.

Az elmúlt nyolc évet a központosított és önkényes 
egészségpolitikai döntések jellemezték. Ennek a kor-
szaknak véget kell vetni. Az egészségügyi biztosító-
nak lehetővé kell tenni minden ember számára, hogy 
teljes élethosszukon át egyenlő eséllyel férjenek 
hozzá az egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokhoz. 
A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) 
biztosítási funkcióinak újragondolására is sort kerí-
tünk, ezáltal növelve az ellátórendszer hatékonyságát. 

A Jobbik a jövőben is szolidaritáselvű, egysé-
ges nemzeti kockázatközösségen alapuló, kötelező 
társadalombiztosításban gondolkodik. A rendszert 
célszerű vegyes fenntartásúként működtetni (ál-
lami, egyházi és magánlábon), de szektorsemleges 
módon finanszírozva. A közfinanszírozott ellátáso-
kon felül lehessen profitorientált is bármelyik szol-
gáltató, tehát az állami is, de kizárólag a kiegészítő 
jellegű szolgáltatásokra. Az extra szolgáltatások és a 
komplementer gyógyászat terén működhetnek ma-
gánbiztosítók is. 

A pazarló kiadások elkerülése érdekében meg 
kell határozni az egészségügyi pénztár fogalmát és 
pontos feladatkörét, s azt, hogy a teljes befolyt ösz-
szegből mekkora a bürokráciára fordított részarány, 
és mekkora összeget fizet ki a biztosító az aktuális 
időszak betegellátására. A beszedett tb-járulék ma 
egyszerűen adó, amit az állam bármilyen célra fel-
használhat. Ezt vissza kell adni az egészségügynek 
úgy, hogy azt csak az ellátás finanszírozására hasz-
nálhassa fel.

A Jobbik kiemelt jelentőséget tulajdonít az alap-
ellátásban a védőnőknek, akiknek megbecsülését 
az egészségügyi bértáblába történő besorolásával 
kívánja kifejezésre juttatni annak érdekében, hogy 
egységes szabályozás és azonos finanszírozás jus-
son rájuk, amely nem a mindenkori szolgáltató dön-
tésein, hanem objektív tényeken alapul.

A fekvőbeteg-ellátás étkezési normáját nagy-
mértékben emeljük, így segítve elő a gyógyulási 
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folyamatot támogató, minőségi táplálékhoz történő 
hozzáférést.

Az otthoni szakápolás ma Magyarországon nem 
elismert és nem támogatott része az ápolásnak, ezen 
a Jobbik kormányra kerülve változtatni kíván. Meg-
erősítjük az országos otthoni szakápolási hálózat 
résztvevőit. A kellő működési költségek biztosításá-
val növelni fogjuk az otthoni szakápolás óraszámait 
és az elvégezhető és finanszírozott szolgáltatások 
körét.

Szükséges a kórházi vezetői szféra teljes 
depolitizálása, szükség esetén összeférhetetlenségi 
szabályok kimondásával.   

A Jobbik le akarja küzdeni a képalkotó diagnosz-
tikai gépek terén mutatkozó hátrányunkat. Nemcsak 
a nyugati országokkal, hanem a Visegrádi Négyek 
államaival összehasonlítva is hazánkban feleannyi 
magas színvonalú képalkotó diagnosztikai készülék 
(CT és MR) áll rendelkezésre. A lemaradást egy ciklus 
alatt be kell hozni.

Szükséges egy zéró tolerancia rákprogram meg-
hirdetése: ez egy széles körű és a lakosság legszé-
lesebb körét a szűrésekbe bevonó programból, egy, 
a diagnosztikai kapacitások centrumonkénti fejlesz-
téséből és a terápiás lehetőségek kapacitásának nö-
veléséből áll. A terápiás készítmények állami finan-
szírozása teljes körűvé válna. Az így elindítandó zéró 
tolerancia rákprogrammal és a hozzá tartozó kapaci-
tások megépítésével hazánk a daganatos megbete-
gedések elleni küzdelem európai szintű élharcosá-
vá válhatna, és 5-10 éves időtávban eredményesen, 
csökkenthetné a daganatos halálozások számát.

A Jobbik egy olyan gyógyszertámogatási rend-
szert kíván működtetni, amelyben kiemelt segítség 
jut a krónikus betegségekkel küzdők számára, és az 
eddiginél nagyobb segítséget nyújt a kisgyermeke-
ket nevelő családoknak. Előbbiek közé értjük a cu-
korbetegséggel és daganatos betegséggel élő, küz-
dő honfitársainkat.

A Jobbik átfogó programot indít a túlzott gyógy-
szerfogyasztás elleni egészségnevelésre a fiatalok 
és az idősebbek körében egyaránt. Az indokolatlan 
gyógyszerfogyasztás egyik eredője a készítmények 
túláradó reklámozása. Fontos tehát megvizsgál-

ni, hogy az indokolatlanul nagy számúra duzzadt 
gyógyszerreklámokat törvényi szabályozás kereté-
ben milyen módon lehet a tisztességes és a piaci 
szereplők számára is elfogadható mértékűre csök-
kenteni.

Országunk csak akkor tudja eredményesen mér-
sékelni az elvándorlás okozta gondokat, ha mind az 
orvosokra, mind az egészségügyi szakdolgozókra 
vonatkozóan végre valódi életpályamodellt vezet be. 
Ebben világosan láthatóak lesznek a dolgozói előre-
jutás lehetőségei – tisztességes és a szakmát megil-
lető megbecsülés biztosítása –, és következetes bér-
emelést lehet belőle kiolvasni. Fontos megteremteni 
a lakhatás megfelelő feltételeit is a szolgálati laká-
sok rendszerének lehető legszélesebb körű beveze-
tésével. A külföldön dolgozó orvosok hazahívásának 
elősegítése érdekében megalapítjuk a Szent-Györ-
gyi Albert-ösztöndíjat.

Mindezeken túl kiemelten kell foglalkozni a szak-
dolgozói bérek felzárkóztatásával, mert ápolóink 
nemzetközi, vásárlóerő-paritásos összehasonlítás-
ban a legszerényebb bért viszik haza, amely lénye-
gesen elmarad a hazai átlagbértől, és alig több mint 
a minimálbér. 

A Jobbik-kormány kezdeményezni fogja, hogy az 
Európai Unióban kialakítsanak egy, az egészségügyi 
dolgozókat érintő, az agyelszívást kompenzáló me-
chanizmust, amely támogatja a képzésben és a hi-
ánypótlásban a kibocsátó országokat, mégpedig a 
célországok hozzájárulásából. 

A Jobbik a dolgozók életpályamodelljének beve-
zetését és az intézményi munkakörülmények javí-
tását követően visszaszorítja a hálapénz bármilyen 
formában történő elfogadását.   

Mindezek mellé egy transzparens kórházi fertő-
zési listát is létre kell hozni, amely minden intézmény 
valamennyi osztályának minőségi mutatójaként 
megismerhető lenne, legelőször a szakma széles 
körei, majd később a nagy nyilvánosság számára is. 

Az állandó vezető- és ezáltal stratégiaváltás min-
den eddiginél nehezebb helyzetben hagyta a Men-
tőszolgálatot. Álláspontunk szerint meg kell szüntet-
ni a mentőknél a régiósítást – a megyei szervezeti 
rendszer visszaállításával. A területi egyenlőtlensé-
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gek felszámolása kiemelt fontosságú a modern és 
hatékony mentés elérése érdekében.  Éppen ezért 
új mentőállomások építése, felújítása, a gépkocsi- és 
műszerpark bővítése is szükséges csakúgy, mint he-
likopter-leszállók építése a fogadóhelyeken. 

A Jobbik elkötelezett egy mentődolgozói életpá-
lyamodell elindítása tekintetében, amely számottevő 
bérnövekedést és kiszámítható jövőt kínál a mentő-
szolgálat valamennyi dolgozója számára.

A Jobbik célja a fiatalok egészségügyi prevenció-
jának erősítése. Ezért államilag támogatjuk az egyes, 
kötelezőn felüli védőoltások finanszírozását.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dizájner drogok-
ra, az ezeket egyre fiatalabb korban fogyasztókra, a 
szegénységi droghasználatra, a leszakadó társadal-
mi csoportok, illetve településrészek, települések, 
térségek drogfogyasztására. Vissza kell szorítani a 
dizájner drogok térhódítását, kereskedelmét, mielőtt 
a folyamat visszafordíthatatlan károkat okoz.

A jelenlegi ellátórendszer nem alkalmas a gyer-
mek- és ifjúságaddiktológiai ellátásra. Lehetővé 
kell tenni a gyermekpszichiátriákon a szenvedély-
beteg kiskorúak elkülönítését a többiektől, a felnőtt 
addiktológiai osztályokon pedig a gyermekek el-
különítését a felnőttektől. Emellett az ország minél 
több pontján biztosítani kell a gyermekpszichiátriai 
ellátást.

A Jobbik a fogyasztók tekintetében a prevenci-
óban hisz, ugyanakkor az előállítókra, terjesztőkre 
sokkal szigorúbb büntetési tételeket szabna. A ká-
bítószerrel való visszaélésekkel foglalkozó bűnüldö-
zési tevékenységet meg kell erősíteni. Lehetővé kell 
tenni a felelősséggel járó, de mégis anonim bejelen-
téseket, illetve egyes kiemelt szórakozóhelyek foko-
zottabb ellenőrzését is meg kell valósítani.

Áttekintjük és továbbfejlesztjük a NETA (nép-
egészségügyi termékadó) rendszerét. Újabb, 
egészségre káros termékcsoportok adózás alá 
vonásával növeljük az egészségügy támogatási in-
tenzitását.

Nemzetközi szinten harmonizáljuk az egészség-
ügyi képzéséket, hogy ne fordulhasson elő az, hogy 
egy adott ország rendszerszinten más ország szá-
mára képezzen orvosokat. A nemzetközi szintű har-

monizációval érdemben lassítható lenne az egész-
ségügyi szakemberek kivándorlása.

Az orvosutánpótlás biztosítása érdekében növel-
jük az orvosképzési kvótát. A 15 százalékos kvóta-
növekedés évi 200-250 hallgatóval jelent többet a 
jelenlegi szinthez képest.

7. Egységes egyház- és kultúrpolitikával 
a magyar identitás megőrzéséért

Határozott célunk, hogy fellépjünk a kultúra lu-
xuscikké válásának tendenciája ellen, valljuk, hogy ha 
a magyar kultúra erős, és ezt minden magyar magá-
énak érzi, akkor képesek lehetünk megmaradni.

A kultúra egyik fontos eleme a független civil 
szféra, amelynek megerősítését kiemelt jelentősé-
gűnek tartjuk. Felülvizsgáljuk a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) pályáztatási és bírálati gyakorlatát annak 
érdekében, hogy a kulturális intézmények és a civil 
szervezetek politikai kapcsolatok helyett tényleges 
teljesítményük és tevékenységük társadalmi hasz-
nosulása alapján juthassanak támogatáshoz.

Fontosnak tartjuk a fiatal tehetségek gondozá-
sát és országon belül tartását, ezért új ösztöndí-
jak és tehetséggondozási programok segítségével 
igyekszünk majd arra biztatni őket, hogy itthon ka-
matoztassák tehetségüket. Mindezek érdekében a 
magánmecenatúra megjelenését is elő kívánjuk se-
gíteni.

Az ágazat megalázóan alacsony bérszínvonalán 
külön kedvezményekkel is javítani kell, ellenkező 
esetben a pályaelhagyás kezelhetetlen mértékűvé 
válik.

Új alapokra helyezzük az egyházak bejegyzését, 
társadalomépítő, karitatív, szociális és oktatási mun-
kájuk során folyamatosan együttműködünk velük, 
erőfeszítéseiket elismerjük és támogatjuk.

A büntetés-végrehajtás, a honvédség és a kór-
házak területén támogatjuk a lelkészi jelenlétet. Az 
egyházakkal és kórházi intézményekkel való együtt-
működés útján, kialakítva a kórházlelkészi szolgálat 
rendszerét, biztosítjuk az akadálymentes kórházlel-
készi szolgálatot.



26

Az egyházi tulajdonokban lévő ingatlanok, műem-
lékek megóvása érdekében rekonstrukciós progra-
mot indítunk el, s ezt kiterjesztjük a határon túli ma-
gyarság intézményrendszereire is.

Kezdeményezzük és folytatjuk a kommunista dik-
tatúra alatt államosított egykori egyházi intézmé-
nyek, ingatlanok visszaszolgáltatását, együttműköd-
ve az illetékes egyházakkal.

Olyan szerződések megkötését szorgalmazzuk a 
határon túli egyházakkal, amelyek segítik az ottani 
magyar közösségek megmaradását, megerősödését, 
azok önrendelkezési törekvéseit.

Olyan egyházügyi törvényt vezetünk be, amely 
megszünteti azt az elképesztő és méltatlan gya-
korlatot, hogy a hitéleti tevékenységgel foglalkozó 
közösségek ügyeiről az országgyűlési képviselők 
döntenek.

8. Médiapolitikai reform a valódi 
médiapluralizmus érdekében

Az elmúlt négy évben a hazai médiapiac gyakor-
latilag a kormány játszóterévé vált, annak minden 
szegmensében hatalmas erőfölényre tett szert, mi-
nimális ellenzéki vagy „független” konkurenciával 
szemben.

A közszolgálatiság súlyos mélyrepülése zajlott 
le az „értéksemlegesség” szépen hangzó, de annál 
veszélyesebb álcája alatt, így mára gyakorlatilag le-
hetetlen definiálni és számonkérni az alapvető tá-
jékoztatási szolgálat ismérveit. A Fidesz ráadásul 
elmulasztotta az elszámoltatást: a mai napig nem 
láthatjuk rács mögött az állami médiavagyon elher-
dálóit, a székházügy érintettjeit, a botrányos tanács-
adói szerződések megbízóit és megbízottjait.

Célunk a valódi médiapluralizmus megteremtése. 
Monopóliumellenes intézkedéseket alkalmazunk, 
majd a lokális szereplők térnyerését helyezzük elő-
térbe. Felgyorsítjuk a digitalizációs folyamatot, ezzel 
elősegítve a tájékozódás szabadságát és a sokszínű 
politikai vélemények megjelenését.

A Jobbik meg kívánja teremteni a valódi köz-
szolgálatiságot, fontos azonban, hogy a közpolitikai 

célok mellett szakmai szempontok is érvényesülje-
nek. Emellett az MTVA Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap) felett megteremtjük a társa-
dalmi felügyelet lehetőségét is.

9. Rendvédelem és nemzetbiztonság 
a magyar emberek biztonságának,
biztonságérzetének elérése érdekében

Az elmúlt években sem változott a statisztikákkal 
történő „bűvészkedés”, a nők, idősek és gyermekek 
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, a 
rendvédelmi dolgozók kiszolgáltatottsága, a köz-
biztonság javítása érdekében önszerveződő egye-
sületek korlátozása. Európai béreket szeretnénk 
biztosítani azok számára, akik Európa, és így hazánk 
biztonságát ilyen körülmények között is garantálják!

Létbiztonságot szavatolunk azok számára, akik a 
haza biztonságáért, a nemzeti közösségünk megma-
radása miatt naponta kockáztatják életüket. Célunk 
a szolgálati nyugdíjrendszer, a szolgálati lakásprog-
ram, a valódi és kiszámítható életpályamodell és a 
hivatásos állomány alanyi jogú önvédelmi fegyver-
tartásának megvalósítása.

Valódi elszámoltatást akarunk kivívni, amely ki-
terjed az 1990 óta az állami vagyont kijátszó minden 
politikai és gazdasági szereplőre. Elfogadhatatlan, 
hogy míg egy kisstílű tolvajra az igazságszolgáltatás 
minden erejével lecsap, addig a megfelelő politikai 
kapcsolatokkal rendelkező bűnszervezetek szaba-
don rabolják szét a magyar nemzet vagyonát.

A leendő önfenntartó börtönökben minden 
egészségügyileg arra alkalmas fogvatartottnak meg 
kell teremteni a termelőmunka lehetőségét, és ez 
pedig ne csak lehetőség, hanem kötelesség legyen! 
Teremtsék elő a fogva tartás költségeit azok, akik vé-
tettek a társadalmi együttélés szabályai ellen, hogy 
ne a tisztességes adófizetők tartsák el őket!

A börtönépítések kivitelezése mára halaszthatat-
lan feladattá vált, így ez a Jobbik-kormány kiemelt 
feladatainak egyike lesz.

A visszaeső elkövetők nyomonkövetése kikerül-
hetetlen. Szükséges a különleges bűnügyi ellenőrző 
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felügyelet bevezetése. Az elítélt, de szabadságvesz-
tését már letöltött személy társadalomba történő 
visszavezetése csak szoros felügyelet mellett és 
megfelelő segítséggel történhet meg.

A titkosszolgálatok fejlesztése sem tűr halasz-
tást. A hazai és különösen a nemzetközi biztonsági 
helyzet fokozott kihívások elé állítja a szolgálatokat. 
A terrorizmus napi szinten növekvő fenyegetésére 
időben lépni kell, ezért a titkosszolgálatok techni-
kai és személyi fejlesztése rendkívül fontos, kiemelt 
feladat. A Jobbik biztosítani fogja a fejlesztésekhez 
szükséges kiemelt támogatást. A hatékonyabb mű-
ködés alapja részben jogszabályi változtatásokból, 

10. A honvédelem újjáépítése

A magyar honvédelem rendszerét stratégiailag 
átvilágítjuk. Belső profiltisztítást indítunk a haté-
konyág és a fenntarthatóság érdekében.

A teljes honvédelmi rendszert újragondoljuk a ma-
gyar iparra és hagyományokra támaszkodva. A hazai 
kapacitások hiánya esetén szövetségi ipari háttér-
re alapozunk. A szövetségi tervezési rendszerekkel 
(NATO, EU) összhangba hozzuk a nemzeti biztonsági 

Az önálló Határőrség intézményének visszaállítása
A Határőrség önálló közigazgatási szerv lesz ugyanúgy, mint korábban. Fő feladata a határok ellenőrzése, 
illetve a határátlépéssel kapcsolatos bűncselekmények felderítése. Alapvetően rendészeti szervről van 
szó, kettős jogállással. A Határőrség működését több jogszabály mellett elsősorban a Rendőrségi törvény 
kibővítésével fogjuk szabályozni.
Az önálló határőrség helyismerettel, társadalmi kapcsolatokkal, hely- és terepismerettel rendelkező, a 
határőrszakmára felkészített személyi állománnyal fogja őrizni az államhatárt. A mélységi ellenőrzések 
végrehajtásával lehetővé válik, hogy a határőrség ne csak a határterületeket tudja ellenőrzés alá vonni.
Az önálló határőrséget létszámában súlyozottan a schengeni övezet külső határán kell megjeleníteni kö-
rülbelül 8 ezer fős létszámmal. A különböző határszakaszokra nehezedő terhelés határozza meg az adott 
határszakaszon szolgálatot teljesítő határőrök létszámát. Személyi állományát – mint régen, úgy most 
is – zömében a helyi lakosságból kell kiválasztani – ez biztosítja a nagyfokú hatékonyságot. A létesítendő 
határőrlaktanyák a fentieken túl pedig jelentős munkalehetőséget fognak biztosítani.

részben pénzügyi fejlesztésekből tevődik össze. 
Ugyanolyan fontos, hogy hazánk területén gátat 
tudjunk szabni a különféle idegen titkosszolgálatok 
műveleti tevékenységének, melyek Magyarország 
érdekeivel ellentétesek. 

Előttünk áll a kibervédelmi képességeink fej-
lesztése is. Ez rendkívül fontos szakterület, mivel 
az elmúlt időszak már bebizonyította, hogy szabá-
lyos hadviselés zajlik a kibertérben. Nem hagyhatjuk 
kiszolgáltatottan hazánkat, így az ezzel foglalkozó 
szakterület kiemelt támogatásban részesül, hogy 
megfelelő módon tudjon fellépni.

érdekeink érvényesítését is szolgáló szervezeteket.
A szükséges törvényi környezetet, a honvédelmi 

szabályozást a nemzeti biztonsági igényeinkhez iga-
zítjuk. Visszaállítjuk a honvédelmet hivatásként vál-
laló magyar emberek erkölcsi és anyagi elismerését. 
A humán erőforrás jogállásáról szóló szabályozást 
felülvizsgáljuk, megalkotjuk a veteránellátás rend-
szerét.

A Magyar Honvédség fiatalokat nevelő, honvéde-
lemre felkészítő feladatait és az ehhez szükséges 
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körülményeket újraalakítjuk. Megteremtjük az ön-
kéntes katonai kiképzésben való részvétel széles 
társadalmi lehetőségét.

A honvédelem iránt érdeklődő fiatal generációk 
és a hadkötelezettség korosztályába tartozó gene-
rációk részére a Magyar Honvédség törvényi kerete-
in belül megteremtjük a lehetőségét, hogy önkéntes 
módon bekapcsolódhassak a honvédség feladatel-
látásába (3-6 hónap időtartamra).

A haderőfejlesztésekben az első helyen a honvéd, 
mint ember áll majd. A kor színvonalára szerelünk fel 
minden egyes aktív és tartalékos honvédet.

11. Valódi külpolitikai programmal 
Magyarország nemzetközi súlyának 
erősítéséért

A Jobbik külpolitikai stratégiájának középpontjá-
ban a magyarság és Magyarország érdekeinek szak-
szerű és értékelvű képviselete áll, miáltal Magyaror-
szág elfoglalhatja helyét Európában és a világban a 
nemzetközi közösség megbecsült tagjaként.

A XX. század során igazságtalanul elszakított 
magyar nemzeti közösségek támogatása alapvető 
erkölcsi kötelességünk, a magyar külpolitikai gon-
dolkodás legfontosabb hosszú távú célja. A magyar 
közösségek érdekképviseletének és jogaik védelmé-
nek minden körülmények között kiemelt fontosságot 
tulajdonítunk. Következetesen küzdünk a Kárpát-me-
dencei magyarság kollektív jogaiért, a területi, gaz-
dasági, kulturális önrendelkezésük érvényesítéséért.

Felismerve történelmi sorsközösségünket és kö-
zös problémáinkat, a Balti-tenger, az Adriai-tenger 
és a Fekete-tenger között elterülő közép-európai 
térség országaival való együttműködésnek külö-
nösen fontos szerepet szánunk. Meggyőződésünk, 
hogy kapcsolataink szorosabbra fűzése által mind 
a Visegrádi Négyekkel, mind pedig V4+ keretében 
jobb pozíciókat szerezhetünk magunknak az Európai 
Unión belül és a nagyvilág tekintetében egyaránt. 
A bérunió európai polgári kezdeményezése által 
megtettük az első lépést afelé, hogy a történel-
mi, nemzetiségi ellentéteket félretéve egységesen 

hallassuk a hangunkat egy olyan kérdésben, amely 
mindannyiunkat ugyanannyira sújt és veszélyeztet.

Hazánk és a Balkán kapcsolata nagyon hosszú 
időre nyúlik vissza. A Jobbik közép-európai koncep-
ciója szerint a Balkán térségünk meghosszabbítása 
és stabilitásának egyik kulcseleme. Magyarország 
történelmi, földrajzi és gazdasági kapcsolatainak kö-
szönhetően a Balkánon előnyt élvez a többi európai 
országgal és a nagyhatalmakkal szemben, ám e té-
ren még jelentős, kihasználatlan potenciállal rendel-
kezünk.

Az Egyesült Államok napjainkban is világhatalom, 
és Magyarországhoz való hozzáállása döntő fontos-
ságú külpolitikai céljaink elérése tekintetében. Olyan 
kölcsönös együttműködést alakítunk ki, amely kö-
vetkezetesen és átlátható módon képviseli nemzeti 
érdekeinket.

Oroszország nagyhatalmi státusza a régióban 
olyan egyértelmű tény, amelyet nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, így stratégiailag fontos, hogy az or-
szággal jó partneri kapcsolatokat tudjunk kialakítani, 
aminek hazánk számára pozitív gazdasági hozadéka 
is lehet.

Stratégiai együttműködésre törekszünk Kínával és 
a délkelet-ázsiai régióval a közös érdekek alapján, 
kihasználva a hídfőállás-szerepünkből adódó elő-
nyöket is.

A magyar mezőgazdaság és feldolgozóipar ter-
veink szerint beinduló minőségi árutermelése szá-
mára Oroszországban és Ázsiában meg kell találni 
a megfelelő és biztos felvevőpiacokat – kivitelünk 
folyamatosan szavatolható fellendítése érdekében.

12. Átfogó nemzetpolitikával 
az egységes magyarságért

A Jobbik alapítása óta egységes magyar nem-
zetben gondolkodik, ezért számunkra minden ma-
gyar ugyanolyan fontos, éljen bárhol a világon. A 
balliberális kormányzás maradandó károkat okozott 
a nemzeti összetartozás tekintetében, ám a Fidesz 
sem váltotta be maradéktalanul a hozzá fűzött re-
ményeket. Bár a külhoni magyarságnak szánt támo-



29A Jobbik 2018-as választási programja

gatások növekedése örvendetes, a számukra fontos 
ügyekben történő diplomáciai kiállás vagy az érde-
kükben történő hatékony lobbitevékenység a leg-
több esetben elmaradt. A Jobbik a magyar kül- és 
nemzetpolitika legfontosabb céljai között határozza 
meg az elszakított magyar közösségek autonómia-
törekvéseinek támogatását és azok sikerre vitelét. 
Hazánkat az európai önrendelkezési küzdelmek köz-
pontjává tesszük.

Nemzetpolitikai Minisztériumot állítunk fel a kül-
honi, valamint a külföldön élő magyarság problémá-
inak átfogó, egységes, stratégiai alapú kezelésére és 
az össznemzeti szempontok következetes érvénye-
sítésére. E minisztérium foglalkozik a hazai nemzeti-
ségek, valamint a hazai és külhoni magyar civil szer-
vezetek ügyeivel is.

A külhoni magyaroknak nyújtott állami támogatá-
sok rendszerét teljes körűen felülvizsgáljuk, pártpo-
litikai érdekek és lobbik helyett valós teljesítmény-
hez kötjük azokat. A forrásokat kezelő Bethlen Gábor 
Alap működését átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá 
tesszük, eddigi tevékenységét átvilágítjuk, a vissza-
éléseket felderítjük. Jelentősen emeljük a nyílt pá-
lyázatokra fordított összegek arányát.

A külhoni magyarság ernyőszervezeteinek (Ma-
gyar Állandó Értekezlet, Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma stb.) és azok testületeinek mun-
káját új alapokra helyezzük.  A nemzetpolitikai fó-
rumok működtetése során megszüntetjük a Fidesz 
diszkriminatív gyakorlatát, amely politikai alapon re-
kesztett ki legitim szervezeteket a magyar–magyar 
párbeszédből és együttműködésből.

Felülvizsgáljuk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
eddigi tevékenységét, az NSKI elsődleges feladatává 
a sportrendezvények és fesztiválok szervezése he-
lyett a kormányzat nemzetpolitikai döntéseinek stra-
tégiai megalapozását tesszük.

A külhoni gazdaságfejlesztési programokat – ed-
digi tevékenységük átvilágítása mellett – tovább 
működtetjük. Adókedvezményekkel, állami megren-
delésekkel és egyéb módokon támogatjuk az anya-
országi cégek külhoni terjeszkedését, magyarlakta 
területeken történő befektetését. Ezen programok 
keretében különösen fontosnak tartjuk, hogy a cégek 

és vállalkozások a munkavállalást a magyar nyelv is-
meretéhez is kössék, ezáltal jelentősen hozzájárulva 
a magyarok körében mindenütt magas munkanél-
küliség csökkentéséhez; székhelyüket magyarlakta 
területre tegyék, iparűzési adójukkal így egy magyar 
település gyarapodását segítsék; felajánlható adó-
százalékukkal magyar szervezeteket, intézményeket 
támogassanak; valamint biztosítsák a magyar nyelvű 
táblákat és feliratokat telephelyükön, üzleteikben, il-
letve az általuk gyártott árucikkek csomagolásán.

A magyar oktatásra a külhoni magyar közösségek 
megmaradásának egyik legfontosabb zálogaként 
tekintünk. A magyar iskolába íratás után járó okta-
tási-nevelési támogatás több mint másfél évtizede 
változatlan összegét megemeljük, és a szülők mel-
lett az iskolák számára is megegyező összegű támo-
gatást folyósítunk. Követeljük a szomszédos államok 
által finanszírozott, akkreditált, önálló, magyar nyelvű 
felsőoktatás megteremtését, valamint a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
tagozatainak önállósulását. Visszaadjuk a külhoni 
magyar pedagógusoktól elvett magyarországi ked-
vezményeket.

Fenntartjuk az egyházakkal a partnerséget. Elis-
merjük és nagyra becsüljük a külhonban is működő 
egyházak nemzetünket megtartó tevékenységét, tá-
mogatjuk az általuk végzett hitéleti, oktatási, szociá-
lis és kulturális tevékenységet.

Határozott intézkedéseket teszünk a határátke-
lések gyorsítása érdekében. Új határátkelőkre, vala-
mint a meglévők személyi állományának bővítésére 
van szükség annak érdekében, hogy a sokszor több-
órás várakozási időt radikálisan csökkentsük.

Kivizsgáljuk és felszámoljuk a magyar állampol-
gársággal, a szavazati joggal, valamint az 1962-es 
szovjet–magyar nyugdíjegyezménnyel kapcsolatos 
visszaéléseket.

Csak akkor támogatjuk Szerbia és Ukraj-
na euroatlanti integrációját, ha az ott élő magyar 
nemzeti közösségek számára biztosítják a lehető 
legszélesebb körű autonómiát. Szerbia esetében 
elvárjuk az 1944-től történt magyarellenes atrocitá-
sok (ideértve a délszláv háború időszakát is) teljes 
körű kivizsgálását. Követeljük a központi források 
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diszkriminációmentes elosztásával a magyarlakta 
települések arányos támogatását, továbbá erőtel-
jes hatósági fellépést várunk minden magyarellenes 
cselekménnyel szemben. Az uniós csatlakozás fel-
tételének tekintjük a nemzeti tanácsok jogköreinek 
bővítését, valamint a koszovói szerbek számára biz-
tosított önrendelkezési elemek alkotmányos szintű 
garantálását a délvidéki magyarság számára is.

Ukrajna esetében megköveteljük az oktatási tör-
vény diszkriminatív passzusainak eltörlését, a nyelv-
törvény betartását, a Tisza menti magyar többségű 
közigazgatási régió, az önálló tankerület és válasz-
tókerület létrehozását, a magyarellenes provoká-
ciókkal, valamint a szélsőséges ukrán szervezetek 
magyarellenes tevékenységével szembeni erőteljes 
hatósági fellépést.

Tényfeltáró bizottságokat hozunk létre a magyar 
közösségeket ért főbb atrocitások (így például a 
marosvásárhelyi pogrom vagy a dunaszerdahelyi 
rendőrattak) kivizsgálására. Államközi tárgyalások 
útján biztosítjuk az áldozatok anyagi és erkölcsi kár-
térítését. Megvizsgáljuk a Felvidékről kitelepítettek, 
valamint a szülőföldön maradt, de ingatlanjaiktól a 
csehszlovák hatóságok által jogtalanul megfosztott 
magyarok kárpótlásának lehetőségét.

Fel kell készülnünk Trianon, valamint az azt meg-
előző események centenáriumára. A környező or-
szágok, különösen Románia és Szerbia hatalmas 
ünnepségekkel emlékezik majd meg területgyara-
podásuk évfordulóiról. Magyarországnak is meg kell 
fogalmaznia üzeneteit, a nemzetközi színtéren pedig 
ellensúlyt kell képezni azon propagandával szemben, 
amely a trianoni döntést jogosnak, szomszédainkat 
pedig „nemzetiségi jogok gyakorlása” tekintetében 
mintaállamokként fogja bemutatni.

A külhoni magyarság helyzetének rendezése mel-
lett fontosnak tartjuk a szomszédos országokkal való 
partneri együttműködést a régiónk államait egyfor-
mán sújtó problémák, így a migráció, a kommunista 
örökség, az elvándorlás tekintetében.

Tárgyalásokat kezdünk azon államokkal, ame-
lyek nem fogadják el a kettős állampolgárság in-
tézményét, jogrendszerükben pedig a magyarsá-
got diszkrimináló elemek találhatók (így például a 

Beneš-dekrétumok), a gyakorlatban nem biztosítják 
a magyar nemzetiségű állampolgáraik alkotmányos 
alapjogait, illetve akadályozzák az egyházi vagy ma-
gánvagyonok visszaszolgáltatását.

Segítjük az anyaországi és külhoni magyar vá-
rosok, falvak testvértelepülési, testvériskolai, 
testvérgyülekezeti, testvérintézményi kapcsolatai-
nak kiépítését és a meglévők erősítését.

A szórványvidékeken élő magyar lakosság meg-
segítésére szórványgondnoki programot indítunk, 
amelyet kistérségenként felállított irodák koordi-
nálnak. Feladatuk az oktatást, a kultúrát, a gazdasági 
lehetőségeket, az ifjúságot, a hitéletet, a turizmust 
érintő cselekvési programok kidolgozása.

Csökkentjük a hazatérni vágyó külföldi magyaro-
kat sújtó adminisztratív terheket. A nagy létszámú 
magyar diaszpórával rendelkező nyugati nagyvá-
rosok külképviseleteit megerősítjük, hogy ne kelljen 
hosszú hónapokat várni az ott folyó ügyintézésre.

A Kárpát-medencében kiépített oktatási és kul-
turális intézményhálózatot kiterjesztjük Nyugat-
Európára és a tengerentúlra. A hazai egyházakkal 
együttműködve és azok tevékenységét támogatva 
erősíteni fogjuk a külföldön élő magyarok körében 
végzett lelkigondozást. Felkaroljuk a különböző típu-
sú, külföldön folyó, magyar nyelvű oktatási tevékeny-
ségeket, szakmai és finanszírozási oldalról is integ-
ráljuk azokat az állami köznevelésbe. A gyermekeiket 
külföldön magyarul taníttató szülőknek, valamint a 
pedagógusoknak minden segítséget megadunk a 
magyar nyelv és identitás megőrzéséhez.

A Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor Prog-
ramokat fenntartjuk, de felülvizsgáljuk azok költ-
ségvetését, valamint pályáztatási és bírálati gya-
korlatát. Támogatjuk a diaszpórában élő magyar 
közösségeket szerzett jogaik megtartásában, különö-
sen a brexittárgyalások kapcsán. Komplex programot 
dolgozunk ki a külföldön élő magyarság, különösen 
a gazdasági-értelmiségi elit tudásának, tapasztala-
tának, kapcsolatainak és tőkeerejének bevonására a 
magyarországi képzésbe, innovációba, gazdaságba, 
valamint a magyar külpolitika céljainak támogatásába.

Messzemenően támogatjuk a hazai nemzetisége-
ket egyéni és kollektív jogaik gyakorlásában. Előse-
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gítjük, hogy a nemzetiségi diákok korszerű anyanyel-
vű oktatásban részesüljenek, valamint támogatjuk 
hagyományaik, kultúrájuk és nyelvük ápolását, to-
vábbadását. Támogatjuk a honi nemzetiségek nyelvi 
jogainak kiszélesítését, például a többnyelvű vasúti 
táblák kihelyezése kapcsán. A nemzetiségi intézmé-
nyekben folyó oktatás tanterveinek megalkotásá-
ban támaszkodunk a nemzetiségi önkormányzatok 
javaslataira, ezzel erősítve oktatási autonómiájukat.

Százfőnyi választó felett visszaállítjuk az ötfős 
nemzetiségi önkormányzatokat. Egyszerűbbé tesz-
szük a nemzetiségi pályázatok rendszerét, és a 
szószólókkal egyeztetve folytatjuk a nemzetiségi 
támogatások, valamint a pályázati lehetőségek ki-
szélesítését.

13. Megerősítjük a civil szférát

A civil szervezetek a társadalmi önszerveződés 
alapjait adják, jelentős feladatokat vállalnak át az 
államtól, illetve az önkormányzatoktól. Szerepüket 
kiemelt jelentőségűnek tartjuk, a civil szférára a Fi-
desszel ellentétben nem ellenségként tekintünk, 
hanem elismerni és megbecsülni kívánjuk az általuk 
végzett munkát. Átlátható és társadalmilag hasznos 
tevékenységet azonban csak akkor várhatunk el tő-
lük, ha az állam partnerként tekint rájuk, működésük 
kapcsán világos és ésszerű elvárásokat támaszt, il-
letve megfelelő támogatást nyújt.

Megyei és országos szinten szerveződő Civil 
Parlamentet hozunk létre annak érdekében, hogy a 
civilek véleménye hatásosabban artikulálódjon, és 
fokozottabban jelenhessen meg a kormányzati dön-
téshozatalokban.

A Nemzeti Együttműködési Alap rendelkezésére 
álló forrásainak összegét a jelenlegi háromszoro-
sára emeljük, a támogatások elosztásánál a politikai 
lobbik és pártérdekek helyett pedig a szervezetek 
tevékenységének hasznossága és elvégzett munká-
ja lesz a döntő szempont. Az Alap bírálati rendszerét 
módosítjuk, a kormányzati delegáltak túlsúlyát csök-
kentjük annak érdekében, hogy több civil vehessen 
részt a döntéshozatalban.

Az adójukat késve befizető adózók civilek és egy-
házak számára felajánlott, de 2010 óta ki nem fizetett 
egyszázalékos összegeit kiutaljuk a mai napig is sza-
bályosan működő szervezetek és egyházak számára. 
Ha ez akadályba ütközik, a fennmaradó összeget a 
Civil Parlament létrehozására és működtetésére for-
dítjuk.

A civil szervezeteket sújtó adminisztratív terheket 
csökkentjük, a vonatkozó feladataik ellátása során 
elvárjuk a törvényes határidők betartását, valamint 
az ésszerű és következetes ügyintézést.

14. A turizmus és az egészségturizmus 
mint kitörési lehetőségek támogatása

A turizmus jelentős mértékben hozzájárul a 
hazai GDP-hez, ennek ellenére mostoha elbá-
násban részesül. A folyamatosan hivatkozási 
alapként emlegetett Európai Unióban az idegenfor-
galmi és vendéglátóipari vállalkozások sok helyen 
áfakedvezményt is élveznek. A turizmusban, vendég-
látásban dolgozóknak számos sarccal és nehézség-
gel kell megbirkózniuk a magas áfán felül is: az Artis-
jus által bevasalt szerzői jogdíjak például figyelmen 
kívül hagyják az egység valós forgalmát, és az általuk 
egy bekapcsolt televízió után havonta beszedett díj 
egy alig látogatott kis vendéglátóegység számára 
lassan kitermelhetetlen.

Az egészségturizmus dinamikusan fejlődő ipar-
ág, amelyből Magyarország – kiváló adottságai 
ellenére – csupán kis mértékben tudott részesül-
ni. Egy tudatos, koncepcióvezérelt fejlesztéspoli-
tikával azonban több tízezer munkahelyet lehetne 
létrehozni, emellett pedig javulna az egészségügy 
színvonala is.

Az elmúlt évtizedekben az egészségturisztikai 
beruházások szinte kizárólag a belföldi turizmusra 
alapozó fürdőépítésekre, fejlesztésekre koncent-
rálódtak, eközben pedig az orvosi beavatkozásokra 
alapozó gyógyturizmus fejlesztése elmaradt. Bár 
gyógyhelyeink már így is nemzetközi hírűek, a kíná-
lat bővítésével jelentős tartalékok érhetők még el. 
Ezt a gyógy- és wellnessturizmust ötvöző medical 
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wellness térnyerésével, illetve a komplex orvosi cso-
magok megjelenítésével érhetjük el.

A marketingkommunikációs támogatáson kívül 
olyan innovatív informatikai megoldások (például 
valós idejű komplex betegúttervező) alkalmazásá-
nak ösztönzésével is segítséget kívánunk nyújtani a 
piaci szereplőknek, amely a külföldi ügyfelek, bete-
gek, gyógyulni vágyók számára egyszerű és vonzó 
megoldásokat nyújt, így még többen választhatják 
Magyarországot a nemzetközi versenytársakkal 
szemben.

Állami támogatásokkal, adókedvezményekkel, 
kedvezményes jegybanki hitelprogramok indításá-
val ösztönözni kell az újabb beruházások elindítását. 
Mindezek után pedig meg kell teremteni az ágazat 
célzott marketingkampányát, a bevételek egy részét 
a magyar egészségügy fejlesztésébe forgatva. En-
nek elősegítése céljából újraindítjuk a Növekedési 
Hitelprogramot (NHP) a turizmus területén.

Különböző állami támogatású programokat indí-
tunk az attrakció és az imázsgyártás érdekében.

15. Átfogó ifjúságpolitikával a fiatal 
generációk támogatásáért

Átfogó kollégiumi fejlesztési programot hajtunk 
végre: égető szükség mutatkozik kollégiumi kapa-
citásbővítésre, emellett fontos a kollégiumi lakhatás 
feltételeinek javítása is. 

A Párforintos telkek programmal jellemzően vidé-
ki kistelepüléseken, jelképes áron kínálunk ingatla-
nokat a fiatalok részére, ezáltal ösztönözve őket az 
itthon és helyben maradásra, ezzel is előmozdítva az 
adott település fellendülését. Gyermekvállalás ese-
tén további plusztámogatásban részesítjük őket.

Kiszámítható, tervezhető ifjúságpolitikát folyta-
tunk. Az előző kormányokban közös volt, hogy meg-
szorítások idején előszeretettel vontak el pénzt az 
ifjúságpolitikai céloktól. A Jobbik ezt megállítandó, a 
kiszámíthatóság és tervezhetőség érdekében rög-
zítené, hogy meghatározott ifjúságpolitikai célokra 
a mindenkori költségvetés fix százaléka szolgáljon 
fedezetül.

A kivándorlás Magyarország egyik legsúlyo-
sabb kihívása, problémája, amely hangsúlyozottan 
a fiatalokat érinti. A fiatalok nem „kalandvágyból”, 
hanem kényszerből, egzisztenciális okok miatt ván-
dorolnak külföldre. Mivel ennek fő oka a többszö-
rös bérkülönbségek rendszere, az egyik fontos lé-
pés a bérunió megvalósítása: az egyenlő munkáért 
egyenlő bérek felé szeretnénk közelíteni. A bérunió 
egyszerre lassítaná a kivándorlási kedvet, és erő-
síthetné a gyermekvállalási, családalapítási hajlan-
dóságot. Ezáltal a fiatalok nemcsak itthon találnák 
meg számításaikat, de a már kivándoroltak is haza-
jöhetnének.

Megalkotjuk az ifjúsági törvényt, amely a fiatalok 
helyét és lehetőségeit rögzítené a törvényhozásban, 
illetve kötelezné a kormányt az ifjúság érdekeit kép-
viselő szervezetekkel történő egyeztetésre. Mindez 
már évtizedes adóssága és ígérete a magyar poli-
tikának.

Célunk a valós és hatékony érdekképviselet meg-
teremtése. Szükségesnek érezzük a diákok érdek-
érvényesítésének megerősítését. Fontosnak tartjuk, 
hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) ne legyen ki-
szolgáltatva a mindenkori kormányoknak, függet-
lenségüket és a működésükhöz szükséges anyagi 
feltételeiket biztosítjuk!

Emellett célunk a diákönkormányzatok jogköré-
nek megerősítése, egyetértési joggal történő felru-
házásuk, valamint a minimális és szükséges anyagi 
támogatásuk biztosítása.

A tanulóknak a munka világára való felkészítés 
tekintetében, a pályaválasztási lehetőségek megis-
mertetése és a döntés tudatosabbá tétele érdeké-
ben az osztrák példa alapján kötelezővé tesszük a 
részvételt a 7. és 11. évfolyamon egy „továbbtanulási 
tájékoztatás” nevű, heti egyszeri órán, amely hozzá-
segíti a diákokat képességeik és ambícióik felisme-
réséhez.

Szlovén példa alapján egy olyan program bein-
dítását tervezzük, melynek célja a szakmák bemu-
tatása, megismertetése a fiatalokkal (főleg a hiány-
szakmáké, a várható bérekkel és az elhelyezkedési 
valószínűségekkel együtt). Portugál modell alapján 
erősítenénk a pályaválasztási útmutatást, és olyan 
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iskolai kirándulásokat, üzemlátogatásokat, szakmai 
konzultációkat szerveznénk, amelyek során kiderül-
het, ki mi iránt érdeklődik, illetve mi illik a személyi-
ségéhez.

A munkatapasztalatok és a képességek fejleszté-
se érdekében a máltai Munkahelyi árnyék program 
mintájára lehetővé tennénk, hogy egy pályaválasztás 
előtt álló fiatal egy hétig egy dolgozó mellé legyen 
beosztva, hogy lássa, milyen is az adott pozíciót be-
tölteni. Holland minta alapján egyrészt a hiány-
szakmákban, másrészt pedig olyan szektorokban 
nyújtanánk támogatást fiatalok elhelyezkedéséhez, 
amelyekben munkaerőhiány tapasztalható.

Sokszor tapasztalhatjuk, hogy egyrészt kevés a 
gyakorlati hely, másrészt a hallgatókkal valódi mun-
katapasztalatot biztosító feladatok helyett szakma-
ilag nem értékelhető munkát végeztetnek. A Jobbik 
ezért erősítené a felsőoktatási intézmények szakjai-
nak megfelelő állami cégek, egyéb vállalatok közötti 
kapcsolatát, így a gyakorlat valóban releváns szakmai 
tapasztalatot jelentene. Kizárjuk azokat a gyakornoki 
helyeket, ahol méltatlanul bánnak a diákokkal. Le-
hetőséget biztosítunk arra, hogy a fiatalok értékel-
hessék a gyakornoki helyeket, miután elvégezték a 
gyakorlati idejüket. A gyakorlati helyek biztosítását 
járulékkedvezményekkel ösztönözzük, és szigorítjuk 
az ellenőrzésüket. 

A többek számára egyedüli segítséget jelentő 
diákmunka kifehérítése, a visszaélések megszünte-
tése végett szigorítjuk az ellenőrzéseket, ingyenes 
jogsegélyszolgálatot, gyors akciócsoportokat ho-
zunk létre. Az alapvető diákmunkásjogokról és -kö-
telezettségekről a középiskolai oktatás keretén belül 
indokolt lenne kötelezően tájékoztató órát tartani, 
amelyet ehhez fűződő kiadványok szerkesztésével 
és kiadásával segítenénk. A diákok jogait gyakran 
és súlyosan megsértő munkahelyeket, valamint di-
ákszövetkezeteket kizárjuk az adó- és járulékked-
vezményt biztosító rendszerből. Ennek érdekében 
szigorúbb hatósági ellenőrzést vezetünk be, hogy 
elkerüljük a közelmúltbeli visszaélések újbóli meg-
jelenését.

16. Átfogó oktatáspolitikával 
a magyarországi rendszer reformjáért

Egy szakmai kritériumrendszer és az állammal 
kötött szerződés alapján az önkormányzatok is le-
hetnek fenntartói és működtetői a közigazgatási 
területükön lévő közoktatási intézményeknek. Eh-
hez biztosítjuk az elegendően szükséges központi 
költségvetési forrást, és ezzel együtt megszüntetjük 
a szolidaritási hozzájárulás alkotmányellenes intéz-
ményét.

A tisztességesen működő alapítványi iskolák 
megmaradását biztosítjuk, szakmai sikereikre épít-
kezünk, partnernek tekintjük őket.

A kancellári rendszer bevezetését a valódi gya-
korlati tapasztalatok alapján újra kell gondolni azon 
alapvetés jegyében, hogy az egyetemek elsősorban 
szellemi műhelyek, ahol a tudomány művelése folyik. 
Ezen szempont kell, hogy érvényesüljön a gazdasági 
döntések meghozatalakor is.

A Jobbik az oktatásban történő állami szerep-
vállalást elsősorban a tartalmi szabályozásban kí-
vánja érvényesíteni. Azonban a Nemzeti alaptanterv 
fideszes változata sem biztosítja kellő mértékben 
nemzeti értékeink, hagyományaink átadását, és nem 
készíti fel a diákokat az új kihívásokra.

A jelenlegi NAT-ra épülő kerettantervek hatalmas, 
szinte megtanulhatatlan tananyagtartalmat zúdíta-
nak a tanulókra, aminek következtében a diákok és 
a tanárok egyaránt kimerültek és leterheltek. Emiatt 
új alaptantervre van szükség. A Jobbik ésszerűsíti a 
tananyag mértékét és tartalmát. A sokszor túl elmé-
leti anyag helyett a gyakorlati, a mindennapi élethez 
szükséges tudás elsajátítását részesítjük előnyben, 
valamint a tanulók életkorának megfelelő oktatást 
szorgalmazunk. Az alaptanterv tartalmát úgy alakít-
juk, hogy hazánk valódi történelmét, a hazafiságot 
képviselő irodalmárainkat minden magyar gyermek 
megismerje. A kor kihívásait és a hiányszakmákat 
szem előtt tartva a természettudományok és az in-
formatika szerepét már az általános iskolában meg-
erősítjük.

A bentlakásos iskolák hálózata hatékony meg-
oldás a cigányság leszakadó részeinek tanulásra, 
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munkára nevelésére is. A bentlakásos iskolában a 
szocializációjukat tekintve leszakadó rétegek olyan 
környezetbe kerülnének, ahol tisztességes nevelést 
kapnának, ami az első lépés a későbbi boldogulásuk 
felé. Ugyanerre van szükségük azoknak a fiatalok-
nak is, akik az oktatás normál intézményrendszerébe 
magatartási problémáik miatt nem tudnak vagy nem 
akarnak beilleszkedni. A forrást az érintettek család-
támogatási juttatásának összegéből, illetve a kollé-
giumi nevelés, ellátás normatív állami hozzájárulá-
sából fedeznénk. A fenntartásba, a működtetésbe az 
egyházakat is bevonnánk. 

A tankötelezettségi korhatár megemelése mára 
szükségszerűvé vált. A Fidesz 16 évre csökkentette a 
tankötelezettség korhatárát, ezen időpontig a diákok 
nem tudnak piacképes szakmát szerezni. Ez az in-
tézkedés statisztikailag kimutatható módon növelte 
a lemorzsolódást. A korábbi, 18 éves korhatár eseté-
ben sokan csak papíron voltak diákok, ezért a Jobbik 
a tankötelezettségi korhatárt 17 évben állapítja meg, 
hiszen ez a legkorábbi olyan időpont, amikorra egy 
fiatal piacképes szakmát szerezhet.

Az eredményes szakképzés érdekében az ipar-
kamarák bevonásával megállapítjuk a hiányszakmák 

körét és a nemzetgazdasági elvárásokat, mégpedig 
a foglalkoztatókkal történt egyeztetést követően. 
Elengedhetetlen, hogy a vállalatokat, cégeket érde-
keltté tegyük a gyakorlati képzésben, hiszen hazánk-
ban jelenleg alig 2 százalékuk vesz részt ebben. A 
szakképzési minőségi oktatók „újratermelését” meg-
célozva mentorrendszer létrehozását vagy műhelyi 
mentorrendszer kialakítását javasoljuk, összhangban 
a piaci igényekkel.

Az állami finanszírozású felsőoktatási helyek 
számának növelése elkerülhetetlen. Egy nemzeti 
kormánynak nem lehet célja a fiatalok eladósítása, 
a felsőoktatásban nem a családok pénztárcája, ha-
nem a hallgatók tehetsége és szorgalma kell, hogy 
érvényesülni tudjon. Éppen ezért a Jobbik szerint az 
állami finanszírozású helyek számát jelentősen nö-
velni kell, ami a társadalmi mobilitás szempontjából 
is kulcsfontosságú. A két finanszírozási forma között 
valódi és igazságos átjárási lehetőséget biztosítunk. 

A Jobbik megszünteti a bolognai rendszer minő-
ség ellen ható elemeit, továbbá két évre előre jelez-
zük az egyes szakokra felvehető hallgatók létszámát, 
hogy a fiatalok biztonsággal tervezhessék jövőjüket.
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1. Növekedést támogató és társadalmi 
jólétet biztosító adórendszer kialakítása

Az Eurostat statisztikai hivatal legutóbbi felmé-
rése szerint közel 1,6 millió magyar állampolgár él 
szegénységben, tehát ennyi honfitársunk tartozik a 
súlyosan depriváltak csoportjába, küzd anyagi gon-
dokkal – ami 16 százalékos arányt jelent az összné-
pességen belül –, míg Csehországban vagy Szlové-
niában ez a mutató 5 százalék körül van.

Az Orbán-kormány az adórendszer teljes körű 
egyszerűsítését és az egyes adónemek tekintetében 
csökkentést ígért, amely magába foglalta számtalan 
apró-cseprő adónem megszüntetését is. Ám éppen 
hogy még több adófajtát vezettek be, sőt a mini-
málbéren foglalkoztatottak esetében a Fidesz-kor-
mány eltörölte az adójóváírás lehetőségét, így száz-
ezrek megélhetését nehezítették tovább. Mivel az 
egykulcsos adórendszer a bevezetését követően a 
különböző jövedelmi statisztikák és elemzések sze-
rint a munkavállalók mintegy 85 százaléka számára 
jövedelemcsökkenést okozott, a jövedelmi olló még 
jobban kinyílt, és egyre több ember került nehéz, 
gyakran kilátástalan helyzetbe. A minimálbér adóter-
helése a legnagyobb mértékű az Európai Unióban, 
továbbá a munkavállalókat és a munkáltatókat ter-
helő adók és járulékok tekintetében Magyarország 
szintén az élbolyba tartozik, és olyan országokkal 
említhető egy lapon, mint Németország, Ausztria 

III. Józan ésszel

vagy Franciaország. Az áfa mértéke pedig a legna-
gyobb az egész világon, ezáltal tovább nehezítették 
– például az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások 
drágulásán keresztül – a társadalom és leginkább az 
alacsony jövedelemmel rendelkezők megélhetését. 

A Fidesz kormányzása alatt a magyar lakos-
ság reáljövedelme még elégséges mértékben sem 
emelkedett a referenciaként meghatározott nyugat-
európai bérekhez képest. A 2008-as minimálbér és 
garantált bérminimum kötelező emelése azért tűnik 
nagyobb mértékűnek, mert alacsony bázisról indult, 
ám az nem kompenzálja az egyéb megélhetési költ-
ségek drasztikus emelkedését, például a lakhatásét 
vagy az oktatási kiadásokét.

Több nemzetgazdasági ágazatban (így például az 
építőiparban) bevezetjük a szakmai minimálbérek 
rendszerét. Az ezen ágazatokban dolgozó magyar 
emberek életkörülményeinek javítása kiemelt cé-
lunk, az intézkedés pedig hosszabb távon hozzájárul 
a munkaerőhiány csökkenéséhez, versenyképessé-
günk erősödéséhez, illetve a magyar gazdasági nö-
vekedés megőrzéséhez.

A Jobbik visszaállítaná az adójóváírás lehetőségét 
a minimálbéresek számára.

Az alapvető élelmiszerek – például az adócsök-
kentésből kimaradt kenyér – áfáját 5 százalékra mér-
sékeljük, ezzel is segítve az átlagosnál alacsonyabb 
jövedelmű családok helyzetét.
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Bérunió a társadalmi különbségek csökkentéséért

A brexitet követően az EU-n belül elindult egy történelmi vita a szövetség jövőjéről: Európa-szerte szá-
mos EU-párti, illetve EU-kritikus párt fogalmazza meg igényét az új, szolidárisabb és hatékonyabb Európa 
kapcsán. A Jobbik az élére állt a reformtörekvéseknek. Hisszük és tudjuk, hogy egy nagy európai koalíció 
segítségével véget vethetünk az évtizedes igazságtalanságok, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
világának.

A szuverenitást érintő politikai kérdésekben elutasítjuk a szorosabb integrációt, sőt visszakövetelünk 
bizonyos, jelenleg ma még uniós jogköröket függetlenségünk minél nagyobb mértékű visszaszerzésének 
és megőrzésének érdekében.

Azonban gazdasági téren Magyarország és Közép-Kelet-Európa már része a közös piacnak, uniós vám-
határokkal és gazdaságot szabályozó direktívákkal. Ugyanakkor vannak olyan kritikus területek, ahol a 
kölcsönösségen alapuló együttműködést vagy legalábbis ennek hatásvizsgálatait tartjuk előnyösebbnek. 
Ilyen az EU-s tagországok eltérő gazdasági helyzetéből levezethető bér- és életszínvonalbeli különbsége-
inek csökkentésére irányuló törekvések összessége.

A felzárkóztatási folyamat első lépése egy teljes jogkörrel rendelkező felzárkóztatási uniós biztos ki-
nevezése, akinek irányítása alatt egy olyan kohéziós politikát kellene létrehozni, amely megfelelő mérő-
számok, standardok bevezetésével alkalmas a valós felzárkóztatási folyamat elindítására, nyomon köve-
tésére, értékelésére annak érdekében, hogy gazdaságunk nagyobb mértékben növekedhessen, a bérek 
emelkedő pályára álljanak, így megteremtve a szükséges feltételeket ahhoz, hogy mindenki a szülőföldjén 
boldogulhasson.

A jogalkotás területén számos jogszabályi harmonizáció segítheti a bérek kiegyenlítődését. A kezde-
ményezés nem kíván korlátozásokat, az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján az Unión belül 
továbbra is biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.

Az alapelvek, a termelékenység és versenyképesség növelését célzó intézkedéssorozatok mellett tá-
mogathatónak ítéljük a szolidaritási vagy kompenzációs pótlék bevezethetőségét, melyet azon EU-s válla-
latoknak kellene fizetni, melyek más EU-s országból érkező munkavállalókat alkalmaznak. 

Napjainkban az Európai Unió tagországainak jelentős része a felszín alatt súlyos gazdasági és pénz-
ügyi válsággal küzd. Az 1990 óta eltelt huszonnyolc év gazdasági fejlődése, amely szinte kizárólagosan 
a beáramló külföldi működő tőke (FDI) mennyiségén alapult, hosszú távon nem oldotta meg a gazdaság 
prosperitásának megőrzését.  A tőke és a vállalatok vonzásának komoly ára volt. Az előző kormányzatok 
szinte minden, korábban állami kézben lévő vállalatot privatizáltak, adókedvezményeket, illetve direkt álla-
mi támogatásokat biztosítottak a külföldi vállalatoknak (mellőzve a hazai mkkv-szektort), az olcsó munka-
erőre alapozva az ország versenyképességét. Ez a zsákutcás gazdaságpolitika hosszú távon oda vezetett, 
hogy a közép-kelet-európai alacsony munkabérek és életszínvonal a nyugat-európai országok sikerét és 
működését is veszélyezteti. A tömeges kivándorlás a régiónkból ugyanis Nyugaton bérleszorító hatást fejt 
ki, miközben a termelés áthelyeződik Keletre. Természetesen önmagában a jogszabályok nem elegendők, 
a keleti országok esetében is szükséges a gazdasági szerkezet reformja, a közép- és hosszú távú növeke-
dési pálya, valamint a gazdasági stratégia nemzeti és összehangolt kialakítása.

A brexithez vezető gazdasági okok megértésében magyarázó ereje volt ennek a jelenségnek, és a 
lefelé tartó bérverseny más uniós országokban is az Unióval szembeni kritikák elsőszámú oka. Az euró 
sem lehet stabil valuta addig, amíg az eurózónát egyre mélyülő strukturális és életszínvonalbeli különb-
ségek jellemzik. A nyugati és a keleti országok közötti bérszakadék beláthatatlan társadalmi és politi-
kai feszültségeket rejt magában, melyek feloldása minden európai ország érdeke. Az Unió 2004 óta tar-
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tó keleti bővítése pedig nem hozta meg a kelet-közép-európai tagállamok számára a várt felzárkózást.
A béruniós törekvésünk célkitűzése a figyelem felhívása, az elérendő célok deklarálása, illetve a közös 

EU-s és nemzetállami programterv felvázolása annak érdekében, hogy az Európai Unió nyugati és keleti 
tagállamai között fennálló gazdasági aszimmetria és a meglévő bérkülönbségek határozottan csökkenje-
nek. A Jobbik víziója alapján az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvét az Európai Unió alapelvei között is 
lefektetnénk, mindezt pedig a felzárkóztatás alapvető feltételének tekintjük.

A bérunió egy folyamat, egy komplex terv része, mely hosszú, öt-húsz éves időtávlatra határozná meg 
az Európai Unió és a nemzetállamok bérfelzárkóztatásra vonatkozó törekvéseit. A Jobbik ezen törekvés-
hez kínál megfelelően determinált célokat és komplex programot.

A bérfelzárkóztatás komplex gazdaságpolitikai törekvés, amely egy teljesen új gazdaságfilozófiát igé-
nyel, egy teljes gazdasági paradigmaváltást, a gazdaságpolitikai eszköztár megújítását. A jelenlegi gya-
korlattal ellentétben – amely számos esetben a tőkeerős, külföldi tulajdonú multinacionális vállalatoknak 
kedvez – a célzott állami támogatások mkkv-khoz juttatásával, a termelékenységet fokozó adó- és járu-
lékpolitikával, az oktatásba és a kutatás-fejlesztésbe csatornázott hazai és uniós forrásokkal az mkkv-k 
előnyösebb helyzetbe hozhatók, s így hosszú távon ki tudják majd termelni a bérfelzárkóztatáshoz szük-
séges forrásokat. A Megújuló és Versenyképesebb Magyarországért programunk keretében olyan adó- és 
járulékpolitikát folytatunk, amely a szociális hozzájárulási adó további csökkentésén, illetve az adókedvez-
mények biztosításán keresztül elősegíti a termelékenység növelését.

A stratégiai szerződések körét kibővítjük az mkkv-szektor szereplőivel, a multinacionális vállalatokkal 
megkötött és a jövőben megkötendő stratégiai megállapodásokat pedig úgy módosítjuk, hogy abban köte-
lezzük őket az mkkv-k ellátási láncba történő mélyebb integrálására. Az mkkv-k számos formában jelent-
kező többletkapacitással rendelkeznek, melyet a duális gazdaság feltételrendszere miatt egyelőre nem 
tudnak kiaknázni.

Az oktatáspolitika szerves részét képezi béruniós törekvésünknek is, hiszen elképzeléseink alapját a 
tudásalapú, kutatás-fejlesztés-központú társadalom adja.

A költségvetési források hatékony és eredményes elosztásához fel kell számolni a rendszerszintű kor-
rupciót, és ezt követően az állami pénzek és az EU-s támogatások hatékony allokációjával biztosítható, 
hogy azokból rendre valódi fejlesztéseket finanszírozzunk. A fejlesztési forrásokat jelenleg egyetlen ve-
zérelv mentén osztják el: hogy a mindenkori hatalom annak minél nagyobb részét csatornázhassa át saját 
oligarcháinak, így a megfelelő tudással (know-how), kapacitással rendelkező, életképes mkkv-k stagnál-
nak, rosszabb esetben leépítik tevékenységeiket. A korrupció visszaszorításával párhuzamosan vállalko-
zásbarát környezet kialakítására, vállalkozókat segítő aktív állami szerepvállalásra van szükség, amibe 
beletartoznak az állami intézkedésekkel összefüggő direkt és indirekt hatások is.

Fontos leszögezni, hogy a bérfelzárkóztatás során alkalmazott gazdaságpolitikai (és oktatáspolitikai, 
fejlesztéspolitikai) eszközöket úgy választjuk meg, hogy azok nem járnak adóemeléssel, illetve állampol-
gárokat és mkkv-kat terhelő megszorításokkal.

A legnagyobb foglalkoztató maga az állam, beleértve minden olyan magyar honfitársunkat (az egész-
ségügy, az oktatás, a rendvédelem szereplőit), aki az államtól kapja a fizetését. A különböző bértáblák és 
bérstruktúrák meghatározása állami hatáskör. Az állami dolgozók bérének emelése azonban kihatással van 
a versenyszférában dolgozó emberek bérszínvonalára is. Ha az állami szférában növekednek a fizetések, 
akkor az magával húzza, növeli a versenyszféra bérszínvonalát is. 

A multinacionális vállalatok ugyanakkor még a magasabb bérek esetén sem hagynák el az országot, 
amennyiben a tisztességes befektetők számára átláthatóbb, kiszámíthatóbb, korrupciótól mentes gazda-
sági környezetet, jogállami feltételeket tudunk biztosítani. Számos esetben rossz az a megközelítés, hogy 
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egy vállalat kizárólagosan az adott ország bérszínvonala alapján fektet be: a kiszámítható jogszabályi és 
gazdasági környezet mint befolyásoló tényező egyre inkább felértékelődik. Megdőlni látszik a Fidesz-kor-
mány gazdaságpolitikai víziója, amely szerint a versenyképességünket az olcsó munkaerőre, az összesze-
relő üzemek világára kell alapozni. A Jobbik emellett jóval nagyobb arányban biztosítana finanszírozási 
forrásokat kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre is.

A termelékenység és a bérszínvonal közötti közgazdaságtani összefüggés elvitathatatlan. Az alacsony 
szinten realizálódó bérek következtében hazánk gazdaságában a kereslet nem elégséges, ami azonban 
hozzájárulhatna Magyarország termelékenységének növekedéséhez. Ha viszont nőnek a bérek, a bérszín-
vonal magasabb szinten realizálódik. Honfitársainknak több jövedelem áll rendelkezésére, többet tudnak 
vásárolni különböző termékekből és szolgáltatásokból, tehát nő a fogyasztás is. (Továbbá az állami bevé-
telek is nőnek az adó- és járulékbevételen keresztül.) A belső fogyasztás növekedésével párhuzamosan a 
vállalatok (mkkv-k és multik egyaránt) több bevételt realizálnak, az állam a forgalmi típusú adóbevételeken 
keresztül több adóbevételhez jut. A magasabb vállalati profiton és állami bevételen keresztül több forrás 
jut a vállalati önerőből és állami támogatásból létrehozott fejlesztésekre, illetve különböző állami felada-
tok – oktatási prioritással történő – biztosítására. A fejlesztések nyomán a vállalatok új technológiákat 
vezethetnek be, az állami többletforrás eredményeképpen javul a munkaerő képzettsége és nő a rendelke-
zésre álló „fehér- és kékgalléros” munkaerő számossága. Az új technológiák pedig elősegítik az innováció 
gyorsabb ütemű erősödését, ami szintén hozzájárul termelékenységünk növekedéséhez.

Ha a bérek növekednek, és ezzel szemben a termelékenység nem javul, akkor a bérhányad a keleti 
országokban jelentősen megugrik, így a munkaköltség is megemelkedik, ami mérsékli a versenyképes-
séget. (Németország újraegyesülésekor szintén ez a probléma jelentkezett: a keletnémet bérek hirtelen 
emelkedtek, azonban a keletnémet gazdaság nem tudott ilyen ütemben felzárkózni, nem állított elő ekkora 
hozzáadott értéket, így az továbbra is lemaradt. A mai napig mintegy 1000 euró, 30 százalék a keleti és 
nyugati havi átlagbérek közötti különbség.) Tehát kiemelt gazdaságpolitikai célunk a termelékenységünk 
szignifikáns javítása, ami biztosítaná jövőbeli gazdasági sikereink kulcsát, a növekvő versenyképességen 
keresztül az össztársadalmi jólét elérését. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a hazai bérek még az 
alacsony szintű termelékenységi növekménytől is nagyban elmaradnak, így az is érezhető javulást hozna, 
ha a Jobbik által javasolt „nulladik lépcsőfok” elérésével a bérek növekedése legalább követné a termelé-
kenység növekményét.

Kormányon jóval könnyebb képviselni a bérunió ügyét, hiszen a kormányzat jelen van az EU csúcs-
szerveiben (a Miniszterek Tanácsában, az Európai Tanácsban). A választópolgárok bizalmának elnyerését 
követően a Jobbik 2018-tól kormányon képviselné a bérek rendezésének ügyét a különbségek csökkentése 
melletti elköteleződés talaján – ez a víziónk, a jövőképünk.

2. Felkészülés a technológiai kihívásokra

A Jobbik XXI. századi pártként a XXI. század tech-
nológiai kihívásaival is felkészülten néz szembe: 
számos elképzelés és megoldás áll rendelkezésre a 
gyorsan változó feltételrendszerből eredő társadal-
mi és gazdasági problémák megoldása érdekében. 
A technológia fejlődésének mértéke és intenzitása 

jelentős hatással van a társadalmak és a gazdasá-
gok működésére mind mikro-, mind makroszinten. 
A közeljövő kihívásainak listája szinte végtelen, de 
kiemelnénk az egyik legfontosabbat, a robotizációt – 
beleértve a dolgok internetének (Internet of Things) 
magasabb szinten történő alkalmazását. 

A World Economic Forum tanulmánya szerint 
2020-ig 5 millió munkahely szűnhet meg világszin-
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ten a robotizáció terjedése mentén. A Jobbik ezért 
proaktív szemléletmódot követve gazdasági- és 
oktatáspolitikájának meghatározása során kiemelt 
figyelmet szentel a technológiai fejlődés elősegíté-
sére és a következmények negatív hatásainak csök-
kentésére.

Célzott integrátori program megvalósítását kíván-
juk elérni többek között a feldolgozóiparban – autó-
gyártási prioritással –, a mezőgazdaságban, illetve az 
egészségüggyel kapcsolatos fejlesztések területén.

A Jobbik kormányzása alatt a magyar állam pro-
aktív szerepet fog betölteni a gazdaság és az állam 
minden területén úgy, hogy minden államigazgatási 
szakterületen biztosítja és elősegíti az informatika és 
az innováció mint lehetőségek maximális kiaknázását.

Fontos, hogy nyitott informatikai gazdasággal 
rendelkezzünk, amely képes hamar felismerni a kor 
kihívásait és reagálni azokra. Ilyen kihívások elé ál-
lítják országunkat például a robotika rohamos terje-
dése – amely csak hazánkban 400 ezer munkahelyet 
szüntethet meg – vagy az okoseszközök, okosautók 
és okosotthonok által termelt hatalmas mennyisé-
gű adat (big data) a dolgok internetén (Internet of 
Things) és az ezekkel járó biztonsági kérdések. Je-
lenleg nagyon nehéz megmondani, hogy ez a digi-
tális forradalom milyen ütemben halad, és milyen 
változásokra kényszeríti a nemzetállamokat. Két le-
hetőségünk van: vagy bezárkózunk a modern, XXI. 
századi kihívások elől, és úgy teszünk, mintha ezek 
nem léteznének (ez jelenleg a Fidesz politikája), vagy 
nyitunk az új dolgok felé, és azokat meglovagolva 
közvetlenül profitálunk belőlük, mint tette azt a rövid 
idő alatt a világ élvonalába masírozó Finnország és 
Lettország.

A már említett robotika kiváló példája a szüksé-
ges változásoknak, hiszen a robotokat használó gaz-
dasági szereplők érdekeltségei egyre gyorsabban 
terjeszkednek a világban, és az Egyesült Államok és 
Japán mellett a leginkább robotizáló országok közé 
tartozik a magyar gazdaságra rendkívül nagy hatás-
sal lévő Németország is. Így az autógyártók eseté-
ben is csak idő kérdése, mikor cserélik le az embe-
ri munkaerőt a jóval olcsóbb és a nap 24 órájában 
betegség és szünet nélkül dolgozó robotokra. Erre 

a problémára már most választ kell adni, és olyan 
programokat indítani az oktatásban és a gazdaság-
ban, amelyek az autók gyári összeszerelése helyett 
már az azokat gyártó robotok fejlesztésére (legyen 
az szoftveres vagy hardveres) összpontosítanak. 
Éppen ezért a Jobbik egyértelmű feladatának te-
kinti, hogy az oktatásban kiemelt szerepet kapjon az 
informatikai készségfejlesztés, az angoloktatás, az 
algoritmikus gondolkodás és a megismerkedés leg-
alább egy programozási nyelvvel.

Fontos kiemelnünk, hogy nem a jövőről beszélünk 
akkor, amikor azt mondjuk, hogy az oktatásban el-
maradt modernizáció miképpen hat majd a követke-
ző generációkra. A probléma már most jelen van az 
országban, hiszen már most óriási a munkaerőhiány. 
Ezért lenne fontos, hogy az IT-szektorban dolgozók 
számára – román mintára – jelentős adókedvez-
ményeket nyújtsunk, az ország sok pontján a piaci 
szereplőkkel együtt állami átképzési programokat 
indítsuk, és azonnal nekilássunk a megfelelő oktatók 
képzésének, valamint támogassuk az új technológi-
ákat (big data, adatbányászat stb.) innovatív módon 
használó magyar cégeket. 

Az oktatás informatikai szemléletűvé tételével 
megindítjuk a hatalmas munkaerőhiány „befoltozá-
sát”, mégpedig úgy, hogy az IT területén elhelyez-
kedő szakemberek számára jelentős adókedvez-
ményt nyújtunk (lásd a kolozsvári Szilícium-völgyet), 
majd IT-gazdasági zónákat alapítunk, ahol további 
adókedvezményeket vezetünk be, hogy a magyar 
startup-cégeket itthon tudjuk tartani. A szektort 
igazságtalanul sújtó büntetőadókat haladéktalanul 
kivezetjük, és sokkal jelentősebb mértékben támo-
gatjuk az innovációt és a kutatás-fejlesztést, külö-
nösen az okoseszközök és a robotikairányú fejlesz-
tések esetében.

Ahhoz, hogy sikerrel vegyük az előttünk álló, és 
fent már említett kihívásokat, elengedhetetlen, hogy 
alapvetően megváltoztassuk a hozzáállást az ok-
tatásban az informatikához, az általános iskolától 
kezdve a felsőoktatási szintekig. Fontos lenne, hogy 
a tantervből kigyomláljuk a régen elavult irányvo-
nalakat (például a mára sehol sem használt prog-
ramozási nyelvek erőltetett oktatását, amely még 
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a felsőoktatás szakmai programjában is szerepel!), 
az iskolai eszközöket fejlesszük, a magolás helyett 
pedig készségeket fejlesszünk. Éppen ezért szük-
séges, hogy már az általános iskolában tanítsuk az 
informatikán belül a programozás alapjait, vagy leg-
alábbis fejlesszük a digitális kompetenciát. A közép- 
és felsőoktatásban a kor elvárásainak megfelelően 
sokkal gyakorlatorientáltabb oktatási rendszerre van 
szükség, amelyben érvényesül az innovációra nevelő 
szempont is. A program kidolgozásába bevonjuk az 
IT-piaci szereplőket is, akik megfelelő gyakorlati he-
lyekkel tudnák támogatni oktatási terveinket. 

Egy teljesen új, modern, nemzeti kibervédelmi 
stratégiát dolgozunk ki, hiszen a jelenlegi rendszer 
elavult, és az utóbbi évek jelentős technológiai fej-
lődését egyszerűen nem veszi figyelembe. Ennek 
frissítése tehát elengedhetetlen feladat. Magyar-
ország számára a titkosszolgálatoknál meglévő 
kibervédelemi képességet jelentősen erősíteni fog-
juk mind technikailag, mind humánpolitikailag, hogy 
Magyarország valóban képes legyen a lakosságát 
és a nemzet érdekeit megvédeni – a kibertérben is. 
Ezzel párhuzamosan a Honvédségen belül létrehoz-
nánk a kiberhadviseléshez szükséges feltételeket 
annak érdekében, hogy ne csak defenzív, hanem az 
új biztonságpolitikai elvárásokhoz méltó aktív és el-
rettentő „kiber-támadóerővel” is rendelkezzünk. 

Mindenki számára biztosítani fogunk egy alap, 
korlátozott adatmennyiséggel igénybe vehető in-
gyenes internet-szolgáltatást, hogy senki ne marad-
jon ki a világháló adta lehetőségekből.

Teljesen átalakítjuk az e-közigazgatást, amelynek 
végső célja az, hogy végül elektronikus úton is részt 
vehessünk a magyarországi választásokon.

Minél több magyar fejlesztésű szoftvert fogunk 
használni az állami és az önkormányzati szférában. 

Megvizsgáljuk az adatalapú (big data) fejlesztések 
lehetőségét bizonyos szektorokban, szakterületeken 
(így a közlekedés és az egészségügy berkein belül).

Egy új törvénnyel áttekinthető kereteket adunk az 
e-kereskedelemnek, és szigorúan szankcionáljuk a 
vásárlók bizalmával visszaélő internetes áruházakat.

3. E-közigazgatási rendszer kiépítése 
a hatékony ügyintézésért

A Jobbik az e-közigazgatás alatt egy olyan egy-
séges és integrált világhálós közösségi felületet ért, 
amely jellegében megfordítaná a közigazgatás és az 
állampolgár viszonyát. A jelenlegi rendszer végtele-
nül túlbürokratizált, bonyolult, átláthatatlan nemcsak 
az állampolgárok számára, de az államigazgatás és 
az önkormányzatok viszonylatában is. Sokszor érez-
hetjük azt, hogy az állam a felesleges adminisztráci-
óval nem megkönnyíteni szeretné az ügyeinket, ha-
nem hátráltatni, fokozva azt a kádári életérzést, hogy 
mi vagyunk az államért, holott ennek épp fordítva 
kellene lennie.

Az összes állami és önkormányzati ügyet (sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány stb.) on-
line felületen, egy állami front-office rendszeren 
keresztül tesszük elérhetővé az ügyfelek számára, 
ezen kívül a back-office rendszer is teljes mértékben 
elektronizált, transzparens, gyors és egyszerű lesz 
a jelenlegi rendszer teljes vagy részleges cseréjé-
vel. Így egyre közelebb kerülünk célunkhoz, a valódi 
szolgáltató állam kialakításához.

Éppen ezért egy olyan e-közigazgatás megte-
remtése a cél, amelyhez minden állampolgárnak 
van hozzáférése, és online kapcsolatot teremthet az 
állammal és az önkormányzattal. Az integrált rend-
szerben online láthatóak lennének a közeli óvodák 
szabad helyei, s a továbbtanulni vágyók is ezen ke-
resztül felvételizhetnének. Fontos, hogy intézhető-
ek lennének az állami és a helyi adóügyek is – egy 
helyen.

A felületen az ajánlási rendszerrel és külön ke-
resve is elérhetőek lennének az állami vagy ön-
kormányzati pályázatok, hogy ne idejétmúlt pdf-
dokumentumokat kelljen letölteni egy kormányzati 
oldal aloldalának utolsó linkjéről (lásd hűtőcsere-
pályázat), hanem világosan, könnyen elérhetőek le-
gyenek ezen a felületen, sőt az adatokkal pár gomb-
nyomással pályázni is lehessen!
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4. Átfogó mezőgazdasági és agrárstratégia 
az iparág fellendüléséért

A nép pártján álló kormány számára kötelező 
feladat, hogy biztosítsa a valódi létszükségletek ki-
elégítéséhez szükséges tiszta élelmet és ivóvizet, a 
vidéki táj gondozottságát, valamint a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari többlettermelésünk exportképes-
ségét. Amennyiben a vidék megmenekül, a vidékgaz-
daság újraépül, a településeket tisztességes megél-
hetés, élhető körülmények és biztonság jellemzi, ez 
egy új honalapítással ér fel.

Éppen ezért véget vetünk a vidéki népesség 
kényszerű elvándorlásának. Itt nem csupán arról 
van szó, hogy az eleve ott élőket a megfelelő körül-
mények megteremtésével megtartjuk, hanem arról 
is, hogy az időközben elvándoroltakat ilyen szán-
dékuk esetén segítjük a visszatérés során, a vidéki 
élet iránt érdeklődőket pedig támogatási formákkal 
motiváljuk. Ezt a célt minőségi vidéki munkahelyek 
teremtése nélkül azonban nem lehet elérni. A vidéki, 
élelmiszer- és feldolgozóiparra alapuló munkahely-
teremtésnek kiváló magyar termőföld kell, hogy az 
alapja legyen, az ezt szolgáló, célirányos törvényho-
zással támogatva.

Megállítjuk föld- és vízkészleteink elherdálá-
sát. Egyedül az az agrárstratégia szolgálja a köz-
jót, amely kimondja, hogy az ország határain belül 
lévő valamennyi mezőgazdasági terület és vízkincs 
a nemzeti vagyon része, függetlenül pillanatnyi tu-
lajdonformájától és tulajdonosától. Ennek megfele-
lően annak tulajdonjogát jogi személyek vagy nem 
magyar állampolgárságú magánszemélyek nem 
szerezhetik meg. A zsebszerződéssel külföldi kézre 
került földterületek visszaszerzése mindemellett el-
engedhetetlen.

Gátat szabunk a földesurak ámokfutásának: 
elszámoltatjuk őket a támogatások és az állami 
földvagyon elherdálása miatt. A jelenlegi Fidesz–
KDNP-kormány a legmagasabb politikai szintre – a 
törvényhozás szintjére – emelte maffiamódszereit 
az állami földek klientúraépítésre történő felhasz-
nálásával. Korábbi ígéretei ellenére a hazai és EU-s 
források elosztási rendszerén nem változtatott, ami-

nek eredményeként a legtőkeerősebb földesurak 
viszik el a támogatások döntő részét. A Jobbik ezen 
érdemben kíván változtatni, középpontba állítva a kis 
és közepes méretű családi gazdaságok támogatását.

Megálljt parancsolunk a külföldi és silány mi-
nőségű termékek dömpingjének. A multinacionális 
bevásárlóközpontok élelmiszer-kínálatán belül a 
„minimum 80 százalék hazai, maximum 20 százalék 
import” elvének szerzünk érvényt. A „hazai termék” 
jelzést pedig tartalommal töltjük fel, ahol a vásárló 
is garanciát kap a termék eredetére és minőségére 
vonatkozóan. E folyamat felgyorsítása érdekében az 
élelmiszerek címkéjén bevezetjük a földrajzi eredet 
megjelölését és az élelmiszer által megtett út mér-
tékét, valamint a GMO-mentesség tényét.

A fentiek okán EU-csatlakozási szerződésünk 
felülvizsgálata halaszthatatlan feladatot jelent. Az 
EU-bővítés nem egy önzetlen kegy volt az alapító 
országok részéről, hanem egyfelől piacszerzés a 
feldolgozóiparuk termékei (köztük az élelmiszerek) 
számára, másfelől az olcsó mezőgazdasági alap-
anyag-utánpótlás biztosítása a periféria országai-
ból, ahová hazánkat is sorolták. Ezt fel kellett volna 
ismerni a csatlakozást előkészítő Fidesz és a szerző-
dést aláíró MSZP politikusainak is! A két párt mögött 
álló vörös- és narancsbárók nyomása azonban aka-
dályozta tisztánlátásukat: inkább elfogadták a régi 
tagállamok gazdáinak járó támogatás 25 százalékát 
és piacaink 100 százalékos megnyitását, mintsem 
megtagadták volna termőföldünk tőke kategóriába 
sorolását.

Elszántak vagyunk a magyar föld magyar kézben 
tartása mellett. A Fidesz azzal az álszent lépéssel állt 
elő – ugyan törvényben mondta ki –, hogy külföldiek 
nem vehetnek termőföldet, eközben a külföldi szót 
úgy definiálta, hogy az csak az EU-n kívüli országok 
állampolgáraira legyen igaz. Mi ebben a kérdésben 
azonban a zéró tolerancia pártján állunk.

Családi gazdaságokra épülő vidékgazdaságot 
képzelünk el, ennek jegyében agrárpolitikánkban 
áthelyezzük a hangsúlyokat. Az egyéni érdekalapon 
működő nagyüzemekről az értékalapú, vidékmen-
tést szolgáló, magas hozzáadott értéket tartalma-
zó családi kis- és közepes gazdaságok termelésére 
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alapozott élelmiszer-előállítás irányába fordulunk. 
Visszaszerezzük az élelmiszerpiacokat, ám ez ma 

elsősorban a hazai élelmiszerpiacaink visszaszerzé-
sét jelenti. A magyar piacon megerősödött élelmi-
szer-feldolgozó vállalkozások azután a világszínvo-
nalat elérő többlettermékeikkel tudják megcélozni a 
világpiacokat. Ezzel függ össze az élelmiszer-önren-
delkezés megvalósítása. Ez annak jogát takarja, hogy 
egy ország maga határozza meg agrár- és élelmi-
szerpolitikáját és -kereskedelmét. Ez nem jelenti az 
ország élelmiszer-kereskedelmének bezárkózását, 
csupán annak szabályozását úgy, ahogy azt a hazai 
termelők és fogyasztók érdeke megkívánja.

Szavatoljuk a termelők létbiztonságát. Jelenleg a 
mezőgazdaságból élők között az átlagosnál is ma-
gasabb a bizonytalanság és a rettegés a tönkreme-
neteltől. Közülük sokan érzik úgy, hogy az elvégzett 
kemény munka és az azért járó jutalom között fordí-
tott arányosság áll fenn, és hogy ebben a helyzet-
ben magukra hagyták őket a földesurak által uralt 
környezetben. Ennek véget kell vetni. Az ellátás piaci 
szabályozási rendszerének kiépítésével biztosítjuk, 
hogy a termelő gazda mindenkor hozzájuthasson a 
költségeit fedező és a tisztes megélhetését biztosító 
bevételhez. A Jobbik a piaci zavarokból fakadó károk 
kompenzálásra is felállít egy hatékony rendszert. 

Elterjesztjük a különböző szintű élelmiszer-ön-
rendelkezést szolgáló, területi alapon szerveződő 
szövetkezeti – „hangya” vagy háztáji típusú – felvá-
sárlási és értékesítési formát a termékpálya mentén 
szerveződő mellett, de attól eltérő szabályozással. 
Ehhez mind az állam támogató jelenlétét, mind a 
szükséges jogi környezetet biztosítjuk.

Újraindítjuk a Növekedési Hitelprogramot (NHP) a 
mezőgazdaság területén.

Az ősi magyar zöldség- és gyümölcsfajták fel-
támasztása érdekében különböző programokat és 
támogatási formákat indítunk. Ezek alapvető célja a 
fajtamentés, illetve az egyedi, jól megkülönböztet-
hető ízvilágű élelmiszerek magyarországi termelé-
sének jövőbeli biztosítása.

Elindítjuk a koordinált magyar termékek külföldi 
márkaépítését, elsősorban az élelmiszeriparra kon-
centrálva, és elősegítjük a termelők értékesítési szö-

vetségeinek kialakítását, az élelmiszeripar exportte-
vékenységének növelése, illetve az élelmiszeripari 
termékek ismertségének fokozása érdekében.

5. Az önkormányzati intézményrendszer 
reformja

A Fidesz 2011-ben új önkormányzati törvényt al-
kotott, amelynek egyik legjelentősebb kihatással járó 
lépése a feladatfinanszírozás bevezetése lett, azaz 
az egyes feladatok után járó központi normatívák 
– egymás között – már nem csoportosíthatók át, és 
soha nem fedezik a velük járó teljes kiadást. Így a 
települések folyamatos pénzzavarban vannak. Ezért 
a Jobbik elszánt a központi normatívák emelése te-
kintetében, és szigorú elszámolási fegyelem mellett 
ésszerű átcsoportosítási lehetőségeket biztosít.

Megteremtjük az Élhető Vidék Programját, amiben 
a területfejlesztés évezredes tudományának tapasz-
talatait fogjuk felhasználni, azaz a valódi szükségle-
tek alapján fogunk dönteni a forrásfelhasználásról, 
bevonva a falvakat és a 10 ezer fő alatti települé-
seket is, amelyek a források döntő többségét lekötő 
programokból kimaradtak.

A magyar települések életprogramját így foglal-
hatjuk össze: önrendelkezés, önellátás, önvédelem. 
Ezen program kiteljesítéséhez a következőkre van 
szükség – településnagyságtól függetlenül:

1. Működő intézményekre, amelyek a közszolgál-
tatásokat helyben biztosítani tudják. Ezek minőségi 
fenntartását a központi költségvetésből kell fedezni.

2. Ott élő, dolgozó szakemberekre, középosztály-
ra: különösen fontos feltétel, hogy az önkormányzat 
költségvetési szerveinél dolgozók bére évtizedes 
késés után végre rendezve legyen, jelentsen rangot, 
méltóságot a közösség szolgálatában dolgozni!

3. Legyen földje (azaz birtokában lévő mezőgaz-
dasági területe) az önkormányzatnak azért, hogy 
munkához tudja juttatni a helyben lakókat. Részben 
úgy, hogy kiparcellázva az önellátás lehetőségét te-
remti meg számukra, részben pedig úgy, hogy a saját 
intézményei fenntartásához szükséges terményeket 
megtermelteti. De juthasson földhöz az a közép-
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osztályt képviselő értelmiségi is, aki hajlandó lete-
lepedni egy faluban, hogy az ottani intézményekben 
dolgozzon, és saját családja megélhetését ezen ke-
resztül is biztosítani tudja.

A pályázatok, támogatások esetén előnyben ré-
szesítjük, adókedvezményekkel segítjük a családi, 
kis és közepes mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, 
turisztikai vállalkozásokat. Mind az állami, mind az 
önkormányzati pályázati rendszereket átláthatóvá, 
igazságossá tesszük.

Csökkentjük a helyi adókat. A lakosság számára 10 
százalékos kedvezményt biztosító településkártyát 
vezetünk be, amelyet a helyi szolgáltatások, termékek 
vásárlásakor használhatnak. Helyi pénzhelyettesítő 
eszközökkel támogatjuk a közszférában dolgozókat, 
a nyugdíjasokat, a gyermekeiket felelősen nevelő 
családokat. Értelmes munkalehetőséget biztosítunk: 
közterületi, közparki karbantartás és fejlesztés mel-
lett erdőtelepítéseket, háztáji és konyhakertgondo-
zást, bérlakásépítést. Rendeletben mondjuk ki, hogy 
települési tulajdon esetén a föld elidegeníthetetlen 
törzsvagyon.

A helyhatóságok „saját bevételei” a helyi- és te-
lepülési adók. Noha minden más területen gúzsba 
kötik az önkormányzatokat, itt jelentős többletsza-
badságot kaptak. Újabb és újabb adókat vezethetnek 
be, sőt bizonyos központi támogatásoknak eleve az a 
feltétele, hogy helyben komoly adóterhek legyenek 
kivetve. Ennek egyértelműen az a célja, hogy a tár-
sadalmi feszültséget „ledelegálják” a kis közösségek 
szintjére – és ezt sajnos sikerrel teszik. Így például a 
hivatalokban dolgozók bérét – ami most megalázóan 
alacsony – a települések csak a saját bevételeik ter-
hére növelhetik. A Jobbik ezzel szemben a központi 
normatívák emelésében érdekelt, valamint átadná a 
helyhatóságoknak a helyben képződő szja 8 száza-
lékát és a gépjárműadó 100 százalékát.

Az alapellátást leszámítva minden egészségügyi 
ellátást államosítottak, így már a nagyobb, városi 
rangú települések sem dönthetnek arról, milyen já-
róbeteg-szakellátást tartanak fenn. A szociális, a csa-
lád- és gyermekjóléti ellátásokat is központosították, 
azaz nagyobb településeknél vonták össze ezeket a 
feladatokat, így a helybeli ellátás lehetősége nagyon 

szűkre korlátozódott. A Jobbik ezért visszaadná a já-
róbeteg-szakellátás jogát a helyi közösségeknek (ez 
lehetőség lenne, nem kötelezettség), és ehhez meg-
felelő nagyságrendű központi támogatást is bizto-
sítanánk. A szociális feladatok kapcsán pedig teljes 
területi lefedettségre törekedünk.

Több rendfenntartót biztosítunk a közterületeken. 
Növeljük a közterület-felügyelet, a településőrség, a 
mező-, hal- és vadőrség létszámát, támogatjuk a pol-
gárőrséget. Kezdeményezzük mobil rendőrőrsök fel-
állítását. Bővítjük a térfigyelőkamera-rendszereket.

A hajléktalankérdés méltányos megoldását tart-
juk kívánatosnak, számukra fontos a megfelelő szál-
lás biztosítása, de a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak betartását mindenkitől megköveteljük.

Az elévüléstől függetlenül nyilvánosságra hozzuk 
az önkormányzatok vagyonfelélésének, hátrányos 
szerződéskötéseiknek visszásságait, eljárást indí-
tunk a kárt okozókkal szemben. Igazságügyi szakér-
tőkkel átvizsgáltatjuk a beruházások megalapozott 
mivoltát.

Ellenőrzünk minden termőföld-adásvételt, és fel-
számoljuk a zsebszerződéseket, ennek érdekében 
helyi földbizottságokat hozunk létre.

A legkisebb településeken is – szülői igény ese-
tén – biztosítjuk a bölcsődei, óvodai nevelést. Igény 
esetén további családi napköziket szervezünk. 

Bérlakást biztosítunk azon családoknak, amelyek 
az ingatlan fenntartását el tudják látni, és betartják a 
közösségi együttélés szabályait.

Támogatást – feltételhez szabottan – csak az kap-
hat, aki tisztességes tagja a helyi közösségeknek.

A helyi közösségi közlekedés hatékony meg-
szervezésével segítjük az iskolába, munkába járást, 
a közszolgáltatások elérését.

Az önkormányzatok működését átláthatóvá tesz-
szük. Rendszeres fogadóórák, fórumok, terepbejárá-
sok tartásával biztosítjuk a közvetlen és folyamatos 
kapcsolattartást a közösség tagjaival. A településen 
működő vállalkozások számára egyeztető fórumot 
hozunk létre.

Az új önkormányzati törvény elvette a 2000 fő 
alatti településektől az önálló hivatal létesítésének 
jogát. Ezt a folyamatot vélhetőleg tovább akarják 
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vinni: a jelenlegi cél az, hogy 5000 fő alatt ne le-
hessen önálló hivatalt működtetni. Ez persze azzal is 
jár, hogy a kisebb települések előbb-utóbb elveszítik 
közigazgatási önállóságukat, és ezeken a helyeken 
nem lesz önkormányzati választás sem, legfeljebb a 
járási kormányhivatal kinevez egy „elöljárót”. Pedig 
az önkormányzatiság alapja a közfeladatok ellátásá-
nak helybeli biztosítása, azaz kell, hogy legyen egy 
önkormányzati közfeladat-ellátási minimum, amely 
településnagyságtól függetlenül mindenhol biz-
tosított. Magyarán: legyen mindenhol tanár, óvónő, 
orvos, védőnő, szociális munkás, népművelő, jegyző, 
postás, lelkész és az ehhez szükséges alapszintű in-
tézményeik. Annak érdekében, hogy szó szerint ne 
haljon ki magyar falvak sokasága, ezt a programot 
erőnkön felül is támogatni kell.

6. Sportpolitika az egészséges és sikeres 
nemzetért

A Jobbik száműzni kívánja a politikát a sportélet-
ből! A sportszövetségek tagjai jelentős szellemi tő-
kével rendelkeznek ahhoz, hogy politikusok nélkül is 
sikeresen tudják működtetni szeretett sportágaikat. 
A parlamenti, önkormányzati képviselőknek, kor-
mányzati szereplőknek a Jobbik kormányra kerülé-
se után más módot kell találniuk arra, hogy kedvelt 
sportágaikat segíteni tudják: sportszervezetek élén 
nem állhatnak, azok vezetésében nem vehetnek 
részt. Ezzel a Jobbik meg kívánja szüntetni a sport-
életben a burkolt korrupciót.

A Fidesz feudális viszonyokat teremtett a magyar 
sportban. Politikusai sorra elfoglalták a vezető tiszt-
ségeket a sikeres sportágakban, melynek révén az 
ide értendő szakosztályok támogatása hihetetlen 
mértékben nőtt. Ezzel szemben a kisebb, netán je-
lentős társadalmi bázissal rendelkező, de nem olim-
piai sportágak támogatási szintje alig vagy egyálta-
lán nem változott. Éppen ezért egyensúlyba hozzuk 
a sporttámogatások rendszerét: a kiemelt sportágak 
szintjére szeretnénk emelni a jelenleg kevésbé tá-
mogatott ágakat is. A versenysportot pedig továbbra 
is kiemelten támogatjuk, ennek keretében bővítjük az 

utánpótlás-gondozó programokat, ezáltal a sportoló 
gyermekek szüleire rótt terheket csökkenteni fogjuk.

A sportlétesítmények 2010 előtt rendkívül lepusz-
tult állapotban voltak, „köszönhetően” a szocialista 
kormányok már-már sportellenes hozzáállásának. 
Ha van terület, amelyben a Fidesz-kormányok elő-
reléptek a sportban, az a létesítményfejlesztésekhez 
kötődik. Azonban, mint sok minden más, ez is felemás 
módon sikerült: a szándék jó volt, de a korrupció a 
folyamatok minden szegmensét átjárta. Olimpiai pá-
lyázatunk társadalmi megítélése a brutális összegű 
stadionépítések, használhatatlan sportcsarnokok és 
a vizes vb hihetetlen mértékű áremelkedése miatt 
fordult pár hónap alatt elutasító irányba: a Fidesz 
lett az igazi álomgyilkos.

A Jobbik meg fogja szüntetni a korrupciót a sport-
létesítmény-építések területén! Fontosnak tartjuk, 
hogy sportolóink, de minden sportolni vágyó magyar 
ember is megfelelő és biztonságos környezetben 
tudjon mozogni, kikapcsolódni. Folytatjuk a sportlé-
tesítmény-fejlesztési programokat, de jóval inkább 
a valódi igényekhez igazodva és a szabadidőspor-
tokra, a diáksportra és a jelentős társadalmi bázissal 
rendelkező sportágakra fókuszálva.

Luxus stadionberuházások helyett olyan fejlesz-
téseket kívánunk megvalósítani, amelyek az adott te-
lepülésen élő emberek szabadidős sporttevékeny-
ségét segítik. Vállaljuk, hogy egy kormányzati ciklus 
alatt minden 2000 fő feletti településen mindenki 
számára hozzáférhető sportlétesítményt (futópályát, 
szabadtéri funkcionális eszközparkot vagy mindenki 
számára hozzáférhető, mindenki által használható 
sportpályát) hozunk létre, így növeljük a hozzáfér-
hető, értelmes módon kihasználható létesítmények 
számát. A fentinél kisebb településméret esetén a 
hasonló fejlesztéseket igény esetén egy pályázati 
rendszer keretein belül támogatjuk.

A TAO-rendszer felülvizsgálata is szükségessé 
vált a sportszakmai szervezetekkel való egyezteté-
seket követően.

Szükségesnek látjuk az óvodai sport és a nyugdí-
jasok sportjának felkarolását: kötelező óraszámmal, 
korosztály-specifikus szakmai anyagok kidolgo-
zásával, a játszóterek erre alkalmassá alakításával, 
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a nyugdíjasok életkori sajátosságainak megfelelő 
sportolási és rekreációs lehetőségek szélesítésével. 
Az óvodai sport és a nyugdíjasok sportjának támo-
gatására a Jobbik támogatási rendszert dolgoz ki, 
amelynek bázisát utalványrendszeren keresztül kí-
vánja biztosítani.

A sport az EU GDP-jének 2,98 százalékát adja, 
vagyis nemzetgazdasági jelentősége elvitathatatlan. 
Ennek jelentős része a sportturizmusból származik. 
Magyarországon különösen fontos a turizmus ezen 
ágának fejlesztése és lehetőségeinek bővítése, a Fi-
desz ugyanis ezt elhanyagolható mértékben fejlesz-
tette, az ebben rejlő lehetőségeket századfordulós 
szinten tartotta, így jelentős, hosszú távú bevételi 
forrásoktól, sportfinanszírozási élettértől fosztották 
meg az országot. A sportturizmussal összefüggésbe 
hozható tájak, régiók fejlesztési terveinél a koráb-
binál hangsúlyosabban kívánjuk figyelembe ven-
ni a sportturizmus igényeit is. Az ehhez szükséges 
jogszabályi környezetet át kívánjuk alakítani, meg-
teremtve a feltételeket a sportturizmus népszerű-
sítéséhez. 

Magyarország a közelmúltban több jelentős nem-
zetközi versenyt rendezett különféle sportágakban. 
A Jobbik fontosnak tartja, hogy továbbvigye ezt a fo-
lyamatot annak érdekében, hogy a jövőben is minél 
több nemzetközi sportszövetség gondolja úgy, hogy 
Magyarország kiváló házigazdája lehetne világver-
senyeinek. A versenyek lebonyolítását, megszerve-
zését azonban a korábbiaknál jóval nagyobb transz-
parencia mellett kívánjuk végigvinni, elejét véve a 
gátlástalan korrupciónak. 

Az iskolai sportlétesítmények, tornatermek nagy 
többsége nem tudja kiszolgálni a felgyülemlett igé-
nyeket. Célzott támogatások révén lehetővé tesszük 
az iskolások, diákok számára a hozzáférést az önkor-
mányzati, állami, netán magán sportlétesítményekhez.

A pedagógusok, a szakedzők, a sportoktatók be-
vonásával nemcsak továbbfejlesztjük az iskolák-
ban a mindennapos testnevelést, hanem kizárjuk a 
homályosan megfogalmazott és ellenőrizhetetlen 
kiválthatóságot, valamint olyan, a jövő alapját képe-
ző testnevelési-oktatási háttérmodellt alakítunk ki, 
amely ötvözi a magyar testnevelésmódszert és az 

angolszász hagyományokra épülő iskolai sportmo-
dellt és klubéletet.

A diáksport igényeit figyelembe véve célunk az, 
hogy az iskolai sportot minél közelebb hozzuk a 
sportegyesületi élethez, segítve ezzel a mindenna-
pos testnevelés megvalósítását, a sportágak után-
pótlásbázisának bővítését.

Kiszélesítjük a fogyatékkal élő fiatalok sportolási 
lehetőségeit.

A nyugdíjasok emelkedő arányú gyógyszeres 
ellátásának szükségességét a Fidesz a sporton 
keresztül definiálható alternatív megelőző intézke-
dések nélkül vette tudomásul: az egészség megóvá-
sát szolgáló sportterületekbe nem kívántak pozitív 
irányban beavatkozni. Továbbra sem sikerült kiala-
kítaniuk a kor problémáira megfelelő választ adó 
sportorvosi és doppingellenőrzési rendszert, így a 
sport továbbra is súlyos betegségeivel küzd. A Job-
bik kormányra kerülve segíteni fogja és anyagilag jó-
val nagyobb mértékben támogatja a doppingellenes 
küzdelmet.

Eltöröljük a nagyrészt nemzeti érzelmű szurko-
lókat előre kriminalizáló, a jogkövető szurkolók re-
gisztrálásáról szóló, „ál-sporthuliganizmussal” fog-
lalkozó törvény ide vonatkozó részeit – a szurkolói 
szervezetekkel való érdemi egyeztetést követően.

7. Állatvédelmi program a következmények 
nélküliség felszámolásáért

Egy egészséges társadalom alapvető ismérve, 
hogy úgy bánjon az állatokkal, ahogyan az a XXI. 
században elvárható. Az elmúlt időszakban sajnos 
számtalan olyan állatbántalmazás, illegális kutyavia-
dal és felháborító eset történt, amely bizonyítja, hogy 
a jelenlegi állatvédelmi szabályozás idejétmúlt és el-
avult, ezért mielőbb változtatnunk kell rajta.

Országos ivartalanítási akciót vezetünk be. Orszá-
gosan mintegy százezer eb ivartalanítását lehetne 
és kellene elvégezni, amely megoldást jelentene a 
kóbor állatok számának mérséklésére, mivel a gaz-
dátlan állatok egyértelmű egészségügyi kockázatot 
jelentenek.
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Törvényileg teszünk különbséget a tenyésztők és 
a szaporítók között.

A jelenlegi gyepmesteri telepek működését úgy 
szabályoznánk, hogy feladatellátásuk segítésére 
kötelező együttműködési megállapodást kössenek 
állatvédő civil szervezetekkel.

Rendeletmódosítással kívánjuk elérni, hogy az 
élő állatokkal kapcsolatos gyepmesteri feladatok 
ellátására a személyi jövedelemadó 1 százalékának 
fogadására minden gyepmesteri telepet vagy állat-
menhelyet üzemeltető szervezet jogosult legyen. 
A jelenlegi gyepmesteri telepek elavultak, alapvető 
problémákat sem oldanak meg, helyszíneiken gyak-
ran nincs orvosi ellátás, és az állatok nem ellenőrzött 
helyekre kerülhetnek ki.

Az állatokkal való helyes bánásmódot álláspon-
tunk szerint már kisiskoláskorban célszerű lenne 
oktatni.

Állatvédelmi őrség létrehozása: e szerv hatósági 
jogkört gyakorló szervként tudjon eljárni abban az 
esetben, amikor állatkínzás, bántalmazás jelei mu-
tatkoznak.

A rendőrséget fel kell ruházni azzal a jogkörrel, 
hogy ha tudomásukra jut egy állatkínzási eset, le-
gyen meg az a lehetőségük, hogy az ott lévő állatot 
helyben elkobozzák, megelőzendő a mai gyakorlatot, 

amely szerint mire egy ilyen ügyet sikerül végigvinni, 
az állat akár el is pusztulhat.

A kutyák transzponderrel történő kötelező ellá-
tása érdekében ki kell építeni egy olyan rendszert, 
amelynek keretein belül az állatorvos kötelezően 
regisztrálja a kutyákba ültetett chipet, és ehhez a 
rendszerhez hozzáférhet minden területi jegyző. 
Ugyanis így egy kattintással meg lehet mondani, 
hogy az adott településen hány állat van regisztrál-
va, és ezáltal mindegyikük könnyen visszakerülhet a 
tulajdonosához, ha elkóborolt jószágként befogják.

Az állatorvosi tevékenység jogosulatlan végzése 
kapcsán szigorításokat viszünk keresztül. Az a sze-
mély, aki megfelelő képesítés nélkül végez bármiféle 
orvosi beavatkozást, szintén állatkínzást, bántalma-
zást követ el, hiszen a megfelelő szakértelem hiá-
nyában hozzájárulhat az állat egészségkárosodásá-
hoz, elpusztulásához.

Bevezetjük az állateledelek minőségjelölését: az 
állattartók megfelelő tájékoztatása érdekében egy 
gyártóktól független testület által kialakított, minő-
séget jelző színskála használatát tesszük lehetővé. 
Így nemcsak segítjük a vásárlókat a tudatos vásárlás 
során, de a gyártókat is jobb minőség előállítására 
ösztönözhetjük a jobb besorolás elérése érdekében.
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1. A korrupció mint gazdasági és társadalmi 
kerékkötő visszaszorítása

A „baráti kapitalizmus” modelljének alapja a kor-
rupció, amely az egész gazdaság működését áthat-
ja. A Fidesz kormányzása alatt a korrupció mértéke 
drasztikusan növekedett, a vitatható folyamatok 
során eltűnő közpénz mértéke pedig szinte nem 
is számszerűsíthető: egyes óvatosabb becslések 
szerint a teljes összeg 20-25 százaléka tűnhet el 
magánzsebekbe, illetve oszthatják vissza a döntési 
folyamatban résztvevő politikusoknak. A korrupciós 
folyamatok során eltüntetett adófizetői milliárdok 
visszaszerzése érdekében az állami megrendelése-
ken milliárdossá vált kormányközeli oligarchák bru-
tális vagyongyarapodásának véget vetünk.

A Fidesz-kormányhoz, illetve annak politikusa-
ihoz köthető gazdasági holdudvar éves szinten át-
lagosan 400 milliárd forint közvetlen kárt okozhat, 
ezért bevezetjük az „oligarchaadót”, aminek köz-
vetlen következménye, hogy Mészáros Lőrinc, Andy 
Vajna, Garancsi István, Habony Árpád és a hozzájuk 
hasonló „üzletemberek” néhány év alatt elveszíthet-
nék vagyonuk jelentős részét. Az adó a 300 millió fo-
rint feletti éves vagyongyarapodásra terjedne ki, és 
2002-ig visszamenőleg alkalmaznánk. A közterhet 
progresszív módon vetnénk ki, azaz minél nagyobb 
a vitatható gyarapodás, annál magasabb az elvonás 
mértéke. Az adó kiterjedne az érintett magánsze-

IV. Tiszta kézzel

mélyre, illetve a hozzá tartozó üzleti vállalkozások 
vagyonára is. A vagyoni típusú adó célja az adófize-
tői pénzeken multimilliárdossá vált magánszemélyek 
és üzleti vállalkozásaik vagyonának befizettetése a 
költségvetésbe, bevonása a közteherviselésbe. Az 
elképzelhetetlen mértékű vagyongyarapodás jog-
szerűségét is átvilágítjuk, büntetőjogi felelősségre 
vonás kilátásba helyezése mellett. A fenti adónemet 
csak azon szektorokban állapítanánk meg, ahol az 
állami beszerzések és megrendelések részaránya 
kiemelkedően magas. Természetesen a tisztessége-
sen működő vállalatokat és vállalkozókat az oligar-
chaadó nem érintené.

2. A pénzügyi szektor felügyeletének 
helyreállítása

A Buda-Cash, a Hungária Értékpapír Zrt., majd a 
Quaestor csődje rávilágította a figyelmet a kontroll 
hiányára, amiből adódóan a pénzügyi visszaéléseket 
elkövetőknek éveken át sikerült megtéveszteniük a 
felügyeletet ellátó Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyeletét, majd a Magyar Nemzeti Bankot is. Több 
ezer család vesztette el teljes befektetését, s a sze-
rencsésebbek is csak egy kis részét kapták vissza az 
éveken át szorgalmasan gyűjtögetett megtakarítá-
saiknak. A több tízmilliárdos károkozás felelőseinek 
elszámoltatása akadozik, míg a károsultak teljes 
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anyagi ellehetetlenülésével az Orbán-kormány, il-
letve annak felelős kormánytagjai egyszerűen nem 
foglalkoznak. 

A Jobbik a fiktív kötvénykibocsátások, számviteli 
trükközések és a fehérgalléros bűnözés világának 
felszámolásával – egy teljesen új alapokra helyezett 
kártalanítási program keretein belül – azon Quaes-
tor-károsultaknak is segítséget nyújt, akik kimarad-
tak a Fidesz-kormány viszontagságokkal teli kárta-
lanítási programjából.

A pénzügyi vállalatok ellenőrzését szigorítjuk, új 
ellenőrzési módszert vezetünk be, a büntetési téte-
leket jelentősen növeljük, a könyvvizsgálók felelős-
ségét kiterjesztjük.

Kulcsfontosságú, hogy az MNB működése a lehe-
tő leginkább átlátható módon történjen, s az Ország-
gyűlés teljes körben gyakorolja törvényben is előírt 
felügyeleti és beszámoltatási jogait. A jegybanki 
törvényben előírjuk, hogy az MNB az árfolyam-sta-
bilitás mellett a hazai foglalkoztatás bővülésének 
szempontját is prioritásként kezelje politikájának 
tervezésekor és megvalósításakor. Előírjuk a Magyar 
Nemzeti Bank éves gazdálkodása során előálló nye-
reség befizetését a költségvetésbe, melyből segít-
hető a devizakárosultak problémájának megoldása, 
továbbá az ilyen formában rendelkezésre álló költ-
ségvetési forrástöbblet a béremelési intézkedések 
fedezeteként is szolgálna.

3. Az államadósság újratervezésének 
szükségszerűsége

A magyar államadósság csökkentésére irányuló 
kormányzati törekvések egyértelműen elégtelenek. 
A magánnyugdíjpénztári vagyon államosításának 
célja az államadósság csökkentése lett volna, ezzel 
szemben honfitársaink vagyonának államosítását 
követően Magyarország államadóssága a GDP ará-
nyában alig csökkent, s az Orbán-kormány a fel-
használt vagyonnal a mai napig nem számolt el. Az 
államadósság csökkenő pályája lassú, s egy kisebb 
gazdasági sokk is könnyedén letaszíthatja onnan.

Az államadósság csökkentése tekintetében elő-

remutató megoldásokra van szükség, hiszen amíg 
nem mérsékeljük elviselhető mértékűre az állam-
adósság fennálló részarányát, addig egy esetleges 
külső vagy belső válság is államcsődöt okozhat. Az 
egyik kézenfekvő megoldási lehetőség a szignifi-
káns adósságkönnyítés, amely számos különböző 
formában történhet: futamidő-hosszabbítással, fi-
zetési moratóriummal egy rövidebb időtávra, ka-
matcsökkentéssel vagy a tőketartozás mértékének 
csökkentése által.

A jelenlegi államadósság tetemes részét nem 
csak a hazai lakosság, de a hazai tulajdonú vállalatok 
és intézmények bevonásával próbáljuk minél inkább 
hazai kereteken belül tartani és finanszírozni, a Ja-
pánban alkalmazott finanszírozási modellel. 

A Jobbik gazdaságpolitikusai azért fognak dol-
gozni, hogy az adósságkönnyítés során felszabaduló 
költségvetési forrásokat gazdaságélénkítő progra-
mokra fordíthassuk, ezáltal hozzájárulva gazdasá-
gunk erősödéséhez, a magyar emberek életszínvo-
nalának növekedéséhez.

4. A devizakárosultak kálváriájának 
rendezése

A megfelelő szintű kontroll hiányából adódóan 
a pénzügyi vállalkozások – élükön a profitorientált 
bankokkal – felismerték, hogy a kormányzati politika 
megnyitotta az utat a legújabb veszélyes és az ügy-
felek érdekeit semmibe vevő banki műveletek előtt. 
Kormányzati asszisztenciával, együttesen csalták 
az érintettek többségét a devizahitelek csapdájába. 
A Jobbik félmilliós figyelemfelkeltő aláírásgyűjtő 
kampányának köszönhetően a kormány 2010-ben a 
devizahitelesek megmentését ígérte. Ennek ellenére 
tovább nőtt azon lakossági jelzáloghitelek aránya, 
amelyek esetében késve vagy sehogy sem képesek 
fizetni a törlesztőrészleteket.

A Nemzeti Eszközkezelő csak keveseken tudott 
segíteni (ráadásul elveszi az ingatlan tulajdonjogát), 
ahogy a magáncsőd is csődöt jelentett mint konst-
rukció. A végtörlesztés csak a tehetősebbeken se-
gített, mások forinthitelbe kényszerültek miatta, az 
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árfolyamgát pedig csak lélegzetvételnyi könnyebb-
séget jelent, és amellett hogy eltolja a fizetési köte-
lezettséget, több esetben olyan megegyezést csikar 
ki a károsultból, amely a későbbiekben nehezebben 
megtámadhatóvá teszi az eredeti, visszaélésekkel 
teli szerződést.

Az elmúlt időszakban a devizakárosultak helyzete 
tovább romlott, a kilakoltatási hullám felerősödött, 
egyre több család kénytelen elhagyni a lakóhelye-
ként szolgáló ingatlant. A Jobbik eltökélt a tekin-
tetben, hogy ezeket a hiteleket a felvétel napjának 
árfolyamán kell forintosítani, azaz új, tisztességes 
elszámolásra van szükség. Azonnali hatályú kila-
koltatási moratóriumot vezetnénk be, nem csak a 
téli hónapokra vonatkozóan vagy a választásokig, 
ezzel párhuzamosan pedig a végrehajtói túlkapá-
sokat kiiktatnánk a rendszerből. A Magyar Nemzeti 
Bank által realizált nyereséget nem a Matolcsy-féle 
alapítványok vagyonának gyarapítására, hanem egy 
Kártérítési Alapba csatornázva a devizakárosultak 
problémáinak rendezésére fordítanánk.

Külön figyelmet fordítunk a kifosztott autóhite-
lesekre és azokra a károsultakra, akiket bár papíron 
szabad felhasználású kölcsönön keresztül vertek át, 
egyértelműen lakhatásuk biztosítása okán kerültek 
az igazolható módon igazságtalan jogi és szerződé-
ses környezetbe. 

Megkerülhetetlen kérdés az önálló bírósági vég-
rehajtók elszámoltatása, majd a teljes végrehajtási 
rendszer állami kézbe vétele. Ennek hatékony kiegé-
szítője egy állami jogsegélyszolgálat felállítása, hogy 
a jogvédelem ne csak a tehetősek kiváltsága legyen.

A fentieken túl bérlakásépítési programunk elin-
dítása mellett hozzálátunk a lakhatási szegénység 
felszámolásához, hiszen a közmunkaprogramok e 
célból számtalan területen mozgásba hozhatók.

5. A közbeszerzések és az EU-s források 
keretrendszerének reformja

Az éves szinten több ezermilliárd forintot kitevő 
magyar közbeszerzési piacra számos olyan magyar 
iparág biztos jövőjét is lehetne alapozni, amely sú-

lyos nehézségekkel, megrendelések hiányával küzd. 
Többek között a Fidesz-kormány korábbi kezdemé-
nyezése, a hazai buszgyártás fellendítésére életre 
hívott nemzeti buszstratégia sem hozta el a várt si-
kereket. 

Szakítunk azzal a jelenleg is számtalanszor alkal-
mazott gyakorlattal, hogy az egyes beruházásokat 
és közbeszerzéseket nem támasztják alá független, 
objektív értékelésen alapuló szakértői vizsgálatokkal 
és hatástanulmányokkal.

Az összes közbeszerzésből, illetve állami meg-
rendelésből kizárjuk azon vállalatokat, illetve azok 
kapcsolt vállalatait, amelyek székhelye – vagy tulaj-
donosaiknak székhelye – valamelyik offshore para-
dicsomban található. 

Közbeszerzést csak olyan cég nyerhet el, amely 
maga vagy kapcsolt vállalkozása foglalkoztatja a 
közbeszerzés megvalósításához szükséges létszám 
felét, tehát erőforrást nyújtó szervezetet, alvállalko-
zót csak a szükséges létszám felének erejéig vehet 
igénybe. Ezáltal visszaszorítható azon korrupciós 
mechanizmusokon alapú modell, ahol egy általában 
kormányközeli oligarcha megnyer egy közbeszer-
zést, ám nem rendelkezik a kivitelezéshez szükséges 
tudással (know-how-val) és erőforrással.

Külön ellenőrző szervet állítunk fel a Közbeszer-
zési Hatóság mellett, melynek tagsága közbeszerzé-
si szakértőkből áll. A legmagasabb szintű ellenőrző 
szerv kizárólagos feladata a Közbeszerzési Hatóság 
munkájának ellenőrzése. A jövőbeli közbeszerzések 
„korrupciómentesítésének” érdekében egy köz-
pontilag felállított kontrollingrendszeren keresztül 
ellenőrizni kell minden elköltött állami forintot, így 
könnyen láthatóvá válnak a feltűnő áraránytalan-
ságok. Emellett bevezetjük az elektronikus, anonim 
tenderezést egyes közbeszerzéseknél, hogy a ver-
senyt az állam mellett még a piaci szereplők által is 
lehetetlen legyen csorbítani. A kontrollingrendszer 
tartalmazza minden termék és szolgáltatás becsült 
piaci árát, így ezen jóváhagyási rendszer használa-
tával ki lehetne zárni a brutális mértékű túlárazáso-
kat is. 

A rendelkezésre álló EU-forrásokat átcsopor-
tosítjuk a multiplikátorhatással nem rendelkező 
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programokból a különböző gazdaságélénkítő prog-
ramokba. Objektív és gyakorlatorientált szempont-
rendszert alakítunk ki, így garantálva a forrástömeg 
hatékony és eredményes felhasználását.

6. A bankszektor átalakítása és a különadók 
átháríthatóságának megszüntetése

A bankszektor több százmilliárd forintos nyereséget 
biztosító világának véget vetünk. A korábbi – 0,53 
százalékos – szintre emeljük a nagyobb hitelinté-
zetek bankadóját, és visszaállítjuk a Fidesz-kormány 
által megszüntetett hitelintézeti járadékot is, így 
több tízmilliárd forint többletbevételt biztosítunk a 
költségvetés számára úgy, hogy figyeljük és meg-
akadályozzuk a terhelés áthárítását a fogyasztókra. 
A bankadó mértékét jóval kisebb mértékben csök-
kentjük, mint a jelenlegi szabályozás, s kizárólag a 
hitelkihelyezés függvényében visszük keresztül. Az 
mkkv-szektor részére történő intenzívebb hitelki-
helyezés támogatása érdekében a szabályozást úgy 
alakítjuk ki, hogy a kihelyezett hitelek jelentős részét 
a kisvállalkozói szektor finanszírozására legyen ér-
demes fordítani.

Megszüntetjük a különböző, a banki terheléseken 
felül álló különadók lakossági átterhelését is, hogy 
az érintett szektorban tevékenykedő vállalkozás is 
a közteherviselés alanya legyen. Korábban – a Fi-
desz-kormány ígéreteinek ellenére – a vállalatok 
beépítették a különadók jelentős részét termékeik 
vagy szolgáltatásaik áraiba. A lakosságot leginkább 
érintő tranzakciós illeték áthárítását megszüntetjük: 
a bankok tranzakciós költségeinek vissza kell állniuk 
a 2012-es évet megelőző szintre. Ugyanez az intéz-
kedés lesz érvényes a távközlési adóra és a veze-
tékadóra is. Továbbra is fenntartjuk, hogy az elmúlt 
évek során átterhelt adók egy részét a központi 
költségvetés be fogja szedni az érintett gazdasági 
szereplőktől.

7. A körbetartozások rendszerének 
megszüntetése

A legutóbbi gazdasági világválság idején tetőző 
körbetartozások és a kiegyenlítetlen számlák prob-
lémaköre továbbra is meghatározza a vállalati mű-
ködés keretrendszerét, teljes megoldása pedig azóta 
várat magára. A korábban javasolt megoldásunknak 
megfelelően, a jelentős adóssággal küszködő vál-
lalatokat a NAV adatbázisán belül el kell különíteni. 
Az ezen adatbázisba bekerülő vállalatok adószámát 
fel kell függeszteni, az adósságállományuk csökken-
téséig mással új szerződést nem köthetnek, továb-
bi munkát nem vállalhatnak. Az informatikai rend-
szer fejlesztését követően a kibocsátott számlákat 
szembe lehet állítani egymással, s láthatóvá válnak 
a körbetartozás adósai. Így kiszűrhetővé válnak azok, 
akiknek azért keletkeztek likviditási problémái, mert 
ők sem kapták meg a szerződés szerint nekik járó 
összeget. A különböző törvényeket tartalmazó intéz-
kedéscsomagunk hatékonyan megállítja a körbetar-
tozás továbbgyűrűzését.

Továbbra is fenntartjuk, hogy ezen cégek részé-
re átmeneti likviditás is biztosítható,  kiküszöbölve 
a további lánctartozások eszkalálódását, ami álta-
lában az adóhatóságot is érinti (adótartozás), így a 
likviditás nagy része visszakerülne a kibocsátóhoz. 
A rendszer bevezetését követően számos, önhibáján 
kívül fizetésképtelenné vált mkkv-t – és ezeken ke-
resztül magyar családokat – lehetne megmenteni a 
felszámolástól. A NAV a likviditási adóhitelről, azaz a 
fizetendő adó részbeni átütemezéséről is dönthetne 
az indokolt körbetartozások esetében.

8. A szükségszerű állami beruházások 
és az adóforintok felelős felhasználása

A felelőtlen állami presztízsberuházások és kiadá-
sok világának véget vetünk. A Miniszterelnökség, a 
Nemzetgazdasági, illetve a Belügyminisztérium több 
tízmilliárdos Várba költöztetésének költségét jelen-
tős mértékben csökkentjük, a több százmillió forintos 
festmény-, bútor-, illetve egyéb kiegészítővásárlást 
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leállítjuk. Az így felszabaduló költségvetési forráso-
kat béremelésekre, az oktatásra és az egészségügy-
re fordítjuk.

Az adófizetői pénzekből finanszírozott teljes kor-
mányzati propaganda romboló társadalmi és gaz-
dasági hatásait megszüntetjük. A túlfinanszírozott 
közmédia költségvetését csökkentjük, felső korlátot 
vezetünk be az állami hirdetések összegszerűségére 
vonatkozóan, így megakadályozva az olyan „hazug-
sággyárak” működését, amelyek piaci alapon nem 
lennének életképesek. Az állami médiaköltéseknél 
az elsődleges tényező a média által elért fogyasz-
tók számának nagysága lesz, így a jövőben elke-
rülhető lesz, hogy a minimális eléréssel rendelkező 
kormányzati propagandamédiumok százmilliókkal 
történő finanszírozása fennmaradjon.

A nagy állami tenderek hatékony és eredményes 
koordinálása érdekében létrehozunk egy projekt-
menedzsment szervezetet, illetve a nagy állami ten-
dereket megbontjuk. A szakértőkből álló szervezet 
biztosítja a magyar adóforintok, illetve EU-s támoga-
tások hatékony felhasználását, míg a nagyobb állami 
tenderek megbontásával biztosítható, hogy a kisebb 
magyar vállalkozások közvetlenül is szerződhesse-
nek egy-egy állami vagy önkormányzati beruházás 
kivitelezésére, s ne csak alvállalkozói láncolatok al-
ján, töredéknyi megbízásért cserébe vállalhassanak 
szerepet a fejlesztésekben.

9. Elszámoltatás a korrupciós 
intézményrendszer felszámolásáért

A Jobbik egy igazságosabb és szabadabb Ma-
gyarországban hisz, melynek eléréséhez szükség 
van az előző rendszerek lezárására, az elszámolta-
tásra is. Ennek részét képezi az 1990 előtti időszakot 
érintő szembenézés, vagyis az ügynökakták feltá-
rása is. Elengedhetetlen azonban, hogy a jelenlegi 
rendszer haszonélvezőit és kizsákmányolóit is el-
számoltassuk, ez irányba pedig két javaslattal állunk 
elő: a „földesúradóval” és a „lex Lúdas Matyival”. E 
két törvénycsomag a korrupció megállítása érde-
kében születik meg: előbbi a termőterületeket illető 

indokolatlan koncentrációt és vagyongyarapodást 
vizsgálja felül, utóbbi alapján pedig dupla büntetési 
tételt javasolunk azok számára, akik hivatalos sze-
mélyként követnek el bűncselekményt. A politikus-
bűnözés legyen minősített eset a Btk.-ban!

A parlamenti ciklusok végén minden parlamenti 
képviselőt kötelező vagyonosodási vizsgálat alá ve-
tünk. Ennek lehetőségét szúrópróbaszerűen fenn-
tartjuk a megyei közgyűlések és a települési önkor-
mányzatok képviselői számára is, és a vizsgálatot 
kiterjesztjük az 5000 főnél nagyobb lélekszámú te-
lepülések polgármestereire is.

Az országgyűlési képviselők esetleges kettős ál-
lampolgárságát nyilvánosságra hozzuk. Ha olyanok 
döntenek a jövőnkről, akik más államnak is felelős-
séggel tartoznak, akkor ez legyen nyilvános adat!

Eltöröljük a mentelmi jogot. A politikus ugyan-
olyan ember, mint bárki más: törvények előtti egyen-
lőséget!

A képviselőket visszahívhatóvá tesszük, ennek 
mikéntjéről szakmai egyeztetésekbe kezdünk. Súlyos 
esetben a képviselők a választások között is legye-
nek politikailag elszámoltathatók! A leadott szavaza-
tért, döntésekért is felelősséget kell viselniük azok-
nak, akik például kiskaput hagytak a törvényekben a 
nemzeti vagyon kijátszásához, de büntetőjogi kérdés 
kell, hogy legyen Gyurcsány Ferenc 2006-os tevé-
kenysége, a bankokkal való összejátszás a devizahi-
telezés kapcsán, vagy azok az esetek, amelyek során 
képviselők más országok érdekeit képviselték dön-
téseikkel – Magyarország kárára.

10. Valódi fogyasztóvédelemmel 
a biztonságos életért

Véget vetünk a különadók átterhelésének! Féltu-
catnyi ágazati különadó nehezíti a magyar emberek 
helyzetét, mivel jelentős részüket az adott szektor 
szereplői egész egyszerűen áthárítják rájuk. A ban-
ki ágazati adóról ez már bevezetése után pár héttel 
kiderült, de még a távközlési különadó ára is megje-
lent az ügyfelek körében, más típusú szolgáltatások 
árainak emelkedése által. 
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A tranzakciós illeték csak hab volt a tortán, amely 
által az adózott jövedelmünk újra és újra adózik hi-
teltörlesztéskor, de takarékszámlára történő utalás 
során is. A jelenlegi kormány bűne, hogy a külön-
adó típusok áthárítását semmiféle mechanizmus 
nem akadályozza meg, a kabinet pedig emellett 
nem rendel elég költségvetési forrást az ellenőr-
ző szervezetekhez, így az MNB-be olvadt pénzügyi 
felügyelethez és a GVH-hoz (Gazdasági Verseny-
hivatal). Komoly szankciókat kell foganatosítani 
azon bankokkal szemben, amelyek áttételes módon, 
mégis adóelkerülési okokból terhelik meg ügyfelei-
ket, emelve a havidíjakat, hitelkártyadíjakat, átutalási 
költségeket. Így a szinte észrevétlen, kis összegek-
kel újabb milliárdokat vonhatnak el az emberektől. 
Ennek megakadályozása érdekében a Jobbik egy 
monitoringrendszer felállítását szorgalmazza, amely 
nemcsak vizsgálná, milyen összegeket hárítanak át 
a bankok, hanem szükség esetén szankcionálná is a 
pénzintézeteket. 

A hungarikumok körüli anomáliák felszámolása 
nem tűr további halogatást. Az úgynevezett „magyar 
termékek” meghatározása, körülírása során példás 
szigorúsággal és büntetéssel kell fellépni. Zéró to-
leranciát kell alkalmazni, azaz a magyar termékekben 
egyszerűen ne lehessen külföldi összetevő. Komoly 
piacvédelem mellett erős marketingkampányt kell 
szervezni a hungarikumok köré, hogy Nyugaton és 
Keleten egyaránt elterjesszük a magyar terméke-
ket, és hogy élelmiszereink minőségének kérdését 
egyben társadalmi kérdéssé is tegyük – annak ér-
dekében, hogy a silány, egészségtelen termékeket 
kiszoríthassuk a magyar élelmiszerpiacról. Jelenleg 
több mint tucatnyi olyan védjegy ismeretes, amely 
hazaiként vagy hungarikumként tüntet fel bizonyos 
árukat, árucsoportokat, ezért mindenképpen egysé-
ges rendszert kell alkotni. Az e ciklusban született 
szabályozás némiképp segít a helyzeten, azonban 
egyes márkanevek és termékcsoportok még mindig 
megtévesztő feliratokkal kerülhetnek a polcokra. En-
nek elkerülése érdekében elengedhetetlen a véd-
jegytörvény módosítása, és a már piacon található 
jegyek felülvizsgálata, a visszaélők szankcionálása is.

Bevezetjük a tehermentesített bankszámlát a 

kisnyugdíjasok és a kiskeresetűek számára. A ne-
héz sorban élő emberek számláit mentesítenénk 
mindenféle tranzakciós költségtől, számladíjtól, így 
a szükséget szenvedők, alacsony bérért dolgozók 
szinte ingyen bankszámlát tarthatnának fenn. Az el-
képzelés jellemzően a szegényeken és a középosz-
tálybelieken segítene, így a rendszert elsősorban a 
200 ezer forint alatt kereső állampolgárok vehetnék 
igénybe. A tehermentesített bankszámla az alap-
szolgáltatások igénybevételét biztosítaná. Emellett 
egy felülvizsgálati folyamatot kezdeményezünk, 
amely a munkavállalókat minden esetben érintő, kirí-
vóan magas banki költségek összetételét és indokolt 
voltát vizsgálná.

Létrehozzuk a Vidék Bankját. A takarékszövet-
kezeteket a kormánytöbbség önkényesen „államo-
sította”. Ez elvileg lehetőséget adna arra, hogy az 
állam megvalósítsa azt a Vidék Bankja koncepciót, 
amelyet a Jobbik javasolt már 2010-ben, de az az-
óta kiderült privatizációs tervek leleplezték, hogy a 
politikai szándék nem ez. A Jobbik jogszabály-mó-
dosítással visszaállítja a takarékszövetkezetek ön-
állóságát a megfelelő tőkeellátottság, pénzügyi 
garanciavállalás és hitelkihelyezési szakértelem biz-
tosításával annak érdekében, hogy a vidéki gazdál-
kodók, vállalkozók és magánszemélyek elegendő és 
olcsó hitelhez jussanak.

Komoly fogyasztóvédelmi bírságolási gyakorlatot 
foganatosítunk. A fogyasztóvédelmi felügyelet je-
lenlegi működésének elrettentő hatása. A bírságo-
lás menetén és rendszerén úgy kellene változtatni, 
hogy a nettó árbevétel arányában határozzák meg a 
kivetett összeget, amely 1-2 százaléktól indulva akár 
az 50 százalékot is elérheti. A cél, hogy több tízmil-
liárdos büntetések is kilátásban legyenek, amelyek 
valóban fenyegető súlyúak a multinacionális cégek 
számára. Ennek érdekében a Jobbik már ellenzékből 
olyan módosítást tett, minek nyomán a korábbi bír-
ságmaximum tízszerese (kétmilliárd forint) is kivet-
hető a társaságokra. Partnernek tekintünk minden, 
a hazai szabályokat betartó multicéget, ugyanakkor 
lecsapunk minden visszaélési formára, legyen szó 
hazai vagy külföldi cégről – ez körülhatárolhatja, 
mire számíthatnak részünkről a vásárlók bizalmával 
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visszaélő társaságok. Elképzeléseink szerint azokra, 
akik folyamatosan megszegik a szabályokat, a műkö-
dési engedély felfüggesztése – akár 30, 60, 90 nap-
ra – is várhat. Ezzel párhuzamosan elengedhetetlen 
ellenőriznünk, hogy a büntetett cégek semmilyen 
formában ne hárítsák tovább a szóban forgó össze-
get munkavállalóikra. A Jobbik célja, hogy megtisz-
títsa a piacot, és csak azokat tartsa itt, akik képesek 
betartani a nemzetgazdasági szempontból egészsé-
ges játékszabályokat.

Gyermekétkeztetési csomagot vezetünk be. A 
Jobbiknak tízpontos megoldási programja van, ame-
lyet étkeztetési és dietetikus szervezetekkel közösen 
dolgozott ki. Ebben szerepel az egészségre ártalmas 
kényelmi termékek helyett a hazai alapanyagból ké-
szült, egészséges élelmiszer-alapanyagok haszná-
latának ösztönzése, valamint cukor helyett a méz és 
más helyettesítők fokozott alkalmazása. Ezeken túl 
szükséges egy szakemberekből álló csoport felállí-
tása, amelyek segítenek a helyes, helyben elérhető 

Megkönnyítjük az autós társadalom életét. 

A semmiféle pluszszolgáltatást nem nyújtó, magán parkolódíj-beszedő cégek működését jelen formá-
ban értelmetlennek tartjuk. A lehető legtöbb régióban megvizsgáljuk a parkolási díj eltörlésének lehetősé-
gét ott, ahol az semmilyen forgalomszabályozó funkcióját nem bizonyította, a rendszer fenntartását pedig 
állami vagy önkormányzati kézbe helyezzük.

24 órás autópálya-matrica és kedvezményes, családosoknak szóló hétvégi matrica bevezetésével meg-
szüntetjük az utóbbi évtizedek egyik leginkább értelmetlen sarcát: a tíznapos pályadíj tekintetében ma a 
túlnyomó többség soha igénybe nem vett szolgáltatás után kényszerül fizetni. A kedvezményrendszert 
kiterjesztjük a motorosokra is.

A parkolási konfliktusok legfőbb okának elhárítása érdekében a fővárosban több ezer P+R parkolóhely 
építése vált szükségessé kormányzati és fővárosi közös finanszírozással, amelyek a közösségi közleke-
déshez közvetlenül kapcsolódó, fedett, többszintes létesítmények és egy BKK-bérlettel ingyenesen igény-
be vehetők lesznek.

A legforgalmasabb és a dugók kialakulása szempontjából leginkább kritikus közlekedési csomópontok-
ban szinteltolásos közlekedés kialakítására kerül sor, mégpedig olyan helyeken, ahol a keresztirányú for-
galmak nem akadályozzák egymást. E törekvéseket a leendő Jobbik-kormány nemcsak Budapest, hanem 
más, e tekintetben érintett nagyvárosok számára is támogatni fogja.

Az elmúlt évek során díjfizetőssé tett elkerülő utakat, valamint az autópályák város elkerülését segítő 
szakaszait újra ingyenessé tesszük, hiszen elfogadhatatlan az, hogy az elkerülő utak elkerülésére ösz-

alapanyagokból összeállított étrend kimunkálásá-
ban. Fontos tervünk, hogy az intézmények a gyerme-
kek számára tudatos életvezetési oktatási formákat 
vezessenek be, valamint fejlesszék az ízlésvilágukat 
és egészséggel kapcsolatos szemléletüket, például 
farm- vagy üzemlátogatások által, hogy megismer-
hessék, hol és hogyan készülnek az élelmiszerek és 
alapanyagaik. 

Családellátó szolgálatot állítunk fel. A gyerme-
ket vállalók olcsóbban juthatnak hozzá az alapvető 
élelmiszerekhez és tanszerekhez, s ezt nem pusztán 
az ÁFA-rendszer átalakításán keresztül kívánjuk el-
érni. E csomag részeként árdrágítás nélkül érkezne 
a kapukhoz nemcsak a zöldség és a gyümölcs, de 
a bekerülési áron (vagy valós rászorultsági alapon 
ingyen) kapott tankönyvek, taneszközök csomagja is. 

Elengedhetetlennek tartjuk a fogyasztóvédelmi 
kultúra terjesztését, így a pénzügyi és fogyasztó-
védelmi ismeretek oktatásának bevezetését már az 
általános iskola felsőbb osztályaiban.
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tönözzék az autósokat. Az évi 5000 forintos megyei matricákat igény esetén természetesen továbbra is 
igénybe lehet majd venni.

A jelenleg egységesen 30 százalékos mértékű, kgfb-szerződések után fizetendő baleseti adó differen-
ciált alkalmazásával az államnak még inkább támogatnia kell a hosszú évek óta balesetmentesen közleke-
dőket. A szerződő bonus fokozatainak megfelelően csökkenne az alkalmazott adómérték, B10-ig fokoza-
tosan 10 százalékra csökkenne, míg malus fokozatokban az M04-ig bezárólag a kgfb díjával megegyező 
mértékűre nőne. Így érvényesülne a „károkozó fizessen” elve.

A vidéki közutakat kiemelten fejlesztjük magas minőségű, tartós utakkal, a budapesti utaknál is új minő-
ségi szabványokat vezetünk be.

11. Környezetvédelem a fenntartható 
fejlődésért

A hazai környezetvédelem számos sebből vérzik: 
az Orbán-kormány 2010 óta bevégezte azt, amit bal-
oldali elődei elkezdtek. A zöldhatóság és rajta ke-
resztül a felügyeleti rendszer végzetesen meggyen-
gült, ennek „köszönhetően” bukkannak fel itt-ott az 
országban elhagyott veszélyeshulladék-lerakatok 
vagy épp a felszámolásuk alatt a környezetet szeny-
nyező vegyi üzemek. A kabinet szemében a környe-
zetvédelem egy szükséges rossz, ami a lehető legki-
sebb mértékűre szorítandó vissza.

A jelenlegi integráló központosító szemlélet he-
lyett az erős és független zöldhatóságokban hiszünk. 
Jogköreik és önállóságuk visszaadásával és kiszéle-
sítésével, a szükséges anyagi-, humán és technikai 
erőforrás biztosításával érjük el, hogy feladatukat 
maradéktalanul elláthassák. Az ellenőrzési rendszert 
és a szankciókat szigorítjuk, a „szennyező fizet” el-
vet érvényesítjük. Jelentős környezeti hatással járó 
tevékenység csak megfelelő összegű biztosíték 
mellett, környezetvédelmi biztosítás megkötésével 
lesz folytatható. Újraindítjuk az Országos Környezeti 
Kármentesítési Programot, a megelőzésre fordítva 
nagyobb hangsúlyt a már bekövetkezett szennyezés 
felszámolása mellett.

Megvédjük élővizeinket és ivóvízbázisainkat a 
szennyezésektől, leginkább az ipari és kommunális 
eredetű szennyvízkibocsátás szigorúbb kontrolljával, 
a berendezések korszerűsítésével. Ahol a szennyvíz-

csatorna kiépítése gazdaságos módon nem lehet-
séges, ott támogatjuk a házi tisztítóberendezések 
elterjedését, a szürkevíz és a csapadékvíz haszno-
sítását. Folytatjuk az ivóvíz-arzénmentesítési prog-
ramot. Szigorúan fellépünk – a diplomácia eszközei-
vel is – a határainkon túlról érkező szennyezésekkel 
szemben.

Teljes átalakításra szorul a hazai hulladékgazdál-
kodási rendszer is, a jelenlegi ugyanis erőltetett, köz-
pontosításon alapuló, szakmaiatlan, fenntarthatatlan, 
összeomlással fenyeget. A lakosságot ösztönözni 
kell a kevesebb hulladék termelésére a szemétszál-
lítási díjaknak a mennyiséggel arányossá tételével. 
A szelektív hulladékgyűjtés még mindig esetleges, 
nincsenek rendesen kiépített átvevőhelyek, a lakos-
ságnál keletkező veszélyes hulladék pedig a leg-
gyakrabban a szeméttelepen végzi. Ezen is változ-
tatunk: el kell érni, hogy lerakásra csak a máshogy 
semmiképp sem hasznosítható, a környezetre ve-
szélyt nem jelentő hulladék kerülhessen. Az illegális 
szemétlerakást felderítjük, és súlyosan szankcionál-
juk. Innovatív (pyrolízis) technológiákat alkalmazunk 
a nem hasznosítható hulladékok tekintetében.

A levegő minőségét javító intézkedések a nagy-
városok és az ipari övezetek környezetében nem 
tűrnek halasztást. A közlekedést egyre nagyobb 
arányban elektromos alapúvá kell tenni. A légszeny-
nyező anyagot kibocsátó üzemek folyamatos adato-
kat szolgáltató mérőrendszerrel kell, hogy biztosít-
sák a határértékek betartását. Sürgősen végre kell 
hajtani az épületek azbesztmentesítését – erre kü-
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lön kormányzati forrásokat különítünk el. A szociális 
tűzifa-program kiterjesztésével és ellenőrzésekkel 
igyekszünk elérni, hogy senki ne fűtse otthonát hul-
ladékkal, súlyosan mérgezve ezzel környezete leve-
gőjét. Az energetikai és fűtéskorszerűsítést nagyobb 
fokozatba kapcsoljuk.

Meg kell erősíteni a természetvédelmi őrszolgá-
latot, jogköreiket vissza kell adni. Az erdei iskolák 
mint a környezeti nevelés fontos eszközei, kiemelt 
szerepet fognak kapni a gyermekek szemléletfor-
málásában.

Nagyvárosaink zöldterületei egyre fogyatkoznak, 
beépítik őket. Az egészséges városszerkezet megkí-
vánja a települések tüdejeként is funkcionáló köz-
parkok megtartását, arányuk növelését.

Az energiatermelés „zöldítése” sem várathat ma-
gára. A leginkább környezetbarát energia a meg 
sem termelt energia. Ennek figyelembe vételével az 
épületek energiahatékonysági beruházásait a jelen-
leginél sokkal intenzívebben támogatjuk. Ennek ér-
telmében a CSOK rendszerét kiterjesztjük: használt 
ingatlanok esetében is igénybe vehetővé tesszük, s a 
kedvezményes hitel mellé támogatást is biztosítunk 
az esetben, ha a felújítás legalább az ingatlan egy 
energetikai szinttel történő fejlesztésével jár. Külön 
programot dolgozunk ki a panelházak felújítása ér-
dekében, ahol leginkább a nyílászárók és a szigetelés 
cseréjének támogatását úgy szeretnénk elérni, hogy 
senki se legyen kiszolgáltatva a szándékaival ellen-
tétes lakóközösségi döntésnek, ugyanakkor senki se 
szenvedjen késedelmet azért, mert a lakóközösség 
más tagjai nem partnerek a korszerűsítésben. Lehe-
tővé kell tehát tenni az egyéni megoldások térnye-
rését is, s ezek támogatási hátterét ki kell dolgozni.

Ugyanilyen szellemben ösztönözzük a távhőszol-
gáltatás hatékonyságjavítását is, ám az itt keletkező 
nyereség ne a szolgáltató kizárólagos birtoka legyen 
– mindennek át kell szűrődnie a fogyasztói számlák-
ra is.

A kereskedelem szférájában igyekszünk vissza-
szorítani a műanyag zacskók és más súlyosan kör-
nyezetkárosító anyagok sokszor a szolgáltatók által 
erőltetett használatát – ez már számos helyen meg-
valósult, mégpedig átállási problémák nélkül.

12. Energetikai program a biztonságos 
és megfizethető energiaellátásért

Magyarország energiaellátásában mindig is kar-
dinális kérdés volt az importfüggőség, vagyis a kül-
földről behozott energiahordozók arányának keze-
lése az összes energiafelhasználás viszonylatában. 
Mivel ennek nagysága a hazai források korlátozott 
mértéke miatt mindig is meghatározó volt, ezért a 
világpiaci folyamatok az energiaárak alakulására is 
alapvető hatással vannak. Kézenfekvő, hogy minél 
több forrásból tudunk beszerezni egy adott energia-
hordozót (kőolajat, földgázt, villamos áramot), annál 
nagyobb a kedvező árak elérésének lehetősége. A 
diverzifikáció hiánya az Orbán-kormány egyik nagy 
elmaradása, amit a rezsicsökkentésnek nevezett po-
litikai marketingtermékkel sem tudtak kellőképpen 
ellensúlyozni.

A jelenlegi hazai energiatermelő létesítményeink, 
nagyerőműveink jó része elavult, kiöregedett, ala-
csony hatékonyságú. A központosított energiater-
melés és -elosztás felől egyre inkább a decentrali-
záció irányába kell elmozdulni. Ennek kivitelezésére 
a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések 
radikális mértékű terjesztésére van szükség. A villa-
mosenergia-hálózatunk elavult, korszerűtlen, jelen-
tős veszteséggel képes csak eljuttatni az áramot a 
termelőtől a fogyasztóig. Az okoshálózat megvaló-
sítása tekintetében a jelenlegi kormányzat egyálta-
lán nem lépett előre. A Jobbik-kormány célja, hogy 
hosszabb távon egy rugalmas termelő–elosztó–fel-
használó rendszerben mindenki bármelyik szerepet 
betölthesse, feleslegesen megtermelt energiáját a 
hálózaton belül értékesíthesse, illetve igény esetén 
onnan többletenergiához juthasson, a lehető leg-
kedvezőbb áron.

Amikor energiapolitikáról beszélünk, megkerülhe-
tetlen kérdés az atomenergia. Paks 2, vagyis az újon-
nan építendő paksi reaktorok kérdésében állást kell 
foglalni. Sajnos egy eredetileg vitára alkalmas ügy-
ből a Fidesz-kormánynak „köszönhetően” egy rend-
kívül kétes, korrupcióval körbelengett, titkosításokkal 
teli beruházás lett. Ez nyilvánvalóan nem használt 
a nukleáris energia hazai megítélésének sem, 
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amelynek támogatottsága a társadalmon belül egy-
re csökken. A Jobbik kormányra kerülve addig egyet-
len kapavágást sem fog tenni az új erőmű megépíté-
séért, amíg a teljes szerződést és az eddig elköltött 
milliárdok sorsát át nem világítja. Ennek eredménye 
fényében lehet felelős döntést hozni a továbbiakról.

Megújuló energia tekintetében nagymértékben 
kell támaszkodnunk a folyóinkon potenciálisan hasz-
nálható vízenergiára. Ezzel akár a hazai energiafo-
gyasztás 10-12%-át is fedezni tudnánk.

A környezetvédelmi termékdíj rendszerének át-
alakítása által megvalósítjuk a napelemek eddigi 
megadóztatásának azonnali eltörlését.

Vízgazdálkodási területen az elmúlt években sem-
milyen komoly előrelépés nem történt az országban. 
Ennek „köszönhető”, hogy a Duna medre intenzíven 
mélyül, és csökken a talajvízszint, ami számos súlyos 
következménnyel jár. A Jobbik kormányra kerülve 
szakemberek bevonásával megvizsgálja, hogy mi-
lyen lépések szükségesek e folyamatok megállítása 
érdekében. Megvizsgáljuk a Duna–Tisza-csatorna 
megvalósíthatóságát is. 

A meglévő hazai energiaforrásaink minél hatéko-
nyabb felhasználása nemzeti érdek. Mielőbb fel kell 
mérni az egyes energiahordozókból rendelkezésre 
álló kapacitást, és annak optimális mértékű kiakná-
zására a szükséges beruházásokat meg is kell va-
lósítani. Átfogó stratégia mentén kell megvizsgálni a 
hazai szénre, rézre, bauxitra építhető egységek lét-
jogosultságát, illetve azt, hogy milyen módon lehet 
ezeket új technológiák bevonásával, környezettuda-
tosan használni.

A megújuló energia tekintetében a geotermikus, 
nap-, szél- és vízenergia, valamint a biomassza fel-
használása terén is vannak jócskán kihasználatlan 
kapacitásaink. Ezek fejlesztése alapvető fontosságú.

13. A közlekedés reformja a korszerű s
zemély- és áruszállításért

A Jobbik a nép pártján állva teljes szívvel vallja, 
hogy a közösségi közlekedés közszolgáltatás és 
nem csupán gazdaságossági kérdés. Jól működő 

közlekedés nélkül nem lehetséges gazdasági fejlő-
dés, nincs társadalmi kohézió, és a vidék számára az 
életet jelentő mobilitási garancia is üres ígéret ma-
rad.

Az egészségügy és az oktatás mellett a közleke-
dés is olyan terület, amely milliókat érint nap mint 
nap, így a kormányzati tevékenység fókuszában kell 
állnia. Fontos számunkra, hogy a közösségi közle-
kedés egységes rendszer legyen, és ne essen szét 
buszokra, vonatokra, helyi és helyközi közlekedésre. 
A közösségi közlekedés részének tekintjük a szabá-
lyozott keretek között működő, közteherviselést vál-
laló cégek által operáló közösségi autó- és kerék-
pármegosztó rendszereket, és megvalósítjuk ezek 
klasszikus ágazatokkal történő együttműködését.

A Jobbik számára lényeges emellett az egyéni 
mobilitás fejlesztése is, legyen szó autós, kerék-
páros, gyalogosközlekedésről, vagy akár a mozgá-
sukban korlátozottak speciális közlekedési módo-
zatairól. Kiemelten fontos számunkra a közlekedési 
ágak biztonságos mivolta: egyrészt a szabályok is-
meretének elmélyítését, másrészt a közlekedésben 
a közbiztonság jelentős javítását is alapvető célnak 
tekintjük. A Jobbik egyenlő helyzetet biztosít a köz-
lekedésben mindenki számára: „felhúzza” a lemaradt 
régiókat, segíti a mozgásukban korlátozottakat, és 
igazságos, arányos díjakat kér a közlekedési rend-
szer használatáért.

A Jobbik a közlekedési szabályok ismeretének ja-
vítása érdekében az iskolai oktatás részévé teszi a 
KRESZ-t.

A Jobbik nemcsak a kötöttpályás, hanem az autó-
buszos közlekedés járműparkját, működési hátterét, 
továbbá a – korkedvezményes nyugdíjak rendsze-
rének visszaállításán túl – a dolgozók bérezését is 
rendbe fogja tenni. A 14, illetve 30 éves átlagéletkorú 
hazai autóbuszos járműflotta és vasúti vagonpark 
kényszerű fiatalítása több év alatt sok százmilliárd 
forintos, de megtérülő költségvetési kiadást, s egy-
ben óriási lehetőséget is jelent az egykor méltán 
híres magyar járműgyártás feltámasztása tekinte-
tében.

Felszámoljuk azt a finanszírozási anomáliát, hogy 
a közösségi közlekedésben is az áfa felső, 27 szá-
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zalékos kulcsával sújtják a menetjegyek, köztük a 
szociális kedvezményű menetjegyek árát, miközben 
a személyszállítási cégek áfalevonási jogát tiltják. 

Kiépítjük a közlekedési szövetségeket, biztosítva 
ezáltal a szolgáltatók integrált, ügyfélbarát működé-
sét Budapest-Pest megye (ide tartozna a Budapest 
központú országos hálózat is) és a másik hat vidéki 
régió-alábontásban, a Közlekedési Központok (ex-
Volán) működési területeinek megfelelően. Átfogó 
tarifa- és kedvezményreform révén érezhető díjmér-
séklést fogunk elérni, és az átjárhatóság biztosítása 
érdekében bevezetjük az övezeti, szolgáltatótól füg-
getlen tarifák rendszerét. Így az utasnak elegendő 
lesz egyetlen menet- vagy bérletjegyet megváltania, 
bárhonnan bárhová utazik.

A megújuló közösségi közlekedés alapja az integ-
rált ütemes menetrend (ITF) lesz, mely minden szol-
gáltatóra kiterjed, biztosítva ezáltal a közösségi köz-
lekedésben részt vevő utazóközönség kiszámítható 
és biztos eljutását tervezett úti céljához.

A kistelepülések botrányosan alacsony színvona-
lú közösségi közlekedési ellátását, mely ma törvényi 
előírás szerint akár mindössze napi 3 járatpár lehet 
(és csak munkanapokra szorítkozva), munkanapokon 
napi 5, szabad- és munkaszüneti napokon 3 járatpár-
ra emeljük. A szerény utazási igényű kistelepülések 
közösségi közlekedési ellátásába a helyben amúgy 
is közösségi célokat szolgáló, kis befogadóképessé-
gű önkormányzati, civil szervezeti, vállalkozói jármű-
veket szolgáltatási szerződéssel bevonjuk.

Elengedhetetlen a személyszállítási járművezetői 
szakmai képzések kidolgozása és felmenő rendszer-
ben történő bevezetése. Jelenleg ugyanis nincs ilyen 
szakma, csak járműtípusra vonatkozó vezetői enge-
délyek léteznek, holott a szakma része az utas-kap-
csolattartás, a tájékoztatás, a baleseti elsősegély-
nyújtás és az informatikai rendszerek kezelése is.

A Jobbik támogatja azokat a logisztikai, szakmai 
célkitűzéseket, amelyek szerint Magyarország szá-
mára hasznos lenne, ha a Duna 340 napon keresz-
tül hajózhatóvá válna. Egyetlen teherhajó több száz 
kamiont is kiválthat, s így enyhülhetnek a torlódások 
és a környezetszennyezés, a balesetek száma pedig 
csökkenhet. A belvízi hajózás fellendítése érdekében 

a mederkarbantartás mellett fontos lesz a kikötők, 
a hozzájuk kapcsolódó közlekedési intermodalitások 
fejlesztése is, mert ezáltal a magyar vállalkozások is 
versenyképesebbé válnának, s nőne a területi, gaz-
dasági kohézió.

Vasúthálózatunk állapota szintén azonnali be-
avatkozást igényel. Leszámítva egyes, kohéziós 
forrásokból megvalósuló, sajnos szigetszerű kor-
szerűsítéseket, a magyarországi állapotok lesújtók. 
A mintegy 7700 kilométernyi vasútvonal csupán 
15 százaléka kétvágányú és 37 százaléka villamo-
sított, szemben az EU-átlag 42 és 46 százalékával. 
A Jobbik-kormány a hazai gyártást, a hazai beszál-
lítás minél nagyobb volumenét fogja preferálni 
ezen a területen is. A pályafenntartásra fordított 
energiák, források elégtelensége miatt döbbenetes 
elmaradással kell szembesülnünk. Ezért véget ve-
tünk a pofátlan túlárazásoknak, és érdemi haladást 
érünk el.

Kormányra kerülve a Jobbik kiemelt feladatának 
tekinti a magyar tulajdonú vasúti árufuvarozás újra-
teremtését, és ösztönözni fogjuk a kamionok, nyer-
ges vontatók csereszekrényeinek vasúti kocsikon 
történő továbbítását is, amivel számottevő módon 
csökkenthetők lennének a közúti katasztrófák, bal-
esetek és másfajta kockázati tényezők. Nem lehet 
elodázni a teljes magyar vasúti pályahossz 40 szá-
zalékát alkotó mellékvonal-hálózat távlati fejlesztési 
koncepciójának kidolgozását sem, mivel messze ható 
területfejlesztési kérdésről van szó.

Lényegesnek tartjuk a már meglévő elektromos 
közösségi közlekedési rendszerek fejlesztését, a 
vasúthálózat további villamosítását és az akkumu-
látoros üzemű buszok és villamosok elterjesztését. 
A Jobbik kiemelten fontosnak tartja az elektromos 
autók arányának növelését, ugyanakkor támogatást 
csak a valóban elektromos hajtású járművek kaphat-
nak. A töltőinfrastruktúra kialakítását felgyorsítjuk. 
Egységes töltési rendszert hozunk létre.

Felvállaljuk egy új nemzeti légitársaság létreho-
zatalát. Hisszük és valljuk, hogy egy erős nemzet, 
ország képéhez elengedhetetlen egy saját társa-
ság működtetése. A Malév a Fidesz–MSZP koalíciós 
háttéralku nyomán csődbe ment, ugyanakkor semmi 
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nem zárja ki, hogy a nyereségesen üzemeltetett jára-
tokat újraindítsuk – adaptálva azokat a jelenlegi légi 
piaci feltételrendszerhez, rentábilis és költséghaté-
kony működési struktúrát alakítsunk ki, s az állami 
társaság vezetését elismert szakemberekre bízzuk.

A Jobbik meggyőződése, hogy a vidéki Magyar-
ország élhetősége, fejlődése érdekében a meglévő 
közúthálózat minőségének javítására, fenntartására 
többet kellene fordítani. A kistelepülések közútjainak 
fenntartási alaptámogatása igazságtalanul alacsony, 
így a legtöbb falu számára a normális infrastruktu-
rális környezet fenntartása csak álom marad. Saj-
nos a nemzeti közlekedési infrastruktúra-fejlesztési 
stratégiában szó sincs a zsáktelepülések számára 
reményt jelentő útépítésekről, így gyakorlatilag el-
sorvasztanak egy sor szebb jövőre érdemes falut, 
községet. A Jobbik nem fogja követni azt a kormány-
zati filozófiát, amely úgy véli, hogy az elnéptelenedő 
települések pusztulása majd automatikusan meg-
oldja ezt a kérdést. Új, a vidék benépesítését célzó 
programra van szükség a haldokló régiókban, ezért 
kormányra kerülve átfogó közút-, mellék- és  bekö-
tőút-fejlesztési programot indítunk.

A Jobbik a Fidesz–MSZP-kormányokkal ellentét-
ben érdemben tenni fog a határon túli és az anya-
országi magyarság közötti közlekedési lehetőségek 
fejlesztéséért, a határ menti térségek újjáélesztésé-
ért. A Jobbik a szomszéd országok anyagi hozzájáru-
lása nélkül is javítani fogja a határon átnyúló közle-
kedési formákat.

14. Átfogó európai uniós program 
az alkupozíciónk megerősítéséért

A Brüsszelben uralkodó nézettel szemben az 
Európai Unió nem egyenlő Európával. Magyaror-
szág nem azáltal tartozik Európához, hogy belépett 
az Unióba, hanem történelme jogán, és a jövőben 
sem az alapján leszünk európaiak, hogy tagjai ma-
radunk-e az EU-nak, hanem azáltal, hogy – akár az 
Unióval szemben is – hűek maradunk az európai 
alapértékekhez. Európa hármas talapzatra épült: a 
görög gondolkodásra, a római jogra és a keresztény 

erkölcsre. Mi, jobbikosok hisszük, hogy Európának 
nemcsak a múltja, hanem a jövője is ezen értékeken 
alapulhat, amelyeket ma különösen erősen kell vé-
denünk.

A Lisszaboni Szerződés alapján elindult egyre 
mélyebb integrációt tévútnak tartjuk, mivel az való-
jában egy nemzetek felett álló szuperállam megte-
remtését célozta meg. Ezzel a szerződéssel egyéb-
ként az Európai Unió Alapjogi Chartájának minden 
rendelkezése kötelező érvényűvé vált. Ugyanakkor 
például a menedékjoggal kapcsolatosan a vonatkozó 
szerződéseknek a jogrendbe kötelező előírásokként 
történő beemelése az európai lakosság érdekeivel 
ellentétben áll. 2015-től kezdődően nem menekül-
tek befogadásáról van szó, hanem egy többmilliós 
népvándorlás következményeinek felszámolásáról, 
illetve a további migrációs folyamatok visszaszo-
rításáról. A migránsáradat drámai módon növelte a 
terrorfenyegetettséget, és tömeges emberáldoza-
tokat követelő akciókhoz vezetett, emellett komoly 
gazdasági terhet ró a befogadó államokra, valamint 
veszélyezteti az európai identitást, kultúrát. Az Unió 
vezetői és különösen annak parlamentje még a he-
lyes diagnózis felállításáig sem jutott el, fő törekvé-
se a migráció „kezelése”, kötelező kvóták alapján a 
tagországok befogadásra kényszerítése. A Jobbik 
elsőként állt ki déli határunk fizikai, technikai, jogi 
megerősítése mellett, biztosította a kormány szá-
mára a vonatkozó törvények meghozatalához szük-
séges parlamenti támogatást. A kabinet akaratával 
szemben továbbra is elvárjuk az önálló határőrség 
felállítását. Sem szegény, sem gazdag migránsok be-
fogadását nem tesszük lehetővé.

A korábbi ígéretekkel ellentétben az EU-tagság 
önmagában nem oldotta meg a külhoni magyar 
nemzeti közösségek problémáit. Közel másfél évti-
zedes tagságunk után is szomorúan tapasztaljuk, 
hogy az Unió inkább a világ távoli tájain élő, külön-
féle kisebbségek érdekében lép fel, mint a külhoni 
magyarságért. Ennek és a hazai politikai akarat hiá-
nyának is a következménye, hogy 1990 óta nem si-
került európai üggyé tennünk térségünk biztonságát 
és békés fejlődését egyedül szavatolni tudó és uniós 
normának számító területi autonómiát. Ez csak egy 
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új kormány sokkal határozottabb uniós fellépésével 
változtatható meg. Ennek keretében fontosabb sze-
repet biztosítanánk az Alapítvány a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért számára, 
amely jelenleg brüsszeli lobbizás helyett támoga-
tásának nagy részét Kárpát-medencei kormánypárti 
rendezvényekre és falunapokra költi el.

Az európai államok és nemzetek együttműkö-
désének elkötelezett hívei vagyunk, de egy értékek 
nélküli szuperállam létrehozásához nem kívánunk 
asszisztálni. Közvélemény-kutatási adatok egyértel-
műen alátámasztják, hogy a magyar társadalomban 
egyre nagyobb az EU központosítási törekvéseinek 
elutasítottsága. Az Unió szeretné figyelmen kívül 
hagyni a brexit jelzését, de ezt az erős üzenetet 
már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A megkerül-
hetetlen kérdés: merre tovább, Európai Unió? Itt az 
utolsó esély arra, hogy az Unió letérjen a lakosság 
akaratával ellentétes, központosítást és diktatúrát 
jelentő lisszaboni útról, és egy brüsszeli központú 
birodalom helyett olyan együttműködési kereteket 
teremtsen, amelyek tiszteletben tartják a tagorszá-
gok szuverenitását.

A jelenlegi Unió már egyáltalán nem azonos azzal 
a közösséggel, amelyhez 2004. május 1-jén csatla-
koztunk. A Jobbik a Nemzetek Európája koncepciót 
képviseli, amely az európai országok együttműkö-
dését úgy kívánja megvalósítani, hogy a nemzeti 
önrendelkezést a jelenleginél nagyobb mértékben 
tartja meg, jelentősen szűkítve a kötelező közösségi 
jogi aktusok területét és számát, visszaadva a tag-
állami parlamentek jogkörét. Vállalni kell az össze-
ütközést Brüsszellel olyan kérdésekben, mint a mig-
ráció, a magyar termőföld védelme vagy a magyar 
kis- és közepes vállalkozások támogatása.

Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek-
kel kapcsolatban szaván kell fogni az Unió döntés-
hozóit. A sok ígéret a tagországok közötti gazda-
sági-szociális kiegyenlítődésről nem teljesült. Az 
„árunió” megvalósult, a bérunió elmaradt, sőt a kü-
lönbségek megmaradtak az úgynevezett periféria 
országai (döntően a volt szocialista országok) és a 
centrumországok között. 

Eközben – bár a Fidesz szavakban több alka-

lommal kiállt az EU-val szemben – a tettek mást 
mutattak: a nemzeti önrendelkezésünk és GMO-
mentességünk elvesztése irányába ható, az Egye-
sült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi meg-
állapodásnak (TTIP) megágyazó EU–Kanada közötti 
szerződés (CETA) esetében is ez történt. A kormány 
csak saját hatalmának bebetonozása érdekében vál-
lalta a vitákat Brüsszellel.

Az uniós tagság támogatóinak egyik fő érvét az 
EU-ból érkező támogatások kínálta lehetőségek 
jelentik. A valóságban azonban a Magyarországra 
érkező uniós források nagy része a politikai vezetés 
szakértelmének hiánya miatt nem jut el a hazai vál-
lalkozásokhoz, hanem az itt működő multinacionális 
cégekhez kerül. Egy másik része elvész a politikai 
korrupció feneketlen mocsarában, míg egy harmadik 
része jobbára értelmetlen projektekben hasznosul.

Magyarország a 2014–2020-as uniós költségve-
tési ciklusban nem tudott forrásbővülést elérni. Az 
agrártámogatásunk sikerként hangoztatott emel-
kedésének egyetlen oka a 2004-es csatlakozást 
megelőzően elfogadott 25 százalékról induló – így 
a versenyképességet korlátozó – kifizetési arány re-
latíve egységessé válása. 2014-től a Magyarország 
számára lehívható kohéziós forrásmennyiség mint-
egy 20 százalékkal csökkent. Eközben az ország az 
összes járulékos költséget fizeti: feladni kényszerült 
számos iparágát, mezőgazdaságának egyenlőtlen 
feltételek között kell versenyképesen működnie, a 
pályázatok hasznosulása pedig társadalmi szem-
pontból elégtelen.

Az uniós pénzek pályáztatása és felhasználása 
kapcsán kialakult rendszer ésszerűsítését, nemzeti 
érdekek alá rendelését, valamint a korrupció kímé-
letlen felszámolását kötelező feladatnak tartjuk. El-
engedhetetlennek érezzük az EU által finanszírozott 
fejlesztési programok szigorú, utólagos ellenőrzé-
sét, a visszaélések feltárását polgári és büntetőjogi 
felelősségre vonás mellett.

A presztízsberuházásokkal szemben a leg-
fontosabb feladat a munkahelyteremtő, foglal-
koztatásnövelő beruházások előtérbe helyezése. 
Minél hatékonyabban ki kell használnunk a kuta-
tás-fejlesztésben rejlő lehetőségeket, hiszen a K+F 
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kiadások növelése, a vállalatok innovációs aktivitá-
sának erősítése érdemben javítaná hazánk verseny-
képességét.

Szövetségi rendszert építünk a Nemzetek Eu-
rópájáért. Szükségesnek tartjuk a közép-európai 
államok szorosabb kooperációját, akár a Visegrádi 
Együttműködés további bővítésével megteremtve a 
közös érdekérvényesítés lehetőségét, aminek konk-
rét példája a béruniós kezdeményezésünk nyolc or-
szág együttműködésével.

15. Igazságos és fenntartható 
szociálpolitikai program a magyar 
emberekért

Orbán Viktor 2010-ben a kormányprogramjában 
azt ígérte, hogy haladéktalanul vissza fogják adni a 
szociális ágazatban dolgozók munkájának becsü-
letét. Mára bizonyossá vált, ez is átverés volt. Ma a 
szociális területen dolgozni egyet jelent a szegény-
séggel, hiszen az érintettek fizetése a legalacso-
nyabbak között található, sokszor a létminimumot 
sem éri el. A Jobbik alapvetése az, hogy nem enged-
jük el azok kezét, akik elsőként nyújtanak segítséget 
a rászorulóknak. Hitvallásunk része, hogy a kormány 
anyagi megbecsüléssel, megfelelő munkakörül-
mények biztosításával és a szakmai szervezetekkel 
fenntartott szoros és partneri együttműködésével 
tartozik azok felé, akik az egyik legnagyobb részt 
vállalják a magyar emberek életének jobbá téte-
lében.

Pótlékok helyett valódi bérrendezést és béreme-
lést hajtunk végre! Nem hagyjuk, hogy a szociális 
ágazatból nyugdíjba vonulók az alacsony bérük mi-
att nyugdíjas korukban a teljes elszegényedéssel 
nézzenek szembe.

A feltételeket érezhető módon javítjuk, a méltat-
lan, elhanyagolt, lehangoló munkakörülményeket 
megszüntetjük, a XIX. századi adottságokat XXI. szá-
zadivá tesszük.

A továbbképzések és a szupervízió az eddigi ad 
hoc szervezés helyett folyamatos lesz, s hogy a 
szakma visszanyerje presztízsét, és a kiégés veszé-

lyét minimalizáljuk, bevezetjük a rekreációs szabad-
ságot.

A szektort befolyásoló döntéseket és törvény-
javaslatokat egy szakmai kollégium előkészítése 
után tartjuk szükségesnek keresztülvinni, a területet 
mélyen befolyásoló átpolitizáltságot pedig le kell 
építeni: a szakmai és a szakértői vezetés legyen az 
elsődleges kiválasztási szempont!

A KSH szerint több mint másfél millió magyar 
– a lakosság közel hatoda – él a legnagyobb nél-
külözésben, de rajtuk kívül még egymillió embert 
fenyeget a szegénység. A vidékiek, a nagycsaládo-
sok és az egyedülálló szülők vannak a legnagyobb 
bajban, s közel egy évtizede nem emelték a nyug-
díjminimumot, ami az idősek mellett a nehéz körül-
mények közt élő gyermekeket is érinti, hiszen több 
szociális ellátásra való jogosultság ehhez van kötve. 
A kedvezményezetti körből pedig hat év alatt több 
mint 150 ezer gyermek szorult ki.

A szociális segélyezési rendszer továbbra sem 
mondható igazságosnak, átláthatónak, célzottnak. A 
visszaélések kiküszöbölésére szolgáló meghirdetett 
szigorításokat, amelyek feltételhez köthetik a jut-
tatások kifizetését, sajnos a legtöbb önkormányzat 
egyáltalán nem érvényesíti, így csak a lehetőséget 
teremtették meg, mely jól kommunikálható, de valódi 
politikai akarat a jelek szerint nincs mögötte.

A hajléktalankérdés méltányos megoldása is sür-
gető feladat. Körülbelül 15 ezer hajléktalan ember 
él hazánkban, és közel harmaduk az utcán tölti az 
éjszakát. Bár az ellátórendszerben megjelenő férő-
helyhiányról a vélemények megoszlanak, az vitat-
hatatlan, hogy ez több vidéki városban problémát 
jelent. Egy 2013-as felmérés szerint a felnőtt la-
kosság 7 százalékának van olyan ismerőse, rokona 
vagy családtagja, aki hajléktalan. Ez azt jelenti, hogy 
Magyarországon több mint 600 ezer embernek 
vannak közvetlen tapasztalatai a hajléktalanságról. 
A helyzet kriminalizálásával nem értünk egyet, az-
zal viszont igen, hogy a jelenleg fennálló krónikus 
helyzetre megoldásokat kell kidolgozni köztiszta-
sági, járványügyi, közrendvédelmi, egészségügyi és 
szociális értelemben. Szakmailag az ellátórendszer 
megfelelő működésében és fejlesztésében látjuk a 
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megoldást azzal a kiegészítéssel, hogy a törvények, 
szabályok, rendeletek betartása és betartatása el-
engedhetetlen e területen is. Elérjük továbbá, hogy 
a budapesti hajléktalanigazolvánnyal rendelke-
zők számára napi egyszeri meleg ételt biztosítsa-
nak. A hajléktalanszállókon a szálláson, étkezésen 
és egészségügyi ellátáson túl gondoskodunk az 
itt élők tulajdoni és fizikai biztonságáról is. Állítjuk 
ugyanakkor, hogy a hajléktalanlétből való kitörésre 
csak akkor van lehetőség, amennyiben a munkaké-
pes emberek munkához juthatnak.

A hazai szociális problémáknak tagadhatatlanul 
van egy elhanyagolt, etnikai szegmense is, a kérdés 
cigánysággal kapcsolatos vetülete. Ez a társadal-
mi gond méltatlanul háttérbe szorult az elmúlt 28 
évben, így az ország polgárai számára megnyug-
tató megoldás ez idáig nem született. Az integráci-
ós törekvések nem jártak sikerrel, mivel a szakmai 
irányítás és a probléma megoldására szánt pénzek 
felhasználása nem volt megfelelő. Tisztán láthatjuk, 
hogy a kormányok legtöbbször segélyezésben ki-
merülő kezdeményezései nem vezettek eredményre, 
olyannyira, hogy még nagyobb nyomorba és kilátás-
talanságba taszították a cigány közösségeket. Ki kell 
mondani: az elmúlt közel három évtized segélyezés-
re és pozitív diszkriminációra épülő cigánypolitikája 
megbukott – miközben ezekből a „projektekből” egy 
sajátságos „elit” meggazdagodott.

Az iskolai szociális munka országos szintű elindí-
tása továbbra is kiemelt feladat. Bár egy kormány-
határozat szerint 2013 szeptemberétől el kellett vol-
na indulnia, ez mégsem történt meg. Jelenleg uniós 
forrásokra építve, pályáztatási rendszerrel kívánják 
„megoldani” mindezt, pedig a gyermekvédelmi tör-
vényben húsz éve meghatározott feladatról van szó, 
amelynek rég államilag finanszírozott, kötelező fel-
adatnak kellene lennie úgy, hogy minden óvodába, 
iskolába jusson legalább egy-egy szakember. Az 
iskolai szociális munka segítséget adhat az iskolai 
erőszak visszaszorításában, a gyermekek ellen el-
követett családi erőszak korai felismerésében, keze-
lésében s a szocializációs folyamat helyes mederbe 
terelésében is. Ráadásul mentesítené a pedagógu-
sokat az ezzel járó teher alól.

A gyermekvállalás további ösztönzése kiemelt 
feladatunk. A leendő Jobbik-kormány megőrzi a 
családi adókedvezmények rendszerét, sőt ki is bő-
víti azokat. Kiemelt feladatként kezeljük a családi jö-
vedelemadózás aránytalanságainak felszámolását 
már az első és a második gyermek világrajövetelé-
nek hangsúlyos támogatásával is.

A gyes hároméves korig történő folyósítását 
megtartjuk, az összegét pedig oly módon növel-
jük, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen egyet a 
szegénységgel. A gyermekvállalási kedv növelése 
érdekében pedig továbbra is fenntartjuk a baba-
kötvények rendszerét, valamint a gyed extrát. Ösz-
tönözzük a családbarát munkahelyek kialakítását.

A családi juttatások, ezen belül is a családi pótlék 
2008 óta tartó befagyasztásának feloldása, emelé-
se és reálértéken tartása létfontosságú a családok 
anyagi biztonsága tekintetében. A pótlék rendszerét 
oly módon alakítjuk át, hogy a negyedik gyermek-
től adókedvezmény formájában folyósítjuk, aki pe-
dig szociális támogatásban részesül, az a segéllyel 
együtt a családi pótlékot is szociális kártyára kapja.

A családi pótlék és az iskoláztatási támogatás 
univerzális jellegét feloldjuk, és a juttatásokat a kö-
telező iskolába járáson kívül további feltételhez köt-
jük. Ilyen lehet az együttműködés az oktatási, szoci-
ális és családvédelmi intézményekkel. Amennyiben 
egy családban a gyermeket védelembe veszik, úgy 
a családi pótlék vagy iskoláztatási támogatás és 
egyéb juttatások felhasználását nyomon követjük 
annak érdekében, hogy az kizárólag és valóban a 
gyermek fejlődését szolgálja.

Az idősellátás területén szükség van a források 
növelésére: elengedhetetlennek tartjuk az otthoni 
szakápolás fokozottabb támogatását, valamint az 
ápolási díj megemelését, hiszen az otthoni ápolás-
sal a családok áldozatos és társadalmilag hasznos 
munkát vállalnak. Az idősek számára fokozottan kell 
biztosítani az egészségügyi ellátás elérési lehető-
ségét, az életkörülményeik javításához szükséges 
szolgáltatások fejlesztését, kiemelt figyelemmel a 
falvakban élőkre. A több tízezres szociális várólistát, 
azon belül is az idősotthoni ellátásra várakozók szá-
mát figyelembe véve indokolt a várólista rövidítése, 
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mert jelenleg a kérelmezők közül sokan egyszerű-
en meghalnak a várakozás ideje alatt, a bentlaká-
sos otthonokba költözők pedig egyre idősebbek. 

Jelenleg Magyarországon körülbelül ötvenezer 
idős ember lakik állami vagy magánfenntartású 
idősotthonban, és hivatalosan huszonötezer sze-
mély vár elhelyezésre, de férőhelyhiány miatt erre 
nincs lehetőség. A szegényebb helyzetű idősek ál-
talában az önkormányzati, állami fenntartású intéz-
ményekbe, míg a jobb anyagi körülményekkel ren-
delkezők a magánintézményekbe nyernek felvételt, 
ám mindkét kategória esetében túljelentkezés és 
férőhelyhiány tapasztalható – ezt a Jobbik azonnali 
lépésekkel enyhíti. 

Az ellátási formák közül a bentlakásos idősottho-
ni forma a legdrágább, ám ezt rendkívüli mértékben 
alulfinanszírozzák. Az idősek tekintélyes részének a 
jövedelme nem teszi lehetővé az ellátás igénybevé-
telét. A bentlakásos idősellátás területén jelentkező 
óriási igény és az alacsony finanszírozás alternatí-
vája csak egy állami működtetésű intézményrend-
szer lehet. Ezért az állami idősotthonok építésének 
intenzitását növeljük, a piaci alapú építéseket pedig 
adókedvezménnyel támogatjuk.

A kutatások szerint Magyarországon nyolcszáz-
ezren rabjai az alkoholnak, és évente harmincezer 
ember halála kapcsolható a mértéktelen alkohol-
fogyasztáshoz. Társadalmi szinten sürgető szükség 
van e jelenség hátterének vizsgálatára és kezelésé-
re, az eddigieknél lényegesen hatékonyabb módon.

2010 óta folyamatosan zajlanak a megváltozott 
munkaképességűeket érintő úgynevezett felülvizs-

Nőpolitikai program a nők érdekében

A nők társadalmi egyenlősége sok területen a jogegyenlőség megvalósulása ellenére sem jött létre. 
Célunk, hogy Magyarországon a nőknek ne kelljen választaniuk a család és a karrier között, mert ezek 
összeegyeztethetőségét az állam igenis segítheti.

A bérunió alapelve, miszerint egyenlő munkáért egyenlő bérre törekszünk, hozzájárulna a férfiak és nők 
közötti bérkülönbségek megszüntetéséhez. Ezenkívül fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy melyek azok 
a szakmák, amelyekben főként nők dolgoznak, és ott a bérezés mennyire alapul piaci viszonyokon. A fize-

gálatok, s ezek során nagyon sok embertől elvették 
a rokkantsági támogatást, csökkentették azt, vagy 
munkaképessé nyilvánították olyanokat, akik iga-
zolható módon ezen igénynek nem tudnak eleget 
tenni. Sokan a támogatások jogtalan megvonását 
követően kiszorultak a rendszerből, megélhetésük 
pedig ellehetetlenült. Ezért a Jobbik haladéktala-
nul felülvizsgálná a jelenlegi minősítési rendszert, 
s érvényesítve az emberiességi szempontokat is 
új eljárásrendet dolgozna ki, visszaadva a jogosan 
várt segítséget a szükséget szenvedők számára. 
Legalább ilyen gyakran felmerülő igény, hogy a rok-
kantsággal élők számára nyíljon meg az integráció 
valódi lehetősége a munka világába, amit a Jobbik 
teljes mellszélességgel támogat. Álláspontunk sze-
rint mindenkit a maga képességeinek és állapotá-
nak megfelelően kell segíteni, ettől függően a nyílt 
munkaerőpiacon vagy a védett foglalkoztatókban.

A fogyatékossággal élők jogos, az önálló életre 
felkészítést célzó programjainak és intézményeinek 
támogatását felkaroljuk. Megvalósítjuk a tényleges 
akadálymentesítést, és annak fenntartását is szava-
toljuk mind a közlekedés, mind az intézmények te-
kintetében. Egyenlő esélyű hozzáférés irányába kell 
elmozdulni az infokommunikációs és a jogi környe-
zet vonatkozásában is. A támogató, segítő szolgálta-
tások fejlesztése által hozzá kell járulnunk a segítő 
családtagok tehermentesítéséhez is. A fogyatékkal 
élők számára megoldási lehetőségeket kell kialakí-
tani a későbbi lakhatás és ellátás szavatolása tekin-
tetében arra az időszakra is, amikor a szülők és a 
családtagok már nem lehetnek mellettük.
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16. A XXI. századi változások kiaknázása 
egy modernebb Magyarországért

Okoseszközök bevonása az oktatásba

A Jobbik úgy gondolja, az okoseszközök haszná-
lata az iskolákban nem ördögtől való, hiszen ezek 
mára a mindennapos használat tárgyai. A tiltás he-
lyett inkább a helyes alkalmazásukra kellene megta-
nítani a diákokat. Azért is van szükség időszerű, sür-
gető megújulásra e téren az oktatásban, mert amíg 
a munka világában teljesen elterjedt a digitális esz-
közök használata, addig itt hatalmas a lemaradás. A 
Jobbik fontosnak tartja a tanulást segítő új eszközök 
bevonását az oktatásba, valamint a diákok digitális 

tések ugyanis megalázóan alacsonyak sok olyan szakmában, ahol a női foglalkoztatottak aránya magas, 
így a közszférában, a szociális és az egészségügyi területen. Ezek mind kötött bértáblával rendelkeznek, 
és politikai akarat kérdése lenne a bér emelése, rendezése, ennek elmaradása esetén azonban akár azt is 
megállapíthatjuk, hogy a kormány a legnagyobb olyan munkaadó, amely diszkriminálja a nők bérét.

A vezető beosztásokban sokkal több a férfi, mint a nő. Ennek okai között nemcsak a diszkrimináció áll, 
hanem sok esetben a nők döntése is. Az érdekérvényesítés, a karriertervezés során a nőknek sokkal több 
lehetőségre van szükségük, de ez csak úgy valósulhat meg, ha megkapják a megfelelő szintű elismerést, 
ha a női szakmák társadalmi és politikai elismerése egyaránt javul.

A távmunka lehetőségeinek bővítését ösztönözni kell azon munkakörökben, ahol kivitelezhető, illetve 
bővíteni szükséges a rugalmas és részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit, az ilyen lehetőséget bizto-
sító foglalkoztatót a munkáltatói járulékok kedvezőbbé tételével. Ma Magyarországon azonban sajnos a 
részmunkaidős foglalkoztatás még mindig „pejoratív fogalom”, és a hozzá köthető bérarány rendkívül ala-
csony. Ezen változtatni kell, a 4 vagy 6 órás munkaidő nem lehet egyenlő az éhbérrel, hanem azt a normál 
bérhez arányosítva szükséges megállapítani: csak így lehet valódi alternatíva.

Fontos a „láthatatlan” munka elismerése, megbecsülése is: nem elhanyagolható az sem, hogy jellemző-
en a nők azok, akik a családtagok otthoni ápolását ellátják, azonban sajnálatos módon az ápolási díj ösz-
szege szintén nagyon alacsony szinten stagnál, ráadásul ezt jogszerző időszaknak sem ismerik el minden 
esetben.

Kiemelt fontosságú az anya- és családbarát szemlélet meghonosítása minél szélesebb körben. Ehhez 
hozzátartozik az anyák munkaerőpiaci helyzetének segítése, a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra tör-
ténő visszatérésének támogatása, valamint annak ösztönzése, hogy a kisgyermekkel otthon töltött időből 
minél nagyobb részt vállaljanak az apák is.

A párkapcsolati és családon belüli erőszak, illetve a szexuális bűnelkövetések esetében szükséges az 
áldozattámogató szemléletet kialakítása, erősítése mind a jogalkalmazási, mind a szociális rendszerben.

kompetenciáinak, digitális eszközhasználatának és 
szövegértésének fejlesztését. Szükség van az isko-
lák digitális felszereltségének korszerűsítésére, mert 
ebben sajnos mind a mai napig nyomasztó elmara-
dás tapasztalható.

E-szavazási rendszer bevezetése

A Jobbik a XXI. század útján – szem előtt tartva 
számos bejáratott és jól működő nemzetközi pél-
dát – 2022-től megteremti az elektronikus szavazás 
lehetőségét. Az e-szavazási rendszer bevezetésével 
megszűnne a külföldön dolgozó, magyarországi lak-
címmel rendelkező állampolgárok diszkriminációja, 
akik a külhoni magyarokkal ellentétben jelenleg nem 
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szavazhatnak levélben. A választások lebonyolítása 
a jelenlegi, papíralapúhoz képest jóval költségha-
tékonyabb, gyorsabb, pontosabb és kényelmesebb 
lenne. Mindemellett e folyamat külföldön és belföl-
dön is növelné a szavazási hajlandóságot, erősítve a 
demokratikus berendezkedést.

Az IT-szektor támogatása

Az informatika az ország legfontosabb gazdasá-
gi ágazatának, a kiskereskedelem után pedig a má-
sodik legnagyobb munkaadójának számít, ezért a 
Jobbik óriási szerepet tulajdonít neki. Az egyébként 
versenyképes jövedelemmel kecsegtető IT-szektor 
több mint huszonkétezer további főt tudna alkal-
mazni, de e munkaerő hiányában az államháztartás 
évi több tízmilliárdos bevételtől esik el. Mindemellett 
fontos szempont az a tény is, hogy kevésbé hely-
hez kötött mivolta okán a vidéki városok számára is 
megtartó ereje van. A Jobbik a jelenleg tapasztalható 
tendencia, a külföldi munkaerő behívása és alkalma-
zása helyett magyar szakemberek kiképzését tűzi ki 
célul. 

Ingyenes internet mindenkinek

A Jobbik a XXI. századi fejlődésnek és az elvárá-
soknak megfelelően az internetre nem valamiféle 
luxuscikként, hanem a mindennapos szükségletek-
hez és az információhoz hozzáférés fő kellékeként 
tekint. Éppen ezért régi tervünk, hogy létrehozzunk 
egy alapszintű internetcsomagot, amely – egy meg-
határozott keretig, korlátozott keretű alapcsomag 
formájában – rászorultság esetén bárkinek járna. 
Mindez segítené felszámolni a társadalomban ta-
pasztalható digitális szakadékokat.

Ingyenes wifi kiterjesztése

A Jobbik internetbarát országot kíván teremteni, 
mert a világhálóban nem ellenséget kell látni, hanem 
komoly lehetőségeket. Ezért az ingyenes internet 
feltételeinek megteremtése mellett fontos, hogy 
biztosítsuk az ország összes településén a nem 

helyhez kötött internetezési lehetőséget is. Fel kell 
mérni az ország azon területeit, intézményeit, ahol a 
vezeték nélküli internet biztonságos módon, ingye-
nesen, minden állampolgár számára hozzáférhető. 
Mindemellett elengedhetetlenül fontos az oktatási 
intézmények belső wifi hálózatainak fejlesztése is.

E-konzultációs rendszer a valódi nemzeti 
konzultációért

A kiépült elektronikus közigazgatási rendszer 
infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy az e-szavazás 
mellett e-konzultációt is létrehozzunk. Ez az elektro-
nikus azonosítás miatt kiküszöböli a visszaéléseket, 
s megteremti a lehetőségét, hogy a széles rétegeket 
érintő kérdésekben valós összképet tükröző társa-
dalmi visszajelzések érkezzenek, minimális költségek 
mellett és felesleges propaganda-hadjáratok nélkül. 

Az álhírek elleni fellépés

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
sokan tudatosan tévesztik meg a médiafogyasztókat 
néha minden valóságalapot nélkülöző álhírekkel is. 
A Jobbik véleménye szerint útját kell állni az álhírek 
terjedésének, mindezt természetesen a szólás- és 
a sajtószabadság sérelme nélkül, a hatóságok és a 
technológiai cégek bevonásával. Nemzetközi példá-
kat alapul véve a Jobbik kezdeményezi egy független 
szakmai testület felállítását, amely hivatott az egyes 
esetek kivizsgálására és elbírálására, így biztosítva 
a függetlenség és a szólásszabadság sérthetetlen-
ségét.

Az elektromos cigaretta támogatása

A Jobbik fontos céljának tekinti a dohányzás to-
vábbi visszaszorítását. Az elektromos cigarettára 
mint az ártalomcsökkentés fontos eszközére tekin-
tünk, amely segítséget nyújthat a dohányzásról való 
leszokásban is. Felfogásunk szerint az e-cigaretta 
nem dohánytermék, használója pedig nem dohányos. 
Az érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával 
felülvizsgáljuk az elektromos cigarettára vonatkozó 
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jogszabályokat, engedélyezni fogjuk a szakboltok 
újranyitását, zéró tolerancia helyett ésszerű kerete-
ket biztosítunk az e-cigaretta használatára, valamint 
csökkentjük az ezen körbe tartozó termékeket sújtó 
adók és illetékek mértékét.

Mesterséges intelligencia

A XXI. században a mesterséges intelligenciák fej-
lesztése meghatározó iparággá nőtte ki magát, és 
egyre inkább jelenvalóvá válik a mindennapokban. 
Ennek globális és erőteljes térnyerésére és kihívá-
saira válaszul a Jobbik a szakértelemre, a tudomá-
nyokra, magas szintű kutatásokra és a technológiára 
kiemelt hangsúlyt kíván összpontosítani. A mester-
séges intelligencia segítségével hazánk ugyanis a 

városfejlesztés, a kereskedelem és az egészségügy 
terén is komoly előrelépési lehetőségekre tehet 
szert.

Az e-sport támogatása

Semmiképp sem a hagyományos sportok kárára, 
hanem azok mellett a Jobbik figyelmet szentelne az 
elektronikus sportra, amelynek művelői professzio-
nális módon, versenyszerűen foglalkoznak számí-
tógépes játékokkal. A Jobbik azt szeretné, hogy az 
e-sport-jelenség – amely hatalmas követői tábornak 
örvend, és hazai szinten is egyre népszerűbb – a 
közbeszéd részévé váljon, mert így érhető el, hogy 
annak előnyeivel és esetleges veszélyeivel is egy-
aránt foglalkozni tudjon.
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A kedves Olvasó több tucat munkacsoport és 
szakértő munkájának eredményét tartja a kezében. 
Az alapanyagot pedig lakossági fórumok százain, 
standolások és beszélgetések ezrein csiszoltuk. 
Miközben újra és újra bejártuk az országot, valódi 
emberek valódi problémáira kerestünk valódi meg-
oldásokat. Természetesen egy jó program soha 
sincs készen, hiszen a világ máról holnapra válto-
zik. Miközben egyes kérdések megoldódnak vagy 
lekerülnek a napirendről, más, új problémák hirte-
len feltűnnek és válaszokat várnak. A Jobbik mindig 
nyitott volt a változó világra, de fontosnak tartot-
tuk, hogy a sorsdöntő áprilisi választás előtt fogla-

Utószó

latát adjuk az útitervünknek. Tudjuk, hogy Magyar-
ország jelenleg rossz irányba halad. Tudjuk, hogy 
az emberek többsége változást akar. Hisszük, hogy 
a Jobbik a magyar emberek bizalmából és velük 
összefogva képes egy biztonságos, élhető, igaz-
ságos és szabad országot teremteni. Nem azt ke-
ressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. 
Nem az emberekben lévő rosszra építünk, hanem a 
mindenkiben ott rejlő jóra, a magyarok jobbik énjé-
re. Most van itt az idő, hogy közösen változassunk. 
A Jobbik készen áll. Bizalmat és esélyt kérünk, amit 
meg fogunk hálálni. Magyar szívvel, józan ésszel és 
tiszta kézzel.

Vona Gábor, miniszterelnök-jelölt
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