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TEGYÜNK IGAZSÁGOT!
A DEMOKRATIKUS, EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT!

Magyarország ma igazságtalan. A Fidesz kormány szétszakította az országunkat és 
békétlenséget hozott. Az egyenlőtlenség drámai módon nőtt. Aki szegény szegényebb 
lett, a bérből és fizetésből élő milliók kiszolgáltatottak, és úgy érzik, hiába dolgoznak, 
nem jutnak egyről kettőre, míg a kormánypárt kegyencei dőzsölnek és az emberek 
döntő többsége számára elérhetetlen luxusban élnek.

Az elmúlt években több százezer fiatal hagyta el az országot. A Fidesz a demográfiai 
csökkenés megállítását nevezte a legfontosabb feladatának 2010-ben, a fiatalok el-
üldözésével azonban csak rontott a helyzeten. Ma már minden hatodik magyar baba 
külföldön születik meg. A szüleik azért hagyták el az országot, mert nem akartak igaz-
ságtalan és korrupt világban élni.

Ahová a Fidesz betette a lábát, ott nincs béke, se itthon, se a határon túl, se az Európai 
Unióval való viszonyunkban. Valódi kormányzás helyett mindenhol ellenséget keresett. 
Mivel az oktatás átalakításával és az egészségügy rendbetételével kudarcot vallott, az 
utóbbi időben kizárólag Soros Györggyel foglalkozott, miközben százezrek megélhetési 
gondjaival nem törődött.

Mi nem ilyen országot akarunk! Mi igazságos Magyarországot akarunk! Olyan országot, 
ahol mindenki jól érzi magát és boldogulhat. Olyan országot, ahol számíthatunk egymásra, 
ahol erős a szolidaritás, ahol jóindulatot találunk, olyat, ahol emberséget és segítséget 
adunk és kapunk.

Az igazságosságban és az egyenlőségben hiszünk. Baloldali pártként a gyengébbek 
oldalán állunk a hatalmasokkal szemben. A szociális jogok európai pillérét megfogal-
mazó közös elhatározás végrehajtását akarjuk. Az a célunk, hogy Magyarországon a 
dolgozók a munkájukból meg tudjanak élni, a vállalkozók sikeresek legyenek, a nőknek 
ugyanakkora fizetés járjon, mint a férfiaknak, az idősek tisztességes nyugdíjat kapjanak, 
a fiataloknak pedig ne kelljen elhagyni a hazájukat, ha boldogulni szeretnének. Olyan 
kormányzást fogunk megvalósítani, amely nem ellenséget keres, hanem barátokat gyűjt, 
nem támad, hanem szövetséget köt, nem parancsol, hanem együttműködésre törekszik. 
Olyan kormányzást, amelynek célja az igazságtalanság felszámolása, a szabadság és 
a jólét együttes biztosítása.

Az országunk és az itt élő emberek valódi problémáival törődünk. Tudjuk, hogy a bizton-
ság a legalapvetőbb emberi igény, ez alakítja az egyéni és a közösségi gondolkodást. 
Ezért mindaddig, míg a magyar emberekben félelem van, addig a megépített kerítés 
állni fog. Az emberek érdekeit és érzéseit tekintjük elsődlegesnek. De sohasem fogunk 
lemondani arról a célról, hogy állampolgáraink úgy érezhessék magukat biztonságban, 
hogy kerítésekre ne legyen szükség.
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Európa polgárai 72 éve békében élnek. Minden nehézsége ellenére egyértelmű tény, 
hogy a béke garanciája a kontinensünkön az Európai Unió. Éppen ezért minden olyan 
politikai tett, amely az Európai Uniót erősíti, a béke garanciáját erősíti. Minden olyan 
tett, amely Európát gyengíti, a békét és a jólétet veszélyezteti. Mi, magyar szocialisták 
a béke pártján állunk és hitet teszünk az Európai Unió mellett.

Sokan mondják azt, hogy ma már nincs baloldali és jobboldali politika. Ez nem igaz.  
A képlet nagyon egyszerű: a baloldali politika az egyenlőséget növeli, a jobboldali  
pedig az egyenlőtlenséget. Az elmúlt nyolc évben Magyarországon jobboldali politika 
valósult meg, mert a társadalmi különbségek jelentősen nőttek. Ezért kormányváltást 
akarunk! Mert sok százezer támogatónk, sok millió választópolgár azt akarja, hogy  
Magyarországnak új kormánya legyen és a NER korszaka befejeződjék.

Tegyünk igazságot a demokratikus európai  
Magyarországért, az új Magyar Köztársaságért!
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I. ÚJ KÖZTÁRSASÁGOT!

A kormány hatalomgyakorlása szöges ellentétben áll mindazzal, amiben hiszünk.  
Az elmúlt nyolc évben a kormány lebontotta a demokráciát, megszüntette a fékek és 
ellensúlyok rendszerét, felszámolta a független intézményeket, és megfélemlítette  
azokat, akik bírálni merészelték. A polgárosodás folyamata leállt. Ma nem a tehetség és a 
szorgalom, hanem kormánypárti hatalmasságok döntenek arról, hogy ki emelkedhet fel.

A III. Magyar Köztársaság nem létezik többé. Csak köztársasági elnökünk van, köztár-
saságunk nincs. Most új, sikeresebb korszakot indíthatunk el együtt, amely megteremti 
a jólét, a szabadság és az igazságosság Magyarországát.

Ennek érdekében:
Új köztársaságot akarunk, kikiáltjuk a IV. Magyar Köztársaságot! A IV. Magyar  
Köztársaság független, demokratikus, szociális jogállam, az Európai Unió tagja.

• Bevezetjük a közvetlen elnökválasztást, hogy soha többet ne foglalhassa el a  
köztársasági elnöki széket olyan személy, aki a kormányt szolgálja a nép helyett.

• A külföldön dolgozó, hazai állandó lakcímmel rendelkező honfitársaink számára 
biztosítjuk a levélben történő szavazás lehetőségét.

• Az egypárti alaptörvény helyett új Alkotmányt fogadunk el, amelyről népszavazáson 
dönthet a nép.

• Garantáljuk a bíróságok függetlenségét.

• Korrupcióellenes ügyészi hivatalt hozunk létre, támogatjuk az Európai Ügyészség 
felállítását.

• Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság korábbi hatáskörét.

• Eltöröljük a civilszervezeteket megbélyegző törvényt.

• A hazai civil szervezetek működésének támogatására Országos Non-profit Alapot 
hozunk létre.

• Átalakítjuk a közmédiát, hogy valóban a közösséget és ne egy párt akaratát szolgálja.

• Az önkormányzatokat ismét a helyi ügyek felelősévé tesszük.

• Az érdekegyeztetés új, törvényben garantált mechanizmusát alakítjuk ki. A közös-
ségek érdekvédelmét, a szakszervezetek jogait megerősítjük.

• Szolgáltató, modern közigazgatást és digitális közszolgáltatást hozunk létre.

• Megerősítjük a hazai nemzetiségi kisebbségek jogait és választott önkormányzatait.

• Növeljük a nők részvételét a politikai és társadalmi döntéshozatalban, valamint az 
állami vállalatok és háttérintézmények vezető testületeiben.



7

VÁLASZTÁSI PROGRAM 2018

• Új közmegegyezésre törekszünk, az együttműködés új lehetőségeit alakítjuk ki roma 
honfitársainkkal és szervezeteikkel.

• Támogatjuk a határokon kívül élő magyar kisebbségek törekvéseit, a belügyeikbe 
való beavatkozás nélkül.

• Azt akarjuk, hogy világnézete vagy éppen szexuális beállítódása miatt senkit  
se érjen hátrányos megkülönböztetés.

• Fellépünk a nők – adott esetben a férfiak – elleni erőszak, szexuális zaklatás minden 
megnyilvánulása ellen.

Mindenkinek joga van a biztonságos élethez!
Csak egy demokratikusan, tisztességesen működő állam képes megóvni a köz- és 
polgárai vagyonát, szavatolni a biztonságot, a félelem és kiszolgáltatottság nélküli,  
biztonságos életet. Véget vetünk a kiskirályok és oligarchák önkényének, Magyarország 
lerablásának, felszámoljuk az államhatalom eszközeivel visszaélve felépített klientúra 
politikai és gazdasági hatalmát.

• Megtörjük az intézményesített korrupciót, és biztosítjuk az állam hatalmának  
demokratikus kontrollját. Ennek érdekében növeljük a közbeszerzések átláthatóságát 
és a versenyt, megakadályozzuk az összejátszást és a túlárazásokat. Előírjuk, hogy 
a nem alanyi jogon járó támogatások odaítélése csak nyilvános pályázat alapján 
történhet. Megteremtjük a beszerzési és támogatási szerződések teljes nyilvános-
ságát. A nyilvánossági szabályok megsértését szigorúan szankcionáljuk, ami akár 
a szerződések semmisségét is eredményezhetik.

• Visszavonjuk az információszabadságot korlátozó törvényi rendelkezéseket, bővítjük 
és megkönnyítjük a közérdekű adatok elektronikus hozzáférhetőségét. Megszün-
tetjük az állami hírmonopóliumot. Az egyoldalú, látszólag ingyenes hírszolgáltatás 
akkor is rombolja a demokráciát, ha azt nem törvénnyel, hanem költségvetési esz-
közökkel, tiltótarifákkal tartják fenn.

• Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetünk be. Pénzemberek, oligarchák, 
biztonsági ellenőrzésen fennakadt érdekkijárók sem tanácsadóként, sem kormány-
biztosként, sem más szerepben nem tevékenykedhetnek az állami szervekben.

• A politikusok és családtagjaik tényleges vagyongyarapodásának nyomon követésére 
alkalmas vagyonbevallási rendszert alkotunk. Visszaszerezzük az államnak, az adó- 
fizetőknek a bizonyíthatóan jogtalanul elvett közpénzeket, felszámoljuk a mutyikat.
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Azt valljuk, hogy mindenkinek joga van félelem és kiszolgáltatottság nélkül élni.  
Az egyik legfőbb baloldali értéknek tartjuk a mindennapok biztonságának megteremtését  
az ország minden polgára számára. Ezért a közbiztonság garantálását kiemelt célkitűzés-
nek tekintjük. Olyan országban akarunk élni, ahol a közbiztonság, mint legalapvetőbb 
közszolgáltatás minden magyar polgár számára biztosított társadalmi helyzetre, lakó-
helyre való tekintet nélkül. Mert a biztonság nem lehet csupán a gazdagok és a politikai 
hatalmasságok kiváltsága! Ugyanúgy megilleti a külvárosi lakótelepek és a kisfalvak 
lakóit, mint a jogi védelmet és a privát biztonsági szolgáltatásokat megfizetni képes 
medencés villákban élőket. Az elmúlt évek tanulsága az, hogy az Új Magyar Köztársaság 
csak akkor lesz képes megvédeni önmagát és polgárait, ha a szabadság és a biztonság 
új egyensúlyát alakítjuk ki. Hiszen a szabadságot megélni, és azt megvédeni csak azok 
tudják, akiknek megadatik a mindennapok biztonsága.

Ennek érdekében:
A rendvédelem erőforrásait a helyi közbiztonság megteremtésére koncentráljuk.

Megháromszorozzuk a lakossággal közvetlenül kapcsolatban álló körzeti megbízottak 
számát, javítjuk felszereltségüket. Egy új szervezeti és szolgálati rend keretei között 
a létszám, az erő és a feladatok radikális újraelosztásával megerősítjük a végrehajtó 
állományt.

• Megteremtjük a közösségi típusú rendőrségi működés feltételeit. A helyben lakókat 
és gondjaikat jól ismerő, elérhető rendőr lesz minden településen.

• Anyagilag és erkölcsileg kárpótoljuk a visszamenőleg jogalkotással sújtott szolgá-
lati nyugdíjasokat. Ezért visszaállítjuk nyugdíjas státuszukat, és megszüntetjük a 
juttatásokat sújtó 15 százalékos levonást.

• Az állami rendvédelmi szervek mellett a vagyonbiztonság megóvásában fontos 
szerepet játszik a magánbiztonsági szektor is, aminek működését ma számos 
anomália jellemzi. Ezért a személy- és vagyonőrök munkajogi és egzisztenciális ki-
szolgáltatottságának megszüntetése és az ágazat kifehérítése érdekében szakmai 
kompetenciájukat és társadalmi tekintélyüket erősítő intézkedéseket vezetünk be. 
Bekapcsoljuk őket a közterületi jelzőrendszerbe.

II. AZ IGAZSÁGOS MAGYARORSZÁG FELTÉTELE A 
GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A KÖZTEHERVISELÉS

Igazságos Magyarországot akarunk, ezért gazdaságpolitikánk lényege, hogy mindenki 
anyagi biztonságban élhessen. Nem kevesek kiváltsága, hanem sokak jóléte a célunk. 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hazai bérek elérjék az uniós átlagot: a 
magyar munkavállaló – legyen ács, cipész, árufeltöltő, gyermekorvos vagy marketing 
asszisztens – munkája nem érhet kevesebbet Magyarországon, mint az Európai Unióban. 
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Fenntartható gazdasági növekedésre törekszünk, amelynek elengedhetetlen feltétele  
a jogbiztonság megerősítése, a termelő és szolgáltató beruházások növelése, a pazarlás 
és a korrupció megszüntetése, egy mindent átfogó innovációs- és fejlesztéspolitika, 
valamint a munkaerő jobb megbecsülése.

Fel kell készülnünk a negyedik ipari forradalomra, az automatizáció új hullámára, a  
kommunikációs korszakváltásra, a mesterséges intelligencia elterjedésére. Tudjuk, hogy 
mindez új helyzetet teremt a foglalkoztatásban és a gazdasági szerkezetben. Lezárult 
a gépek és a munkaerő versenyeztetésének időszaka, az olcsó béreken alakuló gazda-
sági korszak. A versenyképesség javításának legfontosabb feltétele a teljesítmények 
ösztönzése, a gépekre, berendezésekre koncentráló beruházási politika, mindezek adó-
politikai támogatása, a vállalatvezetői kultúra fejlesztése, a szakképzés, továbbképzés 
átalakítása.

Arra törekszünk, hogy felzárkózzunk a nálunk gazdagabb európai országokhoz, s ennek 
eszköze, hogy elérjük, majd fenntartsuk a 4 százalék körüli gazdasági növekedést.

• Az EU forrásokat a kis- és középvállalkozások, valamint az oktatás és az egészség-
ügy fejlesztésére, az egyenlőtlenségek csökkentésére használjuk fel.

• A költségvetési újraelosztásban is az egészségügy, az oktatás, az innováció  
támogatása, valamint az igazságtalanságok csökkentése élvez majd előnyt.

• Nyílttá tesszük a közbeszerzéseket, átláthatóvá az állam pénzköltéseit.

• A gazdasági növekedés egyik feltételeként, valamint az eladósodás megakadályozása 
érdekében felmondjuk a Paks 2-ről Oroszországgal kötött szerződést. Széleskörű 
társadalmi vita után népszavazást tartunk az új atomerőmű létesítéséről. A népszava-
záson a szülők gyermekeik nevében is szavazhatnak, hiszen az ő jövőjükről van szó.

• Boldogulásunk alapja a jó munkahely és az ott végzett munkával elért tisztességes 
bér. Azt akarjuk, hogy keresetéből mindenki tudjon lakást venni vagy tartósan bérelni.

• Az a célunk, hogy minél előbb megközelítsük az uniós bérek átlagát. Az önkormányzati 
köztisztviselők, a közoktatásban, a felsőoktatásban, a közművelődésben dolgozók 
bérét átlagosan 35 százalékkal emeljük.

• Kidolgozzuk az euró bevezetésének optimális feltételeit és a csatlakozás menetrendjét.

Egy igazságosabb világ megteremtésének fontos eszköze az adórendszer átalakítása 
olyanná, amely teherviselő képességünk szerint adóztat. Az alacsony jövedelemből  
a mainál kevesebbet, míg az átlagjövedelem többszörösét meghaladó jövedelemből 
többet von el, valamint bevonja a rendszerváltozás óta felhalmozott nagy vagyonokat. 

• Nem kereshet senki kevesebbet nettó 100 ezer forintnál.

• Az alacsony jövedelműek és a középrétegek adóterheit az átlagjövedelem mértékéig 
adóvisszatérítéssel csökkentjük. Így havonta 15 ezer forinttal többet visznek haza 
az átlagjövedelemnél kevesebbet keresők.
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• A nyugdíjjárulék felső korlátját 700 ezer forintban állapítjuk meg. Az e feletti jöve- 
delemhányadra a megszűnő nyugdíjjárulékkal azonos, 10 százalékos, az 1 millió forint 
jövedelem feletti jövedelemrészre 20 százalékos szolidaritási hozzájárulást vetünk ki.

• 5 százalékra csökkentjük minden alapvető élelmiszer ÁFA terhét.

• Minden sportág – beleértve a szabadidő sportot is – részesülhet a TAO-ból. A TAO 
kedvezményének igénybevételéről és a kedvezményezett sportegyesületekről  
ne a vállalati vezetők, hanem a vállalat dolgozói döntsenek az üzemi tanácsok  
választásának megfelelő szavazással.

Újraalkotjuk a Munka Törvénykönyvét, átalakítjuk a munkanélküli ellátások rendszerét.

• A munkanélküli támogatás jogosultsági idejét 9 hónapra növeljük, összegét az első 
hat hónapra a korábbi kereset 80 százalékára emeljük a jelenlegi 60 százalékról.

• Megszüntetjük a közmunkások kizsákmányolását és tisztességes bért adunk  
nekik. Az itt foglalkoztatottakat áttereljük a valódi munka világába. Ehhez képzéseket 
nyújtunk és speciális felkészítést adunk.

• Segítjük és támogatjuk a nők közép- és felsővezetővé válását, elérjük, hogy az állami 
cégek vezető testületeibe legalább egyharmados arányban nőket válasszanak.

• Bővíteni fogjuk a szakszervezetek döntéshozatali jogosítványait.

• Ösztönözzük a dolgozói tulajdonszerzést, a munkavállalói részvényprogramokat.

Támogatjuk a hazai vállalkozásokat. Az államnak kedvezményekkel, tőketranszferrel, 
technológiával kell segítenie az elinduláskor. Ebben az esetben a vállalkozásoktól viszont 
munkahelyteremtést, adófizetést, béremelést, beruházásokat és innovációt várunk el. 
A nagytőke – legyen az külföldi vagy hazai tulajdonban – számára olyan környezetet 
teremtünk, amely ösztönzi őket a magyarországi fejlesztésekre, a foglalkoztatás itteni 
bővítésére, ugyanakkor a közteherviselésben való mainál nagyobb részvételüket az 
együttműködés alapfeltételének tartjuk. Megerősítjük a szociális szövetkezeteket.

• Állami mikrohitel programot indítunk a mikro- és kisvállalkozások számára.

• A kis- és közepes méretű vállalkozások számára technológiai és innovációs  
központokat hozunk létre.

• Széleskörű egyeztetés után a jelenleginél egyszerűbb és könnyebben működtethető 
egyéni vállalkozói státuszt hozunk létre.

• A társadalmi igazságosság jegyében visszaállítjuk a vállalati eredmények progresszív 
adózását.

• Végleg beszüntetjük a letelepedési kötvények árusítását, a forgalmazó cégekre  
75 százalékos offshore adót vetünk ki.
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Sajátos „start-up”, azaz a feltörekvő, az újításokban élen járó cégekre épülő világot 
építünk ki, ahol az innovatív termékek, szolgáltatások fogyasztását is ösztönözzük. 
Véget vetünk annak a gyakorlatnak, amely olcsó munkaerővel és gyenge munka- 
vállalói jogokkal csábítja Magyarországra a külföldi tőkét. Segíteni fogjuk a kis- és közép- 
vállalkozásokat a versenyképességük növelésében, hogy ne csupán összeszerelő üzem 
legyen Magyarország, hanem számtalan, magas hozzáadott értékű, hazai találmányokat, 
újításokat megtestesítő termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozás otthona.

Olyan országot építünk, amelyben öröm élni, ahonnan nem kívánkozik el a jobbra vágyó, 
ahol nem kell meghajolnia és mások kegyeit keresnie az igyekvőnek, ahol elismerés 
övezi a magáért és a közösségért cselekvő emberek munkáját.

III. LEGFONTOSABB AZ EGÉSZSÉG! NE CSAK A  
GAZDAGOK KAPJANAK SZÍNVONALAS EGÉSZSÉG-
ÜGYI ELLÁTÁST!

Kórházak helyett nyolc éven át stadionokra költötte a pénzünket a Fidesz.  
Százmilliárdokat vettek ki az egészségügyből, miközben profi focira csak ebben  
az évben 100 milliárd forint ment el feleslegesen. Az eredmény: kudarc a futballpályán 
és tragikus állapot a kórházainkban. Rossz állapotban van a magyar egészségügy, 
távol van a magyar betegek ellátása a nyugati színvonaltól. Miközben a tehetősebbek 
meg tudják venni a fizetős egészségügyet, a többieknek a sürgősségi vizsgálatokra és  
a műtétekre hónapokat kell várniuk.

Nyolc év fideszes kormányzás mérlege az egészségügyben:

• Az orvosok, az ápolók az alacsony bérek miatt külföldre menekülnek.

• 20-30 betegre jut egy nővér a kórházakban.

• A legmodernebb gyógyszereket nem finanszírozza az állam.

• Települések sokasága maradt háziorvosi ellátás nélkül.

• A falvakban, a kisvárosokban a szakrendelői ellátás színvonala igen jelentős területi 
különbségeket mutat. Egyre több helyen ellátatlanok a rászorulók.

• A magyar emberek egészségi állapota az egyik legrosszabb az Unióban.

• A kórházi fertőzések száma rohamosan nő Magyarországon.

Egyértelmű, hogy a magyarok a legfontosabb feladatnak az egészségügy rendbetételét 
tartják. Nem véletlenül. Az ellátórendszer ma olyan igazságtalanul működik, hogy akár 
10 évvel is kevesebbet élhet az, aki az ország szegényebb vidékére születik. A Fidesz 
az elmúlt nyolc évben bebizonyította, hogy nem képes ezen a helyzeten javítani.
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Az MSZP célja az igazságtalanság és a pénztelenség felszámolása az egészségügyben.  
Azt akarjuk, hogy minden állampolgár hozzáférhessen a szükségleteinek megfelelő, minő-
ségi ellátáshoz. Senki sem maradhat egészségügyi ellátás nélkül, senki sem szenvedhet 
amiatt, senki sem halhat bele abba, hogy nincs kötszer, műszer, orvos, vagy éppen mentő.

Ennek érdekében:
• Véget vetünk a megszorítás éveinek az egészségügyben! Négy év alatt elérjük, hogy 
Magyarország egészségügyi ráfordítása elérje az Európai Unió átlagát.

• Helyreállítjuk a mindenkire kiterjedő egészségbiztosítást. Visszaállítjuk a független 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, hogy folyamatosan és megbízhatóan  
ellenőrizze az egészségügyi ellátásokra fizetett pénzünk átláthatóságát.

• Piaci béreket, hogy legyenek orvosaink! Jelentős béremelést adunk az egészség-
ügyben dolgozóknak, hogy béreik megközelítsék, majd elérjék a piaci bérek átlagát. 
Megállítjuk az orvosok és a nővérek elvándorlását.

• Elkötelezettek vagyunk a hálapénz felszámolásában. Együttműködést ajánlunk 
minden olyan szervezetnek, egészségügyben dolgozónak, aki hozzánk hasonlóan 
fellép a paraszolvencia ellen és a hálapénz felszámolását akarja.

• Az egészségügyre fordított több pénzből jelentősen emeljük a kórházak és a 
szakrendelők működési előirányzatait, hogy több juthasson korszerű eszközökre,  
karbantartásra és lerövidíthessük a várólisták hosszát.

• Mindenki számára hozzáférhető, lényegesen jobban finanszírozott háziorvosi rend-
szert teremtünk, külön figyelemmel a házi gyermekorvosi ellátásra.

• Prevencióra, az egészségmegőrzés hatékonyságának növelésére a jelenleginél 
lényegesen több forrást biztosítunk.

• Költségvetési finanszírozással támogatjuk az ápolásra szoruló időskorúak családon 
belüli ellátását.

• Korszerű roham- és esetkocsik beszerzésével fejlesztjük az Országos Mentőszolgálatot.

• Új szociális alapon nyugvó gyógyszertámogatási rendszert vezetünk be.

• Nyilvánossá tesszük a kórházi fertőzések adatait, mert a betegeknek joguk van 
tudni, hol, milyen körülményekre számíthatnak.

• Független betegjogvédelmi hatósággal biztosítjuk, hogy a betegek jogai a kórhá-
zakban ne sérüljenek.

• Fejlesztjük a közép és felsőfokú egészségügyi szakember képzést.

• Növeljük az állami ösztöndíjas orvosegyetemi hallgatók arányát.

• Egészségügyi kerekasztalt, döntés előkészítő fórumokat hozunk létre, hogy a szakma-
iatlan diktátumok évei után újra szakmai párbeszéd után szülessenek meg a döntések.
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IV. KORSZERŰ TUDÁST MINDENKINEK!

A magyar közoktatás színvonala zuhanórepülésben van. Az elhibázott átalakítás ered-
ményeképpen a tanulói eredmények az elmúlt nyolc évben folyamatosan romlottak.

A Fidesz számára a közoktatás nem szakmai, hanem ideológiai kérdés. A pedagógusok 
és a gyerekek érdekeivel ellentétes szinte valamennyi lépése a teljes központosítástól 
kezdve a pénzkivonáson át a pedagógusok autonómiájának felszámolásáig. A Fidesz 
legnagyobb bűne azonban az, hogy elvágta a társadalmi felemelkedés útját a szegé-
nyebb gyerekek elől. A társadalmi mobilitás befagyott Magyarországon. A szegénység 
legyőzésére az oktatás nyújtana lehetőséget, azonban a létrehozott iskolarendszer  
a gyerekek közti esélykülönbséget nem csökkenti, hanem növeli. Nyolc év fideszes 
kormányzás után ma nehezebb érettségihez és diplomához jutni, mint korábban.  
A kormány csökkentette a tankötelezettség idejét. Az érintetteknek nagy valószínű-
séggel sem szakmájuk, sem diplomájuk nem lesz, életük kiszolgáltatottá válik.

A világ ellenkező irányba halad, mint a magyar kormány. Máshol nem pénzt vesznek ki az 
oktatásból, hanem még több pénzt tesznek bele. Máshol nem lexikális adatokat magoltatnak 
a gyerekekkel, hanem felkészítik egy olyan világra, amelyekben a hagyományos munka 
jó részét hamarosan robotok látják el. Az MSZP oktatáspolitikájának középpontjában a 
gyermek áll. Korszerű tudást akarunk nyújtani minden diáknak, hogy szorgalmuknak és 
képességeiknek megfelelő módon tudjanak érvényesülni az életük során. Olyan közok-
tatást akarunk, amely nem növeli, hanem kiegyenlíti az esélykülönbségeket.

Ennek érdekében:
• Véget vetünk a megszorítás éveinek, a GDP 6 százalékát fordítjuk az oktatásra.

• A pedagógusok bérének alapja a minimálbér lesz, így bérük átlagosan 35 százalékkal nő.

• Visszaállítjuk a tankötelezettség korhatárát 18 évre.

• Bevezetjük a 9 évfolyamos iskolai alapképzést úgy, hogy az alapkészségek elsa-
játítására és megerősítésére (írás, olvasás, számolás, szövegértés, digitális alap- 
ismeretek) szolgáló alsó tagozat 5 éves lesz.

• A tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók érdekében gondoskodunk 
arról, hogy az iskolákban lényegesen több fejlesztő pedagógus dolgozhasson.

• Minden jelentős szakmai kérdésben egyeztetést kezdeményezünk az érintett  
szakmai és civil szervezetekkel, beleértve az ifjúsági és diákszervezeteket is.

• Csökkentjük a diákok óraterhelését és a pedagógusok adminisztratív terheit.

• A helyi közösségeknek újra lehet iskolájuk, ha annak működtetését az önkor-
mányzat vállalja. Azokon a településeken, ahol kizárólag világnézetileg elkötelezett 
intézmény működik, biztosítani fogjuk, hogy legyen állami vagy önkormányzati  
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fenntartású iskola is. A központi költségvetésből az állami-önkormányzati közoktatási  
intézményrendszer arányaiban nem lehet rosszabbul finanszírozott, mint bármely 
más fenntartó intézményrendszere.

• A szegregáció megállítása elsődleges nemzeti érdek, ezért szakmai-politikai egyez-
tetésre bocsátjuk a kötelező körzetesítés kérdését.

• Biztosítjuk a feltételeket az önkormányzatok számára, hogy korszerű óvodai ellátást 
tudjanak nyújtani.

• Megerősítjük az idegen nyelvi képzést a közoktatás teljes rendszerében, hogy 
az is megtanulhasson idegen nyelveket, akinek nincsen pénze a piacon drágán  
megvásárolni az alkalmazható idegen-nyelvtudást.

• Az angol nyelv ismerete immár nem egyszerűen kulturális, hanem versenyképességi 
kérdés. A munkaerőpiaci érvényesüléshez nélkülözhetetlen idegennyelv-tudás meg-
szerzése érdekében úgy alakítjuk át a nyelvi képzést, hogy angol nyelvből minden 
diák sikeres érettségi vizsgát tudjon tenni.

• Az informatika a modern világban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eligazodjunk, ezért 
szerepe a közoktatásban kiemelt lesz. Az informatikai ismeret alapkészség, amelynek  
fontossága immár egyenértékű az írással, olvasással. A közoktatásban, az új Nemzeti 
Alaptantervben ennek megfelelően fogjuk kezelni.

• A piacképes, korszerű szakmai tudás érdekében átalakítjuk a szakképzést, úgy,  
hogy a közismereti tárgyak arányát is növeljük.

• Megszüntetjük a Klebelsberg Központot. Több szakmai autonómiát, nagyobb  
szabadságot biztosítunk a pedagógusoknak.

V. VERSENYKÉPES DIPLOMÁT! SZABAD FELSŐ- 
OKTATÁST!

A Fidesz kormányzás idejére jellemző, hogy az állam olyan területeken is beavatkozott, 
ahol nem kellett volna, miközben tétlen maradt ott, ahol tenni kellett volna. A felsőoktatás 
tipikusan ilyen terület. Mi az állami szerepvállalás kiterjesztését az oktatásban ott tart-
juk szükségesnek, ahol a beavatkozás az igazságosságot szolgálja. A Fidesz korlátozza 
a felsőoktatásba való bejutás lehetőségét, pedig jól látható, hogy szerte a világon ma 
az első diploma azt a funkciót tölti be, mint 50-60 évvel ezelőtt az érettségi, ezért azt 
szeretnénk, hogy a magyar fiatalok minél nagyobb hányada szerezhessen diplomát, 
világszínvonalú tudást a magyar egyetemeken, főiskolákon.



15

VÁLASZTÁSI PROGRAM 2018

Ennek érdekében:
• Az első diploma megszerzéséért folytatott egyetemi tanulmányokat a képzés 
tanrend szerinti idejére mindenki számára – aki teljesítette a bekerülés feltételeit 
– ingyenessé tesszük.

• Programot indítunk a hátrányos helyzetű fiatalok számára a diplomaszerzés  
elősegítésére.

• A hallgatói ösztöndíjakat 33 százalékkal emeljük.

• Garantáljuk a felsőoktatási autonómia helyreállítását.

• Folyamatos béremelést hajtunk végre a felsőoktatásban. A doktori képzésben 
résztvevők számára tervezhető tudományos karriert, utat vázolunk fel.

• Ösztönözzük a felsőoktatási intézmények bekapcsolódását a nemzetközi tudomá-
nyos, szakmai életbe, a különféle kutatóprogramokba. Európai Uniós programok 
segítségével lehetőséget biztosítunk külföldi idegen nyelvi képzésre. Diplomához 
segítjük azokat, akik jelenleg nyelvvizsga hiányában nem vehetik át felsőoktatási 
oklevelüket.

• Bevezetjük a hétévenkénti alkotó év (sabbatical year) pályázati rendszerét.

• Biztosítjuk a CEU biztonságos budapesti működéséhez szükséges jogi feltételeket.

VI. MAGYARSÁGUNK ÉS EURÓPAISÁGUNK EGYSÉ-
GE: A KULTÚRÁNK

Nemzeti identitásunk, önazonosságunk legfőbb kifejezője a kultúránk. Évezredes  
hagyomány őrzése, a tradíció az egyik oldalról, nyitottság az újra, innováció a másikról,  
e kettősség egysége a magyar kultúra alapja. Az a kulturális politika a helyes, amely 
érzi és értékeli ezt, s bármely más, amely egyoldalú, vagy elveszti a megfelelő mértéket 
és arányt, nem teljesíti jól feladatát. Márpedig az utóbbi évekre a teljes aránytévesztés  
a jellemző! Olyan kulturális politikát valósítunk meg, amely büszke a múlt értékeire, 
egyszersmind lehetőséget biztosít az új, a szokatlan számára is.

Ennek érdekében:
• Helyreállítjuk a művészet, a kulturális alkotás szabadságát. Garantáljuk ennek szak-
mai és intézményes érvényesülését!

• A kultúra mindenkié! Ezért jelentős kedvezményeket biztosítunk a rászorulóknak, 
hogy különböző, színvonalas kulturális eseményeken részt vehessenek.
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• Megszüntetjük a Magyar Művészeti Akadémia kizárólagosságát! Lehetőséget biztosí-
tunk más művészeti csoportosulások, szerveződések működésére is, külön figyelmet 
fordítva az új alternatív művészeti ágak és csoportok szabad tevékenységére.

• A Nemzeti Kulturális Alap közös értékünk, fenntartása épp olyan fontos, mint  
önállóságának, szellemi autonómiájának biztosítása. Ennek érdekében megváltoztat-
juk a döntéshozatali fórumok összetételét, helyreállítjuk a szakma elsődlegességét 
a politikával szemben.

• A kultúra finanszírozását többforrásúvá tesszük. A központi költségvetési támoga-
tás növelése mellett bővítjük az adózási források, különösképpen a szerencsejáték 
adók, társasági adó bevonását, továbbá segítjük olyan partneri viszonyok kiépíté-
sét, amelyben az állami források és a magánforrások együttesen valósítanak meg 
kulturális célokat.

• Bővítjük és korszerűsítjük a vidék kulturális infrastruktúráját. Európai Uniós forrá-
sok bevonásával folytatjuk az integrált kulturális szolgáltató terek megszakított 
fejlesztési programját.

• A határon túli és szórványmagyarság hagyományait, kultúráját kötelességünk 
ápolni, támogatni, és érdemes szélesebb körben bemutatni, különösképpen újfajta 
együttműködésben a magyarországi közoktatással.

• A magyar kultúra nemzetközi megismertetése az országunk egész megítélésére 
kihat. A külföldi magyar kulturális intézeteket ismét a hagyományos és a modern 
magyar kultúra külföldi központjaivá tesszük.

• Újjászervezzük a kulturális örökségvédelem rendszerét.

• Ne foglalja el a kormány a Budai Várat! A vár felújítása és helyreállítása helyes.  
A rekonstrukció célja ugyanakkor elfogadhatatlan, mert a műemléki védettség alatt 
álló évszázados épületegyüttes nem alkalmas kormányzati feladatok ellátására.

VII. BIZTONSÁGOS IDŐSKORT! IGAZSÁGOT A  
NYUGDÍJASOKNAK!

A nyugdíj nem adomány, hanem munkával és járulékfizetéssel megszerzett jog.  
A Fidesz naponta büszkélkedik a gazdaság teljesítményével, de a nyugdíjasok mégsem 
éreznek ebből semmit. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi kormány az inflációhoz köti a  
nyugdíjemelés mértékét és nem a gazdaság növekedéséhez.

Magyarországon a lakosság 28 százaléka részesül nyugdíjban, vagy különböző nyug-
díj jellegű ellátásban. Szüleink, nagyszüleink, velünk élő társaink. Sok millióan nem 
felejtik el, hogy a jelenlegi kormány közel 3 ezer milliárd forint magán-nyugdíjpénztári 
tagdíj megtakarítást vont el, használt fel önkényesen, hogy óriási összegeket vett ki a  
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rendszerből a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, előrehozott öregségi nyugdíj,  
a korkedvezmény, a foglalkoztatáspolitikai korkedvezmény radikális megszüntetésé-
vel. A finanszírozás átalakításával veszélyezteti a szociális biztonságot, egyben növeli  
a jövőbeni generációk terheit. Sokak nyugdíj jogosultságát elvette és teljesen szétverte 
a nyugdíjbiztosítás ágazati igazgatási-szervezeti rendszerét, gyakran átláthatatlanná 
téve és megnehezítve az ügyintézést, illetve annak színvonalát. Ez így igazságtalan!  
Több méltányosság, igazságos rendszer, átláthatóság és biztonság kell a nyugdíjasok-
nak, ezért változtatunk ezen.

Ennek érdekében:
• Garantáljuk, hogy mindenki, aki eleget tesz járulékfizetési kötelezettségeinek, arányos 
és méltányos nyugdíjban fog részesülni. Törvényileg garantáljuk a nyugdíjbiztosítás 
önállóságát és pénzügyi autonómiáját.

• A nyugdíjemelésnél, az éves emeléseknél az infláción kívül számításba vesszük  
a gazdaság és a bérek növekedési mértékét, visszaállítjuk a svájci indexálást.

• 57 ezer forintra emeljük az öregségi minimális nyugdíjat.

• Korrekciós programot indítunk az alacsony nyugdíjak felzárkóztatására, különösképp 
tekintettel a 100 ezer forint alatti nyugdíjakra.

• Minden évben az átlagnyugdíj havi összegének megfelelő (jelenleg 120 ezer forint) 
nyugdíjkiegészítést adunk az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében.

• A 62. életév elérését követően lehetőséget biztosítunk az előrehozott öregségi 
nyugdíj igénybevételére. Visszaállítjuk a korengedményes és korkedvezményes 
nyugdíjjogosultságot.

• Feloldjuk a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását.

• Az időskorúak járadékát 50 százalékkal megemeljük.

• A krónikus betegségben szenvedő 65 év fölötti betegek számára – szakorvosi  
javaslatra – rászorultsági alapon ingyenessé tesszük a gyógyszerellátást.

• A rokkantellátás rendszerét ismét igazságossá tesszük.

VIII. A GAZDAGOK HELYETT A SZEGÉNYEKET  
TÁMOGATJUK

Nyolc év alatt a Fidesz óriásira növelte a társadalmi egyenlőtlenségeket. Miközben 
szegénységben, társadalmi kirekesztődésben él 2,5 millió honfitársunk, egy szűk  
csoport hatalmas vagyonokat halmozott fel. E két réteg között nem a stabil középosz-
tály található, hanem a lecsúszástól rettegő, egyik napról a másikra élő emberek milliói. 
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Gyermekeink egyharmada, a 25 éven aluli fiatalok 30 százaléka ugyanilyen helyzetben 
van. A fordított Robin Hood-ként tevékenykedő Fidesz egész társadalompolitikája arról 
szól, hogy a gazdagokat támogatja, miközben a szegényektől elvesz.

Mi olyan országot építünk, amelyben lehetséges az előrejutás, segítséget kap a  
lemaradó, támogatást a törekvő. Szociális fordulatot akarunk, amely mindenki számá-
ra garantálja az emberhez méltó élet feltételeit; a megfelelő táplálkozást, a lakhatást,  
a tudáshoz és az egészséghez való jogot. Senki sem maradhat fedél, étel-ital, megfelelő 
ruházat nélkül, még akkor sem, ha ezekre önállóan nem képes a szükséges jövedelmet 
előteremteni. Célunk az egyenlőtlenség csökkentése, ezért az állami újraelosztás irányát 
megfordítjuk: több felelősséget várunk el a gazdagoktól, több juttatást és segítséget 
adunk a szegényeknek.

Ennek érdekében:
• Bevezetjük a garantált szociális minimum intézményét.

• Olyan szabályozási rendszert hozunk létre, hogy mindenki megfizethető áron juthas-
son hozzá a mindennapi életvitelhez minimálisan szükséges ivóvízhez és vezetékes 
energiához. Ezért

• minden magyar állampolgár a bejelentett lakcímén havonként egy 1 m3 ivó-
vizet jelképes áron, havi 15 m3 földgázt és 30 kWh áramot a mai ár feléért 
kaphat majd meg;

• a szolgáltatók költségére (a fogyasztók számára ingyen) kapcsoltatjuk vissza 
a víz-, valamint a földgáz- és villamos energia ellátásba, és előre fizetős órával 
látunk el minden fogyasztásból kikapcsolt lakossági fogyasztót, továbbá

• igazságos, sávos árrendszert vezetünk be.

• Gondoskodunk gyermekeink jövőjéről. Átalakítjuk az anyasági támogatás rendszerét.

• A gyermeket várók a 6. hónapban egy 60 ezer forintos, majd a gyermek születése 
után egy újabb 60 ezer forintos támogatásban részesülnek.

• 50 százalékkal emeljük a családi pótlék összegét, garantáljuk reálértékének megőrzését.

• Megduplázzuk az életkezdési támogatás induló összegét, megtartjuk a családi adó-
kedvezmény rendszerét.

• Megerősítjük a szociális védőhálót. A szegénységi kockázatokra fókuszáló  
támogatási rendszert alakítunk ki.

• Megerősítjük a természetbeni és pénzbeli ellátások rendszerét.

• Újra bevezetjük a lakhatási támogatást és adósságkezelési szolgáltatást.

• A pénzbeli és társadalombiztosításhoz kötött ellátások esetében – GYES, GYED – 
biztosítjuk az évenkénti indexálást az infláció mértékével.
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• Emeljük a fogyatékos és tartósan beteg gyermekeket nevelők pótlékát, valamint 
az anyagi támogatást.

• Költségvetési és jogi eszközökkel elérjük a teljes akadálymentesítést hazánkban, 
hogy mozgáskorlátozott honfitársaink hétköznapi életét könnyebbé tegyük.

• A házigondozás-szakápolás rendszerét minden érintett számára elérhetővé és 
megfizethetővé tesszük.

IX. LAKÁST MINDENKINEK!

A Fidesz a lakáshoz jutás területén is a tehetősebb családokat segíti. A CSOK-ot az tudja 
kihasználni, akinek magas a jövedelme. A többiek kénytelenek súlyosan eladósodni,  
ha lakást szeretnének. Mi elsősorban azoknak fogunk segíteni, akik saját erőből nem 
tudják megoldani a lakhatásukat.

Ennek érdekében:
• Bérlakásépítés programot indítunk: az önkormányzatokkal együttműködve az építés 
és a működtetés terén is 40 ezer új, magas energiahatékonyságú és olcsó bérlakást 
építünk Magyarországon a következő négy év során.

• Az önkormányzati bérlakások felújítási költségeinek kétharmadát pályázati úton 
fizetjük ki az önkormányzatoknak. Új lakhatási támogatási rendszert vezetünk be.

• A magánlakások felújításának finanszírozására központi Otthon-felújítási Alapot 
hozunk létre.

• Bővítjük a Nemzeti Eszközkezelő forrásait, mert annak lakásvásárlási-visszabérlési 
programja alternatívát jelent az utcára kerüléssel szemben.

• Megnöveljük az alacsonyabb fogyasztású háztartási gépekre való átállás,  
a fűtési/hűtési rendszerek korszerűsítésének központi forrásait.

X. BUDAPEST A FŐVÁROSUNK. TÖBBSÉGÜNK  
OTTHONA A VIDÉK!

Legyen Budapest boldog és fejlődő város!
A 21. század a növekvő nagyvárosok évszázada lesz, miközben ezek a városok sem  
jutnak semmire a vidék támogatása nélkül. Budapest növekedést, innovációt, nemzetközi 
kaput képes nyújtani Magyarország egészének, míg a vidék Magyarországa hozzájárul  
a főváros boldogságához, tudásához, növekedéséhez. Csaknem kétmillió magyar  
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otthona, és további millióknak jelent munkát, tudást, előrejutást, élményt. A világ egyik 
legszebb fővárosa, évről évre sok millió vendéget vonz ide és az országba. Budapestet 
ma fojtogatják. A 2010 után hatalomra került kormány nem érti a 21. századot, így nem 
érti azt sem, hogyan él szimbiózisban egymással Budapest és az ország egésze.

Miközben Budapesten állítják elő az ország értékeinek közel felét, aközben a Fidesz-kormány 
megpróbálja minden korábbinál jobban elmélyíteni a vidék és a főváros ellentétét. Megpró-
bálják megfojtani a Város önállóságát, felszámolni az itt élők autonómiáját.

Helyreállítjuk Budapest önállóságát. Azt akarjuk, hogy a főváros boldog, fejlődő város 
legyen, aminek jövőjét az itt élők tehetsége, akarata, eredményei és gondolatai határoz-
zák meg. Felszabadítjuk Budapestet, hogy azzá válhasson, ami lenni tud és akar. Szabad, 
kreatív, alkotó város, ami hozzátesz az országhoz, ami vonzó a magyaroknak otthonként, 
közösségként, bulihelyként, vállalkozás és új ötletek inkubátoraként. Budapestet olyan 
várossá tesszük, ahol jól érzi magát mindenki, a fővárosi, a vidéki, a külföldi.

• Teret nyitunk az innovációnak. Budapest attól lesz okos város, hogy itt könnyű  
vállalkozni, nincs bürokratikus útvesztő, zavaros és korrupcióval terhelt engedélyezési 
eljárás, csak nyitottság, szabadság és biztonság.

• Normális, fenntartható bérlakás-rendszert indítunk, ami épít a meglévő üres ingat-
lanokra, védettséget jelent a lakásbérbeadóknak, ösztönzi a jelenleg is létező lakó-
ingatlanok hasznosítását. Megakadályozzuk, hogy kilakoltatások nyomorítsák meg 
embertársaink életét. Okos szabályokkal és a bérlakás-programmal olyan lakhatási 
rendszert teremtünk, ahol könnyebb lakást találni, és könnyű és biztonságos a lakást 
bérbe adni is. Nekilátunk a hajléktalanság felszámolásának.

• Az automatizáció, a robotok egyre nagyobb szerepe átalakítja mindazt, amit  
munkáról és tudásról gondolunk. Budapestnek azért kell modern otthonná, kulturális 
és tudáscentrummá válnia, hogy a megváltozó gazdaságban sikeres magyarok ne 
külföldön keressék a tartós boldogságot, hanem itt akarjanak élni és alkotni. Egy tiszta, 
önműködő, modern, fejlődő városban, ahol nem kényurak építési szándékai, hanem 
az élhetőség, a zöld környezet határozza meg a jövőt.

• Budapest azzal járul hozzá az elvándorlás megakadályozásához, hogy olyan otthon 
lesz, ahol jó érzés letelepedni, családot alapítani, vállalkozni, projekteket kezdeményezni.

• Fenntartjuk Budapest és az ország közötti szolidaritást, miközben a költségvetés 
átalakításával lehetővé tesszük a város valódi, fenntartható fejlődését. Budapesten 
is kell, legyen annyi pénz, amennyiből fejlődni tud.

• Megőrizzük Budapest mai önkormányzati, közigazgatási szerkezetét.

• Fővárosunknak normális egészségügy kell, ahol nem omlanak a falak és nem kell kötszert, 
gyógyszert vinni a kórházakba. Budapestnek vissza kell kapnia saját iskoláit, hogy a helyi kö- 
zösségek, a diákok, a szülők és a tanárok igényeihez alkalmazkodhassanak. A 21. század 
zöld nagyvárost is jelent – 2023-ig legalább 10 százalékkal növeljük a parkok, zöld  
felületek arányát. Ajánlatunk tehát: boldog, önálló, erős, modern és átlátható Budapest.
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Összetartó ország erőforrása a vidék
Döntő többségünk vidéki, falvakban, kisvárosokban él. Közösségünk számára a vidéki 
lét, a vidéki élet erőforrás. Sajátos egysége a természeti adottságaink ismeretének,  
a nemzeti hagyományainknak, népi kultúránknak ugyanakkor az ott kialakult tapasztala-
toknak, tudásnak és szakértelemnek. Mindemellett helyzetünket égbekiáltó különbségek, 
súlyos gazdasági, regionális és társadalmi egyenlőtlenségek jellemzik. Összetartóbb 
országot akarunk! Ez vidékfejlesztésünk legfőbb célja.

A vidékfejlesztésben az agrárium szerepe meghatározó, de nem kizárólagos, nem egyenlő 
a települések újjáépítésével és a mezőgazdaság támogatásával, hanem annál jóval több. 
A beruházás-ösztönzéstől kezdve a munkahelyteremtésen és az infrastruktúrafej-
lesztésen, a helyi gazdasági erőforrások bevonásán át éppúgy beleértendő a kulturális 
értékek megőrzése és gyarapítása, mint a turizmusban rejlő lehetőségek felkutatása, 
vagy környezetvédelmi projektek támogatása.

A magyar agár- és élelmiszergazdaság egykor példaértékű volt Európa és a világ számá-
ra. A korábbi sikerek mögött a természet szeretete, a hagyományok ismerete, szakmai 
tudás és kiszámítható agrárpolitika állt. A Fidesz kormány nyolc éve után az országot 
égbekiáltó különbségek, súlyos regionális és társadalmi egyenlőtlenségek jellemzik.  
A magyar vidék a legfontosabb értékeink egyike. „Smart”, azaz „okos” megoldások  
sokaságával vonzóvá tesszük a vidéki, falusi életformát, a fiatalok igényeit is szem előtt 
tartva. A biztonságos élelmiszerbázis, valamint az élő környezetünkkel való szolidari-
tás számunkra nemzetstratégiai kérdés. Újraértelmezzük a legendás Kert-Magyaror-
szág koncepciót, amely hatékony vízgazdálkodást, dinamikus munkahelyépítést és  
hipermodern agrárkultúrát jelent.

Az MSZP célja, hogy felértékelődjön a magyar vidék és megszűnjenek a területi egyen-
lőtlenségek.

Ennek érdekében:
• Véget vetünk a spekulációs célú földvásárlásnak.

• Az agrárvilágban fellépünk a közérdeket károsító, tisztességtelen haszonbérleti 
szerződések ellen.

• Versenyképessé tesszük a birtokstruktúrát, szövetkezni kell! A magántermelők 
érdekeiket csak szövetkezve tudják képviselni, ezt mutatja a fejlett országok pél-
dája is. A szervezetlen gazda kiszolgáltatott, a szervezett gazda partner a hatalom 
számára is. A helyi gazdaság fejlesztésére koncentrálva alakítjuk ki az új típusú 
szövetkezeti együttműködést, a háztáji jellegű termelés együttműködési formáit és 
megszervezzük a szövetkezetek, a valódi őstermelők, a családi és kisgazdaságok, 
a vidéki kis- és mikrovállalkozások piaci hátterét.
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• A területalapú jövedelemkiegészítő támogatásokért cserébe minden mezőgazda-
sággal foglalkozónak területalapú foglalkoztatási kötelezettséget írunk elő, ezzel 
is érdekeltté tesszük a vállalkozási ismeretekkel rendelkező szereplőket a helyi 
gazdaság fejlesztésében.

• Felesleges beruházások helyett kis- és közepes vállalkozások telepítését  
ösztönözzük vidékre, különös tekintettel az élelmiszer-feldolgozó iparra. Támogató 
intézményrendszer felállításával segítjük a hazai gazdálkodókat, hogy egyre több 
termékük jelenjen meg a nagy hazai és nemzetközi kereskedelmi láncok üzleteiben.

• Adó- és járulékkedvezménnyel támogatjuk a legrosszabb helyzetben lévő térsé-
gekben vállalkozást indítókat.

• Visszaállítjuk a szétvert vízitársulási rendszert, és a szakmai irányítást. Új beru-
házásokkal megteremtjük a vízvisszatartás infrastrukturális feltételeit az olcsó  
és környezetbarát öntözési feltételek megteremtése érdekében.

• Továbbra is tiltani fogjuk a génmódosított növények termesztését.

• Megvédjük a vidéki agráregyetemeket. Az ország nagyobb agrárkutató intézményeit 
megerősítve regionális tudásbázisokat hozunk létre.

XI. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Környezetvédelmi politikánk alapja a fenntartható fejlődés, hiszen a környezet és a  
természeti erőforrások védelme létfontosságú. Kímélni, védeni, óvni kell a vizet, a levegőt, 
a talajt, az élőhelyeket. Mivel a természeti erőforrásokat közösen hasznosítjuk, ezért 
azt védeni is közösen, közös normák alapján kell.

A klímaváltozás hatásai már a mindennapokban is érezhetők, a Fidesz semmit sem tett 
azért, hogy a megújuló energiaforrások nagyobb szerepet kapjanak Magyarországon. Sőt, 
még a napelemeket is különadóval sújtotta, pedig a hosszú távú gazdasági növekedés 
csak akkor lehet fenntartható, ha alkalmazkodunk a klímaváltozáshoz és csökkentjük 
annak mértékét.

Ennek érdekében:
• Kizárólag olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek a jelen érdekeit a jövő károsí-
tása nélkül szolgálják.

• Energiapolitikánkban a megújuló energiaforrások használatára, valamint az energia-
takarékosság és a hatékonyság növelésére helyezzük a hangsúlyt. A hosszú távú 
környezeti és társadalmi kiszámíthatóság, valamint a törvényesség az alapja a korábbi 
és a további beruházási döntések áttekintésének és esetleges felülvizsgálatának.

• Újraindítjuk és a lakóházak lehető legnagyobb részére kiterjesztjük az épületszige-
telési kormányprogramot.
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• Magyarország hírnevét a tisztasággal kötjük össze. Vállaljuk, hogy a 2016-os  
„Párizsi egyezmény” éghajlatvédelmi célkitűzéseit a magunk részéről a vonatkozó 
határidők előtt érjük el, ezzel is segítve a 2050-re célzott „szénmentes Európa” 
megvalósítását. A környezeti és humán érdekeket harmóniába illesztő ún. „kék” 
jövőben gondolkodunk, amelynek az alapja a tudás és a munka-, illetve a lakóhely 
szerethetővé tétele.

• Élhető városok programot indítunk. Csökkentjük a városi légszennyezettség mérté-
két, növeljük a zöldfelületek nagyságát. Vidéki közép- és nagyvárosaink fejlesztési 
elképzeléseit a fenntartható fejlődés érdekében a most ott élők és a későbbi nem-
zedékek javára az önkormányzatokkal együttműködve alakítjuk ki.

• A közlekedésfejlesztés meghatározó iránya a kötöttpályás közlekedés, valamint 
a tömegközlekedés korszerűsítése lesz. Buszcsere programot indítunk, amellyel 
elérjük, hogy a tömegközlekedésben használt buszok 25 százaléka elektromos 
meghajtású legyen.

• Kiemelt fejlesztési programunk, hogy megkezdjük a Duna-Tisza csatorna évszázados 
tervének megvalósítását.

• Partnerként tekintünk minden olyan mozgalomra, szervezetre, amelyik a környezet 
védelmén dolgozik.

XII. IRÁNYVÁLTÁS A KÜLPOLITIKÁBAN! MAGYAR-
ORSZÁG, A MAGYARSÁG ÉS A VILÁG VISZONYÁRÓL

Nemzetközi kapcsolataink erősítésének és bővítésének arra kell irányulnia, hogy minél 
több ország legyen a szövetségesünk, barátunk, együttműködő partnerünk és sem 
szomszédainkkal, sem egyetlen más országgal se legyünk ellenséges viszonyban.

Az utóbbi években sokat romlott hazánk nemzetközi megítélése, beszűkült a kapcso-
latrendszere. Míg az 1980-as években a Szovjetunió szövetségi rendszeréhez tartozó 
Magyarország óvatosan, de egyértelműen a Nyugat felé nyitott és a rendszerváltás 
után beilleszkedett a fejlett demokratikus jogállamok közösségébe, a jelenlegi kormány a 
”keleti nyitással” visszafelé kezdett haladni a putyini Oroszország és más tekintélyuralmi, 
illiberális rendszerű országok felé. Szabadságharcot hirdetett az Európai Unió ellen és 
azóta is mindent megtesz az integráció gyengítése érdekében. Alaptalan, hamis vádakat 
fogalmaz meg a több, mint 60 éve, ha nem is hibátlanul működő, de Európát a világpo-
litika és a világgazdaság meghatározó szereplői sorába emelő, hazánk számára mással 
nem pótolható, előnyöket biztosító intézményrendszer ellen. Célja ezzel egyértelműen 
a jelenlegi korrupt rendszer fenntartása, ami hazánkat a térség élenjáró országai közül 
a fejlődés fő vonalától leszakadók közé taszította. Magyarországot egyre inkább az a 
veszély fenyegeti, hogy az Orbán-kormány politikájával önmagát rekeszti ki az európai 
integrációból s ezzel a világfejlődés folyamatából.
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Nemzeti érdekeink érvényesítését csak az segíti, ha a választások után Magyarország új 
kormánya közeledik az Európai Unió mag-országaihoz, részt vesz az integráció elmélyí-
tésében, erősíti a közösségi szemléletet. Európai Uniós tagságunkat felhasználjuk arra 
is, hogy segítsük a határon túli magyarság helyzetének javítását, jogainak bővítését.

A jelenlegi kormány és a NER rendszerének leváltása elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy hazánk visszatérjen a rendszerváltást követő két évtizedben folytatott, a magyarság 
érdekeit szolgáló külpolitikához, hogy újból megbecsült tagja legyen a fejlett, demokra-
tikus jogállamok közösségének. A NATO tagságunk erős garanciát jelent biztonságunk-
hoz, az Európai Unió közös értékrendje pedig az iránytűt a szociális Európához és ezzel 
Magyarország, a magyarság nemzeti érdekeinek érvényesítéséhez. Rendkívül jelentős 
előrelépésnek tartjuk a szociális jogok európai pillérének közelmúltbeli jóváhagyását.

Az elengedhetetlen külpolitikai irányváltás nemcsak része, hanem feltétele is progra-
munk megvalósításának.
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Közel három évtizede, 1989-ben együtt hittük, és  
közösen akartuk, hogy egy új, jobb kor jöjjön el.  
Szabad és igazságos Magyarországot akartunk. Mára  
a szabadság megkopott, az igazságosságot pedig igaz-
ságtalanság váltotta fel. Új célokra, új közös akarat-
ra van szükség! Kormányváltás kell, hogy új korszak  
kezdődhessék! Az új köztársaság, a IV. Magyar Köztársaság 
időszaka, amely kevesek gazdagsága helyett sokak 
jólétét hozza. Amely garantálja a biztonságot fiatalnak 
és idősnek, nőnek és férfinak egyaránt, ahonnan nem 
elmenni kell, hanem ahová visszatérni érdemes. Amely 
közös hazánk, mindannyiunk otthona, nemzetiségre, 
vallásra, szexuális irányultságra való tekintet nélkül. 
Büszke magyarok, egyben büszke európaiak országa, 
amely az európai közösség része és megkérdőjelez-
hetetlenül tagja az Európai Uniónak. Egy gyarapodó 

és boldog Magyarország! Ez a célunk!
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Mi soha nem adjuk fel!
Magyarország jóléte a tét.
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Segítesz? 
Csatlakozz hozzánk!  

Írj nekünk! 
elszantsag@mszp.hu


