
Tisztelt Magyar Polgár!

Azért fordulok Önhöz, mert ismét jelentős döntések előtt áll az ország. Talán még emlékszik, 
mi, magyarok két éve úgy határoztunk, minden fontos kérdést megbeszélünk egymással, 
mielőtt döntéseket hozunk.   

Együtt határoztunk az ország új alaptörvényéről, mindannyiunk szociális biztonságáról, 
a nyugdíjasok helyzetének javításáról. 

A nemzeti konzultációk eredményeként bevezettük a védett kor intézményét a nyugdíj előtt 
állók számára, befagyasztottuk a rezsiköltségeket, és segély helyett immár munkalehetősé-
get kínálunk a tartósan munkanélkülieknek. 

Közös munkánk legnagyobb sikerének azt tartom, hogy több százezer magyar családot ki-
szabadítottunk a devizahitel csapdájából. 

Most gazdasági döntéseket kell hoznunk a magyar munkahelyek érdekében.

Kell-e további minimálbér-emelés? Hogyan segítsük a � atalok elhelyezkedését? Milyen továb-
bi eszközökkel támogassuk a munkahelyteremtést?              

Többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ a most induló újabb nemzeti konzultá-
cióval.

Tisztelettel arra kérem, lépjen velünk kapcsolatba, mondja el nekünk is, mit gondol a föltett 
kérdésekről, töltse ki és küldje vissza a kérdőívet.

Számítok a véleményére.

 

Üdvözlettel:

Orbán Viktor

TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET!
Ön mit gondol ?
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1] Vannak, akik azt javasolják, hogy a 20 főnél keve-
sebb embert foglalkoztató magyar vállalkozásoknak 
biztosítani kell az átalányadózás lehetőségét, mert így 
jobb eséllyel tarthatják meg alkalmazottaikat a vál-
ság közepette. Mások szerint nincs szükség a kis cégek 
ilyen módon történő megvédésére. Ön mit gondol?

  A kisvállalkozások sok ember megélhetését biztosítják, 
ezért lehetővé kell tenni, hogy átalányadózással a válság 
közepette is működni tudjanak.
  A kisvállalkozásokat nem kell az átalányadózás beveze-

tésével segíteni, mert a gazdasági életben egyenlő esé-
lyeket kell teremteni.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

2] Vannak, akik szerint adó- és járulékmentessé kel-
lene tenni a bérét azoknak, akik már nyugdíjba me-
hetnének, de tovább dolgoznak. Mások azt mondják, 
nem kell segíteni a nyugdíjas korúakat, hogy a munka 
világában maradjanak. Ön mit gondol?

  Aki a nyugdíj helyett tovább dolgozik egy magáncég al-
kalmazottjaként, annak a � zetése után ne kelljen adót 
és járulékot � zetni. 
  Nem szükséges támogatni, hogy a nyugdíjas korúak to-

vább dolgozzanak.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

3] Vannak, akik szerint a gyermekes családok szocpol 
támogatását ki kellene terjeszteni új személyautó vá-
sárlására is. Mások szerint nem kell tovább támogatni 
a magyar családokat. Ön mit gondol?

  A gyermekvállalást minden lehetséges eszközzel támo-
gatni kell, ezért a szocpol támogatást ki kell terjeszteni 
családi személyautó vásárlására is.
  A magyar családok támogatásának nem ez a megfelelő 

formája.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

4] Vannak, akik szerint továbbra is méltányos teher-
megosztásra van szükség az állam, a nagyvállalatok, 
illetve a bankok és az emberek között akkor is, ha ez el-
lentétes az EU elvárásaival. Mások szerint a bankoknak 
és nagyvállalatoknak kisebb részt kell vállalni a válság 
terheiből, mert így tudják eredményessé tenni a gaz-
dálkodásukat és segíteni a gazdaságot. Ön mit gondol?

  Továbbra is szükséges a méltányos tehermegosztás, 
amíg a válság véget nem ér.
  A bankok és nagyvállalatok vállaljanak kisebb részt a 

válság terheiből. 
  Nem tudom megítélni a kérdést.

5] Vannak, akik szerint a magyar kormánynak ki-
emelten támogatnia kellene a nők, különösen a kis-
gyermekes anyukák munkába állását. Mások szerint 
erre nincs szükség, a kisgyermekes anyuka inkább ma-
radjon otthon a gyermekével. Ön mit gondol?

  Az államnak ösztönöznie kell a vállalatokat a rugalmas 
foglalkoztatási formák elterjesztésére, továbbá arra, 
hogy a munkát vállaló anyák számára lehetőséget nyújt-
sanak a gyermekek napközbeni felügyeletére.
  Nem szükséges a kisgyermekes anyukák munkába való 

visszatérésének támogatása, inkább maradjanak otthon 
a gyermekükkel.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

6] Vannak, akik szerint szükséges a minimálbér fo-
lyamatos emelése a magyar emberek biztonságos 
megélhetése érdekében. Mások szerint nincs szükség 
a minimálbér emelésére, mert az rontja a cégek ver-
senyképességét. Ön mit gondol?

  Az államnak folyamatosan növelnie kell 
a minimálbért.
  Nem szükséges emelni 

a minimálbért.
  A minimálbért csökkenteni kell a cégek 

versenyképessége érdekében.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

7] Vannak, akik szerint adókedvezményt kellene kap-
niuk azoknak a cégeknek, amelyek új munkahelyeket 
hoznak létre. Mások szerint az adókedvezmény nem 
ösztönöz munkahelyteremtésre. Ön mit gondol?

  Kapjanak adókedvezményt azok a vállalkozások, ame-
lyek új munkahelyeket teremtenek, mégpedig a foglal-
koztatás bővülésének arányában.
  Nincs szükség adókedvezményre az új munkahelyek te-

remtéséhez.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

8] Vannak, akik szerint az államnak több eszközzel, 
jobban kellene segítenie a � atalokat az elhelyezkedés-
ben. Mások szerint a � atalok elég segítséget kapnak 
az államtól. Ön mit gondol?

  Az állam további eszközökkel is segítse a � atalokat ab-
ban, hogy munkát találjanak.
  Nincs szükség további segítségre a � atalok munkába ál-

lásához.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

A következő oldalon folytatódik  
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9] Vannak, akik szerint a munkanélküliség által leg-
inkább sújtott területeken szabadvállalkozási zónák 
kialakítására lenne szükség. Külföldi példák bizonyít-
ják, hogy az ilyen zónákban, ahol az új vállalkozások 
komoly adókedvezményt kapnak, gyorsan tudnak 
nagyszámú munkahelyet teremteni a helybelieknek. 
Mások szerint nem kell szabadvállalkozási zónákkal 
ösztönözni a munkahelyteremtést. Ön mit gondol?

  Kellenek szabadvállalkozási zónák az ország azon része-
in, ahol a legnagyobb a munkanélküliség.
  Nincs szükség szabadvállalkozási 

zónákra.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

10] Vannak, akik úgy gondolják, az államnak vissza 
kell szorítania a monopolhelyzetben lévő nagyválla-
latokat. Mások szerint nem kell föllépni a monopó-
liumok ellen; rendjén van, hogy a nagyhal megeszi a 
kishalat. Ön mit gondol?

  Az állam tegyen lépéseket a monopóliumok visszaszorí-
tására, hogy a kisebb vállalkozásoknak is legyen esélyük.
  Nem kell beavatkozni a piac 

működésébe. 
  Nem tudom megítélni a kérdést.

11] Vannak, akik szerint nem szabad megengedni, 
hogy a létfenntartáshoz szükséges szolgáltatásokat 
(víz, villany, gáz, szemétszállítás, távfűtés) biztosító 
cégek üzleti haszonra törekedjenek, ezért köztulaj-
donban kell tartani őket. Mások szerint helyes, hogy 
ezek a vállalatok pro� térdekeltek. Ön mit gondol?

  A létfenntartáshoz szükséges szolgáltatásokat biztosító 
cégek legyenek köztulajdonban és ne törekedjenek üz-
leti pro� tra.
  Nem kell, hogy ezek a cégek köztulajdonban 

legye nek.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

12] Vannak, akik szerint az ország legnehezebb sor-
sú településein támogatni kell olyan szociális szövet-
kezetek működését, amelyek hasznos pénzkeresetet 
biztosítanának azoknak, akik korábban csak segélyek-
ből tudtak megélni. Mások szerint nem segítenek az 
ilyen megoldások. Ön mit gondol?

  Lehessen alakítani szociális szövetkezeteket, amelyeket 
ésszerű mértékben támogat az állam.
  Nincs szükség szociális 

szövetkezetekre.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

13] Magyarország sokat tett eddig a bajba jutott devi-
zahitelesek megmentéséért a kilakoltatási moratórium 
bevezetésével, a kedvezményes végtörlesztés és az ár-
folyamgát rendszerével, de vannak, akik szerint ez nem 
elég, további lépések szükségesek. Mások szerint nem 
kell többet tenni a devizahitelesekért. Ön mit gondol?

  Többet kell tenni a bajba jutott 
devizahitelesekért.
  Elegendő az eddigi segítség, nincs szükség 

többre.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

14] Vannak, akik úgy vélik, méltányos lenne a válság 
idején, ha az alacsonyabb jövedelműek a cafeteriát kész-
pénzben kapnák. Mások szerint a cafeteria-rendszeren 
nem kell változtatni, mert a bérkompenzáció elegendő 
segítség a kisebb keresetűeknek. Ön mit gondol?

  Az alacsonyabb jövedelműek a cafeteria-rendszer he-
lyett választhassák a készpénzt.
  Az alacsony keresetűek támogatására a bérkompenzáció 

elegendő segítség, nincs szükség a cafeteria-rendszer 
megváltoztatására. 
  Nem tudom megítélni a kérdést.

15] Vannak, akik szerint az lenne méltányos, ha az 
általános forgalmi adó érzékenyebb lenne, vagyis a lét-
fenntartáshoz szükséges cikkek után alacsonyabb, a 
luxuscikkek után viszont magasabb áfát kellene � zet-
ni. Mások szerint erre nincs szükség. Ön mit gondol?

  A szükségleti cikkek áfáját csökkenteni, a luxustermé-
kek áfáját pedig növelni kell, ez így méltányos. 
  Az állam ne tegyen különbséget napi fogyasztási cikk és 

luxustermék között.
  Nem tudom megítélni a kérdést.

16] Vannak, akik szerint a kormánynak a válság ide-
jén is meg kell védenie a nyugdíjak vásárlóértékét. Má-
sok szerint erre nincs lehetőség. Ön mit gondol?

  A kormány továbbra is védje meg a nyugdíjak vásárló-
értékét.
  Válság idején nincs lehetőség megvédeni a nyugdíjak vá-

sárlóértékét.
  Nem tudom megítélni a kérdést.
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