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A jövő visszahódítása

A jövő visszahódítása
Tizenkilenc évvel ezelőtt azért alakult meg a Fidesz,
hogy a magyarok is demokráciában élhessenek,
végre mi is elérjük a Nyugat-Európában látott szabadságot és jólétet. Olyan országról álmodtunk,
ahol mindenki békében és biztonságban élhet, ahol
a hatalom birtokosai a rend és az erkölcs pártján
állnak. Azt vártuk a rendszerváltástól, hogy a politikában alapvető követelménnyé válik az őszinteség, a hitelesség és az elszámoltathatóság. Felelős,
céltudatos és eredményes kormányzást vártunk,
amely képes jobb életet teremteni a magyaroknak.
Dr. Navracsics Tibor
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Országgyűlési Képviselőcsoportjának vezetője

A gazdasági fejlődés zálogát a minden fiatal számára
elérhető színvonalas oktatásban, a magyar emberek tehetségében és szorgalmában láttuk. Bíztunk
abban, hogy lesz erős középosztály, amely képes új
esélyeket teremteni a szegények és az elesettek számára. Igazságos társadalmat akartunk, ahol tisztes-
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séges munkából tisztességesen meg lehet élni, ahol

életet teremteni. Tehetségtelenségét és tehetetlen-

megbecsülés övezi az időseket, ahol odafigyelésre

ségét a hazugságok áradatával igyekezett elfedni.

és támogatásra számíthatnak a gyermeket vállalók,

A hazugságok lelepleződésekor nem vállalták a fele-

ahol lehetőségek tárháza várja a fiatalokat. Olyan

lősséget tetteikért, a megfélemlítés eszközével igye-

országot akartunk, ahol megvalósíthatják álmaikat

keztek elnémítani az elégedetlenkedőket. Mindezek

a tehetségesek, és támaszra találnak a rászorulók.

következtében létrejött az új többség, amely véget

Az ország függetlenségétől azt vártuk, hogy ismét

akar vetni a hazugságokra és megfélemlítésre épülő

lesz nemzeti érdekérvényesítés, a magyar kormány

politikának, de sokan egyelőre tanácstalanok, nem

minden egyes döntésekor Magyarország polgára-

tudják, miként lehetne ezt elérni. Soha nem látott

inak érdekeit fogja szem előtt tartani. Az európai

felelősség hárul ránk, vissza kell adnunk az emberek

integrációban a nemzeti újraegyesítés lehetőségét

hitét, helyre kell állítanunk a demokráciát és ismét

láttuk, azt reméltük, hogy néhány éven belül ter-

meg kell alapoznunk Magyarország felemelkedését.

mészetes és akadálytalan lesz a határon túli testvéreinkkel való kapcsolattartás. Az ezredforduló táján

Miközben hazánkban az elmúlt években a rendszer-

sokunk számára úgy tűnt, hogy kézzelfogható közel-

váltás célkitűzéseivel ellentétes folyamatok zajlottak,

ségbe kerültek a céljaink, de az elmúlt években saj-

Európában új politikai és szellemi korszak kezdődött,

nos ismét egyre távolabb kerültünk tőlük. Mi azon-

új politika van kibontakozóban. Ismét polgárjogot

ban továbbra is kitartunk az eredeti céljaink mellett

nyert a család és a közösség eszméje, Európa ismét

és kitartunk egymás mellett is. Nagyobb szükség

ráébredt, hogy az ember közösségi lény, közösségbe

van a szövetségünkre, mint eddig bármikor, hiszen

születik, közösségben él, és önmagát is csak közös-

mára nyilvánvalóvá vált, hogy éveken át becsapták,

ségben képes újjáteremteni. Az új európai korszel-

meglopták hazánkat. A szocialista-szabaddemok-

lem tisztában van azzal is, hogy a család, a nemzet és

rata kormány az elmúlt öt évben képtelen volt jobb

az európai kultúra nem csupán a ma élők, hanem a

6

A jövő visszahódítása

már meghaltak, az élők és a majdan megszületők fel-

mert megőrzi a magyar kultúra értékeit és meg-

bonthatatlan közösségének tulajdona. Mi ezeket az

védi Magyarország gazdasági érdekeit. Demok-

elveket valljuk megalakulásunk óta, ezért örömmel

rata, mert mi mindig, minden körülmények között

és bizakodással látjuk, hogy egyre többen gondol-

ragaszkodni fogunk a demokratikus játékszabályok

kodnak hozzánk hasonlóan szerte Európában.

betartásához. Sokat küzdöttünk a demokráciáért, kitartunk mellette még akkor is, ha ellenfele-

Az európai korszellem és a mai magyar valóság

ink folyamatosan megszegik a demokrácia írott és

egyaránt arra ösztönöz bennünket, hogy meg-

íratlan szabályait. Hiszünk a tisztességes gazdasági

újítsuk és nyilvánossá tegyük a programunkat.

és társadalmi versenyben, amely mindenki szá-

Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a

mára megadja a lehetőséget, hogy saját szorgalma,

szocialista-szabaddemokrata kormánynak nincs

tehetsége és érdeme szerint boldoguljon. Az új

elképzelése a jövőről, ezért a Fidesz – Magyar Pol-

jobboldal ugyanakkor szociális elkötelezettségű is.

gári Szövetség feladata, hogy ismét megalkossa

Szociális, ami azt jelenti, hogy megvédi a társadal-

a gyarapodás és a felzárkózás programját. Nem

mat az ellen, hogy a piac, vagyis a haszonszerzés

nézhetjük ölbe tett kézzel, ahogy napról napra nő

logikája alapján szervezzék át az emberek életének

az elszegényedés, az eladósodottság és a kilátás-

minden területét. Az egészség, valamint a felemel-

talanság. Rajtunk a sor, hogy megmutassuk, hogy

kedéshez szükséges tudás és kultúra megszerzése

a Fidesz még ilyen reménytelennek látszó helyzet-

nem lehet pénz kérdése. Vannak olyan területek,

ből is képes kivezetni az országot.

ahol más elvnek, a kölcsönös felelősségvállalásnak,
a társadalmiságnak kell érvényesülnie.

Új kihívásokkal nézünk szembe, új jobboldali
programra van szükség. Az új jobboldal nemzeti,

Új programunk egyéves munka eredménye.

demokrata, versenypárti és szociális. Nemzeti,

A programalkotás folyamatának irányítását Orbán
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Viktor megtisztelő felkérésére frakcióvezetőként

tettük át. Megállapítottuk, hogy Európa gazdasági

én láttam el. 2006 novemberében, a Fidesz győri

és társadalmi versenyképességének alappillére az

kongresszusán döntöttünk arról, hogy vitasoro-

adócsökkentésen alapuló gazdasági növekedés, a

zatot indítunk az igazságosság, az életminőség,

kutatás-fejlesztés kiemelt támogatása, a kedvezőt-

a közszolgáltatások és a versenyképesség témakör-

len demográfiai folyamatok megfordítása és a fog-

ében. A tapasztalatokat havonta egy-egy tematikus

lalkoztatottság bővítése. Magyarország polgárai

konferencián vitattuk meg, a Fidesz májusi tiszt-

európai polgárok, európai szabadságra és jólétre

újító kongresszusán pedig elfogadtuk a vitasorozat

vágynak. Magyarországnak tehát európai politikára

záródokumentumát, a Jövőnk vitairatot. Az elmúlt

van szüksége. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

fél évben széleskörű egyeztetéseket folytattunk

Európa legerősebb pártszövetségének tagja, prog-

európai testvérpártjainkkal. A brit Konzervatív Párt-

ramunk az európai Magyarország programja.

tal egyetértettünk abban, hogy az erős és igazságos
társadalom megteremtése érdekében a közössé-

Ahhoz, hogy Magyarország megvalósíthassa álmait,

gek legfőbb erejét, a családokat kell megerősíteni.

mindenekelőtt helyre kell állítanunk a nemzet

Angela Merkel német kancellár budapesti látogatá-

egységét és cselekvőképességét. Hazánk újjáépí-

sán megállapodtunk arról, hogy a Fidesz és német

tése érdekében össze kell fognia mindenkinek, aki

testvérpártja együttműködik a programalkotási

a gyűlölet politikája helyett békét és nyugalmat, a

folyamatokban. Egyeztetéseink során elsősorban

hazugságok és hatalmi arrogancia helyett felelős

a szociális piacgazdaság, a családbarát adórendszer

kormányzást, megszorítások helyett növekedést,

és a közös európai biztonságpolitika kérdéseiről

megaláztatások helyett megbecsülést, káosz helyett

folytattunk eszmecserét. Joseph Daullal, az Európai

méltányos államot, szétszakadó társadalom helyett

Parlament néppárti frakcióvezetőjével az európai

szolidaritást, széthulló közösségek helyett összetar-

jobbközép pártok közös céljait és feladatait tekin-

tást és közös építkezést szeretne Magyarországon.
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Gazdasági növekedés
és szociális biztonság
A Fidesz –Magyar Polgári Szövetség gazdaságpolitikájának célja a polgárok jólétének
és biztonságának növelése, az ország versenyképességének erősítése, a munkanélküliség
jelentős csökkentése, a gazdaságirányítás hitelességének helyreállítása, továbbá a térség
átlagát meghaladó gazdasági növekedés elérése. A gazdaság erőteljes növekedésének
támogatásával, a pénzügyi egyensúly elérésére való törekvéssel olyan gazdasági környezetet teremtünk, melyben a kedvező gazdasági folyamatok egymást erősítik.
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A Fidesz gazdaságpolitikai elképzelései szerint
a tartós egyensúly és a gazdasági növekedés
egyenrangúan fontos célok. Tartós egyensúlyt
csak olyan gazdaságpolitikával lehet elérni, mely
hosszabb távon gondolkodik, egyszerre növekedés- és egyensúlyorientált. A tűzoltó intézkedésekkel elért egyensúly nem teremti meg
a szerkezetváltásra alapozott, tartós növekedés
alapjait. A kormányzat által követett gazdaságpolitika nem csupán azért veszélyes, mert egyre
fokozódó társadalmi egyenlőtlenségekhez és
a közszolgáltatások leépüléséhez vezet, hanem
azért is, mert a gazdasági feszültségeket hos�szabb távon nem kezeli, s mindennek következtében tartós hátrányba kerülünk a környező
országokhoz, versenytársainkhoz képest. Szükséges az államháztartási fegyelem erősítése is.
Ez túlmutat a költségvetés hiányának csökkentésén. Az államháztartás reformjának következetes befejezéséhez szükséges az államháztartás
hatáskörének és alrendszereinek meghatározása,
újradefiniálása. Tovább kell fejleszteni az államháztartás statisztikai és számviteli rendszerét,
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feladat- és kiadásorientált költségvetést kell

ség a kormányzati pénzek felhasználásánál.

alkotni és teljeskörűen át kell tekinteni az államháztartási feladatok tervezéséhez szükséges

Gazdaságpolitikánk középpontjában a dinami-

szabályozásokat. Az önkormányzati pénzügyi

kus növekedés elérése áll. Ennek révén Magyar-

szabályozás kérdései, a feladatok és források

ország kihasználja mai rejtett, és a mesterséges

vizsgálata, az állami eszközök és kötelezettségek

fékek által visszaszorított gazdasági lehetőségeit.

szabályozása, az ellenőrzési rendszerrel össze-

Olyan növekedést segítünk elő, amely nem csu-

„Tartós egyensúlyt csak olyan gazdaságpolitikával lehet elérni, mely hos�szabb távon gondolkodik, egyszerre növekedés- és egyensúlyorientált.”
függő kérdések megválaszolása, különös tekin-

pán egy szűk csoportot, hanem az egész tár-

tettel a pénzügyi ellenőrzés korszerűsítésére,

sadalmat a gyarapodás részesévé teszi. Olyan

valamint kincstárnoki rendszer bevezetésére

növekedést, amely a terhek egyenletes elosztá-

kiemelt kormányzati célkitűzés.

sát teszi lehetővé. Olyan növekedést, amely az

A kormánynak először saját portáján kell rendet

egész ország területére kiterjed, de nem a fejlett

teremtenie, és csak azután kérhet újabb áldoza-

országrész visszahúzásával, hanem a fejletlen

tokat a polgároktól. Nagy súlyt vetünk a költ-

kiemelt segítésével. A növekedés, a munkahely-

ségvetési politika hitelességének helyreállítására

teremtés, az infláció leszorítása, a területfejlesz-

és a költségvetés átláthatóságának biztosítá-

tés egymással gyakran ellentétes szempontjait

sára. A Fidesz – Magyar Polgári szövetség szerint

össze lehet, és össze is kell egyeztetni. Mind-

növekvő szigorra és áttekinthetőségre van szük-

ehhez szükséges az aktív állami szerepvállalás,
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amely gazdaságpolitikai eszközökkel segíti és

Bank számításai szerint 0,4–0,5 százalékpontos

befolyásolja a piaci folyamatokat.

gazdasági növekedéstöbbletet jelentett volna
a bevezetés évétől kezdődően. A közös pénz

A magyar gazdaság fejlődésének mozga-

bevezetésének eltolódása azért tekinthető kife-

tórugója a következő években is az export

jezetten károsnak a magyar gazdaság számára,

lesz. Gazdaságpolitikánkban piackonform

mert az euró bevezetéséből adódó előnyök

eszközökkel szolgáljuk az exportösztönzést,

nem kerülhetnek a nagy gazdasági vérkerin-

gazdaságdiplomáciai eszközökkel is segít-

gésbe, ha úgy tetszik, nem lesz nagyobb a torta,

jük a magyar termékek külpiaci értékesíté-

amelyből méltányosság és igazságosság szem-

sét. A külpiacra jutást azonban a legjobban

pontjainak figyelembevételével a kormányzó

a reálgazdaság szerkezetváltása, a korszerű

pártok társadalompolitikai céljaikat megvaló-

és jól eladható termékek szolgálják. Ezen felül

síthatják. Másfelől azért is, mert az euró beve-

támogatjuk a kamarákat exportpiaci informá-

zetésének csúszása komoly versenyképességi

ciós szolgáltatásaik és piacszervező tevékeny-

hátrányt (devizaváltásból adódó veszteségek,

ségük kiépítésében.

banki jutalékok, „házon belüli” költségek stb.)
okoz. Magyarország jelenleg egyetlen euró-

Az európai közös pénz, az euró mielőbbi beve-

bevezetési feltételt sem teljesít. Elemzői véle-

zetése hazánk hosszú távú érdeke. Magyaror-

mények és nemzetközi pénzintézetek szerint

szág a maastrichti kritériumokhoz az 1990-es

hazánk a velünk csatlakozott országok közül leg-

évek közepétől 2002-ig folyamatosan közelí-

utolsóként, csak 2014-ben használhatja az euró-

tett. Az azóta követett elhibázott gazdaságpoli-

pai közös pénzt.

tika miatt a 2002-ben tervezett 2007-es bevezetésről lemaradtunk, ami a Magyar Nemzeti

Olyan államot kívánunk, amely képes meg-
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védeni, és támogatni polgárait. Olyat, amely

A gazdaság életében az állam elsősorban ösz-

nem lebénítja, hanem felszabadítja a társada-

tönző, támogató, szabályozó és stratégiai fejlő-

lom erőit. Olyan államra van szükségünk, amely

dési irányokat kijelölő szerepet vállal.

a polgárok igényeiből indul ki, és biztosítja a

A polgári gazdaságpolitika ezen túlmenően

feltételeket a polgárok öntevékenységéhez.

alapvető fontosságúnak tartja, hogy az állam

A huszonegyedik század polgári állama lemond

a gazdaság valamennyi szereplőjének stabil,

olyan gazdaság- és társadalomszervezési fel-

kiszámítható partnere legyen, tervezhető, több

adatairól, amelyeket a polgárok és közösségeik

évre előretekintő hátteret nyújtson. A Fidesz

„A gazdaság életében az állam elsősorban ösztönző, támogató,
szabályozó és stratégiai fejlődési irányokat kijelölő szerepet vállal.”
el tudnak látni. Cselekvőképességénél fogva

álláspontja szerint az állam szerepvállalása és

ugyanakkor hatékonyan vállalja azokat a fel-

a gazdasági érdekcsoportoktól független sza-

adatokat, amelyek meghaladják a polgárok

bályozó szerepének megerősítése elengedhe-

és közösségeik erejét.

tetlenül szükséges a verseny és a demokrá-

Az állam csak ott és annyiban avatkozik be a

cia szabályainak megteremtésében, valamint

versenyfolyamatokba, ahol és amennyiben

érvényesítésében. Állami segítség nélkül nem

e fellépés nélkülözhetetlen. Akkor, ha az állam

kaphatnak erőre azok a gazdasági, társadalmi

szerepvállalása nélkül a magyar vállalkozások

folyamatok, melyek a jól működő piacgazdaság

jelentős versenyhátrányba kerülnének, vagy

és demokrácia alapjait jelenthetik.

ahol a piaci folyamatok a kormányzat társadalompolitikai céljait közvetlenül veszélyeztetik.

Az állam minden közüzemi szolgáltatás ese-

Gazdasági növekedés és szociális biztonság
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tén köteles a fogyasztók védelmét biztosítani

lógiai parkok, vállalkozói hálók, beszállítói

és a természetes monopóliummal való vis�-

kapcsolatok szervezését, az oktatást, a kép-

szaélés lehetőségét megakadályozni. A ható-

zést, a tanácsadást. Segítjük azokat a nem

sági (állami, önkormányzati) árszabályozás jogát

állami intézményeket, melyek szervezési és

fenn kell tartani, a közüzemi díjak indokolatlan

információs feladatokat láthatnak el. A kis-

emelkedésének megakadályozása érdekében

és középvállalkozások közül kiemelt szerepet

szigorú korlátok közé kell szorítani az áremelés

szánunk az innovatív, technológia-intenzív

mértékét. A közüzemi vállalatoktól megkövetel-

termékeket gyártó vállalkozásoknak. A Fidesz

jük, hogy átlátható számlázási rendszert alakít-

lendületet ad a kis- és a középvállalati szféra

sanak ki: minden fogyasztónak jogában áll meg-

fejlődésének, mely során magas szintű

tudnia, mikor, mennyit és miért kell fizetnie, és

műszaki tudásra és szakképzett munkaerőre

ezért milyen szolgáltatást kap. Megszüntetjük

épít. A viszonylag gyors fejlődésre képes

a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

kis- és középvállalati szektor „alulról” növekedve szerves (beszállítói) kapcsolatba lép

Célunk a kis- és középvállalatok megerősí-

az országba betelepedett nemzetközi nagy-

tése. Adóterhek mérséklésével, egyszerűsí-

vállalatokkal, egyensúlyt javít, és belső piacot

tett adminisztrációval, kedvezményes hite-

bővít. Ezáltal a gazdaság exportképessége is

lekkel, állami megrendelésekkel javítjuk e

nő. A kis- és középvállalati szektor fejlesztése

szektor működési feltételeit. Növeljük a kis-

egyaránt szolgál szociálpolitikai és társada-

és középvállalkozások fejlesztésére fordított

lompolitikai célokat is. Az álláshelyek szá-

támogatásokat, de nem csupán a finanszí-

mának bővülése lényegesen javít a keresők

rozási problémákra koncentrálunk. Állami

és eltartottak arányán, növeli a társadalom

intézmények hálózatával segítjük a techno-

rendelkezésére álló jövedelmet, és a fogyasz-
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tás növekedésén keresztül maga is piacot és

ket, alapítványokat és magánvállalkozásokat,

álláshelyeket teremt.

amelyek a kis- és középvállalkozások meg-

Törekedni fogunk arra, hogy a vállalkozásfej-

erősítését szolgálják. Segítséget kell nyújtani

lesztő intézmények és pénzintézetek segítsék

abban is, hogy a környező országokban is

a még talpon maradt mikrovállalkozásokat

megjelenhessenek, főleg az azonos nyelvből

– amennyiben törekvéseik erre irányulnak

eredő előnyöket kihasználva.

– kisvállalkozásokká, a kisvállalkozásokat

Továbbfejlesztjük a vállalkozáserősítő programo-

pedig középvállalkozásokká fejlődni. Ezt a

kat is, hogy növekedjék a hazai és a nemzetközi

„Továbbfejlesztjük a vállalkozáserősítő programokat is, hogy növekedjék a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt versenyképes
vállalkozások száma és aránya, valamint a kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő képessége.

”

célt szolgálhatják speciális – a kis- és közép-

piacokon egyaránt versenyképes vállalkozások

vállalkozások igényeinek megfelelő – kedvez-

száma és aránya, valamint a kis- és középvállal-

ményes tőkejuttatások, hitelek, inkubátor-

kozások munkahelyteremtő képessége.

házak, információs és tájékoztató központok,

Az OECD országok tapasztalata egyértel-

tanácsadó irodák, üzleti szolgáltatást nyújtó

műen mutatja, hogy a kis- és középvállalatok

vállalkozások. Nem kizárólag állami intéz-

kiemelt szerepet játszanak a gazdasági ver-

ményeknek kell ellátni ezt a feladatot, de az

senyképesség erősödésében. A kis- és köze-

államnak támogatnia kell azokat a bankokat,

pes méretű vállalkozások akkor sikeresek, ha

önkormányzatokat, társadalmi szervezete-

innovatívak, és a sikeres innováció döntően

Gazdasági növekedés és szociális biztonság
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a szakképzés és a minőségvédelem eszközeivel alkalmassá tegyük a hazai vállalatokat

A vállalkozók érdekében módosítjuk az áfa-

a beszállítói, bedolgozói és kooperációs sze-

befizetés szabályait. Törvényi garanciákat

repkörre. Az állam aktív szerepet vállalhat

vezetünk be az állam áfa-visszafizetési köte-

a tárgyalópartnerek, ajánlatok közvetítés-

lezettségeire, az állami megrendeléseknél

ében is. A nagyvállalatokkal együttműködve

a késedelmes fizetés felszámolására. Fel-

kell megoldást találni a beszállítói, alvállal-

gyorsítjuk az uniós támogatások kifizetését.

kozói kapcsolatok élénkítésére. A hazai mul-

A lánctartozás problémájának hosszú távú

tinacionális vállalatoknak ugyanis ugyan-

kezelése érdekében támogatjuk a közbeszer-

olyan érdeke a megbízható helyi beszállítói

zési ajánlati normák bevezetését, minősített

kör megteremtése, mint az államnak és az

alvállalkozói láncok szervezését, valamint

állampolgároknak. A vállalkozás szabad-

a kisvállalkozások számára a kedvezménye-

ságát korlátozó gazdasági monopóliumok-

sen elérhető, piaci alapú kockázatkezelő esz-

kal szemben minden törvényes eszközzel

közök megteremtését.

fel kell lépni.

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy
a nagyvállalatok minél jobban integrálódja-

Célunk, hogy, a vállalatok társadalmi fele-

nak az ország gazdaságába. A külföldi befek-

lősségvállalása előtt álló akadályokat elhá-

tetők nagy része nem is zárkózik el ettől,

rítsuk. A politika minden lehetséges eszkö-

sőt, kifejezetten keresi a kapcsolódási pon-

zével elősegítjük a cégek ilyen téren kifejtett

tokat és az integrációs lehetőségeket. Alap-

tevékenységét. Hisszük, hogy korunk gazda-

vető nemzetgazdasági érdek, hogy a vál-

sági, társadalmi és környezeti kihívásaira csak

lalkozásfejlesztés, az innovációs politika,

úgy tudunk megfelelő választ adni, ha együtt
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tudunk működni a versenyszféra azon szerep-

programja. Ezzel a politikával lehetőség nyílik

lőivel, akik eddig is élen jártak a CSR minél

arra, hogy jelentősen bővüljön a foglalkozta-

kiterjedtebb alkalmazásában.

tottak köre. További erőfeszítéseket teszünk
a foglalkoztatás és a munkanélküliség területi

Gazdaságpolitikánk kulcsa a foglalkoztatás

különbségeinek csökkentése, kiegyenlítése

növelése. A következő kormányzati ciklusra

irányában. Az ipari és szolgáltatásalapú beru-

jutó uniós támogatási források felhaszná-

házások állami támogatásánál, a hírközlési és

lásával olyan programot indítunk el, amely

informatikai hálózatok bővítésének ösztönzé-

közvetlenül támogatja az új munkahelyek

sekor, a közmű- és közútfejlesztéseknél, vala-

létesítését. Ahhoz, hogy utolérjük az unió 64

mint az autópálya-építési program megvaló-

százalékos átlagos foglalkoztatottsági szintjét,

sításánál a jövőben is arra törekedünk, hogy

Magyarországnak hét százalékponttal kellene

elsősorban az ország felzárkózást igénylő

emelnie a foglalkoztatottsági rátáját.

térségeiben hozzunk létre új munkahelye-

„El kell érnünk, hogy aki akar, tudjon munkát vállalni.”
El kell érnünk, hogy aki akar, tudjon munkát

ket. Minél előbb sikerül ezeket a térségeket

vállalni. Olyan gazdaságpolitikát kívánunk

is bekapcsolni az ország gazdasági vérkerin-

folytatni, mely új munkahelyeket teremt,

gésébe, annál gyorsabban dolgozhatják le

amely törekszik a minél teljesebb foglal-

az évtizedes lemaradást. Ezen felül a követ-

koztatás megvalósítására. A Fidesz prog-

kező években az új munkahelyek teremtése

ramja a vállalkozások terheinek mérséklésén

mellett erősítjük a meglévő munkahelyek

keresztül megvalósuló munkahelyteremtés

megtartásának esélyét.

Gazdasági növekedés és szociális biztonság
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A gazdaságpolitikánk végső célja, hogy növel-

ösztönzésével kedvezően befolyásolhatjuk

jük a polgárok jólétét és ezáltal megteremt-

a munkanélküliséget. A részmunkaidős fog-

sük Magyarország gazdasági felzárkózásá-

lalkoztatással elsősorban a nők, a gyermekes

nak alapját. A munkaalapú gazdaságpolitika

anyák, a fogyatékkal élők és a felsőoktatás-

megvalósítása érdekében Új Széchenyi Tervet

ban tanulók számára biztosítunk lehetősé-

indítunk. Az Új Széchenyi Terv négy fő pillére:

geket. A 45 év feletti nők és az 50 év feletti

• a munkaadók által fizetett adó- és járulék

férfiak elhelyezkedését járulékkedvezmén�-

terhek csökkentése,

nyel segítjük.

• az infrastruktúra fejlesztése,

A Fidesz előtt a jövőben is az a feladat áll,

• a kis- és középvállalkozások támogatása, és

hogy tovább keresse és feltárja mindazokat

• közvetlen munkahelyteremtő, foglalkozás-

a lehetőségeket, amelyekkel a szegénység

bővítő programok.

visszaszorítható, illetve elhárítsa mindazokat
a múlt terhes örökségéből ránk maradt aka-

Támogatjuk az úgynevezett atipikus foglal-

dályokat, amelyek sokak előtt még ma is útját

koztatást (részmunkaidős foglalkoztatás),

állják a munkából való boldogulásnak. Ezért

és továbbfejlesztjük a speciális foglalkozta-

fontos kibővíteni és az igénylők számára még

tási programokat (pályakezdők, fogyatéko-

elérhetőbbé tenni az átmeneti munkale-

sok, távmunka). Álláspontunk szerint az állam

hetőséget biztosító közmunkaprogramokat

fokozottabb kötelezettségvállalásával jelen-

is. Ebben nagyobb szerepet kell kapniuk az

tős előrelépés valósulhatna meg a részmun-

önkormányzatoknak, amelyek érdekeltségét

kaidős foglalkoztatásban. Biztosítjuk a tel-

növelni szükséges az ilyen célú programok

jes és a részmunkaidős foglalkoztatás közti

szervezésében.

átjárhatóságot. Hisszük, hogy a részmunkaidő
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Tovább növeljük a meglévő munkahelyek

talanságok megakadályozását kell szolgálnia.

biztonságát is. Folytatni kívánjuk a „segély

Sokat segíthet, ha az állam megfelelő támo-

helyett munkahelyet” és a „hal helyett hálót”

gatást nyújt a pályakezdő fiatalokat szakkép-

elv alkalmazását. Az oktatási és képzési rend-

zettségüknek megfelelő munkakörben alkal-

szer fejlesztésével pedig azt kell elősegíte-

mazó munkaadóknak.

nünk, hogy a felzárkózó térségekben élők is
hozzájussanak a versenyképes tudás meg-

A gazdasági bajok orvoslása a helyes diag-

szerzésének lehetőségéhez.

nózis felállításával kezdődik. A kormány

A munkaerőpiac rugalmatlansága miatt, a

felelőtlen gazdálkodásának árát a gazdaság

roma társadalomra tekintettel, erősíteni kell

szereplőivel fizetteti meg. A szocialista-sza-

a családi gazdaságok kialakítását, valamint a

baddemokrata kormányzati politika követ-

szezonális munkavégzés lehetőségét.

keztében az adó- és járulékterhek elvisel-

A munka becsületének helyreállításában

hetetlenül megnövekedtek. Az Európai Unió

fontos szerepe van a korszerű és hatékony

országain belül hazánkban az egyik legmaga-

„Az adórendszer terheinek csökkentésével és az adóbürokrácia
egyszerűsítésével szövetséget kínálunk a polgároknak.”
munkaerő-piaci ellenőrzésnek. Az ellenőrzés

sabb az átlagbért terhelő adó- és járulékter-

megújított rendszerének elsősorban a mun-

helés. A vállalkozásokat terhelő magas befi-

kavállalók kiszolgáltatottságának csökkenté-

zetési kötelezettségek versenyképtelenné

sét és a munkaadók által elkövetett szabály-

tették a hazai gazdaságot, a kis- és közepes

Gazdasági növekedés és szociális biztonság
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vállalkozásokat. A gazdaság fejlődése csak

és ha a magas adókulcsok miatt a jogkövető

akkor lehet egészséges, ha a társadalom

vállalkozó szinte garantáltan tönkremegy.

közép- és hosszútávú érdekeit is szolgálja.

A célzottan végrehajtott adócsökkentéssel,

Az üzleti szektort és a vállalkozásokat érintő

az adóalap szélesítésével még növelhetőek

adóteher, különösen a 2006 szeptemberétől

is az állam bevételei. Az adórendszer ter-

bevezetett tűzoltó intézkedéseknek köszön-

heinek csökkentésével és az adóbürokrácia

hetően, nemzetközi összehasonlításban is

egyszerűsítésével szövetséget kínálunk a pol-

meglehetősen magas. Ez mind a gazdasági

gároknak. Ennek érdekében elsősorban az

növekedésre, mind a foglalkoztatásra vissza-

élőmunka terheit mérsékelnénk, mely foglal-

tartó erővel hat.

koztatottság-bővítő hatású. A élőmunkát terhelő adók csökkentése és a nagyságrendileg

A stagnáló gazdaság jelentette helyzetből

egyszerűbb adóelszámolás révén az adózást

kilábalni csak olyan gazdaságélénkítő intéz-

ma elkerülő gazdaság teljesítményének egy

kedésekkel lehet, amelyek a gazdasági és

jelentős része is ki fog fehéredni.

a társadalmi stabilitást egyaránt szolgálják.
Véleményünk szerint létezik olyan vállalko-

Megteremtjük a családbarát adózás fel-

zásbarát gazdaságpolitikai eszköztár, amely

tételeit. A jelenlegi adórendszer egyértel-

megerősíti a hazai kis- és középvállalkozáso-

műen hátrányos helyzetbe hozza a csalá-

kat, s fellendíti bedolgozói tevékenységüket.

dokat, hiszen nem veszi figyelembe, hogy

Mindehhez kiszámítható gazdasági jogsza-

az adózott jövedelem hány ember eltar-

bályok és elviselhető mértékű adókulcsok

tását szolgálja. Ennek az igazságtalanság-

szükségesek. Nem várható jogkövető maga-

nak a kiküszöbölése érdekében a Fidesz –

tartás, ha a jogszabályok havonta változnak,

Magyar Polgári Szövetség fokozatosan áttér
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a családbarát adózás mechanizmusára,

Megalkuvás nélkül és határozottan kell fel-

amelynek keretében nemcsak az adóköte-

lépni a fekete- és a szürkegazdaság, vala-

les jövedelem, hanem az eltartottak száma

mint a korrupció ellen. A Magyar Nemzeti

is beszámításra kerül.

Bank számításai szerint a rejtett jövedel-

Ha egy adórendszer rosszul működik, idővel

mek nagysága eléri az 1000 milliárd forin-

általánosabbá válik a vele szembeni ellenállás.

tot, míg a feketegazdaság mértékét a GDP

Ezt bizonyítja a jelenlegi adórendszer, amely-

25–30 százalékára becsülik a szakértők.

nek a kijátszása a közvélemény szemében sok-

A kormány sikertelenül küzd a feketegazda-

kal inkább erkölcsi virtus, mint a társadalmat,

ság ellen, mert a valós okok megszüntetése

azaz valamennyiünket károsító bűn. A tisz-

helyett csupán nyilatkozat-kampányt folytat

tes munkából szerzett jövedelmekhez kötött

az ügyben. A feketegazdaság elleni küzde-

adókedvezmények átgondolása, valamint az

lem érdekében szigorú lépéseket kell tenni

adóterhelés csökkentése révén azokat is érde-

a korrupció visszaszorításával, a bürokrácia

keltté lehet tenni a közös terhekből rájuk jutó

leépítésével és az adócsökkentések eszkö-

rész viselésében, akik ma még szívesebben

zével. Programunk a kifehérítés programja.

bújnak ki azok teljesítése alól.

A legális szféra kiszélesítése forrása lehet a

A tisztességes munkából élő polgárok igénye-

gazdasági növekedésnek, a költségvetési

ihez és jogos elvárásaihoz igazodva az admi-

bevételek növelésének, s egyben bővíti

nisztráció további egyszerűsítése és kor-

a hivatalosan foglalkoztatottak táborát.

szerűsítése, továbbá az APEH által nyújtott

A közlekedési hálózatok fejlesztése a gaz-

díjtalan, adózást segítő informatikai szolgál-

dasági felemelkedés alapvető feltétele.

tatások fejlesztése is szükséges.

A közúti közlekedés területén jelentős súlypont-áthelyezésre van szükség. A fejlesztések
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súlypontját a főutak településeket elkerülő

az épületek és utak állapotáról megjelent

szakaszainak megépítésére, valamint a meg-

szakértői véleményekből. E terhek jelentős

lévő úthálózat fenntartási munkáira helyez-

része az átmenő forgalomból adódik, elke-

zük át. A közutak egynegyede rossz minő-

rülő utak építésével sokat tehetünk a városi

sítésű, egytizede pedig balesetveszélyes.

életminőség javításáért. A városi élet nél-

A busztársaságok járműállománya is rohamo-

külözhetetlen eleme a megfelelő színvonalú

san öregszik, a buszközlekedés hiányosságai

tömegközlekedés. Évtizedes elmaradásokat

különösen a kistelepüléseken élőknek gyak-

kell pótolnunk, jelentős beruházásokra van

ran komoly nehézségeket okoznak.

szükség. Az infrastuktúra javítása mellett

Az elkerülő utak szükségességét jól mutatja,

szemléletváltásra is szükség van, a különböző

hogy a városi környezeti ártalmak előidézői

közlekedési vállalatok működésének össze-

között jelenleg a közlekedés tölti be a legna-

hangolásával, az átszállási kapcsolatok javítá-

gyobb szerepet. A jelentős forgalom lebo-

sával azonos költségvetési ráfordítás mellett

nyolítására szerkezetük miatt alkalmatlan

is lényegesen színvonalasabb szolgáltatást

településeken a zsúfoltságból (munkaidő-ki-

kaphatnának az utasok.

esésből, balesetekből), levegőszennyezésből,
az állandó zajterhelésből, a forgalom által

A magyar vasút másfél évszázados működé-

keltett, az épületeket megrongáló rezgés-

sének mélypontján van. A megoldás azonban

ből eredő károk jelentősen megnövekedtek

nem a privatizáció, ellenkezőleg: a vasutat

az utóbbi években, évtizedekben. Mindez

a magyar állam tulajdonában tartjuk, mert a

jól kiolvasható többek között a betegségi

biztonságos vasúti szolgáltatás állami fele-

statisztikákból (asztma, allergiák, légúti

lősség. A vasútvonalak bezárása helyett fej-

megbetegedések számának növekedése),

lesztésekre van szükség, a nemzetközi fővo-
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nalakon el kell érnünk a 160-200 km/h-ás

EU követelményeknek megfelelő biztonsági

sebességet, folytatnunk kell a vasúthálózat

rendszert

villamosítását. Azokon a vasúti vonalakon,

• a tömegközlekedés társadalmi szerepe,

melyeken az áruforgalom gyakorlatilag meg-

valamint a környezet védelme érdekében

szűnt, és a személyforgalom csak rendkívül

a kötöttpályás (vasúti) személyszállítást a

alacsony színvonalon tartható fenn, regio-

bevételcentrikus vállalati üzem helyett valódi

nális társaságok létrehozását ösztönözzük.

közszolgáltató üzemként kell működtetni

A jelenlegi kormánynak nincs vasútfejlesztési,

• a szolgáltatási színvonalat, valamint az

fenntartási stratégiája. Napjainkat ötletsze-

ésszerű gazdálkodás követelményeit köz-

rűség, szakmai és gazdasági logikát nélkülöző

szolgáltatási szerződés keretei között kell

elaprózott fejlesztések jellemzik.

szabályozni, melyben egyértelműen meg

A magyar vasút szétesett, működőképes

kell határozni az ágazat számára a költség-

egységeit eladták, illetve jelenleg is árulják

vetésből juttatott működési és fejlesztési

(cargo, vontatási üzem). A „reform” kevés,

finanszírozás mértékét is

a magyar vasutat újjá kell építeni.
Szükség van a polgári kormány által már megEnnek során figyelembe kell venni

kezdett vasúthálózat-korszerűsítési program

• az uniós tagságból eredően a pályavasút

folytatására, újabb InterCity vonatok üzembe

független, mindenki számára hozzáférhető

helyezésére és a pályadiagnosztikai rendszer

rendszeréhez kell illeszteni a lakosság és

modernizálására. Jelenleg a nemzeti vasút-

a gazdaság számára nélkülözhetetlen szárny-

társaság pályahálózatát és eszközállományát

vonalakat és térségi hálózati elemeket,

az általános elöregedettség jellemzi, hiszen

• az egész hazai hálózaton biztosítani kell az

az eszközök mindössze 15%-a értékelhető
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korszerűnek. A kormány leállította a gyors-

vekre, hiszen a projektekbe való bekapcsoló-

vasút-hálózat kiépítésére irányuló, a polgári

dás már középtávon is jelentős többletforrást

kormány alatt elindított tervezési munkákat.

jelent az ország számára.

Ezzel helyrehozhatatlan mulasztást követtek el, hiszen az Európai Unió támogatásával

A Fidesz támogatja az otthonteremtést.

megépülő kelet-nyugati gyorsvasúthálózat így

A lakásépítések fellendülése egyszerre élén-

nagy valószínűséggel ki fogja kerülni Magyar-

kíti a gazdaságot, csökkenti a munkanélküli-

országot. Beruházások és fejlesztések hiányá-

séget, és megoldást kínál egy sor társadalmi

ban a pályavasutak értéke folyamatosan rom-

problémára. A gazdaság kifehérítése miatt is

lik, ezáltal a társaság a saját tőkéjét éli fel.

javasoljuk, hogy a szociális célú lakásépítés áfájának kulcsa a jelenlegi 20 százalékról az Euró-

A vasúti közlekedés fejlesztése kiemelt nem-

pai Unió által megengedett legalacsonyabb

zeti célkitűzés. Az Európai Unió közlekedési

szintre, 5 százalékra csökkenjen. A szociális

infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos irány-

lakásépítéshez, valamint a lakásfelújításokhoz

elvei komplexen kezelik az egyes országok

kapcsolódó szolgáltatások áfáját is a jelenlegi

projektjeit, ezért alapvető érdekünk, hogy

20 százalékról 5 százalékra csökkentjük.

a társfinanszírozásban létrejövő új beruházásoknál megkülönböztetett figyelmet fordít-

Energiapolitikánk alapja: diverzifikáció, ver-

sunk a kombinált fuvarozásra és a közlekedési

seny és ellátásbiztonság. Magyarország az

hálózatok országok közötti összekapcsolására.

ellátás szempontjából kiszolgáltatott, az elmúlt

Ez különösen érvényes a TEN-projekteken

időszak meggondolatlan kormányzati privatizá-

belül a korridor-országokkal kapcsolatos ún.

ciós politikája tovább rontott a helyzetünkön.

quick start (gyors kezdésű) közlekedési ter-

A villamoserőművek és a szolgáltató vállatok
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jelentős részének privatizációja, a hálózat kon-

nem jutott egyetértésre. A tagállamok között

cepciótlan fejlesztése nyomán fellépő problé-

alapvető különbség tapasztalható a földrajzi

mák csak egy új nemzeti energiastratégia meg-

adottságok, vagy éppen az energiahordozó

alkotásával kezelhetők. Ennek során szükséges

készletek tekintetében.

az állam feladatának újrafogalmazása, illetve az

A Fidesz olyan közös európai energiapolitikát

„A Fidesz olyan közös európai energiapolitikát szorgalmaz, amely

garantálja az ellátás biztonságát, az Unió beszerzési forrásainak bővítését, a kiszámítható és megfizethető árakat, továbbá az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának mérséklését, a természeti környezet
megőrzését és az energiafelhasználás ésszerűsítését.

”

energiafelhasználás optimalizálása. Támogatni

szorgalmaz, amely garantálja az ellátás biz-

fogjuk az energiatakarékos építési technoló-

tonságát, az Unió beszerzési forrásainak bőví-

giák, valamint a környezetbarát fűtési rendsze-

tését, a kiszámítható és megfizethető árakat,

rek széles körben történő alkalmazását.

továbbá az üvegházhatást előidéző gázok
kibocsátásának mérséklését, a természeti

A magyar energiastratégiát a globális válto-

környezet megőrzését és az energiafelhaszná-

zások és a nemzeti adottságok, célkitűzések

lás ésszerűsítését. Gyökeres változás azonban

alapozzák meg. Ott, ahol létezik közös euró-

csak a korszerű technológiák reálgazdaságban

pai energetikai törekvés, azt figyelembe kell

történő elterjedésétől várható. Uniós és hazai

venni. Ugyanakkor az is világos, hogy az Euró-

források megfelelő allokációjával elérhető,

pai Unió az energetika területén mindezidáig

hogy az egységnyi GDP előállításához szüksé-

Gazdasági növekedés és szociális biztonság

ges, az Európai Unió átlagánál ma még kétszer, egyes elemzők szerint háromszor annyi
energia-felhasználást folyamatosan mérsékeljük. A szabályozás oldaláról a rendszerillesztés (különös tekintettel az alternatív energiaforrások növekvő szerepére), az árpolitika
körültekintő alkalmazása, s a hazánkban szűk
keresztmetszetként jelentkező kapacitás-szűkősség feloldása a jövő feladata.

A XXI. század elejére a világ szembesült azzal
a ténnyel, hogy az ipari forradalomtól kezdődően az energiatermelési folyamat, a szén
és szénvegyületek, elsősorban a szénhidrogének, a kőolaj és a földgáz elégetése olyan
mennyiségű szén-dioxidot juttatott a levegőbe, mely már a természeti környezet tartós
és nagymértékű károsodását okozza. Nyilvánvalóvá vált, hogy a globális klímaváltozást az
emberi tevékenység okozza. Radikálisan csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok
légkörbe jutó mennyiségét.
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Siker és
szolidaritás
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség az általa képviselt politikai
értékek körében kiemelt hangsúlyt helyez a szociális felelősség
gondolatára, amelynek lényege az egyéni szabadság tisztelete
és az esélyegyenlőség előmozdítása. Olyan gazdaságot és társadalmat akarunk, ahol az anyagi és szellemi javakért, a társadalmi szerepekért folytatott versenyben a rátermettség és a
tehetség dönt. Olyan politikára van szükség, amely szolidáris a
nehézséggel küszködőkkel, ugyanakkor elhárítja az akadályokat
azok elől, akik önerőből képesek az előrejutásra, azaz a sikert
és a szolidaritást egyszerre szolgálja.
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A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség stratégiai célja egy átfogó családtámogatási
program megalkotása. Célunk, hogy e
programmal megkönnyítsük a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, és garantáljuk az édesanyák számára, hogy ne kelljen
választaniuk a karrier és a család között.
Fontosnak tartjuk, hogy az Országgyűlés
az Alkotmányban rögzítse: az állam a közjóhoz, a nemzet gyarapodásához való hozzájárulásnak tekinti a gyermekvállalást és
a gyermeknevelést, és ezt érvényesíti az
adójogszabályokban is. Álláspontunk szerint a személyi jövedelemadózás mellett
biztosítani kell a családbarát jövedelemadózás választásának lehetőségét is mindazok számára, akik gyermeke(ke)t nevelnek és tartanak el.
A családbarát adózás megteremtése
azt célozza, hogy az adórendszer vegye
figyelembe, ha valaki a jövedelméből
gyermeket nevel. Meggyőződésünk, hogy
a családi támogatásoknak nagy sze-
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repe van a szegénység megelőzésében,

Célunk, hogy a gyermekvállalás ne

a jövendő generációk egészséges fejlődé-

jelentsen szegénységi kockázatot a csa-

sének biztosításában, és a katasztrofális

ládok számára. Célunk továbbá, hogy

demográfiai helyzet javításában. A csa-

a családpolitika egyúttal egy átfogó

ládbarát adózás bevezetésével helyre-

védelmi rendszert jelentsen, ami magá-

állítjuk a szocialista-szabaddemokrata

ban foglalja a családbarát környezet

kormány által megszüntetett gyerme-

kialakításától az otthonteremtés feltéte-

„A személyi jövedelemadózás mellett biztosítani kell a családbarát
jövedelemadózás választásának lehetőségét is mindazok számára, akik
gyermeke(ke)t nevelnek és tartanak el.”
kek után járó adókedvezmények rend-

leinek megteremtésén keresztül az úgy-

szerét. Központi támogatással ösztö-

nevezett család- és munkahelyprogramo-

nözzük a települési önkormányzatokat

kat, a gyermekek napközbeni ellátásának

a születendő gyermekek részére biztosít-

biztosítását, a családsegítő és mentá-

ható megtakarítási kötvények kibocsá-

lis szolgáltatásokat, a szocio-medikális

tására. Kormányra kerülve visszaállítjuk

rendszerek működtetését, az esélynö-

a tartósan beteg gyermekek ápolására-

velő iskolarendszer kialakítását, a csa-

gondozására biztosított méltányossági

ládok védelmét, összetartozását segítő

gyermekgondozási segélyt a gyermek

közösségi, civil segítő kezdeményezé-

18. életévének betöltéséig.

sek támogatását.
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A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség meg

A Gyes méltányossági igénybevételén túl

győződése, hogy a hatékony családpolitika

újraszabályozzuk az ápolási díj rendszerét.

elképzelhetetlen a nők társadalmi helyze-

A családsegítő intézmények fejlesztésekor

tének átfogó javítása nélkül. Ezért alap-

mind nagyobb hangsúlyt kap a tanácsadási

vető fontosságú az anyaság szerepének

tevékenység, a szolgáltatásközvetítés és az

elismerésére a megfelelő jogszabályi kör-

együttműködés elvén alapuló koordináció,

nyezet kialakítása. Adókedvezményekkel

valamint az előrejelző-megelőző szerep

ösztönözzük a családbarát munkahelyeket.

megerősítése.
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Kiemelten támogatjuk a fogyatékos gyer-

családsegítő programokkal támogatja

mekeket nevelő családokat. A Fidesz –

a nehéz helyzetbe került gyermeküket

Magyar Polgári Szövetség a támogatási

egyedül nevelő családokat. Kiemelten

rendszer továbbfejlesztése során kiemelt

fogjuk támogatni a részmunkaidős foglal-

figyelmet fordít a fogyatékos vagy súlyo-

koztatás elterjedését ezekben a család-

san beteg gyermeküket, illetve felnőtt

típusokban. Költségvetési normatívával

családtagjaikat családban gondozó, ellátó

támogatjuk a szülő és a gyermek érde-

családok helyzetének javítására, hiszen a

két egyaránt szolgáló bölcsődei és óvo-

fogyatékkal élőknek még inkább szükségük

dai intézmények férőhelyeinek bővítését.

van a biztos háttérre és gondoskodásra,

Növelni fogjuk a kisgyermekekkel fog-

amelyet elsősorban a család biztosíthat

lalkozó szakmák (védőnő, óvónő) anyagi

számukra. Kormányra kerülve fokozott

és erkölcsi megbecsülését.

figyelmet fordítunk arra, ha a családok

Olyan eredményorientált családpoli-

fogyatékos ikergyermekeket nevelnek.

tikában gondolkodunk, amely szoros
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összhangban van a gazdaságpolitikával,

Kötelességünk a nyugdíjak reálértékének

ugyanakkor fenntartja a családtámogatási

megőrzése, a gyermekneveléssel töltött

ellátások alanyi jogosultságát, és nem

éveket be kell számítani az öregségi ellá-

csorbítja a szociális piacgazdasági érde-

tásokba. Az állami nyugdíj hosszú távú

keket, valamint nincs alárendelve a pénz-

fenntarthatósága érdekében alapvető

ügyi szükségdöntéseknek.

fontosságú a járulékfizetési hajlandóság növelése. Biztosítani kell a magán-

Kiszámíthatóvá és rugalmassá tesszük

nyugdíj-pénztárakból való visszalépést

a nyugdíjrendszert. Tesszük ezt annak

az állami nyugdíjrendszerbe. Kormányra

érdekében, hogy a munkavállalók a járu-

kerülve a nyugdíj mellett munkát válla-

lékbefizetésükkel arányos nyugdíjra szá-

lóknál eltöröljük a nyugellátás összegé-

míthassanak a jövőben, ami egyúttal

nek a munkabérrel történő összevonását

ösztönzőleg hat majd a járulékbefizetési

az adóelőleg megállapításánál. A nyug-

hajlandóságra is, így növelve a nyugdíj-

ellátása mellett dolgozó ember az évi

rendszer stabilitását. A rugalmasságra

járulékterheivel arányos nyugdíjemelést

„Kötelességünk a nyugdíjak reálértékének megőrzése.”
azért van szükség, hogy „járulék-folyó-

kell, hogy kapjon. A korkedvezményre

számlája” ismeretében mindenkinek

jogosító munkakörben foglalkoztatottak

lehetősége legyen annak eldöntésére,

után fizetendő „korkedvezmény-bizto-

hogy mikor és milyen feltételekkel kíván

sítási járulékot ” eltöröljük, ugyanakkor

nyugdíjba vonulni.

pontosítjuk az ilyen típusú munkakörök
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rendszerét és a korkedvezményes nyug-

kell helyezni az idősotthonokba kerü-

díjba vonulás feltételeit.

lés feltételrendszerét. Olyan hosszú távú

Hosszútávon, legalább két évtized alatt,

intézmény-finanszírozási rendszert kell

a fokozatosság figyelembevételével hatá-

kidolgozni, amely egyszerre szolgálja

rozzuk meg a nyugdíjkorhatárt. Kor-

a fenntartó, a működtető és az intézmény-

mányra kerülve kidolgozzuk a négy évti-

ben élő idős emberek érdekeit. Ennek

zednél hosszabb szolgálati időt szerzett

érdekében az állami normatívákat, a sze-

munkavállalók korhatár alatti nyugdíjba

mélyi térítési díjat és az egyéb szociális

vonulásának feltételeit. Célunk, hogy a 40

ellátásokat összehangoljuk. A térítési díja-

évet ledolgozó nők életkortól függetlenül

kat az idős emberek valós jövedelmi viszo-

nyugdíjba mehessenek.

nyai alapján kell meghatározni és a szoci-

Átalakítjuk azokat a szociális jellegű,

ális ellátórendszerekben egymásra épülő

de nyugdíjszerű ellátásokat – rendszeres

támogatási rendszert kell kidolgozni.

szociális járadék, átmeneti és rokkantsági járadék –, amelyek a mai viszonyok

Nagyobb megbecsülést biztosítunk

között alkalmatlanok a létminimum fel-

a szociális munkát végzők számára.

tételeinek biztosítására. Újrafogalmazzuk

Nem fogadhatjuk el, hogy alacsony bére-

és méltányosabbá tesszük a közgyógyel-

zés miatt a segítő szakmákban dolgozók

látás kereteit.

ma éppúgy rászorulók, mint a szociális

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

szolgáltatást igénybe vevők. Ezért kor-

meggyőződése, hogy minőségileg és

mányra kerülve már középtávon javítjuk

mennyiségileg is fejleszteni kell az „idő-

a segítő tevékenységet folytatók általá-

sek otthona” hálózatot is. Új alapokra

nos munkafeltételeit, rekreációs szabad-
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ságot biztosítunk számukra. A szociális

számára is lehetőséget biztosít a méltó

munkások etikai kódexét kiterjesztjük

életvitelhez.

minden szociális szolgáltatóra. Támogat-

Az eltérő szükségletekre tekintettel a

juk egy etikai bizottság létrehozását az

vak fiatalok tanulásához, pályakezdésé-

etikai kódex végrehajtása és betartása

hez informatikai eszközöket, a siketek

érdekében. Jogszabály-módosítással pon-

és nagyothallók részére térítésmentes

tosítjuk az e területen dolgozók képesí-

internet-hozzáférést fogunk biztosí-

tési feltételeinek előírásait.

tani. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elsődleges célja, hogy a fogyatékos

Kidolgozzuk a Fogyatékos Személyek

személyek is megszerezhessék ugyan-

Életútja programot, valamint speciális

azt a tudást, mint bármely embertársuk.

szakképzési és finanszírozási modellt

Éppen ezért újraindítjuk a polgári kor-

alakítunk ki. Kormányra kerülve felül-

mány éveiben sikeres oktatási, szabad-

vizsgáljuk a rehabilitációs járadék rend-

idős és sportprogramokat. Felgyorsítjuk

szerét. Elősegítjük a fogyatékos szemé-

a tömegközlekedés és a közintézmények

lyek teljes és részmunkaidős, valamint

akadálymentesítését fizikai és infokommu-

védett munkahelyek, műhelyek keret-

nikációs értelemben egyaránt. Megújítjuk

ében történő átlátható és ellenőrizhető

a gépkocsi-beszerzési és gépkocsi átala-

foglalkoztatását.

kítási támogatás rendszerét. A súlyosan

A megmaradt munkaképességhez igazodó,

értelmi fogyatékos és súlyos, halmozottan

lehetőség szerint településszintű foglal-

hátrányos helyzetű emberek hozzátartozói

koztatási rendszert kell kialakítani, amely

gondozási tevékenységét teljes vagy rész-

a megváltozott munkaképességű emberek

munkaidős viszonyként ismerjük el.

Siker és szolidarítás

33

A jövő generációjának egészséges fej-

dítunk az értelmes szabadidőtöltés meg-

lődése alapvető célkitűzésünk. Ennek

teremtésére a rászoruló és nagycsalád-

érdekében elő kell segíteni a sportra és

ban nevelkedő gyermekek számára. Ennek

mozgásgazdag életmódra nevelést, csök-

érdekében könnyítjük a nyári táboroz-

kenteni kell a drogokhoz való hozzáfé-

tatás adminisztratív feltételeit, növeljük

rés lehetőségét. Az egész magyar isko-

a támogatás összegét és gondoskodunk a

larendszerre kiterjesztjük a prevenciós

felhasználás hatékony ellenőrzéséről.

programokat. Kiépítjük a kábítószerügyi
egyeztető fórumok országos hálózatát az

Magyarország nem mondhat le azokról

állami, önkormányzati és civil szerveze-

a tehetséges fiatalokról, akik most kül-

tek együttműködésének erősítése érdek-

földön tanulva vagy kutatva bővítik tudá-

ében. A hatékony megvalósítás érdek-

sukat. Számukra a hazai vállalkozásokba

ében bevezetjük a megelőzési normatívát,

és kutatóintézetekbe való beilleszkedés-

valamint létrehozzuk a Kábítószer-meg-

hez, valamint saját, innovatív vállalkozá-

előzési – és Kezelési Alapot, és minden

saik alapításához külön támogatási alapot

érintett települést ellátunk a kábítószer–

hozunk létre.

ellenes küzdelem hatékony eszközeivel.
Megerősítjük a biztonságos szórakozóhely
mozgalmat. Az élsport népszerűsítése,
erkölcsi elismerése mellett a tömegsport
és az iskolai sportolási lehetőségek biztosításával kívánjuk elősegíteni a fiatalok
lelki és fizikai egészségét. Figyelmet for-
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Az egészség
mindenkié
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség meggyőződése, hogy az egészségügyben a szolidaritás, az egyenlő hozzáférés és a méltányosság
mindenkire vonatkozó elve megkérdőjelezhetetlen. Ezen alapelvekre épülő szilárd és koherens egészségügyi politikánk stratégiai célja,
hogy már középtávon növekedjen a polgárok
átlagéletkora, javuljon az ellátás színvonala,
nőjön az ellátottak és az egészségügyi munkavállalók elégedettsége, valamint alakuljon ki
ésszerűbb gazdálkodó rendszer.
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A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség álláspontja
szerint az egészségügy nem üzlet, a kórházak
nem eladók. Határozottan ellenezzük a kórházak
átgondolatlan bezárását. Meggyőződésünk, hogy
a kórházak esetében a non-profit jellegű közösségi tulajdoni formák elterjedése és megerősítése kívánatos az európai gyakorlatnak megfelelő
módon. Az állam köteles garantálni az egészségügyi ellátórendszer működését, ezért kormányra
kerülve vállaljuk és érvényesítjük ezt az állami
felelősséget. Annak érdekében, hogy az állam
szerepe elsősorban a jogszabályalkotásra és a
hatósági feladatokra koncentrálódjon, csökkenteni fogjuk az állam közvetlen irányítási funkcióit.
Célunk, hogy a fekvőbeteg-ellátásban az önkormányzati tulajdon legyen meghatározó, de egyre
hangsúlyosabb szerepet kapjanak a non-profit
alapon működő szervezetek is.
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség álláspontja
szerint az olcsóbb egészségügyi ellátási formákat kell előtérbe helyezni. A súlyponteltolódás
azonban nem jelentheti a jelenlegi vidéki kórházhálózat további területi koncentrációját, sőt az
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olcsóbb „nappali” és „ápoló” kórházak bevezetése

tás mindenkinek jár állampolgári jogon. Az önálló

a jelenleginél sokkal tagoltabb és a lakossághoz

baleset-biztosítás létrehozásával pedig a munka-

közelebb kerülő ellátást biztosít a jövőben. Annak

adókat a jelenleginél is érdekeltebbé kell tenni a

érdekében pedig, hogy a sürgősségi ellátás révén

biztonságos munkahelyek kialakításában. Mindez

az életmentéshez szükséges szellemi és anyagi

a jövőben az egészségügyi informatika további

erőforrások időveszteség nélkül állhassanak a

jelentős fejlesztését teszi szükségessé.

bajba jutott betegek és sérültek rendelkezésére,
az erre alkalmas térségi központok létesítését

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elutasítja

szorgalmazzuk és támogatjuk. A Fidesz kormányra

a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. A kormányzat

kerülve folytatja az onkológiai központok létre-

a választók felhatalmazása és beleegyezése nél-

hozását, a betegellátás színvonalát meghatározó

kül vezette be ezeket az intézkedéseket, amelyek

kiszolgáló feltételek javításával együtt.

következményei a betegek, az orvosok számára
egyaránt károsak. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni,

A biztosítási rendszer fejlesztése a következő

hogy a magyar egészségügy eddig sem volt ingye-

kormányzati ciklus egyik fő feladata lesz. Mindez

nes: az egészségügyi szolgáltatásokért eddig is

alapvető jelentőségű változásokat idéz elő az

fizettünk, sőt egyre több pénzt vonnak el tőlünk

egészségügyben. A Fidesz – Magyar Polgári Szö-

járulék formájában. Álláspontunk szerint a beteg-

vetség támogatja a kiegészítő biztosítások újabb

terhek növelése, az orvosokat sújtó adminisztráció

formáinak megjelenítését, de nem fogunk a

bővítése, az orvos-beteg kapcsolat rombolása nem

magyar egészségügyre ki nem próbált rendszere-

alkalmas eszköz az egészségügyi ellátórendszer

ket erőltetni. A modern megoldások a betegellá-

nehézségeinek megoldására, sőt súlyos problémák

tásban, a megelőzés gyakorlati megvalósításában

előidézője. Fennáll a veszélye annak, hogy azok

komoly ígéretet jelentenek. Az egészségügyi ellá-

sem fognak orvoshoz fordulni, akiknek valóban

Az egészség mindenkié
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szükségük lenne az orvosi segítségre. Az egyre

támogatást kell biztosítani. Megítélésünk szerint

terebélyesedő adminisztráció pedig a várólisták

az egészségügyi politika nem betegségügyi poli-

növekedéséhez vezet, ami újabb lendületet ad a

tika, ezért az egészségügy legfontosabb feladata

hálapénz gyakorlatának. A vizitdíj jelenlegi összege

nem a betegellátás, hanem az egészségmegőr-

azok számára, akik mindennapi megélhetési

zés. Ennek jegyében folytatni kell az Egészséges

gondokkal küzdenek, mindenképpen sok. Reális

Nemzetért Népegészségügyi Programot. Szüksé-

veszély az is, hogy a kormány bármikor önkényes

gesnek tarjuk – a hátrányos helyzetű települések

alapon megemeli ezt az összeget, az első vizitdíj-

és településrészek magasabb szintű ellátására

emelés már 2007 nyarán meg is történt: 600 Ft-ról

vonatkozó népegészségügyi programok diszkri-

1000 Ft-ra emelkedett a beutaló nélkül igénybe-

minációmentes alkalmazásán túl – a cigányságra

vett egészségügyi ellátás összege. Tévhit, hogy a

irányuló megelőzési, egészségnevelési programok

vizitdíjból származó bevétel az orvosok pénztár-

útjára bocsátását. Az egészségre nevelés haté-

cáját hízlalja, hiszen ez az összeg nem marad az

konysága érdekében pedig kiemelt figyelmet for-

orvosoknál, sem az egészségügyi intézmények-

dítunk az érintett csoportok megfelelő tájékozta-

nél, hanem az önkormányzatok bevételét növeli,

tására, valamint a szakemberképzésre. Kormányra

amelyek pedig a szocialista és szabaddemokrata

kerülve négy – szívinfarktus, az agyi érkataszt-

kormány megszorító intézkedései miatt minden

rófák, a baleseti sérülések és a daganatos meg-

eddiginél nehezebb helyzetbe kerültek.

betegedések – a leggyakoribb halálozási okként
számon tartott betegségcsoport gyógyításával

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség szerint a

kapcsolatban koncentrált fejlesztéseket indítunk.

legolcsóbb gyógyítás az egészségmegőrzés.
Az egészségmegőrzés infrastruktúrájának kiala-

Felszámoljuk az ország területén a mentőszol-

kításához, továbbfejlesztéséhez jelentős anyagi

gáltatásban jelenleg meglevő „fehér foltokat”.
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A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség változatlanul

remtjük a stabil és kiszámítható boldogulást, gátat

állami feladatnak tekinti a mentőszolgálat fenn-

vetünk az orvosok nyugatra áramlásának. Célunk,

tartását és működtetését. Ennek érdekében kor-

hogy ne kelljen többé az orvosoknak, gyógysze-

mányra kerülve egységes szervezetű és biztosított

részeknek és ápolóknak szégyenkezve szembe-

finanszírozású, éjjel-nappal és minden településen

nézniük a társadalommal. Csak úgy lehet a hála-

riasztható mentőszolgálatot alakítunk ki, valamint

pénz-rendszert felszámolni, ha ehhez megfelelő

kiemelten kezeljük a mentőszolgálat fejlesztését.

forrásokat is biztosítunk.

Fejlesztjük a sürgősségi ellátás országos hálózatát és vállaljuk, hogy a mentő az ország bármely

Kormányra kerülve elősegítjük a háziorvosi mel-

pontjára 15 perc alatt odaér. Stratégiai célunk,

lett a házi gyermekorvosi hálózat kiépítését. Vis�-

„Fejlesztjük a sürgősségi ellátás országos hálózatát és vállaljuk, hogy
a mentő az ország bármely pontjára 15 perc alatt odaér.”
hogy minden beteg a legkisebb késedelemmel

szaállítjuk az alapellátó praxisokban az amortizá-

juthasson a legmegfelelőbb ellátást nyújtó cent-

ció forrását, amelyet 2002 után elvettek. A Fidesz

rumba. Álláspontunk szerint az életmentő ellátás

ösztönözni fogja a háziorvosoknak szóló képzési

javításában fontos feladatot jelent a légi mentési

és továbbképzési programok lebonyolítását, biz-

lehetőségek fejlesztése.

tosítani fogjuk számukra a tisztes visszavonulás
lehetőségét, amelynek egyik eszköze a praxis forga-

Egészségügyi életpályamodellt dolgozunk ki

lomképessé tétele, másik a kiegészítő nyugdíjtámo-

az orvosok, az ápolók és a szakszemélyzet szá-

gatás, az utóbbi forrást az egészségügyi költségve-

mára. A bérek emelésével hosszú távon megte-

tésben elkülönített alapból tervezzük fedezni.
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Álláspontunk szerint fontos, hogy a betegek gyó-

kiképezni, körükben növelni kell a felsőfokú vég-

gyításának alapvető módja az alapellátás legyen.

zettségűek arányát.

Szükségesnek tartjuk a háziorvosi körzetek számának növelését annak érdekében, hogy javuljon az

Visszatérve a polgári kormány sikeres gya-

ellátás színvonala, valamint az orvosokra nehe-

korlatához, újra középtávú megállapodást

zedő terhek megoszlása arányosabbá váljon.

kötünk a gyógyszerpiac minden szereplőjével, amely biztosítja, hogy a gyógyszerek ára,

Megerősítjük a kamarák szerepét, törvényileg

illetve térítési díja legfeljebb az éves infláció

garantáljuk demokratikus működésük feltételeit

mértékével emelkedhet.

és önkormányzatiságukat. Etikai ügyekben helyreállítjuk szuverenitásukat.

Az egészségügyi rendszer régóta tartó alulfinanszírozottságát enyhíthetik a gyógyturizmus-

Helyreállítjuk az egészségügyi dolgozók társa-

ból származó kiegészítő források, orvosaink

dalmi presztízsét. Ezért különösen fontos a már

felkészültsége és szakmai jó híre alapján elkép-

megindult diplomás ápolónő-asszisztens kép-

zelhető, hogy a gyógyturizmushoz kapcsolódva,

„Visszatérve a polgári kormány sikeres gyakorlatához, újra középtávú
megállapodást kötünk a gyógyszerpiac minden szereplőjével,
amely biztosítja, hogy a gyógyszerek ára, illetve térítési díja legfeljebb az éves infláció mértékével emelkedhet.

”

zés kapacitásának és minőségének emelése,

vagy akár attól függetlenül is idevonzzunk fize-

valamint a posztgraduális képzéshez fűződő

tőképes vagy a társadalombiztosítás által fize-

érdekeltség megteremtése. Több ápolónőt kell

tett gyógyulni vágyókat.
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Lehetőség és
felemelkedés
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a tudás
és a kultúra pártja. Meggyőződésünk, hogy
a magyar nemzet felemelkedése csak színvonalas,
mindenki számára hozzáférhető oktatással, szilárd erkölcsi
alapokon nyugvó neveléssel érhető el. Nemzeti identitásunk
megőrzése elképzelhetetlen a magyar kultúra megbecsülése nélkül, ezért kiemelten fontosnak
tartjuk nemzeti kulturális örökségünk védelmét csakúgy, mint a kortárs művészeti alkotások
létrejöttének és bemutatásának támogatását. Meggyőződésünk, hogy a közösségeknek fontos szerepe van napjainkban is, határozottan kiállunk amellett, hogy az élet számos területén
nem érvényesíthető a piaci logika, vannak területek, ahol a társadalmi felelősségtudatnak, a
szolidaritásnak kell meghatározónak lennie, hiszen az egyének nem kizárólag versenytársai
egymásnak, hanem a közösség tagjaiként együttműködő partnerek is.
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Szabad utat adunk a versenyképes tudásnak.
Egy óvoda vagy iskola létéről, megmaradásáról
szóló döntést egyetlen szempont határozhat meg:
képes-e versenyképes tudást, minőségi oktatást,
nevelést, esélyt adni az ott tanuló diákoknak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy megfelelő finanszírozás és szakmai figyelem, támogatás mellett
a kistelepüléseken is biztosítható a színvonalas
oktatás, nevelés. Ezért fontosnak tartjuk, hogy
legalább az óvoda és az általános iskola alsó tagozata megmaradjon a kistelepüléseken, s így minél
több családnak legyen lehetősége arra, hogy kisgyermekük a lakóhelyükön részesüljön oktatásban. Sőt, az óvodai férőhelyek bővítését tartjuk
szükségesnek, hiszen éppen a kistelepüléseken
él a legtöbb hátrányos helyzetű kisgyermek, ezért
különösen fontos, hogy minél hamarabb bekapcsolódjanak az oktatásba. Megnyitjuk számukra
is a későbbi érvényesülés lehetőségét, lehetővé
tesszük, hogy már három éves kortól szakképzett pedagógusok foglalkozzanak velük, már ettől
a kortól biztosítani fogjuk az óvodai ellátást.
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Nem olyan iskolát akarunk, ahol a pedagógusok

Az elmúlt évek kaotikus, átgondolatlan oktatás-

helyét számítógépek és interaktív táblák veszik

politikája és az ehhez kapcsolódó megszorítá-

át, s minden csak a tudás „hatékony” átadásá-

sok miatt jelentősen romlott a diákok tanulmá-

ról szól. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tanulást

nyi teljesítménye. Határozott lépéseket teszünk

segítő eszközök nem helyettesítik a pedagóguso-

annak érdekében, hogy számottevő javulást

kat, hanem támogatják a munkájukat. Az olyan

érjünk el ezen a téren.

iskolák működését tartjuk kívánatosnak, amelyek
a helyi közösség intézményei, ahol a nevelés és az

Látványos, ámde hatástalan eszközök (az iskolai

oktatás a diákok, a szülők, a pedagógusok, a helyi

körzethatárok átrajzolása, kvóták megállapítása)

civil társadalom és a gazdasági szereplők közös

helyett a legkorszerűbb oktatásirányítási eszkö-

ügye. Így biztosítható a közbizalom, a támoga-

zökkel kívánjuk biztosítani, hogy a minőségi okta-

tottság és a magas színvonal. Az ilyen iskolában

tás mindenki számára elérhető legyen. Több-

egyaránt fontos a nevelés és az oktatás. Itt helye

szintű és egyértelmű tantervi követelményekkel,

van a kötelező etika és a szabadon választható hit-

akkreditált, korszerű tankönyvekből álló, átlát-

oktatásnak, van idő és lehetőség gazdag szabad-

ható tankönyvpiaccal, korszerű mérési, értéke-

idős tevékenységre, legyen szó iskolai sportról,

lési eljárások alkalmazásával, az ehhez kapcso-

művészeti oktatásról vagy környezeti nevelésről.

lódó ellenőrzéssel és teljesítményértékeléssel.

Az ilyen iskola a személyiség egészét teszi alkal-

Olyan finanszírozási és szakmai támogató hát-

massá a munkára, a családi életre, a közösségi

térrel, amely a gyengébb teljesítményt nyújtókat

létre, hiszen olyan fiatalokat bocsát ki, akik képe-

nem bünteti, hanem segít megkeresni a javítás

sek az új ismeretek önálló elsajátítására, a társa-

lehetőségét, és támogatja ennek a folyamatnak

dalmi együttműködésre, valamint tetteik felelős

a megvalósulását. Ennek érdekében megerősít-

erkölcsi mérlegelésére.

jük a pedagógiai munka szakmai kontrollját.
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Megőrizzük a meglévő iskolahálózatot. Támogatjuk

títását. Ez munkahelyteremtő, a foglalkoztatást

azon települések intézményeit, ahol a helyi sajátossá-

javító intézkedésekkel párosulva véget vethet

gok miatt csak így biztosíthatóak a minőségi oktatás

az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők

feltételei. A hátrányos helyzetű vidékeken fokozott

tömeges pályakezdő munkanélküliségének.

anyagi és szakmai támogatás mellett – a polgári kormányzás idején már bizonyított modellekre építve

Esélyt adunk mindenkinek. A tudás megszer-

– kiemelt oktatási körzeteket hozunk létre. Jelentő-

zése, a boldogulás lehetősége nem múlhat

sen bővítjük a tehetséggondozást szolgáló progra-

a szülők anyagi helyzetén, ezért eltöröljük a

mokat. A kistelepüléseken és a kedvezőtlen körül-

szerényebb anyagi helyzetű családok gyerme-

„Ismét visszaállítjuk a tandíjmentességet, mert a jelenlegi
helyzet a tehetősek privilégiumává teszi a felsőoktatást.”
mények között élő fiatalok számára gyakran csak a

keinek érvényesülési lehetőségét elzáró tan-

kollégiumon keresztül vezet az út a versenyképes

díjat. Ismét visszaállítjuk a tandíjmentességet,

tudás megszerzéséhez, a későbbi helytállást szolgáló

mert a jelenlegi helyzet a tehetősek privilégiu-

személyiségfejlődéshez. Ezért bővítjük és megújítjuk a

mává teszi a felsőoktatást, s évente több tízezer

középiskolai kollégiumi hálózatot, véget vetünk a fenn-

tehetséges fiatalt zár el az egyetemi tanulmá-

maradásukat fenyegető támogatáscsökkenésnek.

nyoktól. Olyan oktatási rendszert akarunk kialakítani, ahol a középiskolai tanulmányok végén

Meg kívánjuk teremteni az alapjait a folyamato-

minden tanuló – függetlenül családja szociá-

san megújulni képes szakképzésnek, hogy bizto-

lis helyzetétől, kulturális hátterétől – egyenlő

sítani tudja a korszerű tudás, technológia elsajá-

eséllyel indul az érettségi–felvételi vizsgán.
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Támogatjuk a fiatalok testi-szellemi fejlődésének

ményes intézetek folyamatos fejlesztése. Uniós

összhangját. Rendkívül fontosnak tartjuk a diák-

és hazai forrásokból önálló programot indítunk

sport és a szabadidősport fejlesztését. Támogat-

a hazai és a határon túli magyar egyetemek,

juk új tornatermek, iskolai sportudvarok, tanuszo-

innovációs központok, kutatásfejlesztési bázi-

dák építését. Ezek az oktatási célú hasznosítás

sok együttműködésének előmozdítása érdeké

mellett a polgárok folyamatos rekreációs igényei-

ben. Támogatjuk az itthon dolgozó kutatóink,

nek kielégítésére is lehetőséget adhatnak.

oktatóink tanulmányainak külföldi publikálását, részvételüket tudományos tanácskozáso-

Tartalomfejlesztési programot indítunk el az isko-

kon. Biztosítjuk, hogy azok, akik az Európai Unió

lai informatikai eszközpark oktatási célú hasz-

valamelyik kutatásfejlesztési pályázatán ered-

nosítására. Javítjuk a pedagógusok informatikai

ményt értek el, a pályázati önrész erejéig támo-

felkészültségét szolgáló feltételeket. A felsőokta-

gatásban részesüljenek. Létrehozzuk a Szent-

tási képzési követelmények mindegyikébe – így a

Györgyi Albert Ösztöndíj Alapot, amelynek az

pedagógusokat érintő alapképzések programjába

a célja, hogy a külföldön élő magyar szárma-

is – kötelező jelleggel beillesztjük az informatikai

zású kutatók itthon is végezhessenek oktató

ismereteket megalapozó, továbbfejlesztő, az adott

tevékenységet, átadva így nemzetközi tapaszta-

szakma jellegéhez illeszkedő tantervi modult.

latukat és tudásukat.

Jelentősen növelni kívánjuk a kutatás-fejlesz-

Mi mindenkit visszavárunk. Önkéntesekből álló

tésre szánt pénzt, ez a befektetés bőségesen

non-profit hálózatot állítunk fel, amelynek fel-

megtérül Magyarország számára. A legsürge-

adata a külföldi egyetemeken tanuló magyar diá-

tőbb állami feladat a kutatás-fejlesztés intézmé-

kok és doktoranduszok, valamint fiatal szakembe-

nyi infrastruktúrájának modernizálása, az ered-

rek hazatelepülésének elősegítése.
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Visszaadjuk a kultúra becsületét, elérhetővé

Az értékőrzés mellett kiemelt figyelmet fordítunk

tesszük a kultúra élvezetét. A Fidesz – Magyar

az új értékek létrehozására, az intézmények haté-

Polgári Szövetség ismét lehetőséget fog biztosítani

konyságának növelésére és a nemzeti intézmények

minden magyar embernek a magyar kultúra ápo-

országos kisugárzó hatásának erősítésére. A kul-

lására, terjesztésére és megújítására. Meg fogjuk

turális politika fontos feladata az is, hogy művé-

teremteni annak a kereteit, hogy az alkotók és a

szi teljesítményre ösztönözzön, hogy a minőséget

közönség kialakítsák a világ kultúrájában is jelentős

helyezze a támogatási politikájának középpont-

XXI. századi magyar kultúrát. Ehhez mindenekelőtt

jába. Szükségesnek tarjuk a kulturális decentralizá-

a kultúra finanszírozási elveit kell újragondolnunk.

ciót, számítunk arra, hogy a kulturális intézmény-

Megítélésünk szerint az állam a kulturális feladato-

rendszer a kulturális szervezetek eszközeinek,

kat nem bízhatja teljes mértékben a piacra, ugyan-

tudásának és tapasztalatainak felhasználásával

akkor nem is tarthatja fenn magának az értékelés

elő is segíti a decentralizáció kidolgozását, s ennek

kiváltságát. A kultúrpolitika feladata elsősorban

révén az állami kiadások igazságos elosztását is.

a párbeszéd megteremtése az alkotók és a befoga-

Fontosnak tatjuk, hogy a kultúrához lakhelytől

dók között. Ehhez el kell hárítanunk azokat a gáta-

és anyagi helyzettől függetlenül mindenki számára

kat, amelyek akadályozzák a kultúrához való hoz-

hozzáférést biztosítsunk, ezért kormányra kerülve

záférést és az alkotás szabadságát.

a szolgáltató kulturális intézményrendszer bővítésével, finanszírozásának helyreállításával minden-

Megítélésünk szerint az államnak aktív szerepet

kinek visszaadjuk a lehetőséget a kultúra műve-

kell vállalnia a művészeti intézményrendszer létre-

lésére és élvezetére. Szélesíteni fogjuk a családi

hozásában és működtetésében; nem bízhatja azt

kedvezmények rendszerét, mert a gyermekeket

sem kizárólag a spontán piacgazdasági folyama-

nevelő családok számára is biztosítani kell az esély-

tokra, sem pedig kizárólag az önszerveződésekre.

egyenlőséget a kultúrához való hozzájutásban.
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Otthon a
demokráciában
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség azért alakult meg, hogy szabad, független, demokratikus és gyarapodó országgá váljon Magyarország. A kezdeti időszakban az akkori kommunista
elnyomó szervekkel szemben a Fidesz alapítói számára nem volt más védelem, mint a nyilvánosság és az emberi jogok melletti bátor kiállás. Az emberi jogok biztosítását a demokrácia
alapvető feltételének tekintjük, ezért védelmét napjainkban is kiemelten fontosnak tartjuk.
Meggyőződésünk, hogy egy egészséges demokrácia csak a polgárok által létrehozott öntevékeny szervezetek közreműködésével képzelhető el, ezért a civil szervezetek és a vallási közösségek egyaránt számíthatnak a támogatásunkra.
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Helyreállítjuk a jogbiztonságot. A hatalom ma nem biztosítja az alapvető állampolgári jogok szabad gyakorlását és nem
képes igazi közbiztonságot garantálni
az állampolgárok számára. A kormányzat a jogállami jogalkotás és jogalkalmazás feltételeit sem tartja magára nézve
kötelezőnek. Ennek következtében a jogkövetés ma nem kifizetődő Magyarországon. A Fidesz nem fél a polgárok
önrendelkezési jogától. Mi minden esetben támogatjuk a polgárok egyesülési
és gyülekezési jogának törvényes gyakorlását. Felfogásunk szerint a rendőrség nem a hatalom ökle, hanem a polgárok védelmezője, amely a polgárokat
érő jogtalanságok megelőzése és felderítése érdekében működik. Biztosítani
fogjuk a rendőrségi törvény maradéktalan betartását, megerősítjük a rendőrség
civil kontrollját. Helyreállítjuk a jogbiztonságot és a demokratikus intézményrendszer működését.
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Olyan országot fogunk építeni, ahol

során egyetlen szerv se tegyen különb-

az emberek, a családok, gyermekek és idő-

séget törvénysértés és törvénysértés

sek egyaránt biztonságban élhetnek. Min-

között. Véget vetünk annak az embereket

denki tudja, hogy a félelemmel nem lehet

joggal irritáló gyakorlatnak, hogy egye-

együtt élni. Ahhoz, hogy Magyarország

sek kivételes elbánást kapnak a törvény

ismét a saját lábára tudjon állni, bizton-

részéről. Ez a gyakorlat elfogadhatatlan,

ságossá kell válnia, meg kell teremtenünk

a jogérvényesítés nem lehet tekintettel

a félelem nélküli élet feltételeit. A féle-

sem a vagyoni helyzetre, sem a politi-

lem nélküli Magyarország azt is jelenti:

kai kapcsolatokra. Az elmúlt időszakban

a gyermekeket nem kell félteni az isko-

Magyarországon nagymértékben elburján-

„A félelem nélküli Magyarország azt is jelenti: a gyermekeket

nem kell félteni az iskolába menet, az idősebbeknek és a különféle kisebbségekhez tartozóknak nem kell rettegniük attól, hogy nap,
mint nap durva viselkedéssel találkoznak az utcán.

”

lába menet, az idősebbeknek és a külön-

zott a korrupció. A legveszélyesebb jelen-

féle kisebbségekhez tartozóknak nem kell

ség a közszolgálatban fellelhető korrupció,

rettegniük attól, hogy nap, mint nap durva

mert az állampolgár itt a legvédtelenebb

viselkedéssel találkoznak az utcán. Ezért

és a legkiszolgáltatottabb. A közhivatalt

érvényt kell szerezni a törvény betűjének

viselők, különösképpen az állami vezetők

és szellemének. Új viszonyokat kell terem-

korrupt magatartása alááshatja az állam

tenünk, el kell érnünk, hogy a bűnüldözés

tekintélyét. Szigorítjuk a korrupciós bűn-
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cselekmények büntetési tételeit, tágítjuk

jelenési formáit, intézményeit és azok

a vagyonelkobzással való büntetés alkal-

működését, hogy tisztában lehessenek az

mazási körét. Lehetővé tesszük a bíróság

alkotmányosság és jogállamiság kritériuma-

számára a vagyoni kapcsolatok hatéko-

ival, a saját jogaikkal, a jogaik gyakorlását

nyabb vizsgálatát. Ez megfelelő eszközt

elősegítő személyes és közösségi techni-

kínál az adóelkerülésből származó vagyon-

kákkal. Fontosnak tartjuk azoknak a mód-

gyarapodások felderítésére is, így elkerül-

szereknek a tanárképzésben való tanítását,

hetővé válik az a most kialakuló gyakorlat,

amelyek segítik a tanárokat abban, hogy

hogy az adóhatóság sajátos, adott esetben

a tanórai és a tanórán kívüli keretek között,

politikai motivációk alapján indít vagyono-

iskolai munkájukban felkészültek legyenek

sodási vizsgálatokat.

a demokráciára, és az emberi jogok tiszteletére való nevelésre. Ösztönözzük az olyan

Megerősítjük a demokratikus magatartás-

közszolgálati műsorok elkészítését, amelyek

formákra való nevelést. Az oktatási intéz-

a demokráciával kapcsolatos viselkedésfor-

ményekben tanítható tananyag, az állam-

mák javítását tűzik ki célul. Elősegítjük az

polgári és társadalmi, történelmi ismeretek

olyan események, rendezvények lebonyolí-

átadásán túl átfogó nevelési programot is

tását, amelyeknek az a célja, hogy a fiata-

indítunk. Ebbe beleértjük azoknak a mód-

lok megismerhessék a demokrácia európai

szereknek, módszertani segédanyagoknak

és magyar hagyományait, megjelenési for-

az iskolákban való használatát is, amelyek

máit és lehetőségeit.

segítségével a tanárok és a diákok együttműködhetnek abban, hogy a fiatalok meg-

A hit a legszemélyesebb közüg y. Nem-

ismerjék a demokrácia történetét, meg-

zeti kultúránk szer ves részei a tör té-
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nelmi egyházak, az általuk évszázado -

A hitéleti tevékenységen túl az egyházak

kon keresztül megőrzött építészeti,

számos közjóléti intézményt, oktatási,

művészeti és egyéb kulturális ér tékek

egészségügyi és szociális intézményeket

további fennmaradása mindnyájunk

is fenntartanak. Állami feladatokat lát-

felelőssége, a hívő közösségek állami

nak el, a szocialista-szabaddemokrata

támogatása tehát pusztán a tárg yi kul-

kormány mégis kevesebb forrást bizto-

turális örökségek védelme érdekében is

sít számukra, mint az állami intézmé-

hívők és nem hívők közös célja és közös

nyek számára. Mi olyan finanszírozási

feladata. Természetesen nag yra becsül-

rendszert vezetünk be, amely nem tesz

jük az egyházak által közvetített erköl-

különbséget a polgárok között az alap-

csi ér tékeket, a vallási közösségek által

ján, hogy ki milyen intézmény szolgálta-

nyújtott lelki támaszt, egymásra való

tásait veszi igénybe. Kormányra kerülve

odafigyelést, szociális gondoskodást is.

szektorsemleges finanszírozással fogjuk

Tudjuk, hogy személyes vallásos meg

biztosítani a tényleges esélyegyenlőséget

g yőződésétől függetlenül a polgárok

és az egyházi intézmények értékőrző és

elsöprő többsége a társadalom fontos

megújító tevékenységét.

építőkövének tekinti az egyházakat.
Politikai ellenfeleink ezt ug yan g yakran

Magyarországon a vallásszabadság, a val-

nem veszik figyelembe, mi azonban ren-

lásgyakorlás mindenkinek veleszületett

dületlenül hiszünk abban, hog y az eg y-

joga. Az állam és az egyház szétválasz-

házpolitikában csakis az eg ymás iránti

tása olyan alkotmányos alapértékünk,

kölcsönös tisztelet és megér tés, a par t-

melynek folytán az állam a polgárok

neri viszony vezethet eredményre.

legbensőbb vallásos meggyőződésé-
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vel kapcsolatban semmilyen beavatko-

kultúrák tárgyi és élő értékeinek orszá-

zást nem tehet. Ugyanakkor fontos, hogy

gos bemutatása fontos állami feladat.

csak olyan csoportosulások hirdethessék

A kisebbségi kultúrák anyagi támoga-

magukat egyháznak, amelyek valóban a

tásának érdekében magánszemélyek és

polgárok benső meggyőződését kívánják

gazdasági társaságok számára is speciá-

szolgálni, és ne működhessenek egyház-

lis ösztönzőrendszert építünk ki, helyi,

ként olyan szerveződések, amelyek valódi

megyei és országos szinten is lesz gazdája

célja más, például gazdasági tevékeny-

a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturá-

ség. El fogjuk érni, hogy az egyházak hit-

lis tevékenységének.

életi tevékenysége után járó támogatásokat és kedvezményeket csak a valóban

A cigányság integrációja és felemelke-

hitéleti tevékenységet végző szervezetek

dése közös ügyünk. Alapvető cél, hogy

kaphassák meg.

a cigányok közül minél többen váljanak
munkából élő, családjuk eltartására és a

A kisebbségpolitika nemzeti ügy.

közterhek viselésére képes állampolgá-

A Fidesz kiemelkedő jelentőségűnek

rokká. Az integrációhoz vezető úton az

tartja a nemzetiségek kulturális tevékeny-

oktatásé a főszerep. A közoktatási rend-

ségét, tradícióik megőrzésének támoga-

szerben az integrált oktatás általánossá

tását. A helyi nemzetiségi hagyományok

tétele törvényi feladat. Elő kell segíteni

ápolása, az anyaországgal és annak kultú-

a délutáni foglalkozások, korrepetálások,

rájával való kapcsolattartás elősegítése,

szabadidős programok, nyári táboroztatá-

a helyi és országos médiában történő

sok gyakorlattá válását. Különösen fon-

megjelenés támogatása, a nemzetiségi

tos a továbbtanulásra történő felkészí-
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tés erősítése a 7–8. osztályosok számára.

Segíteni fogunk abban, hogy azok a cigá-

Kiemelten szükséges támogatni a cigány

nyok, akik dolgoznak és tanulnak, jobb

származású szakemberek képzését olyan

lakáskörülményeket teremthessenek

szakmákban, amelyek piacképesek és

maguknak és családjuknak.

amelyek fontosak az egész magyar társadalom számára. A közoktatás és a felső-

A támogatásokat két területre kell össz-

oktatás területén korábban már kialakult

pontosítani. Az egyik: minél több roma

és szépen fejlődött ösztöndíjrendszert

fiatal végezze el az általános iskolát,

ismét meg kell erősíteni, és elérhetővé

tanuljon tovább és szerezzen szakképzett-

kell tenni minden tehetséges cigány fiatal

séget. A másik: minél több cigány ember

„Minél több roma fiatal végezze el az általános iskolát, tanuljon
tovább és szerezzen szakképzettséget.”
számára. A differenciált ösztöndíjrendszer

jusson állandó munkához, végezhessen

mellett szükséges kiépíteni a felsőfokú

mezőgazdasági tevékenységet, kezdhes-

oktatásban egy tutor-rendszert, amely

sen vállalkozásba. Az integráció érdeké

csökkenti, megállítja a lemorzsolódást.

ben komplex, képzésen és foglalkoztatáson alapuló szociális gondozási, segítő

A romatelepeken a tiszta ivóvíz biztosí-

rendszert kell kialakítani az Országos

tásával, a higiénés állapotok és a közle-

Cigány Önkormányzat, valamint a helyi

kedés feltételeinek javításával emberhez

roma közösségek bevonásával. Az integ-

méltó körülményeket fogunk teremteni.

ráció szociális elemeit a speciális képzé-

Otthon a demokráciában

53

sek, a helyi gazdaságok újjászervezésének

segítsük a civil szervezetek alapítását.

segítése, a hagyományos cigány foglalko-

Előmozdítjuk a civil szervezetek gazdál-

zások támogatása, a szociális foglalkoz-

kodásának, pénzügyi szabályozásának

tatás, a közhasznú munkák és a közösségi

reformját. Különösen fontosnak tarjuk

projektek megvalósítása jelentik.

a szervezetek zömét kitevő kisszervezetek
gazdálkodásának és adminisztrációjának

A civil szervezetek a polgári Magyar-

egyszerűsítését. Megerősítjük a Nemzeti

ország fontos építőkövei. Egy egészsé-

Civil Alapprogramot. Eltöröljük a szoci-

ges demokráciában óriási szerep hárul

alista-szabaddemokrata kormány által

a polgárok által létrehozott öntevékeny

bevezetett maradványképzési kötelezett-

közösségekre, a civil szervezetekre. Ma

séget és a források maximalizálását.

Magyarországon éppen azok a civil szervezetek vannak a legnehezebb hely-

Szükségesnek tartjuk a közhasznú szerve-

zetben, amelyekre a legnagyobb szük-

zetekről szóló törvény módosítását. Úgy

ség lenne: a valóban alulról szerveződő,

látjuk, átalakításra szorul a közhasznúsági

pártoktól független szervezetek. A civil

szabályozás a célok és tartalom tekin-

szervezetek működésének megkönnyítése

tetében egyaránt. Csökkenteni kívánjuk

érdekében komplex intézkedéscsomagot

a jelenlegi túlszabályozást, módosítjuk a

tervezünk, ennek első elemeként egy-

jogi szabályozást, hogy folyamatosan

szerűsítjük és egységesítjük a bejegyzési

ellenőrizhető legyen, vajon az egyes szer-

eljárást. Szükségesnek tartjuk továbbá

vezetek valóban megfelelnek-e a közhasz-

egy alapító okirati, alapszabályi irány-

núság követelményeinek.

mutatás bevezetését, hogy ezzel is elő-
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Új többség,
új Magyarország
Van más választás: polgári Magyarország. Ezt mondtuk 1998-ban és ezt mondjuk ma is. Ahol
lehetőségünk volt rá, az elmúlt években tettekkel is bizonyítottuk, hogy elképzeléseink megvalósíthatóak, megmutattuk, hogy valóban képesek vagyunk jobb életet teremteni a polgároknak. Büszkék vagyunk azokra a városvezetőinkre, akik már többször újra elnyerték a választók
bizalmát, ők azok, akik hitelessé teszik a politikánkat.
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Újjáépítjük Magyarországot. A Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség 2006. október elsején történelmi
győzelmet aratott az önkormányzati választásokon, soha egyetlen politikai erőnek nem volt még
akkora súlya a települési és megyei képviselőtestületekben, mint a mi szövetségünknek a tavalyi önkormányzati választások eredményeként.
Megkérdőjelezhetetlenül Magyarország legerősebb pártjává váltunk, az ország szinte valamennyi
térségében lehetőséget kaptunk arra, hogy meghatározó politikai erőként alakíthassuk a helyi ügyeket. A polgárok bizalmából számos településen
megmutathattuk azt is, hogy mire vagyunk képesek, ha egymás után több ciklusban felhatalmazást kapunk a kormányzásra, megmutattuk, hogy
milyen eredményeket lehet elérni, ha tartósan
hiteles és felkészült politikusok irányítják a közügyeket. Megmutattuk, hogy a Fidesz újszerű, innovatív
megoldásokkal a legnehezebbnek tűnő feladatokat
is meg tudja oldani, a legelmaradottabb térségeket
is képes felvirágoztatni. Tatabánya az ország egyik
legsúlyosabb gazdasági válságövezete volt, ma az
egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosunk,
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a korábban kiugróan magas munkanélküliség ma

elöregedett járműveket. Gazdaságpolitikai elkép-

már messze az országos átlag alatt van. Debrecen,

zeléseink létjogosultságát jól mutatja Sárvár, ahol a

Pápa, Karcag és Zalaegerszeg a sikeres városveze-

Széchenyi-terv keretében újjáépült gyógyfürdő és

tés példaképe még a baloldali politikusok körében

az önkormányzat vállalkozásbarát politikája olyan

is. Bebizonyítottuk, hogy szakértelemmel és felelős

fejlődési spirált indított el, hogy néhány év alatt az

gazdálkodással lényegesen hatékonyabbá lehet

egész belváros és minden közintézmény kívül-be-

tenni a közszolgáltatásokat, kiárusítás helyett jelen-

lül megújulhatott. Megmutattuk, hogy a Fidesz az

tősen gyarapítani is lehet a közvagyont. Megmu-

innováció és a modernizáció pártja, önkormány-

tattuk, hogy a családbarát politika a gyakorlatban

zati sikereinkkel kivívtuk a polgárok megbecsülé-

„Az önkormányzatokban nap mint nap bizonyítjuk, hogy felkészülten
várjuk a kormányzati felhatalmazást, ahogy már számos
városban megtettük, összefogással, szakértelemmel és hiteles
politikával képesek leszünk újjáépíteni az országot is.

”

is megvalósítható, Sopronban és Szolnokon ingye-

sét és bizalmát. Ezt jelzi az is, hogy Balatonfüred

nessé tettük a kismamák számára a városi tömeg-

polgármesterét az év polgármesterének választot-

közlekedést, Esztergomban pedig minden újszülött

ták, Szarvas pedig elnyerte az év települése címet.

bankszámláján félmillió forintot helyez el a város.

Az önkormányzatokban nap mint nap bizonyítjuk,

Példát mutatunk környezetvédelemből is: Hódme-

hogy felkészülten várjuk a kormányzati felhatal-

zővásárhelyen és Vasváron részben geotermikus

mazást, ahogy már számos városban megtettük,

energiával működtetjük a távfűtést, Kaposváron

összefogással, szakértelemmel és hiteles politikával

pedig bioetanol-üzemű ökobuszokra cseréljük az

képesek leszünk újjáépíteni az országot is.
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Erősíteni fogjuk az önkormányzatiságot. A területi

rendelni a pénzügyi eszközöket. Ez különösen

alapon szerveződő önkormányzatok – a települési és

fontos akkor, amikor az állam új feladatokat ró az

a középszintű önkormányzatok – legfontosabb funkci-

önkormányzatokra. A települések többsége a szo-

ója az, hogy a polgárok mindennapi életében magá-

cialisták kormányzása alatt szorult anyagi hely-

tól értetődővé tegyék a demokráciát, eszközt adjanak

zetbe került, egyre jobban rákényszerül vagyoná-

a polgároknak ahhoz, hogy a sorsukat, mindennapja-

nak felélésére, szolgáltatásainak visszafejlesztésére,

ikat közvetlenül érintő feladatok megoldásában, a fel-

eladósodást okozó külső forrás bevonására (hitel-

adatok rangsorolásában tevőlegesen részt vegyenek.

felvétel, kötvénykibocsátás). Az önkormányzati

Meggyőződésünk, hogy a fejlesztés, a környezet ala-

feladatok és hatáskörök, valamint a finanszírozás

kítása elsősorban az önkormányzatok által működik

ellentmondásai szembeállították a falut a város-

hatékonyan. A helyi ügyeket helyben kell megoldani,

sal, az ország keleti régióit a nyugatival, a fővárost

ezért érvényesíteni kívánjuk az uniós önkormány-

a vidékkel. A Fidesz álláspontja szerint az önkor-

zati alapelveket, a szubszidiaritást és a decentrali-

mányzati finanszírozási rendszer jelentős átalakítá-

zációt. Fontosnak tartjuk, hogy a döntések minél

sára van szükség. Megszüntetjük az átláthatatlan,

közelebb kerüljenek az állampolgárokhoz. A hatéko-

osztogató pénzügyi mechanizmusokat. Pontosan

nyabb működtetés érdekében megvizsgáljuk bizonyos

rögzítjük az állam és az önkormányzatok hatásköre-

állami tulajdonú vagyonelemek önkormányzati tulaj-

inek, feladatellátásának kereteit. Olyan finanszíro-

donba adását. Szükségesnek tartjuk a deregulációt, az

zási rendszert vezetünk be, amely minden magyar

önkormányzatok tevékenységét szabályozó jogsza-

állampolgár számára garantálja, hogy a lakóhelyén

bályrengeteg egyszerűsítését, áttekinthetővé tételét.

elérhetőek legyenek a közszolgáltatások, ugyanakkor világos összefüggést teremt a településen élők

Új finanszírozási rendszert vezetünk be. Az önkor-

gazdasági aktivitása és a települési önkormányzat

mányzati feladatokhoz egyértelműen hozzá kell

számára rendelkezésre álló források között. Ennek
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jegyében az alapellátást szilárd normatív alapokra

radott térségek felzárkóztatását jelenti, hanem

helyezzük, a kiegyenlítést szolgáló támogatások

a területi önigazgatásra épülő, a helyi fejlesztéseket

rendszerét pedig kiszámíthatóvá és átláthatóvá

összehangoló, a helyi forrásokat integráló tevé-

tesszük. Az önkormányzatok anyagi függetlenségé-

kenységet is. A jelenlegi átláthatatlan állami oszto-

nek és valódi cselekvőképességének helyreállítása

gatások helyett a választott önkormányzati vezetők

érdekében úgy alakítjuk át az adórendszert, hogy

döntéshozatalán alapuló fejlesztéspolitikát alakí-

az adófizetők által befizetett forintokból a korábbi-

tunk ki. Olyan területfejlesztési finanszírozásra van

aknál lényegesen többet használhasson fel közvet-

szükség, ami segíti a helyi kezdeményezéseket és

lenül az a település, ahol az adófizető él.

végeredményben több hasznot hoz, mint amen�nyit elkölt. Így az előző projektek hasznából mindig

Hatékonyabbá tesszük a döntéshozatalt. Első-

újabb fejlesztések indulhatnak, a szocialisták által

sorban a nagyobb városokban és a megyei önkor-

gerjesztett adósságspirál helyett mi a fejlődési spi-

mányzatokban jelentkező probléma, hogy a dön-

rálban látjuk Magyarország jövőjét.

téshozó testületek az ellátott feladataikhoz képest
túlméretezettek. A nagylétszámú testületek nehéz-

Helyreállítjuk a demokráciát a fejlesztéspolitiká-

kesen oldják meg az önkormányzati törvényből

ban. Az európai uniós források nem a kormánytól

fakadó operatív feladataikat. A nemzetközi gya-

származnak, hanem uniós tagságunk következté-

korlatot is figyelembe véve szükségesnek tartjuk

ben járnak az országnak. Elsődlegesen a Regionális

a nagyvárosokban és a megyei közgyűlésekben a

Fejlesztési Tanácsok tesznek javaslatot a kiemelt

testületek létszámát csökkenteni.

projektek listájára, de a jelenlegi gyakorlat szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül

Ésszerű és fenntartható fejlesztéspolitikára van

végül a kormány dönt a legfontosabb kérdések-

szükség. A területfejlesztés nem csupán az elma-

ről. A kormány lényegében kisajátította magának
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a döntéshozatali folyamatot, a demokratikusan

nuk. Ezért támogatjuk, hogy a városok nagyobb

megválasztott polgármesterek, kistérségi vezetők

önállóságot kapjanak, szabadabban dönthessenek

kisebbségben maradtak, nincs érdemi befolyásuk

és gazdálkodhassanak. A kisközségekben is garan-

az európai uniós források felhasználásának ellenőr-

táljuk az alapvető közszolgáltatásokat, elfogadha-

zésére. Az európai uniós források elosztási mecha-

tatlannak tartjuk, hogy a jelenlegi kormány napról

nizmusát ezért úgy fogjuk szabályozni, hogy abban

napra egyre hátrányosabb helyzetbe hozza a falun

meghatározó szerepet kapjanak a mindenkori

élőket, különösen a fiatalokat. A közszolgáltatások

önkormányzati vezetők.

javításával vissza fogjuk adni a falvak népességmegtartó erejét. Elő fogjuk segíteni, hogy a vidéki

Budapest több mint város, a nemzet fővárosa.

városok és a vonzáskörzetükbe tartozó falvak

Az elmúlt 17 év Budapesten a csalódás, a kiábrándu-

együtt képesek legyenek megsokszorozni az erejü-

lás korszaka volt: félmillió ember hagyta el a várost.

ket. Az európai példák arról tanúskodnak, hogy az

Összességében ma Budapest piszkosabb, kényel-

összehangolt fejlesztések és a kistérségi gazdasági

metlenebb, élhetetlenebb, rendetlenebb város, mint

együttműködés még a hátrányos helyzetű régiók-

1990 előtt volt. Budapest ma egyre kevésbé otthona

ban is gyors felemelkedést eredményeznek. Mind-

a budapestieknek, és ezért nem tud méltó fővárosa

ezen elképzeléseinket körültekintő előkészítéssel,

lenni a nemzetnek sem. Költséghatékony, ésszerű

szakmai, tudományos megalapozottsággal kívánjuk

beruházásokkal, dinamikus, feladatorientált város-

megvalósítani.

vezetéssel már rövidtávon is képesek leszünk élhetőbbé és vonzóbbá tenni a fővárost.

Teret engedünk a fejlődésnek. Városaink akkor
lehetnek sikeresek, ha van saját gazdaságuk, vagyo-
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Gondos gazda módjára
A magyar vidék és a mezőgazdaság ügye nemcsak a falun élő, mezőgazdasági
termeléssel foglalkozó honfitársaink gondja, a vidék sikereinek és kudarcainak
a társadalom minden tagja részese. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a XXI.
században is stratégiai ágazat: a jó minőségű, biztonságos élelmiszerekkel történő
élelmiszer-ellátás, a tájfenntartás, a környezeti állapot megőrzése, valamint
a vidéki élet, a helyi közszolgáltatások előfeltételeinek megteremtése
egész Európában a legfontosabb kormányzati célok között szerepel.
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Közös érdekünk és közös felelősségünk, hogy
a lehető legrövidebb időn belül megoldást
találjunk a magyar mezőgazdaságot és a gazdálkodókat sújtó gondok sokaságára. Bár az
adottságaink kiválóak, azt látjuk, hogy mégsem
tudunk élni velük, a kormányzat gyakran nemcsak hogy nem segíti, hanem még akadályozza
is a vidéken élőket az előrejutásban. Olyan
integrált vidékfejlesztési programra van szükség, amely a mezőgazdaság és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozások együttes fejlesztésén keresztül széles
rétegeknek nyújt esélyt a felemelkedésre, lehetőséget ad a kistelepüléseken élők életminőségét meghatározó tényezők átfogó javítására,
a vidéki élet becsületének helyreállítására.

A termőföldet meg kell őriznünk a magyar
társadalom számára. A föld nemcsak termelőeszköz, nemcsak a nemzeti vagyon egynegyede,
de nemzeti szuverenitásunk alapja is. A Fidesz
olyan földtörvényt alkot, amely biztosítja,
hogy a helyben lakó magyar gazdák ne kerülje-
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nek hátrányba a távoli magyar-, vagy külföldi

lett természetesen meg kell őriznünk, helyre

tőkebefektetőkkel szemben. A Fidesz továbbra

kell állítanunk a vidéki léthez szükséges intéz-

sem járul hozzá a jogi személyek földtulajdon

ményrendszert is; iskolára, orvosra, üzletekre,

szerzéséhez. Semmissé tesszük a külföldiek búj-

postára a kisebb településeken is szükség van.

tatott földvásárlását, és helyreállítjuk a gazdák

Elő fogjuk segíteni, hogy visszatérhessenek

elővásárlási és elő-haszonbérleti jogát. Ellenez-

a mezőgazdaságba a vidékstratégiával nem ren-

zük, hogy az EU-jogszabályok tovább szűkítsék

delkező rossz gazdasági környezet miatt tönk-

a tagállamok jogait a termőföldtulajdon szabályo

rement, kivonult, helyüket azóta sem találó,

zásában. Kormányra kerülve felgyorsítjuk a rész-

elszegényedett szereplők. A mezőgazdaságból

„A Fidesz továbbra sem járul hozzá a jogi személyek földtulajdonszerzéséhez.”
arány-tulajdonok kiadását, az osztatlan közös

élők pedig az uniós szabályoknak is megfelelő

tulajdonú földek felosztását, a birtokegyesítést,

versenyképes, munkaerőt fölvenni képes piaci

hogy végre átlátható tulajdonosi és termelési

szereplők legyenek. Ezt a Fidesz minden lehet-

szerkezet alakuljon ki Magyarországon. E felada-

séges eszközzel támogatja.

tok ellátására a ma működő Nemzeti Földalapot
a közérdekű földvédelmet képviselő új, nagy auto-

A versenyképesség megteremtéséhez elen-

nómiával rendelkező hivatallá formáljuk.

gedhetetlen a gazdák pénzügyi helyzetének
javítása, melynek érdekében a Fidesz egyszeri,

A magyar vidék talpraállásához, megőrzésé-

átfogó gazdahitel-átütemezési és feltőkésí-

hez az kell, hogy az ott élők helyben értelmes

tési programot indít el. A versenyképességhez

munkát, biztos megélhetést találjanak. Emel-

elengedhetetlen az esélyegyenlőség kivívása,
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megteremtése a magyar termelők számára –

állategészségüggyel, az ezekből eredő köz-

különösen a jelentősebb támogatásban része-

egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos fel-

sülő, tőkeerős uniós tagországok termékeivel,

adatok végrehajtását egy önálló országos

a multinacionális cégekkel, s a harmadik orszá-

hivatalba, a gazdálkodással, támogatásokkal

gokkal szemben, melyekre az uniós előállítási

kapcsolatos feladatokat egy másik, a sajátos-

föltételek nem vonatkoznak, s így lényegesen

ságuknak megfelelő hivatalba vonjuk össze.

kisebb önköltséggel állítják elő termékeiket.

E hivataloknak önálló költségvetést, a feladat

Az esélyegyenlőség megteremtése közvetve a

elvégzéséhez szükséges autonóm működést

nemzeti érdekek védelmét, a nemzeti termé-

biztosítunk.

kek piacvédelmét is szolgálja. Ezzel, valamint
a magyar termékek egységes eredet-megjelölé-

A gazdák önkéntes összefogása, valamint a

sével, azzal, hogy a magyar vállalkozóknak meg-

beszerzési, tárolási, feldolgozási és értékesítési

adjuk a lehetőséget a jó minőségű termék elő-

társulások megsokszorozzák a gazdák piacra

állítására, s a vásárlókat a jó minőségű magyar

jutásának esélyeit, valamint nagyban javít-

termékek vásárlására bíztatjuk, az a célunk,

ják a gazdák piaci alkupozícióit. Ezért a Fidesz

hogy már rövidtávon is védelmet biztosítsunk

állami eszközökkel is elő fogja segíteni ezek

a magyar termelőnek, alternatívát nyújtsunk a

létrejöttét és működőképességét. A gazdák

vásárlóknak a sokszor silány, megbízhatatlan

üzleti kockázatainak kezelésére a jelenleginél

eredetű, külföldi termékekkel szemben.

hatékonyabban működő agrárbiztosítási rendszert alakítunk ki.

A jelenlegi átláthatatlan agrár-közigazgatás
helyett a szakmai és működési sajtosságaik-

A Fidesz – az uniós szabályozással és gyakor-

ban együvé tartozó élelmiszer-biztonsággal,

lattal egyezően – a helyi, regionális terme-
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lésre, értékesítésre, valamint a kistermelői

hogy az ott természetes vállalkozások újraindítá-

élelmiszer-előállításra úgy tekint, mint a vidéki

sát, megindítását beépítsék településfejlesztési

lét és a biztonságos élelmiszer-ellátás alapjára.

elképzeléseikbe, figyelemmel a szociális, kultu-

Ezért elősegítjük, támogatjuk a helyi élelmiszer-

rális, gazdasági és ökológiai szempontok össz-

termelést, a helyi piacok megőrzését, fejleszté-

hangjára, a helyi kezdeményezésekre, a helyi

sét, támogatjuk a kiskörzeti értékesítés meg-

erőforrások feltárására. A sikeres kivitelezéshez

„Vidékprogramunk egyszersmind erőteljes környezetvédelmi program is.”
honosodását. Vidékprogramunk egyszersmind

elengedhetetlenül fontos az állami, önkormány-

erőteljes környezetvédelmi program is, hiszen

zati és gazdálkodó szervezetek összehangolt

a helyi termelés a helyi foglalkoztatási gondok

együttműködése és támogató fellépése.

megoldása mellett szükségtelenné teszi a sokszor több ezer km-es szállítás energiaigényét,

A családi gazdaságok megerősödése a vidék

a tartósító műveleteket, a tartósítószerek, cso-

polgárosodását szolgálja. A kis- és középvállal-

magolóanyagok fölös mennyiségű előállítását,

kozások mellett kiemelt feladatunknak tekint-

használatát, megsemmisítését. A kisebb gazda-

jük a családi alapú gazdaságok támogatását,

ságokban a növényi és állati termék előállítása

a kis- és középvállalkozások családi vállalkozá-

környezetbarát módon megoldható, jelentős

sokká fejlesztését. Kormányra kerülve lépésről

mennyiségű, egyébként megsemmisítésre ítélt

lépésre, adó- és illetékfizetési kedvezmények-

anyag az ilyen gazdaságok termelési folyamata-

kel, az örökösödési szabályok megváltoztatá-

iban fölhasználható. Felvilágosító és támogatási

sával, valamint más technikai szabályok alkal-

programokat indítunk a vidéki településeken,

mazásával fogjuk ösztönözni a családi alapú
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gazdaságok kialakulását, fejlődését, versenyké-

gazdasági tevékenység fejlődése mellett hoz-

pességük megteremtését, hiszen csak így bizto-

zájárul az idegenforgalmi és a háziipari kapaci-

sítható, hogy megtarthassák földjeiket, és mun-

tások bővítéséhez, az ország erdővagyonának

kalehetőséget teremthessenek.

növeléséhez, a vidék, a táj képének javításához,
az ökoturizmus, a falusi turizmus feltételeinek

Segíteni fogjuk a gazdák szövetkezését, mely

javulásához, valamint a kiváló minőségű hazai

a kis- és középgazdaságok sajátosságainak, önál-

élelmiszerek, hungarikumok piacra jutásához,

lóságuknak megtartásával nyújt lehetőséget

a különböző közösségi és egyéni marketingesz-

a fejlesztéshez, a kiszámítható piaci megjelenés-

közök rendszerének kialakításához. A vidékfej-

hez, ahhoz, hogy képesek legyenek a nagymé-

lesztés egy különleges lehetősége a geotermi-

retű gazdaságokkal állni a versenyt. Kormányra

kus hőforrások kihasználása.

kerülve a jelenlegi nagyüzemcentrikus támogatási rendszert egyensúlyba hozzuk a családi,

Közös érdekünk, hogy jó minőségű élelmiszer

a kis- és középméretű, sőt, a kiegészítő gazda-

kerüljön az asztalra. A biztonságos, jó minő-

ságokat is figyelembe vevő támogatási renddel.

ségű élelmiszerre az élelmiszerbotrányok követ-

A Fidesz tehát egy olyan többszintű támogatási

keztében az utóbbi időkben igen nagy keres-

rendszer kialakítását tűzi célul, amely testre sza-

let mutatkozik, s ennek kielégítését egyúttal

bott támogatásokkal képes segíteni mind a csa-

a magyar mezőgazdaság egyik jelentős kitörési

ládi, mind a kis- és középüzemi gazdaságokat,

pontjaként kell tekintenünk. Ennek érdekében

valamint nagyüzemi gazdaságokat.

a történelmi mélypontra süllyedt állatállomány
– pl. sertéshúsból, tejből, tojásból s egyéb

A helyi, eddig tőke- és szakértelemhiány miatt

állati eredetű termékekből nettó importőrökké

kihasználatlan lehetőségek föltárása a mező-

váltunk – fejlesztése mind a kis, mind a nagy
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állományokat illetően megkerülhetetlen felada-

megtermelődő biomassza energetikai felhasz-

tunk. Vissza kell állítanunk élelmiszerterméke-

nálását. A Fidesz az agrártermékek tekinteté

ink hagyományos exportpozícióját, mert elvesz-

ben is kiemelt figyelmet fordít a hatékony

tése nem adottságaink elvesztéséből, hanem

fogyasztóvédelem megteremtésére, amely-

a kormányzat hibáiból fakad. Míg a helyi és tér-

ben az eddiginél nagyobb szerepet szánunk

ségi ellátás, a hungarikumok előállítása a kisebb

a civil szervezeteknek.

gazdaságokra épül, a tömegtermékekkel való
ellátásban, az exportlehetőségek kihasználásá-

Az elmúlt évtizedben a fejlett európai orszá-

ban elsősorban a nagyüzemi termelést folytató

gokban egy új, alternatív fejlődési modell ala-

gazdaságokra számíthatunk.

kult ki. A fejlődési modell kulcsa a kézműves,
a kisüzemi és a kisipari tradíciók újjáélesz-

Támogatjuk az ökotermelést, a fönntartásra

tésében, valamint a régió, mint komplex ter-

érdemes helyi sajátosságokat, a magyar kul-

melőegység újrafelfedezésében, a vidéki élet

túra részét jelentő állatfajok és növényfajták

megbecsülésében, valamint a vidék megtartó

tartását, termelését. Ahol környezetvédelmi

erejének növelésében rejlik. Ezért – Magyar-

és energetikai szempontok is indokolják, ott

ország földrajzi adottságait is figyelembe

támogatjuk azokat a mezőgazdasági tevé-

véve – a magyar mezőgazdaságnak ugyancsak

kenységeket, amelyek célzottan a megújuló

kitörési pontjakén tartjuk számon a kerté-

energiaforrások előállítására irányulnak. Ezek

szet-szőlő-gyümölcs ágazatot. A fejlesztésé-

az ösztönzések viszont nem veszélyeztethe-

hez első lépésben elengedhetetlenül fontos

tik az élelmiszertermelést, és nem gerjeszt-

feladat egy teljesen új, egyszerű, gazdabarát

hetnek élelmiszer áremelkedést. Támogat-

mezőgazdasági alkalmi munkavállalási felté-

juk ugyanakkor a meglévő és minden évben

telrendszer kidolgozása.
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A környezetvédelmi szempontok ágazati érvé-

célzott támogatást adunk az ültetvény-megújí-

nyesítése, a természeti értékeink, a táj, a ter-

tásnak és a vírusmentes szaporítóanyag-előál-

mőföld és a vízkészletek állapotának megőrzése

lításnak. Annak érdekében, hogy a hegyközségi

és javítása miatt alapvető fontosságú a környe-

szervezetek az új jogi környezetnek megfe-

„Megvédjük a becsületesen gazdálkodókat, csökkentjük
az adminisztrációs terheiket.”
zetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek

lelő és a termelőket szolgáló, eredményes

széleskörű elterjesztése. Az éghajlatváltozás

munkát végezhessenek, a jövőben számukra

következtében pedig fel kell készülnünk a víz-

anyagi támogatást nyújtunk. Az eredetvéde-

készleteink tudatosabb mezőgazdasági célú

lem és a minőség javítása érdekében pedig

hasznosítására, mert a vízre úgy tekintünk, mint

véget vetünk a számlanélküli forgalmazásnak,

a XXI. század stratégiai termelési tényezőjére

megakadályozzuk a bizonytalan eredetű és

és kulcskérdésére.

minőségű borok piacra kerülését. Megvédjük
a becsületesen gazdálkodókat, csökkentjük az

A magyar bor presztízsének emelésével, a
kultúrált borfogyasztás egészségre gyakorolt hatásának ismertetésével elérhetjük,
hogy a fogyasztó, a bort termelő gazda és
az állam egyaránt jól járjon. A Fidesz kormányra kerülve e téren is szigorúan betartatja
az eredetvédelmi követelményeket, másrészt

adminisztrációs terheiket.
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Felelőséggel
a környezetünkért
A Fidesz önálló, erős, kiszámítható, szavahihető, felelős, a helyi közösségekre támaszkodó környezeti politika kialakítását tűzi célul. Stratégiai célunk az önálló
magyar környezetpolitika létrehozása. Nem halogatható tovább egy hosszú távú,
a magyar érdekek és értékek mellett elkötelezett környezetpolitika kialakítása.
Ennek keretében szükséges a fenntartható fejlődés nemzeti stratégiájának átdolgozása, valamint az energiapolitikai, a megújuló energiaforrásokkal és a nagyvárosi
levegőszennyezéssel foglalkozó stratégia megalkotása. A Fidesz a környezet ügyét
nem csupán fejlesztési kérdésként kezeli, és nem csupán néhány nagy környezetvédelmi beruházásra szűkíti le. Úgy gondoljuk, az államnak felelősséget kell vállalnia
a kisebb, pusztán állami forrásokból kezelhető környezeti ártalmakért is.
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A Fidesz fellép a szűklátókörű gondolkodás-

kizárólag erős állami ellenőrzőrendszer létre-

mód és szabályozás ellen. Az ágazati meg-

hozásával lehetséges. Meg kell erősíteni a jog-

közelítés önmagában is akadályozza, hogy

szabályok megalkotásáért, végrehajtásáért

a környezetvédelmet teljes összefüggésében

és ellenőrzéséért felelős közigazgatási rend-

értelmezzük. Számunkra a környezetvédelem

szert. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is,

nem csupán egy ágazat ügye, alapvető célki-

hogy a túl sok hatóság, a bonyolult ügyintézés

tűzésünk, hogy a környezetvédelmi szemlélet

akadályozza a környezetpolitikai elvek gyakor-

áthassa hétköznapjainkat és a döntéshozatal

lati megvalósítását, ezért egy olyan hatékony,

minden területét. Éppen ezért tartjuk szüksé-

átlátható rendszert fogunk kialakítani, amely

gesnek a gazdasági szféra és a környezetvéde-

egyszerre biztosítja a környezeti, természeti

lem együttműködésének erősítését, a mun-

károkozás megelőzését, és az esetleges károk

kahelyteremtő környezetvédelmi háttéripar

következményeiként kialakuló egészségi és gaz-

megteremtését, a környezettudatos magatartás

dasági problémák felszámolását.

általánossá tételét. Olyan környezet-gazdaság
politikát kell folytatni, amely nemcsak össz-

Az általunk képviselt emberközpontú környe-

hangban áll a gazdasági fejlesztéssel, hanem

zetpolitika stratégiai célja, hogy Magyarország

számos tekintetben alapja is egy hatékonyabb

lakható és élhető otthon legyen mindannyi-

gazdaság kialakításának. Célunk, hogy a környe-

unk számára. Ennek érdekében csökkentjük

zet megóvása a lehető leggazdaságosabban,

az emberek mindennapjait megkeserítő kör-

a legkisebb költségek mellett történjen meg.

nyezetszennyezést a városokban és a falvakban egyaránt. Barátságosabbá és élhetőbbé

Meggyőződésünk, hogy a környezetszennye-

tesszük településeinket, többek között a zöld-

zés bármely formája elleni hatékony fellépés

felületek megóvásával és növelésével. Célunk,
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hogy városainkban végre „szálljon fel a füst”,

bázis fokozott védelme elsőrendű állami fel-

szmog helyett tiszta levegőt szívhassunk. Fellé-

adat. Az uniós vállalásnak megfelelően biztosít-

pünk a levegő szennyezésének minden formája

juk a polgárok által fogyasztott ivóvíz arzén és

ellen, s fokozatosan elérjük, hogy Magyarország

egyéb szennyezésektől való megtisztítását.

végre „parlagfűmentes övezet” legyen, hiszen

Álláspontunk szerint a természetvédelem ügyét

„Újragondoljuk a Vásárhelyi-tervet és megvalósítjuk az elmaradt fejlesztéseket, biztosítva ezzel a polgárok személy- és vagyonbiztonságát.”
napjainkban több mint kétmillió ember szen-

össze kell kapcsolni az árvíz elleni védekezés prob-

ved allergiás megbetegedésben. Uniós források

lémájával. Újragondoljuk a Vásárhelyi-tervet és

bevonásával lehetővé tesszük, hogy minden

megvalósítjuk az elmaradt fejlesztéseket, bizto-

közösség számára elérhetővé váljon a környe-

sítva ezzel a polgárok személy- és vagyonbizton-

zetkímélő szelektív hulladékkezelés.

ságát, valamint az árterek melletti, nem közvetlenül a védekezéshez kapcsolódó infrastrukturális

Megvédjük pótolhatatlan természeti kincse-

beruházásokat. Mindez a veszélyeztetett térségek

inket. Hatékony védelmet biztosítunk annak

gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul.

érdekében, hogy megóvjuk erdeinket és nem-

Az energiahatékonyság a természeti környe-

zeti parkjainkat, világhírű, ám veszélyeztetett

zettel való korszerű gazdálkodás kulcskérdése.

növény- és állatfajainkat, valamint a kipusz-

Ezért kormányra kerülve nagyobb hangsúlyt

tulással fenyegetett, a magyar mezőgazdaság

helyezünk az új, korszerű megoldásokban

történelmi emlékének is számító fajtáinkat.

rejlő lehetőségek feltárására, alkalmazására

A tiszta ivóvíz nemzeti kincs, ezért a hazai víz-

és támogatására.
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A szennyezés csökkentésén túl a Fidesz olyan

A Fidesz környezetpolitikája nem feledke-

innovációra ösztönözné az egyes iparágakat,

zik meg arról, hogy az ország az Európai Unió

amely az Európai Unión belül is biztosítja a ver-

tagja. A környezetvédelem területén tett vál-

senyképességet. A pályázati források szétosztá-

lalásainkat, kötelezettségeinket mindenkor

sánál figyelmet kell fordítani az ezen a területen

teljesítenünk kell. Élére kell állnunk a megújuló

tevékenykedő vállalkozások megerősítésére.

energiaforrások elterjesztését célzó európai
kezdeményezéseknek. Környezetvédelmi szem-

A Fidesz az új környezetpolitika megvalósításá-

pontból is kiemelt figyelmet kell fordítani az

ban elsődleges szerepet szán a helyi autonóm

Európai Unió finanszírozási rendszeréhez iga-

közösségeknek, az önkormányzatoknak. Meggyő-

zodó újabb regionális együttműködések kialakí-

„Élére kell állnunk a megújuló energiaforrások elterjesztését célzó
európai kezdeményezéseknek.”
ződésünk, hogy a környezeti ártalmak észlelése,

tására, valamint a már meglévők elmélyítésére,

azonosítása, a tervezés és a végrehajtás akkor a

így jelentősen hozzájárulhatunk Magyarország

leghatékonyabb, ha azt az ebben érdekeltek végzik

környezeti biztonságának jövőbeli megalapozá-

el. A Fidesz környezeti politikájában kulcsszerepet

sához is.

kap a civil és zöld szervezetekkel való együttműködés és kapcsolattartás. Az átláthatóság, a polgárokkal és az egyes területek, ágazatok szakmai
képviselőivel, szervezeteivel folytatott párbeszéd
az egyik legfontosabb környezetpolitikai feladat.
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Takarékos
és erős állam
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség felfogása szerint az állam a méltányosság,
a közjó előmozdítására létrehozott intézmény. Az állam legfőbb feladata,
hogy elhárítsa a tehetségesek és a vállalkozó kedvűek kibontakozása elől
a felmerülő akadályokat és segítse a rászorulók, valamint a hátrányos
helyzetűek érvényesülését és felzárkózását. Ehhez erős államra van
szükség, az erős állam azonban soha nem törekedhet arra, hogy
magát a polgárok rovására kiterjessze és gazdagítsa. A Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség hitet tesz az erős és takarékos
állam mellett, melynek működése a szerénység, az átláthatóság és a kötelességtudat elveire épül.
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Tettekkel a kormányzati pazarlás ellen. Bár
a hivatalban lévő szocialista-szabaddemokrata
kormány gyakran hangoztatja, hogy az államnak saját magán kell kezdenie a takarékoskodást, a gyakorlatban szinte semmit sem tett az
olcsóbb állam megteremtése érdekében. Sőt,
azt tapasztalhatjuk, hogy hétről-hétre újabb és
újabb kormányzati pozíciók jönnek létre, és a
takarékosságra hivatkozás jegyében az állami
intézményrendszer egyre inkább terjeszkedik.
Míg a szocialista-szabaddemokrata kormány
csak beszél arról, hogyan kellene olcsóbbá és
hatékonyabbá tenni az állam működését, addig
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a 2006-os
kormányalakítás óta folyamatosan készít és terjeszt be javaslatokat a parlament elé a takarékos
és átlátható állam megteremtése érdekében.

Betekintést biztosítunk az állam és az állami
vezetők vagyoni viszonyaiba. A Fidesz szerint
az átláthatóság megteremtésének alapvető feltétele, hogy a polgárok a jelenleginél nagyobb
betekintést nyerhessenek az állam és az állami
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vezetők vagyoni viszonyaiba. Ezért kezdemé-

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség szerint az

nyezzük, hogy minden állami tulajdoni részese-

átláthatóság és kötelességtudat elveire épülő

déssel működő gazdasági társaság vezető tiszt-

államban a kormánytagok felelősséggel tartoz-

ségviselője és felügyelő bizottsági tagja is tegyen

nak az állam vagyoni működtetéséért, különös

vagyonnyilatkozatot. A Fidesz – Magyar Pol-

tekintettel a kialakult költségvetési hiányra.

„Az átláthatóság további erősítése érdekében a Fidesz nyilvánosságra
hozná a miniszterek és államtitkárok fizetési listáját. ”
gári Szövetség továbbá kötelezni fogja az állami

Ezért arra köteleznénk a mindenkori kormány

vezetőket arra, hogy vagyonnyilatkozatukon túl

tagjait, hogy ha a tényleges hiány a tervezet-

adóbevallásukat is hozzák nyilvánosságra és ez a

tet legfeljebb 0,5 százalékkal haladja meg,

kötelezettség az általuk többségi formában tulaj-

akkor egyhavi, ha legfeljebb 1,5 százalékkal,

donolt cégek adóbevallására is vonatkozna.

akkor háromhavi, ha több mint 1,5 százalék-

Az átláthatóság további erősítése érdekében a

kal, akkor pedig a kormánytag hat havi illetmé-

Fidesz nyilvánosságra hozná a miniszterek és

nyével feleljen a kialakult hiányért.

államtitkárok fizetési listáját. Indítványozzuk,
hogy a mindenkori kormány – törvényi köte-

Szintén a kormánytagok költségvetéssel kap-

lezettség alapján – hivatalos honlapján hozza

csolatos felelősségét kívánjuk erősíteni a Költ-

nyilvánosságra a miniszterek és államtitkárok

ségvetési Tanács felállításával. A Költségvetési

illetményét és egyéb személyes használatra szóló

Tanács gazdasági-pénzügyi hitelesség szempont-

juttatásait, ahogy ez már az országgyűlési képvi-

jából véleményezi a költségvetési törvényjavas-

selők esetében megvalósult.

latot és az elfogadott, de még ki nem hirdetett
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törvényt. Ezen felül javasolhatja a köztársasági

a bizottsági üléseken való részvétel szabályait

elnöknek a költségvetési törvény megfontolásra

és kötelezettségként írná elő, hogy a parlamenti

történő visszaküldését a parlamentnek. Javas-

bizottsági vitákon a kormány álláspontját csak

latunk szerint a Tanács tagjai az MNB elnöke,

miniszter vagy államtitkár képviselhesse. Ez nem

az ÁSZ elnöke, valamint a köztársasági elnök

csak a felelősségtudatot erősíti, de a parlamenti

által kinevezett egy személy lenne.

bizottsági munka színvonalát is javítja.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség szerint a
miniszterek és államtitkárok azért kapják juttatá-

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség szerint

saikat, hogy a kormányzati elképzeléseket képvi-

Magyarországnak ma több és olcsóbb demokrá-

seljék és adott esetben védelmezzék a politikai

ciára van szüksége. Ennek megteremtése érdeké

vitákban. Tarthatatlan az a helyzet, hogy a bizott-

ben átláthatóbb kampányfinanszírozásra törek-

sági üléseken és vitákon sokszor köztisztviselők

szünk, ezért javasoljuk, hogy valamennyi párt

„Átláthatóbb kampányfinanszírozásra törekszünk, ezért javasoljuk,
hogy valamennyi párt hozzon létre külön kampányszámlát, hogy
egy erre létrehozott parlamenti bizottság ellenőrizhesse
a kampányköltségek felhasználását.

”

képviselik a kormány és a minisztériumok állás-

hozzon létre külön kampányszámlát, hogy egy erre

pontját, noha ők hivatalból nem folytathatnak

létrehozott parlamenti bizottság ellenőrizhesse

le politikai vitákat. A közigazgatás átpolitizáló-

a kampányköltségek felhasználását. Az olcsóbb és

dásának megállítása és a kötelességtudó állam

több demokrácia részének tekintjük az országgyű-

elvének erősítése érdekében a Fidesz szigorítaná

lési képviselők létszámának csökkentését is.
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Törvény,
rend, biztonság
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a törvény és a rend pártja. Úgy hisszük, hogy a
törvény tisztelete teremti meg a szabad és civilizált élethez szükséges kereteket.
Ezért mi, törvénytisztelő polgárok, elvárjuk a kormánytól, hogy ne a kiváltságokat
védje, hanem polgárainak tulajdonát, jogegyenlőségét és a békés élet feltételeit.
Olyan kormányt akarunk, amely a bűnösöket bünteti, a segítségre szorulókat segíti,
az ártatlanokat pedig hagyja békében élni. A Fidesz következetesen rendpárti prog
ramja szigorú büntetési tételeket tartalmaz. Rendet fogunk tenni Magyarországon,
különösen szigorúan fogunk fellépni a napjainkban felerősödő bűnözési formákkal
szemben, nem tűrjük el sem a vandalizmust, sem a korrupciót, sem a kábítószerkereskedelmet. Visszaállítjuk a jogbiztonságot és a törvény előtti egyenlőséget,
egyetlen bűnöző sem kerülheti el a felelősségre vonást. A Fidesz fontos nemzeti
ügynek tekinti a honvédelmet, hiszen meggyőződésünk, hogy csak egy biztonságos
és a nemzetközi politikában is elismert állam képes garantálni a polgárok szabadságát és gyarapodását. A Fidesz a rendszerváltás fontos céljaként határozta meg az
euroatlanti integrációt, hazánk védelmét hosszútávon is a NATO szövetségi rend
szerében képzeljük el. Fontosnak tartjuk, hogy hazánk megbízható szövetségesként
betartsa a nemzetközi vállalásait, kormányzati pozícióba kerülve a nemzetközi politikában is helyre kívánjuk állítani Magyarország hitelességét.
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Érvényt kell szereznünk a törvény betűjének

Ha az emberek azt tapasztalják, hogy a bűncselek-

és szellemének. Magyarországon ma sokan úgy

mények elkövetőinek egy része elkerülheti a bün-

érzik, hogy nem éri meg jogkövető magatartást

tetést, az alapjaiban ássa alá a biztonságérzetüket

tanúsítani, hiszen éppen a legtöbb visszaélést

és a jogbiztonságba vetett hitüket. Mindent meg

elkövetők bújnak ki legkönnyebben a felelősség

fogunk tenni azért, hogy az összes bűnöző elnyerje

alól. A Fidesz azoknak az oldalán áll, akik a bűn-

a méltó büntetését, bezárjuk a kibúvókra lehetősé-

elkövetés helyett a becsületes munkát választ-

get adó kiskapukat, és a rendőrség újonnan létre-

ják. Minden esetben érvényt fogunk szerezni

hozandó speciális egységeivel kézre kerítjük a körö-

a törvénynek, nem lesz különbség törvénysér-

zött személyeket.

tés és törvénysértés között. Véget kell vetni
annak az embereket joggal irritáló gyakorlat-

Fontosnak tartjuk a törvény visszatartó erejét.

nak, hogy egyesek kivételes elbánást kapnak

A Fidesz kategorikusan elutasítja az életfogytig-

a törvény részéről, hogy sztárügyvédek járják

lani szabadságvesztéssel kapcsolatos szabályozás

ki az enyhe büntetéseket, amelyeket jó maga-

enyhítését, a következő polgári kormány szándékai

viselet alapján még rövidíteni is lehet. Ez a gya-

szerint a legsúlyosabb bűnök elkövetői továbbra is

korlat elfogadhatatlan, a jogérvényesítés nem

életük végéig börtönben maradnak. Szigorítjuk a

lehet tekintettel sem a vagyoni helyzetre, sem

különös és többszörös visszaesőkre vonatkozó bün-

a politikai kapcsolatokra.

tetéskiszabási és végrehajtási szabályokat is. Az új
Büntető Törvénykönyv vissza fogja állítani a polgári

A bűnösöknek a börtönben a helyük. Magyaror-

kormány szigorú büntetőpolitikáját.

szágon ma több tízezer bűnöző ellen van érvényben hatályos elfogatóparancs, mégis évről évre

Javítjuk az ítélkezés feltételeit. A bűnözés

egyre többen bújnak ki a felelősségre vonás alól.

visszaszorítása nemcsak a törvények szigo-
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rán, hanem az ítélkezési gyakorlaton is múlik.

oktatására, nevelésére. Rendkívül fontosnak tartjuk

A Fidesz javítani fog az ítélkezés feltételein,

a kábítószer-fogyasztás visszaszorítását.

a bírák és a bírósági dolgozók anyagi elismerésén. Olyan életpálya-modellt alkotunk a bírák

Visszaszorítjuk a vandalizmust. Az utóbbi évek-

számára, amely igazodik a bírói munka szakmai

ben egyre több olyan esetről hallunk, hogy köztéri

és társadalmi presztízséhez, és kiszámítható

szobrainkat, emlékműveinket, a temetők sírem-

előmeneteli rendszert garantál a pályakezdéstől

lékeit vandálok tönkreteszik, megrongálják. Ezért

a nyugdíjas korig. A bírák, és a bíróságok épü-

kezdeményezzük, hogy a vandál, garázda elkövetők

letének biztonságát állami rendészeti szervnek

ellen kiszabható büntetési tételek növekedjenek.

kell szavatolnia. A bírósági tárgyalásokon köte-

Nem tűrhetjük, hogy temetőinket gyalázzák,

lezővé tesszük a kép- és hangfelvétel készíté-

az ott nyugvók emlékét megtiporják.

sét, amely lehetővé teszi az eljárással kapcsolatos kifogások utólagos tisztázását. Elősegítjük

Rendet teszünk a közutakon. Magyarország

a tisztességesen gyarapodni kívánó polgárokat

élen jár a személyi sérüléssel járó közúti bal-

védő jogintézmények működését és helyreállít-

esetek szomorú statisztikáiban. Rendet kell

juk a gazdasági jogszolgáltatást.

tennünk a közutakon, meg kell fékeznünk az
értelmetlen halálok ezreihez és életre szóló

Nagyobb súlyt fektetünk a kiszolgáltatottak

nyomorúságok tízezreihez vezető felelőtlen-

oltalmára. Szigorítjuk az idősek és a gyermekek

ségeket. A balesetek megelőzése érdekében

sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetési

átfogó közlekedésbiztonsági intézkedéscso-

tételeit. Az ilyen bűnök elkövetői nem bocsáthatók

magra van szükség. Szigorítani kell a személy-

feltételes szabadságra. Nagy hangsúlyt fektetünk

gépjárművek, autóbuszok és tehergépjárművek

az ifjúságvédelemre, a fiatalkorúak bűnmegelőzési

vizsgáztatási rendszerét. A biztonsági öv életet
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menthet, ezért használatát az autóbuszokon is

Visszaadjuk a polgárok biztonságát és a rendőr-

kötelezővé tesszük, és minden járműtípusnál

ség becsületét. Az elmúlt időszak szomorú esemé-

szigorúan ellenőrizzük. Az alkoholos és kábító-

nyei rávilágítottak arra, hogy a magyar rendőrség

szeres befolyás alatt álló járművezetők jogosít-

súlyos morális és anyagi válságban van. Elfogad-

ványát a helyszínen bevonjuk. A halálos balese-

hatatlannak tartjuk, hogy éppen azok szegjék meg

tek visszaszorítása érdekében a gyorshajtást

a törvényt, akiknek a törvények maradéktalan

még szigorúbban ellenőrizzük és büntetjük.

betartatása a feladatuk. A mi felfogásunk szerint
a rendőrség nem a hatalom ökle, hanem a polgá-

A jogbiztonság érdekében átalakítjuk az adatvé-

rok védelmezője, a rendőrség nem politikai célok

delmi szabályokat. A korábban kialakított adat-

szolgálatára, hanem a polgárokat érő jogtalanságok

védelmi szabályozás nem rendezte egyértelműen

megelőzése és felderítése érdekében működik. Újjá

„A magyar rendőrséget ismét a polgárok által megbecsült, a polgárok életét,
értékeit, emberi jogait megvédeni mindenkor kész és képes szervezetté tesszük.”
a közérdekű adatok nyilvánosságához, illetőleg a

kell építenünk a rendőrséget, a XXI. század kihívá-

magántitok, az üzleti titok megőrzéséhez fűződő

saira csak egy professzionálisan működő, szilárd

érdekek ütközésének feloldását. Az állandósult jog-

erkölcsi tartással rendelkező szervezet tud megfe-

bizonytalanság e jogterületen új, világos és átlát-

lelő válaszokat adni. Az új rendőrség a tisztességes,

ható szabályozást tesz szükségessé. Olyan ellen-

jogkövető állampolgárok számára segítséget fog

őrzési mechanizmus kialakítására kell törekedni,

nyújtani, a bűnelkövetőkkel szemben pedig határo-

amelyben a közhatalmi, hatósági döntések okai

zottan, keményen, következetesen és törvényesen

nyilvánvalóvá és számonkérhetővé válhatnak.

fog fellépni. A magyar rendőrséget ismét a polgá-
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rok által megbecsült, a polgárok életét, értékeit,

lezártnak a rendőrségi struktúra átalakítását, meg�-

emberi jogait megvédeni mindenkor kész és képes

győződésünk, hogy minden szinten újra kell gondolni

szervezetté tesszük.

a feladatokat, hiszen a mindennapokban az emberek
azt tapasztalják, hogy a rendőrség nem képes szava-

Újjászervezzük a rendőrséget. A Fidesz a rendőr-

tolni a biztonságukat. Csökkenteni fogjuk a rendőrség

ség, a határőrség, a katasztrófavédelem és a tűzol-

szervezetén belül a vezetői szinteket annak érdek-

tóság összevonásával új rendvédelmi szervet állít fel.

ében, hogy ne a bürokráciát finanszírozzuk az embe-

A közelmúltban ötpárti egyetértéssel megtörtént a

rek adóforintjaiból, hanem az utcákon szolgálatot

rendőrség és a határőrség összevonása, immár

teljesítő, továbbá a ténylegesen bűnüldöző feladatot

a rendőrség feladata, hogy biztosítsa országha

ellátó állománynak adhassunk tisztességes fizetést. A

táraink hatékony védelmét. A schengeni övezethez

bürokrácián megtakarított pénzből a polgárok bizton-

történő csatlakozásunk jelentős szakmai kihívást jelent

ságát fogjuk növelni, kifogástalanul képzett szakem-

a határrendészet számára, hiszen immár az egész

berekkel töltjük be a szabad álláshelyeket, javítjuk a

Európai Unió érdekében kell helyt állnunk a terroriz-

rendőrség technikai felszereltségét. Közelebb fogjuk

mussal, az illegális migrációval, illetve a drog-, ember-

vinni a rendőrséget az emberekhez, a társadalomhoz,

és fegyvercsempészettel szembeni küzdelemben.

számunkra fontos, hogy a polgárok mindenkor bizton-

Mi azonban nem állunk meg a rendőrség és a határ-

ságban tudhassák a gyermekeiket, szüleiket, nagyszü-

őrség integrációjánál, úgy gondoljuk, hogy a katasz

leiket, vagyontárgyaikat.

trófavédelmek és a tűzoltóságnak is ehhez a szervezethez kell csatlakoznia, s mindezen területeket egy új

Morál, rend, bajtársiasság. A szocialisták elmúlt

feladatkörrel rendelkező, önálló minisztériumnak kell

öt éves kormányzása szétzilálta a rendőrséget,

felügyelnie. Újjászervezzük a rendőrséget, egységes,

felbomlott az a háló, amely a fegyveres szervek-

professzionális szervezetet hozunk létre. Nem tartjuk

nél szolgálatot teljesítőket összekötötte. A Fidesz
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a következetes rendpárti politika híve, valljuk, hogy

üldözésére, határaink ellenőrzésére, a katasztró-

a bűnüldöző, határrendészeti, katasztrófavédelmi,

fák megelőzésére, elhárítására szegődnek. Ez az

tűzoltósági szervek hierarchikusan felépülő struk-

új karrierprogram biztosítani fogja az állomány

túráját nem szétzilálni, hanem erősíteni kell. Az új

számára a stabilitást, a tervezhetőséget, a politikai

rendőrség a bajtársiasságra fog épülni, amely az

befolyásolás-mentességet. A magasabb fizetés,

egymásban bízó, a másikat elfogadó, segítő szoli-

a kiszámítható karrierlehetőség biztosításával a

daritást jelenti. Meggyőződésünk, hogy a morali-

korrupciós ügyletek is háttérbe szorulnak.

tás talaján álló, professzionálisan, és nem a hatalom milíciájaként működő szervezet tagjai kivetik

Új lakásprogram. A fiatal egyenruhás munkaválla-

maguk közül a renitenseket, de egy emberként áll-

lók legnagyobb gondja az alacsony fizetések mellett

nak ki a vétlen, megrágalmazott bajtársaik mellett.

az, hogy nem rendelkeznek önálló lakással. Ezt a
problémát is orvosolni kell. A Fidesz a hivatásos

Új egyenruhás karrierprogram. A jól megfize-

dolgozók számára olyan állami lakáshitel-konstruk-

tett, megfelelő létszámú rendőrség mindannyiunk

ciót dolgoz ki, amely segítségével egyszerűen és

közös érdeke. Ma Magyarországon rendőrhiány

olcsón juthatnak lakáshoz az egyenruhások. Fon-

van, nincs elegendő posztos rendőr, létszámhián�-

tosnak tartjuk, hogy a rendőrök, határőrök, tűzol-

nyal küzdenek a bűnüldöző szervek. A Fidesz sze-

tók, katasztrófavédelmi dolgozók családjainak ren-

rint növelni kell a rendőrök, határőrök, tűzoltók,

dezett legyen az élete. Ez nemcsak az ő érdekük,

katasztrófavédelmi dolgozók anyagi megbecsülé-

hanem a miénk, állampolgároké is.

sét, ezért új egyenruhás karrierprogramra teszünk
javaslatot. Az új karrierprogram kiszámítható,

Új rendőrség – hatékonyság, határozott fellé-

biztos életutat jelent azoknak a hivatásos állomá-

pés, ügyfélközpontúság. Az emberek természetes

nyú dolgozóknak, akik a rend védelmére, a bűn

igénye, hogy a rendőrség ne férkőzzön be a min-
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dennapjaikba. A polgároknak akkor van szükségük

szilárd erkölcsi tartással rendelkező, hatékonyan

rendőrre, ha bajban vannak, ekkor viszont gyors,

gazdálkodó szervezetet hozunk létre. Ismét meg-

szakszerű, és áldozatkész szolgálatot várnak el. Az új

teremtjük a honvédség társadalmi megbecsültsé-

rendőrség szakszerű, professzionálisan ügyfélköz-

gét, visszaszerezzük a tekintélyét. A katonai kép-

pontú szervezet lesz. A Fidesz szerint nem elég hang-

zést új alapokra kívánjuk helyezni, minden erőnkkel

súlyozni, hogy a rendőrség a szabálykövető állam-

támogatni fogjuk a katonák NATO-modell szerinti

„Ismét megteremtjük a honvédség társadalmi megbecsültségét,
visszaszerezzük a tekintélyét.”
polgárokért tevékenykedik, ezt érzékeltetni is kell

képzését. Erősíteni kívánjuk a klasszikus katonai

a mindennapokban. Szolgáltató rendőrséget fogunk

alapértékeket, a hazaszeretetet, a szolidaritást és

létrehozni, hiszen a rendőrségnek nem elsősorban

a bajtársiasságot. Célunk, hogy szakmailag kifogás-

a bírságok kiszabása a feladata, hanem a tisztességes

talan képzettséggel és nyelvismerettel rendelkező

polgárok védelme, oltalmazása, szolgálata.

katonák alkossák a Magyar Honvédséget. Az általunk kínált, anyagi és erkölcsi megbecsültséggel

Magyarországnak erős hadseregre van szüksége.

támogatott katonai életpálya-modell hosszú távra

Véget vetünk az elmúlt évekre jellemző kaotikus

tervezhető jövőképet jelenthet azok számára, akik

átalakításoknak, újabb és újabb létszámleépíté-

a katonai hivatást kívánják választani.

seknek. Újjáépítjük a Magyar Honvédséget, a szövetségeseink felé elkötelezett, önálló védelmi

Növeljük a védelmi kiadások mértékét, végrehajt-

képességgel rendelkező, belföldi és expedíciós

juk a haditechnikai fejlesztéseket. A védelemre

feladatokra egyaránt magas színvonalon felkészült,

fordított kiadások GDP-arányos mértéke Magyar-
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országon rendkívül alacsony. Nálunk kevesebbet

a hazai kis- és középvállalkozások NATO-beszállítói

csak Luxemburg és Izland fordít honvédelemre.

minősítésének megszerzését is.

Mindez tarthatatlan és jelentősen növeli Magyarország biztonsági kockázatait. Ezért a jövőben növelni

Racionalizáljuk a védelmi kiadások rendszerét.

kell a védelemre fordított költségvetést, az ország

A termelői és fogyasztói logisztika elkülönítésével,

teherbíró-képességét figyelembe véve fokozatosan

az Összhaderőnemi Parancsnokság és a Fejlesztési

a NATO által elvárt szinthez fogjuk közelíteni a hon-

és Logisztikai Ügynökség létrehozásával jelentősen

védelmi kiadások mértékét. Erre már csak azért is

lelassult és megnehezült a különböző beszerzések

szükség van, hogy a nemzetközi műveletekben való

lebonyolítása. A kialakított rendszer hosszútávon

részvételi kötelezettségeinknek megfelelő színvo-

nem működőképes. Szükséges tehát a mostani

nalon tudjunk eleget tenni. A Magyar Honvédség

struktúra hibáinak áttekintése és a rendszer raci-

haditechnikai parkjában sok a korszerűtlen, gaz-

onalizálása. A haditechnikai beszerzések megha-

daságtalanul üzemben tartható gépjármű, hadi-

tározó szempontja a nyílt, áttekinthető és tiszta

technikai eszköz. Ha a haditechnikai fejlesztések

verseny kell, hogy legyen. Meg kell szüntetni a had-

és beruházások szintje továbbra is alacsony szinten

seregben tapasztalható pazarlást, és írmagjában

marad, az hazánk számára jelentős biztonsági koc-

kell kiirtani a korrupció lehetőségét.

kázati tényezőt jelent. A korszerűsítés, valamint az
új, környezetkímélő, gazdaságos eszközök beszer-

Leegyszerűsítjük a katonai irányítást, növel-

zése jelentősen elősegítené a honvédség hatéko-

jük a professzionális haderő létszámát. A Fidesz

nyabb működését. A haditechnikai beszerzéseknél

mindent meg fog tenni a katonai vezetés struk-

a hazai hadiipari cégeket kell előnyben készesíteni,

túrájának egyszerűsítésére és ésszerűsítésére,

hiszen ez élénkítő hatással lehet a magyar gazda-

a rendszerben tapasztalható párhuzamosságok

ság működésére. E támogatással segíteni kívánjuk

megszüntetésére. Ezzel egyidejűleg indokolt csök-
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kenteni a központi irányítás súlyát, a bürokrácia

szükség van arra, hogy a Magyar Honvédség kere-

helyett a haza védelmét ténylegesen ellátó jól kép-

tei között a területvédelem és a nemzet önvédelmi

zett katonák számának növelésére kívánjuk fordí-

tudatának fenntartására alkalmas önkéntes tarta-

tani az adófizetők pénzét.

lék védelmi erő kerüljön kialakításra.

Megóvjuk a honvédségi vagyont, javítjuk a

Katonai szolgálatok a nemzet biztonságáért.

szolgálati körülményeket. A Magyar Honvéd-

Magyarországon az önálló katonai hírszerzésnek

ség anyagi eszközeinek megóvása érdekében a

és kémelhárításnak feladata és létjogosultsága

Fidesz kormányra kerülve azonnal le fogja állí-

van. Szövetségesi kötelezettségeinkből adódó

tani a maradék honvédségi vagyon kiárusítását.

vállalásaink, és a nemzetközi missziókban való

Célunk a honvédségi dolgozók, s főleg a vidéki

biztonságos részvételtelünk egyaránt egy erős,

laktanyákban szolgálatot teljesítők munkakö-

új alapokon nyugvó, szilárd meggyőződéssel ren-

rülményeinek látványos javítása. Napjainkban

delkező és szakmailag felkészült katonai szolgála-

a szolgálati helyek fizikai körülményei rosszak,

tot kíván meg. Meggyőződésünk szerint indokolt

munkavégzésre szinte alkalmatlanok. Halasztha

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok megbe-

tatlan a honvédségi munkahelyek felszerelé-

csülésének erősítése.

seit és berendezéseit modernizálni, a szükséges
infrastrukturális fejlesztéseket végrehajtani.

Nemzetközi szerepvállalás – gazdasági érdekérvényesítés. A Magyar Honvédség katonái jelenleg a

Tartalékerő-képzés. Magyarország, reagálva a

világ számos pontján vesznek részt különböző mis�-

megváltozott globális biztonsági környezet új kihí-

sziókban. Jelen vagyunk az ENSZ-, EBESZ-, NATO- és

vásaira, nem mondhat le arról, hogy a honvédelem

EU-missziókban. Az Összhaderőnemi Parancsnok-

össznemzeti ügy maradjon. Megítélésünk szerint

ság alárendeltségében, négy hadműveleti terüle-
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ten teljesítenek katonáink nemzetközi feladatot.

kiszolgálója, hanem a nemzet valódi érdekeinek és

A Magyar Honvédség nemzetközi missziókban tör-

értékeinek megőrzését tekinti feladatának. Bizton-

ténő szerepvállalása jelentős kockázatot és áldoza-

ságpolitikai programunkban abból indulunk ki, hogy

tot jelent. Meggyőződésünk, hogy Magyarország

korunk számos új kockázatot és veszélyforrást hor-

nem mondhat le azon érdekeiről, hogy a békete-

doz. Ezek közé sorolható többek között a terroriz-

„A biztonság a polgári társadalom tagjai számára az egyik
legfontosabb alapérték.”
remtő folyamatokban való aktív részvétele mellett

mus, az etnikai és vallási ellentétekből fakadó kon

szerepet vállaljon a katonailag konszolidált terüle-

fliktusok, a nemzetközi bűnözés, valamint az illegális

tek gazdasági újjáépítésében is.

fegyverkereskedelem és migráció. Nemzetbiztonsági
kockázatot jelent hazánk energiapolitikai függősége

A nemzet biztonsága. A biztonság a polgári társada-

is. A polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgála-

lom tagjai számára az egyik legfontosabb alapérték.

tokra tehát hosszú távon is szükség van. Célkitű-

Filozófiánk szerint a nemzet biztonsága két pilléren

zésünk, hogy alkalmassá tegyük e szervezeteket a

nyugszik: a magyar nemzet önerején, valamint az

megváltozott körülmények közötti új típusú kihívá-

euroatlanti integráción, a nemzetközi együttmű-

sok hatékony megoldására. Ezért fontos számunkra

ködésen. Nemzetbiztonsági szempontból is egyér-

a szolgálatok anyagi és erkölcsi megbecsülése, a kiszá

telművé tesszük: Magyarország nem híd szerepet

mítható jövőkép felmutatása és a politikától mentes

játszik Nyugat és Kelet között, hanem a nyugati oldal

szakmai környezet biztosítása. Elengedhetetlennek

hídfőállása. Meggyőződésünk szerint új titkosszol-

ítéljük a politikailag kompromittálódott és szakmailag

gálatra van szükség, amely nem a politikai érdekek

alkalmatlan vezetés azonnali eltávolítását.
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Következetes
külkapcsolatok
XXI. századi magyar külpolitika kialakításában egyszerre kell figyelembe venni
hazánk sajátos geopolitikai helyzetéből adódó kérdéseket, mint a határon túli
magyarok irányában fennálló felelősségünket, illetve a közép-kelet-európai regionális kapcsolatok fejlesztésében rejlő lehetőségeket, valamint a felgyorsult
globalizáció korában megjelenő új típusú kihívásokat. A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség azt vallja, hogy a kor kihívásainak leginkább egy erős Európa tud megfelelni, amelyben Magyarország szilárdan képviseli nemzeti érdekeit, ugyanakkor
minden területen törekszik a többi tagállammal való szoros együttműködésre.
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A szabadság mindig Nyugatról jött. A Fidesz
vallja, hogy hazánknak alapvető érdeke az
észak-atlanti szövetségi rendszer fenntartása. Éppen ezért, az Európai Unió önálló
védelem- és biztonságpolitikai törekvéseinek támogatása mellett Magyarország
a jövőben is a NATO fennmaradásában,
és a 2001. szeptember 11. után megváltozott nemzetközi rendszer új körülményeihez
való alkalmazkodásában érdekelt. A Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség azt vallja, hogy
Magyarország külpolitikájának célja a nemzeti érdekek képviselete a nemzetközi kapcsolatokban, valamint a belpolitikai célok
megvalósításához szükséges nemzetközi
mozgástér megteremtése, a források bővítése. Csak szilárd belső viszonyokkal rendelkező ország érvényesítheti nemzeti érdekeit.

Elkötelezetten a nemzeti érdekek mellett.
A magyar külpolitika sajátossága, hogy kettős
érdeket kell érvényesítenie: a magyar állam
és a magyar nemzet érdekét, vagyis a nem-
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zetközi feltételek biztosítását a magyar állam-

és kiszámíthatóvá kell válnia. A mi felfogásunk

polgárok szabadságának, biztonságának és

szerint a külképviseletek az államot képviselik,

anyagi jólétének növekedéséhez, valamint a

és tevékenységük középpontjában nem a kor-

határon túli magyarság céljainak támogatását

mány mellett kifejtett propaganda áll.

annak érdekében, hogy ezáltal is erősödjön
térségünk stabilitása, a kölcsönös megbecsü-

Magyarország immár több mint egy évez-

lés Közép- és Kelet-Európa nemzetei között.

rede kötődik a nyugati keresztény kultúrához és az európai értékekhez. Célunk ezen

A XXI. század eleje a nemzetközivé váló világ

értékek megőrzése, különös tekintettel az

kora. Feladatunk, hogy a magyar nemzet

emberi jogokra. Nemzeti sajátosságainkat

összetartó erejének és versenyképességének

vállalva az egyenrangú tagállamok egységes

növelésével megszilárdítsuk helyünket ebben

és erős Európájáért szállunk síkra.

a világban. A külvilágtól való elzárkózás nem
megoldás. Nemzetünk jövőjét, államunk szu-

A tényleges egyenrangúsághoz elengedhetet-

verenitását, demokratikus értékeink és intéz-

lennek tartjuk mindazoknak a derogációknak,

ményeink megőrzését csak a globális ver-

illetve korlátozásoknak a fokozatos megszün-

senyben való helytállás biztosítja.

tetését – például a munkavállalásra vonatkozó korlátozásokét egyes uniós tagorszá-

A Fidesz elkötelezett amellett, hogy megsza-

gokban –, amelyek jelenleg erősítik az Unión

badítsa a magyar külpolitikát a pártpolitikai

belül a „régi” és az „új” tagállamok közötti

érdekektől és a gazdasági csoportérdekektől.

különbséget. Célunk továbbá a magyar polgá-

Visszaállítva a diplomáciai tevékenység köz-

rok életszínvonalának európai szintre eme-

szolgálatiságát, külpolitikánknak szakszerűvé

lése. A felzárkózás egyik kulcsa az uniós for-
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rások hatékony felhasználása konszenzuson

az erős Európai Unió a biztonságot, a fel-

alapuló átfogó stratégia alapján.

zárkózást és az egyenrangúságot jelenti.
A biztonság kül- és biztonságpolitikai,

Nemzeti érdekeink uniós szinten történő

nemzetpolitikai, gazdasági és környezet-

érvényesítése érdekében helyre kell állí-

védelmi aspektusát, illetve a jogbiztonsá-

tanunk Magyarország – utóbbi években

got különösen fontosnak tartjuk, akárcsak

megtépázott – nemzetközi hírnevét. Meg

az energiabiztonságot és a közös európai

győződésünk, hogy egy önbecsülésében,

energiapolitika kialakítását. Az Uniót erő-

összetartozásában megerősödött nemzet

sítő új közös politikák támogatása mel-

sikeresebben képes helytállni versenyhely-

lett fontos célunk az is, hogy az olyan,

zetekben, és hatékonyabban tud érvényt

Magyarország számára kiemelkedően fon-

szerezni külpolitikai törekvéseinek. Nemzeti

tos meglévő uniós politikák fennmaradja-

közmegegyezést és a pillanatnyi partikuláris

nak, és hatékonyabbá váljanak, mint a szo-

érdekeken való felülemelkedést igényel töb-

lidaritás elvére épülő kohéziós politika,

bek között a Magyarországra váró egyik leg-

az ésszerűen megreformált mezőgazdasági

fontosabb uniós kihívás, a 2011-es magyar

politika, az egyre jobban előtérbe kerülő

EU-elnökség megfelelő előkészítése és lebo-

kutatás-fejlesztési politika, illetve a közös

nyolítása. A soros elnökséget adó ország-

kül- és biztonságpolitika.

nak kivételes lehetőségei vannak az európai
folyamatok befolyásolására.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség támogatja az egységes európai bevándorlási poli-

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az

tika kialakítását, mindazonáltal a migráció

Európai Néppárt számára az erős Európa,

problémájának Magyarország számára hosszú
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távon is megnyugtató kezelésére összpon-

Uniós tagállamként legyünk alakítói és vég-

tosít. Célunk egy olyan migrációs stratégia

rehajtói az Európai Unió térségi és szom-

megvalósítása, mely választ ad a nemzet-

szédságpolitikájának! Ez kötelezettségeket

közi migráció kihívásaira, figyelembe veszi

is ró ránk, és lehetőségeket is biztosít szá-

Magyarország sajátos geopolitikai adottsá-

munkra. Az Európai Unió által biztosított

gait, ugyanakkor nem célja a határon túli

pénzügyi eszközöket is igénybe véve segít-

magyarok magyarországi bevándorlásá-

hetjük szomszédaink demokratikus átalaku-

nak előmozdítása. A határon túli magyarok

lását, gazdasági és társadalmi stabilizálódá-

problémáira ugyanis helyzetük, életkörül-

sát. Célunk, hogy Európa megosztottsága

ményeik javítása nyújthat megoldást, nem

végleg megszűnjön. E cél elérésének egyik

pedig a problémák előli kényszerű elvándor-

eszköze térségünk minél sikeresebb és telje-

lás. A migráció az utóbbi időben sajnos egyre

sebb integrálódása az Európai Unióba, ezért

nagyobb arányú kivándorlást is jelent. A fia-

támogatjuk Horvátország mielőbbi teljes

talok külföldi szakmai tapasztalatszerzése

jogú taggá válását.

kívánatos és támogatandó, ugyanakkor tömeges elvándorlásuknak elejét kell venni.

Regionális politikánk fontos pillére a Visegrádi Együttműködés. Feladatunk, hogy ezt

Magyarország az Európai Unióhoz történt

az együttműködési gyakorlatot újra életre

csatlakozása után új helyzetbe került Közép-

keltsük. A Visegrádi Együttműködés országai

és Kelet- Európában is. Az Unió keleti- és

fontos szerepet játszhatnak mind az Unión

dél-keleti hídfőállása lettünk, a csatlakozni

belüli érdekérvényesítésben, mind a közép-

szándékozó szomszédos országok számára

európai térség és Oroszország viszonyának

mi vagyunk a közvetlen uniós szomszéd.

alakításában.
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Egész Európa érdeke, hogy Ukrajna minél

érint bármely más uniós tagállamot.

több szállal kötődjék az euroatlanti szerve-

A határon túli magyarok nem elvonnak,

zetekhez, s hogy a megkezdődött demok-

hanem hozzáadnak Magyarország erejé-

ratizálódási folyamat ne szakadjon meg.

hez. A nemzeti érdekek iránti elkötelezett-

Ukrajna sikeres politikai, társadalmi és

ség és a politikai ésszerűség egyaránt azt

gazdasági átalakulásának egyik feltétele,

diktálja, hogy a magyar állam úgy tekintsen

hogy megnyíljon számára az Európai Unió-

a határon túli magyarok legitim szerveze-

hoz való csatlakozás lehetősége. Magyaror-

teire, mint amelyek növelik érdekérvénye-

„A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség támogatja a határon túli magyar
közösségek autonómiatörekvéseit.”
szág érdeke, hogy az Oroszországgal kiala-

sítő képességét, s amelyeknek szervezeti

kult gazdasági kapcsolatai továbbfejlődjenek

erejére, támogatására bizton számíthat.

a kölcsönös előnyök alapján. Ezzel együtt

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség támo-

törekednünk kell mind az energiafüggőség,

gatja a határon túli magyar közösségek

mind a kereskedelmi egyensúlyhiány csök-

autonómiatörekvéseit.

kentésére. A többi visegrádi országgal közös
célunk, hogy az Európai Unió és Oroszország

Külpolitikánk középpontjában az állami

gazdasági és politikai kapcsolatai tovább

és nemzeti érdekek összehangolt elő-

erősödjenek, ugyanakkor az Unió egyes

mozdítása áll. A kettő nem választható

tagállamai ne kössenek olyan külön egyez

szét, és különösen nem állítható szembe

séget Oroszországgal, amely hátrányosan

egymással. Diplomáciánknak azt kell szol-
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gálnia, hogy a magyar közösségek meg-

álló lehetőségeket – például uniós források-

maradjanak szülőföldjükön, a magyar-

ból finanszírozható oktatási, nyelvi prog-

ság nyelve és kultúrája tovább élhessen

ramokat, önkormányzatok közötti együtt-

az egész Kárpát-medencében.

működési programokat, határon átnyúló
együttműködési, fejlesztési projekteket, kul-

A schengeni rendszerhez történő csatlakozá-

turális csereprogramokat –, illetve az uniós

sunkkal a vajdasági és kárpátaljai magyarok

fórumokat jobban kihasználjuk a magyar-

kapcsolattartása az anyaországgal különös

magyar kapcsolatok javítására és a határon

nehézségekbe ütközik. Az Ukrajnával kötött

túli magyarság helyzetének rendezésére.

kishatárforgalmi megállapodás elősegíti
ugyan a kárpátaljai magyarok szabad utazá-

Biztonság- és védelempolitikánk a magyar

sát Magyarországra, de kielégítő megoldást

nemzet önbecsülésére és felelősségére,

csak a határon túli magyarok által igényel-

az euroatlanti integrációban rejlő politi-

hető magyar állampolgárság jelenthetne.

kai, gazdasági és katonai együttműködésre,

A magyarországi tapasztalatok és szaktudás

a magyar nemzetgazdaság növekvő teljesítmé-

átadásával, valamint pályázati partnersé-

nyére, a fegyveres erők és biztonsági szolgála-

gek ösztönzésével elősegítjük, hogy a hatá-

tok demokratikus irányítására és ellenőrzésére

ron túli magyarok minél hatékonyabban ki

épül. A sikeres biztonság- és védelempoliti-

tudják aknázni a szülőföldjükön elérhető

kához elengedhetetlen a magyar társadalom

európai uniós forrásokat, hogy aktívan és

támogatása. Magyarországnak az az érdeke,

eredményesen vehessenek részt az uniós

hogy a legerősebb biztonságpolitikai szervezet

pályázatokon. Célunk továbbá, hogy az Euró-

továbbra is a NATO maradjon.

pai Unió keretei között rendelkezésünkre
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A globális és a regionális kihívások és konf-

használjuk fel a külgazdasági érdekeink

liktusok kezeléséhez elengedhetetlenül szük-

érvényesítésére. A külgazdasági politiká-

séges Európa és az Egyesült Államok együtt-

nak pedig be kell illeszkednie a gazdaság-

működése a nemzetközi szervezetekben és

politika egészébe.

az egyenlőségen nyugvó multilaterális keretek között a nemzetközi jog és az emberi

Különleges figyelmet kell szentelni a munka-

jogok messzemenő figyelembe vételével.

helyteremtésben elsődleges szerepet ját-

Ugyanakkor Magyarország érdeke az Egye-

szó kis- és középvállalatok szempontjainak.

sült Államokkal fenntartott szoros kétoldalú

Ez a regionális szinten adott gazdasági lehe-

partnerségi viszony a politika, a gazdaság és

tőségek jobb kihasználását is jelenti. Erősí-

a kultúra területén, a közösen vallott érté-

teni kell a tőkemozgás, a kereskedelemfej-

kek alapján. Magyarország érdeke az össz-

lesztés és az exportösztönzés nemzetközileg

európai energiabiztonság megvalósítása a

elfogadott intézmény- és eszközrendszerét.

források és az energia-útvonalak diverzifiká-

A kereskedelemfejlesztés és exportösz-

lásával. A transzatlanti együttműködés ezen

tönzés eszközrendszerének kialakításába

cél elérésének egyik lényeges feltétele.

és alkalmazásába be kell vonni az érintett
érdekképviseleti szervezeteket.

Külgazdasági politikánknak a nemzeti
érdekek képviseletén kell alapulnia.

A külgazdasági politika területén is élni kell

Ez a külpolitika és a külgazdasági politika

az európai uniós tagság nyújtotta lehetősé-

összehangolását, szerves egységbe fog-

gekkel, és fel kell lépnünk az Európai Unió

lalását követeli, ami lehetővé teszi, hogy

közös kereskedelempolitikája alakításá-

a külpolitika eszközeit hatékonyabban

nak érdekében. Ez a nemzetközi kereske-
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delmi tárgyalások valamennyi fontos terüle-

Magyarország elkötelezett híve a közép-

tére vonatkozik, de elsődleges jelentősége

európai együttműködésnek, a régiónkat

a mezőgazdasági kereskedelem szabályo-

jellemző kulturális sokszínűséget közös

zása terén van. Erőteljesen képviselni kell

értéknek tekintjük. Magyarország hagyo-

a magyar mezőgazdaság, és ezen belül a

mányosan egyfajta „fordítókorong” szere-

magyar gazdák érdekeit mind az európai,

pet töltött be Európában, kulturális, művé-

mind pedig a globális színtéren.

szeti és tudományos értékeket közvetített
és olvasztott magába. Ez a szerep növelte

A kulturális diplomácia az ország külpolitikai

képességét a dialógusra, a más népek érté-

érdekérvényesítésének eszköze. Feladatait

kei iránti fogékonyságra.

ezért összhangba kell hozni külpolitikai céljainkkal. Intézményrendszerét úgy kell átalakí-

A határon túli magyarság által létreho-

tani, hogy az egységes külpolitikai irányítás

zott kulturális javak nemzetközi megis-

elve maradéktalanul érvényesüljön.

mertetése a magyar kulturális diplomácia
fontos feladata. Kulturális diplomáciánk-

A magyar történelem egyik fontos vezérmo-

nak a jelenleginél nagyobb mértékben kell

tívuma a szabadságvágy, mely különösen

támaszkodnia a nyugati magyar diaszpóra

az 1956-os forradalom emlékének ápolásá-

kapcsolatrendszerére. Számos ilyen kezde-

val tudatosítható világszerte. E téma kap-

ményezés ellenére mindmáig nem történt

csán lehet a leginkább érzékeltetni, hogy

meg a „magyar kapcsolati háló” külpoliti-

a magyar kulturális külpolitika következete-

kai, külgazdasági és kulturális szempontú

sen értékorientált.

feltérképezése.

