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Az új Országgyűlés építse újjá a demokratikus jogállamot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

helyezze hatályon kívül az orbáni Alaptörvényt,
az új alkotmány elfogadásáig állítsa vissza a korábbi köztársasági alkotmányt,
államunk neve legyen újra Magyar Köztársaság,
szakítson a visszamenőleges törvényalkotási gyakorlattal,
állítsa helyre az Alkotmánybíróság teljes jogkörét,
az igazságszolgáltatás függetlenségét,
annak biztosítson választójogot, aki életvitelszerűen Magyarország területén él,
állítsa helyre a sajtószabadságot és a közszolgálati média függetlenségét,
válassza el az államot az egyháztól, szüntesse
meg az egyházi kiváltságokat,
erősítse meg az önkormányzatiságot, az iskolákat
adja vissza önkormányzatoknak.

Az új Országgyűlés állítsa helyre a piacgazdaság
garanciáit:
tartsa tiszteletben a tulajdont és a szerződéseket,

10. állítsa helyre az üzleti bizalmat,

biztosítson mindenkinek esélyteremtő, világnézeti-

20. leg semleges oktatást,

biztosítsa az idegen nyelvek – elsősorban az an-

21. gol – elsajátítását,

biztosítsa a pedagógusok szakmai önállóságát, jö-

22. vedelmének növelését,

megfizethető tandíj mellett, ösztöndíj-támogatás-

23. sal tegye hozzáférhetővé a felsőoktatást,

támogassa a sokszínű, szabad, progresszivitás-

24. ra épülő művészetet és kultúrát, ápolja kulturális
örökségünket.

Az új Országgyűlés javítsa a társadalmi esélyegyenlőség feltételeit:
25.

26.
27.

szakítson az állami beavatkozásokkal, folytasson

28.

teremtse meg mielőbb az euró bevezetésének fel-

29.

a gazdasági növekedés érdekében szüntesse

30.

11. versenybarát gazdaságpolitikát,
12. tételeit,

13. meg a különadókat,

a legalacsonyabb jövedelmek legyenek adómen-

14. tesek, a tehetősebbek adózzanak magasabb jöve15.
16.
17.
18.

delemadó-kulccsal, fizessenek ingatlanadót,
növelje 6-9 hónapra a munkanélküli ellátást
járulékkedvezménnyel, utazási-, és lakhatási támogatással segítse a foglalkoztatást,
a kisgazdaságok mellett a mezőgazdasági társaságok is vásárolhassanak földet,
támogassa a mezőgazdasági szövetkezést.

Az új Országgyűlés biztosítson elsőbbséget az oktatásnak:
állítsa helyre a 18 éves tankötelezettséget, a négy-

19. éves szakképzést,

31.

kezelje biztosítással szerzett jogként a nyugdíjat,
adja vissza a rokkantnyugdíjakat, tegye rugalmassá a nyugdíjkorhatárt,
szakítson a magas jövedelműeknek kedvező családi adókedvezmény rendszerével, ugyanakkor
növelje a minden gyermek után járó családi pótlékot,
a lakhatás állami támogatását a lakásbérlésre és
bérlakás-építésre koncentrálja,
a rezsiköltségek féken tartása érdekében támogassa a lakótelepek és lakások felújítását,
lépjen fel a diszkrimináció és a rasszizmus ellen,
támogassa a romák társadalmi beilleszkedését,
járulékfizetés fejében mindenkinek biztosítson jó
színvonalú egészségügyi ellátást, csökkentse a
gyógyszerárakat,
járulékokkal, költségvetési támogatással, a betegek hozzájárulásával, befektetésekkel biztosítsa
az egészségügyi dolgozók javadalmazásának növelését.

Az új Országgyűlés erősítse meg hazánk európai
elkötelezettségét:
segítse a határon túl élő magyarok szülőföldjükön

32. való boldogulását, identitásuk, kultúrájuk és anya33.

nyelvük megőrzését,
támogassa az Európai Unió megerősödését, a
majdani Európai Egyesült Államok létrehozását.
Készült a Demokratikus Koalíció
„Európai Magyarországot!”
című programja alapján

