
Az említett korlátokon belül a válaszunk a következő (ahol találtunk 
referenciaértéket, 2017-ből, hogy most mennyit költ rá a költségvetés, azt 
beírtuk feketével, hogy látszódjon az elmozdulás iránya).  
 
 

-          gazdaságélénkítés 71 – 50* a gazdaságot nem elsősorban 

költségvetési forrásokkal kell élénkíteni, hanem azzal, hogy jogbiztonságot 
adunk, és tartósan kedvező kereteket alakítunk ki a kis- és közepes 
vállalkozások számára. Illetve jelentős kereslet-élénkítő hatása lesz a 
munkaterhek csökkentésének más béremeléseknek is.  
 
-          infrastruktúra-fejlesztés 110 – 80* mivel nincs megadva külön 
„lakásügy” kategória, ebbe értjük bele (az önmagában egyébként 20 
ezreléket jelent), mivel ezt, amellett, hogy átstrukturálnánk, meg is 
emelnénk. Nagyszabású bérlakás-építési programot indítanánk, emellett a 
CSOK-ot kiterjesztenénk lakásfelújításra. 
Ám a rengeteg betont igénylő nagy infrastrukturális beruházásokat 
csökkentenénk, mert már nem erre van szükség. Ráadásul a korrupció 
letörésével ugyanannyi beruházás jelentősen (20-30%-kal) kevesebbe is 
kerülne.  
 
-          oktatás 105 – 130* az oktatási kiadásokat 4 év alatt a költségvetés 
20%-ára emelnénk; az első évben ez 25 „pontos” növekedés 
 

-          egészségügy 94 – 110* az egészségügy keretét 4 év alatt 600 

milliárddal, 30 „ponttal” növelnénk, ebből első évben 16-tal 
 
-          honvédelem 20 – 22* a honvédelmi kiadásokat 4 év alatt 
felemelnénk a GDP 2%-ára. az első évben ez 40 mrd-os, 2 „pontos” 
növekmény 
 
-          szociális ellátások (nyugdíj, családi ellátások, segélyek, stb.) 312 -
 330 
 
-          innováció – 4 – 10* az egyik legfontosabb terület, már első évben 
radikálisan megemelnénk. Például a megújuló energiák és az 
energiatárolás területén óriási lehetőségek volnának.  
 
-          kultúra 21 – 25 
 
-          sport 14 – 10* az összeg csökkenne, mert a stadionfejlesztéseket 
nyilván leállítanánk, de a maradékon belül is átrendeznénk, hogy a tömeg- 
és szabadidősportot szolgálja széles rétegek számára. A sport tao-t is 
megszüntetnénk, bár ez ugye nem jelenik meg a költségvetési kiadásokban 



(nem folyik át a költségvetésen). A szükséges utánpótlás-nevelést is a 
jelzett összegből finanszíroznánk.  
 
-          klímaváltozás, környezetvédelem 8 – 14* a klímaváltozás elleni 
küzdelem nem csak az üvegházgáz-kibocsátások csökkentését jelenti, de a 
talajvédelmet, a vízmegtartó gazdálkodás és infrastruktúra kialakítását, a 
jobb várostervezést is.  
 
-          energia – 8 – 15* Ebbe tartozik a lakások energiahatékonysági 
felújításának masszív támogatása is, illetve a lakossági megújuló 
energiatermelés támogatása, amire a Paks II. helyett költenénk.  
 
-          digitalizáció - 5* - a jövő pártjaként számunkra fontos terület ennek 
fejlesztése 
 
-          külföldi segélyezés – 1* – ez ma lényegében nem létezik (néhány 
millió ft), ezt felemelnénk 20 milliárdra 
 
-          menekültügy 3 - 5* határvédelemmel, a határőrség visszaállításával 
együtt.  
 
-          vidékfejlesztés 20* Benne: vidéki alsóbbrendű utak felújítása, illetve 
a „Közösségi Gazdaságfejlesztési Alap”, ami vidéki munkahelyeket is 
teremtene.  
 
-          közterhek csökkentése 0* összességében nem csökkennének a 
közterheket (a költségvetés bevételeit), ám radikálisan átrendeznénk: a 
munka és a munkából élők terhei csökkennének (mintegy 100 „ponttal”), a 
tőke és a környezethasználat terhei pedig nőnének, illetve csökkenne az 
adóelkerülés, ebből is jelentős plusz bevétel lehetséges.  
 
-          határon túli magyarok 3 - 3 
 
-          roma felzárkóztatás 10* ezen felül persze mind a vidékfejlesztés, 
mind az oktatás, mind más közszolgáltatási területek javítása erőteljesen 
hat a roma felzárkóztatásra 
 
-          közszolgáltatások javítása 146 – 168* ez nem csupán a „javítását”, 
hanem az egész közszolgáltatási működést tartalmazza (általános 
közösségi szolgáltatások”, plusz rendvédelem és közbiztonság). Itt első 
körben jelentős bérfejlesztést kell meglépni.  
 
-          korrupció elleni küzdelem 2** a korrupcióellenes küzdelem nem 
pénzt visz, hanem rengeteget hoz. Ugyanakkor a korrupcióellenes 
ügyészség, a bírók továbbképzése, az átláthatóságot garantáló nyílt 



működés (közérdekű információk nyilvánossága) és más intézkedések 
kisebb forrásokat igényelnek. 


