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Elöljáróban rögzíteni kívánjuk, hogy számos más olyan feladat van, amely a 

kérdésekben nem szerepel, ezek közül van olyan, amire többet és van olyan amire kevesebbet 

költene az MSZP és a Párbeszéd. Ilyen például a rendvédelem és a közbiztonság céljait 

szolgáló kiadások, amely terület magában foglalja az Ön által nevesített célok közül a 

korrupció elleni küzdelmet, vagy éppen a menekültügyet. Erre a területre az MSZP és a 

Párbeszéd – a jelenlegi költéseknél többet, 46 egységet fordítana. 

Ugyancsak meg kívánjuk jegyezni, hogy a kérdésből nem volt egyértelmű, hogy a 

szétosztható 1000 költségvetési lehetőségbe beleszámít vagy sem az EU különböző 

forrásaiból származó támogatás. Ugyanis azt tartjuk célszerűnek, hogy amit abból fedezni 

lehet azt maradéktalanul használjuk ki és a magyar költségvetést a többi feladatra fordítsuk. 

Figyelembe véve az Ön által meghatározott játékszabálynak azon elemét, amely 

szerint a területekre jutó „összegnek mindenképpen 1000-nek kell lennie”, egyes területeknél 

szöveges magyarázatként jelezzük, hogy az adott területre biztosítandó költségvetési források 

megjelennek az adott területet magában foglaló nagyobb terület kiadásainál. 

Mindezek alapján az MSZP-Párbeszéd szövetség az egyes területek között az alábbi 

módon súlyozna a képzeletbeli 1000 költségvetési forinttal: 

1. gazdaságélénkítés        90 

 Indokolás: 

Az államnak kedvezményekkel, tőketranszferrel, technológiával kell segítenie az 

elinduláskor. Ebben az esetben a vállalkozásoktól viszont munkahelyteremtést, adófizetést, 

béremelést, beruházásokat és innovációt várunk el. A nagytőke – legyen az külföldi vagy 

hazai tulajdonban – számára olyan környezetet teremtünk, amely ösztönzi őket a 

magyarországi fejlesztésekre, a foglalkoztatás itteni bővítésére, ugyanakkor a 

közteherviselésben való mainál nagyobb részvételüket az együttműködés alapfeltételének 

tartjuk. Megerősítjük a szociális szövetkezeteket. 

Állami mikrohitel programot indítunk: 100 ezer – 3 millió forintos hitelekkel a mikro- 

és kisvállalkozások számára.  

Eltöröljük a kötelező kamarai díjat, és csökkentjük az induló vállalkozások adó- és 

járulék befizetései kötelezettségeit. Támogatjuk azt, aki vállalkozni szeretne, különösen, ha 

azzal a vidék felzárkózását, a helyi közösségek megmaradását segíti elő.  

A kis- és közepes méretű vállalatok számára technológiai és innovációs központokat 

hozunk létre, amelyekben nagy hazai és nemzetközi vállalatokkal, valamint egyetemekkel, 

kutatóintézetekkel közösen végezhetnek K+F tevékenységeket.  

A kisvállalatok számára a KATÁ-t (kisadózó vállalkozások tételes adója) megtartjuk 

és továbbfejlesztjük. Széleskörű egyeztetés után átalakítjuk az egyéni vállalkozói státust, hogy 

az a jelenleginél egyszerűbb és könnyebben működtethető, de egyben tisztességesen adózó 

módja legyen a kis méretben folytatott gazdasági tevékenységeknek.  

Megerősítjük a fogyasztóvédelmet és azokat az állami ügynökségeket, amelyek a 

tisztességes verseny fenntartásáért, a munkavédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi 

szabályok betartatásáért felelnek. 

2. infrastruktúra-fejlesztés       75 

 Indokolás 

A közlekedési lehetőség biztosítása az elsődleges feladatunk, mert a bekötő utak 

felújítása, tömegközlekedés szervezése meghatározó minden kis település életében.  
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Ahol még nincs megfelelő szennyvízelvezetés, ott mindenhol társulások keretében 

állami támogatással biztosítjuk a csatornázást.  

Az ellátás, beleértve az egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezését az állam 

pályázatokkal támogatja, hogy ne maradjon sehol ellátatlan település 

3. oktatás         120 

 Indokolás 

Nekünk mindenki, a legkisebb is számít. Korszerű tudást fogunk nyújtani minden 

diáknak, hogy szorgalmuknak és képességeiknek megfelelő módon tudjanak érvényesülni az 

életük során. Olyan közoktatás lesz Magyarországon, amely nem növeli, hanem kiegyenlíti az 

esélykülönbségeket. Kisvasutak és stadionok helyett korszerű eszközökkel látjuk el az 

iskolákat és színvonalas új iskolákat fogunk építeni.  

Visszaállítjuk a tankötelezettség korhatárát 18 évre. Piacképes, korszerű szakmai tudás 

érdekében átalakítjuk a szakképzést, úgy, hogy a közismereti tárgyak arányát is növeljük. 

Megszüntetjük a Klebelsberg Központot. Több szakmai autonómiát, nagyobb szabadságot 

biztosítunk a pedagógusoknak. 

A pedagógusok bérét átlagosan 35 százalékkal növeljük. A kiégés elkerülésének 

érdekében bevezetjük a szabad évet a tanárok számára, hogy 7 évente lehetőségük nyíljon a 

szakmai megújulásra.  

Minden jelentős szakmai kérdésben egyeztetést kezdeményezünk az érintett szakmai 

és civil szervezetekkel, beleértve az ifjúsági és diákszervezeteket is.  

A helyi közösségeknek újra lehet iskolájuk: az önkormányzatok vagy azok társulásai 

visszakaphatják az iskolafenntartást. Azokon a településeken, ahol kizárólag egyházi 

intézmény működik, biztosítani fogjuk, hogy legyen állami vagy önkormányzati fenntartású 

iskola is. Egyetlen állami iskola sem lehet rosszabbul finanszírozott, mint az egyházi iskolák. 

Ahogy a diáktüntetők is követelik, csökkentjük a tanulók óraterhelését és a 

pedagógusok adminisztratív terheit. Megerősítjük az angol nyelvi képzést, így az is 

megtanulhat angolul, akinek nincsen pénze a magántanártól különórákat venni. Minden 

technikai és személyi feltételt biztosítunk az informatikai ismeretek elsajátításához. 

4. egészségügy         198 

 Indokolás 

Számottevően növeljük az egészségügyi kiadásokat, jelentős fizetésemelést adunk az 

egészségügyben dolgozóknak.  

Az így keletkezett bevételt arra fordítjuk, hogy: 

 négy év alatt növekedjen minden magyar gyermek születéskor várható 

élettartama, radikálisan csökkenjen a gyógyítható betegségek halálozási rátája; 

 30 napnál rövidebbek legyenek a várólisták; 

 senki se maradjon egészségügyi ellátás nélkül, senki se szenvedjen amiatt, 

senki se haljon bele abba, hogy nincs kötszer, műszer, orvos, vagy éppen mentő; 

 megelőzési programot vezetünk be, olyat, amely mindenkinek biztosítja az 

egészséges környezetet, életmódot és élelmiszert; valamint a kötelező szűrést; 

 új gyógyszertámogatási rendszer lesz, hogy egyetlen ember gyógyulását sem 

akadályozhatja majd, hogy nincs pénze orvosságra. 
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Első lépésben 50 százalékkal emeljük a szakdolgozók, a védőnők és a technikai 

dolgozók bérét. 

Nyilvánossá tesszük a kórházi fertőzések adatait és gyógyító munkájuk 

eredményességét, mert a betegeknek joguk van tudni, hol, milyen körülményekre 

számíthatnak. 

5. honvédelem         40 

 Indoklás 

A GDP 2%-ra növeljük a védelmi kiadásokat, hogy a légtérvédelem és a különleges 

műveleti erők fejlesztését biztosítsuk. 

6. szociális ellátások (nyugdíj, családi ellátások, segélyek, stb.)  320 

 Indokolás 

Garantáljuk, hogy az egyedülálló szülőknek ugyanaz a támogatás és megbecsülés 

járjon, mint a kétszülős családoknak. Az „anyasági támogatás 1+1” bevezetésével a 

gyermeket várók a 6. hónapban 65000 forintos, majd a gyermek születése után újabb 65000 

forintos támogatásban részesülnek. 

Radikálisan növeljük a bölcsődei és óvodai férőhelyek számát, és mindenki számára 

elérhetővé tesszük azokat.   

A gyermek másfél éves korától utalvánnyal támogatjuk a dolgozó szülők gyermekének 

napközbeni ellátását, bölcsődei és óvodai elhelyezését. Bevezetjük a 13. havi juttatást az 

iskolakezdéshez. 

Bevezetjük a garantált szociális minimumot, amely biztosítja a nélkülözésmentes 

élethez szükséges jövedelemszintet.  

Alanyi joggá tesszük a méltó lakhatáshoz való jogot. 

50 százalékkal emeljük a családi pótlék összegét. Megduplázzuk a babakötvény induló 

összegét.  Megtartjuk a családi adókedvezmény rendszerét. 

A szegény embernek is joga lesz jelképes áron hozzájutnia a mindennapi életvitelhez 

minimálisan szükséges tűzifához, földgázhoz, ivóvízhez és vezetékes energiához. Ezért 

minden magyar állampolgár a bejelentett lakcímén havonta 1 m3 ivóvizet jelképes áron, havi 

15 m3 földgázt, 1 m3 tűzifát és 30 kWh áramot a mai ár feléért kap meg. 

A szolgáltatók költségére visszakapcsoltatunk és előre fizetős mérőórával látunk el 

minden fogyasztásból kikapcsolt lakossági fogyasztót a víz-, valamint a földgáz és 

villamosenergia ellátásba. 

Minden évben az átlagnyugdíj havi összegének megfelelő, azonos összegű nyugdíj-

kiegészítést adunk. Új, egységes, a korábbinál igazságosabb 13. havi nyugdíjat, ami már az 

első évben is 120 ezer forint pluszt jelent minden nyugdíjasnak.  

A 65 év feletti krónikus betegségben szenvedők számára rászorultsági alapon 

ingyenessé tesszük a gyógyszerellátást.  

Az éves inflációt és a keresetek növekedését egyszerre figyelembe vevő, igazságos 

nyugdíjemelést biztosítunk. Az alacsony nyugdíjak felemeljük, hogy elérjék a 100 ezer 

forintot.  

Azok a férfiak 40 év utáni nyugdíjba mehetnek, akik egész életükben fizikai munkát 

végeztek, vagy többműszakos folytonos munkarendben dolgoztak.  
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62. életév elérését követően lehetőséget biztosítunk az előrehozott öregségi nyugdíjra.  

Feloldjuk a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását, megszüntetjük a plusz 

terheket.  

Új nyugdíjas cafeteria-rendszert vezetünk be. - Szabadon felhasználható keretet 

kapnak a nyugdíjasok, amit kultúrára, szórakozásra, képzésre, nyaralásra, utazásra, internet-

hozzáférésre fordíthatnak. 

Ma több mint 120 ezer családban ápolnak súlyosan fogyatékos gyermeket vagy 

felnőttet. A gondozást végző családtagok számára biztosított ápolási díj jelenleg az alapvető 

létfenntartáshoz sem elegendő. Ezért megduplázzuk az ápolási díjat. Az állandó otthoni 

ápolást és a hozzátartozók gondozását munkaviszonyként ismerjük el, ennek minden jogi és 

anyagi következményével.  

7. innováció         20 

8. kultúra         30 

 Indokolás 

Helyreállítjuk a művészet, a kulturális alkotás szabadságát. Garantáljuk ennek szakmai 

és intézményes érvényesülését! 

A kultúra mindenkié! Ezért jelentős kedvezményeket biztosítunk a rászorulóknak, 

hogy különböző, színvonalas kulturális eseményeken részt vehessenek. 

Megszüntetjük a Magyar Művészeti Akadémia kizárólagosságát! Lehetőséget 

biztosítunk más művészeti csoportosulások, szerveződések működésére is, külön figyelmet 

fordítva az új alternatív művészeti ágak és csoportok szabad tevékenységére. 

A Nemzeti Kulturális Alap közös értékünk, fenntartása épp olyan fontos, mint 

önállóságának, szellemi autonómiájának biztosítása. Ennek érdekében megváltoztatjuk a 

döntéshozatali fórumok összetételét, helyreállítjuk a szakma elsődlegességét a politikával 

szemben. 

A kultúra finanszírozását többforrásúvá tesszük. A központi költségvetési támogatás 

növelése mellett bővítjük az adózási források, különösképpen a szerencsejáték adók, társasági 

adó bevonását, továbbá segítjük olyan partneri viszonyok kiépítését, amelyben az állami 

források és a magánforrások együttesen valósítanak meg kulturális célokat. 

Bővítjük és korszerűsítjük a vidék kulturális infrastruktúráját. Európai Uniós források 

bevonásával folytatjuk az integrált kulturális szolgáltató terek megszakított fejlesztési 

programját. 

A határon túli és szórványmagyarság hagyományait, kultúráját kötelességünk ápolni, 

támogatni, és érdemes szélesebb körben bemutatni, különösképpen újfajta együttműködésben 

a magyarországi közoktatással. 

A magyar kultúra nemzetközi megismertetése az országunk egész megítélésére kihat. 

A külföldi magyar kulturális intézeteket ismét a hagyományos és a modern magyar kultúra 

külföldi központjaivá tesszük. 

Újjászervezzük a kulturális örökségvédelem rendszerét. 

Ne foglalja el a kormány a Budai Várat! A vár felújítása és helyreállítása helyes. A 

rekonstrukció célja ugyanakkor elfogadhatatlan, mert a műemléki védettség alatt álló 

évszázados épületegyüttes nem alkalmas kormányzati feladatok ellátására. 

9. sport          10 
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10. klímaváltozás, környezetvédelem      20 

 Indokolás 

Kizárólag olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek a jelen érdekeit a jövő károsítása 

nélkül szolgálják. 

Energiapolitikánkban a megújuló energiaforrások használatára, valamint az 

energiatakarékosság és a hatékonyság növelésére helyezzük a hangsúlyt. A hosszú távú 

környezeti és társadalmi kiszámíthatóság, valamint a törvényesség az alapja a korábbi és a 

további beruházási döntések áttekintésének és esetleges felülvizsgálatának. 

Újraindítjuk és a lakóházak lehető legnagyobb részére kiterjesztjük az 

épületszigetelési kormányprogramot. 

Magyarország hírnevét a tisztasággal kötjük össze. Vállaljuk, hogy a 2016-os „Párizsi 

egyezmény” éghajlatvédelmi célkitűzéseit a magunk részéről a vonatkozó határidők előtt 

érjük el, ezzel is segítve a 2050-re célzott „szénmentes Európa” megvalósítását. A környezeti 

és humán érdekeket harmóniába illesztő ún. „kék” jövőben gondolkodunk, amelynek az alapja 

a tudás és a munka-, illetve a lakóhely szerethetővé tétele. 

Élhető városok programot indítunk. Csökkentjük a városi légszennyezettség mértékét, 

növeljük a zöldfelületek nagyságát. Vidéki közép- és nagyvárosaink fejlesztési elképzeléseit a 

fenntartható fejlődés érdekében a most ott élők és a későbbi nemzedékek javára az 

önkormányzatokkal együttműködve alakítjuk ki. 

A közlekedésfejlesztés meghatározó iránya a kötöttpályás közlekedés, valamint a 

közösségi közlekedés korszerűsítése lesz. Buszcsere programot indítunk, amellyel elérjük, 

hogy a közösségi közlekedésben használt buszok 25 százaléka elektromos meghajtású legyen. 

Kiemelt fejlesztési programunk, hogy megkezdjük a Duna-Tisza csatorna évszázados 

tervének megvalósítását. 

Partnerként tekintünk minden olyan mozgalomra, szervezetre, amelyik a környezet 

védelmén dolgozik. 

11. energia         0 

 Indokolás 

A lakossági árképzésben a sávos árrendszer kialakítása költségvetési hozzájárulást 

nem igényel, az előre fizetős mérővel fogyasztó háztartások részére biztosítandó támogatások 

a szociális célú kiadások között megjelennek. 

A gazdasági növekedés egyik feltételeként, valamint az eladósodás megakadályozása 

érdekében felmondjuk a Paks 2-ről Oroszországgal kötött szerződést, így emiatt sem 

keletkezik energetikai célú éves rendes költségvetési kiadás. 

12. digitalizáció        10,716 

 Indokolás 

Szolgáltató, modern közigazgatást és digitális közszolgáltatást hozunk létre. 

 

13. külföldi segélyezés        0,004 

 Indokolás 
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Kötött segélyhitelezésre 7.905,7 millió forint szerepel a 2018. évi költségvetésben 

(2017-ben csak 579,3). 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtásról 2014. december 15-én elfogadott törvényjavaslatot az MSZP is támogatta. 

Alapvetően üdvözlendő, hogy Magyarország a nemzeti érdekeivel összhangban és az ország 

teherbíró képességének figyelembevételével közreműködik a szegénység elleni küzdelemben, 

az emberi és kisebbségi jogok, a fenntartható fejlődés, valamint a nemzetközi biztonság és 

stabilitás elősegítését célzó nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységben. Emellett 

humanitárius segítségnyújtással részt vállal a természeti és civilizációs katasztrófák által 

okozott válsághelyzetek negatív hatásainak csökkentésében. 

14.  menekültügy    Nem értelmezhető külön területként 

15. vidékfejlesztés        20 

 Indokolás 

A magyar vidék a legfontosabb értékeink egyike. „Smart”, azaz „okos” megoldások 

sokaságával vonzóvá tesszük a vidéki, falusi életformát, a fiatalok igényeit is szem előtt 

tartva. A biztonságos élelmiszerbázis, valamint az élő környezetünkkel való szolidaritás 

számunkra nemzetstratégiai kérdés. 

A helyi gazdaság fejlesztésére koncentrálva új típusú szövetkezeti együttműködést 

alakítunk ki. Megszervezzük a szövetkezetek, a valódi őstermelők, a családi és 

kisgazdaságok, a vidéki kis- és mikrovállalkozások piaci hátterét. 

Felesleges beruházások helyett kis- és közepes vállalkozások telepítését ösztönözzük 

vidékre, különös tekintettel az élelmiszer-feldolgozó iparra. Támogató intézményrendszer 

felállításával segítjük a hazai gazdálkodókat, hogy egyre több termékük jelenjen meg a nagy 

hazai és nemzetközi kereskedelmi láncok üzleteiben. 

Adó- és járulékkedvezménnyel támogatjuk a legrosszabb helyzetben lévő térségekben 

vállalkozást indítókat. 

Támogatjuk a vidék felzárkózását, a helyi közösségek megmaradását elősegítő 

vállalkozásokat. Az önkormányzatok mellett létrehozott vállalkozási irodák segítik az első 

működési évben üzlethelyiség/bérlemény támogatással, ügyintézéssel, tanácsadással, 

hitelközvetítéssel a vállalkozásokat. 

A közlekedési lehetőség biztosítása az elsődleges feladatunk, mert a bekötő utak 

felújítása, tömegközlekedés szervezése meghatározó minden kis település életében. Ahol még 

nincs megfelelő szennyvízelvezetés, ott mindenhol társulások keretében állami támogatással 

biztosítjuk a csatornázást. 

Az ellátás, beleértve az egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezését az állam 

pályázatokkal támogatja, hogy ne maradjon sehol ellátatlan település. 

16. közterhek csökkentése       0 

Indokolás: 

Az alacsony jövedelműek és a középrétegek adóját a többkulcsos jövedelemadó 

bevezetésével és adóvisszatérítéssel csökkentjük, így havonta 15 ezer forinttal többet visznek 

haza az átlagjövedelemnél kevesebbet keresők. 

A nagytőkének – legyen az külföldi vagy hazai tulajdonban –, valamint a jelentős 

vagyonnal és kiemelkedő jövedelemmel rendelkező honfitársainknak a közteherviselésben a 

mainál nagyobb részt kell vállalnia. 
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Alapvető élelmiszerek ÁFA-kulcsának csökkentése 5%-ra. 

17. határon túli magyarok       0,28 

Indokolás: 

Hosszú távú kárpát-medencei stratégiát kezdeményezünk hazai és külhoni magyar 

szakértők bevonásával, amely javaslatot tenne egy tízéves kárpát-medencei fejlesztési 

programra. 

Támogatjuk az óvodától az egyetemig terjedő anyanyelvű oktatást. Minden magyarok 

lakta településen meg kellene őriznünk az óvodákat és az elemi iskolákat! A középfokú 

oktatás szintjén térségi közoktatási iskolaközpontok kialakítására van szükség. 

Az iskolaközpontok működőképessége érdekében ezen tanintézeteket bentlakásos 

kollégiumokkal, iskolabuszokkal lássuk el. 

Szorgalmazzuk az információs és kommunikációs technológiákon alapuló magyar 

közoktatást. 

A kulturális és történelmi örökség elektronikus formában való gyűjtését, tárolását és 

ismertetését. 

Támogatjuk a magyar nyelvű írott és elektronikus médiumokat, valamint az internetes 

kommunikáció fejlesztését és minél szélesebb körben való terjesztését. 

Érdemi segítséget nyújtunk a testvérfalvak, testvérvárosok, testvérmegyék közötti 

kapcsolattartáshoz és azok továbbfejlesztéséhez! 

Átláthatóvá, igazságossá tesszük a Nemzeti Jelentőségű Intézmények támogatásait, a 

külhoni szakmai szervezetekkel közösen kialakítjuk ezen intézmények értékelési rendszerét. 

Kezdeményezzük, hogy a vegyes népességű településeken a magyar nyelv a hivatalos 

nyelvhasználaton túl egyenrangúan legyen jelen a kereskedelemben és a gazdaságban is. 

Átalakítjuk a Bethlen Gábor Alap döntéshozatali rendszerét, demokratikus módon 

ismét bevonja a külhoni magyar szakértőket a döntés előkészítésbe, a döntéshozatalba. 

Szorgalmazzuk, hogy a támogatási keretösszeg 95%-ban legyen megpályázható nyílt 

pályázati keret formájában. 

 

18. roma felzárkóztatás  Részben az oktatás, részben a szociális terület 

tartalmazza a kiadásokat 

19. közszolgáltatások javítása   Ennek elemei megjelennek a 

jóléti funkciók között, illetve az infrastruktúra fejlesztési, valamint az állami működési 

funkciók (digitalizáció) között is. 

20. korrupció elleni küzdelem   A rendvédelem és közbiztonság 

terület kiadásai tartalmazzák 

 Indokolás 

A gazdasági csalást és más, kapcsolódó tényállásokat megszigorítjuk a büntető 

törvénykönyvben, bevezetjük az ehhez kapcsolódó „büntetőadót” más néven oligarcha-adót. 

A befolyt összegekből kárpótoljuk a Fidesz-kormányzás kárvallottjait. 

Végleg beszüntetjük a letelepedési kötvények árusítását, a forgalmazó cégekre 75 

százalékos offshore adót vetünk ki. 
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Önálló, a közpénzek elköltését és a korrupciót vizsgáló ügyészséget állítunk fel, amely 

felülvizsgálja a 2007 óta megkötött szerződéseket és azok teljesítéseit. Csatlakozunk az EU 

ügyészi szervezetéhez. 

Fellépünk az adóelkerülés, az offshore hátterű vállalatok, valamint a 

vállalatcsoportokon belüli adóoptimalizációs célú, vállalaton belüli jövedelem 

átcsoportosítások ellen. 

A közbeszerzéseket átláthatóvá és versenysemlegessé tesszük. Az offshore 

érintettségű vállalatokat azonnal kizárjuk alvállalkozói szinten is a közbeszerzésekből. 

Az MNB alapítványok által kezelt vagyont és az MNB nyereségét az ellenőrzött 

állami költségvetés keretében társadalmi célokra és tartalékolásra fordítjuk. 

Megerősítjük és kibővítjük a vagyonosodási vizsgálatok rendszerét. A politikusok és 

családtagjaik tényleges vagyongyarapodásának nyomon követésére alkalmas vagyonbevallási 

rendszert alkotunk. 

 

MSZP-Párbeszéd 


