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Összehozzuk
Magyarországot!
A Demokratikus Koalíció
rövid választási
programja
4+3+1 pontban
a Sokak Magyarországáról
Ismerje meg
programunkat!

Új jóléti
Magyarországot!

Okos, igazságos,
Európai
Magyarországot!

Európai fővárost
Magyarországnak!

Új, jóléti
Magyarországot!

1.

Európai béreket –
hogy a keményen
dolgozó emberek
meg tudjanak élni
a fizetésükből!

Megemeljük a béreket!
Az adózás utáni minimálbért a mindenkori
létminimum szintjére emeljük, ezt minden
munkavállalónak, a munkaidő arányában a
közmunkásoknak is meg kell kapniuk. Ideje,
hogy ne csak túlélni, hanem élni is lehessen a
fizetésből!

Megvédjük a munkahelyeket!
A kis- és közepes vállalkozások érdekében a
foglalkoztatottak számától függő, sávos munkaadói
járulékfizetési rendszert vezetünk be, mentesítve őket
a minimálbéremelés terhe alól, csökkentjük a hátrányos
helyzetű térségekben működő munkaadók terheit.

A leggazdagabbaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk!
A havi egymillió forintot meghaladó jövedelmekre magasabb, második személyi jövedelemadó
kulcsot vezetünk be. A százmillió forint feletti vagyonok öröklésére 1 százalékot meg nem
haladó illetéket kell majd fizetni.
Egyenlő munkáért egyenlő bért!
Megszüntetjük a nők bérhátrányát. Bevezetjük, hogy vita esetén a vállalatoknak kell
bizonyítaniuk azt, hogy azonos munkáért azonos bért adnak a nőknek.
Védőhálót a családoknak!
Bevezetjük a feltételes családi minimáljövedelmet.
Egyetlen gyermek sem aludhat el
korgó gyomorral!
Minden rászoruló gyermeknek napi
háromszori ingyenes étkezést biztosítunk.
Harmadával, az egyedülálló szülők esetében
50 százalékkal emeljük a családi pótlékot.
Egyetlen családot sem hagyunk
világítás, víz és fűtés nélkül,
ezért ingyenes közmű-minimumot vezetünk be.
Minimális mennyiségű víz, gáz, áram és internet minden
háztartás számára ingyenesen elérhető lesz.
Bevezetjük az eurót,
hogy a munkájáért mindenki erős, értékálló pénzben kapjon fizetést.

Új, jóléti
Magyarországot!

2.

Megbecsülést az időseknek!
Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot
a méltatlanul alacsony nyugdíjak
felzárkóztatására, hogy minden nyugdíjas
számára rendelkezésre álljon legalább
a megélhetéshez szükséges minimum.
Rugalmassá tesszük a nyugdíjkorhatárt.

Európai nyugdíjakat
– hogy egy végigdolgozott életpálya után
tisztességesen meg
A nyugdíjasok is részesüljenek a
lehessen élni a
gazdasági növekedésből!
A gazdaság, a jövedelmek bővülése esetén
nyugdíjból!

a nyugdíjakat az infláció felett fogjuk növelni.
Garantáljuk a nyugdíjaknak az időskorúak fogyasztásához
kötődő értékállóságát.

Kárpótoljuk az Orbán-rendszer nyugdíjkárosultjait!
Felülvizsgáljuk a rokkantnyugdíjak méltánytalan átalakítását, helyreállítjuk a korábban
nyugállományba vonult fegyveres és rendvédelmi dolgozók és a hasonló helyzetű, más
csoportok törvénnyel védett nyugdíjas státuszát.
A legkiszolgáltatottabbaknak is jár a törődés!
Valamennyi rászorulónak megteremtjük az otthoni és az idősotthoni ápolás, illetve szükség
esetén az ápolási osztályon való ellátás feltételeit.
Megállítjuk az ételpazarlást!
Ami valakinek felesleg, az másnak egy ebéd. Civil szervezetekkel megszervezzük az “Országos
Élelmiszerbank” rendszerét, amely gondoskodik az élelmiszer-felesleg rászorulókhoz való
eljuttatásáról.

3.

Európai
egészségügyet
– hogy aki beteg,
gyógyulhasson!

Megszervezzük az általános és
kötelező társadalombiztosítást.
A társadalombiztosítás keretében előre
meghatározott, mindenki számára azonos
feltételekkel elérhető szolgáltatásokat
nyújtunk.

Az állam gyógyítson, vagy fizessen!
Bevezetjük a biztosítottak teljes körű pénzügyi
védelemét. Aki a rögzített szolgáltatást
meghatározott időn belül nem kapja meg az
állami egészségügyben, az jogosulttá válik azt
magánszolgáltatótól megvásárolni, melynek költségeit a
társadalombiztosítás köteles megtéríteni.

Magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételekor
a társadalombiztosítás megfizeti a költségek egy részét, a valós kiadásokat pedig bizonyos
határig leírhatóvá tesszük a személyi jövedelemadóból.
Megbecsüljük az orvosainkat!
Első lépésben másfélszeresére növeljük, majd minden évben további 15%-kal emeljük az
orvosok és az ápolók bérét. Többlettámogatással biztosítjuk, hogy minden körzetben legyen
körzeti orvos.
Átvállaljuk a kórházak adósságait,
és a gyógyítás valós költségeit fedező
finanszírozási rendszert vezetünk be.
Kétszeresére növeljük
a CT és MRI berendezések
számát, és egy hétre
csökkentjük a vizsgálatra
való várakozás idejét.

Új, jóléti
Magyarországot!

4.

Európai oktatást –
hogy mindenki,
aki akar,
tanulhasson!

Az iskola szóljon a gyerekeinkről!
Szabad, nyitott, gyerekközpontú közoktatást
teremtünk, felszabadítjuk a tanárokat a
felesleges adminisztrációs terhek alól.
Szabad és önálló iskolákat!
A városoké, a falvaké és a családoké lesz az
iskola, megszüntetjük a KLIK-et. Visszaadjuk a
főiskolák, egyetemek önállóságát.

Létrehozzuk a jövő iskoláit!
Általánossá tesszük a kéttannyelvű közoktatást.
Minden tanulónak laptopot, illetve tabletet adunk, minden
tananyagot digitálisan elérhetővé teszünk.
Megszüntetjük a kötelező hit- és erkölcstan oktatást.
Visszaállítjuk a 18 éves tankötelezettséget,
erős alapképzést és rugalmas szakmai képzést biztosítunk a szakképzésben.
Kitárjuk az egyetemek kapuit,
jelentősen emeljük a felvehető hallgatók számát. A jelenlegi igazságtalan tandíjrendszer
helyett ingyenessé tesszük a főiskolák és egyetemek első két félévét. A jól teljesítő hallgatók
ösztöndíja jelentősen meg fogja haladni a tandíjukat.
A gyerekeink lássanak világot!
Minden főiskolai, egyetemi
hallgatónak biztosítunk
legalább egy félév külföldi
tanulmányi lehetőséget.

Új, jóléti
Magyarországot!

Okos, igazságos, európai
Magyarországot!

Okos
Magyarországot!

1.

Egymillió háztartási nap- és szél
erőművet hozunk létre,
megújuló energiára állítjuk át a távfűtési
rendszereket. Leállítjuk a Paks II. beruházást.
Újrakezdjük
a panelek és családi házak hőszigetelésének,
átalakításának támogatását.

Törvényben rögzítjük az internethozzáférés alapjogát.
Ingyenes minimum-internetszolgáltatást garantálunk
minden magyar háztartásban.

Bevezetjük az internet-alapú népszavazást,
parlamenti és önkormányzati választást.
Általánossá tesszük az internet-alapú
közigazgatási ügyintézést.
Az ország versenyképességét
a tudásra, kutatásra és fejlesztésre
alapozzuk, másfélszeresére növeljük az
innováció támogatását.

Igazságtételt
Magyarországnak!

2.

Független bíróság elé állítjuk
az orbáni maffiaállam vezetőit és
kiszolgálóit.
Visszavesszük a maffiaállam vezetői
és kiszolgálói által ellopott közvagyont.
Felmondjuk az oligarchákkal kötött állami
földbérleti szerződéseket.

Okos, igazságos, európai
Magyarországot!
A visszavett vagyonból Kárpótlási
Alapot hozunk létre
az orbáni maffiaállam károsultjainak
kárpótlására, törvényben rehabilitáljuk a
meghurcoltakat.
Különleges ügyészi hivatalt
állítunk fel
a közhatalommal való visszaélések feltárására.
Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.
Helyreállítjuk a bíróságok függetlenségét.

Európai
Magyarországot!

3.

Célunk az Európai Egyesült Államok
megteremtése,
közös európai alkotmánnyal, európai
kormánnyal, kétkamarás európai
parlamenttel, közös kül-, honvédelmi,
szociális-, gazdaság-, pénzügy- és
adópolitikával.

Támogatjuk az Európai Unió minden
kezdeményezését,
amely az európai gazdaság versenyképességének
növelését, a foglalkoztatás növelését célozza, így az
energiauniót, a megújuló energia elterjesztését, a progresszív
gazdaságpolitikát, a digitális gazdaságot, a belső piac fejlesztését
és a klímapolitikai célokat.
Európai garanciát a létbiztonságra!
Szociális Európát akarunk, amelyben hatékony
közös szabályok védik a munkavállalókat, a
hátrányos helyzetűeket, rászorulókat és a
gyermekek jogait.

Európai fővárost
Magyarországnak!

+1 pont

Igazságot Budapestnek!
2018 után Budapest nem lesz többé „bűnös
város”, visszaadjuk a fővárosnak a közvetlenül
választott önkormányzatát és a működéséhez
szükséges forrásokat.

Budapestért

Zöld Budapestet!
Növeljük a zöldterületek arányát, megakadályozzuk
a Római-part és a Városliget tönkretételét, megújítjuk a
Népligetet.

Két új Duna-hidat építünk,
meghosszabbítjuk a 3-as metró vonalát Káposztásmegyerig és Újpalotáig, a 4-es metrót a
Bosnyák térig és a Virágpiacig, akadálymentesítjük a metróállomásokat.
Megfizethető parkolást és dugómentes belvárost!
Összehangoljuk a BKV, a MÁV és a Volánbusz járatait, P+R parkolókat és egységes parkolási
rendszert hozunk létre, a fővárosiak és a város környékén élők közlekedésének megkönnyítése
és a belváros forgalmának csökkentése érdekében.
Budapest a Duna fővárosa, élhető, nyitott, kreatív város lesz.
Garantáljuk a kultúra függetlenségét, a fesztiválok, intézmények, alternatív kulturális színterek
és alkotóközösségek támogatását.

Magyarországért,
a Köztársaságért!
Ez a Demokratikus Koalíció Sokak Magyarországa című választási programjának rövid kivonata.
A teljes program 84 oldalban, 10 fejezeten át, 900 szakpolitikai javaslaton keresztül mutatja be,
milyen Magyarországot szeretne a Demokratikus Koalíció.
A teljes program az alábbi linken érhető el: www.sokakmagyarorszaga.hu

Készült a Demokratikus Koalíció megbízásából. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.

