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„Nem lehet követni a’ régiebeket abban, a’mit ma tesznek,
hanem abban, a’mit akkor cselekedtek,
midőn olly időkoruak voltak, mint mi ma vagyunk”
gróf Széchenyi István
I. Bevezetés
A Közös Értékek 1 Pártja, mint nemzeti demokrata 2 elkötelezettségű, szociáldemokrata
szemléletű, ellenzékváltó, ellenzékben konstruktív kormánykritikus, új társadalmi kiegyezés
kereső, középosztály politikát folytatni kívánó politikai közösség programjainak megírásakor
abból indul ki, hogy a választópolgárok döntő többsége tudomásul veszi a közösség életét
meghatározó jelentős társadalmi tényeket. Az együttélés természetes velejárójaként elfogadja
az egymásnak ellentmondó személyes törekvéseket és az összeegyeztethetetlen világnézetek
sokféleségét. Ennek megfelelve a párt:
a) programjai: 3 reális és mérsékelten konfrontatív 4 politikai környezetteremtők. A
tevékenységet ösztönző egyéni és a közösségi jólét, 5 a nagy létszámú magyar
középosztály megteremtésének szándékával íródtak. A tartalmában, szerkezeti
felépítésében egységes programrendszer részletesen ismerteti a párt politikai céljait,
eligazít a célokhoz vezető cselevő politikájában, bemutatja ember és
társadalomképét, rövid és középtávú jóléti elképzeléseit.
b) stratégiai célja:
- a felzárkózás és a jóléti demokratikus kapitalizmus magyar változatának
megteremtése
- az egyensúlyteremtés, 6
„az önkormányzatiság elvét
- a jóléti és a középosztály politika 7
követő politikabarát társadalmi
közelfogadtatása, a jó társadalmi közérzet
környezet megteremtése”
politika eszközökkel történő támogatása,
- az önkormányzatiság elvét követő, politikabarát
társadalmi környezet megteremtése,
c) közvetlen célja:
- az ellenzékváltás-változtatás, 8 és a többségi hangsúlyú társadalmi kiegyezés
általánosan változtatása,
- a nők társadalmi-közéleti szerepvállalását támogató közhangulat megteremtése,
- a kezdő ifjúsági, a mikro vállalkozások, az egyszülős családok,
d) alapelve:
- minden társadalmi- gazdasági helyzetnek létezik jóléti változata,
- a középosztályhoz tartozást jobban határozzák meg a törekvések, mint az anyagiszociális helyzet,
- a pontos tényismeret hiánya lemondás az igazságról, az igazságosságról és végső
soron a szabadságról,
e) a politika lényegének a kormányzást tekinti, ezért a hatalomhoz való viszonya pozitív,
f) jelmondata: Jólétre születtünk.
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A Közös Értékek 9 Pártjának felfogásában a társadalom egészének jóléte, jóléti irányultsága,
elkötelezettsége versenyképességi tényező, a minőségi munka és fogyasztás, a félelemtől
mentes egyéni és közösségi lét alapfeltétele, ezért a párt:
a) keresi azokkal a társadalmi erőkkel a kapcsolatot, amelyek
felismerték, hogy a modernkori magyar történelemben először
van esély az egyéni, a családi és a társadalmi jólét
„a valóságos vagy
megteremtésére,
annak
minősített b) kezdeményezi, hogy a politkában és a közgondolkodásban a
vészhelyzetben
a
demokráciát veszélyeztető és a politikai kultúrát roncsoló piaci
politika
szerepe
fundamentelista problémakezelést váltsa a jóléti szemléletű,
véget ér.”
c) nézete szerint a politikának nem kell minden társadalmi
kezdeményezésbe azzonnal beleszólnia, mert a valóságos, vagy
annak minősített vészhelyzeben a politika szerepe véget ér.
A jólét 10 a párt felfogásában elsősorban nem mennyiségileg, hanem minőségileg
meghatározott, az európai átlagot mérsékelten meghaladó jövedelemből elérhető és
fenntarható élethelyzet. A jóléti biztonságérzetben élők, az egzisztenciális tartalékokkal11
bírók és azokkal szabadon rendelkezők többsége politikabarát, és a középosztályhoz tartozást,
a polgári életformát ideáltípusnak tartva képes az önkorlátozó köznapi józanságra és az aktív
politikai részvételre.
A szaktudományos eredményeket felhasználó, szakpolitikailag átgondolt és a középosztály
politika nézőpontjából értelmezhető pártprogramok munka 12- és tudásalapúak.
Közelfogadásuk esetén nem csak azoknak ad, akiknek már van, hanem a nemzet polgárainak
létbiztonsági minimumként biztosítja:
a) az alanyi jogon járó egészségügyi alapellátást,
b) a társadalmi felemelkedésre esélyt adó, élethosszig tartó költségtérítés mentes állami
fenntartású minőségi oktatást,
c) a köznyugalmat garantáló személyes és közbiztonságot,
d) hogy hosszú középtávon, 15-20 év belül nagyságrendileg javul a magyar
munkaaktivitási mutató, és a teljes népesség 50%-nak lesz munkája, munkaképessége
és munkamotivációja.
II. Társadalompolitika 13
A Közös Értékek
elképzelései: 14
-

Pártjának

normatív

elkötelezettségű

jóléti

társadalompolitikai

az általános nemzeti jólét hiányát a magyar politika morális kudarcának
tekintik,
figyelembe veszik a magyar társadalom sajátos szerkezetnélküliségét, a benne
aktuálisan létező viszonyrendszereket, értékrendeket és érdekkapcsolatokat,
tükrözik, hogy az egymásnak feszülő konstruktív politikai – hatalmi törekvések
egyben egymásrautaltság biztosítékok is,
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-

-

tartózkodva a társadalom tervszerű irányításától szervesen, 15 a
társadalompolitikai előzményeket önmagukba építve kívánják a túlélés
kultúráját jólétivé változtatni,
kapcsolódnak a önkormányzatisághoz és számolnak a lokális ügyeket ismerők
cselekvő, önigazgató aktivitásával,
célkijelölők, egységbe foglalják a célt és az ahhoz vezető utat.

A Közös Értékek Pártjának meggyőződése, hogy a politikában semmi sem állandó és
konfliktusmentes, ezért a mindenkori társadalompolitikának a változások logikáját és a
politikai küzdelem dinamikáját kell alakítva követnie.
Programpontok: 16

„ne csak önként vállalt
kényszerkölcsönökkel
kiegészítve biztosítsa az
adott
korszakban
átlagosnak elfogadott
életszínvonal elérését,
fenntartását.”

1. Történjen meg a szociális háttérkülönbségek minimalizálása,
szűnjenek meg a generációkon keresztül öröklődő, a tanult
tehetetlenségen és az önkizsákmányoláson alapuló megélhetési
és fogyasztási kényszerhelyzetek.
2. Legyen általános társadalompolitikai cél, nemzeti
minimumelem, hogy a nettó 17 átlagbért kereső alkalmazottak és
önfoglalkoztatók 18 túladóztatott jövedelme ne csak önként vállalt
kényszerkölcsönökkel kiegészítve biztosítsa az adott korszakban
átlagosnak elfogadott életszínvonal elérését, fenntartását.
3. Magyarország legyen az egyesületek és az önkormányzatok
országa.
4. A magyar társadalompolitika ne legyen a hatalompolitikai
megfontolások áldozata és önálló politikai tényezőként törjön ki
a tartós fél sikerek köréből.

II.1. Népesedéspolitika
A Kárpát-medencében élő népekhez hasonlóan hazánk az alapvető társadalmi változásokat
előidéző demográfiai összeomlás szélén áll. 19
A Közös Értékek Pártja ezt tudomásul véve szakpolitikai programjában 20 számol a 20. sz.
első harmadában elkezdődött magyarországi népességcsökkenés és elöregedés politikai
hatásával.
A jelenre és a jövőre nézve egyaránt tévesnek ítéli azt a nézetet, amelyik:
„nemzetünk népesedéscsökkenése elsősorban
értékválság
megnyilvánulás, a materiális
javak túlértékelése az
emberi élettel szemben.”

a) hatástalannak, és ezáltal feleslegesnek is ítéli az állam
család 21 - és népesedéspolitikai intézkedéseit,
b) az intézkedések mérsékelt hatékonyságáért a pénzügyi
ráfordítások alacsony mértékét okolja,
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c) egyenes arányt feltételez a családtámogatás mértéke
és termékenység emelkedés között.
Az európai kultúrkörbe tartozó nemzetünk népesedéscsökkenése elsősorban értékválság
megnyilvánulás,

a materiális

javak

túlértékelése

az

emberi

élettel

szemben.

A

népességcsökkenésének mérséklése, megállítása még a gyermeket a legfőbb érékek közé
soroló közösségek esetében is összetett politikai feladat. A népesedési kihívás az érintett
nemzetek jövőbe vetett bizalomhiányáról árulkodik. A szülőképesek termékenységi
magatartását saját és gyermekeik életkilátása befolyásolja érdemileg. Ezek között jelentős
tényező az emelkedő generációs életpályaesély, 22 a közösségekhez tartozás élménye. és a
mindennapokban tapasztalható társadalmi szolidaritás.
A magyar nemzet létének etnikai alapú fenntarthatósága, a termékenységi helyzetromlás
mérséklése nem érhető el passzív alkalmazkodással, hanem szükséges a családpolitika és a
népesedéspolitika fő céljának pontos meghatározása, közelfogadtatása és a hozzá kapcsolódó
szakpolitikák népességmegtartó képességének erősítése.
Programpontok: 23
1. Kezdődjön a demográfiai szakma támogatásával, a pártok és a civil szervezetek által
kezdeményezett, az állam és az önkormányzatok által koordinált demográfiai nemzeti
konzultáció.
2. Állami, önkormányzati garanciát kell adni a gyermekeket vállalók számára, hogy
életszínvonaluk nem csökken a gyermekek megszületését követően.
3. Egyszerűsödjön a külföldön született magyar újszülöttek hazai anyakönyvezési
eljárása.
II.2. Oktatáspolitika
Politikai nézőpontból az oktatás – a szervesen kialakult irányadó magyar oktatási modell
hiánya miatt - közvetlen politikai beavatkozásnak kitett társadalomformáló lehetőség.
Hazánkban a tanulás és az oktatás iránti társadalmi igény
„Hazánkban a tanulás
és az oktatás iránti
társadalmi
igény
alacsony”

alacsony, 24 a polgári tanszabadság fogalmának közértelmezése
elmaradt, a gyermekek tanulmányi eredményét döntően a
szülők iskolai végzettsége és társadalmi helyzete határozza
meg.

A párt felfogásában a közoktatás célja a tudás, a tanulni tudás, az individuális és a közösségi
életproblémák megoldására képes ismeretek és készségek egységének megteremtése, valamint
a tudásalapú kulturális önazonosságért folytatott erőfeszítések támogatása.
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A Közös Értékek Pártja által támogatott oktatási rendszer az egyenlőséget, és a teremtő
gondolkodást előtérbe helyező tanuló-tudásátadó rendszer, 25 amelyben az egyes iskolák
között mérsékeltek a különbségek, s az adott tanintézményen belül a versenyhelyzet
inspiráló 26 adottság arra szolgál, hogy mindenki maximumot hozhassa ki önmagából és az őt
körülvevő közösségből.
Programpontok: 27
1. A tanulás az ember természeti és társadalmi természetének meghatározó eleme, ezért
legyen kényszer és kudarcmentes, amelyben nem létezhet pótolhatatlan elmaradás,
kijavíthatatlan hibázás.
2. Magyarországon legyen:
a) az áltanos iskola a magyar demokrácia meghatározó intézménye, a színvonalas
középiskolai és felsőoktatási rendszer alapja.
b) a tankötelezettségi korhatára 18. életév és az iskolázási arányszám 20 éves korral
bezárólag 70%.
c) a pedagógusok:
„a pedagógusok
személyükben képviselhessék
a jólétet és a tudás
megbecsültségét”
„A tanítás kezdődjön 9
órakor.”

képzésére

hivatott

egyetemekre

kizárólag

a

legrátermettebb jelentkezők nyerjenek felvételt,
-

számára legyen továbbképzési lehetőséggel egybekötött,
az oktatásban eltöltött öt követően igénybe vehető
fizetett szabadság,

-

béremelésének nagysága minden évben érje el az
országos bérnövekedés maximumát annak érdekében
hogy személyükben is képviselhessék a jólétet, az
oktatás és a tudás megbecsültségét.

3. A tanítás kezdődjön 9 órakor
II.3. Egészségügyi politika (folyamatban)
II.4. Szociálpolitika
A szociálpolitika tényszerű, intézményes beavatkozás a társadalom életébe. A párt
felfogásában a nemzetért felelős szociálpolitika jellemzője az egyenrangúság, a megértés és
„az egyenrangúság, a megértés és
a szolidaritás mindazokkal, akik
képesek önmagukért és másokért
felelősséget vállalva a félelem és a
gyanakvásmentes szociális
partnerségre”

a szolidaritás mindazokkal, akik képesek önmagukért és
másokért felelősséget vállalva a félelem és a gyanakvásmentes
szociális partnerségre.
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Az aktív és racionális jóléti szemléletű szociálpolitika képes a
magyar
„ Az aktív és racionális
jóléti szemléletű
szociálpolitika képes… a
magyar középosztály
alsó kétharmadának
életminőségét
megőrizni,
…felemelkedését
segíteni”

középosztály

alsó

kétharmadának

életminőségét

megőrizni, leszakadását megakadályozni és a felemelkedését
segíteni.
A

párt

ifjúságpolitikai,

foglalkoztatáspolitikai,

társadalombiztosítási, idősügyi, segélyügyi, lakás és családügyi
programjavaslatai

számolnak

a

nemzet

szociális

biztonságigényével, az érintetek teherviselő képességével és
emberi érzékenységével.

Programpontok: 28
1. Legyen közérthetően és folyamatosan a magyar politikai napirend témája a
szociálpolitikát

alapvetően

meghatározó,

politikai

döntéssel

választható

szociálpolitikai modellek29 léte és versenye.
2. Az országgyűlés hozzon törvényt a gyermekes családok lakhatási jogáról és elhelyezés
nélküli kilakoltatásuk tilalmáról.
3. Alakuljanak az ifjúsági életpálya kezdetét és a reális karriertervezést segítő komplex 30
állami intézmények, amelyek képesek megszüntetni a fiatalok kilátástalansági érzetét.
4. Meg kell előzni az időskori szűkösségi 31 állapotot vagy annak érzetét, a generációk
közötti konfliktusokat, az ellentétes érdekek okozta, a szükségletek azonossága és a
teljesítőképességek között adódó ellentéteket.
5. Alakuljon magányügyi kormányzati szervezet a szociálisan-kulturálisan elszigeteltek
problémáinak kezelésére.
6. A lakhatás emberi jog, ezért létesüljön állami lakásalap, amelyik az általános pénz- és
tőkepiacról szerzi be a lakásépítéshez szükséges kölcsönöket és valósuljon meg a
lakásvagyon bővítését, megóvását szolgáló támogatott kölcsönök rendszere. 32
7. A családpolitika centrumában a gyermek 33 érdeke álljon, és ezt vegyék figyelembe a
közgondolkodást formálók a kétkeresős családmodellt előnyben részesítő döntéshozó
politikai erők az egyszülős családok 34 esetében is
III. Biztonság- és védelempolitika (folyamatban)
IV. Környezetpolitika
A Közös Értékek Párja elsődlegesen a jelenkor emberének szempontjából fogalmazza meg
környezetpolitikai elképzeléseit, környezet- és természetvédelmi törekvéseit. Szigorú
törvénykezés következetes hatósági ellenőrzés és visszatartó nagyságú büntetéskiszabás
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híveként a párt harmonikus viszony kialakítására lát esélyt az ember és az őt körülvevő
természetes és épített környezet között.
A világ és a magyar tudományos közvéleményé döntő többsége által tényként 35 elfogadott és
a mindennapokban is tapasztalható klíma- és éghajlatváltozás politikai következménye lehet:
- az újrarendeződő közösségek és intézményrendszerek,
„csak a felkészült magyar
nemzet
és
közösségei
kerülhetnek ki nyertesként a
klímaválságból.”
„a mienkhez tartozás, az
otthon és a gondoskodás”

- társadalmi

ellenállás

az

előzmény

nélküli

intézkedésekkel szemben,
- az általános politikai érzékenységgel párosuló erős
lakóhelyi kötődés, amely az adott közösség politikai
kultúrájának

megfelelően

igényli,

vagy

elutasítja

központi irányítást.
A párt vélemény szerint csak a felkészült magyar nemzet és közösségei kerülhetnek ki
nyertesként a klímaválságból. Abban az esetben, ha az államot képviselő kormány, a helyi
értékrendet és érdekkapcsolatokat ismerő önkormányzatok, a helyi környezetért felelősséget
érzők befektetők, a gyakorlatias gondolkodásra, rugalmas ellenállásra képes otthonféltők
együttesen képesek a gondozott környezetet teremteni és fenntartani, a párt a
klímaalkalmazkodás kényszerében jóléti lehetőséget feltételez. Ellenkező az esetben az
egymásnak feszülő, egyéni kiútkereső stratégiák kiszámíthatatlan társadalmi reakciók
politikán kívüli hatalmi válaszok hívnak életre.
A párt optimista emberképre alapozott környezetpolitikai programjának centrumában az állam
szakmai felelőssége, az önkormányzatok tájékozott tettrekészsége és mindenekelőtt az
állampolgári kötődés, a mienkhez tartozás, az otthon és a gondoskodás áll.
„A valóság megelőzi
a politikát”

Alapelve: Az érdemi környezetpolitika politikai hangsúlyú,
döntései elsősorban nem az egészséges környezet
megteremtésére, fenntarthatóságára irányulnak, hanem
azokra a peremfeltételekre, amelyek velejárói az egészséges
környezetnek.

A valóság megelőzi a politikát, a természet társadalmasítási folyamata a környezetpolitikát,
ezért megfontolandó, politikai jelentőségű kérdés:

„a magyar politikai osztály
képes-e
pártpolitikai
érdekeit
meghaladva
a
környezeti értékek védelmét
a politika középpontjába
helyezni”

a) a liberális jogállam és kapitalizmus keretei között élők
emberközpontú ökológiai szemlélete már rövid
középtávon akadályává válhat-e a jó életnek és a
jólétnek,
b) a magyar politikai osztály képes-e pártpolitikai érdekeit
meghaladva a környezeti értékek védelmét a politika
középpontjába helyezni.
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A Közös Értékek Pártja
a) ismerve a magyar társadalom környezeti igényeit, mérsékelt környezeti igényességét,
politikailag és környezetpolitikailag elkötelezett a jövőorientált mának, a fogyasztói
árakban megjelenített környezetszennyezési - és hulladékkezelési díjak bevezetésének,
b) politikai eszközökkel érvel az elfogadott klímacélok betartása, az emberi szükségletek
újradefiniálása, a környezetkímélő piacgazdaság létjogosultsága mellet.
Programpontok: 36
„a kárt okozó fizet ”

„amikor már mindenki
számára nyilvánvaló…
akkor már késő”

1. A parlament hozzon klímaalkalmazkodási törvényt, amelynek
alapján felépíthető a nemzeti éghajlatváltozás-stratégia és a
közelfogadással hitelesített helyi, önkormányzati cselekvési
tervek rendszere.
2. Ökológiai jelenségek által az érintettek kapjanak időben
részletes, az előnyöket és a hátrányokat ismertető felvilágosítást,
tanácsadást, a szakmai és az érdeklődő laikus közvélemény pedig
részletes információkat tartalmazó tájékoztatást.

3. A társadalommal tudatosítani kell, hogy
- amikor már mindenki számára nyilvánvaló és elfogadott a klímaváltozás ténye
akkor már késő a cselekvés,
- a természeti környezetben van felelős és a kárt okozó fizet,
- az éghajlatváltozás okozta kényszer egyben lehetőség.
4. Növelni kell Klímabarát Települések Szövetségének állami támogatását, ismertségét és
kívánatossá kell tenni a szervezethez tartozást.
5. Politikailag és szakpolitikailag legyen kiemelten támogatott:
a) levegőtisztasági és gazdaságossági indokokkal a távfűtés,
b) az önsegítés és önszerveződés, aminek keretei között a hosszantartó kánikulai 37 napok
és hőhullámok idején az önkormányzatok irányító-felügyeletével megalakulhassanak,
a sokoldalúan felkészített, lakóhelyi önkéntesekből álló segítő csoportok.
c) a méhbarát politikai és közszemlélet,38
V. Gazdaságpolitika
A politika és a gazdaság kapcsolata 39 elsősorban az államháztartási rendszer keretei között
jelentkezik. A társadalmi célokat, prioritásokat tükröző politikai döntéseknek mindig vannak
költségvetési előfeltételei és következményei, de a társadalmi irányultságot minden esetben
politikának kell meghatároznia.
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A Közös Értékek Pártja a világgazdaság jelenleg ismert adottságai között történelmi
jelentőségű lehetősége lát az Európai Unió versenytársulásos érdekeihez alkalmazkodó, a
szövetségesi megbízhatóságot nem megkérdőjelező felzárkózási gazdaságpolitika
megvalósítására, ennek megfelelően gazdaságpolitikai programjának:
a) célja:
„a
kezdő
ifjúsági,
valamint a nano, mikro
vállalkozások
gazdaságpolitikai
képviselete”

„A munkaerő és a vezetés a
versenyképesség fő forrása,”

- hazánknak a tőkés mintaállamok sorába emelése,
- a jóléti állam 40 megteremtése, a jóléti politikai
rendszerelképzeléséhez és középosztály- politikájához
illeszkedő gazdaságpolitikai modell 41 bemutatása,
- a különbségcsökkentés a legjobban és a legrosszabban
teljesítő gazdasági között,
- a kezdő ifjúsági, valamint a nano, mikro vállalkozások
gazdaságpolitikai képviselete.
b) alapelve:
- A gazdaság, a gazdálkodás van az emberért és nem
fordítva.
- A munkaerő és a vezetés a versenyképesség fő
forrása, 42a tőke 43 pedig a közjó része.

A párt tudása és ismeretei alapján létezik olyan követhető versenyképes tőkés
társadalomfejlődési modell, amelyekben nem, vagy
„létezik olyan versenyképes
csak a társadalmi tűréshatáron belül növekszenek a
tőkés társadalomfejlődési modell,
szociális különbségek. Példa erre az északi- skandináv
amelyben nem, vagy csak a
társadalomszerveződés, 44 amely feltételezi, hogy a saját
társadalmi tűréshatáron belül
gazdasági érdekeiket racionálisan követő szabadpiaci
növekszenek
a
társadalmi
szereplők a szerzés szabadságával élve kerülik az
különbségek”
állandósuló túlversengést, a szélsőséges piacelvűséget,
„ Az északi- skandináv
miszerint minden emberi tevékenység lényegében
társadalomszerveződés”
gazdasági, és az igazság az árakban jelenik meg.
A szabadpiac a politika számára mérsékelten megközelíthető és társadalmilag nem
elszámoltatható intézmény, ezért a rá vonatkozó, a tényeket és az összefüggéseket egységbe
rendező elméletek nem nyújtanak politikailag azonnal alkalmazható gazdaságpolitikai
módszereket, de ismeretük hiánya válságkeltő. Politikai nézőpontból a jelenleg meghatározó,
érvényben lévő közgazdasági elméletek egydimenziósak, mivel minden társadalmi
kölcsönhatást piaci folyamatként mutatnak be. Tudományos megbízhatósággal számolnak az
egyéni döntéshozók 45 racionalitásával, viszont figyelmen kívül hagyják a termelés oldaláról
túlméretezett, a kereskedelem által manipulált fogyasztási igénykeltés morális, politikai
következményeit.
A

politikai

gondolkodásmód

számára

a

gazdasági

gondolkodásmód

a

politika

gazdaságtanában fogalmazza meg a demokratikus politikai berendezkedések alapproblémáját,
miszerint milyen:
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a)

az arány az egy tökéletes szavazathoz szükséges ráfordítás és ugyanezen
szavazat politikabefolyásoló ereje között,

b)

módon lehet a demokratikus politikai rendszert működésben tartani, ha a
szavazó racionális gazdasági döntést hozva csak annyit fektet be szavazatába,
mint amennyi annak az országos és az önkormányzati politikára gyakorolt
hatása.

A jelenleg zajló termelési kultúraváltás 46 korszakában magyar nemzet gazdaságpolitikai
stratégiáját a hatalmat gyakorlók politika irányultsága, a kompetenciával rendelkező vezetők
közgazdaságtani gondolkodásának színvonala, innováció hajlandósága a vállalkozói bizalom
és a bizalom alapjául szolgáló értékrendi megalapozottság, a közös értékek léte határozza
meg.
A párt gazdaságpolitika programpontjai feltételezik, hogy:
a) a vezetők igazságosak, és számukra magától értetődő, hogy a tulajdonosi, vezetői
igazságosság a vezetés erkölcsi alapja és a teljesítményelv érvényesülésének feltétele,
b) a nemzeti szintű versenyképesség hagyományos elemei 47 kiegészülnek a gazdasági
szereplők válságálló 48- és változásálló 49 képességeivel,
c) politikai célcsoportjainak, a mikró és a kis vállaltok és a kezdő ifjúsági vállalkozások
szerepe a globális termelési kultúraváltás folyamatában felértékelődik. 50
A Közös Értékek Pártjának felfogásában a gazdaságpolitika kormányzati felelősségű
stratégiai eszköz az ország egészére vonatkozó hatalmi,
„Legyen 4-5 esély a
vállalkozói újrakezdésre”

akarat megnyilvánulás, amely:

a) tartalmazza a hatalom birtokosainak megítélése
„ a teljesítménykultúra
…elképzelhetetlen az
üzleti etika a bizalom,
és a bizalom alapjául
szolgáló közös értékek
nélkül.”

Programpontok:

szerinti össztársadalmi célokat és eszközöket,
valamint

a

rendelkezésre

álló

társadalmi

erőforrások, kombinációjának leírását
b) ideális esetben figyelembe veszi más politikai
erők szakmai éveit.

51

1) A magyar politikának, pártállástól függetlenül egységesen szakítani kell azzal a
nemzetépítő szemlélettől idegen gazdaságpolitikai nézetrendszerrel, amelyik:
a) kizárólag a munkatermelékenység 52növekedéséhez köti a bérnövekedést,
b) a tőkért folyó versenyben olcsó munkaerővel 53 vesz részt.
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2) Létesüljenek olyan magyar tulajdonú és világszínvonalú fejlesztő-tesztelő központok a
kezdő ifjúsági 54 és a mikro vállalkozások számára, amelyek:
a) elkötelezetten segítik az ötlettőkét valóságos működő-tőketulajdonná konvertálni. 55
b) a szakmai kamarákkal közösen lehetővé teszik a vállalkozói szükségletelemek 56
megteremtéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges ismeretek elsajátítását,
c) képesek a közvetlen gyakorlat szintjén használható vállalkozásszervezési tudást,
tőkés 57 mentalitású nemzetközi kitekintésű üzleti- kereskedelmi gondolkodást
közvetíteni.
3) Legyen:
a) az első alapítású ifjúsági, és a mikro nagyságú vállalkozások (induló)tőke
ellátottsága kötelező biztosítás alapján működő garancialapokkal védett, 58
b) 4-5 esély- a társadalmilag megbecsült, példaértékű, egzisztenciális 59 védett, a
társadalmi kohéziót erősítő és a belföldön maradó profitot termelő nano, mikro, kisés középméretű vállalkozások számára – az újrakezdésre,
c) a magyar vállalkozói kultúrának, mentalitásnak része a tapasztalatcsere iránti igény,
d) népszerűsítve a piac konform és profitorientált vállalkozási formaként közmagánés az önkormányzati tulajdon,
e) elfogadott a munkavállalói jólét, 60 mint versenyképességi tényező,
4.Kerüljön bevezetésre a sávosan progresszív adórendszer.

VI. Kulturálispolitika

A Közös Értékek Pártjának kulturális programpontjai tartalmazzák a tudományra, a
művészetre és a sportra vonatkozó elképzelésit. Javaslatai
„A politika kulturtermék,
elsődleges
megnyilvánulási eszköze a
tágan értelmezett nyelv”

szoros kapcsolatot feltételeznek a kultúra, a nyelv és a
gondolkodás között. A politika kulturtermék, elsődleges
megnyilvánulási eszköze a tágan értelmezett nyelv. 61 A
nyilvános politikai szövegküzdelmek stílusa - követve és

„A…politikai
szövegküzdelmek
stílusa…hatalmi
szándékkifejeződés”

formálva az általános közbeszédet – elemző figyelmet igénylő
leplezetlen hatalmi szándékkifejeződés. Ezért érvénytelennek
kell tekinteni a nyelv gondolatelrejtő alapfunkcióját hirdető
nézeteket, mivel azok igazságtartalma megkérdőjelezhető,
politikaellenessége és közösségromboló ereje viszont nem.

Egy adott korszak politikai megszólalóinak, - személyeknek és intézményeknek - nyelvi
igényessége, viselkedéskultúrája mintaadó munkaeszköz. A nyelv társadalmi életet átfogó
hazai és nemzetközi közegében az anya- és idegen nyelvismeret politikai tényező, hiánya az
értést és az érthetőséget, akadályozza.
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A párt szilárd meggyőződéssel képviseli, hogy:
a) társadalmi igény van a politika biztonságát szolgáló, nyíltan
„társadalmi igény van a

politika
biztonságát
szolgáló
politikamentes
kulturális vitákra”

vállalt politikamentes kulturális vitákra,
b) mindenki személyes részese, formálója az őt körülvevő
kultúrának,

mivel

az

emberi

lét

fokozatosan

társadalmasodik, kultúra hangsúlyúvá válik,
c) a siker nem igazol mindent, attól függetlenül, hogy a siker,
„a siker nem igazol mindent”

a szerzés és a tulajdonlás az adott társadalomban elfogadott
értékmérő.

A párt kulturális programja támogatja a nemzeti kultúra védelmét és az idegen kulturális
hatások természetének megismerését, értékadaptációját, önvédelmi indíttatású befogadását.
Politikai szempontból:
„a magyar kultúra általános
állapota … függ a magyarországi
kapitalista
modell
kultúra
felfogásától”
„a tudomány, a tágan értelmezett
művészeti tevékenység, a tömeg…
sport területein
megkérdőjelezhetetlen… az állam
szerepe”

- az akadémiai tudomány, a hivatásos művészet és sport,
valamint a szabadidős sport közvetlen politikai
beavatkozást nem igénylő közügy,
-a

tudomány,

a

tágan

értelmezett

művészeti

tevékenység, a tömeg- és a rekreációs sport területein,
megkérdőjelezhetetlen

az

állam

igénykeltő,

lehetőségbiztosító jelenléte, támogató szerepe.

A magyar kultúra általános állapota, a tudomány művészet és a sport hazai helyzete, tartós
versenyképes nemzetközi jelenléte függ a magyarországi kapitalista modell kultúra
felfogásától, a hivatásos és a civil kulturális diplomácia nemzetközi kapcsolatteremtő
képességétől, erejétől.
A párt szövetségesnek tekint minden olyan politikai közösséget, civil és kulturális
szerveződést, amelyik folyamatosan megújuló erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a
magyar kultúra elismerten, a mértékadók kultúrák közé tartozva illeszkedjen a világ kulturális
hálózatába.
Programpontok: 62
1. Pártállástól

függetlenül,

nemzeti

összefogással

meg

kell

valósítani,

hogy

Magyarország világismerten kulturálisan vonzó, Budapest pedig Európa egyik
kulturális fővárosa legyen.
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2. Az állam rövid középtávon aktív tudománypolitikával teremtsen lehetőséget a magyar
tudománynak nemzetközi tudományos munkamegosztásban elfoglalt tudományos
bedolgozóstátusz meghaladására.
3. Az állam kulturális külpolitikája támogassa a kortárs magyar művészeti alkotások
nemzetközi megismertetését, Értékalapú mecenatúrája pedig mérsékelje a hazai
közízlést követő művészeti piactól való alkotói függést.
4. Az állam, az önkormányzatok és a sporttal foglalkozó civil szervezetek közösen,
egymást kiegészítve keltsenek a rendszeres testmozgás iránt egyéni és társadalmi
méretű igényt és teremtsenek vonzó lehetőséget az aktív spotkötődéshez.

VII. Külpolitika, nemzetközi kapcsolatok (folyamatban)

Összegzés
A jóléti és részvételpárti politikaszemlélet közelfogadtatásának szándékával íródott,
programjai, programismertetői 63 ellenzékváltó- változtató politikafelfogásában:
„a politikai tájékozottság nem
a mindennapi élet luxusa”

a) a politika mindenkié és tanulható, a politikai
tájékozottság nem a mindennapi élet luxusa,
b) a tényszerű valóság még nem igazság, azt a politika

„ a tényszerű valóság még
nem igazság, azt a politika
teheti azzá”

teheti azzá,
c) a politikában nem szükségszerű, hogy a győztes
annyit nyer, amennyit veszít a vesztes,

„az etikus politikusi
magatartás…
a
legeredményesebb
pártpolitika alapja”

d) a párt politikáját a politikai tények, tényértékű
következtetések és a választók érzelmi igényei
befolyásolják,
e) a

„a választó azt teszi, amit a
politikus akar, a politikus csak
azt akarhatja, amit a választó
méltányol.”

politikai

magatartás

naivitásmentes,
és

attitűd

a

etikus

politikusi

legeredményesebb

pártpolitika alapja,
f) a választó azt teszi, amit a politikus akar, a politikus
viszont csak azt akarhatja, amit a választó méltányol.

A programrendszerével a nyilvánosság elé lépő Közös Értékek Pártja tudatában van annak,
hogy általa elkötelezetten képviselni kívánt alsó-középosztály a magyar politika térképén – az
irányában szociálisan érzékeny, elkötelezett politikai képviseletek hiánya miatt - nem talál
14

eligazodási pontokat, mivel az elmúlt huszonöt évben a magától értetődő bal-jobb ideológiai
skála fokozatosan érvényét vesztette. A politika természete viszont nem változott, de általa
befogadott ügyek bonyolultabbá váltak. Az érték és az érdek, a morál és a bölcselet, az
erkölcsi tudás és az értelmi tudás közötti harmóniahiány teljes politikai bizonytalansághoz
vezetett. Veszélybe sodorta az alapvető emberi értékeket, elsősorban a szolidaritást és a
mértékletességet.
A Közös Értékek Pártja a közös politikai gondolkodás, kezdeményezés és cselekvés örömét
és politikabefolyásoló erejét tekinti a közösségi lét centrális építőelemeinek. A párt tagsága és
vetői tudomásul veszi, hogy a politika az élet sajátos logikájú önálló területe, művelői a
politika valóságos szereplői, válaszkeresők, problémamegoldók, a középosztály alsó két
harmadának érték és érdekképviselői, akik értik és magukénak vallják Petőfi Sándor: A
márciusi ifjak című versében írottakat, „Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!”

Budapest, 2018. május. 24.
v

Asztalos Lajos

Sárközi Péter

pártigazgató

társelnök
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Végjegyzet
A közös értékek, mint normák a politika képletében az aktuális állandók, a hagyományosan létező, magától
értetődő és a megállapodással elfogadott társadalmi alapértékek együttese, azon egyetértési pontok
hálózata, amely nélkül a magyar politika értéknélkülinek mutatkozik és ezért hatékony érdekvédelemre
képtelen. Bővebben lásd Pp.1. és vj. Vp. 2..és vj. valamint a Bemutatkozó című pártdokumentum 1.
számú mellékletében. (www.kozosertekek.hu.)
2
Bővebben lásd Pártprogram 3. lj.
3
A párt politikai alapvetését az Alapszabály tartalmazza. Az alapvetés és az azt követő, elvi politikai
hangsúlyú informatív Pártprogram és a beárazható, az aktuális állapotot, tényeket tartalmazó inspiratív
Választási program, valamint a tartalomeligazító Programismertető megtalálható a párt honlapján
(www. kozosertekek. hu).
4
A Programvázlat konfrontáción a mindenáron való ellenszegülést, erőszakos szemben állást érti,
jelentéstartalma közül cselekvési megnyilvánulásként elfogadja az összehasonlítást, szembenézést.
5
Magyarország átlagfejlettsége hivatalosan az Európai Uniós átlagának 68%-a. 2017-ben a tagállami átlag
19900 euró/év/fő, az euró zónához tartozó tagállamok átlag GDP-je 30000 euró/év/fő, magyar 13500
euró/év/fő. Bővebben lásd Választási program 1.sz. mellékletében.
6
Bővebben lásd Pártprogram 14. lábj., Vp. 9. végjegyzet
7
Különösen a középosztály alsó kétharmadának érték és érdekképviselete, továbbá a kezdő ifjúsági, és a
mikro vállalkozások és az egyszülős családok
8
Az egymástól elszenvedett sérelmek miatt a jelenlegi kormány és –ellenzéki pártok között nem
teremthetők meg az európai értelemben vett demokratikus politizálás lehetőségei. Engesztelhetetlen
szembenállásuk hazánk számára káros.
9
A közös társadalmi értékeken (lásd bővebben a Bemutatkozó címet viselő párt dokumentumban www.
kozosertekek.hu) belül a közös politikai értékek a politikai szereplők közötti kapcsolatgaranciák.
10
A jólét fogalmának bővebb kifejtését lásd a Pártprogram 8. old. d) bekezdés, a Választási program 29. vj.
és www. kozosertekek.hu
1

Tartalékok alatt értendő: egészségügyi-mentális állapot, tanulóképesség, ambíció-tetterő, anyagi erőforrás,
szabadidő, környezeti, családi-baráti támogatottság, vállalkozó kedv,.
12
Az értékteremtésben a munka és a tudás jelentős, de nem kizárólagos tényező.
13
A társadalom a párt felfogásában nem külső politikadetermináló, vagy a politikai döntéseket
mechanikusan követő statikus emberi alakulat, hanem egyszerre befolyást kifejtő és befolyásolt
kölcsönösségen alapuló, dinamikus emberi viszonyrendszer.
14
Bővebben lásd a Pártprogramban és a párt Választási programjában.
15
Az előzmények sajátosságait, hiányát figyelembe véve,nem művileg.
16
Bővebben lásd a Pártprogramban és a Választási programban.
17
adózás után kézhez kapott
18
Különös tekintettel a párt célközönségére, a mikró-vállalkozásokra.
19
Bővebben lásd Program Népesedéspolitikai részében és a Választási program 88. vj.
20
Bővebben lásd Pártprogramban és a Választási programban.
21
Bővebben lásd Pártprogram Szociálpolitika fejezet G) alfejezetében és a Választási program
Szociálpolitika fejezet G) alfejezetében.
22
A generációs emelkedő életpálya esélye (amikor a nagyszülőknél a szülők, a szülőknél gyermekeik és
unokáik életminősége érzékelhetően) adott és az közbizalmat élvez. Anyagi és szellemi értelemben ez a
több és minőségi fogyasztásban, az egészségben eltöltött életévek számának növekedésében és más
életminőséget befolyásoló tényezők elérhetőségében, mentálisan a nemzetért érzett felelősségérzettel
mérhető.
23
Bővebben lásd a Pártprogramban és a Választási programban.
24
Bővebben lásd Választási program 115. vj.
25
A diákok tanári segítséggel maguktól egymás által szerzik meg a tudást, a pedagógusok pedig kutató
tanárként bővítik és megosztják szakmai ismereteiket kollégáikkal.
11

16

Az együttműködő verseny humánus, önbizalom növelő és határkijelölő, alkalmat ad a saját tanulási
tempóra, haladásra.
27
Bővebben lásd a Pártprogramban és a Választási programban.
28
Bővebben lásd a Pártprogramban és a Választási programban.
29
Szociálpolitikai modellek: skandináv, angolszász, nyugat-európai. Bővebben lásd Pártprogram 31. o.
30
Egységében összetett. A vállalkozás formájához illeszkedő tudást képviselő, gazdasági, pénzügyi
szaktanácsadók, pszichológusok, jövőkutatók és más szakértők együttese.
31
objektív helyzet és/vagy szubjektív érzés,
32
amikor az állam kamattámogatást nyújt az építtetők által felvett piaci hitelekhez
33
Választható még a születésszám növelést, az jelenlegi anyaközpontú materiálist, a munkaerő-piaci
igényeket centrumba állító családpolitika.
34
Az egyszülős családproblémáról lásd a Választási program 31. oldalán, a Szociálpolitika fejezetének 21.
programpontjában és 177. vj-ben.
35
A globális felmelegedés mérhető empirikus tény, oka vitatott. A hosszú távú globális felmelegedés,
lehűlés hosszú távon ismert ökológiai jelenség, de figyelembe kell venni, hogy generációkat érint.
36
Bővebben lásd Pártprogramban és a Választási programban.
37
Bővebben lásd a kánikulai alapfogalmak Választási program 201. vj.- ben.
38
Magyarország a világ méztermelői között a mennyiségi rangsorában a 18-20. a minőségét tekintve
évtizedek óta az első három között van, évi 20-25 ezer tonna termeléssel.
A méh kulturálisan a szorgalom és a függetlenség jelképe, a hazai klimatikus körülmények között az
egyetlen nem háziasítható emberközeli rovarhaszonállat. Magyarországon 30-40ezren foglalkoznak
méhészettel, munkájuk biztosítja hazánk méznagyhatalmi helyzetét, amelynek megtartása érdekében:
korlátozni kell hazánkban a méhek pusztulását okozó, méhegészségügyi kockázatot jelentő
rovarölő, növényvédő szerek használatát,
- állami támogatással biztosítani ország arculatához tartozzon hozzá a méhészeti ágazat nemzetközi
hírnevének erősítése,
- a kiskert tulajdonosok a méhek folyamatos táplálékszerzése érdekében ültessenek különböző
időben virágzó növényeket, készítsenek méhmenedékeket.
26

39

Ideális esetben a költségvetés az a keret, amit a politikai akarat tölt meg a társadalmi elvárásoknak
megfelelően.
40
A jóléti állam a polgári társadalomfejlődés csúcspontja. Bővebben lásd Választási program 209. vj-ben.
41
Az európai szociális piacmodelljében a tulajdonlás felelőssége kiterjedt. Bővebben lásd Választási
program 208. vj-ben.
42
Az új értékből történő részesedés, a bér- és profitmegosztás akkor optimális, ha nem létezik munkavállalói
szegénység és a társadalmi átlagprofit befektetésre ösztönöz.
43
A tőke termelési tényező és nem demokráciagarancia.
44
A követésre ajánlott az életszínvonal tartós emelkedését biztosító északi-skandináv típusú fejlesztő állam.
Bővebben lásd Pártprogramban és a Választási programban.
45
Az esetek többségében egyéni döntéshozónak minősítik a kormányokat is.
46
A termelési kultúraváltás jellemzője: az automatizáltság új foka, amikor gépe irányítanak gépeket. A
negyedik, termelési ipari forradalomnak (amely nem azonos az egész társadalomra kiterjedő digitális
forradalommal) nevezett korszakban megszűnik a tömegtermelés manualitása, helyébe lép a digitális
gyártás, a tudásalapú gazdaság és lehetségessé válhat új öntudatos alkalmazotti, munkavállalói attitűd.
47
A versenyképesség hagyományos elemei: a gazdasági stabilitás, államháztartási egyensúly, hitelállomány,
adósságráta, GDP növekedés, infláció,
48
A dinamikus változás válságkeltő és ezért szükséges az országon belüli, magyar tulajdonú tervezésitermelési-értékesítési értékláncok megteremtése.
49
A gazdasági változásállóság döntően szemléleti probléma, a tanult tehetetlenséget meghaladó vállalkozási
hajlandóság.
50
A globális termelési kultúraváltás jellemzője, hogy igénynövekedés lesz a személyes kapcsolatok,
szolgáltatások tömegesítésre, amikor ember emberrel áll kapcsolatban.
51
Bővebben lásd Pártprogramban és a Választási programban.
52
A munkatermelékenység többek között az egy munkaórára eső megtermelt jövedelemmel is mérhető. A
kettő közötti összefüggés, a profit-bérhányad alakulása. A megtermelt új érték része a bér. A
munkatermelékenység alakulását nem kizárólag a munkavégző egy óra alatti új érték előállítási
képessége mutatja, hanem figyelembe kell venni a szervezeti kultúrát, a munkaszervezést és a vezetői
teljesítményt is.
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Az egy főre jutó reál- és nominálbérek tekintetében hazánk a 28 tagot számláló Európai Uniós
tagországok jövedelmi rangsorában a 25. Magyarország után következik Románia, Bulgária és
Lettország.
54
A 18-40 év közötti korosztály alkotja.
55
A pénzpiaci és ötletérvényesítési tapasztalat hiányával küzdő életképes ifjúsági ötlettőke tulajdonosok
ezektől a komplex és megbízható szolgáltatást nyújtó állami intézményektől kaphatnak többek között
vállalkozásindítási, tanácsadást, szabadalomvédelmi jogi eligazítást, tervezésirányítást, az üzleti terv
elkészítéséhez segítséget, a prototípus elkészítését és az első példány eladását támogató szakmai
támogatást és nem utolsó sorban bevezetést a vállalkozói gondolkodásmódba.
56
A vállalkozási szükségelemek: forrás, piac, tudás, környezeti hatás- bizalmi légkőr.
57
A tőkés vállalkozás elsősorban profit és csak másodsorban bér centrikus.
58
A kezdő tőkés irányultságú (elsősorban profitot és nem bért realizáló) vállalkozás kockázatkitettsége
magas és hozzáférése a piacokhoz erősen korlátozott. Az első évben hazánkban az új vállalkozások
70%-a, az első öt évben a 90-95%-a megszűnik.
59
létfontosságú , az ami az élethez kell
60
A mérhető munkavállalói jólét és a teljesítményelv érvényesülésének feltétele a vezetői igazságosság.
61
A tágan értelmezett szöveg magába foglalja a szóbeliséget, az írásbeliséget, fő politikai eszköze a
metafora és a szimbólum, szókép és elvont fogalom.
62
Bővebben lásd Pártprogramban, Választási programban.
63
A programok, pártdokumentumok megtalálhatók www. kozosertekek.hu párt honlapon
53
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