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„A szegénység legalább a mostani világban, 

a szolgasággal határos.” 

gróf  Széchenyi István 

Bevezetés 

 

A Közös Értékek Pártja hazafias érzelmű, az Európai Unió iránt elkötelezett, 

szociáldemokrata szemléletű, ellenzékváltó- változtató, ellenzékben konstruktív 

kormánykritikus integratív értékelvű politikai közösség. 

A párt általános politikai, választási és helyi programjainak, programvázlatainak, 

programismertetőjének és aktuálpolitikai reflexióinak: 

a) jellemzője: 

- a magyar nemzet iránti felelősségvállalás, 

- az elv és cselevés egysége, 

- a hit, a magyar nép közösségépítő képességével párosuló jólétteremtő erejében, 

jóléti felelősségérzetében, 

- a tömegbázist kereső témaválasztás, 

b) általános társadalompolitikai célja: 

- a politika társadalmasítása, a népszavazás intézményének erősítése, 

-  a nemzeti és az európai együvé tartozás érzésének erősítése. 

c) nemzetpolitikai célja: 

- a felzárkózás,  

- a társadalmi különbségek mérséklése, 

- az önkormányzatiság elvének, hiteles képviselete,  

- a nők közéletben betöltött - arányszámuknak megfelelő - növelése, 

- a nyugat-európai típusú szakszervezetek megteremtése 

d) társadalompolitikai jellemzője: a középosztály-politika,  

e) rendezőelvei: 

- a politikai bizalom és önbizalom,  

- a jólétteremtési szándék, a jóléti politikaszemlélet, az értékkövetés,  

- a társadalmi igazságosság, 

f) jelmondata: Jólétre születtünk! 

Budapest, 2018. március 15. 

 

 

pártigazgató  társelnök 
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I. A párt politikafelfogásának jellemzői 

 

a)  a moralitás. Törekvés társadalmilag elfogadott erkölcsöt és a polgári tisztesség 

előírásait figyelembe vevő politikai haszonmaximalizálásra, 

b)  a méltányosság alapú igazságossági elv követése, 

c) a kiegyenlítő, normatív értéktartalmú érdekfelfogás, érdekérvényesítés, valóság 

értelmezés, 

d) az egyensúly. 

I.1. A politikai akaratképzés folyamatát meghatározó intézményekre vonatkozó 

pártjavaslatok, irányelvek 

 

A Közös Értékek Pártja társadalmilag követendőnek fogadja el, és javasolja: 

e) a köztársasági államformát, 

f) polgári demokratikus politikai rendszert, 

g) az évszázados hagyományt követő parlamentáris kormányformát,  

h) kormánytípusnak a kancellári-miniszterelnöki,  

i) kormányzati formának a magyar politikai kultúrát az európaihoz közelítő, többségre 

támaszkodó liberális demokratikust, 

j) önkormányzatiságnak a nyugat-európai részvételi modellt követő, a közvetlen 

demokráciához közelítő nyilvános vitaközpontú demokráciára alapozó átalakítását,  

k) a parlamenti bejutási küszöb:2,5%-ban történő megállapítását, amely lehetővé teszi a 

magyar társadalom érték- és érdektagoltságát leképező, a jelentős társadalmi 

csoportok, rétegek, értékeinek és érdekeinek parlamenti megjelenítését, 

l) a többpártrendszert, 

m) a többpártrendszerhez illeszkedő kétfordulós preferenciális arányos-listást, a lista 

sorrendjét is a választó által megváltoztatható választási rendszert,  

n) a 300 fős parlamenti képviselői létszámot,  

o) a kétkamarás parlament törvényhozási modellt, 

p) a közvetlen, közepes jogosítvánnyal rendelkező köztársasági elnökválasztást, 

q) hogy a köztársasági elnöki, a miniszterelnöki, a parlamenti házelnöki, a Nemzeti Bank 

elnöki, az Alkotmány Bíróság elnöki, az Állami Számvevőszék elnöki, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöki, a Legfelsőbb Bíróság elnöki, 

az Országos Bírósági Hivatal elnöki, az Országos Bírói Tanács elnöki, a Nemzeti 

Adatvédelmi Hivatal és Információszabadság Hatóságának elnöki és a Költségvetési 

Tanács elnöki méltóságát élete folyamán, azok bármilyen kombinációjában nem 

visszamenő hatállyal, 2018 utáni időszakra érvényesen egy személy, az általa a 

megkezdett két hivatali ciklust követően ne lehessen jelölt. 
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II. Társadalompolitika 

A Közös Értékek Pártjának a társadalom szerkezetét, viszonyrendszerét és a személyes és a 

közösségi életesélyeket döntően meghatározó, formáló társadalompolitikájában: 

a) a cél generálja az eszközöket és nem fordítva, 

b) nem befolyásoló tényező a felelőtlen vagyon és nincstelenség,  

c) a törekvők, a gyarapodók döntő többségét nem tekinti ügyeskedő parazitának, a 

szegényt pedig önhibáján kívüli áldozatnak, vagy ingyenélőnek. 

II.1. A párt cselekvő társadalompolitikája 

Figyelemmel arra, hogy a társadalmasodott emberi vágyak, törekvések halmaza és dinamikája 

a tapasztalati látszat ellenére sem alkot végtelen tartalmú bonyolult rendszert. A párt 

felfogásában az általa képviselni kívánt társadalmi többség célja az adott helyzetben 

versenyképes tudással, munkateljesítménnyel elérhető tisztes gyarapodás, és az igényes 

szellemiségű polgári életforma. Ennek megfelelve társadalompolitikái ajánlásai: 

a) védik és bővítik nemzet humánvagyonát, 

b) meghaladják az társadalmi ügyek meghatározó szerkezeti tényezőinek mesterséges 

szembeállítását, 

c) támogatják a nemzet szerves fejlődéséhez illeszthető, hagyományaira támaszkodó és 

azokat mérsékelten meghaladó, a történelmi távlatokban is fenntartható jóléti 

közszemlélet megerősödését.  

II.1.1. Népesedéspolitika 

A párt felfogása szerint Európa és közte hazánk demográfiai krízise tény. A számszerűsített, 

statisztikai adatokkal igazolt népességfogyás politikai ténnyé formálása közérthető 

tudományos indoklást, gyakorlat közeli szakmaiságot tartalmazó politikai bölcsességet és 

tapintatott igényel.  

A Közös Értékek Pártja a népesedéspolitikai programalkotásakor figyelemmel volt arra, hogy 

magyar nemzet népesedés- és a családpolitikájának célja és irányultsága, módszerei és azok 

hatékonysága együttesen az ország politikai gondolkodásának, önvédelmi képességének 

fontos jellemzője. Ezért a párt károsnak, és a nemzet jövőjére nézve veszélyesnek ítéli a napi 

politikai haszonszerzést szolgáló, vagy a demográfiai problémák távlatos jelentőségét 

megkérdőjelező népesedéspolitikai elméleteket, politikai irányzatokat. Törekvése, hogy 

legyen a nemzeti minimum első eleme a kormányzati ciklusokon átívelő egységes 

népesedéspolitika. 
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A Közös Értékek Pártjának népesedéspolitikai javaslatai: 

1. A közfelelősséget viselő állam minden eszközével tegyen hathatós lépéseket annak 

érdekében, hogy az erőteljes individualizálódás és az egyéni értékek- és érdekek 

képviseletének ereje ne tegye gyermekellenesé a közfelfogást, és lényegét tekintve ne 

változtasson az ideális emberi kapcsolatokról, a gyermekről vallott tradicionálisan 

kialakult nézeteken. 

2. Azonnal kezdődjön el a társadalom egészének demográfiai felfogását tükröző, pártok, 

civil szervezetek által kezdeményezett, az állami szervek által koordinált valós 

nemzeti párbeszéd a demográfiai krízishelyzetről, annak természetéről, 

megszüntetésének lehetőségeiről. 

A magyar nemzet, - mint önmagát tudatosan életképesnek tartó és hirdető közösség - 

népesedéspolitikájában döntő jelentőséggel bír a gyermekről vallott társadalmi 

nézetrendszer. Ebben jelentős szerepe van az anyagi megfontolásokat megelőző, és a 

politika által be nem fogadottan, de általa a végletekig kihasznált szeretetnek, ami 

meghatározza a fiatalkori első és a későbbi több gyermekvállalási kedvet. Kizárólag erre a 

természetes emberi érzületre épülhet a politikailag tartósan értelmezhető 

népességmegtartó kisközösségeknek azon hálózata, amely társadalmi igényt keltve, a 

köznapi józanság keretei között teljesíthető elvárásokat fogalmaz meg a mindenkori 

társadalompolitika, a népesedésszámot befolyásoló szakpolitikák és az önmaguk alkotta 

önkormányzatok számára. 

II.1.2. Oktatáspolitika 

Az oktatás a kulturális társadalmi alrendszer lényegi meghatározója. A közoktatás a 

kiemelkedő társadalmi sikerek alapja, a kultúra, a politikai és a gazdasági alrendszerek közös 

részét alkotó közszolgáltatás. Politikai nézőpontból pedig – a szervesen kialakult irányadó 

magyar oktatási modell hiánya miatt - az oktatás közvetlen beavatkozást igénylő 

társadalomformáló lehetőség. 

A Közös Értékek Pártjának politikai erejével támogatott, a magyar társadalom 

középrétegeinek értékeit képviselő és érdekeit szolgáló oktatáspolitikai javaslatai: 

1) A politikai szereplők egyetértésével valósuljon meg a kormányzati ciklusokon átívelő 

oktatáspolitikai konszenzus.  

2) A magyar politika egységesen támogassa jövő szükségleteinek megfelelő, a 

nemzetközi dominanciaküzdelmek sikeres megvívásához elengedhetetlen társadalmi 

tudásmennyiséget előállító oktatási rendszert. 

3) Az alapkészségek, - köztük a demokrácia és környezeti ismeretek - elsajátításának 

időszakában ne kezdődjön meg a korai szelekciót kikényszerítő hierarchiaképző 

teljesítménymérés, minősítés. 
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A Közös Értékek Pártja a jelenlegi oktatás helyzetéből kiindulva fogalmazta meg 

oktatáspolitikai programját. A jövőt illetően optimista, és kész a mindenkor rendelkezésére 

álló politikai befolyását latba vetni a magyar tanulási hajlandóság iránti erős társadalmi igény 

felkeltésére. Támogat minden politikai, pedagógiaszakmai és civil kezdeményezést, amelynek 

célja a magyar oktatási rendszer átfogó elméletének megalkotása és/vagy az oktatási 

rendszerproblémák folyamatos feltárása, megoldása. 

II.1.3. Egészségügyi politika (Folyamatban) 

 

II.1.4. Szociálpolitika 

A Közös Értékek Pártjának tudatosan vállalja, hogy a szociálpolitika: 

-  erős beavatkozás a társadalom szociális ügyeibe, 

-  következménye az állam és polgárai közötti egyensúlyi, felelős és konstruktív 

viszony intézményesülése,  

A párt szociálpolitikai programjai - figyelembe véve a magyar társadalom erős 

státuszátörökítő hajlandóságát – foglalkoznak: 

a) ifjúságpolitikával, az iskolai esélyekkel,  

b) a foglalkoztatáspolitikával, a munkanélküliséggel,  

c) a társadalombiztosítással-nyugellátásokkal,  

d) idősügyi politikával, 

e) lakáspolitikával és a hajléktalansággal,  

f) családpolitikával  

Ezeken belül különös figyelmet fordítanak a párt támogatói célcsoportjának tekintett 

társadalmi középréteg alsó kétharmadának problémáira és igényeire. 

A Közös Értékek Pártjának szociálpolitikai javaslatai: 

1) Legyen közérthetően és folyamatosan a magyar politikai napirend témája a 

szociálpolitikát alapvetően meghatározó, politikai döntéssel választható társadalmi 

modellek léte és versenye. 

2) Alakuljanak az ifjúsági életpálya kezdetét és a reális karriertervezést segítő komplex 

állami intézmények, amelyek képesek megszüntetni a fiatalok kilátástalansági érzetét. 

3) A skandináv típusú tőkés társadalmi, gazdasági viszonyok mintáját követve helyre kell 

állítani: 

- a munka méltóságát azzal, hogy a foglalkoztatottságon kívüli értékteremtő munka 

is anyagiakban kifejeződő társadalmi elismertségben részesül, 

- a munkavállalói érdekvédelem alapintézményeként a munkabékét szolgáló 

országos érdekegyeztetéseket, 

- a munkapiaci intézmények önállóságát. 
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A párt szociálpolitikai programjavaslatai részben pragmatista és döntően strukturális-

dinamikus megközelítéssel figyelembe veszik a szociális biztonság iránti társadalmi 

igényeket, azok erőforrás korlátos kielégítését szolgáló intézkedések konfliktusos jellegét. 

Középosztály-politikájának részeként a párt szociálpolitikai elgondolásai hozzájárulnak a 

társadalmi béke stabilizálásához, a nemzedékeken átívelő közbizalom és a progresszív 

adózásból finanszírozott, a mindenkori gazdasági lehetőségekhez igazodó jóléti társadalom 

megteremtéséhez. 

III. Biztonság- és védelempolitika (Folyamatban) 

IV. Környezetpolitika 

Az emberi civilizáció jelen időszakában, ökológiai határhelyzethez érkezett. A Közös Értékek 

Pártjának emberképéből és az emberi máltóság értelmezése alapján elfogadja az 

emberközpontú, a jelenkor emberének szempontjából megfogalmazott környezetpolitikákat, 

környezetvédelmi törekvéseket. A párt számára felételezi, hogy hazánkban a jelen 

mindennapi környezeti tapasztalatainak tudatosításával és szigorú környezetvédelmi 

törvénykezéssel harmonikus viszony teremthető ember és természet, ember és ember között. 

A környezetpolitikai program alapkérdései:  

- Mekkora és milyen irányú életmód befolyásoló a magyar nemzet és szövetségesei 

által lakott területeken az ember alapvető életfeltételeinek fenyegetettsége? 

- Milyen erejű és jellegű szélsőséges időjárás változás teszi a magyar nemzet tagjai 

számára egyértelmű ténnyé az életüket alapjaiban megváltoztató globális 

klímaváltozást? 

- Mik a várható ökológiai változások humanitárius következményei, terhei és 

előnyei? 

- Milyen kapitalizmus modellel, politikai rendszerrel, kormányzati formával 

(móddal), egyéni- és közösségi életformával lehet hatékony választ adni a 

magyarországi klímaváltozás adta kihívásokra, különös tekintettel a lég- és 

vízszennyeződés egészség- és környezetkárósító hatására? 

- Ellentmondásba kerülhet-e egészségének, jólétének megfelelő környezet érzékeny 

gondolkodás és cselekvés a kapitalista gazdasági és/vagy a demokratikus politikai 

berendezkedéssel? 

- A fogyasztói attitűdöket és a termelők szuverenitást figyelembe véve nem 

túlbecsült-e az önkéntességre alapozott környezettudatosság jelentősége? 
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A Közös Értéke Pártjának környezetpolitikai programajánlásai: 

1) Időben meg kell határozni, hogy milyen politikai-hatalmi berendezkedés, társadalmi, 

kormányzati forma és gazdálkodási mód szolgálja leghatékonyabban a klímaváltozás 

hatásainak kompenzálását, a nemzetközi dominancia-küzdelem sikeres magyar 

részvételét. 

2) Alakuljon meg a globális klímaváltozáshoz történő nemzeti alkalmazkodásért felelős, 

kárpát-medencei ökológiai stratégia kidolgozására is képes, erős jogosítvánnyal 

felruházott Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium. 

3) Induljon pánikkeltésmentes állami felvilágosítás, felkészítés, társadalmi konzultáció és 

politikai párbeszéd az intenzív időjárási változások következményeiről, a várható 

fogyasztói-termelői klímatudatos életmód sajátosságairól. 

A Közös Értékek Pártjának környezetpolitikája általános politikájának szerves része, de 

nem kizárólagos meghatározója és/vagy helyettesítője. Innovációs képessége 

társadalompolitikai érzékenységű. Világnézeti kötöttsége ellenére nem tekint 

versenytársnak más ideológiai indíttatású környezetpolitikákat vagy az azokon túlmutató, 

a társadalmi békét nem veszélyeztető ökológiai elképzeléseket. 

V. Gazdaságpolitika 

A folyamatában megállíthatatlan és természetének megfelelve, megtorpanásai ellenére is 

korlátlanságra törő világkapitalizmus gyorsulva bővülő világkereskedelem körülményei 

között a történelmi megkésettsége miatt versenyhátrányban lévő magyar nemzetgazdaság 

állami beavatkozás, támogatás és gazdasági szerkezetváltás nélkül, kizárólagosan piaci 

körülmények között a Közös Értékek Pártjának véleménye szerint felzárkózás képtelen. 

Ennek megfelelően a párt addig, amíg az Európai Unión belül az integráció nem eredményez 

homogén politikai-gazdasági egységet, meghatározó szerepet szán Magyarországon a 

skandinávtípusú fejlesztőállami gazdaságpolitikának, és a közel azonos fejlettségi szinten álló, 

hasonló történelmi tapasztalatokkal rendelkező államok regionális együttműködésének. 

A Közös Értékek Pártjának gazdaságpolitikai: 

a) célja politikai: 

-  a jóléti esélyteremtő állam, az erős nemzeti és európai közösség megvalósítására 

alkalmas gazdasági feltételek politikai eszközökkel történő megteremtése, ezen 

belül a magyar kezdő ifjúsági, valamint a nano, mikro vállalkozások politikai 

jellegű érdekképviselete, 

- az európai szociális piaci modell elfogadása, követése, a tulajdonosi felelősség elvi 

meghatározása, 
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b) nemzetpolitikai célja:  

- a felzárkózás. a hagyományosan adott félperifériális országok sorából a centrum 

országok sorába, és a közepes jövedelmi csapda végleges meghaladása, a jóléti 

rendszerrel kompatibilis gazdaságpolitikai szemlélet elfogadtatása, 

- a relatív elmaradottság előnyeinek optimális kihasználására, a felzárkózási 

kényszer konstruktív felfogására, Magyarországnak a tőkés mintaállamok sorába 

emelésére kész és képes politikusi és vállalkozói réteg politikai támogatása, 

- megértetni és elfogadtatni, hogy rövidtávon a nemzetgazdaság klasszikus 

értelmezése érvényét veszti, ezért a belső piacra, és a kedvező földrajzi 

elhelyezkedésre épített gazdaságpolitika helyett a geopolitika fölötti globalizációra 

kell helyezni a magyar gazdaságpolitika hangsúlyát, 

-  a közvagyon védelme, 

c) gazdaságpolitikai javaslatai:  

- A politika tegye közismerté a választott magyar kapitalizmus- és piacmodell, az 

európai és az amerikai modellhatár jellegzetességeit. 

- Az össztársadalmi termelékenységnövekedés érdekében gazdaságpolitikai 

eszközökkel úgy kell támogatni a gazdaságilag átlagosakat, hogy azokat ne 

válassza el áthidalhatatlan tanulási és innováció képességbeli távolság az 

élenjáróktól. 

- A magyar gazdaságpolitika vegye figyelembe, hogy a munkaalapú társadalmat 

középtávon felváltja a tőke- és tudásalapú társadalom, amelyben a jelenlegi 

gazdasági szerkezetben foglalkoztatott alacsony képzettségűek munkája iránti 

kereslet radikális csökkenésével egyenes arányban nő a szegénység kockázatának 

kitettek száma. 

A Közös Értékek Pártja a gazdaságpolitika keretének tekinti a kormányzati jogpolitika 

stabilitását és flexibilitását, a minőségi gazdasági jogalkotást, amely: 

a)  a beruházások szempontjából kiszámíthatóvá, vonzóvá és alkalmazkodó képessé teszi 

a felzárkózó magyar nemzetgazdaságot, 

b)  a túlbürokratizáltságot mellőzve, támogató környezetet teremt az üzleti-vállalkozói 

szemléletnek és gyakorlatnak,  

c)  társadalom egészére kiterjedő bizalmat generálva segít meghaladni a magyar 

gyanakvást a vállalkozásokkal szemben, 

d) erősíti az üzleti felelősségvállalási hajlandóságot és etikát, 

e) segíti, hogy nemzetközi összehasonlításban Magyarország a világ versenyképességi 

rangsorában az első huszonöt ország közé kerüljön. 
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VII. Kulturális politika 

A Közös Értékek Pártja általános értelemben kultúrának tartja mindazt, amit az emberek 

társadalmi lényként: 

a) gondolnak (emlékeznek), cselekszenek, 

b) módszerként használnak, 

c) emlékeznek, terveznek, kulturtermékként előállítanak, önmaguk használnak, 

másoknak elsajátításra, használatra kínálnak, terjesztenek,  

d) kulturális javakként alkotóan befogadnak, 

e) az önazonosság kollektív elképzelésének eszközeként elfogadnak, 

f) a mindennapi életet átható, tanulatlanságában is kiművelt igazság- és szépérzékű 

szokásrendszernek tekintenek, 

g) a hagyományos kultúrára épített közpolitikai programok megvalósításakor 

magatartásalakítóként elfogadnak. 

A cselekvő politika nézőpontjából a programpontok kiterjednek:  

a) a tudományra, 

b) a művészetre, 

c) a sportra. 

A Közös Értékek Pártjának kulturális politikai javaslatai:  

1)  Magyarországon váljon természetessé a tudomány iránti érdeklődés, a művészet 

megértése és a sportolás a mindennapi valóságban. 

2) A kultúra (különösen a politikai kultúra) példaadó részeként a politikai beszéd stílusa 

ne legyen gyűlölködő és taralma pedig félelemkeltő. 

3) A magyar költségvetés helyzetétől függetlenül kapjon a kultúra - ötéves időtartamra 

előre - törvényben meghatározott százalékos részesedést a bruttó hazai termékből. 

4)  A kulturális életben azonos erővel legyen jelen az egyéni és a helyi igénykifejező 

részvétel és az állami, önkormányzati támogatottság. 

5) Valósuljon meg a manipulációs szándéktól mentes, a lelki egészséget védő, személyre 

szabott tömegkultúra termelés.  

6) Budapest legyen az európai filmturizmus egyik fővárosa. Szerveződjön a Magyar 

Turisztikai Ügynökség keretei között Budapest film-kulturális hagyományait 

bemutatni, a jelen adottságait megjeleníteni képes, az önálló filmturisztikai ágazathoz 

tartozó szakmai közösség.  

A kultúra jelentőségét elismerve a Közös Értékek Pártjának társadalmi terveiben, politikai 

döntéseiben kerüli a kulturális túl meghatározottságot és a kultúra kizárólagosan 

eszközjellegű megközelítését. Kulturális politikája támogatja a nemzeti kultúra védelmét és 

innovációs képességének erősítését, az idegen kulturális hatások természetének megismerését, 

önvédelmi indíttatású befogadását.  

A párt az azonos kultúrkörhöz tartozás feltételének az azonos probléma megoldási készség és 

képesség meglétét tartja. 
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VII. Külpolitika, nemzetközi kapcsolatok (Folyamatban) 

Összegzés 

A program egyike a rivalizáló értelmezési ajánlatoknak és egyben cselekvésorientáló 

szellemi konstrukció is, a bizonytalan jövőre irányuló cselekvési terv, a célok és feladatok 

foglalata. Szervesen illeszkedik a magyar politikai hagyományokba, jellemzője a 

lehetőségteremtés társadalmi felelősségvállalás és a remény, a nem túl távoli célok elérésére 

irányuló várakozás. 

A Közös Értékek Pártja politikájának és programjának középpontjába a jó életről vallott 

felfogását, az egyénnek és közösségeinek a szociális-anyagi jólétének, a személyes lelki 

egészségének biztonságát és a társadalmi béke megóvását helyezte. Programpontok 

megalkotóit, elfogadóit a jó szándék, a lelkiismeret és a tények tisztelete vezérelte. 

Mindannyian tudják, hogy nem az általános igazság kimondói, tévedhetnek, de szándékaik 

tiszták, politikai elképzeléseik a közjó, a magyar nemzet és szövetségesei iránt elkötelezettek. 

A Közös Érték Pártja programjának társadalmi elfogadtatása és sikeressége attól függ, hogy 

az képes-e: 

a) a generációk közös politikai cselekvését cél és eszközértéként nemzeti alapértékként 

megjeleníteni, 

b) a már társadalmilag elfogadott párt és civilszervezeti programok rendszerébe 

megjelenni és azon belül pedig a versenyképesen illeszkedni, 

c) politikai, társadalompolitikai és szakpolitikai elgondolásait a választások idejében a 

választópolgár számára elérhető közelségbe helyezni,  

d) a más politikai erők által politikai lehetetlennek tartott javaslatait politikailag 

megkerülhetetlenné formálni, 

e) a magyar nemzetet megnyerni a nemzetközi és a magyar közös értékeken nyugvó, 

dinamikus belpolitikára és a globális érdekérvényesítést szolgáló nemzeti minimum 

elfogadására, a nyíltan vállalt, egymást kiegészítő érték tiszteletére, 

f) társadalmi támogatást szerezni a nemzet felzárkózási potenciálját valósan megjelenítő 

és felszabadító bel és külpolitikájának. 

A Közös Értékek Pártja politikai programjának és szövegredukált, magyarázó végjegyzetek 

nélküli kivonatának optimista realizmusa hozzájárul a magyar politikai kultúra 

gazdagításához, a választók, a kormányzat, a pártok, a politikusok és a civil szervezetek 

gondolati-cselekvési szabadságnak növeléséhez. Az ajánlott közös politikai 

biztonsággaranciái lehetővé teszik a politika tekintélyének, teljesítőképességnek erősödését és 

a politikusok mással nem helyettesíthető értékes munkájának megbecsülését. 


