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„Senkinek semmije nem lehet, legalább tartóslag, 

míg nincs az egésznek.” 

gróf Széchenyi István 

Bevezetés 

 

A Közös Értékek Pártjának társadalmi vitára bocsátott választási programja politikai 

eszközökkel befolyásolható, változtatásra váró aktuális társadalmi állapotokat tükröző 

pártdokumentum. A szakértők által beárazható, tényhangsúlyú program: 

a)  az egyéni és a közösségi jólét és az erős magyar középosztály megteremtésének, 

szándékával íródott,  

b) elsődlegesnek tekinti az ország politikai stabilitását, működőképességét és nyugat-

európai átlag életszínvonalhoz történő felzárkózást, 

c) szegénység ellenes, de nem szegénység centrikus.  

A párt jelmondata: Jólétre születtünk! Jólétre születtél! 

A párt a köznapi józanság elvét képviselő nemzeti elkötelezettségű, középosztály politikát 

folytató, szociáldemokrata szemléletű, politikai szervezet, amely: 

- minden politikai döntését a társadalmi felelősségvállalás és morális 

megalapozottsággal hozza, 

- küzd a magyar nemzet által magáénak érzett jóléti demokratikus kapitalizmusért, 

és a szociális piacgazdaság elvének érvényesüléséért 

- ellenzékváltó-változtató, ellenzékben konstruktív kormánykritikus,  

- új, a többségi szemléletet meghaladó általános társadalmi kiegyezést kereső, 

- szilárd meggyőződéssel vallja, hogy valóságos politikai kezdeményezés csak 

demokráciában lehetséges, 

- cselekvő- és kormányképes ambícióval, előítélet mentes politikai innovációs 

kapacitással rendelkezik, 

- tudatában van annak, hogy a politikában nincs univerzális nézőpont. 

A Közös Értékek Pártjának párt szilárd meggyőződése, hogy a minden társadalmi-gazdasági 

helyzetben érvényesíthető és követhető a jóléti poltikaszemlélet. Az általa formált jóléti 

államot pedig élet- és versenyképesnek, társadalmi békegaranciának tartja.  

Budapest, 2019. május 15.. 

 

 

pártigazgató                 társelnök 
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I. A párt politikafelfogásának és szervezeti felépítésének jellemzői 

A Közös Értékek Pártja tudatában van annak, hogy az emberi közösségeket, társadalmakat 

állandóan ellentétes erők osztják meg, tartják mozgásban, ezért a társadalmilag elfogadott 

hagyományosan örökített és a közmegállapodással elfogadott aktuálisan érvényes közös 

értékeket a párt politikafelfogása egyszerre tekinti követésre méltó ideáknak, és konkrét 

meghatározóknak a köznapok gondolkodásában, cselekvéseiben. A jelenérdek korlátozó és 

társadalmi konfliktusoptimalizálóként elismert közös értékek megnevezése, a józan többség 

általi elfogadtatása szinte megvalósíthatatlan, de a működőképes közösségalkotás érekében 

elkerülhetetlen. 

A párt véleménye szerint, hogy az egyéni és a közösségi jólét, az általános egzisztenciális 

biztonság, jóléti és felzárkózási elkötelezettségű politikai akaratnyilvánítás, erős 

önkormányzatiság és érdekvédelmi szerveződések, valamint köztámogatottság nélkül még 

kiemelkedően versenyképes egyéni és társadalmi munkateljesítmény esetében sem teremthető 

meg. 

Közös Értékek Pártja, mint demokratikus pártverseny szereplője sajátos, modern politikailag 

egységes, tevékenységében az Alapszabály és a programrendszere által korlátozott, de saját 

ügyeiben maximálisan kötetlen helyi szervezetek egysége. Szervezetei: 

a) probléma érzékenyek, gyakorlatias, eredményorientáltak. Kapcsolati rendszerükben 

politikai naivitástól mentesek és az elért politikai sikert nem tekintik öncélnak. 

Tartózkodnak a merev, önkorrekcióra képtelen, politikai illúzióktól, és a 

lényegvesztően leegyszerűsített probléma megközelítéstől, 

b) önmagukra nézve kötelező, cselekvő politikájában irányadó politikaértelmezése 

szerint az egymással szemben álló társadalmi erők közügyeket érintő vélemény- és 

értelmezési küzdelmének a társadalmi igazságosság elvét kell követnie, győztes, (a 

legnagyobb kisebbség) nem birtokolhat aránytalan túlhatalmat. 

c) a szegénység és különösen gyermekszegénységet nem minősítik magányügynek, 

mivel a szegénységtől érintetteket és eltűrőket egyaránt emberi méltóságuktól fosztja 

meg. 

II. Társadalompolitika  

A Közös Értékek Pártja felfogásában a társadalompolitika a társadalom szerkezetét, 

viszonyrendszereit és a társadalom tagjainak életesélyeit döntően meghatározó önálló, eszköz- 

és intézményrendszer nélküli politikák elvi, eszmei- és cselekvési rendszereinek egysége. 

A Közös Értékek Pártjának: 

a) szilár meggyőződése, hogy közmegelégedésre számító társadalompolitikát kizárólag 

olyan társadalmakban lehetséges megvalósítani, amelyekben a közösséghez tartozás 

igénye erős, és közös értékek mentén rögzülve hagyománnyá vált, hogy közélet a 

többség magánügye, 
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b) társadalompolitikai irányelve szerint az embert elsősorban a születése jogán illeti meg 

a szabadság és csak másodsorban jelent a szabadság társadalmilag, politikailag 

változóan értelmezett, jogilag meghatározott keretet, 

c) középtávú jóléti társadalmi-társadalompolitikai programja reális azonnali célnak az 

instabil fél-perifériális, a közepes jövedelmi csapdában lévő küszöb-országi helyzet 

mérsékelt meghaladását tartja, de kész minden erejével a nemzeti összefogást 

feltételező teljes felzárkózást szolgálni. 

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 és munkateljesítménnyel elérhető tisztes gyarapodás, és az igényes 

szellemiségű polgári életforma. 

A Közös Értékek Pártjának cselekvő társadalompolitikai programjai tartalmazzák 

népesedéspolitikára, az oktatáspolitikára, egészségügyi politikára és a szociálpolitikára 

vonatkozó megállapításait, javaslatait. 

II.1.1. Népesedéspolitika 

A Közös Értékek Pártja társadalmi tényként fogadja el, hogy hazánk a demográfiai 

összeomlás szélén áll. A népességszám növekedésének fontosságát hirdető, az ország 

lélekszámának változatlan szinten tartását a párt kiemelt társadalompolitikai feladatnak tartja, 

ezért népesedéspolitikai szövetségesének tekinti azokat a pártokat, mozgalmakat, 

egyesületeket, amelyek a jövő iránti felelősséggel programjukban fogalmazzák meg, hogy: 

a) a gyermek a legfőbb, magától értetődő érték, inspirációforrás, minden társadalmi 

törekvés meghatározója 

b) a demográfiai mutatók javulása ne járjon a szegények, a legnehezebb élethelyzetben 

élők számának növekedésével, 

c) az igazi demográfiai fordulathoz és a középosztály politikához a gyermekeiket 

eltartani képes dolgozó nagycsaládosok támogatásán túl figyelembe kell venni alsó 

középosztályhoz tartozó, érettségizett szülőkorú nők igényeit, 

d) a születések számának növekedését a hazaszeretettel és a nemzeti öntudattal 

megerősített szociális intézkedések, a tapasztalatok szülte általános társadalmi 

bizalom, és a gyermekneveléshez elengedhetetlen szülői szeretet és tudás, valamint azt 

támogató igazságos és szolidáris közösségek együttes megléte eredményezheti. 

A Közös Értékek Pártjának választási programjának népesedéspolitikai javaslatai: 

1. A gyereket vállalók életszínvonala ne csökkenjen a gyermek születését követően. 

2. Legyen a nők számára választható élét út a főállású anyaság, teremtődjön meg a 

rugalmas munkahelyi munkavégzés és a részmunka lehetőség általánosan elfogadott 

rendszere. 
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3. A döntően anyagi jellegű családpolitikai támogatások rendszere egészüljön ki annak 

az eredendő vágynak hangsúlyozásával, hogy a magyar fiatalok személyes terveiben 

boldogság- és sikerforrásként szerepel az, hogy kettőnél több gyermeket neveljenek 

fel. 

4. Fogalmazódjon meg a nemzeti egységet tükröző, kormányzati ciklusokon átívelő 

egységes népesedéspolitikai irányelv és azt követő konkrét cselekvési programok 

rendszere, amelyekben alapelvként fogalmazódjon meg, hogy a jó személye és 

közösségi élethez, a boldogsághoz, az elégedettséghez hozzátartozik a gyermekek 

jelenléte. 

II.1.2. Oktatáspolitika 

Az oktatás a kulturális társadalmi alrendszer lényegi meghatározója. A kultúra, a politikai és a 

gazdasági alrendszerek közös részét alkotó, döntően az állami költségvetési forrásokra 

támaszkodó közszolgáltatás. Politikai nézőpontból pedig – a szervesen kialakult irányadó 

magyar oktatási modell hiánya miatt - az oktatás közvetlen politikai beavatkozást igénylő 

társadalomformáló lehetőség. 

A párt oktatáspolitikai alapelve szerint a közoktatásban, az oktatás társadalmilag szervezett 

rendszerébe tanulók kötelessége az alapműveltség elsajátítása és arra törekvők pedig alanyi 

jogon érhetik el a tehetségükhöz mért legmagasabb tudást 

Társadalmi tény, hogy hazánkban: 

a) a tanulás és a tanulás tanulása iránti társadalmi igény alacsony,  

b) a polgári tanszabadság fogalmának közértelmezése elmaradt, 

c)  a gyermekek a tanulmányi eredményét döntően a szülők iskolai végzettsége és 

társadalmi helyzete határozza meg, 

d) az oktatás csak a politikai döntéseken keresztül igazítható a társadalmi igényekhez. 

A Közös Értékek Pártjának oktatáspolitikai választási programpontjai, javaslatai: 

1. A politikai szereplők és a pedagógiai tudományok szakmai képviselőnek közös 

munkájával valósuljon meg a kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti oktatáspolitika.  

2. Magyarországon legyen a tankötelezettségi korhatár a 18. életév, 

3. A pedagógus béremelés százalékosan minden évben haladja meg az országos 

bérnövekedési rátát. 

4. A tanulók anyagi helyzetétől függetlenül legyen életforma a tanulás és a várható 

társadalmi előmenetelének meghatározója a tudás, 

5. A 25 és 65 életév közöttiek átlagos iskolai végzettség legyen az érettségi, 

6. Kezdődjön 9 órakor az oktatás. 

 

II.1.3. Egészségügyi politika (folyamatban) 
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II.1.4. Szociálpolitika  

A Közös Értékek Pártja a társadalmat politikai szempontból állandóan változó, élő 

rendszernek komplex és aktív emberi viszonyrendszernek tekinti A szociálpolitikát pedig 

értékalapú,tényszerű és igazságosságra törekvő beavatkozásnak tartja a társadalom szociális 

ügyeibe úgy, hogy közben az állam és polgárai közötti az állandóan formálódó sokoldalú 

kapcsolat intézményesül. A párt szociálpolitikájának jellemzői: 

- az egyéni és a közösségi jólét, az általános szociális létbiztonság iránti 

elkötelezettség, 

-  az egyenrangúság, a méltányosság, a megértés és szolidaritás mindazokkal, akik 

képesek önmagukért, és másokért felelősséget vállalva a félelem, és a 

gyanakvásmentes szociális partnerségre, 

-  a globalizáció erősítette szabadpiac szociálisan káros hatásainak mérséklésére 

törekvés, 

A programfejezet részei: ifjúságpolitika, foglalkoztatási politika, társadalombiztosítás, 

idősügyi politika, segélyezési-támogatási politika, lakáspolitika, családpolitika. 

A Közös Értékek Pártjának szociálpolitikai választási programjavaslatai: 

1. A szociálpolitika egészére legyen jellemző ügyfelek és ügyintézők között az egyenlő 

felek közötti párbeszéd, partneri viszony.  

2. A szociális tartalmú beruházások-szolgáltatások ÁFA. tartalma ne haladja meg a 8%-

ot.  

3. Kerüljön bevezetésre az egészségügyi járuléktól elkülönített– a munka jellegét, 

nehézségi és a munka veszélyességi fokát tükröző - biztosítási díjakat tartalmazó- 

balesetbiztosítási járulékrendszer 

4. A jelenlegi magyar demográfiai helyzet alapján tény, hogy a magyar és az európai 

ifjúság apadó erőforrás, ezért a nemzeti hatáskörbe tartozó ifjúságpolitika kiemelt 

céljaként kell meghatározni: 

- ifjúságért felelős nemzeti közgondolkodás és közgondoskodás általánossá tételét, 

- az ifjúság politikai érdeklődésének felkeltést, és az önkéntesség és a szolidaritás 

közötti szoros értékkapcsolat megismertetését. 

5. Készüljön hosszú középtávú foglalkoztatási nemzetstratégiai terv, amely célul tűzi ki, 

hogy 15-20 éven belül nagyságrendileg javuljon a magyar munkaaktivitási mutató, 

legyen a teljes népesség 50%-nak munkája, munkaképessége és munkamotivációja. 

6. A közfoglalkoztatás rendszere fokozatosan alakuljon át támogatott foglalkoztatássá. 

7. A magyar társadalombiztosítás maradjon az állam által működtetett, szolidaritásalapú 

szociális ellátó rendszer része. Céljait és eszközeit semmilyen indokkal ne 

határozhassa meg döntően a szabadpiaci logika. 

8. A magyar idősügyi politikának át kell térnie a deficitmodellről a fejlődésmodellre. 

9. A relatív jövedelmi szegények aránya csökkenjen az összlakosság számának 10%-a 

alá.  

10. Emelkedjen munkanélküli ellátást kilenc hónapra, mivel az álláskeresési idő átlagos 

ideje egy év.  
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11. Létesüljenek ifjúsági diák- és szociális lakásügynökségek amelyek: 

- a bérlakás szektor nyugat-európai mintára történő átalakításával szolgálják az 

állami és az önkormányzati garanciákkal létre hozott, működőképes közösségi 

tulajdonban lévő lakások alkotta szociális bérlakás rendszert, 

- képes a közösségi tulajdonban lévő lakásállomány bővítésére, kezelésére. 

12. A rendszerváltozást követő időszakban a magyar családpolitika nem 

közmegegyezéses, hanem kormányzati intézkedések sorozata, ezért meg kell alkotni a 

kiszámítható stabil kormányzati ciklusokon átívelő családpolitikai nemzeti 

minimumot, az alapelvek, a célok, és az eszközök egységes rendszerét. 

13. A társadalmilag preferált, kétszülős-kétkeresős gyermeknevelő családmodellre építő 

szociálpolitika az elkövetkező időszakban fordítson több figyelmet az egyszülős 

családokra 

III. Biztonság- és védelmi politika (folyamatban)  

 

IV. Környezetpolitika 

A Közös Értékek Pártja véleménye szerint a természeti környezet túlhasznosítása és 

folyamatosan zajló szennyezése, egyensúlyi állapotának megváltozása miatt az emberiség 

folyamatosan erősödő klimatikus kihívásokkal terhelt és szélsőségessé váló időjárási 

adottságok között él. Magyarország felelős politikai és civil szervezetei, tudományos 

apparátusa ennek tudatában keresi az alkalmazkodás politikai-gazdasági és kulturális 

lehetőségeit. Ismerve az ökológiai társadalmi viták tartalmát, a természet és az ember 

viszonyát szabályozó állami intézkedések logikáját, párt ezeket figyelembe véve és új 

politikai elemekkel gazdagítva megalkotta környezetpolitikai választási programját, melynek: 

a) célja:  

- hazánk környezetügyi erőfeszítéseinek politikai támogatása, 

- elfogadtatni a természeti erőforrások felhasználásának értékén történő árazását, 

- a magyar nemzet tagjainak politikai felkészítése a globális éghajlatváltozás 

magyarországi hatásaira, 

- az intenzív éghajlatváltozás okozta nemzetközi és belpolitikai konfliktusok 

megelőzése,  

- olyan politikai garanciák kidolgozása, amelyek a megváltozó klimatikus 

környezetben jelentős mértékben csökkentik a társadalmi különbségeket, 

b) alapelve: a környezetelvűség, az okozatra helyezett technikai problémakezelés. 

c) irányelve: legyen Magyarország a globális éghajlatváltozás felkészült nyertese, a 

klímaváltozás igényelte technológiák világélvonalába tartozó kutatója, fejlesztője, 

gyártója, hazai felhasználója és exportőre. 
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A Közös Értékek Pártjának környezetpolitika választási programjavaslatai: 

1. A parlament hozzon klímaalkalmazkodási törvényt, amelynek alapján felépíthető a 

nemzeti éghajlatváltozás-stratégia és a közelfogadással hitelesített helyi, 

önkormányzati cselekvési tervek rendszere. 

2. A közgondolkodásban legyen elfogadott, hogy az egymásért felelősséget érző gyártók- 

forgalmazók és fogyasztók közösen, a keresleti és kínálati oldal csak együttesen képes 

fenntartani a környezet terhelését csökkenttő rendszereket, pl. a betétdíjas szolgáltatás 

általánossá tételét, a műanyag szívószálak, poharak és zacskók használatának 

visszaszorítását, megszüntetését, a kommunális szemét mennyiségének redukcióját, 

szelektív, a pontos és körültekintő, anyagában hasznosítható anyagok gyűjtését. 

3. Budapesten: 

a)  azonnal tiltsák ki a régi Euró 1.,2.,3 típusú dízel autók közlekedését, és 

állapítsanak meg egy céldátum, amelytől kezdve a régi típusú be a dízel, és benzin 

meghajtású járművek nem közlekedhetnek a fővárosban, 

b)  állítsák vissza az eredetileg kialakított 960üveggyűjtő pontot.  

4. Magyarország járjon élen, mutasson példát a világméretű műanyagprobléma 

megoldásában. 

5. Alakuljanak az önkormányzatok irányító-felügyeletével és a civilszervezetek 

részvételével a hosszan tartó a kánikulai napok és a hőhullámok idején működő, a 

helyi igényeket ismerő segítő-támogató csoportok. 

6. Növelni kell Klímabarát Települések Szövetségének állami támogatását, ismertségét 

és kívánatossá kell tenni a szervezethez tartozást. 

7. Levegőtisztasági és gazdaságossági indokokkal népszerűsíteni kell távfűtést.  

8. Biztosítani kell az ökológiai kiegyenlítő felületek védelmét, az erdősített felületek 

bővítését 20%-ról 30%-ra.  

9. Magyarország: 

-  nemzetközi szinten kezdeményezze a légiközlekedésben üzemanyagként 

felhasznált kerozin légszennyezés arányos megadóztatását, 

- állami hiteltámogatás mellett tegye lehetővé és részben kötelezővé a hazai 

széndioxid kibocsátását és a klímaváltozás lakhatásra gyakorolt hatását együttesen 

befolyásoló épületszigetelést. 

10. Politikailag legyen kiemelten támogatott a méhbarát közszemlélet, államilag, 

önkormányzatilag elismert és individuálisan elfogadott Magyarország minőségi 

méznagyhatalmi státusza, ezért: 

- korlátozzák hazánkban a méhek pusztulását okozó, méhegészségügyi kockázatot 

jelentő rovarölő, növényvédő szerek használatát, 

- ország arculatához tartozzon hozzá a méhészeti ágazat nemzetközi hírnevének 

erősítése, 

- legyen a népélelmezés része, a magyar gasztronómiai kínálat meghatározó alkotó 

íze a méz  

- a kiskert tulajdonosok a méhek folyamatos táplálékszerzése érdekében ültessenek 

különböző időben virágzó növényeket, készítsenek méhmenedékeket.  
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V. Gazdaságpolitika 

A folyamatában megállíthatatlan és természetének megfelelve megtorpanásai, válságai- 

ellenére korlátlanságra törő világkapitalizmus a folyamatosan bővülő világkereskedelem 

körülményei között a történelmi megkésettsége miatt versenyhátrányban lévő magyar 

nemzetgazdaság állami beavatkozás, gazdaságának szerkezetváltása és szövetségeseinek 

hathatós politikai-gazdasági támogatása nélkül, kizárólagosan szabadpiaci körülmények 

között a Közös Értékek Pártjának véleménye szerint felzárkózás képtelen. Ennek megfelelően 

a párt addig, ameddig az Európai Unión belül az integráció nem eredményez homogén 

politikai-gazdasági egységet, megatározó szerepet szán Magyarországon a skandináv típusú 

fejlesztőállami gazdaságpolitikának és a közel azonos fejlettségi szinten álló, hasonló 

történelmi tapasztalatokkal rendelkező államok regionális együttműködésének. 

A Közös Értékek Pártjának gazdaságpolitikai választási programpontjainak: 

a) célja politikai: 

- a demokratikus jóléti kapitalizmus magyarországi gazdasági feltételeinek 

megteremtése, 

- a gazdaság védelme a felesleges politikai eredetű kockázatoktól,  

- a kezdő ifjúsági, valamint a nano, mikro vállalkozások politikai képviselete, 

b) közvetlen célkitűzése, hogy: 

- az új termelési kultúra adottságait felhasználva erősödjön magyar nemzetgazdaság 

tudás- és munkaalapú felzárkózási versenyképessége, 

- a jelenre jellemző passzív- másoló alkalmazkodást váltsa fel a formálva 

alkalmazkodó együttműködés,  

- legyen a magyar nemzetgazdaság általános jellemzője a kis távolság az átlagos és 

a legjobban teljesítő vállalatok között. 

c) alapelve: 

- 1. Létezik olyan felzárkózást gazdasági növekedést és versenyképességet szolgáló 

pálya, amelyen optimális mértékűek a szociális különbségek. 

- 2.A magyar nemzetgazdaság versenyképessége elsősorban a politikai, gazdasági és 

kulturális élet irányítóinak, vezetőinek erkölcsi tartásán, a nemzet iránti 

elkötelezettségén, politikai és szakmai tudásán múlik. 

A magyar nemzet modernkori történelmének alapvető problémája a felzárkózás képtelenség. 

Döntően a statisztikailag mérhető, összehasonlítható gazdasági teljesítmények alapján 

megállapítható, hogy hazánk, történetének utolsó száz évében önmagához képest gyarapodott 

és minőségileg fejlődött, de történelmi lemaradása az európai mintaadó államokhoz 

viszonyítva növekedett. Ennek a - politikai közvélemény által is ismert ténynek- meghaladási 

programját, ajánlja a párt a nemzeti minimum rendszerének középpontjába állítani. 
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A Közös Értékek Pártjának gazdaságpolitikai választási programja: 

a) csak abban az esetben képes maradéktalanul szolgálni Magyarország asszimiláció 

közeli integrációját az Európai Unióhoz, amennyiben annak célja a 

különbségkiegyenlítődés, az átlagkörüli kisterjedelmű fejlettségbeli szóródás és a 

nagyhatalmi státuszra törekvés, 

b) nem támogatja és az Európai Unióra jövőjére vonatkozóan veszélyesnek tartja az 

kiemelkedő versenyképességgel bíró államok elkülönülő szoros közösségvállalását, 

c) a világgazdaság jelenlegi adottságai között történelmi jelentőségű lehetőséget lát az 

Európai Unió versenytársulásos érdekeihez alkalmazkodó, a szövetségesi 

megbízhatóságot nem megkérdőjelező felzárkózási gazdaságpolitika megvalósítására, 

mivel: 

- a nemzetközi gazdasági kapcsolatok intézményes alakulása, a világkapitalizmus 

működési módjának változása lehetőséget nyit a hagyományos magyar túlélési 

gazdaságpolitika meghaladására és a hasonló közepes fejlettségű Uniós tagállamok 

felzárkózási stratégiáinak egyeztetésére, 

- formálódó új világrendben a globális geopolitikai átalakulás, a munka- és 

tudásmegosztás intenzitása igényli a felzárkózó nemzetek sajátos tapasztalataira 

épülő, általuk alapított transznacionális társaságok, vállalkozások meglétét, 

- elismert nemzetgazdasági tényezővé vált az erős szociális háló. Ennek létét 

veszélyezteti a robotizáció, az automatizáció és a digitalizáció élőmunka 

helyettesítő kapacitása és a minimális szociális biztonsághoz szükséges 

költségvetési bevételek kiesése. Politikai beavatkozás nélkül a termelés gazdaságos 

mennyisége végletesen elszakad természetes bázisától a fizetőképes kereslettől. 

Következményként a fogyasztóképességét vesztett társadalmi közép életkilátásai 

romlanak, politikai nézetei demokráciaválságot okozva radikalizálódnak és 

választói döntési végső soron a politika megszűntéhez vezetnek, 

- a nemzetközi és a hazai tőkepiacon van annyi szabad tőke, hogy minden tőkés 

vállalkozás részesülhessen belőle, amennyiben: a hozzájutás feltételei adottak, 

d) támogatja a felelős fogyasztási kölcsönfelvétel és kölcsönadás államilag felügyelt 

rendszerét. 

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, mivel: 

a) formálódó új politikai, gazdasági világrendben: 

- a technikai-technológiai fejlődés elosztási hatásai nem eleve eldöntöttek, ezért a 

nemzeti szociális háló erősítése és a jövedelmek fiskális újraelosztása 

korlátozhatja a robotizáció, az automatizáció és a digitalizáció okozta jelentős, a 

társadalmi békét veszélyeztető jövedelemkülönbségek kialakulását, 

- van annyi tőke, hogy mindenkinek jusson, amennyiben a garanciák rendszere 

bankképessé, a pályázatok korrektsége az lehetővé teszi, 
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- társadalmi közép generációkra előremutató életkilátásainak romlása hazai és 

európai méretű bizonytalanságot és demokráciaválságot okoz. 

- Magyarországon politikailag elfogadott, társadalmilag pedig nem 

megfogalmazottan érzékelt gazdasági tény, hogy gazdaságnövekedést meghaladó 

magas tőkehozam: 

- okozza az igazságtalan jövedelem eloszlást- és megoszlást, 

b) miatt a foglalkoztatottak piaci ereje meggyengült, és a munkajövedelemből élők 

részesedése folyamatosan csökken a nemzeti jövedelemből, 

c) teszi kérdésessé a jóléti állam és a hatékony középosztály-politika létjogosultságát. 

Ezt változtatási szándékkal tudomásul véve a párt az állam piac konform gazdasági 

szerepvállalásának újragondolását javasolja, mivel az lehetőséget teremt: 

a) a gazdasági-termelési tényezőként elfogadott modern újraelosztásra, a társadalmi 

egyenlőtlenség csökkentésére, az általános nemzeti vagyongyarapodására, az erős és 

stabil középosztály kialakulására, 

b) az önálló, vállalkozás jellegű, kockázatvállaló, tőkés irányultságú egyéni és 

kisközösségi polgári életpályák népszerűsítésére és a munkavállalói biztonságot 

jelentő közszolgáltatások alanyi jogon történő elérésére. 

A Közös Értékek Pártjának gazdaságpolitikai választási programpontjai: 

1. Magyarország emelkedjen a tőkés mintaállamok szintjére, legyen hazánkban a 

vállalkozói, befektetői kultúra a mindennapok része. 

2. A gazdasági válságkezelés és konszolidáció ne a humántőke képző alrendszerek 

rovására történjen. 

3. Létesüljenek olyan magyar tulajdonú és világszínvonalú fejlesztő tesztelő központok, 

amelyek a kezdő ifjúsági és a mikro vállalkozások számára: 

- azok pénzpiaci és ötletérvényesítési tapasztalathiányát pótolva, képesek az 

életképes ötlettőket birtokló vállalkozásokat a tervezésétől, a prototípus 

elkészítéséig és az első eladott példányig menedzselni, az ötlettőkét valóságos 

működő-tőketulajdonná konvertálni, 

- képesek a közvetlen gyakorlat szintjén használható vállalkozásszervezési tudást, 

tőkés mentalitású nemzetközi kitekintésű üzleti- kereskedelmi gondolkodást 

közvetíteni. 

4. Legyen: 

a) közelfogadottan gazdasági közös nemzeti érték és érdek: 

- a gazdaság diverzifikáltsága,  

- az állam túlzott eladósodását gátló gazdaságpolitika, 

- a gazdasági szereplők társadalmi aktivitással arányos politikai támogatása, 

- az első alapítású ifjúsági, és a mikro nagyságú vállalkozások (induló)tőke 

ellátottsága, egzisztenciális védelme, mivel ezeknek a tőkés irányultságú 

vállalkozásoknak kockázatkitettsége magas, és hozzáférésük a közvetlen a 

piacokhoz korlátozott, 

- a generációk szakmai-üzleti tudáskészletét örökítő vállalkozások védelme, 
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b) a gazdasági tevékenység meghatározó jellemzője a vállalkozói megbízhatóság és 

a bizalomalapú bürokrácia köz- és a hivatali bizalom jellemzője alapja polgári 

erkölcs, és hogy vállalkozók csak a valós és nem a becsült teljesítménye után 

adózzanak, 

c) Magyarországon: 

- erős a hazai tulajdonú, végtermék előállító és exportáló vállalatok állami 

fejlesztés- és adópolitikai támogatottsága, 

- sávosan progresszív adórendszer, 

- adómentes a minimálbér, 

- csak az extra teljesítményt nyújtók számára elérhető az extraprofit, a járadék, 

- kötelező a hosszú futamidejű, nagy összegű fogyasztási kölcsönfelvétel előtt a 

tudatos eladósodást és a bankválasztást segítő független hitel tanácsadói 

szolgáltatás igénybe vétele, 

- minisztériuma a kisvállalkozói szektornak, 

5. A magyar tulajdonú kezdő ifjúsági, nano, mikro, kis- és közepes nagyságú 

vállalatok: 

- jussanak a kezdéséhez, a többszöri újrakezdéshez szükséges, a tágan 

értelmezett vállalkozási-pénzügyi eszközökhöz, beleértve az állam által 

nyújtott beruházási tőketámogatást is. 

- csődje ne jelentse a vállalkozó életcsődjét legyen második esély az 

újrakezdésre, 

- alapítását, működtetését ne terhelje ésszerűtlen túlszabályozás és 

adminisztráció. 

6. Az állami beruházás politika használják ki a költségvetés mozgásterét és részesítse a 

nagyvállalatokhoz hasonló beruházási tőketámogatásban a kkv. szektort is. 
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VI. Kulturális politika  

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

társadalmi lényként: 

a) gondolnak, cselekszenek,  

b) módszerként használnak, 

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

másoknak elsajátításra, használatra kínálnak, terjesztenek, 

d) kulturális javakként alkotóan befogadnak, 

e) a szokásként, a mindennapi életben magatartásalakítóként elfogadnak. 

A kultúra elsősorban örökség, hagyomány, védő, védendő-megújítandó intézményrendszer és 

másodsorban jelenbeli spontán alkotókedv megnyilvánulás és alkotási eredmény. Ennek 

megfelelve az a tágabb politikai szempontrendszert érvényesítő kultúrpolitikai felfogás, 

amelyre a párt kulturális célkitűző politikai programja épül, hagyománytisztelően megújulásra 

kész, egyensúlyteremtő, alkalmazkodva támogató, beavatkozó 

A párt kultúrafelfogása kiterjed a tudományra, a művészetre, a sportra. Alapelve az 

alkotószabadság tiszteletben tartása, az alkotóbefogadás, a kulturális modellek közötti 

egymást kirekesztő összeütközésnek megakadályozása, a közkultúra életminőség befolyásoló 

erejének fel- és elismertetése. 

A párt felfogása szerint a politika, és részeként a kulturális politika sem foglalkozik 

közvetlenül kultúra minőségével. A szélesen értelmezett kulturális közállapotokért felelős 

állam szereplehetőségeit az aktuális politikaalkotó erők magyar és egyetemes kulturális 

kötődése, irányultsága és megélt minősége határozza meg. Az ő kultúrafelfogásuk teremti 

meg vagy akadályozza a nemzet összetartozását, nemzetközi kulturális életben betöltött 

szereplehetőségeinek kihasználását.  

A Közös Értékek Pártjának választási kulturális politikai programjavaslatai: 

1. A hazai politika nyilvános szereplői és a kulturális elit tagjai személyes 

példaadásukkal tegyenek tanúságot amellett, hogy értéknek tekintik Magyarország 

aktív kulturális részvételi minta országgá válását. 

2. Legyen a magyar kultúra finanszírozásának mértéke az állami költségvetés által 

évente meghatározott.  

3. Szerepeljen a nemzeti alaptantervben a felső tagozatos diákok számára választható 

testnevelési fakultációként a közösségi sporttá válás potenciáját hordozó 

hagyományőrző magyar szablyavívás, a terepíjászat, és a természet közeli, 

generációkat összekötő sporthorgászat. Létesüljenek minden korosztály vonzó 

közösségi sportterületek. 
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VII. Külpolitika, nemzetközi kapcsolatok (folyamatban) 

 

Összegzés 

A Közös Értékek Pártja a bővebben kifejtett, magyarázó lábjegyzettel ellátott Választási 

programjának kivonatával cselekvő politikájának jellemző sajátosságait kívánja bemutatni 

Továbbá közelfogadottá tenni azt, hogy a magyar alsó-középosztály politikai ereje valóságos 

és számottevő. Ők azok, akik mindig társadalmi többséget alkotva generációk óta vágynak a 

kor színvonalán elérő, a nyugat-európai átlaghoz közeli jólétre, a szűkösség- és a 

mindennapokat felemésztő anyagi gondoktól mentes életre. Politikai, gazdasági és kulturális 

életképességüket, nemzetfenntartó erejüket bizonyítja, hogy hazánk modernizációs 

deficitjének ellenére képes a nemzetközi mércével mérten is korszerűt alkotni. A különböző 

mélységű és tartalmú politikai tudással rendelkező tagjainak tartózkodása a közélettől érthető, 

mivel jogosan él bennük a nemzedékek által hozott felesleges áldozatvállalás emléke, tudata, 

és következményeként a jelen és a jövő iránti bizalmatlanság. 

A párt Választási pártprogramja gyakorlatilag hasznosítható útmutató, és egyben elvi 

állásfoglalás is amellett, hogy a magyar politika sikeresebb lehetne, amennyiben a közös 

értékekre támaszkodva, jóléti politikaszemlélettel közeledne a nemzeti sorskérdésekhez. 

 

 


