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„ Bárkié is a dicsőség,
a hazáé a haszon”
Petőfi Sándor

A Közös Értékek Pártja mindazoké, akik:
a)
b)

minden komolyabb társadalmi megrázkódtatás nélkül
akarják élni az életüket,
önmaguknak és utódaiknak emelkedő életpályát remélve
magukénak vallják a párt Jólét, Biztonság, Rend jelszavait.

A párt jóléti szemléletű, ellenzékváltó, ellenzékben konstruktív
kormánykritikus,
új
társadalmi
kiegyezést
kereső
programrendszere1 félreérthetetlenül jelölik ki a párt helyét a
közéletben. Tartalmazzák politikai- és jövőképét, elképzeléseit a
magyar népesedés, oktatás, szociális, környezet, gazdaság és
kulturális politikáról. Az egészségüggyel, a biztonsággal- és
védelemmel, valamint a külügyekkel és a nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozó program kiegészítés közgyűlési
elfogadás előtt áll.
A folyamatosan gondozott, aktualizált, jellemzően befogadó
típusú pártprogramrendszer számon kérhető biztosíték arra, hogy
a párt politikai elvei ne merevedhessenek életidegen
szabályokká.
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„A közös értékek … a hagyományosan
létező,
magától
értetődő,
és
megállapodásokkal elfogadott társadalmi
alapértékek együttese, egyetértési pontok
hálózata, … amelyek nyílt képviselete
nélkül a magyar politika értéknélkülinek
mutatkozik
és
ezért
hatékony
érdekvédelemre képtelen.”
Pp 1. vj.

„ahol hiányzik a társadalmi igény, ott nem
várható politikai tett”
Vp. 3. o.

„a politika nem más, mint mindennapi
cselekvés erkölcsileg igazolt közcélokért„
Pp. 9.o.

3

Az Közös Értékek Pártja a jelenlegi ellenzéki pártok politikai
tudását és cselekvő politikáját korszerűtlennek és
reményvesztettnek
tartja.2
”a politikus igazságkeresését Véleménye szerint, agresszíven
megelőzi
a
politikailag
passzív politikai stílusuk és
hasznos ismeretek keresése”
magatartásuk növeli a társadalmi
Vp. 7.o. f..bek.
integráció és együttműködés
hiányát, tovább élteti az ellenálló típusú politikára jellemző
koalícióképtelenséget.
Programhiányos, közös nemzeti és európai jövőképet
nélkülöző
politizálásuk
kárvallottjai
a
természetes
szavazóbázisukat adók, a középosztály alsó két harmadához
tartozók, akik politikai iránymutatás nélkül nem ismerik, nem
ismerhetik fel, hogy olyan társadalmi körülmények között
élnek, amelyet az egymás és a politika iránti bizalmatlanság
formált és tart fenn.
A Közös Értékek Pártja tudatában van annak, hogy a pártok
igénykövetően igénykeltő programjaiból csak annyi
valósulhat meg, amennyit abból a
„A párt a demokrácia választók elfogadnak, magukénak
fogalmába beleérti a
éreznek. Ezért a párt tiszta szándékkal,
jólétet is”
érthető módon kívánja közelfogadottá
Vp.33. .vj./b) bek.
tenni, hogy:
a) van realitása az északi skandináv jóléti modell
magyarországi adaptációjának,
b) a racionális társadalmi igények közül csak azok kielégítése
várható, amelyeknek erős pártpolitikai képviselete van,
c) a valóságos érdekkövetés és a racionális köznapi
viselkedés nem feltételezik egymást.
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„A párt történelmi lehetőséget lát az euróövezethez tartozás előtt az Európai Unió,
csatlakozás után pedig az euró-övezetéhez
tartozó államok átlag életszínvonalának,
életminőségének elérésére.”
Vp.4.o.

„A
párt
politikafelfogása
normatív,
megkülönbözteti az egymással versengő, de
közös nevezőre hozható álláspontokat
azoktól, amelyek között egyértelműen
választani kell”
Vp.6.o.

„a passzív- másoló alkalmazkodást váltsa fel
a formálva alkalmazkodó együttműködés”
Vp. 27. o.
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A Közös Értékek Pártjának szilárd véleménye, hogy a magyar
demográfiai krízis tény, tartalma egzisztenciális, 3 ezért az
európai színvonalat meghaladó,
„Fogalmazódjon meg a anyagi
juttatásokat
előtérbe
nemzeti egységet tükröző helyező családpolitika hosszú
…népességpolitikai
távon nem elegendő a születések
irányelv”
számának
jelentős
mértékű
Vp.12.o.
növeléséhez.
Változtatni kell a demográfiai folyamatokat befolyásoló, a
gyermekvállalási kedv ellen ható
„a gyermek a legfőbb,
biztonság- és bizalomhiányos
magától értetődő érték,
társadalmi környezeten, mivel a
inspirációforrás,
minden
termékenységi fordulathoz kevés
társadalmi
törekvés
a gyermeknevelés költségeinek
meghatározója”
társadalmasítása.
Vp.10.o.

A
párt
népesedéspolitikai
programja családcentrikus. Figyelembe veszi a születésszámot
befolyásoló megváltozott családszerkezet sajátosságait, a
családokban tapasztalható sérülékeny partnerkapcsolatok
jelentőségét is. Politikai hangsúlyú javaslatai minden esetben
támaszkodnak a demográfiatudomány eredményeire.
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„nemzetünk népesedéscsökkenése elsősorban értékválság megnyilvánulás, a
materiális javak túlértékelése az emberi
élettel szemben”
Vp. 11.o.

„politikai
nézőpontból
a
magyar
népességszám
csökkenés
okozta
kényszerhelyzet egyben lehetőség is az
emberi
méltóságot
szolgáló
a
humánpolitikai
intézkedések
meghozatalára”
Vp.10.o.
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Hazánkban az oktatás iránti társadalmi igény hagyományosan
alacsony, ezért a mindenkori
„A pedagógus béremelés
politika
oktatáspolitikája
a
százalékosan minden évben
központosításra és a közvetlen
haladja meg az országos
beavatkozás
lehetőségeinek
bérnövekedési rátát”
biztosítására törekedett. A párt
Vp.15.o. meggyőződése
szerint közös
értékeket képviselő politika
önmérsékelt jelenléte az oktatásban elkerülhetetlen és
kívánatos. A folyamatosan változó és megosztó aktuálpolitikai
érdekmegjelenítés viszont bizonytalanság keltő. Amennyiben
a hatalmi beavatkozás közösségelvű, igénykeltő és egyben az
individuális tanítási-tanulási lehetőséget is garantáló, akkor
segíti:
-

-

közös értékként elfogadtatni, az oktatást, a tanuló és a
tanító munkáját, valamint a tanulást és a tudást,
a
nyugat-európaihoz
közelítő
demokratikus
állampolgári kultúra megerősödését, a demokratikus
viselkedési forma és norma elsajátítását, elfogadását.

A szociálpolitika értékelkötelezett tényszerű beavatkozás a
magyar társadalom szociális
„A
relatív
jövedelmi ügyeibe. Tartalma és formája a
szegények aránya csökkenjen mindenkori hatalom ember- és
az összlakosság 10%-a alá.”
társadalomképét
tükröző
politikai
üzenet
az
ifjúság,
az
Vp.20. o.
idősek, a foglalkoztatottak, a
segélyezettek és a társadalombiztosításban érintettek számára.
A párt által elképzelt nemzeti szociálpolitika segítőkész,
szolidáris mindazokkal, akik az egyenrangúság, a
méltányosság, a kölcsönös megértés és a szolidaritáselvét
követve képesek - önmagukért és másokért felelősséget
vállalva - a félelem és a gyanakvásmentes szociális
partnerségre.
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„az általános műveltség elsajátítása
minden magyar számára társadalmilag
elvárt és nagyra értékelt kötelesség”
Vp.13.o.

„A párt közelfogadásra javasolja annak
elismerését, hogy a tanulás tanulható”
Vp. 14. o.

„ne számítson mások támogatására az, aki
sajátjait
önhibájából
hátrahagyja,
támogatóival a partneri viszony helyett
kölcsönös függő állapot kialakítására
törekszik”
Vp. 16.o..
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A
politikának
nem
feladata
tudományos
kérdések
megválaszolása, de a pártok kötelesek a tudományosan vizsgált
jelenségeket politikai nézőpontból értelmezni. A mindennapi
tapasztalatokra építve a párt környezetpolitikai programja
„a klimatikus életfeltételek számol a globális klímaváltozás, a
változása elkerülhetetlenül hazai szélsőséges időjárás okozta
egészségügyi
és
újradefiniálja a közösségi életmódbeli,
lét és az egyéni, családi… gazdasági
változások
politikai
életformát”
következményeivel.
Vp. 24.o.

Ennek
megfelelően
a
párt
programrendszere keresi a választ arra a kérdésre, hogy milyen
hatással lesz az éghajlatváltozás:
- az emberi kapcsolatokra, a közösségek együttélésére és
biztonságérzetére,
- a természet közeli foglalkozások helyzetére,
- az újrarendeződő politikai hatalmi viszonyokra.
A Közös Értékek Pártjának gazdaságpolitikai programja
politikai indíttatású, mert:
a)

b)

érvel az állam piac konform, fejlesztő, arányos és a
felzárkózást gyorsító gazdasági szerepvállalása
mellett,
figyelembe veszi, hogy új termelési kultúra
korszaka reális esélyt teremt az ország
félperifériális helyzetének meghaladására, a tőkés
mintaállamok sorába emelkedésre és a növekedési
előnyök igazságos újraelosztására,
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„Az
ökológiai
változások
okozta
társadalmi
problémák
politikai
következményei attól függnek, hogy az
elsődleges problémagazda az Európai
Unió, a közép-európai régió, a magyar
állam, a helyi önkormányzatok, vagy a
tágan értelmezett otthon lesz.”
Vp. 24. o

„a párt környezetpolitikai irányelve:
legyen
Magyarország
a
globális
éghajlatváltozás felkészült nyertese, a
klímaváltozás igényelte technológiák
világélvonalába
tartozó
kutatója,
fejlesztője, gyártója, hazai felhasználója és
exportőre.”
Vp.23.o.
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c)
d)

biztosítja a gazdaság védelmét a felesleges politikai
eredetű kockázatoktól,
ajánlásai kiemelten támogatják a mikro, a kis és a
kezdő ifjúsági vállalkozásokat.

A gazdasági élet céltudatos, állami befolyásolását szolgáló
gazdaságpolitikai program figyelemmel van arra, hogy a
termelés lehet politikailag értéksemleges, de a közvetlen
környezete a gazdaság nem. Ezt jeleníti meg a politika és a
gazdaság társadalomszervezési küzdelme, értékrend formáló
kiegyezése.
A párt fenntartás nélkül támogatja azokat a politikai
törekvéseket, amelyek a magyar állampolgárok érdekében:

„a gazdasági
racionalitás nem
azonos a politikai
racionalitással”
Vp. 27.o.

a) hívei a jóléti demokratikus
kapitalizmusnak,
b) védik, és magyar tulajdonban
tartják a stratégiai fontosságú
közjavakat,
c) képesek egyenrangú partnerei
lenni a nemzetközi üzleti élet
meghatározó szereplőinek,
d) mérsékelik
a
jövedelem
különbségeket.

A Közös Értékek Pártjának kulturális politikai programja
tartalmazza a pártnak a tudományra, a művészetre és a sportra
vonatkozó elképzelésit. Felfogása szerint a politikai és
társadalmi szabadságot élvező, sokszínű és befogadó magyar
kultúra - amennyiben nem kényszerül közvetlenül aktuális
politikai-hatalmi célokat szolgálni -, öntudatot ad a nemzetnek,
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történelmi megkésettsége miatt
versenyhátrányban
lévő
magyar
nemzetgazdaság
állami
beavatkozás,
támogatás és gazdasági szerkezetváltás
nélkül, kizárólagosan piaci körülménye
között… felzárkózás képtelen”
„a

Vp.26.o.

„A
magyar
politikának,
pártállástól
függetlenül egységesen szakítani kell azzal a
nemzetépítő szemlélettől idegen gazdaságpolitikai nézetrendszerrel, amelyik:
a) kizárólag a munkatermelékenység
növekedéséhez köti a bérnövekedést,
b) a tőkéért folyó versenyben olcsó
munkaerővel vesz részt.”
Pp. 43.o.
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és segíti Európa szellemi egységesülését.
A nemzeti kultúrában formálódó és elsősorban nyelvileg,
szövegként
kielégíthető
„A kultúra közös
igazoláskényszer alatt álló politika
érték és
nyelvhasználata
egyértelműen
intellektuális
tanúskodik
az
adott
párt
versenyképesség
kultúrafelfogásáról,
emberés
meghatározó”
világképéről, továbbá a politikai
Pp.44.o. beszélő és a hallgatója viszonyáról.
Az általános kultúrát is jellemző politikai szövegek pedig
minden esetben pártos érvelések az adott politikai közösség,
mozgalom politikai szándékai mellett, de egyben utalások is a
politika alapjellemzőjére a „másként lehetségesre” is.
A politika és a kultúra egymásra gyakorolt hatásának
eredménye a hatalom kultúrája, mintaadó. Befolyásolja az
emberek egymás közötti viszonyát és a köznapok életvezetési
modellválasztását, viselkedéskultúráját. Erősítheti és/vagy
gyengítheti az állampolgárok közéleti részvételi hajlandóságát,
és ideális esetben európai szemléletűvé változtathatja a magyar
politikai, munka, pénzügyi és fogyasztási kultúrát.
A Közös Értékek Pártjának felfogásában a tudományos
tevékenység, a művészeti alkotás és az önmagukat piaci
alapokon fenntartani képes sportágak közvetlen politikai
iránymutatást, beavatkozást nem igényel.
Az állam kultúra iránti felelőssége viszont megköveteli, hogy:
a tudományos eredmények hazai hasznosítási feltételei adottak
legyenek, művészeti kánonba kerülő alkotások magas
esztétikai és morális tartalommal rendelkezzenek
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„Az élet minden jelensége, ezen belül a
közösségek, a nemzetek, a szövetségi
rendszerek politikai felfogása, gazdasághoz
való viszonya kultúrafüggő és meghatározó.”
Pp.44.o.

„A párt az azonos kultúrkörhöz tartozás
feltételének az azonos probléma megoldási
készség és képesség meglétét tartja.
Pp. 49.o.

„a kultúra részeként a politikai kultúra, a
politikához való személyes viszony, a
politika
szubjektív
oldala,
amely
meghatározza
a
közös
ügyekben
érvényesülő aktív állampolgári részvétel
formáit, intenzitását, irányultságát”
Pp. 49. o.
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A testkultúra, a sport jellegének4 megfelelően részesüljön
anyagi és sportdiplomáciai támogatásban.
A Közös Értékek Pártjának meggyőződése, hogy amennyiben
mindenki saját lehetőségével, egymás törekvéseinek kritikai
támogatásával venne részt a közéletben, a magyar politika
alapvetően megváltozna és olyan bátorító társadalmi környezet
alakulna ki, amelyben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jó és érdemes magyarnak, európainak lenni,
a szabadság nem az erő függvénye,
a kirekesztettség ismeretlen,
a politika - természetének megfelelve - nem mondhat el
mindent, de amit elmond az igaz,
a politikát éltető közéleti megosztottság a rombolás
helyett építi az emberi és a politikai kapcsolatokat,
természetes az aktív közéleti részvétel és a mások
véleményének tiszteletben tartása.

Ellenkező esetben, a jóléti szemléletet és a nagy társadalmi
csoportok demokratikus részvételét nélkülöző társadalmi –
politikai közegben, csak a korlátozott demokráciának, a
szabadságkorlátos,
az
alapvető
szükségletek
szintjén
létbiztonságot ígérő politikának, vagy az politikai ökológia5
társadalomszervezési módjának lehet jövője.

Budapest, 2018. szeptember 07.
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Asztalos Lajos

Sárközi Péter

pártigazgató

társelnök

„Programrendszerével a nyilvánosság elé
lépő Közös Értékek Pártja tudatában van
annak, hogy az általa elkötelezetten
képviselni kívánt alsó-középosztály a
magyar politika térképén… nem talál
eligazodási pontokat, mivel az elmúlt
huszonöt évben a bal-jobb ideológiai skála
érvényét vesztette. A politika természete
viszont nem változott, de az általa
befogadott ügyek bonyolultabbakká váltak.
Az érték és az érdek, a morál és a
bölcselet, az erkölcsi tudás és az értelmi
tudás közötti harmónia hiány teljes
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politikai
bizonytalansághoz
vezetett.
Veszélybe sodorta az alapvető emberi
értékeket, elsősorban a szolidaritást és a
mértékletességet.”
Programvázlat 14.o.

Az Alapszabály politikai alapvetése, a párt Pártprogramja (Pp.),
Választási programja (Vp.), Programvázlata (Ppv.) és a Bemutatkozó
címet viselő fogalommagyarázó pártdokumentuma megtalálható a
www. kozosertekek.hu honlapon.
2
Bővebben lásd Pártprogram, Választási program.
3
Az egzisztenciális fogalom tartartalma több mint az ember anyagi
megélhetéséhez szükséges feltételek megléte, utal az élethez
szükséges szellemi, lelki szükségletekre is.
4
A sport,( a testkultúra, a testedzés és szellemi erőnlétfejlesztés),
jellege szerint lehet tömegsport, szabadidős- rekreációs sport, élsport,
ez utóbbi lehet látványsport is, amelyet tömeg nézettség, szórakoztató
ipari mentalitás és profit orientáltság jellemez. Az előző három
sportformától eltérően állami támogatásra nem szorul. Bővebben lásd
Pártprogram és a Választási program kulturális politika fejezeteiben.
5
Az ökológia politika ideológia nem a természeti források
használatának célszerű korlátozását, vagy természetvédelmet helyezi
világértelmezésnek centrumába, hanem jelentős szemléleti és
életmódbeli igénylő, a dolgok, folyamatok emberi léptékű megőrzését
hirdető társadalomszerveződési mód.
1
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