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HA ÖN MILLIÁRDOS, SZUPERGAZDAG, NE OLVASSA TOVÁBB! 
EZ A PROGRAM NEM ÖNNEK SZÓL!

Ha Ön a munkájából él, ha tudja, milyen nehéz ma a fi zetésből kijönni, milyen nehéz gyereket 
nevelni, az idősekről gondoskodni, ne tegye le, mert 

ÖNNEK SZÓL!
A Munkáspárt a parlamentbe akar jutni. A parlamentbe olyan embereket kell beszavazni, akik 

dolgozói ésszel gondolkodnak, és képesek a gazdag tolvajok kezére csapni. 
ÖNTŐL FÜGG!

Mi az Ön hangja leszünk. Az Ön érdekeit fogjuk képviselni, az Ön boldogulásáért fogunk dolgozni. 
ÖNTŐL FÜGG!

Ha az eddigi pártokra szavaz, semmi sem fog változni. Ha a régi tolvajokra vagy az új 
úrigyerekek pártjaira szavaz, minden csak rosszabb lesz. 

ÖNTŐL FÜGG!
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Változik a világ. Nem élünk jobban, mint 20 éve. Nem lehet évekig három munkát vállalni. Nem 
mehet mindenki külföldre sem. Itthon kell megváltoztatni a viszonyokat! Változást pedig csak mi 

hozhatunk, mert csak mi akarjuk a dolgozók javát, és nem a tőkésekét. 
ÖNTŐL FÜGG!

Mi nem forgattunk köpönyeget, mindig a dolgozó ember mellett álltunk. Magyarok voltunk és 
magyarok maradtunk, nem adtuk el magunkat a külföldnek. Nem loptunk, nem csaltunk, nem 

korrumpálódtunk. Elveinkhez ragaszkodunk, de haladunk a korral. Modern párt vagyunk.

A kormányokat kell rákényszeríteni, hogy többet vegyenek el a milliárdosoktól, és többet 
adjanak nekünk, dolgozóknak.

Félelem és rendetlenség helyett biztonságot és rendet akarunk. Értelmetlen hadakozás helyett 
alkotó munkát követelünk.

Egymás ócsárlása helyett közmegegyezést! A dolgozóknak a jogokból többet, a terhekből 
kevesebbet! A milliárdosoknak a jogokból kevesebbet, a terhekből többet! 

EZT AKARJUK MI.
Ha megbízik a Munkáspártban, ha esélyt ad nekünk, Ön is esélyt kap a változásra. 
TEGYÜK MEG EGYÜTT AZ ELSŐ LÉPÉST EGY JOBB VILÁG FELÉ! 
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200 ezer forint nettó minimálbért adómentesen! Ne fájjon a fejünk a számlák kifi zetése 
miatt!

Bérplafon bevezetését! A bankár, a gyárigazgató, senki ne keressen többet, mint 
a minimálbér tízszerese!

A jelzáloghitelek eltörlését! Senkit ne lehessen kilakoltatni, az uzsora ne taszíthasson 
nyomorba senkit!

Senkinek ne lehessen a fi zetéséből adósságainak törlesztésére 20%-nál többet 
levonni!

A pénzügyi spekulációk megszüntetését! Csak becsületes munkával lehessen 
gyarapodni!

Egyszeri 45%-os vagyonadót a milliárdosokra, a szupergazdagokra! Tegyünk 
igazságot! A harácsolást meg kell állítani, a vagyonokat meg kell adóztatni. A befolyt 
összegeket az egészségügyre és az oktatásra fordítsuk!

BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS MEGÉLHETÉST, IGAZSÁGOS TEHERELOSZTÁST!
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Progresszív adórendszert! A gazdag fi zessen több adót, a minimálbér pedig legyen 
adómentes!

Jövedelemarányos családi pótlék bevezetését! A kis jövedelemmel rendelkező 
családokban több támogatásra van szükség. 

ÁFA-csökkentést! A legmagasabb általános forgalmi adó ne legyen több, mint 20 százalék! 

35 órás munkahét bevezetését! A hét 5 napján kell megkeresni azt, amiből megélünk, 
a szombat, a vasárnap legyen a családé!

A mélyszegénység megszüntetését! Segíteni azoknak, akik az elmúlt évtizedekben 
kilátástalan helyzetbe kerültek!

12 éves kötelező oktatást! A tankötelezettség 18 éves korig tartson!

Az első munkahely lehetőségét garantálja az állam!

BIZTOS JELENT, KISZÁMÍTHATÓ JÖVŐT A FIATALOKNAK!
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Állami bérlakások építését! Építsünk fel évente legalább 20 ezer állami bérlakást! 
Az állam tegye lehetővé, hogy a fi atalok ily módon jussanak elfogadható feltételek mellett 
lakáshoz!

Ingyenes internet-hozzáférést minden magyar állampolgár számára! Közterületeken, 
iskolákban, művelődési intézményekben, az önkormányzatokban bárki hasznosíthassa 
a korszerű technika előnyeit. Ne legyen különbség falu és város, szegény és gazdag között!

100 ezer forint minimálnyugdíjat! Akik végigdolgozták az életüket, emberhez méltó idős 
kort érdemelnek.

A nyugdíjkorhatár a nőknél 55 év, a férfi aknál 60 év legyen!

Kárpótlást a rendszerváltás veszteseinek! Kárpótolni kell azokat, akik a rendszerváltás 
miatt önhibájukon kívül veszítették el a munkájukat, és akiket a munkaadók bejelentés 
nélkül alkalmaztak.

Csökkentsék a gyógyszerek árát! 65 év felett a gyógyszer legyen ingyenes!
 

NYUGODT ÉLETET AZ IDŐSEKNEK!
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Minden dolgozónak joga legyen bírálni, tiltakozni, sztrájkolni! El kell törölni a jelenlegi 
korlátozásokat!

Új munka törvénykönyvet! A dolgozókat, a munkavállalókat kell védeni mindenfajta 
önkénnyel szemben.

Legyen jogunk ellenőrizni és visszahívni a képviselőket és a kormányt! A számítástechnika, 
az okostelefonok fantasztikus lehetőségeket nyitnak. Szinte mindenről lehet szakmai vagy akár 
társadalmi vitát folytatni. Egy gombnyomással akár az egész nép szavazhatna, akár minden nap.

Hozzáférést a közinformációkhoz, az állami élet teljes átláthatóságát! Minden magyar 
embernek joga van tudni, mi folyik az országban, mire költik a pénzünket.

Az egészségügyre költött közkiadásokat emeljék legalább a jelenlegi duplájára! 
Biztos fi nanszírozást a betegellátáshoz!

RENDET, BELESZÓLÁST AZ ORSZÁG ÜGYEIBE!

MEGBÍZHATÓ, INGYENES, VÁRÓLISTA NÉLKÜLI ORVOSI ELLÁTÁST!
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Az egészségügy mindenki számára legyen ingyenes! Mindenekelőtt vissza kell állítani 
a fogászati ellátás ingyenességét!

Esélyegyenlőséget! A betegellátás legyen mindenki számára elérhető, bárhol is lakjék, 
bármennyi is legyen a jövedelme!

A szociális ellátások felülvizsgálatát! Magyarországon ne legyen jövedelem nélküli, 
ellátatlan állampolgár!

Elegendő orvost, elegendő ápolót a kórházakba, a rendelőkbe! Becsüljék meg 
az egészségügyi dolgozók munkáját, emeljék fi zetésüket a duplájára!

A háziorvosok közalkalmazottak legyenek! A háziorvosi ellátást elegendő ápolói 
személyzettel, korszerű technikával kell megerősíteni!

Tiltsák be az egészségkárosító élelmiszereket és más anyagokat! Példás büntetést 
minden gyár és üzem vezetőire, amelynek termékei az egészségünket súlyosan 
veszélyeztetik! Ösztönözzük az egészségtudatos táplálkozást, egyben vessünk véget 
a nyerészkedésnek: az egészséges étel olcsóbb legyen, mint az egészségtelen!
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Mindenki számára elérhető sportolási lehetőséget! Az elmúlt években épült stadionokat, 
uszodákat meg kell nyitni a nagyközönség előtt. Klubok szervezésével és alacsony árakkal 
kell mindenki számára vonzóvá tenni a sportot.

Átfogó és ingyenes állami szűrővizsgálati rendszert! A megelőzés a legjobb eszköz 
az egészségünk megőrzésében. Évenként legalább egyszer mindenkit lásson orvos!

Fejlesszük a magyar orvosi műszergyártást!

Új állami agrárpolitikát! Az élelmiszer-előállítás stratégiai kérdés legyen! Olyan 
gazdaságpolitikát akarunk, amely az iparszerű termeléssel, a profi tját hajhászó érdekekkel 
szemben a vidéken élő emberek megélhetését, a teljes lakosság élelmiszerellátását, 
életszínvonalának emelését, a természet és a környezet hatékony védelmét valósítja meg.

Itthon termeljünk meg mindent, amit lehet! Ez szilárd belső piacot jelent a termelőknek, 
biztos megélhetést az ott dolgozóknak, és egészséges élelmiszert a magyar embereknek.

VÁLJÉK MAGYARORSZÁG A TÉRSÉG ÉLÉSKAMRÁJÁVÁ!
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Védjük meg közös kincsünket, a magyar földet! A földtörvényt módosítani kell. Senki 
ne birtokolhasson 300 hektárnál nagyobb földterületet! A magyar föld semmilyen formában 
se kerülhessen külföldi kezébe, még EU-polgár kezébe sem! A földdel való visszaélést, 
a spekulációt, a törvény megsértését szigorúan büntetni kell. Minősüljön hazaárulásnak!

Az állam a fenti célok érdekében birtokolja a lehető legtöbb földet! A cél eléréséhez a Nemzeti 
Földalap növelése szükséges. Ezeket a földeket kapják tartós bérletbe azok, akik megművelik!

Az összefogás hatékonyabb támogatása szükséges.  Azok, akik szövetkezetekbe 
tömörülnek, a munkabérükön felül a tulajdonuk arányában részesüljenek a nyereségből!

200 ezer új munkahelyet a mezőgazdaságban! A vidék eltartó és megtartó képességét 
a városi lakosság szintjére kell emelni. Bölcsődék, óvodák, járható utak kellenek, szabad 
internet-hozzáférés, több művelődési lehetőség, iskolák. Fel kell lépni a mezőgazdasági 
feketemunka ellen, meg kell védeni az agrárproletárok érdekeit.

Visszaállítani a hazai állatállományt az 1989 előtti színvonalra és mennyiségre! 
Szilárd felvásárlási árakat vezetünk be.

Megállítani az élelmiszeripar hanyatlását! Kiemelt beruházásként kezelni a feldolgozóipar 
fejlesztését!
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Állami erdőtelepítéseket!  Megvédeni az állami erdőgazdaságokat a további privatizációs 
kísérletektől! A magánkézbe került természeti értékeket, erdőket, réteket, tavakat 
haladéktalanul államosítani!

Alanyi jogon kell biztosítani a lakhatás lehetőségét mindenki számára! Azonnal kilakoltatási 
moratóriumot bevezetni, mindaddig, amíg e problémára nem születik átfogó megoldás!

Az elöregedett lakótelepek felújítására készüljön program állami támogatással! 
Az állam vállaljon konkrét, 50%-os, vissza nem térítendő támogatást az ipari technológiával 
épült panellakások külső hőszigetelésének, gépészeti felújításának fi nanszírozásában.  
Ezekre a felújításokra 1000 milliárd forintos állami fejlesztési alapot kell létrehozni. 
Az önrész fi nanszírozásához felvett hitelek kamatainak terhét az állam vállalja át. 

Az atomenergia felhasználása hosszú távon is az egyik meghatározó tényező legyen 
Magyarország energiaellátásában. Az atomenergia termelése más energiaforrásokhoz

 

LAKÁST MINDEN EMBERNEK!

MEGBÍZHATÓ ENERGIAELLÁTÁST!
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viszonyítva gazdaságos. Felhasználása jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és ezáltal a környezet-, természet- és klímavédelmi célok 
eléréséhez.

Támogatjuk a paksi atomerőmű bővítését. Magyarország a villamos energia nagy 
részét évtizedek óta Pakson állítja elő. Az orosz technika bevált, a magyar szakemberek 
ismerik. Az orosz technika használatával egyidejűleg megoldott a radioaktív hulladékok 
elhelyezése is.

Támogatjuk az alternatív energiaforrások fokozatos hasznosítását. Az alternatív 
energia-előállítási módszer alkalmazása ma még drága, magyar viszonyok között csak 
igen jelentős állami támogatással valósítható meg, a kutatásban tovább kell haladni.

A vonat- és buszjegyek árának jelentős csökkentését! Ez elősegítené a vidék 
felzárkózását, az esélyegyenlőség növelését.

A magyar vasutak gyors fejlesztését! A vasút felett az állam rendelkezzen, hiszen 
a vasút mindannyiunkért van!

MEGBÍZHATÓ KÖZLEKEDÉST, MEGFIZETHETŐ VONAT- ÉS BUSZJEGYEKET!
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Ne engedjük a vasutak liberalizálását! Ne engedjük, hogy a külföldi tőke uralkodjon el 
a közlekedésben is!

A közlekedési dolgozókat fi zessék meg tisztességesen! A dolgozókat, és ne 
a cégvezetőket!

A vasúti, közúti és helyi közlekedés összehangolását akarjuk! A buszok várják be 
a vonatokat!

Átfogó programot a vasúthálózat korszerűsítésére! A kétvágányú vasútvonalak arányát 
a jelenlegi 16 százaléknak a duplájára emeljük! Épitsük meg az első nagysebességű 
vasútvonalat!

Magyar vasúti mozdony- és szerelvénygyártást! Támaszkodjunk a magyar ipar 
hagyományaira, legyen Magyarország ismét nagyhatalom a vasúti járműgyártásban!

Teremtsük újjá a magyar autóbuszgyártást! A magyar városok tömegközlekedését 
magyar autóbuszokkal fejlesszük!
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Kötelezően egyetlen migránst se hazánkba! Magyarország joga eldönteni, hogy kit 
enged be az országba, kivel akar együtt élni.

Védjük a magyar embert, a magyar létet! Van elég gondunk a migráció nélkül is. 
A szegénységet, a nyomort még nem küzdöttük le. Védeni kell a határokat, óvni a magyar 
embert, a magyar kultúrát, a magyar létet.

Mi békét, biztonságot akarunk. A kormányokra rá kell kényszeríteni a békét. Ezt csak 
olyanok tudják, akik nem Soros, nem az EU, nem a NATO kitartottjai. Mi tudjuk!

Mondjunk nemet a NATO háborús terveire! Ne engedjük, hogy a magyar kormány 
megszavazza a NATO háborús terveit! Ne engedjük, hogy Magyarország háborúba 
keveredjen Oroszországgal idegen érdekek miatt! Nem akarunk háborút Európában! 
Szankciók helyett együttműködést!

NEM AKARUNK MIGRÁNSOKAT AZ ORSZÁGBAN!

NEM AKARUNK HÁBORÚT! BÉKÉT AKARUNK!
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Nemzeti külpolitikát akarunk. Ne a NATO-t és az Európai Uniót szolgáljuk, hanem 
a nemzet érdekeit! Magyarország jövője a semlegesség legyen!

Az EU-s pénzekből mindenkinek jusson! Szigorú társadalmi ellenőrzés kell az EU-
pénzek felett.

Támogatjuk a népek egyenlőségén alapuló többpólusú világrend kialakulását.

***
Egyetlen munkaadó, egyetlen tőkés, egyetlen kormány sem fog nekünk jobb életet 
ajándékba adni. Meg kell érte küzdeni, és a Munkáspárt éppen ezt tenné a parlamentben.

Mi nem tartjuk jónak a mai világot. Olyan társadalmat akarunk, ahol valóban biztos 
a munka, a megélhetés. Ahol a bank, a gyár, a föld nem egyre kevesebb tőkés kezében 
van, hanem a társadalom tulajdonában.

Ahol a tudás többet fog érni, mint a pénz. A közösség boldogulása fontosabb lesz, mint 
egyesek gazdagodása. A könyörtelenség helyébe egymás segítése lép. Mivel nem 
a pénz lesz a döntő, hanem a dolgozó emberek, a többség boldogulása, kiteljesedhetnek 
az emberek valóságos együttélési formái, a család, a nép, a nemzet, a dolgozók európai 
közössége.
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Jobb most, mint a szocializmusban volt? Döntse el Ön! Mikor volt biztos munkája? Mikor tudott 
a családja gyarapodni? Mikor iskoláztatta a gyermekeit gond nélkül? Nem kell idealizálni a dolgokat, 
de ne hallgassuk el a tényt: a dolgozó emberek jobban éltek a szocializmusban, mint most.

Azt mondják, nem érdemes a Munkáspártra szavazni, mert úgysem jut be a parlamentbe. Ha nincs 
Munkáspárt, ki fog Ön mellett kiállni? Melyik parlamenti párt állt ki Önért az elmúlt 27 év alatt?

Azt mondják, úgysem lehet változtatni semmin sem? Nem lehet, ha Ön nem akarja. Nem lehet, 
ha belenyugszik abba, hogy Önnek mindig a maradék jusson. Nem lehet, ha annak örül, hogy 
a gazdagok asztalán több a kenyér, és így Önnek is nagyobb morzsák jutnak. Nem lehet, ha 
engedjük, hogy hülyének nézzenek bennünket.

De lehet változtatni, ha gondolkozunk. Lehet változtatni, ha nem elégszünk meg a morzsákkal, 
akármilyen nagyok is. Lehet, ha mi akarjuk a kenyeret elosztani. Mutassuk meg, hogy nem bábok 
vagyunk a milliárdosok zsinórján, hanem szabad, okos, erős dolgozó emberek!

SZAVAZZUNK A MUNKÁSPÁRTRA!
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