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CSELEKVÔ KORMÁNYZÁS
Ma Magyarország a lehetôségek országa. A teljes körûen még ki nem használt,
gyakran igazságtalanul elosztott lehetôségeké. Olyan lehetôségeké, amelyek
biztonságot és jólétet teremthetnek, és Európa legfejlettebb országai közé emelhetik hazánkat. Éljünk hát lehetôségeinkkel!

A gazdaságban a cselekvô kormányzás azt jelenti: egyensúlyra törekedve tartjuk
fenn a beruházás- és fejlesztésvezérelt növekedést, így teremtjük meg a gyarapodó, sikeres jövô alapjait, hogy 2010-ben Magyarországra is elérkezzen a „hétköznapi Európa”, és a forintot felváltsa a közös európai pénz, az euró.

Gyarapodó, erôs gazdaságunk biztosítja, hogy egyre többen élhessenek egyre
jobban. Mindez lehetôséget teremt az örökölt társadalmi igazságtalanságok felszámolására: hogy a szegényeknek és kiszolgáltatottaknak visszaadjuk a méltóságteljes élet esélyét, tovább erôsítsük a középosztályt, és ne gördítsünk akadályokat azok elé, akik maguktól is boldogulni tudnak. Polgárainak egyéni és
közös sikereire büszke országot szeretnénk, ahol tisztelete van az elôrejutásnak.
Európai uniós tagságunk megteremti a feltételeit annak, hogy hazánk az 1867-es
kiegyezés utáni évtizedekhez hasonlóan biztonságosan és gyorsan fejlôdjön.

A cselekvô kormányzás az egyéni felelôsségre és a társadalmi közösségvállalásra
épül. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az államnak mindent meg kell tennie, hogy
csak a szükséges mértékben korlátozza az egyéni autonómiát, minél több döntést
bízzon az egyénre, a polgárok helyi közösségeire. De a cselekvô kormányzásnak
erôsítenie kell a társadalmi közösségvállalást is, hogy támogatást adhasson
azoknak, akik szükséget szenvednek.

Felzárkózás vagy az örök második vonal – ez az elkövetkezô évek tétje. Bátor,
cselekvô kormányzás, magabiztos polgárság, sikeres európai Magyarország – ez
a haladás receptje.

A közösségi és az egyéni felelôsség felismerése ad esélyt arra, hogy hatékonyabban éljünk lehetôségeinkkel. Vannak területek, ahol az állam szerepvállalása nem
nélkülözhetô, ám legtöbbször a polgárok szabad társulásai, illetve a merész és
elkötelezett egyének sokasága teremtheti meg az új, sikeres Magyarország sokszínû közösségi hálózatát.

ÉLJÜNK, AHOGY ÉLHETNÉNK
A cselekvô kormányzás azt jelenti: merünk változtatni. Hazánkban ma egyszerre
van jelen sokak, túl sokak számára a mindennapok létbiztonságáért folytatott küzdelem, másoknak a kiszámítható élet, a gyarapodás esélye és a kevesebbeknek
megadatott jólét. Közös felelôsségünk csökkenteni az igazságtalanságokat, és
biztosítani a gyarapodás feltételeit. A Köztársaság új szocialista-liberális kormánya végrehajtja azt a fordulatot, amit Magyarország régóta vár: annak kell többet
segíteni, akinek erre nagyobb szüksége van, és annak kell nagyobb felelôsséget
vállalnia, akinek a lehetôségei ezt megengedik.
A cselekvô kormányzás egyik feltétele a tiszta és világos beszéd.
Azt mondjuk: több lehetôséget a nélkülözôknek, több felelôsséget a tehetôseknek. Jövedelme nem az államnak, hanem az országnak van, és ezt az emberek
teremtik elô. Minden forint, ami fölött a kormány rendelkezik, az emberek közösbe adott pénze. A cselekvô kormány ezért nem érzi az állam feladatának,
hogy a közösbôl egyformán adjon mindenkinek. Vannak, akik nem szorulnak
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állami segítségre – az állam felelôssége itt az, hogy ne korlátozza ôket döntéseikben, lehetôségeikben. Ám tisztában vagyunk azzal, hogy közös dolgunk adni
annak, akinek erre valóban szüksége van.

A cselekvô kormányzáshoz nem nagy, hanem erôs, hatékony és szolgáltató államra van szükség. Az államnak csak akkorának kell lennie, ami elegendô legszükségesebb feladatainak ellátásához. A cselekvô kormányzás az emberek, és
nem az állam igényeibôl indul ki.
Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk, biztonságot adó szövetségi rendszerhez tartozunk. Stratégiai partnerként tekintünk szomszédainkra. A cselekvô
kormányzás kiegyensúlyozott és kiszámítható, ám határozott külpolitikát jelent:
támogatni és megvédeni a magyar érdekeket, ennek részeként támogatni
a magyar kisebbség érdekérvényesítését. A cselekvô kormányzás határozott
szerepvállalással jár együtt Európában s a világban. Magyarország nem passzív
elszenvedôje, hanem aktív alakítója az egységesülô Európának. Magyarország
komoly esélye a kreativitás, a magyar szellem és szorgalom ereje. A modern
világ lehetôségeinek és a modern technológia elérésének biztosítása – ez is
a cselekvô kormányzás feladata.
A cselekvô kormány aktív, kezdeményezô és együttmûködô politikát folytat. Aktív ott, ahol a különbözô érdekeket képviselô csoportok között születô méltányos
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megállapodáshoz a gyengébbek oldalán szükséges beavatkozni. Aktív szerepet
vállal az idôsek, a nôk, a gyermekek, a fogyatékkal élôk, a munkavállalók és az
alkalmazottak, valamint a hátrányos helyzetû csoportokhoz tartozók érdekeinek
érvényesítésében. Kezdeményezô azokon a területeken, amelyek meghatározzák
Magyarország jövôjét és sikerét. Ám nem telepszik rá a mindennapokra, nem
erôltet rá világnézetet a polgárokra, és nem akar az emberek helyett döntéseket
hozni vagy problémákat megoldani.
Együttmûködésben kívánunk kormányozni mindenkivel, aki önös szempontjai fölé emelkedve keresi a közös cselekvés lehetôségeit. A jövô formálásában, a sikerhez vezetô út megtalálásában a kormány együttmûködik a magánszférával, a civil
társadalommal, az egyházakkal.
Éljünk, ahogy élhetnénk – úgy, ahogy arra a magyar emberek tudása, szorgalma, tehetsége, a magyar gazdaság ereje, az ország európai hagyományai és
jövôje lehetôséget biztosít. Ezt szolgálja a Köztársaság kormányának programja,
a biztonság, a fejlôdés és a gyarapodás programja.

ÉRTÉKELVÛ KORMÁNYZÁS
Magyarország új kormányának mûködését a szocialista és a liberális párt
koalíciós együttmûködése határozza meg.
A Köztársaság kormányának programját a koalíciós pártok által képviselt értékekre
és az ezeket szolgáló tettekre építi. A cselekvô kormányzás nem hatalom, hanem
értékelvû, nem uralkodni, hanem szolgálni kíván. Tetteinket egy jobb ország megteremtésének vágya és képessége vezérli. Meggyôzôdésünk, hogy az igazságos,
szabad világ, az egyéni és közösségi jólét megteremtésének ôszinte vágya és az
ebbôl fakadó tettek mozgatják az embereket. A polgárok erkölcsi meggyôzôdését,
hitét, világnézetét az emberi létezés elválaszthatatlan részének tekintjük.
Hiszünk abban, hogy a nemzetet nem a kormány, hanem polgárainak munkája,
szorgalma, többre vágyása virágoztatja fel.
Hiszünk:
•
•
•
•
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a szabadságban,
az igazságosságban,
a demokráciában,
a szolidaritásban,

•
•
•
•
•
•

a tanulás, a tudás, a munka becsületében,
a közösségi és egyéni felelôsségvállalásban,
a versenyben,
a toleranciában,
nemzeti kultúránk erejében,
az európai magyarságban.

A 2002-ben kormányt alakító szocialista-liberális koalíció nagy eredménye,
hogy megszüntette a félelem légkörét egy mesterségesen megosztott társadalomban, elôsegítette a gazdasági növekedés gyorsulását, és a társadalom
jelentôs csoportjainak életkörülményeit javította a koalíciós pártok választási
ígéreteinek végrehajtásával. Az indokolt jóléti és modernizációs intézkedések
összessége azonban nem volt összhangban a gazdaság teljesítôképességével.
Miközben számos problémát megoldottunk, új feszültségek keletkeztek. A lassan megkezdett, de mára dinamikus növekedést eredményezô gazdasági fordulat után hozzá kell fogni az igazságosabb társadalompolitika létrehozásához
és az államháztartásnak a versenyképességet szolgáló átalakításához. Lendület,
következetesség, határozottság kell! Változásra van szükség!
A Köztársaság új kormánya bátor kormányzásra készül. Arra, hogy a polgárokkal egyetértésben hozzálássunk az elôttünk álló nagy feladatok végrehajtásához. Ésszerûbbé
és igazságosabbá tesszük közös javaink elosztását és felhasználását. Csökkentjük az
adókat, s így több pénzt hagyunk az embereknél, és könnyítünk a vállalkozók terhein.
Bôvítjük a foglalkoztatottságot. Javítjuk az ország, a gazdaság polgárainak versenyképességét. Megkezdjük a betegek érdekeit szem elôtt tartó, a verseny ösztönzô hatását
és a magántôke bevonásából származó elônyöket is kihasználó, minôségi egészségügyi
ellátás kiépítését. Korszerûsítjük a gyermekeink majdani sikeres életét megalapozó
oktatási rendszert. Segítjük és támogatjuk az innováció, a modern technológia, az
informatika hétköznapi használatának elterjedését. Szolgáltatóvá és takarékosabbá
tesszük az államigazgatást, a polgárok hivatalos ügyeivel foglalkozó intézményeket.
Csökkentjük a bürokráciát, mert hatékonyabbá tesszük az ügyintézést. Környezetünk
védelmével is javítjuk az élet minôségét. Erôsítjük az önkormányzatiságot.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a kormányzati ciklus végéig hátralévô idô rövid az
összes fontos program végrehajtásához. Az emberek azonban nem kormányzati
ciklusokra bontva élik az életüket. Ezért nem fogunk késlekedni egyetlen olyan
fontos program elindításával sem, amely a nemzet érdekét szolgálja. Az új kormány azzal a felelôsséggel végzi munkáját, hogy részt vállal Magyarország következô tíz évének formálásában is. Meggyôzôdésünk, hogy egyedül ez a szemlélet méltó a Köztársaság polgáraihoz és kormányához.
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A Köztársaság kormányának programja elérhetô célokat fogalmaz meg. Betartható ígéreteket tesz. Felelôsségteljes program, amely azt vállalja, hogy az adóﬁzetôk pénzének mind kevesebb részét vesszük el, s arra és csak arra fordítjuk,
hogy Magyarország sikeresebb, gazdagabb, igazságosabb országgá váljon.
A Köztársaság új kormánya folytatja az elmúlt idôben sikeresnek bizonyult
intézkedéseket. Folytatjuk a hátrányos helyzetû régiók felzárkózását szolgáló
és a munkahelyteremtô programokat. Folytatjuk az autópályák építését, a kórház- és iskolafelújításokat, az európai uniós támogatások felhasználását szolgáló intézkedéseket, kidolgozzuk a 2007-tôl elérhetô uniós forrásokra épülô,
jövônket meghatározó második Európa Tervet. Befejezzük a privatizációt, folytatjuk a mezôgazdaság, a magyar vidék versenyképessé tételét. Új programokat
indítunk az egészségügy, a felsôoktatás, az adórendszer átalakításának érdekében. Dinamikusabbá tesszük a kormányzást.
A Köztársaság kormányának programja közösségteremtô program. A Köztársaság polgárainak szolidaritását, a közösségi érzést, a demokráciába és a nemzet erejébe vetett hitet erôsítô program. Az emberek között gyûlöletet keltô,
a másikat ellenségnek tekintô politikai törekvések elutasításának programja.
Tízmillió magyar állampolgár kormányának programja, amely egy tizenöt milliós
nemzet iránti felelôsséggel készült.

GYARAPODÓ KÖZTÁRSASÁG
A Köztársaság kormányának célja, hogy a szabadságból és a jólétbôl egyre
többen részesüljenek, bárhol éljenek is az országban. Egy ország jólétét
elsôsorban gazdaságának állapota határozza meg. Ha a gazdaság erôs,
a kormány számára is egyre több lehetôség nyílik a nagy társadalmi feladatok
megoldására. Alapvetô érdek, hogy a magyar gazdaság erôsödjön, kiegyensúlyozott és növekvô pályán haladjon.
Magyarországon ma sokan vannak, akik lehetôségeikkel élve elég tehetséget és
elszántságot éreznek magukban, hogy saját kezükbe vegyék jövôjük formálását.
A Köztársaság kormányának feladata, hogy bontsa le az akadályokat az érvényesülni vágyók, a maguk és családjuk növekvô jólétét önerejükbôl, munkájukból
megteremteni akarók elôl.
Célunk, hogy stabil és növekvô gazdaságra támaszkodva olyan feltételeket teremtsünk, amelyek segítik az állampolgárok önmegvalósítását, egyre több embernek teremtik meg az egyéni érvényesülés, boldogulás esélyét, s mind az ország, mind valamennyi polgára számára gyors felzárkózást hoz a fejlett európai
országok színvonalára.

Tettekre építve lendületbe hozzuk Magyarországot.

TARTÓS NÖVEKEDÉS A GAZDASÁGBAN
A 2003-ban megkezdett új gazdaságpolitika hozzájárult ahhoz, hogy a magyar
gazdaság tartós és egészséges növekedésbe kezdjen. Ennek számos jele már
most is érzékelhetô: a nemzeti össztermék a 2002-es mélypont után ismét
évi 4 százalékkal bôvül, nônek a hazai és külföldi befektetôk beruházásai, sok
magyar vállalat kiváló teljesítményt mutat, a régióban egyre aktívabbak a magyar befektetôk, dinamikusan növekszik az export, a bizalom jeleként pedig
a tôzsdeindex két év alatt 50 százalékkal emelkedett, s így rekordszinten áll.

ÖSZTÖNÖZZÜK A GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉST ÚGY, HOGY
KÖZBEN JAVÍTJUK AZ
EGYENSÚLYI FELTÉTELEKET.

CSÖKKENTJÜK AZ ADÓKAT,
ÉS KARCSÚBBÁ TESSZÜK
AZ ÁLLAMOT.

A kormány gazdaságpolitikájának elsôdleges célja a gyors és egyensúlyôrzô
növekedés, amely
• felzárkózást hoz a gazdaság teljesítményében,
• felzárkózást hoz a foglalkoztatás szintjében,
• felzárkózást hoz az emberek életkörülményeiben.
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A gyors növekedés egyszerre lehetôség és felelôsség. Lehetôség, hogy jobban
éljünk, már ma. Felelôsség a jövô nemzedékért, a fenntartható fejlôdésért.

A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA

A felzárkózás gazdaságpolitikája egyidejûleg jelenti a vállalkozások versenyképességének javítását, az export ösztönzését és az állami kiadások növelését megakadályozó, egyensúlyôrzô költségvetési politikát. Az állami kiadások és ezzel
együtt az adók csökkentése több levegôt biztosít a vállalkozásoknak, nagyobb
lehetôséget a fejlesztésre, növekedésre.

Az egészséges gazdasági növekedés kulcsa a beruházások növekedése. Ehhez
viszont hazánk versenyképességének javítására van szükség. A Köztársaság kormánya arra törekszik, hogy Magyarország vonzó célpont legyen a hazai és külföldi
befektetôk számára, jól szerepeljünk a tôkéért folyó világméretû versenyben.

A kisebb, hatékonyabb állam megteremtése ugyanakkor nem jelenti a fejlesztési
források szûkülését. A költségvetési források, az Európai Unió támogatása, az
állami és magánszféra együttmûködésével megvalósuló beruházások az elkövetkezô években a hazánk történetében legnagyobb fejlesztési program megvalósítását teszik lehetôvé.

AZ EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE
ÉS FENNTARTÁSA
SZIGORÚ KÖLTSÉGVETÉSI
POLITIKÁT FOLYTATUNK.

CSÖKKENTJÜK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HIÁNYÁT.

CSÖKKENTJÜK AZ ÁLLAMADÓSSÁG ARÁNYÁT.

A növekedés csak akkor lehet tartós, csak akkor eredményezheti a polgárok
életszínvonalának növekedését, ha szilárd egyensúlyi feltételeken nyugszik. Ha
a gazdaság nincs egyensúlyban, akkor elôbb-utóbb komoly veszélybe kerül: az állam eladósodik, nem képes ﬁnanszírozni feladatait. Az egyensúlytalanság elôször
csak a költségvetésnek, késôbb azonban minden polgárnak komoly gondokat
okoz. Minden polgárnak az az érdeke, hogy a gazdaság stabil legyen, s a növekvô
életszínvonalat ne fenyegessék az egyensúlytalanságból adódó veszélyek.

A JEGYBANKKAL KÖZÖSEN
VIGYÁZUNK A FORINT
ÉRTÉKÁLLÓSÁGÁRA.

CÉLUNK AZ EURÓ 2010-ES

Ezért a kormány gazdaságpolitikájának második pillére az egyensúlyi feltételek
megteremtése és fenntartása. A kormány fenn kívánja tartani a szigorú és
takarékos költségvetési politikát.

BEVEZETÉSE.

Ez a feltétele annak, hogy csökkenjen az inﬂáció, mérséklôdjön az államháztartás
hiánya és az államadósság hazai össztermékhez mért aránya. Így csökkenthetôk
a kamatok is.
Az állam takarékossága mellett az egyensúly másik forrása a polgárok, a családok
megtakarítása. Bátorítani és ösztönözni kell a jövôre szóló öngondoskodást.
A fokozatosan javuló egyensúly garanciát ad Magyarország számára, hogy
2010-ben bevezethesse a közös európai ﬁzetôeszközt, az eurót.
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EGYSZERÛSÍTJÜK
AZ ÜGYINTÉZÉST
A BEFEKTETÔK SZÁMÁRA.

ÚJ HITELKONSTRUKCIÓKKAL
SEGÍTJÜK A MAGYAR

A Köztársaság kormánya a hosszú távú gazdasági növekedés biztosításáért és
a versenyképesség javításáért kiszámítható, stabil jogi környezetet teremt, konkrét beruházás- és fejlesztésösztönzô programokat indít.

VÁLLALKOZÓKAT.

TÁMOGATJUK A MAGYAR
VÁLLALATOK KÜLFÖLDI
TERJESZKEDÉSÉT.

Bôvítjük és a kis- és közepes vállalkozások számára is elérhetôvé tesszük a fejlesztési adókedvezményeket. Tovább könnyítjük a külföldi befektetôk letelepedését. Egyszerûsítjük az ügyintézést, kiterjesztjük az egyablakos támogatási
rendszert a 10 és 50 millió euró értékû termelô beruházásokra.
A Köztársaság kormánya biztosítja az európai uniós fejlesztési források megszerzéséhez szükséges hazai társﬁnanszírozást. Egyetlen euró sem veszhet
el Magyarország számára. Megvalósítjuk a Nemzeti Fejlesztési Tervben foglaltakat. A kormány kidolgozza a második Európa Tervet, amely a 2007–
2013 közötti idôszakra határozza meg Magyarország fejlesztési irányait az
Európai Unióban.

JAVÍTJUK A KUTATÓMUNKA
FELTÉTELEIT.

FEJLESZTJÜK
AZ IPARI PARKOKAT.

FOLYTATJUK A KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALATOK
TÁMOGATÁSI PROGRAMJÁT.

KIDOLGOZZUK A MÁSODIK
EURÓPA TERVET.

Segítjük a magyar vállalkozások fejlôdését. Folytatjuk és továbbfejlesztjük a kisés középvállalkozások számára beindított támogatási programokat. Támogatjuk
a mûszaki, technológiai fejlesztéseket, a vállalkozások együttmûködési programjait. A Magyar Fejlesztési Bank új hitelprogramokat és konstrukciókat indít a magyar kis- és középvállalatok számára, és tovább segítjük a mikrovállalkozások
hitelhez jutását. Informatikai fejlesztések ösztönzésével erôsítjük a magyar vállalkozások versenyképességét. Új exporthitelezési programokkal segítjük a magyar
vállalatok nemzetközi terjeszkedését és piacszerzését. Pályázati támogatással,
tôkeprogramokkal és hiteleszközökkel támogatjuk a magyar vállalkozások nemzetközi hálózatba szervezôdését.
A Köztársaság kormánya növeli a fejlesztési források decentralizációját. Fejlesztjük az ipari parkokat és a logisztikai központokat. Támogatást adunk a beszállítói
kapcsolatok erôsödéséhez. Versenyképességünk alapja a tudásintenzív gazdaság
kialakulása. Ennek érdekében támogatjuk a tudáscentrumok létrejöttét. További jelentôs kedvezményeket kapnak a kutatási-fejlesztési tevékenységet
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folytatók. Támogatjuk a magyar vállalkozásokat új termékek kifejlesztésében,
elônyösebb technológia vagy innovatív szolgáltatások kidolgozásában. Új kezdeményezésekkel ösztönözzük a vállalati kutatómunkát, támogatjuk új vállalati
kutatói munkahelyek létrehozását és a szoftverfejlesztést.
A Köztársaság kormánya partnerséget kér és ajánl a Magyar Tudományos Akadémiának. A magyar tudomány színvonala, tudósaink ismertsége és elismertsége hazánk fejlôdésének egyik legbiztosabb pontja. A kormány célja, hogy
a tudományra fordított állami támogatás fokozatosan közelítsen az Európai Unióban kialakult átlagos szinthez. A tudomány- és technológiapolitika és a gazdaság igényei között szorosabbra vonjuk a kapcsolatot.
A vállalkozások már 2005-ben a helyi iparûzési adó 50 százalékát vonhatják le
a társasági adó alapjából. A jövôben is lehetôség lesz az újonnan beszerzett, elôállított új gépek, berendezések, kísérleti fejlesztések esetén az 50 százalékos
értékcsökkenési leírás alkalmazására.
Célunk, hogy minél több regionális vállalati központ mûködjön Magyarországon,
támogatjuk a nemzetközi vállalatok szolgáltató központjainak letelepedését.

KISEBB ÉS HATÉKONYABB ÁLLAM
FOLYTATJUK ÉS BEFEJEZZÜK
A PRIVATIZÁCIÓT.

CSÖKKENTJÜK A JÖVEDELEMCENTRALIZÁCIÓT.

ÉSSZERÛSÍTJÜK
AZ ÁLLAMIGAZGATÁST.

A túlzott állami szerepvállalás egyetlen gazdaságnak sem tesz jót. Csak azokat
a feladatokat szabad az államra bízni, amelyeket biztonságosan és hatékonyan
képes ellátni. Magyarországon az állam még mindig számos olyan területen van
jelen, ahol semmi keresnivalója, miközben gyakran nem jut elég pénz, energia
a feladatkörébe tartozó szolgáltatások színvonalas elvégzésére.
A privatizáció folytatatásával és befejezésével közös vagyonunkat az infrastruktúra fejlesztésére csoportosítjuk át. Azok a vállalatok maradnak állami tulajdonban, amelyek nélkülözhetetlenek az állami alapfeladatok ellátásához. A ma
állami tulajdonban lévô, de nem vagy rosszul hasznosított ingatlanokat – ha
az érintettek vállalják a hasznosítást – átadjuk az önkormányzatoknak. Ezzel is
a helyi közösségeket szolgáljuk.
Az állam ma túlzottan bürokratikus, sok helyen pazarló, a központi közigazgatás
túlméretezett. A kormány lépéseket tesz ennek megváltoztatására. Csökkenti az
állami túlköltekezést, és karcsúsítja a bürokráciát. Az esélyteremtô és hatékony
államhoz takarékos igazgatás illik.
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A Köztársaság kormányának törekvése, hogy az állam a nemzetgazdaság jövedelmébôl minden évben egyre kevesebbet vonjon el. Így kap nagyobb teret
a vállalkozás és a kezdeményezés.

ÉPÜLÔ MAGYARORSZÁG
Magyarországon sokan próbálnak mesterséges megosztottságot teremteni az
ország keleti és nyugati része, Budapest és a vidék, a kis- és nagy települések
között. A Köztársaság kormánya mindezt visszautasítja. Egyetlen Magyarország
létezik, amelynek részei a fôváros, a megyeszékhelyek, a kisebb városok s a községek egyaránt. Magyarország minden polgára egyenlô – függetlenül attól, hol
lakik. A Köztársaság kormánya számára ezért egyaránt fontos a fôváros, minden térség és település fejlôdése.

FEJLESZTJÜK A TÖMEGKÖZLEKEDÉST.

HOZZÁJÁRULUNK AZ
ÚTFELÚJÍTÁSOKHOZ.

ÉPÍTJÜK A 4-ES METRÓT.

SEGÍTJÜK A TELEPÜLÉSEKET
AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK

A Köztársaság kormánya minden támogatást megad Budapestnek ahhoz, hogy
gazdasági, kulturális, tudományos és turisztikai szempontból Európa egyik legdinamikusabban fejlôdô fôvárosává, a régió központjává váljon. A kormány maga
is felelôsséget vállal a fôváros számára legfontosabb, országos kisugárzású fejlesztések megvalósításában.

ELNYERÉSÉBEN.

FEJLESZTJÜK A NAGYVÁROSOK
INFRASTRUKTÚRÁJÁT.

MEGÉPÍTJÜK A CIGÁNDI
VÍZTÁROZÓT, ELKEZDJÜK
A TISZAROFFI TÁROZÓ ÉPÍTÉSÉT.

Ebben a ciklusban évtizedes lemaradást törlesztve elkezdjük építeni a 4-es
metrót. A metróépítést a fôváros és a Köztársaság kormánya közösen ﬁnanszírozza. Fejlesztjük a tömegközlekedést. Nekilátunk a csepeli szennyvíztisztító
építésének. Folytatjuk az M0-ás körgyûrû építését, ezzel együtt az északi
Duna-híd megvalósítását.

MODERNIZÁLJUK
A MEZÔGAZDASÁGOT.

KIHASZNÁLJUK AZ UNIÓS
TÁMOGATÁSOKAT.

A tömegközlekedés komoly gondot jelent, nem csupán Budapesten, hanem
valamennyi magyar városban. A kormány szándéka, hogy nem hagyja magára
a településeket a városi tömegközlekedés ﬁnanszírozásakor. A Köztársaság kormányának célja, hogy az európai modellnek megfelelôen a városi tömegközlekedés költségeit méltányos megosztásban az utas, az önkormányzat és a központi
költségvetés viselje.
Fontos és sürgetô feladat a települések útjainak felújítása. A kormány országos
programot indít, amelynek keretében az önkormányzati utak burkolatának tartós
felújításához az állam minden önkormányzati forinthoz hozzátesz még egyet.
Magyarország jóléti, gazdasági, infrastrukturális, kulturális és még megannyi szempontból sokszínû képet mutat. A fôváros, amelynek magának
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is vannak gazdag és mostohább helyzetû kerületei, egészében gyorsan
fejlôdik, miként számos régió, ezen belül is elsôsorban a városok. Az
ország más részei azonban lemaradtak a fejlôdésben, jelentôs térségek
leszakadtak. Ez a helyzet méltánytalan és indokolatlan. A változást több
állami pénzzel és decentralizált döntéshozatallal gyorsítjuk meg. Az autópályák, autóutak építésével, a szélessávú internethálózat kiépítésének
támogatásával elérhetôbbé és vonzóbbá teszünk sok, ma még „távoli”
térséget a befektetôk számára. Összefogás a régiókban, a megyékben, a kistérségekben. Céltudatos kezdeményezések, amelyeket ösztönöz és támogat
a Köztársaság kormánya és az Európai Unió is. Így érhet el a fejlôdés a Köztársaság minden polgárához.
Folytatjuk a Tisza és mellékfolyói árvízvédelmét biztosító Vásárhelyi-terv megvalósítását, megépítjük a cigándi tározót, és elkezdjük a tiszarofﬁ tározó építését.
Ez a program több mint árvízvédelem, a hozzá csatlakozó környezetvédelmi, mezôgazdasági programokkal együtt valójában az elmúlt másfél száz év legnagyobb
szabású vidékfejlesztése, amely az itt élô másfél millió ember számára teremt
jobb életkörülményeket és foglalkoztatási lehetôséget.
Folytatjuk az agrárgazdaság modernizálását, hogy a versenyképes, exportorientált
gazdasággal a mezôgazdaságból élôk életminôsége javuljon. Tovább erôsítjük a
termelôk önkéntes szervezôdéseit, érdekvédelmi szervezeteit és azok együttmûködését. Maximálisan kihasználjuk az uniós támogatásokat.
Folytatjuk mûemlék gyógyfürdôink felújítását, a fôvárosban és vidéken egyaránt.
Világörökségi helyszíneink, történelmi városaink turisztikai vonzerejét uniós források bevonásával javítjuk. Továbbvisszük a megkezdett programokat a Balaton
és környékének fejlesztése érdekében.

A 21. SZÁZAD INFRASTRUKTÚRÁJA
MEGÉPÍTJÜK AZ
AUTÓPÁLYÁT NYÍREGYHÁZÁIG.

MEGÉPÍTJÜK AZ
AUTÓPÁLYÁT DEBRECENIG.

MEGÉPÍTJÜK AZ

A Köztársaság kormánya elkötelezett, hogy végigviszi a 2002-ben elindított
autópálya-építési programot. Így biztosítható, hogy az érvényesülés egyenlô
esélyekre épüljön. Így érhetô el, hogy a lehetôségeket illetôen is csökkenjen
a távolság Magyarország különbözô részei között. Így teremtôdik lehetôség az
érvényesülni vágyóknak.

AUTÓPÁLYÁT SZEGEDIG.

Az autópálya-építési program folytatásával több millió embernek válhat
valamivel könnyebbé az élete. Elkészül az autópálya Nyíregyházáig, Deb16

recenig, Szegedig, Miskolcig, Dunaújvárosig, megtervezzük és ütemezzük
a 6-os út folytatását. Továbbépítjük az autópályát a Balaton déli részén.
Folytatjuk az M0-ás körgyûrû építését. A gyorsforgalmi utak mellett folyamatosan fejlesztjük Magyarország fô- és mellékúthálózatát. A vasúti törzshálózat egyötödén növeljük a pályasebességet, ezáltal gyorsabbá válik a
személyszállítás és az árufuvarozás. A kormány az agglomerációban élô
polgárok közlekedésének megkönnyítése érdekében összehangolja az elôvárosi és a helyi tömegközlekedést. Könnyebbé válik a nagyvárosokba vasúttal
bejárók élete.
Folytatjuk a négy és öt számjegyû utak, valamint az önkormányzati bekötôutak
építését. Támogatjuk az önkormányzatok segítségével a települések, különösen
a zsáktelepülések közötti hiányzó útszakaszok építését.

MEGÉPÍTJÜK AZ
AUTÓPÁLYÁT DUNAÚJVÁROSIG.

MEGÉPÍTJÜK AZ
AUTÓPÁLYÁT
A DÉL-BALATONNÁL.

FOLYTATJUK AZ
M0-ÁS KÖRGYÛRÛ ÉPÍTÉSÉT.

MODERNIZÁLJUK A VASÚTI
TÖRZSHÁLÓZAT EGYÖTÖDÉT.

JAVÍTJUK A HÁTRÁNYOS
HELYZETÛ KISTÉRSÉGEK
ELÉRHETÔSÉGÉT.

MUNKAHELY, MUNKAHELY, MUNKAHELY
A munka megélhetést, biztonságot és önbecsülést ad. Az egyéni érvényesülés feltétele. Tizenöt évvel a rendszerváltás után Magyarországon ma még
mindig sokan élnek bizonytalanságban. Ez a bizonytalanság a munka elvesztésének, a munkahely megtartásának bizonytalansága. Magyarországon még
mindig nagyon alacsony a foglalkoztatottság mértéke. Ezért a kormány gazdaságpolitikájának egyik központi eleme a munkahelyteremtés, a munkához
jutás segítése.

JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL
TÁMOGATJUK A FIATALOK ELSÔ
MUNKAHELYHEZ JUTÁSÁT.

JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL
ÖSZTÖNÖZZÜK A GYESRÔL
VISSZATÉRÔ ANYÁK
FOGLALKOZTATÁSÁT.

JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL

Magyarországon az elmúlt két évben több mint kétszázezer új munkahely létesült. A munkanélküliség alig fele az európai uniós átlagnak. Ugyanakkor
a közvélemény most szembesül azzal a természetes folyamattal, amely minden

TÁMOGATJUK AZ 50 ÉVESNÉL

fejlett piacgazdasággal rendelkezô országnak sajátja: egyszerre van jelen
a gyárbezárás, elbocsátás és az új munkahelyek létrejötte, egyes területeken
és szakmákban a munkaerôhiány, máshol a munkanélküliség. Az elmúlt két év
mérlege pozitív: több tízezerrel nôtt a munkába állók száma. A Köztársaság kormánya tudja, mi a teendôje, ezért:

MAL ÖSZTÖNÖZZÜK

IDÔSEBBEK FOGLALKOZTATÁSÁT.

A VILÁG-NYELV PROGRAM-

A NYELVTANULÁST A FIATALOK,
ADÓKEDVEZMÉNYEKKEL PEDIG
A FELNÔTTEK KÖRÉBEN.

FOLYTATJUK A TÁVMUNKAPROGRAMOT.

• ösztönzi és támogatja a beruházásokat, hogy minél több
munkahely jöjjön létre;
• segíti a munkát keresôket, hogy több tudással, jobb
felkészültséggel versenyezhessenek;
• kedvezményekkel ad esélyt azoknak, akik helyzetüknél
fogva hátránnyal indulnak.
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Célunk, hogy a lehetô legtöbb embernek legyen munkája és tisztes megélhetése. A ciklus végére családok újabb tízezrei támaszkodhatnak biztos állásra,
kiszámítható jövedelemre.
A nagyvállalatoktól a kisvállalkozásokig új adókedvezmények széles skáláját biztosítjuk a foglalkoztatást bôvítô fejlesztésekhez. A tételes egészségügyi hozzájárulás fokozatos megszüntetése és a személyi jövedelemadó csökkentése is
enyhíti a vállalatok bérterheit.
A Köztársaság kormánya az oktatási és szakképzési rendszer korszerûsítésével,
a munkaadókkal folytatott párbeszéddel biztosítja, hogy egyre több embernek
legyen keresett, versenyképes tudása. A keresett szakmákban felnôttkorban
is ingyenessé tesszük az elsô szakma, ötven év felettiek esetében a második
szakma megszerzését. A munkaerôpiacon való helytállás, a folyamatos képzés érdekében továbbfejlesztjük a felnôttképzés és a korszerû szakképzés
intézményrendszerét.

A ﬁatalok, a gyermeknevelésbôl visszatérôk mellett ma a leghátrányosabb munkaerô-piaci helyzetben a munkahelyüket idôsebb korban elvesztôk állnak. Az ô támogatásukat szolgálja, hogy a jövôben szintén jelentôs járulékkedvezményre pályázhat az a munkáltató, aki 50 éven felüli, tartósan munkanélkülit alkalmaz.
Az egészség megôrzése, a betegségek megelôzése fontos feltétele a helytállásnak
a munkaerôpiacon. Ezt a kormány prevenciós programok támogatásával segíti.
A célzott járuléktámogatások mellett a személyi jövedelemadó csökkenése és
a társasági, valamint iparûzési adó új kedvezményei is a foglalkoztatottság bôvítésére ösztönzik a vállalkozókat.

A Köztársaság kormánya egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy munkahelyet
biztosítson a tanulmányaikat befejezô ﬁatalok számára. Átfogó programot indítunk a ﬁatalok elhelyezkedésének segítésére. Ennek részeként a pályakezdô
ﬁatalt foglalkoztató munkaadók 9 hónapig 50 százalékos járulékkedvezményt
kapnak. Bevezetjük a gyakornoki rendszert, és a közszolgálatban lehetôséget
teremtünk ösztöndíjas foglalkoztatásra.
A családos ﬁatalok helyzetét könnyíti, hogy 50 százalékos járulékkedvezményt
kapnak azok a munkáltatók is, akik gyesrôl, gyedrôl visszatérô édesanyákat
foglalkoztatnak. Nekik nyújt segítséget az is, hogy a részmunkaidôben foglalkoztatottak után a munkáltatónak már az idén nem a teljes, hanem csak az
idôarányos tételes egészségügyi hozzájárulást kell megﬁzetnie.
Szintén az érvényesülést szolgálja a nyelvtanulás ösztönzése, a legﬁatalabbak
körétôl az idôsebbekig. A Világ-Nyelv program keretében minél több gyermek
és ﬁatal számára biztosítjuk az idegen nyelvtudás elsajátítását: a 9. évfolyamon
indítható intenzív nyelvi elôkészítô évfolyammal, az új nyelvi érettségivel és
a felnôttek nyelvtanulását segítô adókedvezménnyel.
Bôvítjük a nappali ellátásokat biztosító intézményrendszert, hogy a kisgyermekes
szülôk, illetve a tartósan beteg, fogyatékkal élô családtagot gondozók is
munkába állhassanak. Folytatjuk a távmunkaprogramot. Továbbfejlesztjük az
állásközvetítési rendszert.
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IGAZSÁGOS KÖZTÁRSASÁG
Magyarország ma szabad, de igazságtalan. A Köztársaság kormánya igazságosabbá kívánja tenni Magyarországot, és újra érvényesíteni akarja a szolidaritás
értékeit. Megszüntetjük azt a helyzetet, hogy a közösen beﬁzetett adóforintokból
is az kap többet, akinek több van. Az igazságosság és a szolidaritás elveit a
kormányzás minden területén érvényesíteni fogjuk, de kiemelten kezeljük a közteherviselésben, a gyermekek támogatásában és az otthonteremtésben.
Magyarország ma szabad ország, ahol minden ember egyenlônek születik, de
nem mindenki vág neki egyenlô esélyekkel az életnek. Születési hely, családi
háttér, nem, származás még mindig gyakran többet számít, mint a tehetség,
a tudás, a szorgalom. Ezért a Köztársaság kormánya elsôdleges feladatának
tekinti az esélykülönbségek csökkentését.
Az esélyegyenlôség feltétele a nyomor megszüntetése, a szegénység visszaszorítása. Ma Magyarországon még mindig sokan érzik vesztesnek magukat, túl
sok család számára okoz gondot a havi számlák kiﬁzetése, túl sok gyermek tehetsége vész kárba a szülôk megélhetési gondjai miatt, túl sok ember számára
meghatározó a létért folyó mindennapos küzdelem. Ôk önhibájukon kívül lettek
a piacgazdaság, a verseny számkivetettjei, szorulnak segítségre.
A Köztársaság kormánya felelôsséget érez minden egyes kilátástalan, helyzetben
élô, nélkülözô állampolgárért. Számukra az esélyegyenlôség megteremtésének
elsô lépése a konkrét segítségnyújtás.
Kiemelt célunk a társadalmi igazságtalanságok felszámolása. Támaszt adunk
a szükségben élôknek, segítjük a ma még gondokkal küzdôk felzárkózását,
erôsítjük a középosztályt, és bôvítjük öngondoskodásuk lehetôségeit, a jómódúaktól pedig – miközben az adók csökkentésével nagyobb lehetôséget biztosítunk
számukra – nagyobb felelôsséget várunk el. Célunk, hogy a gyermekeknek védelmet nyújtsunk a kiszolgáltatottság ellen, a nyugdíjasoknak biztosítsuk a méltóságteljes öregkort, a segítséggel, fogyatékkal élô embertársainknak megteremtsük
a teljes értékû élet esélyét, a falvakban élô, kis jövedelmû embereknek tisztes
megélhetést teremtsünk. Roma honﬁtársainknak az integráció lehetôségét és
a diszkriminációmentességet biztosítjuk a munkalehetôség és a tudás megszerzésén, kultúrájuk ápolásán és a szociális támogatáson keresztül.
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IGAZSÁGOSABB KÖZTEHERVISELÉS
ÉS ALACSONYABB ADÓK
Méltányosabbá és igazságosabbá tesszük a közteherviselést. Csökkentjük a polgárok és a vállalkozások adóterheit. Egyszerûsítjük az adórendszert, s határozott lépésekkel mindenki számára átláthatóbbá és világosabbá tesszük az adózás rendjét.

BEVEZETJÜK A KÉTKULCSOS
SZJA-T, CSÖKKENTJÜK
AZ ADÓTERHEKET.

BEVEZETJÜK A BANKADÓT.

Bevezetjük a kétkulcsos személyi jövedelemadót, ezzel már 2005-ben százmilliárd
forinttal több marad az adóﬁzetôknél. Az új személyi jövedelemadó rendszer
nem csupán több pénzt hagy az állampolgároknál, nem csupán egyszerûsíti
az adózást, de a korábbinál igazságosabbá is teszi a közteherviselést. Jövôre
elsôsorban az átlagos és átlag alatti keresettel rendelkezôk terhei csökkennek,
és az elkövetkezô években a további adócsökkentésekkel elérjük, hogy az átlagﬁzetésnek ne legyen olyan része, amely a legmagasabb kulcs szerint adózik.

MEGTARTJUK ÉS TOVÁBBFEJLESZTJÜK AZ EVÁT.

CSÖKKENTJÜK A JÓMÓDÚAK
ADÓKEDVEZMÉNYEIT.

Indokolatlan, hogy olyanok részesüljenek adókedvezményekben, akik erre
nem szorulnak rá. Ezért korlátozzuk annak a lehetôségét, hogy a személyi jövedelemadó ﬁzetését csökkentô számos adókedvezmény a legmagasabb jövedelmûek számára is lehetôséget adjon közterheik mérséklésére. A jövôben évi
6 millió forint jövedelem felett – a gyermeket és a fogyatékkal élôk támogatását
célzó kedvezmény kivételével – nem lesz lehetôség ezek igénybevételére. Ezzel
komoly lépéseket teszünk a méltányosabb és igazságosabb közteherviselés felé.
Folyamatosan csökkentjük a vállalkozások adó- és járulékterheit. Az eva bevezetése komoly segítség volt a vállalkozói szféra számára. Megtartjuk és továbbfejlesztjük ezt az adónemet. Az igazságosabb közteherviselés jegyében ugyanakkor 2005-ben és 2006-ban a bankoknak a többi vállalkozásnál magasabb
adóbeﬁzetést kell vállalniuk.

IGAZSÁGOSABB GYERMEKTÁMOGATÁS
Megszüntetjük azt az igazságtalanságot, hogy a családi adókedvezményt ma
csak a magasabb adóköteles jövedelemmel rendelkezô családok tudják teljes
egészében igénybe venni. Közös adóforintjainkból ma még azok kapnak többet,
akiknek amúgy is több jut. Viszont egyáltalán nem részesülnek belôle a leginkább nélkülözôk. A Köztársaság kormánya több lépésben megszünteti azt az
igazságtalanságot, hogy a legnehezebb körülmények között élô gyermekek kevesebb támogatást kapnak, mint jómódú társaik.

TÖBBLETTÁMOGATÁST KAPNAK
A LEGNEHEZEBB KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT ÉLÔ GYERMEKEK.

NYOMASZTÓ MEGTERHELÉS
NÉLKÜL SZEREZHET MINDEN
GYERMEK HASZNÁLHATÓ
TUDÁST AZ ISKOLÁKBAN.
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FOLYTATJUK A BERUHÁZÁS
A XXI. SZÁZAD ISKOLÁJÁBA
PROGRAMOT.

KITERJESZTJÜK A BIZTOS

Folytatjuk a rászorulók támogatását a rendszeres gyermekvédelmi támogatással,
az ingyenes tankönyvellátás, az ingyenes óvodai és bölcsôdei étkezés biztosításával. Elérjük, hogy a közpénzekbôl a legnehezebb körülmények között élô
gyermekek kapjanak többet a közös kasszából.

KEZDET PROGRAMOT.

FOLYTATJUK A GYERMEKEK
JOGAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ
FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNYT,
ÉS VÉDJÜK A GYERMEKEKET
A CSALÁDON BELÜLI

A gyermek az elsô. A Köztársaság kormánya eltökélt abban, hogy a gyermekeknek egyenlô esélyt biztosítson késôbbi boldogulásuk érdekében. A gyermekneveléshez nyújtott közvetlen támogatások igazságosabbá tétele mellett számos más eszközzel csökkentjük az esélykülönbségeket.

Segítséget nyújtunk azoknak a ﬁatal pároknak elsô önálló otthonuk megteremtéséhez, akik – bár vállalni tudnák a hiteltörlesztés terheit – megfelelô háttér
híján nem rendelkeznek az induláshoz szükséges önerôvel. Az állam a 30 éven
aluli ﬁatal párok lakásvásárlásához hitelgaranciát biztosít, így már minimális önerôvel lehetôségük nyílik az önálló otthon megteremtésére.Ezenfelül a ﬁatal, már
gyermeket nevelô, szerényebb jövedelmû pároknak, amelyek nem tudnak jelentôs
hiteltörlesztést vállalni, az olcsóbb, használt lakás megvásárlásához is biztosítjuk
az egyébként csak új lakás megvásárlásához járó szociálpolitikai támogatás felét.
Ennek révén akár saját megtakarítás nélkül is önálló otthon teremthetô.

ÖSZTÖNÖZZÜK A LAKÁSOK
BÉRBEADÁSÁT, LAKBÉRTÁMOGATÁST BIZTOSÍTUNK.

FOLYTATJUK A REMÉNYTELEN
HELYZETBE KERÜLT CSALÁDOK
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁLÁSÁT.

SEGÍTSÉGET ADUNK AHHOZ,
HOGY A CSALÁDOK NE VESZÍTSÉK
EL OTTHONUKAT.

BÁNTALMAZÁSTÓL.

FOLYTATJUK
A SULITEJ PROGRAMOT.

NAGYOBB ÉS TÖBBFÉLE
TÁMOGATÁSSAL SEGÍTJÜK
A FIATALOK ELSÔ LAKÁSÁNAK
MEGSZERZÉSÉT.
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Az oktatás modernizálása nélkül nem lehet eredményesen küzdeni olyan társadalmi
problémák ellen, mint a munkanélküliség, a hátrányos helyzetû régiók leszakadása
vagy a kirekesztés. Célunk, hogy minden gyermek használható tudást szerezzen az
iskolákban. Csökkentjük a gyermekek túlterheltségét, és hangsúlyosabbá tesszük az
alapkészségek fejlesztését. Ennek eszköze az alsó tagozat elsô három évfolyamán
a szöveges értékelés bevezetése és a buktatás megnehezítése, valamint az alapozó
szakasz meghosszabbítása az általános iskola elsô hat évfolyamán. Az elfogadott új
Nemzeti Alaptantervnek megfelelôen folytatjuk az oktatás tartalmi megújítását.

A legnehezebb helyzetben lévôk számára – az önkormányzatokkal együttmûködve –
új lakbér-támogatási rendszert indítunk. Az önkormányzatok szociális bérlakásainak számát növelheti, hogy jelentôs kedvezményt kapnak a lakásukat az
önkormányzatnak bérbeadók. Folytatjuk a reménytelen helyzetbe került családok adósságának rendezését. Folytatjuk a panelfelújítási programot.

Tovább visszük a Beruházás a XXI. század iskolájába programot, felújítjuk,
a versenyképes tudás megszerzésére alkalmassá tesszük az iskolákat és oktatási épületeket. Folytatjuk a Sulitej programot. Kiterjesztjük a Biztos Kezdet
programot, amelynek célja az egészségügyi, gyermekjóléti, oktatási szolgáltatások eljuttatása a legrosszabb helyzetben lévô családoknak.

A Köztársaság kormánya hisz a nemzedékek közötti összefogásban. Meg kell teremtenünk a békés, nyugodt idôskor lehetôségét. A mindenkori kormányok tartoznak a
nyugdíjasoknak. A Köztársaság kormánya folytatja e társadalmi adósság törlesztését.

MÉG IDÉN SOR KERÜL

FOLYTATJUK A 13. HAVI

Folytatjuk a gyermekek jogairól szóló tájékoztató-felvilágosító kampányt. Fellépünk a családon belüli erôszak ellen, amelynek áldozatai többségükben gyermekek és nôk. Sürgôsen meg kell változtatnunk azt a szemléletet, hogy a bán-

Az értékállóság megôrzésén túl emeljük a nyugdíjak vásárlóértékét is. A nyugdíjtörvény elôírásainak megfelelôen, a tervezettnél magasabb fogyasztói áremelkedés miatt még ebben az évben sor kerül a nyugdíjak kiegészítô emelésére,
és emelkedik az özvegyi nyugdíj is. Idén novemberben 54. heti, jövôre már
55. heti, 2006-ban pedig teljes egyhavi többletnyugdíj illet meg minden idôs

talmazottaknak kelljen menekülniük, s a törvények nem nyújtanak megfelelô
védelmet a bántalmazókkal szemben.

embert. A téli magasabb rezsiterhek enyhítése érdekében a többletjárandóság
felét, ahogy idén, jövôre is már tavasszal megkapják a nyugdíjasok.

IGAZSÁGOSABB OTTHONTEREMTÉSI POLITIKA

A legnehezebb körülmények között élô s önerôbôl jövedelmüket kiegészíteni
képtelen idôs emberek iránti felelôsségbôl még ebben a kormányzási ciklusban
emeljük a 75 éven felüli, egyedülálló idôsek támogatását.

A Köztársaság kormányának új otthonteremtési politikája azokat támogatja,
akiknek valóban szükségük van segítségre. A befektetési célú lakásvásárlók helyett
a ﬁatalok és a pályakezdôk elsô otthonának megszerzését támogatjuk. De segítünk
azoknak is, akik még így sem engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást. Azokról
sem feledkezünk meg, akik hátrányos helyzetû régióban élnek, vagy nem tudják
ﬁzetni a magas kamatokat. A cél, hogy egyetlen ember se maradjon fedél nélkül.

AZ IDÔSEK MEGBECSÜLÉSE
A NYUGDÍJAK KIEGÉSZÍTÔ
EMELÉSÉRE, AZ ÖZVEGYI
NYUGDÍJ EMELÉSÉRE.

NYUGDÍJ KIFIZETÉSÉT.

NÖVELJÜK A 75 ÉVEN FELÜLI,
EGYEDÜLÁLLÓ IDÔSEK
TÁMOGATÁSÁT

ESÉLY A FALUNAK ÉS A MAGYAR VIDÉKNEK
A mai Magyarország egyik égetô társadalmi problémája a falvak elnéptelenedése,
a falun élôk gyakran kilátástalan helyzete. Ez a folyamat azzal a veszéllyel jár,

BERUHÁZÁSÖSZTÖNZÔ
PROGRAMOKAT INDÍTUNK AZ
ELMARADOTT TÉRSÉGEKBEN.
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KITERJESZTJÜK A SZOCIÁLIS
FÖLDPROGRAMOT ÉS A FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI
SZOLGÁLATOT.

hogy elveszítjük egyik legnagyobb nemzeti, kulturális kincsünket. A magyar falu
megmentése nemcsak nemzeti hagyományaink és kultúránk egy fontos részének
megôrzését, hanem egy életmód fennmaradásának esélyét teremti meg.

A segítséggel élôk életminôségének javítása érdekében folytatjuk az akadálymentesítési programot, biztosítjuk, hogy minél több középület és szolgáltatás
elérhetô legyen a fogyatékkal élôk számára is.

A Köztársaság kormánya beruházásösztönzô programokat indít az elmaradott térségekben, hogy minél több munkalehetôséget adjunk az ott élôknek. Kiterjesztjük a
szociális földprogramot és a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatot. Új, egységes
szövetkezeti törvényt dolgozunk ki. A modern szövetkezet segítség a vidéknek: szövetkezés nélkül a családi gazdálkodás is kiszolgáltatottá válik a piacon. Az új szövetkezeti törvény is lehetôség, hogy védjük a falun élô, kis jövedelmû lakosságot.
Támogatjuk a 20 és 40 év közötti ﬁatalok vállalkozásainak beindítását falun,
folyamatosan segítjük ôket a versenyképes, modern ismeretek megszerzésében.
Továbbfejlesztjük azokat a kormányzati programokat, amelyek a falvakban élôk
életkörülményeinek javítását, az elvándorlás megállítását célozzák.

Emelt szintû ellátást biztosítunk azoknak a családoknak, amelyek súlyosan
fogyatékos gyermeket vagy felnôttet gondoznak.

FOGLALKOZTATÁSI
PROGRAMOKAT INDÍTUNK
A FOGYATÉKKAL ÉLÔKNEK.

ÚJ, EGYSÉGES SZÖVETKEZETI
TÖRVÉNYT DOLGOZUNK KI.
TÁMOGATJUK A FIATAL
GAZDÁLKODÓK ÖNÁLLÓ
MEZÔGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSÁNAK BEINDÍTÁSÁT.
SEGÍTJÜK A MAGYAR
AGRÁRGAZDÁLKODÓKAT
A MODERN GAZDASÁGI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉBEN.
TÁMOGATJUK A VIDÉKI
JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETÔSÉGEK BÔVÍTÉSÉT.
FOLYTATJUK A FALUFEJLESZTÉSI, FALUFEL-

VALÓDI EGYENLÔSÉG A NÔKNEK

ÚJÍTÁSI PROGRAMOT.

GYAKORLATTÁ VÁLTOZTATJUK
AZ „EGYENLÔ MUNKÁÉRT
EGYENLÔ BÉRT” ELVÉT.

OLYAN FELTÉTELEKET
TEREMTÜNK, HOGY
A NÔKNEK NE KELLJEN
KÉNYSZERÛEN VÁLASZTANIUK
A GYERMEKVÁLLALÁS ÉS
A KARRIER KÖZÖTT.

Hazánkban ma minden olyan fontos törvény érvényben van már, amely az unió
országaiban a nôk egyenlô bánásmódhoz való jogát biztosítja. Ez azonban még
nem jelenti azt, hogy a nôk ma a férﬁakkal azonos esélyeket kapnak az elhelyezkedéskor, a karrierépítésben. A nyílt és rejtett diszkrimináció számos formája létezik
társadalmunkban. A Köztársaság kormányának célja, hogy valódi egyenlôséget
teremtsünk a nôknek: az „egyenlô munkáért egyenlô bért” ne maradhasson pusztán
elv, hanem váljon gyakorlattá; senkit ne utasíthassanak vissza álláskereséskor, amiért
még nincs vagy amiért már van kisgyermeke. Az ellátórendszer, a munkalehetôségek
szélesítésével teremtsünk olyan feltételeket, hogy a nôknek ne kelljen kényszerûen
választaniuk a gyermekvállalás és a karrier között.

A TELJES ÉRTÉKÛ ÉLET ESÉLYE
A SEGÍTSÉGGEL ÉLÔKNEK
FOLYTATJUK AZ
AKADÁLYMENTESÍTÉST.

EMELT SZINTÛ ELLÁTÁST
BIZTOSÍTUNK A
FOGYATÉKOSOKAT GONDOZÓ
CSALÁDOKNAK.
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Korszerûsítjük a csökkent munkaképességûek foglalkoztatásának támogatási
rendszerét, biztosítva e jelentôs támogatás mainál hatékonyabb, az érintettek
munkába bekapcsolódását segítô felhasználását.

EGYENLÔ ESÉLYEK A ROMÁKNAK
A Köztársaság kormánya elutasít mindenféle rasszizmust és kirekesztést. Az elvi elkötelezettség mellett gyakorlati lépéseket is teszünk a diszkrimináció és
az elôítéletesség miatt hátrányos helyzetben élô honﬁtársaink, a romák integrációjának érdekében. Folytatjuk azt a törekvést, amely az esélyteremtést és
a diszkriminációmentességet biztosítja roma honﬁtársaink számára az oktatás,
a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és a kultúra terén.

FOLYTATJUK AZ INTEGRÁCIÓS
PROGRAMOKAT AZ OKTATÁSBAN.

A TOLERANCIA AZ EGÉSZSÉGÉRT
PROGRAM KERETÉBEN JAVÍTJUK
AZ EGÉSZSÉGÜGY BEFOGADÓKÉSZSÉGÉT.

KÉPZÉSSEL, TANÁCSADÁSSAL,

Folytatjuk az integrációs programokat az oktatásban. Integrációs normatívával
ösztönözzük az iskolákat, hogy ne külön osztályokban, hanem integráltan
oktassák a roma és a nem roma gyerekeket. Az Utolsó-Padból program segítségével elérjük, hogy az indokolatlanul fogyatékosnak minôsített gyerekek
visszakerüljenek a normál tantervû osztályokba. Pedagógus-továbbképzési program segíti a tanárokat a befogadó oktatási módszerek használatában.

KÖZMUNKAPROGRAMOKKAL
SEGÍTJÜK A ROMÁK MUNKÁHOZ
JUTÁSÁT.

A Tolerancia az egészségért program keretében javítjuk az egészségügy befogadó készségét, hogy a kórházakban, rendelôkben ne szenvedjenek hátrányt
roma honﬁtársaink. Speciális képzési, tanácsadási, elhelyezési programokkal támogatjuk roma honﬁtársaink munkaerô-piaci beilleszkedését. Támogatjuk a roma
kultúra terjedését és megismertetését.

Az esélyek egyenlôsége azok számára a legfontosabb, akik életüket csak segítséggel tudják leélni. A Köztársaság kormánya számára az esélyegyenlôség nem
más, mint a minél teljesebb értékû, minél önállóbb élet lehetôsége. S azok
számára, akik állandó gondozásra szorulnak, a gondviselô család támogatása
jelentheti a könnyebb, boldogabb élet lehetôségét. Minden társadalom erkölcsi
kötelessége, hogy tegyen a segítségre szorulókért.
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MODERN ÉS DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁG
Magyarország ma szabad, de egyenlôtlenül fejlett. A társadalmi igazságtalanságok orvoslása mellett a Köztársaság kormányának másik fô törekvése Magyarország modernizálása. Az elmúlt két évben számos olyan program indult,
amely örökölt lemaradásunk behozását célozta. Épülnek az utak, szépülnek városaink, egyre többen járnak egyetemre, egyre többen használják az internetet.
De még messze vagyunk a magyar polgárok elvárásaitól és az Európai Unió
színvonalától. Ezért a modernizációt, a fejlesztést fel kell gyorsítanunk.
Magyarország polgárai gyakran nem érzik magukénak a Köztársaságot. Szembesülnek az intézmények, a bürokrácia ésszerûtlenségeivel, a hatalommal való
visszaéléssel, és gyakran gondolják úgy, hogy az ôket érintô döntések a fejük
felett, a beleszólás lehetôsége nélkül születnek. Márpedig a Köztársaság csak
akkor lehet erôs, ha polgárai bíznak a demokratikus intézményekben, biztonságban érzik magukat, és úgy érzik: az állam és hivatalai vannak ôértük, és
nem fordítva.
A Köztársaság kormánya tiszteletben tartja a lelkiismereti szabadságot, az
emberek hitbéli meggyôzôdését. Megkülönböztetés nélkül biztosítja a hitélet
szabad gyakorlásának feltételeit. A Köztársaság kormánya számít az egyházakra,
és támaszkodik erkölcsi, nevelô, kulturális, oktatási és szociális tevékenységükre
és támogatja ôket.
Nemzetünk szerves részének, egyenrangú tagjának tekintjük a hazai nemzeti kisebbségeket. Kultúrájuk, hagyományaik, anyanyelvük ápolása az egész országot
és a teljes nemzetet gazdagítja. Kapcsolataik anyaországaikkal Magyarország számára érdek és elôny. A Köztársaság kormánya kezdeményezi a kisebbségek parlamenti képviseltének biztosításához szükséges politikai egyetértés kialakítását.
A kormány elkötelezett a polgárok demokráciába vetett bizalmának erôsítése
iránt. Ennek fontos lépése a bürokrácia visszaszorítása, az olcsóbb és hatékonyabb államigazgatás kiépítése, a párhuzamosságok megszüntetése, az ügyfélbarát szemlélet általánossá tétele. A kormány hatékony intézkedéseket tesz
a korrupció visszaszorítása érdekében. Törekszik arra, hogy a döntések az emberekhez közelebb szülessenek meg. Ezért erôsítjük az önkormányzatiságot, és
folytatjuk a decentralizációt. A polgárok biztonságának megerôsítése érdekében
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szükség van a közrend és a vagyonbiztonság javítására, az igazságszolgáltatás
függetlenségének garantálására, az ítélkezés felgyorsítására.
Célunk a 21. századi infrastruktúra fejlesztése, a tudásalapú társadalom építése.
Célunk a demokráciába vetett bizalom erôsítése, az olcsó és szolgáltató állam
kialakítása, az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálása – vagyis
a hétköznapi demokrácia megteremtése.

SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM
A Köztársaság polgárai adóforintjaikért joggal várnak kevesebb bürokráciát,
jobb szolgáltatásokat az államtól. A mai bürokráciát le kell építeni; az állami
pazarlást meg kell szüntetni.

FELLÉPÜNK A KORRUPCIÓ ELLEN.

A leghatározottabban fellépünk a korrupció ellen, és bezárjuk a jogi kiskapukat
az ügyeskedôk elôtt. Átvilágítjuk az államigazgatást, megszüntetjük a párhuzamosságokat, ésszerûsítjük az ügyintézést – olcsóbbá tesszük az államot. Az
ügyfélbarát hatóság koncepciója keretében létrehozzuk a hivatali egyablakos
rendszert. Megalkotjuk a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Kartát. Bôvítjük az okmányirodai hálózatot. Folytatjuk a Nép Ügyvédje programot, hogy azok is jogi
védelemben részesüljenek, akik azt nem tudják megﬁzetni. Két új ítélôtáblát
hozunk létre Debrecen és Gyôr székhellyel. Megteremtjük a modern, gyors, polgárbarát ügyintézés informatikai feltételeit. Bevezetjük az Európai Unióban is
kötelezô húsz elektronikus szolgáltatást.

HELYREÁLLÍTJUK AZ INGATLAN-

FOLYTATJUK A NÉP
ÜGYVÉDJE PROGRAMOT.

NYILVÁNTARTÁS HITELESSÉGÉT.

FOKOZZUK A JOGALKOTÁSI
FOLYAMAT NYILVÁNOSSÁGÁT.

ÚJ ÍTÉLÔTÁBLÁKAT HOZUNK
LÉTRE DEBRECENBEN ÉS
GYÔRBEN.

SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS A POLGÁROKÉRT
A rendszerváltás egyik legnagyobb vívmánya az önkormányzatiság megteremtése.
A magyar közigazgatási rendszer átalakítása azonban tizenöt év elteltével nem
halasztható tovább. A rendszerváltás óta egyetlen kormány sem mert érdemi
változásokat végrehajtani a magyar közigazgatás rendszerében, ezért az sok
szempontból elavult, nem felel meg a 21. század követelményeinek.

ELÔKÉSZÍTJÜK A KÖZIGAZGATÁS
GYÖKERES ÁTALAKÍTÁSÁT:
A DECENTRALIZÁCIÓT ÉS
A REGIONALIZÁCIÓT.
EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNERKÉNT TÁRGYALÁSOKAT KEZDEMÉNYEZÜNK A KÖZIGAZGATÁS

A közigazgatás rendszerét gyökeresen át kell alakítani, hogy jobban megfeleljen
a magyar polgárok igényeinek. Szolgáltató közigazgatásra van szükség, melyet
nem a bürokratikus logika, hanem a feladatok minél hatékonyabb teljesítésének
igénye mozgat. A közigazgatásnak az emberekért, nem pedig önmagáért kell
léteznie. A Köztársaság kormányának határozott szándéka, hogy a szükségesnél

ÁTALAKÍTÁSÁRÓL.
ÖSZTÖNÖZZÜK ÉS TÁMOGATJUK
A KISTÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉST.
MEGTEREMTJÜK A MODERN
KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI
HÁTTERÉT.
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nem nagyobb, a polgárok igényeihez és elvárásaihoz jobban igazodó, hatékonyan
mûködô, ügyfélbarát közigazgatást alakítson ki. Feladatalapú foglalkoztatással,
a teljesítmények növelésének ösztönzésével stabilizálja a közszolgálatot.
Európai uniós csatlakozásunk is megköveteli a közigazgatás átalakítását. A közigazgatás átalakításának iránya a decentralizáció és a regionalizáció lehet. A kormány
vallja, hogy a döntéseket a lehetô legközelebb kell meghozni az emberekhez. Bízunk a polgárokban, bízunk a helyi közösségekben, hiszen ôk, az érintettek tudják
a legjobban, mire van szükségük. A döntéshozatal decentralizálása, az önkormányzatiság erôsítése egyben a lehetôségek és felelôsségek kiterjesztését is jelenti.

A KÖZREND ÉS A VAGYONBIZTONSÁG ERÔSÍTÉSE
A demokrácia csak ott lehet erôs, ahol az emberek biztonságban érzik magukat.
A Köztársaság kormánya elkötelezett az alkotmányosság és a jogállam értékei
iránt. Célunk a szabadság rendjének és biztonságának megteremtése. A kormány
a biztonságot szélesen értelmezi: feladatának tekinti a létbiztonság erôsítését,
a jogbiztonság megôrzését és a közbiztonság javítását csakúgy, mint a szerepvállalást a globális kihívások megoldásában, a nemzetközi terrorizmus visszaszorításában.

EZER ÚJ AUTÓVAL ERÔSÍTJÜK
A RENDÔRSÉGET.

FOLYTATJUK A BÛNMEGELÔZÉSI
PROGRAMOT.

TÛZVÉDELMI PROGRAMOT
INDÍTUNK.

TÖRVÉNYT ALKOTUNK AZ

Magyarország közigazgatását ennek megfelelôen úgy kell átalakítani, hogy
központi szerepet kapjanak benne a régiók. Hosszú távon választott régiókra
van szükség.
A Köztársaság kormánya tudja, hogy a szükséges közigazgatási átalakítások teljessége ebben a ciklusban már nem valósítható meg, hiszen ahhoz az ellenzék
aktív támogatására is szükség volna. A kormány ugyanakkor megteszi a szolgáltató közigazgatás kiépülését elôsegítô azon lépéseket, amelyekre a ciklus
politikai körülményei lehetôséget nyújtanak számára.
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A polgárok biztonságérzetének javítása érdekében „láthatóvá” tesszük a rendôrséget. Budapesten megalakítjuk a City-rendôrséget, a nagyvárosokban
elindítjuk a lakótelepi rendôrség-programot. Folyamatosan fejlesztjük a rendôrség felszereléseit, eszközeit. A 2010-ig tartó rendôrségi fejlesztési program elsô lépéseként 2005-ben ezer új rendôrautóval erôsítjük a rendôrséget.
Intézkedéseket hozunk a közlekedési biztonság javítására. A rendôrség,
a határôrség, a vám- és pénzügyôrség, a katasztrófavédelem, valamint
a nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt mûködésével és fejlesztésével
megsokszorozzuk a rendvédelmi szervek cselekvôképességét.

A Köztársaság kormánya konkrét lépéseket is tesz a közigazgatás átalakításáért. A decentralizálás és az önkormányzatiság jegyében elôsegítjük a térség
jövôjét meghatározó fejlesztési döntéseknek a régiók, a kistérségek szintjére
történô telepítését. A feladatot, a megvalósításához szükséges pénzt és a felelôsséget is azoknak kell átengedni, akik erre a legilletékesebbek, a kisebb
és tágabb helyi közösségeknek.

Törvényt alkotunk az áldozatok jogi segítésére, káraik enyhítésére.

Ösztönözzük a települések kistérségi összefogását. Azt akarjuk, hogy a legkisebb
településen élôk, az ô gyermekeik is elérhetô közelségben korszerû, magas
színvonalú oktatásban, egészségügyi ellátásban részesüljenek, esélyeiket, lehetôségeiket ne korlátozzák egy-egy kistelepülés szûkös erôforrásai. Ösztönzô
támogatásokat nyújtunk a regionális és kistérségi együttmûködésben vállalt önkormányzati feladatok közös ellátásához a megalakult térségi társulásoknak.

2006-ra alkalmassá tesszük a határôrséget arra, hogy Magyarország a schengeni
térség teljes jogú tagjává váljon.

A közigazgatás gyökeres átalakításának elôkészítéseként a kormány elkészíti
a közigazgatás átalakításának középtávú programját. Központi forrásokat biztosítunk a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban megvalósuló regionális és
kistérségi fejlesztésekhez, önálló döntést biztosítva a Regionális Fejlesztési Tanácsoknak és a Kistérségi Fejlesztési Tanácsoknak.

A HAZA VÉDELME

ÁLDOZATOK VÉDELMÉRÔL,
KÁRAIK ENYHÍTÉSÉRÔL.

Új törvényt alkotunk a büntetések és intézkedések végrehajtásáról. Fejlesztjük
a pártfogó felügyelôi szolgálatot. Folytatjuk a bûnmegelôzési programokat. Két
új, egyenként 700 fôs börtönt építünk, folyamatosan korszerûsítjük a büntetésvégrehajtási intézeteket.

Tûz- és katasztrófavédelmi programot indítunk, amelynek célja, hogy a megfelelô berendezésekkel felszerelt tûz- és katasztrófavédelmi egységek az ország
bármely pontjára 15-20 perc alatt eljussanak.

A haza védelme a 21. században új feladatok elé állítja a Köztársaság kormányát.
Tagjai vagyunk a NATO-nak, szövetségi politikánk egyértelmû. Magyarország sta-

ELTÖRÖLJÜK A KÉNYSZERSOROZÁST.
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500 SZOLGÁLATI LAKÁST
ÉPÍTÜNK ÉS ÚJÍTUNK FEL.

1500 FÉRÔHELYET ÚJÍTUNK

bilizáló tényezôvé vált a térségben. A 21. század elején azonban új ellenség jelent meg: a terrorizmus. A biztonságért felelôs szervezeteknek – a rendôrségtôl
a honvédségig – fel kell készülniük az új fenyegetések kivédésére.

FEL A LAKTANYÁKBAN.

A Magyar Honvédség történetének egyik legjelentôsebb változása elôtt áll. Létrehozunk egy olyan hivatásos haderôt, amely jól felszerelt, hatékonyan képes
ellátni NATO-szövetségesi feladatainkat – és nem kényszeríti a ﬁatalokat arra,
hogy értelmetlenül pazaroljanak el hónapokat az életükbôl.
Megszüntetjük a sorkatonaságot, létrehozzuk a hivatásos hadsereget, beterjesztjük a parlament elé az ezzel kapcsolatos törvénymódosítás-csomagot. Ezzel párhuzamosan megszüntetjük a hadkiegészítési rendszert is.
500 szolgálati lakást építünk és újítunk fel a katonák és családjaik számára.
A Laktanya Rekonstrukciós Program keretében 1500 férôhelyet újítunk fel. Kidolgozzuk a Nemzeti Katonai Stratégiát, amely már ﬁgyelembe veszi a terrorizmus
újfajta fenyegetéseit.
Lehetôségeinkhez mérten eleget teszünk a NATO-tagságunkból fakadó elvárásoknak, megbízható és kiszámítható partnerei leszünk szövetségeseinknek.
Aktív szerepvállalással támogatjuk a szabad világ terrorizmus elleni küzdelmét.

ÁTALAKÍTÁS A FELSÔOKTATÁSBAN
ÚTJÁRA INDÍTJUK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉNEK
LEGNAGYOBB FELSÔOKTATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁT.

ELINDÍTJUK A FELSÔOKTATÁS
ÁTALAKÍTÁSÁT.

Célunk, hogy megôrizzük nemzeti örökségünket, sokszínû kulturális szolgáltatásokat nyújtsunk, megismertessük a világgal nemzeti kultúránkat, és Magyarországra hozzuk a világ kulturális kincseit. A Köztársaság kormánya jelentôs
anyagi ráfordításokkal segíti nemzeti kincseink méltó megôrzését, és olyan
beruházásokat indít, amelyek tovább színesítik a kulturális kínálatot. Csökkentjük
a nagyvárosok és a kistelepülések közötti kulturális szakadékot, megerôsítve,
megteremtve a helyben elérhetô kulturális alapszolgáltatásokat.

FELÚJÍTJUK A VÁRNEGYEDET
ÉS A MÁTYÁS-TEMPLOMOT.

ELKEZDJÜK A MÚZEUMI NEGYED
ELÔKÉSZÍTÉSÉT ÓBUDÁN.

FELÉPÍTJÜK A JÖVÔ HÁZÁT.

ÉVENTE 50 VIDÉKI MÛVELÔDÉSI
HÁZAT ÚJÍTUNK FEL.

Folytatjuk a budai Várnegyed felújítását. Megkezdjük a Sándor-palota mellett álló, második világháborús volt vezérkari épület és a Mátyás-templom felújítását. Az Óbudai
Gázgyár területén hozzáfogunk a múzeumi negyed kialakításának elôkészítéséhez.
A Millenniumi Városközpontban befejezzük és átadjuk a Mûvészetek Palotáját.

VILÁGHÍRÛ KULTURÁLIS
KINCSEKET HOZUNK
MAGYARORSZÁGRA.

BEFEJEZZÜK A MÛVÉSZETEK
PALOTÁJÁNAK ÉPÍTÉSÉT.

A kulturális vidékfejlesztés jegyében folytatjuk az elmúlt fél évszázad legjelentôsebb múzeumfejlesztési programját, az Alfa programot. Évente ötven vidéki kistelepülési mûvelôdési házat, könyvtárat újítunk fel, és látunk el a legmagasabb informatikai eszközökkel, szélessávú internettel.
A Millenárison felépítjük a Jövô Házát – a 21. század interaktív, innovációs,
kulturális és oktatási központját. Létrehozzuk a Nemzeti Digitális Adattárat és
a Nemzeti Audiovizuális Archívumot.

A Köztársaság kormánya elindítja a felsôoktatás átalakítását. Célunk a minôségi és
versenyképes tudást nyújtó, ugyanakkor az adóﬁzetôk pénzével racionálisan gazdálkodó felsôoktatás megteremtése. A bolognai folyamatnak megfelelôen meg-

Magyarországot a ﬁlmtörvény alapján vonzó és versenyképes övezetté tesszük
a nemzetközi ﬁlmgyártás számára.

változtatjuk a képzési szerkezetet. Az átalakítás következtében az intézmények átjárhatók lesznek mind magyarországi, mind európai szinten, a hallgatói létszám
nagysága összeegyeztethetô lesz a minôségi követelményekkel, a hallgatók nagy
része hasznosítható diplomával tud kilépni a munkaerôpiacra már három év
után. A felsôoktatási intézmények vezetôivel egyeztetve hatékonyabbá tesszük
a felsôoktatási tevékenységek irányítását.

A magyar kultúra Európa kincse. A magyar polgárok igénylik a kulturális szolgáltatások sokszínûségét. Az igény, a kereslet megvan, a kormány feladata, hogy
– együttmûködésben a magán- és a civil szférával – kínálatot teremtsen. A kultúra azonban nem lehet a kevesek kiváltsága, a kultúra közkincs.

Útjára indítjuk Magyarország történetének legnagyobb felsôoktatás-fejlesztési
programját: új tantermeket, modern oktatási központokat, 2006 végére pedig
több ezer új, illetve felújított kollégiumi férôhelyet hozunk létre az állam és a
magánszféra együttmûködésével.
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NEMZETI ÖRÖKSÉG, NEMZETI KULTÚRA

Folytatjuk a magyar kultúra nemzetközi népszerûsítését és a világ kulturális kincseinek hazai bemutatását. 2004-ben Hollandiában, 2005-ben Oroszországban,
2006-ban Németországban szervezünk magyar kulturális évadot.
Nagy-Britanniából, Franciaországból, Kínából, Ukrajnából, az Egyesült Államokból a világ mûvészetének kiemelkedô alkotásait hozzuk el, és mutatjuk meg
a magyar közönségnek.
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉPÍTÉSE
A SULINET EXPRESSZ
PROGRAM KERETÉBEN
2005-BEN MINDEN ISKOLÁT
SZÉLESSÁVÚ INTERNETKAPCSOLATTAL LÁTUNK EL.

BÔVÍTJÜK A SZÉLESSÁVÚ
INTERNET-HOZZÁFÉRÉSEKET.

4 EZER eMAGYARORSZÁG
PONTOT LÉTESÍTÜNK.

TÁMOGATJUK AZ
ELEKTRONIKUS
KÖZIGAZGATÁST.

TÖRVÉNYBE IKTATJUK AZ
ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGOT.

A Köztársaság kormánya segíti a számítógépes ismeretek és az internethasználat
terjedését. Folytatjuk a Sulinet Expressz programot. 2006-ra teljesen kiépítjük a
Közhálót. Ennek keretében 2005-ben minden iskolát szélessávú internetkapcsolattal
látunk el. Tovább bôvítjük a szélessávú internet-hozzáférések számát.
2006 elejére 4000 eMagyarország pontot létesítünk, így minden magyar település csatlakozni fog a hálózathoz. Támogatjuk az elektronikus közigazgatási megoldásokat: az elektronikus önkormányzatot, az elektronikus szolgáltatásokat, a digitális aláírás általánossá tételét.
Az információs társadalom kiépítése a demokrácia intézményeinek megerôsítésével és a szolgáltató jellegû államigazgatás kialakításával párhuzamosan zajlik.
Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a közhatalmi szervek, a közpénzbôl mûködô rendszerek és állami szolgáltatások tevékenysége és gazdálkodása a nyilvánosság elôtt történjék. Az adóﬁzetôknek jogukban áll megtudniuk, hogy
adóforintjukkal és politikai felhatalmazásukkal hogyan gazdálkodik a hatalom.
Ezért az internet eszközrendszerével fokozatosan nyilvánossá tesszük a hatalomgyakorlás, a közigazgatás tevékenységét, költségeit, dokumentumait. Ezek
megismerését az állampolgárok jogává kell tenni, s ehhez biztosítani kell a szükséges eszközöket is.
A demokrácia érvényesüléséhez és a korrupció visszaszorításához átláthatóvá kell
tenni az állam mûködését. Ennek érdekében meg kell erôsíteni a közérdekû adatok megismerésének és terjesztésének az Alkotmányban is biztosított jogát:

ÉLHETÔ ÉS OTTHONOS
KÖZTÁRSASÁG
Magyarország ma szabad, európai ország, de polgárainak életminôsége és várható élettartama elmarad a Nyugat-Európában élôkétôl. Egészségtelenül élünk,
és egészségtelen a környezet, amelyben élünk. Az egészségügyi és környezeti
problémák nem kezelhetôk külön. Ezért a Köztársaság kormánya átfogó, életminôség-javító programokat indít.
Célunk, hogy egy évtizeden belül a magyar emberek várható élettartama három
évvel növekedjék.
A rendszerváltás utáni kormányok közös felelôssége, hogy nem tettek elég bátor és
határozott lépéseket az egészségügy átalakításában. Az egészségügyi rendszert
egyszerre jellemzi a kiemelkedô szakmai teljesítmény, a súlyos egyenlôtlenségek,
a torz szerkezethez is kapcsolódó forráshiány. Az egészségügyi rendszer egyszerre
pazarló és szegény. A Köztársaság kormánya által biztosított, folyamatosan
gyarapodó költségvetési hozzájárulás elegendô forrást biztosít, hogy számos,
a polgárok jobb ellátását lehetôvé tevô változás történjen.
Az egészségügyben további gyökeres változásokra van szükség. Alapvetôen át
kell alakítani az egészségügy szervezetét és érdekeltségi rendjét. Az átalakítás
során az állami szerepet csökkenteni, a szolgáltató verseny lehetôségét növelni
kell. A magántôkének nagyobb szerepet kell kapnia az egészségügyben.
2006-ig ugyanakkor nincs lehetôség az egészségügy átfogó modernizációjának

• az információszabadság tényleges érvényesüléséhez szükséges,
a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvénybe foglalt garanciák átfogó felülvizsgálatával
és tökéletesítésével;
• az elektronikus információszabadság általános hatályú törvénybe
iktatásával, valamint
• az információszabadság szektorális követelményeinek biztosításával,
különös tekintettel az igazságügyi tájékoztatás, a nagy, országos,
közérdekû adatbázisok közhasznú felhasználása, az egészségügyi
információkhoz való hozzáférés, valamint a kultúratámogatás
szabályainak felülvizsgálatára.
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végrehajtására, de a Köztársaság kormányának felelôssége nem is kormányzati
ciklusokhoz, hanem az ország érdekeihez kötôdik. A Köztársaság kormányának
e ténybôl következôen két feladata van. Egyrészt, meg kell tenni a szükséges
elôkészületeket az egészségügy átalakításának felgyorsítása érdekében, és fel
kell vázolni az átalakítás irányát, várható eredményeit. Másrészt, meg kell tenni
azokat a konkrét lépéseket, amelyekre az elkövetkezô két évben lehetôség van.

HATÉKONYABB, JOBB EGÉSZSÉGÜGY
A magyar egészségügy problémáit hosszú távon csak a szolidaritás elveit is érvényesítô, a piaci viszonyokat is ﬁgyelembe vevô egészségügy megteremtése je-

TÁMOGATJUK A JÁRÓBETEGSZAKELLÁTÁS MINÔSÉGÉNEK
JAVÍTÁSÁT.

33

NÖVELJÜK A KÓRHÁZAK
KOMFORTJÁT.

ÁTLÁTHATÓBBÁ ÉS
TERVEZHETÔVÉ TESSZÜK
AZ EGÉSZSÉGÜGY
FINANSZÍROZÁSÁT.

lentheti. A Köztársaság kormányának feladata, hogy megteremtse az egészségügy
átalakításának feltételeit. Elôkészítjük a fejlesztési és szervezési döntések decentralizációját, a lakossághoz közeli ellátást új érdekeltségi rendszerrel elôsegítô javaslatot, az
ápolásbiztosítási rendszer bevezetését. Meghatározzuk a kötelezô egészségbiztosítási
alapcsomagot, továbbfejlesztjük az elôtakarékosságot, az öngondoskodást segítô
egészségpénztárakat. Kedvezményekkel segítjük a közcélú magánbefektetéseket.

JAVÍTJUK A MAGÁNTÔKE
BEVONÁSÁNAK FELTÉTELEIT.

LÉPÉSEKET TESZÜNK
A HÁLAPÉNZ VISSZASZORÍTÁSÁRA

FOLYTATJUK A PARLAGFÛMENTESÍTÉST

100 TORNATERMET ÉS

Bár az egészségügy gyökeres átalakítása kormányzati ciklusokon átívelô feladat, az
egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése a Köztársaság kormányának
kiemelt feladata. A kormány az elkövetkezô két évben több olyan intézkedést is
tesz, amelyek érdemben javítanak a magyar egészségügy helyzetén.
A hálapénz betegnek, orvosnak egyaránt megalázó, ezért a kormány feladata,
hogy tegyen a visszaszorítására. A kormánynak a betegjogok erôsítésével lépéseket kell tennie ennek érdekében.

TANUSZODÁT ÉPÍTÜNK AZ
ISKOLÁKBAN.

FOLYTATJUK
A SPORTLÉTESÍTMÉNY-

A minôségi egészségügy szempontjából különösen fontos a járóbeteg-szakellátás.
A kormány támogatja, hogy az ott dolgozók tulajdonossá válásának segítésével
érdemi minôségi változás történjék a járóbeteg-ellátásban.

FEJLESZTÉSEKET.

A kormánynak folytatnia kell a kórház-komfortosítási programot, a minôségbiztosítási
és intézményi minôsítési rendszerek fejlesztését. Folytatjuk a sürgôsségi ellátás fejlesztését, a mentôautók cseréjét, a mentôállomások felújítását. Megújítjuk a szakorvosi képzést. Az egészségügy szereplôivel hosszú távú megállapodásra törekszünk az életpályát
befolyásoló körülményekrôl, a jövedelmek teljesítményarányos felzárkóztatásáról.
A fenti programok mindegyikéhez szükség van az egészségügyi ﬁnanszírozás
kiszámíthatóvá, tervezhetôvé, értékállóvá tételére, a források elosztásának és
felhasználásának áttekinthetôbbé válására.
A Köztársaság kormánya kiemelt feladatának tekinti az egyik legsúlyosabb betegség, a rák elleni küzdelmet, ennek érdekében kell a diagnosztika és a terápia gyors
fejlesztését végrehajtani. A szívbetegek gyógyulási esélyeinek javítása érdekében
bôvítjük a szívkatéteres laboratóriumok hálózatát. Folytatjuk a népegészségügyi
programot. A megelôzés elvét ﬁgyelembe véve folytatjuk a parlagfû-mentesítést,
az allergiát okozó növények, anyagok csökkentéséért megkezdett lépéseket.
A Köztársaság kormánya eltökélt abban, hogy az egészséges életmód népszerûsítésével, az egészségügy fejlesztésével és az egészségre káros környezetszennyezés visszaszorításával javítsa a polgárok életminôségét.
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A fenti programok mindegyikéhez szükség van az egészségügyi ﬁnanszírozás
kiszámíthatóvá, tervezhetôvé, értékállóvá tételére, a források elosztásának és
felhasználásának áttekinthetôbbé válására.
Az életminôség javítása az egészséges életmódra neveléssel kezdôdik. A sport
az egészséges életmód alapja, a nevelés egyik leghatékonyabb eszköze. Gyermekeink sportolási lehetôségeinek bôvítése érdekében 2006-ig 100 tornatermet
és tanuszodát építünk az iskolákban. A sport közös nemzeti ügy. Az állam nem
vonulhat ki a sportból. A Sport XXI. programmal megalapozzuk a magyar sport
jövôjét. Szerepet vállalunk a létesítményfejlesztésben, az iskolai és diáksport
átfogó, a szabadidôsport és a versenysport részleges ﬁnanszírozásában. Ugyanakkor csak kivételesen és csak átmeneti jelleggel nyújtunk pénzügyi támogatást a proﬁtérdekelt sportvállalkozásoknak. Célunk, hogy a sport váljon minél
többek mindennapos szabadidôs tevékenységévé. Közvetlen támogatást nyújtunk a magyar sport nemzetközi eredményességét biztosító és fenntartó sportágak nyilvánosan meghatározott körének. A költségvetési pénzek elôzetes, törvényben rögzített „pántlikázását” megszüntetjük. Bevezetjük az egy cél, egy
ﬁnanszírozási csatorna elvet.

KÖRNYEZETÜNK VÉDELME
A modern világ tiszta. Mi modern, tehát tiszta Magyarországot akarunk.
Minôségi élet csak „élhetô” természetben létezhet. A Köztársaság kormánya
elkötelezett a fenntartható fejlôdés elve és a környezetvédelmi szempontok
érvényesítése mellett.
A környezet- és természetvédelem, az életminôség javítása határon belüli, de
ugyanakkor határokon átívelô feladat is egyben. A globális hatások miatt kettôs
feladat áll a környezetpolitika elôtt. Országos és helyi szinten is törekedni kell
a környezet érdekeivel, értékeivel összhangban lévô politikai döntések meghozatalára – éppen a regionális vagy akár globális hatások, következmények miatt.
Ugyanakkor a globális folyamatok helyi hatásai, illetve ezek szabályozása miatt
túl kell lépni az országhatárokon, és olyan együttmûködéseket kell kialakítani,
amelyek szintje a regionálistól a globálisig terjed.

SEGÍTJÜK A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS
TERJEDÉSÉT.

NÖVELJÜK AZ ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOK
ARÁNYÁT.

ÉRVÉNYESÍTJÜK
A „SZENNYEZÔ FIZET”
ELVÉT.

A lakott és természetes környezet védelme az életminôség-javítás központi
eleme. Ezen a területen is számítunk az Európai Unió támogatásaira. Elkötelezetten védjük nemzeti kincseink, a Duna és a Balaton környezeti értékeit.
Érvényt szerzünk az állatvédelmi törvény elôírásainak és a természetvédelmi
követelményeknek.
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A környezet és a természet védelme érdekében programokat indítunk a hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív gyûjtés és az újrahasznosítás
elterjesztésére. Érvényre juttatjuk a „szennyezô ﬁzet” elvét. A környezeti veszélyhelyzeteket szigorúbb ellenôrzésekkel, a hatóságok erôsítésével és következetes jogszabályokkal csökkentjük. Szolgáltató szervezetekké alakítjuk
a nemzeti parkokat.

EURÓPAI KÖZTÁRSASÁG
Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk, az Egyesült Államok a szövetségesünk. Partnerként tekintünk minden demokratikus országra.
Az elmúlt két évben a magyar külpolitika helyreállította a nemzetközi bizalmat Magyarország iránt. A rendszerváltáskor megfogalmazott külpolitikai célkitûzések mára megvalósultak. Hazánk az Európai Unió tagja lett, ezzel teljessé
vált beilleszkedésünk kontinensünk fejlett, demokratikus országainak közösségébe. A szomszédos államokkal megtörtént a történelmi megbékélés, az elmúlt két évben feloldottuk a korábban kialakult feszültségeket. Magyarország
a térségben a stabilitás tényezôje lett. A magyar külpolitika a határon túli magyarság jogainak és érdekeinek érvényesítését az Európai Unió normáival összhangban támogatja.
A Köztársaság kormánya ezt a külpolitikát folytatja. Célja a nemzeti érdekek hatékony érvényesítése, az aktív és kezdeményezô Európa-politika, a térség stabilitását és a határon túli magyarság érdekeit is szolgáló szomszédságpolitika, az
észak-atlanti szövetségi rendszer erôsítése és a nemzetközi terrorizmus elleni
harc támogatása.

MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Magyarország elôtt az Európai Unió tagjaként történelmében még soha nem
tapasztalt lehetôségek nyílnak meg. Az unióhoz csatlakozva formálói vagyunk
a sorsunkat befolyásoló döntéseknek. A világ egyik legerôsebb politikai és
gazdasági közösségének tagjaként jelentôsen megnôtt érdekeink képviseletének
és érvényesítésének lehetôsége a világban. Külpolitikai mozgásterünk kitágult.
A Köztársaság kormánya arra törekszik, hogy az Európai Unió mûködése demokratikusabb, átláthatóbb és hatékonyabb legyen, jobban szolgálja az állampolgárok érdekeit. Különösen fontos, hogy az Európai Unió most készülô 2007–
2013 közötti költségvetése biztosítsa a forrásokat Magyarország és a többi új
tagállam felzárkózásához.

KIAKNÁZZUK AZ UNIÓS
TAGSÁG ELÔNYEIT.

ÉRVÉNYESÍTJÜK NEMZETI
ÉRDEKEINKET AZ EURÓPAI
UNIÓBAN.

AKTÍVAN KÖZREMÛKÖDÜNK EURÓPA ÉS A VILÁG
JÖVÔJÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

A kormány tudatában van annak, hogy az Európai Unióban az érdekérvényesítés sikere az egybeesô érdekekre építve, megfelelô szövetségek kialakításával biztosítható.
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EGYÜTTMÛKÖDÜNK
A SZOMSZÉDOS
ORSZÁGOKKAL.

TÁMOGATJUK A HATÁRON
TÚLI MAGYARSÁG
SZÜLÔFÖLDÖN VALÓ
BOLDOGULÁSÁT.

RÉSZT VESZÜNK AZ
UNIÓ SZOMSZÉDSÁGPOLITIKÁJÁNAK
ALAKÍTÁSÁBAN.

Érdekeltek vagyunk abban, hogy növekedjék az Európai Unió világgazdasági és
világpolitikai szerepe, és ezen keresztül beleszólásunk legyen Európa és a világ
jövôjének formálásába.

hajtásában, a közös európai védelem megteremtésében, a NATO megújításában, a transzatlanti kapcsolatok, Európa és az Egyesült Államok stratégiai
partnerségének megerôsítésében.

A kormány támogatja szomszédaink és a térség más országainak euroatlanti
integrációját, Románia, Bulgária és Horvátország európai uniós csatlakozási törekvéseit.

A MAGYAR KÜLPOLITIKA ÚJ CÉLJAI
ÉS HANGSÚLYAI

MAGYARORSZÁG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
ÉS A TÉRSÉGBEN

Teljesültek a rendszerváltás külpolitikai céljai: csatlakoztunk az észak-atlanti
szövetségi rendszerhez és az Európai Unióhoz. Magyarország a fejlett, demokratikus országok közössége köztiszteletnek örvendô tagjaként folytathatja külpolitikáját. Az új helyzet új célok megfogalmazását kívánja:

Magyarország az Európai Unió és a NATO tagjaként aktív szerepet vállal a térség
stabilitásának megszilárdításában. Az Európai Unió szomszédságpolitikájával összhangban bôvíti kapcsolatait, erôsíti együttmûködését szomszédaival és a térség más
államaival, megkülönböztetett ﬁgyelmet fordít Szerbia-Montenegróra és a NyugatBalkán más országaira, valamint Ukrajnára. A Köztársaság kormánya támogatja
a demokratikus fejlôdést, a politikai, gazdasági és társadalmi reformokat.
A Köztársaság kormányának fontos célja a magyar nemzet európai keretekben
történô egyesítése, hogy a magyarság egy tágabb közösségben, az Európai
Unióban boldogulhasson. Megôrizhesse identitását, nyelvével, kultúrájával részt
vehessen Európa sokszínûségének gazdagításában, és sikeres nemzet legyen.
Támogatjuk a határon túli magyarságnak az európai gyakorlati megoldások
szellemiségével egybevágó, a többség és kisebbség megegyezésén alapuló
autonómiatörekvéseit.

• az európai uniós tagságunkból származó elônyök teljes körû
kiaknázása, nemzeti érdekeink hatékony képviselete;
• a határon túli magyarság támogatása abban, hogy szülôföldjén
boldoguljon, érvényesüljenek jogai, megôrizze nyelvét és kultúráját;
a magyar nemzetnek a kibôvülô Európai Unió keretében történô
újraegyesítése;
• a kapcsolatépítés folytatása, az együttmûködés erôsítése
a nemzetközi politika olyan fontos tényezôivel, mint Oroszország,
Kína, Japán és India;
• az Európai Unió külpolitikai törekvéseibe illeszkedô kapcsolatépítés,
gazdasági, tudományos, kulturális, sport- és idegenforgalmi
együttmûködés a mediterrán térség, Ázsia és Latin-Amerika államaival;
• a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem támogatása.

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA
ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK
A TRANSZATLANTI
KAPCSOLATOK ERÔSÍTÉSE
MELLETT.

A Köztársaság kormánya a közös értékeken nyugvó transzatlanti kapcsolatok
további erôsítésében látja a garanciáját hazánk biztonságának és annak, hogy
civilizációnk – a felvilágosodás, a plurális demokrácia, a nyitott társadalom,
a jogállam, az emberi jogok tisztelete – a jövôben is fennmaradjon.

AZ ORSZÁG LEHETÔSÉGEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
MINDENT MEGTESZÜNK
A TERRORIZMUS ELLENI
HARC ÉRDEKÉBEN.
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Az új típusú, globális és regionális biztonsági kihívások kezelése, a nemzetközi
terrorizmus elleni sikeres fellépés csak az Európai Unió és a NATO összehangolt
fellépésével, a demokratikus országok legszélesebb összefogásával, az ENSZ
és más nemzetközi szervezetek nagyobb szerepvállalásával lehetséges.
Részt vállalunk az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának végre39

A JÖVÔ FORMÁLÁSA
Tizenöt éves a Köztársaság. A Köztársaság kormánya a rendszerváltás örökösének
tekinti magát. Büszkék vagyunk Köztársaságunkra, amely biztos alapot nyújtott
és nyújt ma is a szabadság védelmezéséhez és közös ügyeink intézéséhez. A jogállami forradalom tette lehetôvé, hogy megvalósítsuk régi álmunk: Széchenyi és
Kossuth, Deák és Eötvös álmát egy olyan Magyarországról, ahol a szabadság
és a jólét jegyében európai polgárként élhetünk, miközben büszkék lehetünk
saját nemzetünkre és nemzeti hagyományainkra is. Magunkénak tekintjük,
ezért védjük a Köztársaság Alkotmányát. Erôsítjük a parlamentarizmust, a jogállamiságot és a demokratikus politikai intézményrendszert. Megóvjuk a közigazgatás, a közszolgáltatatás, a közszolgálati média függetlenségét. A közszolgálat a demokratikus Köztársaság szolgálatát jelenti, mely elôbbre való
a közszolgálatban résztvevôk személyes meggyôzôdésébôl fakadó politikai vagy
egyéb törekvéseinél. A Köztársaság szolgálata a közös haza, nem pedig valamely politikai mozgalom vagy párt szolgálata.
Magyarország az elmúlt tizenöt évben sikeresen teljesítette európai integrációs
céljait. Az egyének és erôsödô közösségeik életében azonban még nem történt minôségi változás. A Köztársaság kormányának felelôssége, hogy kezdeményezze,
szervezze, irányítsa azt a társadalmi, közéleti, szakmai és politikai párbeszédet,
amely 2005 nyarára megrajzolja egy új, jobb Magyarország vízióját az elôttünk
álló tíz évre. Egy szabad, igazságos, gyarapodó, modern, demokratikus és otthonos Magyarországét. Olyan hazáét, amely az európai életminôséget a mindennapok élményévé teszi.
Beilleszkedésünk és felzárkózásunk az európai közösséghez ennek csak jól megalapozott lehetôségét teremti meg. Nekünk magunknak kell élnünk a lehetôséggel. A Köztársaság kormánya elkészíti a második Európa Tervet a 2007 és 2013
közötti idôszakra, amely közel 8 ezer milliárd forint uniós és nemzeti forrás felhasználásával, a gazdasági és társadalmi partnerek konszenzusa esetén további ezermilliárdok bevonásával új növekedési pályára állítja az országot. E grandiózus terv
elkészítése a kormány felelôssége, de 2015 Magyarországának képe és terve csak
valódi közéleti párbeszéd, közös munka eredménye lehet. A siker záloga, hogy
napi feladataink megoldása során, kormányzati ciklusoktól függetlenül tekintettel
legyünk a holnap és a holnapután kihívásaira és lehetôségeire is.
A kormány ezzel a kettôs felelôsséggel végzi munkáját.
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A KÖZTÁRSASÁGÉRT!
MAGYARORSZÁGÉRT!
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