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Az AQUILA Párt céljai és politikai törekvései (röviden) 
   

AQUILA Párt (AQP) 1222 Bp., Zakariás J. u. 3. +3620 327 4793 
Az AQP programja 2017. decembertől 

  

Az AQUILA Párt alapadatai 
 

AQP 

A párt címere, jelentése és jelmondata 
Címerünk: arany színű, stilizált sas jobb oldalra fordított fejjel 

lentése, nevünk választásának oka: A sas latinul AQUILA. Ez a 
szimbólum az isteni 
királyt, mint a Fény Fiát jeleníti meg, az igazság jelképeként Krisztust. A Sas 
a Fény felé 
száll, és a karmai között tartott hallal Krisztusra utal, mivel mi Istennek ma-
gánfogadalmat 
tett, katolikus hitű közösség is vagyunk. AQUILA név alatt azok az emberek 
dolgoznak, akik az alábbiakban leírt, megszüntetett Egyesületet is működtet-
ték, így a jó hírnevünket továbbvisszük. 

Az AQUILA névnek – mint Isten Közösségét hordozónak – patinásnak kell maradnia, mert az 
AQUILA név számunkra 20 éve meghatározó, ezt a pártot és egyben az alapító katolikus közös-
séget is jelenti. 

őbb földi érték az Ember! 
 

efon: +36203274793 
-mail cím: aquilapart@gmail.com 

 

Az AQUILA Párt alapításának oka és célja 
Az AQP új politikai táblát vesz, teljesen új, még tiszta, még magukat le nem járatott figurákkal „ját-
szunk”, és az első lépésektől az utolsókig felelünk a tetteinkért. Az AQUILA magyarul sas, és mi 
fekete-fehér színekben játszunk, ahogyan a sakktáblán is. 
Az AQUILA Tagsága a 2018-as választások előtt közzéteszi az új programját, mert mi becsüljük 
annyira a magyar Testvéreinket, hogy tiszta lapot játszunk, és nem várjuk el, hogy program nélkül, 
csak emócióból vagy megtévesztésből ránk szavazzanak. 
Bizonyítékaink: 

 
ennek. 

 
 

Alapelveink, céljaink 
Helyre kell állítani az államba, politikai rendszerbe vetett bizalmat, és ezt csak korrektséggel lehet 
elérni, ezért hiteleséggel és kiszámíthatósággal kell dolgoznunk. Nyitottnak, kommunikatívnak kell 
lenni (lehető legolcsóbb módon pl. TV, rádió, Internet vagy blogon ill. e-mailen át), és gőg helyett 
maximális szolgálatot és népszeretetet kell tetteinkben érvényesíteni, és megbízhatóságot kell az 
emberek felé sugározni. 
A Parlamentben az összes párttal tiszteletre és konstruktív együttműködésre törekszünk akár el-
lenzékben, akár vezető pozícióban is lennénk. Többé – ha tehetünk ennek az érdekében – nem 
lehet olyan parlamentáris munka, ahol csak az ellentétek keresése, és a saját pecsenye sütögeté-
se van, nem ezért küldte a nép a képviselőket, és nem ezért ad az ország fizetést! 
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Az AQP messze nem egy szokásos párt, így a kiábrándító „kis stikliktől” (hazudozás, a nép butítá-
sa, ország kifosztása, kizsákmányolása), utcai pankrációktól mereven elzárkózunk. 
Az AQP krisztusi elvek alapján működik, Istennek örökfogadalmat tett tagokkal. Az AQP nem tart 
haragot és megbocsátó. Senkit nem bántottunk, és nem is fogunk, ezért innentől senkit nem fo-
gunk semmiért sem kárpótolni, és bocsánatot kérni is kizárólag csak a saját tetteinkért fogunk! 
Mindenkire érvényes, hogy a jogai mellé kötelezettségek járnak. A középrétegnek, szegényeknek 
nem kell többet adóznia az eddiginél, de később az ország helyrejöttével mindenkinek az adóter-
hei csökkenni is fognak. 
Az önellátást nem lehet és nem is fogjuk az oktatásban, felsőoktatásban, rendőrségnél, tűzoltók-
nál, és az egészségügyben sem alkalmazni. Olyan helyeken viszont a teljes támogatás helyett az 
önellátást fogjuk szorgalmazni, ahol nem okozunk vele nagy bajt, de sokkal több haszon lesz az 
eddigi kiadások lefaragásával pl. a fegyintézetekben (börtönökben), profi sportnál, sorkatonai 
szolgálat 80%-ában, média bizonyos részeiben (aminek a tevékenysége igazolhatóan erkölcsileg 
káros), filmgyártás bizonyos részében, szórakozató iparban, TV adóknál részlegesen stb. 

Államosítás kontra privatizáció kérdéseiben; 
az alábbiak szerint kívánunk cselekedni. Ahol a gazdasági érdek megkívánja – jogilag teljesen 
korrekten, de ahol lehet – visszaállamosítunk. Pontosan ott, azokon a területeken, ahol félő, hogy 
a kiprivatizált gyár, üzem, egyéb létesítmény csak pénznyerésre, majd lepusztítása kerül – ennek 
előjelei megvannak pl. leépítések, fejlesztések elmaradása. Ezekben az esetekben megkeressük 
a lehetőséget az állami kézbe vételre. 
Ahol a privatizált, de országunkat jelentősen érintő ipari, mezőgazdasági, vagy egyéb vonal ren-
desen működik, adózik, és gazdagodik, ott nincs a privatizált célterülettel gondunk. Első a magyar 
gazdaság helyzete.   

Az Intézményi rendszerek működtetését 
újra szabályozzuk, sokkal hatékonyabbá tesszük. 
Kevesebb munkaerő, nagyobb hatékonyság, jobb eredmények. Minden korrupciót megfelelő mér-
tékű retorzióval ellensúlyozunk. 
A külgazdasági tevékenységet minden országot érintően újra gondoljuk, több és jobban felkészült 
szakember kiküldésével a kétoldalú beruházási lehetőségeket, az exportot (még az importot is pl. 
mi jobb és olcsóbb az eddigi behozottnál) a lehető legjobb hatékonyságú működtetésre presszio-
nálnánk. 

Honnan veszünk pénzt gazdasági alaphoz, az alábbi célok megvalósításához? 
- A korrupció lehető legteljesebb megszüntetésével. 
- Az alábbi programunk megvalósítására és végrehajtásának ellenőrzésre egy Országos Ellenőrző 
Intézményt /OEI / – intézkedési állami jogkörrel – fogunk létre hozni, mely hathatósan irányít, el-
lenőriz és retorziót alkalmaztat, ha korrupció és offshore cégek által kihordott pénzekről van szó. 
- Az eddigi kiprivatizált gyárak üzemek stb. felülvizsgálata, visszaállamosítása, korrupciógyanús 
egyének kivizsgálása (pl. MALÉV lerablása, útépítési szerződések stb.). Ha az eredmények nyo-
mán indokolt, akkor súlyos büntető eljárással, vagyonelkobzással. 
- Meglévő, hazánkra nézve előnytelen szerződések, multinacionális cégek, bankok felülvizsgálata, 
tárgyalás, meggyőzés útján – ha másként nem megy, akkor retorziókkal.  
El kell érni, hogy a pénz, ami itthon keletkezett – tisztes jövedelem levonása után – itt is maradjon 
(jelenleg pl. a multik bevételének kb. 90%-a kimegy az országból, ez nem lehetne több 30%-nál). 
- Mindenkit mindenütt ösztönzünk, hogy különlegesen költséges beruházás nélkül termeljen; földet 
műveljen, állatokat tartson. Sokkal fokozottabb munkavégzés, eredményesebb termelés legyen. 
- Minden lukas zsákot, fölösleges kiadást bezárunk. Puritán államot fogunk fenntartani. Pl.: nem 
lehet a miniszterek, államtitkárok és a kisegítő személyzet számát növelni, sőt a jelenlegiről jelen-
tősen csökkenteni kell. Az állami intézmények szintjén is megszüntetjük a luxust, a pazarlást. 
- Nem lesznek csak úgy támogatott lobbis: „barátok, ismerősök és egyéb csoportok”. Aki ezt meg-
próbálná, rögtön megválunk tőle, és büntető eljárást kezdeményezünk ellene. 
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- Országunkat a gazdaságilag fosztogatók, pl. maffia jellegű „családok”, csoportok, szervezetek 
leállításával (rendőrség hathatós bevonásával!), számonkérésével, kemény munkával, de hazán-
kat visszahozzuk a legkevésbé korrupt országok körébe. 

Az államadósság / kamatok újratárgyalásával.    
- megkeressük azokat a lehetőségeket, ahol legkevesebb kamatra és legkedvezőbb feltételekkel 
érhetjük el a kölcsönfelvételeket, és elindítjuk az ország gazdasági stabilizálását. Új, gazdaságo-
sabb (zsarolásoknak nem engedő) és földrajzilag mindenhova kiterjedő beruházási források kere-
sésével több munka és növekedési lehetőséget teremtünk. 
- Az adórendszer átdolgozásával, világossá tételével adózóbarát rendszert fogunk kialakítani pl. 
egy számlára egyszerre menjen az összes adó, és egyre az összes járulék stb. 
- A többkulcsos (kettő) adóztatás visszavezetése a célunk. Vállalkozóknál, cégeknél stb. a legfelső 
sávból csak azok kapnak jelentős engedményt, akik tartós munkahelyet teremtenek, viszont aki 
nem teremt, csak zsebre teszi az adóból megtakarítottat, az adózzon! Így szinte megint „egykul-
csos” lesz az adóztatás, de nem csak lehetőség lesz, hogy növelje a gazdaság beindítását és ez-
zel is segítse az országot, hanem ellenőrizhetően, adok-kapok alapon fog menni.  
- Sávos, differenciált ÁFA bevezetésével és egyre csökkentésével, majd gazdasági egyeztetések 
után elképzelhető egyszerűbb ÁFA, ami csak a végterméknél jelenik majd meg. 
- Azoknak a gyáraknak, üzemeknek, gyártósoroknak, bányáknak állami újraindítása (átgondolt 
vizsgálatok után), melyeket, ha közvetlen hasznot nem is hoznak, de nem lesznek ráfizetésesek. 
Ezeket megéri újra üzembe helyezni, mert így több munkahely képződik, lesz megélhetés, fo-
gyasztás, ezzel több adózó is lesz. Figyelni kell arra is, hogy ott létesüljenek újra, ahol eddig is 
voltak, mert ott több eddig „elfekvő”, munkanélküli, régi szakember van, akiket egy kis gyakorlás 
után újra intenzíven lehet alkalmazni. 
- Viszont hirdetünk egyfajta „amnesztiát” is azoknak, akik maguktól felhagynak az ország kirablá-
sával, rendes és mérhető mennyiségű adófizetőkké válnak, rájönnek, hogy végsőkig nem megy a 
pusztítás, mert csonttá fogyott tehéntől már nem lehet fejni. Akik rájönnek, hogy programunk a 
megmaradás záloga, azokat – addig, míg velünk valóban együttműködnek 
– nem vizsgálgatjuk visszafelé. Azonban ha abbahagyják az tudatos „adózó” viselkedést, 
Eljárást, kezdeményezünk ellenük. 
Biztosak vagyunk abban, hogy ilyen mértékű lerablás után is (és ennek megállításával) hazánk 
gazdag. Csak párat említsünk: jó minőségű, sok vizünk és príma földjeink vannak. Sok műemlék-
kel rendelkezünk, visszaszerezzük az elrablott vagyon – remélhetőleg – nagy részét. Visszaadjuk 
hazánk népének az önbizalmát, hitét és a reményét. 

Honnan lesznek minket támogató honfitársak? 
Ez sokkal nehezebb kérdés, mint a gazdasági lehetőségekről való gondolkodás, mert mi igényes, 
tudatos népet akarunk mögöttünk tudni. Az AQP hiszi, hogy a népben benne van ez a lehetőség, 
hogy felébreszthető/feltámasztható az új életre, még ha most talán alszik is! Tudjuk, ha egy nép 
szellemisége alacsony szinten van, akkor megtéveszthető, és nem remélhető nagy tettek véghez 
vitele. Dolgozni fogunk magyar testvéreink felrázásán (mert belül nagy tartalékok vannak), tudato-
sabbá, erkölcsösebbé, humánusabbá tételén. Az viszont látható; pénz nélkül nem megy, s nekünk 
szinte semmi sincs. 
Magyarországon ma a választóképes polgárok kb. 40%-a közömbös vagy kiábrándult. Úgy véljük, 
belőlük lehetne egy támogató tábort felébreszteni, s nem kellene hagyni, hogy a hatalomból ki-
esettek újból – egyfajta másféle megtévesztő mázzal bekenve, mint egy politikai vetésforgót al-
kalmazva – kihasználják őket. 
Nekünk, okos, öntudatos, tiszta és célratörő támogatottság kell, különben veszik a jó szándékú 
programunk, és minden még ettől is csak rosszabb lesz. Értelmes, okos, Istennel együtt élő – nem 
a bigott – nép kell. /Annak ellenére sem bíráljuk ezt felül, hogy létszámunk 4 év óta semmit sem 
változott./ 
Ez a program nem populista hazugságok halmaza, és nem is lesz az. Mi csak őszintén, egyene-
sen tudunk/ és akarunk beszélni, Isten ezt várja el tőlünk, és ha ez nem kell az országnak, akkor 
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mi megmaradunk a magunk boldog nyugalmában, mint ahogyan eddig is megvoltunk, és elmond-
hatjuk, hogy legalább megpróbáltuk megtenni, amire Jézus Krisztus noszogatott minket. 
 
Azon céljainkkal kapcsolatban, amik jelenleg nem illeszkednek be a hatályos törvények közé, két 
variációt alkalmazunk:  
1. Törvényeket, rendeleteket módosítunk, úgy, hogy a nemzetközi jog normáit se sértse. 
2. Ha abszolút jogellenesnek hatnak egyes programpontjaink, akkor azokat egy kicsit átdolgozzuk 
úgy, hogy jogilag elfogadható legyenek, de a célkitűzéseinkhez továbbra is hozzásegítsenek. 

Az AQUILA Párt céljai és politikai törekvései (röviden) 
A hatalom éhsége és megragadása helyett, az AQP-nak az emberek szolgálata a legfontosabb. 
1. Elkötelezettek vagyunk az emberi élet valós céljának visszaadása, a szellemi és lelki magasla-
tokra emelése mellett. Fontos számunkra, hogy hazánk népénél újból a belsőből fakadó igazi 
(nem bigott), univerzális szintű, mégis keresztényi szellem, erkölcsiség, a becsület és tudatosság 
domináljon. Népünk így nevelje gyermekeit, ami Magyarország jövőjének a záloga. Így leszünk 
újra vonzóak a környező országokban is. 
2. Legfőbb földi érték az Ember! Így kiemelt feladat a gyermekek, ifjak fokozott segítése, szakkép-
zése, nevelése. 
3. Erőszakmentesség, dolgok megmagyarázása, tudatossá tétele, munkakedv elősegítése, a nép 
aktivizálása, életcél adása a saját élettér javítása érdekében. 
4. Elősegíteni az isteni és egyetemes, valódi emberi jogok érvényesülését. 
5. Az alapelv egy puritán, logikus, szélsőségektől, lobbi csoportoktól mentes, igazságos állam mű-
ködtetése, ahol a szegényebbeknek munka, megélhetés legyen, a gazdagoknak pedig célszerű – 
remélhetőleg – önként vállalt mértékletesség. De kiszámítható, a képzettségnek és teljesítmény-
nek megfelelő európai fizetés legyen. Érdemes legyen itthon élni. 
a. Az államapparátusnak pedig maximális visszafogottságot kell elérnie, mind az önkormányzati, 
mind a parlamenti vagy bármilyen szintű állam által fenntartott/fizetett munkahelyeken. 
b. A pártunk elutasítja az erőszak, kizsákmányolás, utcai zavarkeltés, a megalázás, a fenyegetés, 
a zsarolás, az osztályharc, a diktatúra és a hátrányos megkülönböztetés, az embercsoportok 
egymás fölé tételének, kiemelésének vagy megalázásának minden formáját. 

Alkotmányosság: az AQP a tevékenységét az Alaptörvény, az alkotmányos jogrend (tör-

vény) 
keretei között végzi, betartatja. Viszont amint módunk lesz rá, kezdeményezzük az Alkotmány és 
a törvények véleményünk szerint nem megfelelő pontjainak a megváltoztatását, és azt, hogy több, 
jobban megvalósítható tartalmat hordozzanak. Néhány kiragadott példa: az adótörvényen min-
denképpen változtatunk, kezdeményezni fogjuk, hogy a parlamenti képviselőket küldő pártoknak 
joguk legyen a képviselők hivatalos visszahívására. Rögzítjük a munkához és a magántulajdonhoz 
való jogot és állami védelmét, továbbá a nyugdíjakhoz és az egészségügyi ellátáshoz való jogot. 

Véleménynyilvánítás:  
A kritizálás szabadsága rendkívül fontos és építő, ezért senkit hátrány nem érhet, nem lehetnek 
betiltott szavak, gondolatok. 
8. Nem fogunk visszaható, utólagos törvényeket hozni. Az adótörvények lényegi elemeinél is ga-
rantáljuk a változatlanságot, addig, míg erre lehetőségünk van a lakosság bizalmából. 
Módszerünk: a csendes, racionális, folyamatos oktatás, felvilágosítás, magyarázatok adása, ok- 
okozati tényezők feltárása, és utána logikus megoldásra vezetés. Sokféle, ésszerűbb, olcsóbb 
kommunikációs módszer alkalmazása. 
„Élhető Magyarországért küzdünk” 
 
Programpontok (részletesebben), megvalósítandó céljaink 
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Korrupció és pénzpocsékolás 

Az általánossá vált korrumpálódás ellen 
- Meg kell vizsgálni minden gyanús szerződést, privatizációt, gyanús vagy korruptnak ható csele-
kedetet – pl.: megvesztegetéssel kiadott engedélyeket, szerződéseket –, bármilyen szintű meg-
vesztegetést. 
Társadalmi egyeztetés utáni értékhatárt fogunk megállapítani, és onnantól büntethetővé tesszük a 
korrupciót. Tehát a kenőpénzek, megvesztegetések felderítése és jogi úton való 
retorzió alkalmazása lesz a célunk. Jobb és tisztább közéleti erkölcs, korrupciómentes Magyaror-
szág, a szociális és univerzális igazságosság felfogásnak a magyar közéletben való érvényesíté-
se. 
- Tapasztalataink szerint az ország jelentős részére vonatkozóan elmondhatjuk, hogy magasabb 
erkölcsiség hiányában – a jelek és tapasztalatok szerint – a lakosság egy része ott seftel, lop, csal 
(adót, számlát stb.), ahol tud. Elképesztő – ha belekotrunk, láthatjuk –, mennyi alkalom van erre. 
Csak pár példa: a mérlegek, taxiórák, pénztárgépek, benzinkutak, mérőeszközök manipulálása, a 
tej – helyenkénti – vizezése, a nagyon elterjedt protekciózás, hamis diplomák, megvesztegetés, 
védelmi pénzek szedése stb. Országunkban az adócsalás is bocsánatos bűnnek tűnik sokak 
szemében, ellentétben jobb helyzetben lévő országok lakosainak felfogásával. Ez egy ördögi kör, 
az adónak nincs látszatja, mert sokszor egy része felsőbb szinteken már elkorrumpálódik, vagy 
esztelenül kezelték. Másrészt az adófizetési kötelezettségét az állampolgár nem érzi át – mert 
tapasztalatból 
tudja, hogy hova lesz, hogy veszik el a befizetett összeg egy része... –, pedig ez az egyik záloga 
annak, hogy jól működjön az állami költségvetés. Magyaráznunk, nevelnünk, felvilágosítanunk 
kell, hogy országos szinten mindenkinek – aki eddig tette – abba kell hagynia a különböző mérté-
kű korrumpálódást, tudatosan, felelősen kell élnie. Példamutató állami vezetés/vezetők, karizmati-
kus egyének kellenek, akkor a lakosság is visszafordul, mert amilyen a fej, olyanok a tagok is. 
- Nem lehet állami vezetőnek (hogy mely beosztási rangtól, foktól kezdődően, azt még szakmai 
egyeztetés dönti el) sem családtagjaiknak külön vállalkozása, non-profit egyesülete, alapítványa 
stb., mert ezzel nagyobb lehetősége van a korrupcióra. 
- Az elévülés idejét, témakörét és a nemzet elleni politikai vagy gazdasági bűntett fogalmának új 
értelmezését jogi bizottsággal kidolgoztatjuk, hogy senki – az említett negatív tetteit illetően – ne 
kerülhesse el a felelősségre vonást. 
- Törvényes lehetőségeken és kereteken belül a legtávolabbi időkig visszamenőleg teljes körű va-
gyonosodási vizsgálatot kell elvégezni (gyerekekre, rokonokra, elvált házastársakra, szülőkre, 
élettársakra stb. kiterjedően) azoknál, akik állami alkalmazásban voltak/vannak (pl. polgármester, 
alpolgármester, helyetteseik stb.) és alkalmazásuk előttihez képest a vagyonuk (mindent beleért-
ve) 30% növekedést mutatott. 

- A közbeszerzés intézményét megszüntetjük,  
helyette egy sokkal becsületesebb, piaciabb, versenyképesebb, sokkal olcsóbb eljárást vezetünk 
be. Ne lehessen közbeszerzésre való kényszerítés miatt a piaci ár duplájáért megvetetni/eladni 
semmit sem; ezzel az egészségügy, a kórházak, iskolák stb. kifosztását is megakadályozzuk, mert 
ma az amúgy is szűkös keretükből még a tendert 
megnyerő zsebébe vándorol az állami vagyon egy része. Ellenőriztetni kell, hogy minden állami 
intézményben mindig a legolcsóbb és legjobb beszerzést valósítsák meg. 

- Ahol állami szférában veszteséget, adósságot „termelnek”, 

ott senkinek, semmiféle jutalmakat sem lehet osztani. Sőt a túl magas fizetéseket is felül kell vizs-
gálni. 
- A magánszférában, ha adózás szempontjából a könyvelése szerint veszteséges valaki és mégis 
nyereséget, jutalékot stb. oszt, azonnal NAV felülvizsgálatot kell kezdeményezni. 
- Állami hivatalokban, költségvetési szerveknél nem lehet külsős szakértőket alkalmazni – csak 
nagyon indokolt esetben, akkor is felsőbb vezetői engedéllyel és az ő felelősségével –, ugyanis, 
ha egy munkahelyen rendszeresen külsős szakértők, tanácsadók kellenek, akkor, aki igényli, an-
nak fel kell mondani, és a szakértőket kell helyette alkalmazni. 
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- Meggyőződésünk – államadósság törlesztése nélkül – ennyi adóból bőven el lehetne tartani az 
országot, mert befolyik annyi bevétel, amiből sokkal jobban lehetne élni. Meg kell keresnünk, hol 
vannak a feneketlen zsákok, ahol a nép által befizetett pénz eltűnik. Ha külföldi kezekben vannak 
a gyárak, üzemek, áruházak, az állampapírjaink egy része, tárgyalni kell, és építő, hazánknak is 
eredményes megállapodásokat kell (újra)kötni, hogy nyereségük nagyobb része hazánkban ma-
radjon. 
Csak olyan adó és egyéb kedvezményeket adhatunk, amelyek a magyar gazdaságot tovább len-
dítik; a fejlesztések, beruházások, munkahely teremtés stb. területén. 
- Mindenkinek, aki bármilyen költségvetési területen lévő, aki vezetői funkcióban van, kinevezése 
után 30 nappal, le kell adnia a részletes vagyonnyilatkozatát és családjáét is. 
- A MALÉV jogutódját többségi vállalkozási – vagy ha jobb ötlet lesz, akkor abban a – formában, 
de újra létrehozzuk, mivel bevétele – míg nem korrumpálták szét – az ország legnagyobb forrásai 
közé tartozott. A MALÉV sorsát – ami eddig juttatta – jogilag elérhető legmesszibb vissza kell ve-
zetni, a szétesésének folyamatát a legnagyobb horizonton követő szakmai bizottságot kell létre-
hozni, és a hibás vezetői döntéseket, csalásokat jogi úton hozott ítélettel keményen meg kell „ju-
talmazni”; börtön és vagyonelkobzás! 

A bérplafon bevezetése 
Minden irritáló, jogtalanul magas fizetést, jutalmazást, túlzott bérezést a társadalom viszonyainak 
és lehetőségeinek megfelelően normális mértékűre – ami a gazdasági helyzethez mérten elfogad-
ható – kell törvényileg mérsékelni. Ne lehessen egy államilag finanszírozott vezetőnek a fizetése 
3x nagyobb ugyanolyan végzettségű beosztottjainál. Állami fizetés a felelősség nagysága szerint 
kerül megállapításra, így a legmagasabb, az országot vezető miniszterelnök bére legyen, ettől 
több állami szférában senkinek sem lehet! Viszont, ha igazoltan nagy hasznot hajt a vezető, vagy 
beosztott, akkor annak mértéke szerint jutalmazható – rendkívüli esetben a plafonon felül is, de 
ebbe a Kincstárnak jogi/számonkérési felelőssége mellett bele kell egyeznie.  
Ugyanakkor jogi alapot kell arra is teremteni, hogy le is, vissza is vehető legyen a juttatása. Tehát 
egy jól meggondolt és szakmailag megalapozott – állami fizetésekre vonatkozó - bérplafont veze-
tünk be.  

Bankok működése 
Erőteljesen oda kell hatnunk, hogy teljesen vagy túlnyomó részben magyar érdekeltségű és jól 
működő, a lakosság bizalmát élvező – minimum három új – bank alakuljon, ezt a magyar állam 
feltőkésítéssel segíteni is fogja, és bennük jelentős tulajdonrésze is lesz. Ezen bankok nem vihetik 
külföldre az osztalékot, nyereséget. Viszont kötelezettséget kell vállalniuk, hogy meghatározott, 
túlnyomó százalékban (ez a szám a szakmai egyeztetésektől függ) magyar vállalkozóknak, lakos-
ságnak, beruházóknak a körülményekhez képest a legjobb áron hitelt adnak. (Nem fordulhat elő, 
hogy egy magyarnak „tűnő” bank Romániában fele annyi kamatot kér, mint itthon.) Az összes – 
eddigi – bankokat sújtó adót kizárólag eszerint mérsékeljük vagy szüntetjük meg, ha a hitelkeret 
növelésével és folyósításával – egyfajta norma lesz megállapítva – megfelelő mértékben segítik a 
magyar gazdaság talpra állását.   
A hazánkban jelenleg működő bankokra egyfajta mutató számot fogunk kidolgozni – és 
nyilvánossá tesszük –, mely havonta bemutatja, hogy a lakosságnak, vállalkozóknak mely bankba 
érdemes vinni a pénzüket és honnan kapnak legtöbbször hitelt a beruházásaikhoz. Ha ez a hitel-
keret kihelyezést mutató szám alacsony, akkor a lakosságot arról fel kell világosítani, ha lehet, ne 
oda vigyék betétre a pénzüket, ahonnan nem érkezik az ország gazdaságára nézve segítség. 
A külföldi érdekeltségű bankokat is szívesen látjuk ebben a szerepkörben való részvételre, de ők 
döntik el, mi éri meg nekik. 
Meg kell könnyíteni a bankok között mozgás lehetőségét is. 

Kötelező kamarai tagság eltörlése 
Minden területen működhet kamara, és ha jól látja el a feladatát, kell is. De nem kötelező jelleggel, 
nem szedhető be adóként sem! Nem „zsarolhat” senkit se egy-egy engedély kiadásánál semmivel 
sem, csak a kötelező eljárási – állam által meghatározott – illetékeket kérheti. Engedélyjavaslatot, 
vagy engedélyt akkor is ki kell adnia, ha nem tag, csak regisztrált az ügyfél. (Ha valaki, hivatalos sze-
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mély – nem hivatalosan, de – akadályozza a területén való tevékenységet és feltételként a zsebébe teendő pénzzel 
engedi csak megvalósítani egy területen való javítást, változatást, létrehozást, pl. gyógyszertár alapítását stb., azon-

nal, soron kívüli tárgyalással, jogilag erre megalkotott/megalapozott keretek között elkobzást és börtönt kapjon.) Min-
den szakmai kamara alá tartozó cégnek, személynek interneten be kell regisztrálnia magát – a 
nyilvántarthatóság miatt –, de ennek a díja nem lehet több (2016-ban) 2500.- Ft-nál. A kamarák 
legyenek önfenntartóak, a saját fenntartásuk érdekében nyújtsanak közkedvelt szolgáltatásokat, 
pl. előadások, képzések, továbbképzések, szakmai képzések megszervezésében való segítség-
adás, jogsegélyszolgálat stb. 

Önkormányzati működtetés 
Finanszírozás, működtetés átszervezése 
Nem lehetséges az, hogy egy-egy területnek ne lehessen önrendelkezése, és az sem, hogy 
egyes korrupt vezetők választási időszaktól választási időszakig lerabolják az önkormányzatokat, 
és üres kasszát adjanak át. Ezeket az eseteket meg fogjuk vizsgálni és teszünk ellene pl. büntető- 
jogi eljárási törvényt alkotunk ezekre az esetekre. 
Vannak kötelező önkormányzati feladatok, azonban át kell gondolni, hogy melyeket tudják a kere-
teikből ellátni. Arra kell törekedni, hogy nagyon takarékos költségvetéssel a legkevesebb – fizetett 
– bizottsági képviselővel stb. működhessenek. Az önkormányzat ne lehessen önhibáján kívül 
veszteséges. Ha a nevükben is benne van, hogy önkormányzat, akkor ők is működjenek úgy, 
hogy a saját területükön bevétel – kiadás egyensúlyban legyen. Ha erre képtelenek, akkor át kell 
gondolni, hogy az egész rendszer miért nem működik. Ha valóban működésre képtelen, akkor egy 
másik önkormányzattal együtt kell működnie, vagy más megoldásokat kell keresni. A náluk ha-
gyott anyagi bevételi forráslehetőségeket is teljesen újra kell szabályozni, amely még társadalmi 
egyeztetésre is vár.  
 Az önkormányzat nem adósíthatja el magát. Ha kölcsönre van szüksége, akkor kizárólag 
arra az időszakra veheti fel, míg mandátuma tart, és vissza is kell addig fizetnie. Ha hosszabb le-
járatú kölcsön kellene valami nagyobb beruházás miatt, akkor keresnie kell egy nagyobb tőkével 
bíró kezest, nagyobb vállalkozót, vagy az állami költségvetést kérheti, hogy kezese legyen, de 
erről a legfelsőbb állami szinten pl. Kincsárnak kell döntenie, hogy belegyezik-e, jogos-e. Innentől 
gazdasági és büntetőjogi felelősségre vonható a Kincstártól az is, aki ezt jónak, visszafizethetőnek 
látta és engedélyezte. 
Mi – a fentiek értelmében – nem vállaljuk fel az eladósodott önkormányzatok adósságának átválla-
lását, ezzel ugyanis meggyőződésünk szerint jelentősen növelnénk a felelőtlen gazdálkodás és 
korrupció lehetőségét. Viszont annyi feladatot kapjon, amennyit el bír látni. 
Megalkotjuk azokat a jogi kereteket, törvényeket, melyek alapján büntetőjogi eljárás alá 
vonhatóak az önkormányzati döntéshozók, amennyiben nem megfelelően látják el a feladatukat. 
Az Önkormányzatok saját berkeiken belül sem sanyargathatják a népet felesleges adókkal. 

Megszüntetendő díjak 

Parkolási díj: 
Megszüntetnénk a parkolási díjat, ezt az egész ország területére nézve törölnénk! A kiemelt terü-
leteken pl. iskolák, kórházak, minisztériumok, fontos középületek előtt megfelelő számú, ingyenes, 
de korlátozott parkolási idejű területet jelölnénk ki pl. 1,5 órai ott tartózkodás után súlyos büntetés 
jár, de a többi helyen nem. Oka, a lakossági futkározások, bosszúságok stb. nincsenek arányban 
a bevétellel. Ha ez a bevétel Budapesten pl. 50 milliárd Ft lenne, elgondolkoznánk, de ha csak a 
tizede, akkor nincs miről gondolkozni. Viszont a nagyobb városok belvárosába a behajtást korlá-
toznánk, és megfelelő parkoló helyekkel és jobb, tisztább, kulturáltabb tömegközlekedéssel csábí-
tóvá tennénk a közösségi közlekedés igénybevételét. 

Minden szinten megszüntetnénk: 
ami szerveknek küldendő vállalkozói kimu-

tatásokat. 
 

 



                    
AQUILA Párt (AQP) 1222 Bp., Zakariás J. u. 3. +3620 327 4793 

                           Az AQP programja 2017. decembertől 
 

 

12 

nk (pl. a médiában, a sportolóknál, menedzse-
reknél, egyetemi tanároknál, és ahol lehet, a banki szférában is.) Ami állami támogatással is mű-
ködik, ott az állami fizetésekhez kell igazodni, mint említettük, a legmagasabb a miniszterelnöké, 
másé ettől csak kevesebb lehet! 

Az államadósság és EU-s tagságunk 
EU-hoz való viszonyunk, hozzáállásunk 
EU-hoz való csatlakozásunk feltételeit, az elvárásokat/követelményeket újratárgyalnánk úgy, hogy 
hazánknak a legelőnyösebb legyen. Ha ez a tárgyalás nem jár sikerrel – aminek a részleteit a la-
kossággal korrekten ismertetni kell, tudja mi ellen vagy mi mellett áll ki! –, akkor népszavazást 
kezdeményezünk az EU-s tagságunk megtartásával vagy a kilépéssel kapcsolatban. Ennek van-
nak hátrányai és előnyei is, amit szintén ismertetni kell a szavazás előtt a lakossággal, és ha dön-
tenek, akkor vállvetve együtt kell a döntés eredményét megélni.  
Kell az egységes Európa, de nem kell az USA-szerű szövetség. Ha EU-s tagságunk olyan hatást, 
pressziót jelent az államvezetésre, beruházásokra, MIGRÁCIÓ MEGÍTÉLÉSÉRE, ami negatívan 
gátolja a fejlődésünket, vagy hazánkat, kettősmércét használva megkülönböztetik a többi EU-s 
országtól, ebbe semmiképpen sem mehetünk bele. Azt sem lehet hagyni, hogy az ellenünk irányu-
ló – különböző anyagi és politikai érdekek mentén működő – lobbi/csoportok érdekei szerint, és 
nem a valós céljaink, helyzetünk szerint legyünk megítélve. Ha ez ilyen alapon működik, akkor 
hazánknak el kell gondolkozni a tagságunk további fenntartása felett. Nem lehetünk mostohagye-
rekek, ezt nem kell elviselnünk.  
Mi új lapokat kezdünk, és nem kívánunk az elődeink inkorrektségeikből, megalkuvásaikból és a 
tehetetlenségükből eredő hibákért szenvedni. Meg kell vizsgálni, a csatlakozásnál mit írtunk alá – 
milyen nyomásra, hatásra stb. –, és mi változott meg azóta. Vagy az Európai Unió is belátja, hogy 
mi ugyanolyan tagok vagyunk, mint a „kedvencek”, és úgy is állnak hozzánk. 
- Nem tartjuk jónak, hogy „egyen borotválás” van a gazdálkodásban, az állami tevékenység külön-
böző területein, és nem az adott ország jellegzetességeihez, kincseihez, tehetségéhez mért nor-
mák szerint hozzák a rendelkezéseket, törvényeket, határozatokat. Pl. mák, akácfa, uborka formá-
ja stb. kérdésekben sem. 
- Nekünk az Európai Unió jelen működési formájában nem megfelelő, de ha jól működik, akkor 
kell. Ha liberálisnak és demokratikusnak mondják magukat, akkor legyenek is azok. Nekünk ez azt 
is jelenti (egy hasonlattal élve), hogy nem kell egy EU-s országba minden virágot kékre festeni, 
szeretni kell a más alakú és színű virágot is. Sajátságos megoldásokhoz (még ha gazdasági jelle-
gű is) pozitívan kell állni, és ha működik, akkor talán át is lehet venni. 
- Figyelni kellene az Uniónak a tagországok nemzeti sokszínűségére, természeti adottságaira is, 
ezek a szempontok az eredeti, Unióba való belépési szerződésben szerepeltek... – és intelligen-
sen, ezeket pozitívan kihasználva kellene beilleszteni az európai egészbe. Nekünk ez lenne az 
igazi liberalizmus, nem az – ahogyan egyes országok pénzük okán diktálják, mi történjen – ami 
most sok szempontból nekünk diktatórikusnak tűnik. Innentől kezdve valóban el lehet gondolkozni 
a népszavazással történő változtatás lehetőségén. 
 

Külföldi behatás – kölcsönös oda-vissza beleszólás 
Nem szabad egy nép ellen sem gyűlölködni vagy ebben más – hamis lojalitásból sem – népeket 
segíteni, nekünk lehetőségünkhöz mérten neutrálisnak kell lenni, kicsit a svájci példát követve. 
Egyre nagyobb függetlenséget kell elérni, és nem lehet megengedni, hogy belügyeinkbe más or-
szágokból bárki is beleszólhasson, bármivel is zsarolhasson. (Viszont az építő, kiigazító tanácso-
kat meg kell gondolni, és alázattal elfogadni, ha jók.) Azt sem lehet magunknak megengedni, hogy 
bármelyik ország népét bosszantsuk, vagy belügyeikbe beleavatkozzunk. Béke kell, mert túl kicsik 
vagyunk amúgy is ahhoz, hogy békétlenséget szítva győztesen kerüljünk ki! 
Célunk olyan ország építése, ami – mindenféle külföldre rohangászás nélkül – vonzó a többi or-
szágnak, ami egy kis ékszerdoboz lenne, ahova önként csatlakozni akarna minden magyar, és 
nem külföldre elmenekülni, amit mára a kormányaink „elértek”. 
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Elvileg szuverén állam vagyunk, de itt a Földön senki sem lehet abszolút független, ezért józanul 
kell az irányítás és a külföldi vagy önérdekcsoportok véleményét meghallgatni – de az esetleges 
zsarolásoknak nem lehet engedni –, ha az országnak hasznos, akkor meg kell fogadni, de az ön-
célú beleszólás engedését minimálisra kell mérsékelni. Mindezt úgy kell politikailag, taktikusan, 
okosan (de alázattal) tenni, hogy igyekezetünkkel ne kiközösítést, hanem példamutatást érjünk el. 
Minden lépésünket a konkrét nemzeti érdek kell, hogy meghatározza. 
Javítani kell kereskedelmi, együttműködési kapcsolatainkat a világ összes országa felé, nemcsak 
Nyugat-Európa „varázsában” élni.  

Migráció / betelepítés 
Törvénybe kell iktatni, hogy;  
- hazánk népességének maximum 3%-ot meg nem haladó számú vegyes üldözött népesség tele-
píthető be, azzal a feltétellel, hogy; 
- keresztény vagy más vallását elfogadó legyen, valóban üldözött, és valódi menedéket akarjon.  
- Mi keresztény ország vagyunk – nem is szándékozunk hitet váltani –, nincs szükségünk vallás-
háborúkra, a mohamedánokat fogadják be hittestvéreik, a mohamedán országok.  
- Betelepítés; se pénzért, sem EU-s parancsra ne történhessen meg, kizárólag az országunk tör-
vényeit betartva jöhet be bárki is. 
- Az AQP szerint senki oldalán, semmi okból sem léphetünk harci szándékkal át a határon, nem is 
fegyverezhetünk, nem is bujtogathatunk senkit sem. Viszont jogunk és kötelességünk megvédeni 
a határainkat, akár fegyverrel is.  

BÉKE kell 
Ennek ellenére hangsúlyozzuk; béke kell, tárgyalások, és megint csak béke a végtelenségig. 
Az országunkban az olyan pártok működési engedélyét is vissza kell venni, akik belharcokra, for-
radalomra vagy egyéb erőszakos cselekedetekre bujtogatnak! 

Liberális eszmék 
AQP mint a baloldali, mint liberális – mára teljesen elferdült - eszméket, amelyek nem visznek – 
véleményünk szerint – sehova elutasítja. 
Alább azokat emeljük ki, amelyekkel egyet értünk: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus „A liberalizmus, … az egyén szabadságát egyén szabadságát jelölik meg, 
mint legfontosabb politikai célt … olyan elveket tagadott meg, mint az uralkodók isteni felhatalmazása, az öröklött 
kiváltságok, államvallás és protekcionizmus … a gazdasági liberalizmus támogatja a szabadpiacot és a szabad ke-
reskedelmet … A gazdasági liberalizmus a magántulajdonon és az egyének által kötött szerződéseken alapul. A kultu-
rális liberalizmus az egyéni jogokra koncentrál, a lelkiismeret és az életmód szabadságára, köztük olyanokra, mint a 
szexuális szabadság, vallásszabadság, megismerés szabadsága, vagy azon alapelv, miszerint az állam ne hatoljon 
az egyén magánéletébe… a gondolkodás és szólás kiterjedt szabadságában, a jogállamban, a gondolatok szabad 
áramlásában, a magántulajdonban, a szabadpiacban, a kormányzat átláthatóságában, és - más ideológiákkal együtt - 
a szabad választásokban 

… A liberalizmus minden formája a szabadságot védi, csak éppen mást és mást értenek szabadság alatt.” Eddig 
tartott az idézet, és eszerint mi akár liberálisak is lehetnénk, de nem vagyunk azok, mert a mai 
liberális gyakorlat messze nem az, amit a fentiekben írtak. Az idézet alapján pártfogolnánk ezt a 
szemléletet, de amit ma ezen a néven művelnek, az szerintünk elfogadhatatlan és a humánus élet 
lerombolása. 
Addig, míg ezen eszmék építően hatnak, a szabadságot növelik, elfogadhatóak, amikor szaba-
dosságba mennek át, és így erkölcsileg, társadalmilag rombolóak, elutasítottak. Nekünk a Biblia a 
mérvadó. 
A nekünk a mindent szabad elv nem elfogadható számunkra. Viszont azt valljuk, hogy kötelezett-
ségek nélkül nincsenek és nem is lehetnek jogaink, így a kettőt egymás mellett kell megélni. 
Az AQP véleménye szerint különböző pártok, csoportok, emberek liberális eszméket hangoztatva 
nem zsarolhatják meg a többit, nem kényszeríthetik hallgatásra és véleményének el nem mondá-
sára. Liberálisnak kellene lenni abból a szempontból is, hogy elfogadják pl. a mi isteni elvek alap-
ján működő pártunkat. Nekünk a kettősmércés liberalizmus nem elfogadható, ez nem szabadság, 
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hanem rabság, amibe nem mehetünk bele. Nyílt beszéd, teljes szólásszabadság, vélemények, 
elvek ütköztetése – de nem mocskolódás és nem hazudozás – kell, és a józan megegyezés szük-
séges. Kölcsönösen úgy kell viselkedni, hogy senki se félhessen a többség véleményétől, és 
egymást meg kell érteni, nem retorziókkal elhallgattatni. (Nem szeretnénk társadalmunkban a fe-
szültséget tovább gerjeszteni!) Minden törvényt, rendeletet, ami a szólás és véleménynyilvánítás 
ellen hatott, eltörlünk. A mai „demokratikus”, szűk uralkodói réteg a maga kénye-kedve szerint 
nyomorgatja a népet.  
Amit a választásoknál ígérnek azt többnyire nem, vagy nem úgy tartják be. 
 Országunkon belül az igazságát mindenki – retorziók nélkül – elmondhatja (ezt meg is kell hall-
gatni és a következtetéseket le kell vonni), de senki sem általánosíthat, nem uszíthat egy nép, et-
nikai csoport, emberi lények ellen. Nekünk ez az igazi liberalizmus! 

Választásokon való részvétel 
Az AQP az alábbiakat szorgalmazni fogja; Nekünk igazi, humánus tett az, ha a többi ember sza-
badságának, gazdasági, szociális viszonyainak és élhetési körülményeinek eldöntése felelősen 
gondolkozó emberekre van bízva, olyanokra, akik tudják, miről döntenek. /Régebbi elveink egy részét 

visszavonjuk, mert már megszerzett jogot nem lehet visszavonni, így ebben tehetetlenek lennénk./ 

Így az alábbiakat szorgalmazzuk: 

1. Csak az lehessen választóképes állampolgár, aki írni, olvasni tud, tehát/és elvé-
gezte a 8 általánost, és betöltötte a 17. évét. 
Oka: hogyan várhatjuk el azt, hogy helyesen húzza be a jelet a választási lapra az, 
aki el sem tudja olvasni, hogy mi van oda írva? Ez is emberi szabadságunk része, hogy olyan ha-
zában élhessünk, ahol nem analfabéták döntenek a sorsunkról. Hogyan tudja, milyen programot 
választ (és választ) a többi – tudatos – állampolgárnak is, ha el sem tudta olvasni? Ha pedig valaki 
(bárki is, segítségül) rábök egy névre, így megmutatja, mit jelöljön be, az tudatos befolyásolás, 
vehetjük úgy is, hogy a „segítő” 2-szer szavazott, ez nekünk csalás, amit nem fogadhatunk el! Mi 
senkit sem zárunk ki a választási jog gyakorlásából, az állampolgári joggyakorlatából, de aki nem 
fejezi be a kötelezően elrendelt 8 általános iskolát, saját maga zárja ki saját magát, ez a saját dön-
tése.  
A 17 év azért javasolt, mert fiatalok sokkal korábban gondolkoznak éretten, mint régebben. 
2. Kettős állampolgár  
Ideális lenne, hogy csak akkor élhessen a választási jogával valaki, ha abban a hazában él, ahol 
dönt. /Mivel ez megszerzett jog, ettől sajnos most el kell tekintenünk./  Ezzel együtt nem tartjuk 
jónak azt, hogy pártok kifelé kedvezve - csak kedvezetten itteni bajaink megélése nélkül szavaza-
tot szerezzenek tőlük. Van aki Erdély felé, van aki Nyugati országok felé futkos. Elég nyomorúsá-
gos ez így. Jó lenne, ha csak az szavazna, aki utána bőrén is érzi szavazatának pozitív és negatív 
hatását. Nekünk ez így lenne igazságos. Jogilag át kellene dolgozni, hogy gyengébb szavazati 
joga legyen annak, aki nem itt adózik - kivéve nyugdíjast, mert ő már megtette a kötelességét-, ne 
kapjon mindenki az állampolgársága mellé automatikusan teljes szavazati jogot is. Cél lenne, 
hogy felelősebb döntés legyen, és olcsóbb is lenne hazánknak, mert egyik pártnak „kellene” sok- 
sok időt, pénzt költeni, külhoni – esetleg szép szavakkal megtévesztett, és komolyabban tét nélküli 
– szavazók után futkosni. Ez nekünk így nem korrekt. S ez nem kinti magyarok, és senki ellen 
sincs, csak mi jól akarjuk magunkat itt érezni, csupán ennyi! 
3. Az AQP javaslata a pártok indulási feltételéről a következő választásra: 
Az átélt aláírásgyűjtési anomáliák miatt az alábbi jelölési feltételeket szeretnénk megvalósítani: 
Legyen ez alulról jövő népi kezdeményezés – akár népszavazással is –, mert ez valóban az or-
szág érdekeit szolgálja. A javaslatunk senkit sem diszkriminál, ugyanakkor megvalósítható, és 
kifejezetten demokratikus elveket tartalmaz. Önkéntes munkát szolgáltat a társadalom javára. 
Visszaállítja a kezdő pátok iránt is a bizalmat.  
Időben adjuk az ötletet, 1-2 év kell hozzá, hogy működhessen. 
Ne korlátozzuk – ha már jogilag bejegyzett egy párt, és csak azoknak ne –, hogy jelöltet állítson; 
ezért az AQP az összes kopogtatócédula, vagy aláírásgyűjtési akciót eltörölné. (Akik független 
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jelöltek, azoknak kellene valamiféle korlát, pl. a választók várható számához mért arányban jelölé-
si aláírás, mert rengeteg független önjelölt lenne. Jogilag biztosítható kell, hogy legyen a büntet-
lenség, erkölcsi megfelelőség stb., mivel ők nem mérettettek meg előzetesen a Törvényszéki en-
gedélyezési procedúrával.) Ugyanakkor az aláírásgyűjtés egy bosszantó, formális, korrupciós já-
ték, melyet, akinek sok pénze van, az különféle módokon, pillanatok alatt összegyűjti. 
NEMET MONDUNK: 

 
 is kapjon, tegye önkéntes-

ként, a társadalomnak adott munkaként. Ha ez kiderül, büntethető legyen. 
s munka, legyen alapkövetelmény 

egy év önkéntes munka. 
 nincs nyilvánossá téve min. 50 

oldalas részletes programja. 
 

 Bővebben: 

NE adjanak senkinek/ jelöltnek „kampányfinanszírozás” címszóval 1 millió Ft-ot  
– mi nem is vettük fel –, de ha egy párt országos listát tud állítani (pl. az összes hely 1/3-án törté-
nő jelöltállítás annak számítson), akkor a mostani fejenkénti kb. 5 millió forintos összeg felét kapja 
csak meg, tehát kb. 2,5 millió forintot (2018-ban). De ez egy olyan szolid állami segítség legyen, 
hogy a pártok beosztása szerint ne csak a kampányra mehessen, hanem a következő 4 évre való 
felkészülési „kampányra” (jelenti ez a pontszerzési időt) is. Ugyanakkor ebből mehessen rezsire, 
munkabérre is, és ne kelljen egy hónap alatt elverni (pl. hirtelen meggazdagodni akaró nyomdákra 
és plakátkitevő helyekre stb.), hanem beoszthassa a következő évekre, mert ha jelenleg nem jut 
be 1%-kal, mégis legyen lehetősége felfejlődni. 
Kell a jó szándék, a segítség, hogy jobban tudjon működni az újat akaró kis párt is. Ne kényszerít-
sük a pártokat arra, hogy „megvegyék” őket. Ha mindenki kénytelen gazdaságilag meghúzni ma-
gát, tegyék ezt a pártok is, de legyen működési lehetőségük is. 
Viszont a Kincstárnak évenként részletesen be kell számolni, mire költött és mennyi pénze van. 
Ha nem számol be, akkor a pártnak az egészet kamatokkal vissza kell fizetnie. 
Konkrét javaslatunk a következő választás jelölési feltételeire 
Egyéni jelölt és pártlista állítás feltétele legyen egy pontrendszer. 80 pont alatt ne lehessen bejut-
ni. Fontos a kitartó munka, a nép szolgálata. 
Mit pontoznánk? (Ez társadalmi egyeztetés után elmozdulhat ± 20 %-kal is.) Az alább olvasható 
pontok megszerzéséhez szükséges óraszámok a kispártokra értett óraszám, tehát az összes or-
szágos egyéni választókerületek 1/3-án való indulási feltételek. Ha a választókerületek 2/3-án indí-
tana jelöltet vagy az összes választókerületben, akkor az órák száma is 2-szer vagy 3-szor ennyi 
legyen. 
Igazolható módón történjen a teljesítés, amit leellenőrizni a pártnaplón át nem lenne több munka, 
mint 2000 x 500 aláírás ellenőrzése. (Egy évi munka után járó pontok, ha 2 évig teszi, akkor az 
összes pont és óraszám is duplázódik.) 
1. 20 pont jár: ha egy párt egy évig összesen 600 órányi (ismétlés az érthetőség miatt, ez 1/3 jelö-
lési helyre vonatkozik, ha 3/3 körzetben lenne jelölt, akkor 1800 órányi teljesítésről beszélünk, ez 
után kap 20 pontot) karitatív, önkéntes, országot szolgáló munkát végez. 
A különböző karitatív tevékenységeknek az összessége is kiadhatja a pontszámot. Pontozható 
tevékenységek (ez még bővíthető): Pl.: Aki hajléktalanokkal foglalkozik. Polgári védelmi szolgála-
tot teljesít. Rendszeresen, 2 hetente ételt oszt (arányosan a jelölési területtel), vagy kórházakban, 
magánházaknál igazolhatóan több embert is rendszerességgel ellát: betegeket ápol, etet, beszél-
get, ha kérik, imádkozik velük, bevásárol. Katasztrófa védelmi tevékenységben nem csak mutató-
lak, hanem végig részt vesz (több személlyel is). Ha egy párt katasztrófavédelmi munkát végez, 
annak az óraszáma (személyenkénti óraszámban) megduplázandó. Öregek háztájijának megmű-
velésében segít, fát vág stb. Lehet ez esélyegyenlőséget növelő tett, pl. ingyenes oktatás (de lét-
fenntartó adományt kérhet, nem az oktatásért, hanem segítségként a fűtéshez, rezsihez stb., de 
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összege nem lehet több (2017-ben) óránként 600 forintnál ill. max. 2 buszjegy ára). Ha katasztró-
fa-elhárításban, tűzoltásban, erdőgazdálkodásban, csatornaépítésben aktívan részt vesznek, ak-
kor ez is duplázandó óraszámot jelent stb. 
2. 40 pont, ha ezt az 1. pont szerinti munkát két évig végzi, vagy 1200 (nagy párt 3600) órát telje-
sít. 
3. 20 pont, ha honlapot üzemeltet, hetente frissíti és rendszeresen közli: mit tett, hogy gondolko-
zik, min. heti egy cikk, közlések, vélemények, válaszok kerülnek föl. 
4. 10 pont, ha egy éven át legalább havonta egyszer, minimum 10 különböző városban, megyé-
ben, országot kell járnia, emberekkel ismerkedni, beszélgetni, pártját is megismertetni, szóróla-
pozni, ezt fotókkal dokumentálni. Ha teljes országos listája van, akkor havonta 3- szor kell elmen-
nie. 
5. 15 pont, egy éven belül minimum 30-90 média-megjelenésének kell lenni; lehet helyi újság, rá-
dió, TV , saját blog, honlap stb. 
6. 10 pont, az ország lakosságának lelki, erkölcsi, tisztességes életre való nevelése, ezt célzó, 
építő könyvek kiadása. 
7. 10 pont, heti rendszerességgel – igazoltan – végzett (pl. 3 órányi) előadás (min. 20 fő részvéte-
létől) 
8. 20 pont a részletes, minimum 50 oldalas program. Ha nincs programja a választás kiírását kö-
vető napon, nem szerepel a honlapján, akkor nem is tudja, mit akar, a népet az elképzelései felől 
sötétben tartja, így kérjük, hogy az ilyen párt NE indulhasson, akárhány pontja is van. 
Ezt persze még lehet okos ötletekkel bővíteni, de minimum ilyen alapnak kellene lenni. Ez a mód-
szer megoldaná az érdek-, biznisz-pártok létét, nem lennének hirtelen ötletből összeállt okosko-
dók, hanem hazánknak is segítő pártok lennének, akik önzetlenül dolgoznak, közben megélik a 
lakossági bajokat is, hogy él a magyar, mik azok a problémák, amiket feltétlen meg kell oldani. 

Vallásszabadság 
Vallási pluralizmus 
Mindenkinek joga van azt hinni, amit akar, de másra semmi módon sem kényszerítheti azt; nem 
hipnotizálhat, nem moshat agyat, nem téveszthet meg, anyagilag nem rabolhatja ki a „hívőit”. Nem 
lehet senkire sem ideológiai alapon semmiféle eszmét ráerőltetni, ide tartozik az is, hogy nem le-
het Istent erőszakos, farizeusi lelkületű rendeletekkel megutáltatni. Ha ezt megteszik (bizonyítás 
után), tevékenységüket meg kell szüntetni, és az addigi állami támogatást vissza kell fizetniük. 
Jobb lenne nem beleavatkozni az egyházi ügyekbe vagy csak kizárólag tiszta életű, Istennek elkö-
telezett teológusok, és igaz hívők (nem bigott, nem ájtatos) tanácsa alapján. 
 Egyetértünk Kierkegaard gondolatával, miszerint a valódi kereszténységet nem kell védelmezni 
az államnak… az állam lényegénél fogva szekularizált, világi intézmény, hazugság és esztelenség 
a kereszténység támogatójává kikiáltani. (Augenblick) 
A szabad akarat betartása alapvető, Isten is ezt teszi velünk. 
Nem megengedhető az üzleti alapon működtetett vallási tevékenység. Ebben az esetben az egy-
házzá minősítő státuszát elveszti a szervezet, csoportosulás. Ezt megfelelő rendeletek meghoza-
talával elősegítjük. 
Nem lehet az a továbbiakban gyakorlat a mostani, ahogyan alkotmányos alapon megválogatják, ki 
lehet egyház, ki nem. A Parlament osztogat egyházi minősítéseket, amikor nem is értenek az 
egész vallásossághoz. Az AQP szerint az Alaptörvényt úgy kell módosítani, hogy az senki jogait 
ne sértse, és az Istennel való kapcsolatát mindenki úgy élhesse meg, ahogyan akarja. Arra is 
ügyelni kell azonban, hogy az egyházzá minősítéssel ne élhessenek vissza, ezt egy erre a célra 
alakult, teológus szakembereket is tartalmazó hivatali szerv ellenőrizze. 
Javaslataink (melyek még társadalmi vita után módosulhatnak): 

 akik valóban hitéleti tevékenység miatt vannak együtt, és ezt minimum 
– jogilag büntethető visszaélések nélkül – 10 éven át gyakorolták. Addig egyesületként működ-
hessenek. 
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ak a már valóban egyházként mű-
ködő közösségeknek jutatott állami pénzek felére jogosultak. 

Egyházak állami támogatottsága 
Az államnak az adandó támogatás miatt mégis kell valami támpont, melyik a valós hitéletet élő 
egyház, és érthető, hogy nem akar biznisz egyházakat támogatni, így jogos valamiféle szabály 
létrehozása. 

1- 0,x %-a (ezt még szakem-
berek döntik el), ezt osztják szét az egyházak között úgy, hogy az igazolt egyházi hívek létszámá-
val arányos legyen (pl. keresztény vallásoknál, mondjuk az igazolt kereszteltek száma szerint, 
nem keresztényeknél a társadalmi vitával döntjük el hogyan.) Más összeget az állam nem ad! 
Mindenki takarékosan éljen; az „evangéliumi szegénység” vagy önmegtartóztató mérsékletesség 
(választható, melyik szimpatikusabb) mindenkire érvényes. 

skolafenntartás, beteggon-
dozás, szociális ellátás) anyagi támogatására csak azon egyházak pályázhatnak, amelyek a sza-
bad akaratot meghagyva működnek. 

űemlékek, neves vagy nívós, régi (100 éven felüli) 
építmények vannak – ami az ország szellemi és gazdasági értéke is –, előzetes ütemezés és 
megegyezés szerint az állam segít a felújítási, fenntartási feladatok ellátásában. Támogatni kell a 
már meglévő templomok, kolostorok fennmaradását is, és hogy ne kerüljenek profán célú felhasz-
nálásra. Ezek hitéleti műemlékek legyenek. 

k, személyiségüket eltorzít-
ják, családjaiktól elkülönítik stb., felül kell vizsgálni egy erre a célra létrehozott – pártatlan teoló-
gus, pszichiáter, orvos, kriminológus stb. alkotta – politikailag független és lobbi-mentes, állami 
szervvel. Ha igazolt visszaélések vannak, eljárást kell kezdeményezni, bírósági jogorvoslattal és 
pl. az eddig kapott támogatásokat vissza kell fizetniük. 

Munkaadó kontra munkavállalók 
Munkaidő 
A jelenlegi törvényi szabályozást felül kell bírálni, meg kell változtatni, egyre inkább el kell érni – 
célul tűzzük ki – az ismételt 3x8 órai napi beosztást, ugyanis ki nem élezett kaszával nem lehet 
kaszálni. Az a munkás, akinek 8 óra helyett 10-12 órát kell a munkahelyén tölteni – versenyt kell 
az esetlegesen egyedülálló vagy családjukat nem bíró kollégáival ülnie –, annak lehetetlen (ezt 
tapasztalatból tudjuk!), hogy olyan intenzív legyen a munkavégzése, mintha 8 órában, de teljes 
erejéből tenné. (Ehhez a 8 órához még kb. 2 óra társul, ami ebédidő, és utazási idő, tehát így is 
min. 10-11 óra a munkahelyi elfoglaltság.) Mára szemponttá kezd válni – sajnos –, hogy egy em-
ber, egy fizetésért 1,5-2 ember munkáját végezze el, azért kell a hosszabb munkaidő. Jobban 
meg kell szervezni a munkát (ehhez a vezetőnek érteni kell, ha nem ért hozzá, ne vezessen!), és 
átgondolt intenzitásnöveléssel (jó szervezéssel), bőven elvégezhető a feladat napi 8 órában. Ha 
valamelyik munkahelyen a vezető nem tudja elvégeztetni 8 óra alatt a munkát, akkor ő rossz veze-
tőnek minősítendő, és jobbat kell a helyére keresni, ezt így is fel lehet fogni! 
Ebbe a profithajhászásba nekünk – akik normális emberi életet akarunk élni – nem lehet 
beleegyeznünk, az AQP ezt nem fogja támogatni, az esetleges adókedvezményt az ilyen munka-
adóktól megvonja. A családokra nézve is negatív nyomokat hagy a mai eszetlen rendszer; egy 
család, hogyan vállalhasson gyerekeket, ha nem hagynak rá nekik időt, hogy velük lehessen, ne-
velhessen! 
Ez tűrhetetlen! Így ne csodálkozzunk, hogy fogy a népesség. Így fogyni is fog (!), az egyik oka ez! 
Sokkal többet segítene, mint bármelyik eddigi népesedési ötlet. A pénz nem minden. 
A pihenésre vonatkozatva is hátrányos és embert romboló a munkahelyi „versenyt ülés”. 
  A fiatalok is előbb kiégnek, terméketlenné lesznek.   Itt, ebben az országban,  a továbbiakban 
intenzíven, de csak napi 8 órát dolgozzunk, mert az emberhez méltó élet heti 40 órában mun-
ka+napi 30 perc ebédidő! Szorgalmas, termelékeny munkavégzés kell, de nem az életünk, nem az 
egészségünk árán. Szükséges a tehát 3x8 órás beosztása a napnak. 
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Vissza kell szabályozni a munkavállalók jogait is  
– Alkotmányt/ Alapszabályt ez irányban meg kell változtatni –, hogy a mára bevezetett széleskörű 
kiszolgáltatottságot megszüntessük a szabadság, az elbocsáthatóság, a kizsákmányolhatóság 
stb. tekintetében. 
Olyan béreket kell elérnünk, ami a többi európai országban is jár. Nem lehet országunk kizsákmá-
nyoltak helye, ahol indiai, kínai éhbéreket fizetik. 

Közmunka 
A közmunkát valós munkahelyek teremtésével kell felváltani, mert ez egzisztenciálisan semmire 
sem jó. Ismert tény, bár tagadott, hogy sokszor vállalkozók veszik bérbe a közmunkásokat. Mikor 
fog az a vállalkozó rendes bérért embert felvenni, ha így is megoldhatja a munkaerő-problémáját? 
Aki másra nem jó, vagy nem akar dolgozni, de éhen halni sem,rendben, legyen közmunkás, de ez 
semmit sem old meg. Valódi, bejelentett, normál bérű munkahelyek kellenek. 

Roma-/cigánykérdés 
- A törvényekkel harmonizáltatni kell az ő szokásiakat és belső törvényeiket, senki, egy népcso-
port sem lehet állam az államban. 
- A korábbi évtizedekben, tradicionálisan a cigányság által végzett tevékenységet felkaroljuk, pl. 
gyógynövénygyűjtés, gombaszedés/betakarítás, állatkereskedés, kézművesség általuk gyakorolt 
ágait. 
- Oktatásukat, szakmai képzésüket, európai életvitelre való biztatást tartjuk a legfontosabb kér-
désnek. 
- Nem számolatlan támogatásokat szeretnénk, aminek töredéke sem jut el oda, ahova kell. Valós 
presszionált képzés, valós munkahelyek, valós segítség kell. Akik a roma programokra lejuttatott 
pénzeket elsípolják, azoknak külön jogszabályt vívunk ki, és ezek is soron kívüli szigorú eljárás alá 
kerülnek. 
- Másképpen, külön nem foglalkozhatunk a cigánysággal. Tehát külön nem, csak az ország sze-
gényebb rétegének a gondjával együtt, mert ha az, amit célul tűzünk ki, megvalósul, és minden 
ember megteszi a kötelességét, akkor nem lesz sem szegény, sem roma kérdés. 
- Ezelőtt, amíg ezt a – szerintünk – művileg szított feszültséget ki nem élezték, nem volt ekkora 
probléma a roma kérdés, illetve mindenki tette a dolgát, azt, amihez értett.   Védelemre sem szo-
rultak, nem is voltak felbujtva, senki sem követelőzött, és nem is fenyegette az ország egyik réte-
ge a másikat.) Ami most van, az tűrhetetlen, meg kell szüntetni! Mára – az előttünk lévő pártok 
okkal vagy ok nélkül – elérték, hogy oktatási, szakképzettségi, munkavállalási problémák vannak, 
melyekre az AQP már ebben a programban használható megoldásokat kínál úgy, hogy az erre 
szánt pénzek ott is lesznek, ahova szánjuk őket, és olyan eredménnyel, ahogyan elképzeljük. 
- Plusz munkahelyeket is teremtünk azzal, hogy nem kézbe adunk támogatást, hanem teszünk 
arról, hogy egyenlő rangú munkavállalók lehessenek, és mindenki az lehessen, aki akar lenni. Pl.: 
szakkollégiumi szakképzés (lásd alább), mezőgazdasági munkák szorgalmazása, önfenntartásra 
képzés stb., nagyban szolgálja majd a roma népesség felzárkózását, szakmailag képzetté válását. 
- Hazánk népességéhez tartoznak Ők is, ahogyan a többi nemzetiség is, és ha itt élnek, egy ho-
mogén ország lakóiról beszélünk, akikre azonos kötelességek, elvárások (beilleszkedési hajlan-
dóság) és jogok érvényesek. Ez ennyire egyszerű. Sem több, sem kevesebb joguk nem lehet, 
mint az ország többi lakosának.   

Média 
Valósághoz hű tájékoztatás kell, politikától való függetlenséggel. Ma inkább csak függő médiák 
vannak a többi nem él meg. Mi tiszteljük és elő is segítjük a média függetlenségét, de a szavahi-
hetőségét is megköveteljük. Ha egy-egy médium politizál, tegye, de akkor véleményét ne kizáró-
lagos valóságnak, hanem egyfajta saját gondolkodásnak tüntesse fel, vagy egy-egy konkrét párt 
véleményének. 
Állampolgárokat rémhírekkel, valótlanságokkal riogatni következményekkel járjon. Viszont lehet-
nek olyan kiadványok, amiken fel kell tüntetni, hogy lássák mennyire hitelesek pl.:„Hazugság ma-
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gazin”, „Pletyka újság”,„Fele sem igaz”, vagy „Túlcsordult a fantáziánk”, „Téveszméket szövögetők 
magazinja” címmel. 
A média szavahihetőségét vissza kell állítani. 2016-17-es. SZINT TÖBBNYIRE ERŐSEN SIRAL-
MAS, TARTALMATLAN, ÜRES, SEMMI!  Csakis az igazat lehet támogatni. Létrehozunk egy 
olyan napilapot, ahol folyamatos figyeléssel, lapszemlézés után, minden álhírnek a végére járunk 
és jelezve az álhírek forrását csak az igazat kiigazító szándékkal közöljük. Egy elfogulatlan etalont 
szeretnénk létrehozni, ahol a szerkesztőségben minden párttól ülnének. Fontos lenne megakadá-
lyozni azt a világjelenséget, hogy egy konkrét esetről már nem bulvár sajtó is bulvár hitelességű 
cikkeket közöl. 
Az olyan adóknak, szerveknek (tv adók, rádió, filmipar stb.), amelyek az ország erkölcsi, szellemi, 
hosszú távon lelki hanyatlását okozzák és (a fiatalságot) tudatosan rombolják, be kell szüntetniük 
ezt a fajta tevékenységét, vagy ha nem teszik, akkor támogatások megvonásával és büntetések 
sorozatával kell súlytani őket. 
Újságokban, interneten azok az újságírók nekünk nem kívánatosak, akik csak bujaságról, ál- és 
rémhírekről, hazugságokról, megtévesztésekről tudnak írni. Nem kaphatnak továbbiakban pályá-
zati és semmiféle más támogatást, önmagukat zárják ki. Ha így is fenn tudják tartani magukat, 
tegyék. 
A médiában törekedni kell arra, hogy a valósághoz százalékosan is közelítő pozitív-negatív infor-
mációkat kell írni, nemcsak a rémhíreket, hanem arányosan jó, építő eseményeket is közölni kell. 
Támogatni és azt kell segíteni, hogy a média is segítségünkre lehessen országunk élhetővé téte-
lében, érezzék, hogy fontos küldetésük lehet a lakosság szellemi, tudásbeli, erkölcsi felemelése 
és ennek érdekében cselekszenek. Kell a valós tájékoztatás (tényközlések) és humorral való ellá-
tás is. 

Sport 
Állami támogatás kérdései 
Míg az ország gazdasági nehézségekkel küzd, addig az AQUILA Párt ebben a meglévő gazdasá-
gi helyzetben minimális mértékben – amennyire az egészséges élethez kell, annyira – támogatja 
az (új és régi) nagyobb sportlétesítményeket. A profi sportot űzőknek jobban kell menedzselniük 
magukat, önfenntartóvá kell lenniük, hogy termeljék meg a rávalót bevétel-kiadás egyensúlyban 
tartásával. 
Az egészségügyi prevenció céljából és megtartása miatt végzett sporttevékenység az ország 
anyagi helyzetével arányosan támogatható. Meg kell keresni a kevésbé költséges sportoltatási 
lehetőségeket, építő egyensúlyban kell tartani az egészségügyi és szórakoztatási lehetőségek 
támogatását. Nem támogatjuk a stadionok további építését. 
A mozgás és egészséges élet alapkövetelményei közé tartozzon – az iskolákban fokozottan 
erre is kell nevelni – a kirándulás; a természetben való munkálkodás is része legyen a nevelés-
nek. 
A fiatalokat arra is rá kell nevelni, szoktatni, hogy a sport ne csak öncélú legyen. A mozgás mun-
kával is lehetséges. Az országban sok föld megműveletlen, lekaszálatlan, rendezetlen, így moz-
gásra, munkára szoktatásra elég lehetőség van. Pl. középiskolákban be lehetne vezetni a mezőn 
való versenykaszálás, versenykapálás stb. sportját, ezzel csak mindenki nyerne! Az is moz-
gás/sport, ha ez erdőben futnak, kirándulnak, esetleg közben a szemetet is összeszedik. Ne for-
dulhasson elő az sem, hogy a gyerek, ha nem akar versenysportot űzni – csak egyszerűen úszni 
szeretne –, akkor az uszoda edzője nem fogadja be. Nem a versenysportot, hanem az egészség-
megőrző, harmonikus test-lélek kapcsolatot kialakító sporttevékenységeket fogjuk jobban támo-
gatni. 
Újraszervezzük – a régen közkedvelt – „építőtáboroztatás” intézményét, ahol gondoskodunk a 
fiatalok munkára, erkölcsiségre, közösségi életre, értelmes szórakozásra való neveléséről is. 

Az iskolákban 
- Újra kell gondolni és normális óraszámban kell a tornaórákat megtartani. 
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- Ajánlott lesz heti 2x2 óra testnevelés. Fontos, hogy 2 óra legyen egymás után, hogy az idő fele 
ne az átöltözéssel menjen el. Ha van lehetőség rá, akkor az egyik 2 órás tornaóra úszás legyen! 
- Be kell iktatni egy óra kötelező sakkot is, a jelenlegi 5. tornaóra helyett. Mindenkit – akit fizikailag 
lehet – meg kell tanítani gondolkozni! Vigyázni kell, hogy a sport nagyobb kitartást, edzettebb aka-
ratot eredményezzen, de ne menjen a tanulás kárára. 

Gazdálkodás 
Gazdasági tanácsot  
kell működtetni; kiválóan képzett, szakértő idősek és gazdasági zsenik részvételével és az ő vé-
leményüket teljesen vagy komoly politikai okok miatt kissé módosítva, de nagy súllyal kell figye-
lembe venni. 
Alapelv: Ne költsünk többet, mint amennyi bevétel van, legyen józan paraszti gondolkodású a 
gazdálkodás. 
Kiadások csökkentése, és a gazdaságot rendbe hozó intézkedések 
Ez több ponton is meg kell, hogy valósuljon. Néhány biztosan megvalósulásra szánt részlet: 
a) Olyan adókat nem szabad bevezetni, amelyek az országnak minimum évi 70-80 milli-
árd forint bevételt nem hoznak,  mert gazdaságtalan, bosszantó, elaprózó, közérzetet 

romboló.  
b) A nyugdíjas – eddigi meglátásainktól eltérően - vissza kellene vinni őket a munkaerőpiacra- 
már aki bírja-. Kb. 200 000.- Ft- ig engedélyezni kellene, hogy a nyugdíja megtartása 

mellett dolgozhasson. Az  állami szférákban is, külön területeket kijelölve pl. egészség-
ügy, oktatás stb. Államilag finanszírozott területeken a volt vezetőket, akik már nyugdí-

jasok sem lehet tovább alkalmazni; szerződésekkel sem, tanácsadóként stb. sem. Csak 
ott, ahol valóban nagy a munkaerő hiánya. Meggondolandó és adókkal segíthető a kivé-
tel tevése, olyan estekben, ahol az ellátás akadályoztatott lenne, pl. egészségügy, de ak-

kor is egyéni elbírálással és maximum 75 éves korig.   
c) Minden indokolatlan kiadást, felesleges luxust, bürokráciát, büntetés lehetőségének 

keresését, pénzmosást, off-shore lehetőséget meg kell szüntetni. Míg nehézségek vannak, 
afelé kell hatni, nevelni, hogy minden magyar állampolgárnak önként kell vállalnia az 
egyszerűbb, szerényebb, de becsületes emberi életvitelt. 

d) Az országban nyilvánosan hozzáférhető mezőgazdasági, ipari termékekről szóló adat-
bázisokat kell létrehozni, és közlemények útján a lakosságot folyamatosan tájékoztatni; 
amiből a lakosság megtudja, mit érdemes termelni, mit tudnak eladni, mit nem stb. 

e) Mindenki dolgozhasson, aki akar.  
Törvénybe fogjuk iktatni a munkához való emberi jogot. 

Egyéb pontok: 
f) Az állami alapítványokat, állami szinten működő non-profit szervezeteket meg kell szüntetni, 
oka: a pénzek szétosztogatásának megállítása – ezzel a bennfentesek kikapcsolása – , és ezzel 
egy időben a támogatási/pályázati program kiírása célratörő, koncentrált gazdasági koncepció 
végrehajtásaként kell, hogy működjön, lehetővé téve a számon-kérhetőséget és a fontossági sor-
rendek betartását. 
g) Az EU – ha még van, és míg EU tagok is vagyunk – pályázatait nem pályázatok formájában kell 
kérni, hanem oda kell hatni, hogy a ránk jutó összeget egy összegben – ami pályázati célra jönne 
– át kell utaltatni az adósságtörlesztésbe. (Ez több okból is jó lenne.) Helyette az állam a saját 
koncepciója szerint támogassa azokat a területeket, amelyek az átgondolt gazdálkodáspolitikájába 
beleillenek, és azt hathatósan segítik. Ne legyen luxus, amikor adósság van, így ne wellness szál-
lók építése, kölcsönös külföldi kirándulgatások, erőszakosan kitalált és csak pénzt kidobó projek-
tek legyenek finanszírozva, hanem a nagyon is szükséges és halaszthatatlan teendőkkel kell kez-
deni pl. honvédség átszervezése. Ugyanez álljon a belföldi civil szervezetek, alapítványok stb. felé 
való pályázati kiírásokra is. 
h) Külföldön senki se kaphasson semmiféle jogcímen magyaroktól nyugdíjat, csak azt kaphassa 
mindenki, amit ide befizetett. Viszont ha valaki itt szerezte meg a nyugdíjra való jogosultságot, 
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mert itt fizetett járulékot, akkor bárhova megy is a világba, korlátozás nélkül járjon a megszerzett 
nyugdíja. 
i) A kiadások csökkentésében a politikai vezetőknek kell az élen példát mutatni! Senki se legyen 
nyertes, csak a magyar lakosság. Úgy kell gazdálkodni, hogy hazánkban a gyermek, nyugdíjas ne 
éhezzen, senki ember ne haljon éhen, és ne fagyjon meg. 
j) A jelenlegi kirívóan magas nyugdíjak, özvegyi nyugdíjak, tiszteletdíjak, életjáradékok –melyek 
nem befizetett összegek után lettek megállapítva – esetében plafont vezetünk be, 
melynek összege társadalmi egyeztetés eredményeként alakul ki. 
k) Minden – gyanúsan – drága beruházást át kell vizsgálni (a nemzetközi normákat is alapul vé-
ve), és minimumra csökkenteni. Meg kell vizsgálni pl. a hivatalok számát és létszámát, gazdasá-
gosságra és hatékonyságra kell törekedni. A hivatali (Parlament is) drága gépjárművek és új búto-
rok vételét mérsékelni kell (bútor 5 éven felül cserélhető, gépjármű 3 évesen, vagy ha használha-
tatlanná vált), külön engedéllyel és nagyon indokolt esetben lehetséges a cseréjük. 
l) Át kell gondolni az utazásokat (ki, kik, hova miért, mennyi haszna van stb.), számukat minimális-
ra kell csökkenteni (különös tekintettel a kíséretre), javítani kell a szakemberi munka minőségét. 
m) Újra kell számolni építési/beruházási költségeket, és ha szükséges – mert visszaélés gyanúja 
áll fenn – új szerződéseket kell kötni a nagyobb beruházásoknál pl. az autópálya, gázvezetékek 
stb., az anomáliákat fel kell tárni minden területen. 
n) A termelt javakat elsősorban itthon, de a fölös terméket külföldön kell értékesíteni, megkeresve 
a legjobb piaci lehetőségeket. Import-export egyensúlyára való törekvés kell. 
o) Minden ágazatot, ami régebben működőképes volt, újra kell indítani: kohászat, bányászat, 
szén, nemesfém, borászat, mezőgazdaság, állattenyésztés, jármű/buszgyártás stb., ezzel sok-sok 
munkáskéznek adunk munkalehetőséget, akár egy éven belül is. Ha ebben valami érdekeltség, 
szövetség, szerződés gátolja az országot, akkor azt erősen újra kell gondolni, okosan tárgyalni, de 
mindenképpen meg kell szüntetni a gazdaság fellendülését gátló tényezőket. 
p) Olyan gyárak, üzemek, bevásárlóközpontok stb. esetén, amelyek külföldi kézen vannak: a tu-
lajdonossal vagy meg kell egyezni, hogy a nyereség egy része itthon maradjon (arányosan és 
adóztatva), és így a mi országunknak is gyümölcsöző legyen, vagy valami módon ki kell őket vá-
sárolni. Megoldások közül az egyik lehetőség, hogy mellettük olcsóbb árukat értékesítő üz-
let(központ) létesül, ha nem hajlandóak az egészséges kompromisszumra. 

Az adóztatás, bevételek 
Az adóztatás 
1. Az adókat, ahogyan a népesség tudatossága növekszik, arányosan kell csökkenteni. (A fekete 
és a szürke munka kifehérítése elengedhetetlen, és amíg nincs tudatosság, addig fokozott ellen-
őrzéssel és retorzióval lehet csak eredményt elérni.) 
2. Nem lehet mindenféle adót kivetni csak azért, mert a gazdálkodási koncepció nem jó, és ennek 
kompenzálására ötletszerűen, előre kiszámíthatatlanul rendelkezéseket hozni. Mi ésszel, a nép 
érdekeit figyelembe véve, mégis hathatós gazdálkodást dolgozunk ki. Illetve – ha lehetőségünk és 
alkalmunk lesz rá, a mindenkori viszonyoknak megfelelően – a meglévő jó folyamatokat fenntart-
juk, de ahol hibásak, nem eléggé hasznosak és gazdaságosak a meglévő rendeletek, ott a törvé-
nyek stb. megváltozatása felé hatunk. 
3. Vizsgálatunk tárgyát képezi (és szakmai egyeztetések, modellek, gazdasági tanács véleménye 
lesz a döntő) az is, hogy a bérből származó jövedelem és a tőkéből vagy egyéb vállalkozásokból 
származó jövedelmek milyen adórendszert használjanak.   
4. Célunk, hogy a munkáltatói és munkavállalói oldalról is csak egyféle adó és egyféle járulék befi-
zetés legyen egy-egy bankszámlára (ne a jelenlegi min. 6 féle). Ezzel az adózók helyzetét akarjuk 
megkönnyíteni. A munkaadói oldalról a jelenlegi befizetések mérséklését átgondoljuk és szakmai 
tanácsadók döntése szerint mérsékelni fogjuk. 
5. A jobb működés érdekében a felállítandó szakmai gazdasági (és nem politikai) tanáccsal meg-
felelő gazdasági koncepciót dolgoztatunk ki, amelynek a programunkban lefektetett elveknek is 
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maximálisan meg kell felelnie. Így pl. jelentések, beszámolók, egységesítését is bevezetjük, egy 
jelentésben minden szükséges kérdés szerepel, és onnan lehet felhasználni. 
6. A bevétel és tehetősség szerinti mértékben lehet csak az adókat kivetni pl. minimálbérből élők-
nél csökkenteni kell, mert nem lehet cél az ország lakosságának kipusztítása. 
7. Az adóztatás már-már kabaré számba menő kivetési formáit meg fogjuk szüntetni, így a dugó-
díjat, telefonadót, csekkadót, ebadót stb. Célunk, hogy általánosságban ne jövedelmet sem 2-szer 
vagy többször is megadóztatni, vagy rejtett ingatlanadót kommunálisadó néven kivetni. 
8. Nem lehet a NAV-nak csellel büntetni, pl. bekönyörgi magát zárás után! A NAV dolgozóit jobban 
kell szűrni és ellenőrizni, hogy semmiféle korrupció se lehessen. Meg kell szüntetni a büntethető-
ség keresését (pl.: formai hibákkal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, kötekedő 
vizsgálatok), hogy az adóellenőrzés ne csak pénzbeszedési céllal működjön. Ezzel vissza kell ad-
ni a vállalkozásokhoz a kedvet, állampolgárbarát, de szigorú, korrekt ellenőrzési rendszer kell. 
9. Még mindig a kétkulcsos adórendszert javasolnánk, mivel a közölt statisztikák számunkra nem 
teljesen meggyőzőek és áttekinthetőek. A több jelenleg hatályos rendelkezést és törvényt kell új-
ragondolni, és a jelen helyzetre nézve úgy átalakítani, hogy előre számolni lehessen vele, és ne 
kelljen évente módosítgatni, ezzel a vállalkozásokat bizonytalanságban tartani. 
10.  Az adó mennyiségét csak a gazdasági számok teljes és korrekt ismertében tudnánk javasolni, 
így nem. 

Nyugdíjakra vonatkozó adó. 
Ha nehézséggel vennénk át az országot, akkor a 150 000 forinton felüli nyugdíjrész egy 
ideig (max. 1-3 évig) adózna, úgy és azzal a sávval, ahova az egész tartozna. A 150 000 
forint alatti rész továbbra is adómentes maradna. (Pl. 200 000.- havi nyugdíjnál 50 000 
adózik 15%-kal, az 7500.-Ft lenne, ez – úgy gondoljuk – kibírható, hogy ők is ennyi áldozatot hoz-
zanak, mert akinek ennyi a nyugdíja, annak fizetése is magasabb volt, így valószínűsíthető, hogy 
tudott félretenni is, és ez az összeg szociálisan is kibírható.) Ez még 
mindig jobb, mintha minden nyugdíjastól elvennék a havi nyugdíja 20%-át, – ami az említett eset-
ben 40 000 forint lenne –, ahogy erre sok országot kényszerítenek. 
b) Viszont a nyugdíjak vásárló értékének megőrzését és halálig tartó folyósítását vállaljuk, és ha a 
gazdasági helyzet engedi, egyre több nyugdíjat is adunk. 

Nyugdíjemelések számolása 

A mai inflációs számolás a nyugdíjaknál egyenesen felháborító, nevetséges és tarthatatlan. Olyan 
dolgok viszik le az inflációs számokat, amik többnyire luxus kategóriába tartoznak. Kevés nyugdí-
jas vízisíel, helikopterezik vagy megy kocsijával annyit, hogy számottevő legyen a benzinár válto-
zása stb. Viszont, ami napi szinten sújtja pl. a tüzelőfa ára, lényegesen emelkedik.  
Mi feltétlen ragaszkodunk ahhoz, hogy az éves emelés mértékének alapját az alapvető élelmisze-
rek, és a megélhetéshez szükséges kiadások áremelkedésének a hangsúlyozott figyelembe véte-
lével kell meghatározni az adott évben. Így; a hús, a kenyér, a tej, a sütőolaj, burgonya, cukor, 
tüzelőanyag, ruha, cipő, gyümölcsök stb. árát. 

Társasági adó: 
A társasági adó, igazodva a személyi jövedelemadóhoz, változna - az adóalapja (mindkettőnél 
egyformán) csökkenthető lesz. Így pl. azon vállalkozók, akik tartós munkahelyet teremtenek, ebből 
a felső sávból jelentős kedvezményt kaphatnak. Ez több kritérium alapján megállapított százalék-
ban, pl. mennyi időre, hány főnek – ellen- őrizhetően hány bejelentett adózó munkatársa van –, az 
ország melyik részében teremtett munkalehetőséget. Így akár mondhatjuk azt is, hogy nagyon 
hasznos lesz a felső kulcs visszatétele. Ha segítőkész, munkalehetőséget teremtő a vállalkozó, 
akkor ez a kulcs akár 10-15%-al is mérsékelheti a felső sávot. 
d) A munkaadókat terhelő költségek  további jelentős csökkentését is tervezzük. 

Családi adózás szabályozása 
A jelenlegi módosulnának, de a pontos kidolgozás még folyamatban  van. 
 Viszont, ami biztos: 
1. Mindenféle családi támogatásra és családi pótlékra is (csonka család vagy gyermekét 
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egyedül nevelő szülőre is, és egy háztartásban élő élettársakra is !) vonatkozik: csak 
akkor jár, ha a család gyermeke nem követ el bűntényt, jár iskolába és nem deviáns a 
viselkedése (mely különböző ellene folyt/folyó eljárásokból igazolható). Ellenkező az 
esetben – cselekmény súlyosságától függően – 2-6 évig nem jár kedvezmény a fiatal/ 
gyermek után, mely újabb negatív cselekmény esetén meghosszabbítható. (Részletek 

kidolgozás alatt vannak.) 

2. Cél. jól nevelt, kulturált, tudatos fiatalokkal kell erősíteni az országot. 
3. Ha – saját hibájából – senki sem dolgozik a családból, akkor a továbbiakban a kieső jövedelmet 
nem lehet kompenzálni, mert a munkavállalás akarásának irányába kell elvinni a dolgokat. De itt 
kötelező a családtagok felének közmunkát felajánlani/adni – 
addig, míg jobb nincs –, és a szakképzésben való részvételre kötelezni. 
4. A differenciált ÁFA rendszere: Arányos teherviselést kell elérni. (Ha külföldi akadályokat gördí-
tenek elé, akkor előtte a külső kötelezettségeinket meggyőzni). Például más ÁFA legyen (alacso-
nyabb) egy olcsóbb kategóriájú termékre, ami a szegényebb rétegek 
mindenapjainak ellátását szolgálja, pl. alapvető élelmiszerek. Más legyen az ÁFÁ- 
ja egy olcsó, alacsony kategóriájú személygépkocsinak, mint egy drágább, több luxussal 
rendelkezőnek. (Ez ügyben csalások, árú összevonási manipulációk miatt, fokozottan 

ellenőrzések lesznek.) Ezzel el kell érni, hogy a kevésbé tehetős rétegeket ne terheljük 
tovább, de a bevétel mégis meglegyen. Ha csak ezt a két szempontot nézem, 
már akkor is el lehetne tekinteni a többi – már említett –, lakosságot hergelő, bosszantó 
adónemektől. 

Közúti morál:  
Fontos az emberéletek mentése, a deviáns közlekedők kiszűrése. Viszont célunk 
a bosszantó pénzbeszedések megszüntetése. Pl. nem lehet a KRESZ szabályainak be nem tartá-
sért olyan magas – mai – büntetéseket kiszabni, amely egy családot anyagi nyomorba dönthet. 
Gyorshajtásért (bizonyos százalékon felül), piros lámpán áthaladásért, szabálytalan előzésért, 
testi épség közvetlen veszélyeztetésért (pl. útról való leszorítás) megmaradna azonban a nagyobb 
összegű büntetés! Terveink szerint a kiszabható büntetésként a helyszíni bírság ne lehessen több 
20 ezer forintnál, sok olyan autós van, akinek összesen sincs több pénze. A büntetési összeg 
megállapításánál, amit utólagos elbírálás után fizethet be a gépkocsivezető, javasolt szempontok: 
mennyire tudatos és felelőtlen (alkoholizálás, kábítószerezés), erőszakos/agresszív a szabálysze-
gés, visszaeső-e vagy először fordult elő a szabálytalanság, mit követett el, mennyire volt a közúti 
közlekedőkre veszélyes a szabálytalanság elkövetése. Pl. ha elfelejti nappal, a faluból kiérve be-
kacsolni a fényszórókat, nem lehet súlyos a büntetés. 
Az italozásnál, a kábítószerezésnél, tudatos agresszió eseteinél nem vonatkozik az enyhítés, sőt 
minimum fél évre el kell venni a jogosítványát az elkövetőnek (de nem szabad a 
rendszámot levenni – azt csak gépjármű forgalomképtelen állapota miatt lehessen levenni–, mert 
a többi családtag ezzel mozgásában akadályoztatott lehet) , és újra szigorított,  sokszoros díjú 
KRESZ vizsgáztatásra kell mennie a vezetőnek. 
A forgalmat civil autóban ülő rendőrökkel kell ellenőriztetni, hogy jobban kiszűrjék az agresszív, 
tudatosan szabálytalankodó vezetőket. 

Az ingatlanadók, járműadók, festmények, muzeális értékek stb. 
Minden alábbi adó kb. fele leírható lesz a SZJA-ból. Nyugdíjasok nem adóznak, kivéve a luxus 
járművek, képek, muzeális értékek luxusadóját. 
1) Ingatlannál: Csak luxusadó a megengedett. Az ingatlanokról országos nyilvántartást kell készí-
teni; bejelentett és ott lakó tulajdonosokkal, lakókkal és egyéb rögzítendő körülmények feltünteté-
sével. Az ingatlan-nyilvántartással (az is) kiderül, hogy négyzetméterenkénti területre hány fő jut. 
Egy embernek járjon legalább 70 m2 ingatlanadó mentesen (de az idősebb – 60 év feletti – nyug-
díjasok, ha igazoltan évtizedek óta tulajdonosai az ingatlannak ahol élnek, vagy örökölték, vagy 
eltartási szerződéssel kapták, felmentést kapnak). E feletti rész adózzon, s mértéke attól függően 
legyen: hol fekszik az ingatlan és milyen korú, minőségű, ha luxus kategória, akkor a legnagyobb 
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adószorzó vonatkozzon rá. Nem lehet más néven pl. kommunális adó címen sem kivetni ingatlan-
ra adókat. 
2) Járműveknél: luxusnak számít pl. egy repülő, különböző hajók, vagy személyenként 7 millió 
forint feletti vagy családi összértéknél 12 millió forint feletti (mindenfajta) gépjármű stb., kivéve a 
mezőgazdasági munkákat végző gépek. Ezen összeghatár feletti értékről adózzanak. Százaléká-
nak mértéke gazdasági tanács javaslata és az ország gazdasági helyzetének függvénye legyen. 
3) Képeknél, muzeális értékeknél: az előző, 2. pont mértéke szerint adózzanak. 
4) Családi vagyonkorlátot – összegéről szakmai bizottság dönt – vezetünk be, mely felett, emel-
tebb adózást fogunk javasolni, illetve egy szint felett az esetleges segélyek kifizetését leállítjuk. 

Bankok működésének szabályozása 
Erős, egyértelmű törvényekkel szabályozni kell a működésüket, hogy a bankok ne azért legyenek 
az országunkban, mert ez szabad préda/egy jó fejőstehén, hanem, mert területet keresve a mun-
kájukhoz, egy biztonságos országba kívánnak jönni. Így nem járhatnak sem jobban, sem rosszab-
bul, mintha a környező országokban működnének. 
A jelenlegi kormány sok törvényt hoz létre a bankok működésével kapcsolatban. Ebbe mi most 
nem folyunk bele, de amit feltétlenül el kell várni egy korrekt pénzintézeti működéstől: 
- Ügyfélbarát legyen, korrekt szerződéseket kössön, amikben a „kisbetűs” helyeken se lehessenek 
olyan megfogalmazások, amik később jogalapot adnak egyoldalú szerződés módosításokra. 
- Azokat a bankokat, akik nem adnak igazolhatóan hosszú távú hitelt hazai vállalkozásokhoz, nem 
kívánatosnak kell tartani. Helyettük magyar bankok létrehozását és működtetését kell szorgal-
mazni. 
- A kamatoknak a nemzetközi helyzet fényében kell alakulni, de erről a magyar állam is tehet. 
- A kihelyezett pénzeket (=vállalkozóknak nyújtott kölcsönöket) nem lehet visszatartani. Elfogadha-
tatlan, hogy a vállalkozókkal kanosszát járatnak, aztán mégsem kapnak kölcsönt. 

A mezőgazdaság, mezőgazdasági feldolgozás, önellátás 
Önellátás 
Mindenkit ösztönözni kell, hogy lehetősége szerint a földjén termeljen és állatokat tartson. A la-
kosságot ésszerű és alapvető hozzáértést adó, ingyenes képzésekkel tesszük alkalmassá az ön-
ellátásra. 
1) Önellátásra felkészülni nagyon fontos jövőbeli cél és kötelesség. Ezt különböző módszerekkel 
ösztönözni is fogjuk. Minden utcára – a házak elé – hasznos/gyümölcsfákat ajánlott ültetni, min-
den kertben sok fa és sok kiskerti növény legyen, lehetőség szerint állatok is pl. tyúk, kacsa, liba 
stb.. A lakossággal céltudatos neveléssel, meggyőzéssel, meg kell értetni, hogy így kezdődik a 
függetlenség, ha egyre jobban az önellátás felé haladunk. A világ népességének növekedésével a 
legnagyobb kincs a táplálék/jó termő föld és a víz lesz, nekünk mindkettőre remek lehetőségeink 
vannak, jó helyzetben vagyunk! Nem vághatunk ki többé- semmiféle Uniós tanácsra- termő gyü-
mölcsfákat vagy szőlőket. 
2) Meg kell szüntetni azokat a rendelkezéseket, amelyek az állattartást korlátozzák. (Természete-
sen a lakosság komfortérzetét nem rontva, egyéni elbírálással viszont megtiltható a zavaró állat-
tartás, ha bizonyítottan nem eléggé gondozott körülmények között történik.) Engedni kell, hogy pl. 
kertvárosban kiskertenként (150 négyszögöltől) korlátozott számú, környezetet nem veszélyezte-
tő, tisztántartott kistestű haszonállatok (pl. 10 -10 db), tyúk, kacsa, liba stb. lehessenek. Falvakban 
30-30 db-ig emelhető a kistestű állatok száma és maximum 3 disznót, 5-5 kecskét, birkát lehessen 
tartani. A külterületi helyeken pedig korlátozás nélkül minden: tehén, ló és minden kívánt állatfajta 
lehessen. 
(Viszont nem lehet eltűrni – egy gazdától sem –, hogy kisgazdasági, házi cikket (pl. tejet) áruljon, 
úgy, hogy a tehene évek alatt egyszer sem volt kihajtva mezőre, sem az udvarra, ezt is ellenőriz-
tetni kell. Az is tarthatatlan, hogy zenéljünk az állatoknak, de a kínzás is az. Súlyosan büntetni kell 
az állatkínzást! Normális középút kell. 
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Szorgalmazni kell a lakosságot a magyar őshonos növénytermelés és állattartás újra meghonosí-
tására. Legyen lehetősége választani, mindenki maga dönthesse el, milyen állatokat akar tartani 
és mit akar földjén termelni. 
3) A csatornadíjakat termelőknél és kerttulajdonosoknál – az eddiginél sokkal jobban – mérsékelni 
kell, ha bizonyítottan termelnek. Ha haszonnövényei, állatai vannak, akkor a téli vízfogyasztásá-
hoz képesti többletfogyasztásának csak a 15%-át fizesse a fogyasztó. (Miért fizet olyanért a la-
kosság, amit nem is használ.)  
Másik alternatíva, hogy a szennyvizekhez mérőműszert tegyenek fel. Nem lehet – ha jogunkban 
áll, majd meg fogjuk akadályozni – ott talajszennyezési díjat szedni, ahol nincs csatornázva. Csak 
akkor jogos, ha csatornáznak és a tulajdonos nem akarja, akkor kiszabható lesz ez a felemelt ta-
lajszennyezési díj fizetése. 
4) Újra kell indítani – meggyőzéssel, adókedvezménnyel magyar beruházókat kell keresni – a be-
zárt gyárakat; cukor-, malom-, élelmiszeripari termelést. Ésszerűen, átgondoltan növelni kell az 
üzembe állítandó termelő részlegeket, gyárakat, ezzel növeljük a munkalehetőséget és a terme-
lést is. Eleinte nem baj, ha egy újraindított termelő egység nem, vagy csak minimális profitot ter-
mel. Ha képes a béreket kigazdálkodni pl. egy állami kezelésű cég, akkor azzal nyert az ország, 
mert munkahelyet teremtett, a dolgozó pedig adózik és fogyaszt, ezzel beindul a kívánt körforgás 
a gazdálkodás területén is. Ezekkel a vállalkozásokkal, cégekkel határozott időre szóló, adó és 
járulék kedvezményt nyújtó, de foglalkoztatottak számát is kikötő szerződést kell kötni. 
5) Meg kell szüntetni a felvásárlók, viszonteladók, boltok kizsákmányoló egyeduralmát, hogy a 
tevékenységük kiiktatásával olcsóbb árképzést lehessen megvalósítani. Új, állampolgárbarát ál-
lami átvevőközpontokat kell létrehozni, és fokozottan ellenőrizni kell, hogy a kiskereskedelmi ár-
hoz viszonyított 70% a termelőnél maradjon, akinek engedni kell az árakból – a túlárazást min-
denütt meg kell szüntetni! Ezekkel el lehetne érni a hazai termékek (mezőgazdasági termékek, 
állatok, gyümölcsök) árcsökkentését is, hogy így a kereslet növekedjen, és árban is versenyképes 
legyen a behozott külföldi áruval. 
6) Lehetőséget kell adni, hogy mindenütt legyen helyi piac, a termelő – ha akarja – maga is elad-
hassa azt, amit megtermelt, akár intézményeknek is (ami után természetesen a termelők is adóz-
nak). Ez részben beindult már, de fokozni kell.  Itt az árképzés is ennek megfelelő legyen – mohó-
ság elkerülendő –, pl. ha egy bevásárlóközpontban árult alma 300 Ft/ kg, akkor a piacon, ha köz-
vetlenül a termelőtől kerül árusításra, kb. fele legyen az ára, mert így a termelőnek nem rakódik rá 
plusz költség! 
7) Jobban, hathatósabban kell megszervezni az élelmiszerek minőségének ellenőrzését is. Pl. ne 
lehessen bio az (többszörös árral) ami, mint szokták mondani, attól bio, hogy éjjel permetezték. 
8) A fogyasztóvédelem hatósági és intézkedési jogkörrel felruházott szervezet legyen a fogyasztás 
minden területén – ne csak tanácsadói szerepben –, tehát valódi intézkedési jogkörrel felruházott 
fogyasztóvédelemre van szükségünk. 
9) Viszont nem lehet a külföldi áruk kereskedelmét meggondolatlan módon korlátozni azért, hogy 
a magyar árut eladhassuk, mert ennek előbb-utóbb következménye lesz (pl. aszály után nekünk 
szükséges terméket pl. kukoricát, ilyen korlátozásaink miatt „hálából” nem nekünk adnak el). 
10) Termékeket tilos átcímkézni – minden az legyen, ami, és ahonnan származik –, de a lakosság 
maga választhassa meg, mit kíván, mit képes megvenni. 
11) Kereslet-kínálat egészséges mozgása legyen. Nem lehet drágább magyar árura kényszeríteni 
senkit, ha nincs pénze rá, hogy mellette éhezzen! A magyar piacnak olyan áron kell termelni, és 
olyan mezőgazdasági politikát (adók, ÁFA, juttatási, támogatási rendszerek) kell kialakítani, hogy 
ne kelljen a gazdálkodásba művileg beavatkozni. (A felvásárlók habzsolásának megfékezésével is 
lehet a túlzott árakat némileg mérsékelni.) A mezőgazdaság működtetésénél átgondolt politikával 
és megvalósítandó szakmai egyeztetésekkel el kell érni, hogy a magyar áru megtermelése ne ke-
rüljön többe, mint a környező országokban. 
12) Felvilágosítással, munkaerő átcsoportosítással ösztönözni szeretnénk, hogy akinek van ter-
mőföldje, az ne hagyja parlagon; ha életkörülményei nem tudja művelni, rajta növényt termeszteni, 
állatot tartani, akkor különféle segítséget kell, hogy kapjon pl. feles művelést megszervezni.  
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 Mindenkinek, aki termelni, földet művelni, állatot tenyészteni akar, valami módon lehetőséget kell 
biztosítani, hogy tehesse. 
13) A falvakban támogatni kell – olcsóbb építőanyaggal és közmunkások „bérlésének” lehetővé 
tételével is – a házak rendbetételét, az utcára termőfák ültetését, öregek telkeinek megművelését, 
gondozott faluképek kialakítását. 
14) Nem lesznek olyan valós szolgáltatást nem nyújtó pénzbeszedések (pl. öntözőcsatorna mű-
ködtetéséért), amelyekkel eddig erkölcstelenül terhelték a vidék lakosságát (ennek megváltoztatá-
sa a jelenlegi Kormánynál folyamatban van). Az AQP mindezen területeket felülvizsgálni szándé-
kozik, és túlzó terheket, megszünteti (már most lehetne felénk jelezni, hogy mi maradt ki, mire 
nem gondoltunk). Tiszta, átlátható, korrekt működést akarunk, amit itthon magunkon kell elkezde-
ni! 

Erdőgazdálkodás, földvédelem 
1) A magyar erdők, az őshonos fák, bokrok kiemelt védelmet élvezzenek. Támogatjuk a telepíté-
süket. 
2) Magyarországon földet ne lehessen eladni külföldinek. Nincs másunk csak a jó földünk, ez a 
miénk. Nem járható út a mai földtörvény. Nagyon sok hibája van.  Nem magunk ellen kellett volna 
törvényt hozni! 

A termőföld tulajdonlása 
1) Magyarország földje nem lehet a külföldieké tulajdonjogilag, tartós bérlemény is csak indokolt 
esetben, akkor is 5 évre lehet (ami meghosszabbítható), de ha hazai jelentkező van a területre, 
akkor tovább nem lehet szerződni külföldivel. 
2) Ha a magyar állampolgár nem tudja megvenni, de valóban termelni akar, a bérlésre előjoggal 
lehetőséget kell, hogy kapjon. 
3) A bérelt föld nagysága és egy személynek adott terület milyensége, a bérlés ára stb. az adott 
terület teljes képviselőinek (nemcsak a pártok kedvencei, hanem 90%-ban helyi gazdálkodó szer-
vezetek képviselői is részt vegyenek) a döntése elé kerüljön, ne lehessen barátok közt – politikai 
érdekek mentén – kibérelni egy falu környékét sem. Bérlésnél mindig elsőbbsége legyen a legré-
gebben ott lakó (minimum 10 év) és bizonyítottan a termeléshez értő, korrekt gazdának. 
Több hektáros tulajdonoknál, bérléseknél fokozottan oda kell figyelni a magyaroknak kedvező föld-
törvény betartására. Nem kívánatos a hatalmas (80 hektár feletti) egy fő tulajdonában levő birtok 
megléte, jobb, ha több tulajdonos, egymással kötött szövetkezetben működteti a nagyobb terüle-
teken a termelést. Kedvezni szeretnénk a kis- és közepes méretű birtokok létezésének, a nagybir-
tokokkal szemben. 
4) Ha a gazda átjátssza másnak a bérelt területet, vagy a visszaélés, protekciózás bebizonyoso-
dik, fél éven belül fel kell bontani a szerződését – kártérítés nélkül, de büntetés terhe mellett –, és 
másnak kell kiadni. Az országunk földjének szétrablása ellen minden – csellel kitalált – kiskaput be 
kell zárni. 
5) Csak kert nélküli (illetve maximum 150 m2 lehet a kert, vidéken 300 m2 ) ingatlanokat lehet kül-
földinek eladni, azt is nagyon indokolt eljárással. E fölötti kerttel rendelkező ingatlant akkor sze-
rezhet valaki, ha pl. ide házasodik, vagy magyar állampolgár lesz és bizonyítottan életvitelszerűen 
itt is él minimum 10 éve. 
6) Viszont, ha 10 éve – bizonyíthatóan – parlagon áll olyan terület, ahol mezőgazdasági tevékeny-
séget lehetne folytatni (nem erdő és nem rét), továbbá hazánkban eddig nem kellett senkinek 
sem, akkor 2-szer meg kell hirdetni, ha pedig ez eredménytelen, akkor azt 5-10 évre tartós bérle-
ménynek ki lehet adni külföldinek. De ha elhanyagolja, 2 éven belül nem végez mezőgazdasági 
munkát, a szerződést úgy kell megkötni, hogy ezen ok miatt, mindenféle kártérítés nélkül fel le-
hessen bontani. Ha a bérlő rendesen használja és munkalehetőséget teremt, a szerződése meg-
hosszabbítható. 
7) Elbirtoklás: A nem művelt, vagy 7 évig más által művelt földet 7 év után el lehessen birtokolni. 
Ha a tulajdonos lemond róla vagy beleegyezik, és ha az elbirtokló igazolni tudja a szomszédokkal 
vagy fotókkal a folyamatos földhasználatot, akkor 7 éven belül is lehessen elbirtokolni. Külföldi 
nem birtokolhat el. 
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Az ipar 
Már említettük, de az ipar területén is minden olyan üzemet, gyárat fel kell szerelni és/vagy újra 
indítani, amelynek a működése nem veszteséges, viszont legalább munkahelyet teremt, ezért ala-
pos átgondolás után szerkezetváltásokat kell véghezvinni. 
Energiaszektor: az összes lehetőséget maximálisan ki kell használni; atom-, szél-, vízi erőművek, 
komposztenergia, napkollektorok, termálvíz stb. A belső – pl. földgáz kitermelési – szerződéseket 
felül kell vizsgálni, lehetőség szerint a nemzeti érdek figyelembe vételével kedvezőbbre újrakötni. 
A természet- és környezetvédelem, hulladékhasznosítás, energia- és környezetbarát találmányok 
állami felkarolása is fokozottan a céljaink között szerepelnek. Az országba mindenféle hulladék 
behozatalát megtiltjuk, kivéve azokat – melyek fokozott ellenőrzés mellett – újra hasznosítási fel-
dolgozásra kerülnek. 
Sokkal hathatósabb fejlesztéseket, beruházásokat fogunk segíteni, ösztönözzük az alternatív 
energianyerési megoldásokra. 

Vasúti fuvarozás, gyorsvasút alapjainak elkezdése 
Az országban ki kell építeni a korszerű vasúti közlekedést. Oda fogunk hatni, hogy a pálya- és 
sínállomány korszerűbb legyen, a fejlettebb országokhoz viszonyított sebesség elérésére alkal-
massá tesszük (pl. a spanyol, német, francia gyorsvasúti hálózat mintájára). Megfelelő vasúti ösz-
szeköttetéssel, vasúti pálya- és szerelvényminőséggel akár átszállás nélkül el lehetne menni pl. 
Madridba. A vasútra (vagy hajóra) tereljük a hazánkon átmenő kamionforgalom, áruforgalom je-
lentős részét. 
Cél: az utak és a környezet megkímélése, egy gazdaságos vasúti rendszer kiépítése, megszerve-
zése. Az eddigi vasúti szerződéseket, eladott részeket szándékunkban áll felülvizsgálni. 

A munkához való jog 
1) 5 éven belül el kell érni – munkalehetőségek ésszerű megteremtésével –, hogy a munkához 
való jog ismét állampolgári jog lehessen. Minden emberi lénynek joga kell, hogy legyen az, hogy 
dolgozhasson, eltarthassa magát és családját. Ez nehéz vállalás, elérése akár 10 évig is tarthat, 
de bele kell kezdeni, és minden lehetőséget ki kell használni, hogy működjön. A becsületes élet, 
amit önmaga meg tud teremteni, mindenkinek joga és kötelessége kell, hogy legyen! E nélkül 
semmiféle felemelkedés sem várható el. Nem lehet munkalehetőség nélkül – amikor céltalanul, 
pénz nélkül, tétlenül, éhezve lődörög valaki egész nap – olyan erkölcsi, közrendet betartó stb. el-
várást az állampolgárokkal szemben megfogalmazni, mint ha lehetősége lenne dolgozni, aktív 
életet élni. Olyan országban még van munkalehetőség, ahol üres ólak, kaszálatlan mezők és évek 
óta be nem vetett földek, bezárt üzemek sorai vannak. Át kell szervezni a dolgokat, meg kell látni 
az új munkalehetőségeket is. 
2) Amelyik – ismételve írjuk – vállalkozó új munkahelyeket teremt, jelentős adókedvezményben 
részesül. Mértéke függ a munkahelyek számától, a munkalehetőség országon belüli helyétől és 
tartósságától, ez a tény remélhetőleg ösztönzőbben hat, ellentétben a jelenleg fennálló rendszer-
rel. 
3) A hajléktalanokat is ezen irányba kell elmozdítani. Senkit semmire sem kényszerítünk, felvilá-
gosítunk, alkalmakat kínálunk, de ha nem élnek vele, az a saját döntésük, és onnantól nem a mi-
énk a felelősség. Igaz, ha évekig hajléktalan valaki, nagyon leépül, és nem valószínű, hogy min-
den külső segítség, átmenet nélkül alkalmas lesz a munkára. Az is igaz, hogy  sok hajléktalan 
olyan, akit kiraktak kórházakból (senkijük nincs, munkát vállalni, rezsit fizetni nem tud: jön az ut-
ca), elmegyógyintézetekből. Számukra egyéb megoldást dolgozunk ki, akit lehet, rehabilitációra 
kell vinni. 
A hajléktalanok sorsa ügyében megoldási javaslatokat dolgozunk ki, ebből párat ismertetünk: 
megszervezzük a csoportos munkalehetőséget – a csoportosat, az olcsó lakhatási és munkalehe-
tőségek megkönnyítése miatt. Pl. mezőgazdasági, állattenyésztési, kézműves munkák biztosítása, 
egészségi állapot és szakmai tudás fényében. Munkára való alkalmassá tevő képzéseket tartunk, 
káros szenvedélyektől való leszoktatás felkínálásával, és önfenntartó lakhatási eséllyel, és a vé-
gén felkínált munkával. Ha nem akarják elfogadni a javító szándékú segítő megoldásokat, akkor 
további teendő az államot nem terheli, saját döntésük lett a további sorsuk kimenetele. 
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Ebben az országban mindenkinek a legjobb tehetsége szerint tanulni, tenni és dolgozni kell, senki 
nem támogatható, ha ezt nem akarja! 
Ismételjük: tenni, dolgozni, vigyázni az egészségre, építeni az országot, ez nagyon fontos 
cél. 
4) Koldulás, koldusok helyzete: Mivel a munkához való jogot visszatesszük az Alkotmányossági 
jogok közé, és munkahelyet is egyre többet fogunk teremteni, valamint fent említettünk a hajlékta-
lanok ügyére megoldásokat, így idővel nem lesz létjogosultsága a koldulásnak. Az utcákon termé-
szetesen lehetnek emberek, de senkit sem zaklathatnak. Gátat kell szabni a bérkoldulás működé-
sének (a külföldi bérkoldulásról nem is beszélve). Tudjuk, hogy újabban szomszédos országban 
azt büntetik, aki a koldusnak ad pénzt, innentől számíthatunk arra, hogy hazánkban még több bér 
koldus lesz. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk. Erre még további megoldási javaslataink 
vannak, de még társadalmi egyeztetést kívánunk ez ügyben is végezni. 
Mindenkinek kötelessége, hogy a környezete rendezett, tiszta és vonzó legyen. 

Munkaerő hiánya 
Eleinte kizárólag hazai humánerőforrásban gondolkozunk. Erre megoldás; a kötelező szakképzés, 
a közmunkából való átirányítás, a segélyek megszüntetése. Általában és jobban képzetteknek 
pedig a bérek folyamatos emelése a megtartó erő, a nyugat európai szintig.  
Ha akkor sem lenne elegendő munkaerő, mert megnőne az igény, akkor kizárólag olyan orszá-
gokból hozhatunk be munkásokat, akik nem agresszívak, nem térítőeket, és csak célra irányított 
szakképzéssel rendelkeznek, és van szakmai képzettségük. Annak semmi értelme sincs – és sú-
lyos gazdasági veszteség lenne –, hogy hazai cigány szakképzelten tömeget, még egy másik ha-
sonlóval megfejeljük. Előbb a hazai cigány réteget kell szakképzésig és a munkavállalásig eljuttat-
ni. 

Oktatáspolitika 
Oktatáspolitika 
- Mindenkinek joga és kötelessége 5-től minimum 18 éves koráig tanulni. Kötelező az általános 
iskola befejezése, kivéve, ha valaki szellemileg visszamaradt, amit orvosi bizottságnak kell igazol-
nia. De minden gyermek mehessen államilag támogatott óvodába 3 éves korától 5 éves korig, ha 
akar, erre a lehetőséget mindenkinek meg kell adni, de nem lesz kötelező, csak azoknak, akik a 
szociális hálózat jelzése alapján nem megfelelő (táplálkozás, szociális, lelki, erkölcsi stb.) ellátás-
ban részesítik a gyermekeiket. 
- Az Önkormányzatoknál, vagy az állami iskolák felett olyan oktatási referensek legyenek, akik 
valóban értenek az oktatáshoz (és nem politikailag odavezényeltek), és szakmailag képzettek, 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezzenek. Oktatási bizottságok kisebb létszámmal működjenek, 
több szakértő taggal. 
- Az iskolai – önkormányzatoktól és a politikától független, oktatási felsőbb szervekhez tartozó – 
szakfelügyeletet vissza kell állítani, megfelelő funkcióval és eljárási hatókörrel, 
amely igazodik a jelenlegi oktatási rendszerhez. 
- A közoktatás valóban ingyenes legyen: születés pillanatától a gyermeket megillesse az ingyenes 
ellátás a közoktatás rendszerében. Az oktatásban, a védőnői és a házi gyermekorvosi ellátásnál 
csak kizárólag államilag támogatott intézményt lehessen javasolni, és csak oda lehessen irányíta-
ni a gyermeket. 
- A tandíjak (burkoltaké is) törlése a tanköteles kor végéig: így az az oktatási és nevelési intéz-
mény, amelyik az oktatásért és a nevelésért pénzt kér a szülőtől, állami támogatást ne kapjon (ki-
véve pár zeneiskolát), pl.: korai fejlesztő központ, bölcsőde, óvoda, általános iskola. Értve a bur-
kolt tandíjakat is (pl.: különböző kötelező szakkörökre). 
- Általános iskolai osztályok ne indulhassanak 28 fő alatt (alsó tagozaton 25 fő alatt, vidéken, kis 
létszámú lakosság esetén ez a határ 20 fő), ha adott helyen nincs elég diák, a szomszédos kör-
zetbe kell átcsoportosítani. 
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Az iskolai befizetések, költségek: 
rvezetek, ne lehessen ilyen 

kényszerhelyzetbe hozni a szülőket (pl. úgy, hogy még láthatóan a tanár támogatottja). Az érte-
kezlet ne legyen pénzért adott szolgáltatások reklámhelye (pl.: jógaóra, fotóalbum stb.). 

-80%-a ne csak arról szóljon, hogy mit fizessen be a szülő az év folya-
mán. 

- gyakorlatilag alig változott pl. a történelemkönyvek 
szemlélete 50 év alatt. A régi könyvek újra használatát kellene szorgalmazni, és nem az újak 
megvételét. 

ak a vezetésével a szakatanárok 
döntsék el, hogy az adott iskola jellegének megfelelően mely könyveket használják. Természete-
sen igazodni kell az országos követelményrendszerhez, tantervhez. 

yvek, új kiadók, új szerződések 
kellenek. Azt nem támogatjuk, hogy a könyvek teljesen ingyenesek legyenek, mert ez a pocséko-
lás elősegítése, és ami ingyenes, azt nem becsülik, arra nem vigyáznak. Olcsóbb és többször is 
felhasználható tankönyvek kellenek. Gondolkozni lehet némely pl. földrajz, történelemkönyv stb. 
ahol több kép kell és többe kerül a nyomtatás online könyvek használatában. 

A közétkeztetés  
ne központból irányított legyen, hanem a minőség és ár szerint választhatóan működhessen, amit 
a szülők/gyerekek kívánságára év közben is módosítani lehet, ha nem megfelelő az ellátás. Jelen-
leg képtelenül sokat kérnek az étkezésért – amelynek a minősége erősen megkérdőjelezhető. A 
közétkeztetésben résztvevő cégek monopóliumát el kell törölni, valós verseny kell. Engedni kell, 
hogy pl. egy falusi iskola étkezési ellátását – az ÁNTSZ rendelkezéseinek, és minőségi követel-
mények betartásával – a faluban erre a célra alakult asszonyok csoportja láthassa el, saját kerti 
növényeik, állataik felhasználásával is. Olcsóbb, háziasabb, jobb lesz az étel, és ezzel is munkát 
teremtünk. A jelenlegi Kormány célkitűzésének hatására, miszerint egészségesebb ételeket kell a 
közétkeztetésben készíttetni, olyan rosszak lettek az ételek, hogy sokan nem az iskolában esz-
nek, hanem a „Meki”-ben. Ez tehát öngól lett.  
Szerintünk erős hiszti ez a sótlanul főzés, miért nem lehet középutat találni?  
A cél még ha jó lett volna is – de autentikus, időtálló, kipróbált hatású, kimerő tanulmányok nin-
csenek .. csak  amerikai hiszti, mint a tojás, stb.-nél – , de a rendelkezéseket, előírásokat józa-
nabbul kell kitalálni. 

Egyéb megfontolások 
 Az integrálást újra kell gondolni, mert az egészséges gyermekek és a sérült gyermekek érdekeit 

egyformán szem előtt kell tartani, és az erőszakos integráció – mely politikai/ gazdasági érdekből 
működtetett – nem mehet az oktatás rovására, ezzel szerintünk mindegyik fél visszamarad. 

független, az Oktatási Minisztériumtól függő felügyeletet kell működtetni, 
akik rajtaütésszerűen végezhetnek vizsgálatokat minden olyan helyen, ahol oktatás folyik. (Ez 
nem a szakfelügyelet, hanem attól sokkal szélesebb körű vizsgálat.) Szempontjaik: a színvonalon 
aluli oktatást felül kell vizsgálni pl. milyen szellemi, tudásbeli és lelki minőségű tanulóik vannak 
(milyen a gyümölcs) – ne csak a megnyert versenyek számítsanak –, ha bizonyítottan gyenge mi-
nőségű az összkép az iskola működéséről, akkor szükség esetén az igazgató tevékenységét és a 
tanári kart is felül kell vizsgálni, szükség esetén eljárni. Meg kell vizsgálni a tanárok pedagógiai 
érzékét és a diákok felé való „elfogultsági faktorát”is (a módszer kidolgozás alatt van). Ez a vizs-
gálat soha nem mehet el pártok érdekérvényesítése felé. Nem fordulhatna elő, hogy egy tanár – 
megtörtént eset – azt mondja az osztályának: „utállak benneteket”. 

Szükséges a tanárok pedagógiai munkájának (nem a szaktantárgyi) vizsgálata; minősége, er-
kölcsi fejlesztés és humánus oktatás megvalósulása, a gyermekek jogainak megtartása (megalá-
zás, kivételezés, protekció elleni fellépés) stb.! Kell a tehetséggondozás működtetése (mennyire 
engedi a tanár az egyéniségeket kibontakozni, mennyire keresi azt, hogy mit tud a gyerek, miben 
profi, és nem azt, ami nem megy neki stb.). Ha rossz tapasztalatokat szerez a felülvizsgálat, akkor 
a pedagógus azonnali elbocsátása javasolható legyen. 
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erűsítése, csökkentése. 

A pedagógusok nyugdíjazása 
 ha kéri, 55 év felett lehetővé/ajánlottá kell tenni – az eddigi alapbérének és átlagbérének átlago-
lásával és megtartása mellett –, hogy a közvetlen oktatásból, a rendszeresen végzett órák tartá-
sából kikerüljön. Helyette a valósan megkezdhető nyugdíjáig más iskolai munkát kell adni pl. a 
napközi ügyelet, folyosói és szüneti rendfenntartás, iskolai rendfelügyelet, szakkörök tartása, nyel-
vi vagy szaktanári korrepetálás, beugró helyettesítés, szervezések, vagy irodai munkák ellátása, 
adminisztráció végzése, kettesével családlátogatás…, tehát minden olyan munka, amivel a többi 
aktív/órákat adó tanárt mentesíti, hogy ők jobban koncentrálhatnak a minőségi pedagógiai munká-
ra. 

éri az államilag meghatározott nyugdíjkorhatárt, akkor 
viszont ajánlott nyugdíjba mennie, hogy helyet adjon a fiatal, agilis, friss, ötlettel teli munkaerők-
nek, ezzel is javíthassunk a munkaviszonyba kerülni vágyók arányán.   
Ha munkaerőhiány alakul ki, erőnlétének, szellemi teljesítésének megfelelő munkakörbe visszahe-
lyezhető, nyugija megtartása mellett.   

Iskolák, tanárok, fiatalok 

Tanárok 
1. El kell bocsátani a gyerekeket nem szerető, megélhetési pedagógusokat és helyettük jó, gyere-
keket szerető, valódi, hozzáértő pedagógusokat kell alkalmazni. A tanári pályára készülőknél és a 
diploma megadása előtt is szigorú szempontok szerint szűrni kell, hogy ne lehessen nem minősé-
gi pedagógust a gyerekek közé engedni. Ezzel elejét lehetne venni az erőszakos, nem szeretetre 
épülő iskolai erőszak-felügyeletnek, amit az AQP tűrhetetlennek tart. 
Az iskolai erőszak-felügyelet/”rendőrség” mindegy hogyan hívjuk, amelyik iskolának szükséges, 
annak a tanári karát – igazgatóval együtt – pedagógiai szempontból is alaposan felül kell vizsgálni, 
mert ennek az igénye (szerintünk, akik nagyrészt tanárok vagyunk) a tanári antipedagógiai ér-
zék/tehetség legfőbb bizonyítéka (kivételek lehetnek)! A rossz pedagógusi érzék, tanulókkal való 
szeretetlen bánás (erőszak, erőszakot szül) még jobban előhívja a tanárveréseket és a deviáns 
viselkedés fokozódását is. (Megjegyezzük, közülünk még egy tanárt sem akartak megverni!) Minden gyerek 
mellett nem állhat egy rendőr, ezért szeretettel nevelni, növelni kell, s aki nem ezt teszi, az ne le-
hessen tanár se. Tudjuk ez is egy hosszabb folyamat lesz, amire így megvalósulhat. 
2. A pedagógus semmiféle vallásra, meditációra sem (arra ott van a pap, hittanár, lelkész 
stb.), csak hagyományosan tudományos, erkölcsi, szociális, humánus viselkedésre nevelhet. 
3. Ha a pedagógus hívő és át akarja adni a hitét, viselkedjen úgy, és máris átadta, valamint irá-
nyítsa a gyereket – a szülővel egyetértésben – az egyházi szakemberekhez! 
4. Az adott iskola (nyugdíj előtti) pedagógusának (14 éves korig) félévente 1x családlátogatásokat 
kell végezni (amiről beszámol az osztályfőnöknek), és erre időkeretet kell adni, tapasztalatait írás-
ba kell foglalni, és ha szükséges, ennek megfelelő szakmai segítő szakemberek segítségét kell 
kérni. 
5. Szexuális felvilágosítást, kábítószer elleni előadást, rendvédelmi oktatást csak kizárólag erre a 
feladatra megbízott szakember, pszichológus stb. tarthat az iskolákban. 
6. Minden pedagógusra, de főként az egyetemi tanárokra vonatkozik. Ha egy pedagógus/tanár/ 
előadó olyan hatásfokkal működik (esetleg maga sem érti az anyagát, csak érthetetlenül, követhetetlenül, fel-

készületlenül zagyvál), hogy a tanulóinak csak 50-40%-a tud levizsgázni, vagy csak többszöri nekifu-
tással, vagy emiatt kerülnek ki az oktatásból, illetve a támogatottsági rendszerből, akkor ez ellen 
tenni kell! Pl. a tanárt több szempontból is meg kell vizsgálni, mert ott a tanárnál komoly hiba van. 
Az ilyen előadót, pedagógust ellenőrizni kell, szakmai és emberi, előadói vénáját, esetleg korrum-
pálhatóságát is tevékenységét meg kell nézni, körülményeket is számításba kell venni, és ha a 
vizsgálat eredménye indokolja, akkor az ilyet el kell távolítani az oktatásból. 
- Nem lehetnek egyetemenként pl. kidobó emberek, vagy olyan gyengén tanítók, hogy maguk sem 
értik mit/milyen anyagot akartak leadni, ők sem tudnák visszamondani. 
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Iskolák 

1. Senkit nem lehet szüleitől elvéve nevelni – pl. délután is iskolába kényszeríteni –, kivéve, ha 
erre alapos okot ad, pl. gyereknek nincs (fűtés, étel, foglalkozási) ellátása, vagy rendszeresen 
nem készül el a feladott feladatokkal. 
2. Az iskolában sem lehet Istent megutáltatni a szabad akarat elvételével, ezért nem lehet állami 
iskolában senkit sem hittanra kényszeríteni, pl. úgy sem, hogy azon a területen nincs más, csak 
egyházi iskola. 
3. Oktatási intézményeket ne lehessen a lakosság feje felett eladni egyházaknak, még működte-
tésre sem, ez a mi szemünkben, és hitünk szerint a szülök és a gyerekek szabad vallásgyakorlási 
jogait sérti. Ha egy egyház ilyet akar magának, saját erejéből tegye meg, és vonzza be a lakossá-
got, ha tudja. Minden településen kötelezően legyen lehetőség állami iskolába járatni a gyereket, 
ennek a száma kb. 3500 fő lakosonként legyen meghatározva (±10%, ez a szám még szakembe-
rek közti megegyezés kérdése lehet), tehát ilyen lakossági szám alatt egy darab 8 osztályos mi-
nőségi állami iskola kell, hogy legyen. (Ettől csak a sokkal alacsonyabb gyermekszám esetén le-
het úgy eltekinteni, hogy a legközelebbi körzettel közösen oldjuk meg a semleges oktatást.) Ezt 
semmiféle meggondolás és indok alapján sem veheti át semmilyen egyházi iskola sem! 
4. Minden iskolában a gyermekek általános iskola 5. osztályától 7. osztályáig (3 éven át) kötelező 
erkölcsi, szociális érzéket növelő, különböző nevelési fogásokkal, tippekkel, konfliktuskezeléssel, 
stressz oldással kombinált oktatásban részesüljenek, amelyet pszichológia-, esztétika-, szocioló-
gia-, történelemtanár végzettségűek (ne hitoktatók, mert akkor nem elfogulatlanok) tanítsanak, 
kitérve a kötelező tantárgy keretein belül a világvallások ismertetésére is. Minden gyermeknek 
elfogultság, gyűlölködés nélkül, racionálisan megközelítve tanítani kell az 5 főbb vallási kiinduló 
alapokat; keresztény, zsidó, buddhista, hindu és a mohamedán alapvallásokat, ezt vallástörténé-
szek által továbbképzett történelemtanárok tanítsák. Ez az alapműveltség része legyen, valamint 
annak tudatosítása is, hogy a földön az emberek valamiképpen isteni megnyilvánulások felisme-
réséig mindig eljutottak. A fakultatív vallási oktatás lehetősége is meglegyen, de erre nem lehet 
senkit sem presszionálni! 
A szülőknek legyen mindig lehetősége beleegyezni abba, hogy mi történik a gyerekével, 
joga és lehetősége legyen úgy neveltetni a gyerekét, ahogyan lelkiismereti szabadsága igényli. 
5. Az egyházi iskolák és államiak is egyenlő, de elegendő fejkvótát kapjanak, nehogy ez is egy 
vonzó ok legyen az iskolák megszerzésére. 
6. Aki egyházi iskolába megy – mivel a szülei tudatosan oda íratták be –, annak viszont legyen 
kötelező a hitoktatás. 
7. Meg kell szüntetni: az iskolai fennhéjázó, sznob összejöveteleket, eltúlzott ballagási stb. ünnep-
ségeket, flancos külföldi utak szervezését, és a szülők folyamatos pénzkéréssel való ostromlását. 
Iskolánként legyen egyforma, olcsó köpeny és legyen ballagási ruha (matrózblúz). Nem lehet a 
gyerekekbe kisebbségi érzést, elégedetlenkedést belenevelni. 
8. Mindenütt a takarékosság az evangéliumi szegénység az erény, ne az elégedetlenkedés és 
követelőzés nevelődjön a gyerekbe, hanem a belső érték és a józan puritánság legyen az elfoga-
dott mérce, ami az adok-kapok egyensúlyára épül. 
9. Iskolákban nem lehet, sőt tilos elmélkedtetni, meditáltatni, new-age-es, ezoterikus módszereket 
tanítani, ilyen állami iskolák nem működtethetőek.  
10. 12 éves kortól bevezetjük a 2 éves politechnikai oktatást, hogy milyen szakmákat érint, azt az 
iskola határozza meg a tanulók kívánsága szerint, de lényeges és kötelező szempont, hogy – in-
formatika nem lehet, viszont – kétkezi szakmában legyen az oktatás, pl. asztalosság, állattartás, 
földművelés, varrás, főzés, szerelések, ház körüli javítások stb. 

Fiatalok 
A programleírásunkban eddig úgy tűnhet, hogy a fiataloknak / gyerekeknek nem határoztuk meg a 
jogaikat és kötelességeiket, most megtesszük. Nehéz belekapaszkodni ebbe a problémába, mert 
ravasz kérdés, hol kezdjük el. Nehéz, ugyanis ez egy farkába harapó kígyó, mert a neveletlen szü-
lő nem tud jól gyereket nevelni. De egyszer valahol el kell kezdeni. 
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- A fiatalokat meg kell tanítani rendes felnőttnek, szülőnek, hazafinak lenni. Ha elvárunk a tanárok-
tól, iskoláktól, szülőktől, akkor a fiataloktól is kellenek elvárások, és meg kell velük értetni/tanítani, 
hogy jogaik mellé súlyos kötelezettségek is járulnak. Fel kell velük ismertetni, hogy kötelességeik 
köréhez tartozik; a tanulás, önfejlesztés, egészségük megőrzése, a házimunkában, mező- gazda-
sági ás állattartási munkákban való intenzív részvétel is. A fiatalok/gyerekek kötelessége még a 
felnőttek tisztelete, öregekről való gondoskodás és nevelőik felé az elfogadó viselkedés. 
- A leendő szülőknek a nevelését már fiatalon, serdülőkorban kellene kezdeni, el kell érnünk, hogy 
fokozott felelősségérzetük, jövendő gyermekeik felé igényes nevelési kötelezettségük legyen, és 
ehhez megfelelő modellt szolgáltatva kell oktatni. Olyan oktatási rendszert fogunk kidolgozni, ahol 
már a fiataloknál (serdülőknél) elkezdjük a családi, közösségi, nívós, egymás fokozott tisztelete, 
tartalmas életre való szándék alapjainak lerakását. Megváltoztatott nevelési programmal, akár 
plusz óraszám emelésével is, de az egészséges, becsületes életre fogjuk neveltetni fiataljainkat. 
- Szülő és tanár nagy összefogással tiszteletre, becsületre, szorgalomra kell, hogy nevelje a fiata-
lokat, nekik viszont állampolgári kötelességük az értük fáradozókat megbecsülni, tanításaikat 
meghallgatni, kamatoztatni, és az életük minőségét ezzel javítani. Minden fiatalnak kötelessége 
erejéhez, életkorához mérten tanulni, tenni, segíteni szüleinek, nevelőinek. 
- Tudatosítani kell, hogy akit 18 év alatt kábítószerezésen, italozáson stb. kapnak, annak súlyos – 
még kidolgozás alatt van, hogy pontosan milyen – következményekkel kelljen szembenézni. ( Pl. 
nem fog bekerülni államilag támogatott felsőoktatásba.) 

Általános szakképzettség elérése, szakkollégiumi képzés   
Az országban nagyon sok céltalan csellengő, munkanélküli fiatal van, és nincs is reményük mun-
kába állni a szakképzettség hiánya miatt. Ennek megszüntetése érdekében törvényi szabályozás-
sal kötelező jellegű, bentlakásos szakkollégiumi képzést vezetnénk be. Ennek tehát elsődleges 
célja a különböző hiányszakmák, elhelyezkedést lehetővé tevő szakmák tanítása. Ezt a szakkollé-
giumi képzést egyrészt honvédségi kezelésben bonyolítanánk le (bővebben a honvédség résznél). 
Ennek oka, hogy ehhez a képzéshez - a főleg szakmai képzés mellett - járulna honvédelmi képzés 
(fiatalok edzettségi képzése is), hazaszeretetre nevelés, felelősségérzet kialakítása stb. is. Az 
egész szakkollégiumot önfenntartóvá tennénk pár év alatt, és erre ki nem használt, volt laktanyá-
kat alakítanánk át, és a kiképzett – akár ha kell, nyugdíjból is visszahívott – katonák segítségével 
is egyfajta rendszeretetet és összeszedett viselkedést is próbálnánk elérni. 

Felsőoktatás (főiskola/egyetem), tandíj 
Nem hinnénk, hogy az AQP programját annak a félelemnek kellene motiválnia, hogy tüntetnek-e a 
diákok vagy nem. Meg kellene mindenkinek érteni, még annak is, aki felsőfokú tanulmányokat 
folytat, hogy mindenért áldozatot kell hozni, és semmi sincs ingyen a világon. A tanáraiknak is a 
felelős életfelfogásra kellene nevelni a felnövekvő diplomás nemzedéket, hogy tudjanak racionáli-
san és önzetlenül gondolkozni (ne csak kapni akarjanak, hanem adni is tudjanak), valamint éljék 
bele magukat az ország vezetőinek is a helyébe; mennyit bír ki a gazdaság és mennyit nem. 
Mennyi diplomás ember kell egy 10 milliós országba, és mennyi lesz olyan munkán, ami nem a 
képzettségének megfelelő, pl. házaló ügynök. Valamint az is fontos, hogy tudatos, átgondolt neve-
lés is legyen a felsőoktatásban, hogy különböző politikai érdekekből ne lehessenek felbujtogatha-
tóak az egyetemisták. 
Felsőoktatással kapcsolatos elvárásaink melyeket megvalósítunk - ha módunkban lesz-. 
1. Eredményessége egyensúlyban legyen a ráfordítással. Ingyen ne lehessen senkit úgy tanítani, 
hogy itthon is ne kamatoztathassa azt a tudást, ne adjon vissza abból, amit ettől az országtól ka-
pott. Adok-kapok itt is egyensúlyban legyen. Ez nem röghöz kötés, hanem hazánk iránti becsület 
kérdése. (Külföldi országoknál átlagban egy főiskolai végzettség kb. 3x annyiba kerül, mint itthon. 
Teljesen ingyenes oktatás – ez nagyon kevés helyen van – csak ott lehetséges, ahol nagyon jól 
működik a gazdálkodás, nincs ekkora eladósodás.) 
2. Azzal, hogy a fiatalok képzését egyfajta itthoni munkavégzés viszonzásával kiegészítjük, hozzá-
járul az is, hogy állami szinten garantálni kell, hogy olyan és annyi képzettet bocsásson ki az or-
szágba egy-egy felsőfokú intézet, amennyire az országnak gazdaságilag is szükséges, és így a 
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végzettségüknek megfelelő munkát is kaphassanak a végzettek. Ennek a kétoldalú garanciának, 
korrektségnek működnie kell. Az nem lehet, hogy a tanuló fizet, majd még itthon is marad, és nem 
olyan munkát kap – ha egyáltalán kap - amiért ő is áldozott. 
3. A felsőfokú intézmények rektorainak, kiemelt oktatóinak, tanárainak a fizetését újból át kell gon-
dolni, és ha indokolatlanul magasak, egységesebb és igazságosabb mércét kell alkalmazni, lásd a 
parlamenti képviselők fizetése.  
Állami fizetések között egyfajta igazságos, de közös teherviselést is figyelembe vevő rendszert 
kell / s ha módunk lesz rá, akkor fogunk kiépíteni. 
4. Az oktatásért a tandíjat az alábbiak szerint differenciáltan számítjuk, és hisszük, ez így igazsá-
gos és így elviselhető az ország gazdasági helyzete szerint is. 

– függetlenül attól, hogy milyen felsőfokú képzést adnak – államilag támogatott és 
költségtérítéses finanszírozási formában egyaránt indulnak. 

 ember vehető fel és hány ember 
indulhat a támogatott formában, mindig attól függ, hogy az adott szakon végzettekre az országnak 
milyen mennyiségben van szüksége. Tehát ez szakonként és évenként változó. A pontos szám-
szerű adatok mindig az megelőző 3 évi statisztikák alapján lenne kiszámítva, amit egy évre előre 
rendszeresen közzétennénk. 

 a jól teljesítők átkerülhetnek a 
támogatottra. Azt azonban, hogy mi számít jónak vagy rossznak, azt nem a diákok egymáshoz 
képesti eredménye határozza meg, hanem a felvételükkor meghatározott átlagot kell teljesíteniük, 
elkerülve ezzel az egymás közti embertelen versengést és elősegítve az együttműködést. 

7-ben tehát a tandíj – ha nem a költ-
ségtérítés mentes csoportba került- akkor havi 20 000.- és 75 000.- Ft között mozogjon, kivéve a 
nagyon keresett szakokat (például orvosi, jogi), ahol erre még, ha az intézménynek szükséges pl. 
gyakorlati képzések költségessége miatt, akkor maximum + 20%-ot rá lehetne tenni. Azoknak, 
akik a felvételnél a legjobb pontszámot érték el, ez a felső 30- vagy 50%, az első félévben nem 
kell fizetniük. Viszont a felsőfokú képzés valóban magas tudással rendelkező (ne 2-esekkel buk-
dácsoljon át) embereket adjon az országnak, kell a tanulás eredményességéhez az anyagi/tandíj 
presszió is. 

 
Az átlag alatt teljesítő tanulók – konkrétan az alsó 30% – tandíjat fizessenek. 
Az átlag felett teljesítők – azaz a legeredményesebb felső 30% – tanulmányi eredményeihez mért 
sávosan megállapított ösztöndíjat kapjanak. 
Míg a kettő közt teljesítők (ez a 40%) nem fizetnek költségtérítést és nem kapnak ösztöndíjat sem. 
Az átlag feletti teljesítőknél tehát nincs térítés, de van ösztöndíj. A közepes, tehát a középső sáv-
ban lévők – alapból nem, de - a szociális helyzet (testvérszám, munkaviszony, egyedülálló szülői 
háttér stb.) fényében egyéni elbírálás alá eshetnek, így lehetséges ösztöndíj vagy ösztöndíj meg-
pályázása. 
Átlag alattiaknál viszont nincs semmiféle mérséklés, tanuljon, vagy maradjon ki, és menjen el egy 
jó szakmát megszerezni! 
5. A hallgatóknak sokkal több kollégiumi olcsó lakhelyet kell biztosítani, hogy albérleti árakhoz vi-
szonyítottan elfogadhatóbban tudjanak lakni. 
6. Amely hallgató prostitúcióval – ami sajnos mára egyre jobban elterjed – szerzi meg a tandíjra 
valót, és ez kiderül, azt az intézmények típusától függően el kell távolítani az oktatásból. Pl. tanár-
ként: ne nevelhesse más gyerekét egy prostituált. 
7. Át kell alakítani a felsőoktatás szerkezetét, hogy főként csak valóban használható, keresett dip-
lomákra költsünk. Felméréssel ki kell dolgozni egy faktort, amivel mérhetővé tesszük az adott dip-
loma felhasználhatósági indexét. Nincs értelme annak, hogy diplomás adminisztrátorok, házaló 
kereskedők stb. legyenek – ez maximálisan gazdasági pocsékolás! Lehessen biztos a diák abban 
– ez erkölcsileg is jár nekik –, hogy ha beruház, tanul, sőt addig nem keres, akkor tudja, hogy 
majd állása is lesz, amiből a diploma megszerzése után megél, ez a kiszámíthatóság és korrekt-
ség, alapkövetelmény. 
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8. Az oktatás jellege ne csak a szakma egy-egy területét érintse, hanem szélesebb körűen, inno-
vatívan, 
XXI. századhoz mért, széles látószögű legyen. 
9. Oktatást csak olyan szakember végezhessen, aki az oktatott szakma, tudományág gyakorlását 
nem csak hírből ismeri, hanem több éves (min. 5), valós szakmai gyakorlattal is rendelkezik. 
10. Oktatásnál folyamatában ellenőrizni, visszaélésnél azonnal egyformán szankcionálni kell mind 
a tanárt, mind a tanulót. Ne védhesse meg más valakinek a tudományos fokozatát, a plágium 
gyanújának elejét kell venni azok azonnali kiszűrésével. Pl. egy országos nyilvántartással, mely-
ben szerepel, hogy ki, miből, milyen címmel, mikor diplomázott, továbbá egy helyen összegyűjtve 
elektronikusan a szakdolgozatokat is (plágiumszűrő programmal átfésülve). Valamint ez ügyben 
előre nyilatkozatot kell a végzős hallgatóval aláíratni, amely tartalmazza, mi várható csalás esetén. 
11. Tudatos „bértollnokosodást” a BTK-ba beillesztett ( jó pár év börtön) büntetéssel lehessen ju-
talmazni. 
12. Pár életmentő, vagy életet meghatározó szakmában ne lehessen diplomás pl. orvos az (csak 
felcser, esetleg mentős lehet), mérnök, tanár (csak pedagógiai asszisztens lehet) akinél a jegyek 
átlaga /diploma előtti 2 évben és diploma eredménye szerint sem éri el a 3-ast! 

A kutatás 
1. Nemzetközi tudományos eredmények befogadására való szakmai érzékenyítés, tudásátvétel, 
hathatós gyakorlati alkalmazás elérése fontos XXI. századi cél. Fontos továbbá a valós, eredmé-
nyes kutatásfejlesztés szorgalmazása, gazdasági támogatása, de a XXI. századi szintű ered-
ményt felmutatni nem tudó kutató intézeteket – 5 éven belül – be kell zárni! Az állam ne fizetgesse 
az eredményeket felmutatni nem tudó, csak kutatgató diplomásokat. 
2. Minden területen erősíteni kell az erkölcsileg elkötelezett, problémamegoldás felé mutató okta-
tást, a rugalmasabb gondolkodást, az innováció segítését.   
3. Jobb minőségű, XXI. századhoz méltó oktatógárda kinevelése szükséges. Lehetőséget kell ad-
ni annak is, hogy egy-egy szaktantárgyat tanítson az – csak a szükséges ideig, míg a tudást át 
nem adta –, aki esetleg diploma nélküli, ugyanakkor egyéni kreatív látásmóddal élő zseniális lény 
vagy feltaláló szakember. Ne legyen kizárólagos feltétel az egyetemi diploma, hanem cél, hogy 
hallgatóknak újszerű gondolkodást, kimutatható tudásbeli többletet is adjunk. 
4. Minden 3 éves főiskola adjon újat, sokkal többet, használható szakképesítést, végzettséget; ne 
csak – többnyire – magasabb szinten előadott gimnáziumi tananyagot ismételgessen. 
5. A kutatóintézetek az államtól 70% támogatást kaphatnak, de az összes működési költségük 
30%-át maguknak kell megtermelni (bérelőadások, előadói termek kiadásával, szakmai képzések 
tartásával, különböző külföldi fizetős projektekben való részvétellel, pl. ami az eszközrendszerük-
nek megfelelő és kihasználható, így minták értékelése, szakértés, mérések stb.). 

Szülők 
a. Felelőssége: Minden (mindkettő) szülő büntethető legyen a 17 év alatti gyermekei deviáns vi-
selkedéséért, szociális és egyéb rémtetteiért, az iskolába nem járattatásért. (Kivételes esetek le-
hetnek, de ezt bizonyítani kell. Ezt nem lehet azonnal bevezetni, de fokozatosan 5-7 éven belül 
igen.) Az nem indok, hogy a gyerek nem hallgat rájuk, azt ők valahol előbb rontották el, tehát fele-
lősek. Minden szülő érezze a gyereknevelés felelősségét. A szülőknek nem csak szaporodási jo-
guk van, de fokozott nevelési kötelezettségük is legyen, hogy élhető legyen az országunk. Az nem 
járható út, hogy hazánk népe bárkiktől, bármitől is félelemben éljen. Hogy milyen lesz a jövő Ma-
gyarországa, az a felnövekvő nemzedék milyenségéből fakad. 
b. A szülő, ha italozik, elhanyagolja, súlyosan veri a gyerekét, vele szemben el kell járni, gyerme-
két el kell venni, és ha lehet, örökbefogadó-, vagy nevelőszülőknek kell nevelésbe adni. Ha örök-
befogadó szülőkhöz került valaki gyereke, akkor az örökbeadónak már többet semmi módon nem 
adható örökbe, gondozásba másik gyerek! Ismételjük, így egy másik gyerek (más gyerekének) 
örökbefogadása nem lehetséges és államilag nem is támogatható, még ha rokonról is van szó. 
Oka; sajnos ez (a családokon belüli gyerek cserélgetése, és ezért állami ellátás igénylése) – ta-
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pasztalataink szerint – ma egy működő gyakorlat, és ezért ez az intézkedés az államkasszát sú-
lyosan terhelő visszaélések miatt szükséges. Későbbiek folyamán az összes esetet ki kell vizsgál-
ni, az állapotokat meg kell szüntetni és az újabb esetek megakadályozása céljából a csalásért va-
ló büntetést kell kilátásba helyezni! Jobban oda kell figyelni és jegyzőknek szigorúan vezetni kell, 
melyik gyerek kié, hol lakik, ki a gondviselője, lakása, egyéb adatai stb., amelyik nem követhető 
nyomon, nem is kaphatnak utána semmiféle pénzt, családi pótlékot sem. 
c. Ha a szülő/szülők előző pont szerinti deviáns viselkedése beigazolódik, és másodszor is meg-
ismétlődik; egy eljárás keretében határozatot kell hozni; hogy ha még vállal gyermeket, akkor töb-
bé az állam – az ember ellenes viselkedése miatt – nem támogatja, így sem családi pótlékot, sem 
semmiféle juttatást nem kaphat. Ha mégis gyereket nemz, és a gyerek ellátása ezzel veszélybe 
kerül, menthetetlenül állami gondozásba kell adni (nem rokon vagy ismerős családhoz (!), és azt is 
törvénnyel meg kell akadályozni, hogy szülőnek bárhonnan is ebből anyagi haszna legyen). 
d. A gyermek nem egy megélhetési cikk, ezt a magatartást az AQP maximálisan elutasítja, az 
ember isteni érték, úgy is kell vele bánni! Célunk, hogy többé senkinek se lehessen csak a gyere-
kek nemzéséből megélnie, majd a gyerekeket neveletlenül a társadalom nyakába zúdítania. 
Antihumánus és Isten elleni vétek egy embert a világra hívni szeretet nélkül, csupán megélhetési 
érdekből, nekünk ez egy emberiség elleni bűntett. Ezt Magyarországon senki ne tehesse többé 
meg, ezért további akadályoztató rendelkezéseket fogunk kidolgozni!  Nem várható a nemzet szel-
lemi, lelki, testi felemelkedése, ha ilyen alapon hívunk életeket a világra. 
e. Gyermek nem válhat elvált szülök között pingpong labdává, egy visszaélés eszközévé. A törvé-
nyeket módosítani kell, hogy több védelmet kapjon a gyermek; 
- Lehessen joga a szülőnek az eredeti házasságkötésekor meghatározott normák szerint 
nevelni a gyermekét, még akkor is, ha a másik fél ettől közben eltért. 
- Lehessen joga a gyermeknek kiszámítható időgazdálkodásra, pl. ne lehessen az, hogy egy gye-
reknek a hét napjaiból 3 napot elvesz az elvált szülő, és ezzel megakadályozza, hogy maga köré 
egy társaságot, barátokat szervezzen, vagy különórákra, szakkörökre járjon. 
- Valamint törvényt hozunk arra nézve is, hogy ha a szülő nem fizeti a tartási díjat (alapos indok 
felmentést adhat, pl. kórház) egy hónap után automatikusan szűnjön meg a láthatási joga is. Ha 
ezt rendezni kívánja, új eljárás vegye kezdetét. 
- Törvénnyel szabályozni fogjuk az elvált szülök gyermekeit vagy gyermekeiket nevelő szülőket ért 
anomáliákat, mivel ma ez egy fekete folt, és a jogorvoslat eléggé hiányos. 
- Ne lehessen egy gyermek sem a szülők közötti bosszúállás eszköze. 
f. A gyermek fenyítése. Pedagógusnál fizikai és lelki fenyítés, megalázás, kiközösítés tilos! De a 
szülőnél nagyon indokolt esetben, előre figyelmeztetve hogy valamit ne tegyen, mi következeik 
(konkrétan kisebb rácsapás), ha mégis megteszi a gyerek, akkor utána megmagyarázni, mi miért 
van. Tapasztalatunk és véleményünk szerint végső módszerként, egy-egy jó időben adott normá-
lis mértékű rácsapás, kisebb pofon elcsattanhat, ezt nem lehet büntetni, sem tiltani! (Az amerikai 
szakembernek sem jött ez az elve be, hogy azt tegyen a gyereke, amit akar, öngyilkos is lett a 
gyereke.) Az nem lehet, hogy felelősségre vonjuk a szülőt, de közben a fenyítési, egyéni nevelési 
lehetőségeket bekorlátozzuk, megvonjuk. Viszont lehetőséget kell adni a szülőknek – ingyenes 
tanfolyamok, képzések formájában –, hathatós nevelési módszerek elsajátítására! Lelkiismeret és 
szeretet vezérelje a szülőt, és míg fizikai-lelki károkat nem okoz a gyermekben, nem lehet bele-
szólni nevelési szokásaiba, elveibe! Legyen ebben is mérvadó a Biblia: szigorúan, szeretettel. 
g. A gyereket a szülők, nevelők szeretetére és tiszteletére kell nevelni. El kell érni hathatós neve-
léssel, példamutatással, hogy öregen se hanyagolják el szüleiket. Állampolgári kötelesség marad-
jon és legyen a szülőkkel való szellemi és anyagi törődés, aminek indíttatása a hála és a szeretet 
legyen, és ne a nyugdíjuk elvételének lehetősége. Viszont az állam sem vonulhat ki az idősek 
öregkori segítéséből, gondozásából. Összefogás és szeretet kell minden szinten! 

Családgondozás, gyermekvédelem 
1) Nem lehet bürokratikus, formális tevékenység! 
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2) A gyermekvédelmi szakembereknek kötelező meglátogatni félévente minden olyan gyermekes 
családot (az iskolai kötelező látogatáson felül, mert a gyermekvédelemnél a súlyosabb esetek is 
látókörbe kerülnek), akikre a tanárok látogatásaik és egyéb információik alapján felhívják a figyel-
met. A veszélyeztetett gyerekeket pedig havonta – vagy sűrűbben – kell látogatni, és a hibákat 
feltárni, orvosoltatni kell. 
3) A nevelőotthonok szervezeti felépítését, működését újra kell gondolni, teljesen át kell alakítani, 
sokkal jobb minőségűvé kell tenni, a visszaéléseket súlyosan meg kell büntetni. Az alkalmatlan 
nevelőket el kell bocsátani, erőszakos vallási tevékenységet ne lehessen folytatni 
– hacsak nem az adott egyház intézménye az otthon. A legjobb – a most elkezdett állami 
akció –, hogy lehetőleg minden gyerek kerüljön ki egy-egy nevelő családhoz, de őket is szigorúan 
kell ellenőrizni, hogy a gyermeket ne érhesse bántódás. Ki kellene váltani nevelni valóban tudó 
nevelő szülőkkel, s családokhoz kerüljön minden gyerek. (Ez az elv ma bizonyos szinten megin-
dult.)  
4) Nővédelem, családvédelem. Ha egy családtag jelzi a rendőrség vagy családgondozó felé, 
hogy a családban bizonyítottan agresszivitás van (még ha lelki is), akkor – az eddigi gyakorlattal 
szemben – nem lehet megvárni míg „vér folyik”, hanem azonnal távoltartást, a közös lakásból való 
kitételt, sűrűbb rendőri felügyeletet, szakemberekkel való elbeszélgetést és figyelmezetést kell 
kiróni, ha az illető megszegi, elzárás kövesse. 

Családi pótlék 
A családi pótlék az adóból fizetendő. Havonta csak azoknak járjon, akiknek az egy főre jutó nettó 
bevétel a hazai bruttó átlagfizetést nem haladja meg.  
A családi pótlékot a nyugdíjhoz hasonlóan évente korrigálni kellene. 
A családi pótlékot nem lehet különböző (étel)utalványban adni, csak átutalással vagy készpénzzel 
lehet folyósítani. 
Aki bizonyíthatóan csak a családi pótlékból akar megélni, nem akar munkát vállalni, annak a pót-
lékát el kell venni, vagy egyénileg mérsékelni kell, és a többi részét a helyi családgondozás keretei 
között (szakemberek) kezeljék, amit kizárólag a gyereke javára lehet csak felhasználni. Pl. cipő, 
ruha, közös étkeztetés befizetése, könyvek. Lényege, hogy ne a szülők éljenek belőle, hanem a 
gyerek, aki után kapják. (A részletek kidolgozás alatt vannak.) 

Szociális ellátás, gondozás, rokkant ellátás, gyermekgondozási pénz 
Szociális ellátás 
1) A szociális ellátás az adósávból kerül ki, tehát a befizetett adókból fedezendő – és nem a járu-
lékokból –, éppen ezért is nagyon meg kell fogni, mire, mennyit, mennyire jogosan fizet ki az ál-
lam. Vigyázni kell az adózók pénzére, ezért is el kell érni, hogy csak kizárólag ebből senki se akar-
jon megélni. 
2) Kiesnek belőle azok, akiknek személyenként (2017-ben) 14 millió forint összértékük van (a csa-
ládi átlagot számítva és elosztva), ebbe számít: a mindenféle gépjármű (személygépkocsi), (la-
kó)ingatlan, egyéni ingóság (pl. képek, ékszerek stb.), bankbetét, készpénz, egyéb vagyoni érté-
kek. Önbevallás alapján kell dönteni, de a gyanús eseteket az államnak joga legyen a NAV-val 
ellenőriztetni és eljárni. (Egy példa: ház 30 millió, kocsi 4 millió, berendezés 5 millió, ékszerek mű-
vészi tárgyak 5 millió, telek 4 millió és vannak rá 3-an. Akkor ez összesen 48 millió:3= 16 millió 
fejenként, ekkor nem jár szociális ellátás.) 
3) Azok is kimaradnak, akik a felajánlott munkákat nem fogadják el, tehát nem akarnak munkát 
vállalni. 
4) A szociális juttatások, segélyek formájában adott kifizetés/ juttatás összességében nem lehet 
több – bármely családra nézve –, mint két fő minimálbérének az összege. Ha egyedül él, akkor 
nem lehet több mint a nettó minimálbér 55%-a. Presszionálni kell mindenkit ne segélyekből, ha-
nem munkából akarjon megélni. 
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A rokkant és fogyatékos ellátás 
a. Aki/akik bizonyíthatóan maguk felelősek a rokkantságukért, betegségükért pl. alkoholizmus kö-
vetkezményei (májcirrózis), cigarettázás (tüdőtágulat, -rák stb.), csonkolás, kábítószerezés stb. 
továbbiakban már csökkent támogatást, újonnan szerzett betegség esetén pedig a minimálisan 
adható támogatást kaphassák. Ha pedig nem hajlandó a fenntartó okot megszüntetni pl. tovább 
cigarettázik, alkoholizál, akkor a támogatást meg lehessen vonni.(Nem dobálhatjuk ki az ablakon a 
pénzt!) Alkoholistának ne lehessen májátültetést szorgalmazni stb. Legyen érdemes vigyázni az 
egészségre. Viszont a rokkant ellátásba beleszámít az addig a számlán összegyűjtött pénz, ami 
az (általunk tervezett) nyugdíjalapjából joggal jár, és a rokkant számára a kettőnek az összevoná-
sa, illetve kiegészítése adja a havi ellátást.(Mértéke még kidolgozás alatt áll.) 
b. Ha valaki valóban rokkant, vagy fogyatékos, azt el kell fogadni, és ezért hátrány nem érheti. 
Rokkantsági fokának/százalékának megfelelően – ha valamennyire munkaképes – kell a munkába 
visszahelyezni, de ha bizonyítottan nem kap munkát, akkor, amíg munkahely hiányában nem tud 
(de akar) elhelyezkedni, addig kapja meg a teljes ellátását. Azokat a rokkant embereket ne zak-
lassák feleslegesen, akiknek hiányzik a végtagjuk (a lábuk, kezük közben nem nő vissza) vagy 
egy, akár több protézissel is rendelkeznek, az orvosok amúgyis pontosan tudják, ki, mit bír dol-
gozni, ezért csak bürokratikusan ne vizsgálgassák felül, mert ez az állapot a tudomány mai állás-
pontja szerint nem fog változni. 
c. Akit megvesztegetéssel vagy csalással jogtalanul rokkanttá nyilvánítanak (bárkit is), mind az 
állampolgár, mind a kinyilvánító (orvos, bizottság stb.) közös büntető eljárásban, csalás tettében 
legyenek felelősségre vonva! Visszamenőleg is felgöngyölíthető, mert ez mindig is csalás volt! A 
társadalomnak okozott kárt fizessék meg, és a súlyosság fokának mértéke szerint még elzárással 
is büntethetőek legyenek. Akik csalással lettek rokkanttá, azok megélhetéséért az állam a továb-
biakban nem felelős. Az tűrhetetlen, hogy pl. az ország ÉK-i részén a falvakban az egész lakos-
ság rokkant. Ha nem igaz, súlyos büntetések kellenek a csalásért visszamenőleg is, ha pedig va-
lóban rokkantak, akkor meg kell vizsgálni miért, milyen veszélyeztetettség állt fenn, mit tettek érte 
és ellene, és a kiváltó okokat meg kell szüntetni. 

Gyermekgondozási pénz 
A gyermekellátási gyakorlaton – egyelőre – nem sokat változtatnánk. Ami más lenne, hogy ha va-
laki – akár apa, akár anya – a gyerekével támogatást kap, a gyermek 2 éves koráig ne vállalhas-
son munkát – maximum 4 órás otthon végzendőt –, legyen ez az idő teljesen a gyermeké. Vagy 
munka, vagy támogatás. Legyen kötelező a megelőző legkevesebb fél éves munkaviszony (a 
GYÁS-hoz és a GYED-hez), de a kötelező szakképzési, 
szolgálati idő is annak számíthat, illetve akik felsőfokú vagy OKJ-s tanulmányokat folytattak, azok 
a minimálbér után számítva kaphatják a támogatást. 

Egészségügyi és nyugdíj ellátás 
A nyugdíj 
a. Teljesen másként működő, igazságos és kiszámítható nyugdíjrendszert fogunk bevezetni. Min-
den ember érték, még a nyugdíjas is – akárhogyan is presszionálják a nép tudatába az ellenkező-
jét –, eszerint kell a társadalomnak velük bánni. 
b. A régebbi/politikai okból adott kiemelt nyugdíjakat - havi 200 000 felett - meg kell vonni. 
c. A nyugdíj alapját képező befizetéseket, kötelező előtakarékosságot szigorúan ellenőrizni kell, és 
ne lehessen senki sem bejelentetlen állásban!   
d. Aki sehova sincs bejelentve, meg kell vizsgálni, miből él, illetve a vállalkozóknál is analízisre kell 
fogni, a termelés-munkás arányt. Pl. kőműves mester 2-3 emberrel dolgozik évtizedek óta, s egyik 
sincs bejelentve. Meg kell vizsgálni, mennyi munkát végzett el, mennyi pénzt kapott, hány fő tudta 
elvégezni a munkát, hol vannak ők bejelentve. Minden fekete és szürkemunkát vissza fogunk szo-
rítani. 
e. Magyar Bank: A nyugdíj és egészségügyi biztosítási alapba beszedett pénzekre külön hazai 
állami bankot kell létrehozni – ezt az intézményt később sem lehet külföldi kézre adni, sem külföldi 
bankokban tartani a pénzt –, melyért csak az állam szavatol, és a teljes összegű visszafizetést 
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garantálja. Legkiválóbb és korrekt szakemberek kezébe kell adni a működtetését. Ebben a kizáró-
lag magyar tulajdonban lévő bankban két főosztályon, tehát két külön részben, külön kell kezelni a 
nyugdíjjárulékokat és az egészségügyi járulékokat is, melyet nem lehet semmilyen körülmények 
között összemosni. A Magyar Bank takarékosan, a legszükségesebb mennyiségű személyzettel 
működjön, nyereséget nem oszthat fel a dolgozói között, mert minden a nyugdíjasoké lesz. 
f. A Nyugdíjbiztosításhoz és ellátáshoz való kötelező jogot, megújult formában és gazdaságosabb 
működtetési módban az Alkotmányba is visszatesszük, tehát bekerül a megbízható és államilag 
garantált nyugdíjas élethez való jog. Az államnak kötelező feladata lesz – Alkotmányban rögzített 
kötelessége – a beszedett járulékot(ami nem adó, hanem visszafizetési kötelezettséggel járó 
pénz, így nem „szívesség”), amelyet a dolgozó befizetett, nyugdíjként visszafizetni. Innentől nem 
„adható”, hanem kötelező visszaadni – az addig államilag használt – kötelezően beszedett pénz 
kamatos kamatát is. Nyugdíj fizetése havi részletekben történik, és a folyósítás megkezdése után 
a bent maradó összeg továbbra is folyamatosan kamatozzon, és a nyugdíjasé legyen. Az állam-
nak jogilag szavatolnia kell – egy közös, kétoldalú jogi szerződésben – a befizetett összegek meg-
létét (kamattal együtt) és a nyugdíjat igénylő emberek felé való visszafizetését. 
Nem lehet sem Alkotmányt/Alaptörvényt módosítani, és semmiféle olyan jogszabályt 
alkotni, amely esetleg privatizálja, államosítja, vagy bármilyen módon elveszi az állampolgárok 
személyi, kötelező nyugdíjra szánt megtakarítását. Ez – az öröklést leszámítva – 
magántulajdonnak számít, amit az állam kezel. Nem tartható az az állapot, hogy napi költségveté-
si dolgokra elkölti az állam azt, amit 30-40 évig levontak a dolgozó fizetéséből, majd mikor fizetni 
kellene, akkor az adott pozícióban lévő állami vezető széttárja a kezét, nincs miből nyugdíjat fizet-
ni. De van/volt, csak rosszul gazdálkodtak, elverték, ezt a tendenciát meg kell állítani és az eddigi-
től jobb, megbízhatóbb ellátást kell adni. 
g. A gyermekeket szülő nőknél a nyugdíjalapba való gyűjtés – míg gyermeke gondozásával van 
távol, tehát munkahelyen nem dolgozik, és ha addig munkaviszonyban volt, különben nem jár 
(szakmunkásképzés és egyetemi oktatás munkaviszonynak számít) – a beszedett adóalapból 
egészülne ki, amelyet a mindenkori bruttó átlagbér 60%-val számolt összeg után fizet be az állam 
– addig nem kereső, vagy a szülő nő számára – a nyugdíjkasszába. 
h. Minden állampolgáránál tudatosítani kell, ha nem fizetett be eleget, többet nem is kaphat visz-
sza, ezt később a havi nyugdíjak kiszámításánál is figyelembe kell venni. Ez egy konkrét, kötelező 
takarékossági forma legyen, amivel az államnak visszafizetési és kezelési kötelezettsége van, és 
haszna is annyi, hogy a naponta váltózó – de a legalacsonyabb tartósan lekötött betéthez hasonló 
– kamatért használja az állampolgárok pénzét, viszont a lakosság felé alkotmányosan szavatolni 
kell a jogos igény benyújtása utáni részletekben való visszafizetést. 
i. Az állam haszna – a nyugdíjas felé való korrekt ellátás után az is –, hogyha előbb meghal a 
nyugdíjas, az összeg nem örökölhető, és az már állami bevételnek számít. Ennek egyrészt azok 
nyugdíjára kell fordítani, akik túlélték a várható, és előre kiszámolt kort, valamint addig alacsony-
kamatra használhatja a nyugdíjjárulékokat, és e kettőből fedezni kell a Magyar Bank fenntartási 
költségeit is; aminek nagyon mérsékeltnek kell lennie, állami fizetéseknél meghatározott összeg 
felett sehol sem lehet, jutalékot sem fizethet! Ismételjük, ha a nyugdíjas a várható, becsült kornál 
tovább él, mint a kiszámított havi nyugdíja fedezné, akkor az állam ezekből a korán meghalt nyug-
díjasok pénzéből kell, hogy fedezze a még élő nyugdíjas havi járandóságát. 
j. A nyugdíjas haszna: a biztonság, azaz a kiszolgáltatottság és lebegtetés megszüntetése, és 
nem kell hajlott korára is dolgozni járnia. 
k. Biztosítani kell minden járulékot befizető ember számára az erre a célra létrehozott Magyar 
Bankban a személyre szabott számlavezetést. A számláján lévő összeg nyomon követhető. Ha a 
dolgozó 62 éves kora felett úgy ítéli meg, hogy nem bír vagy nem akar tovább dolgozni, akkor a 
számláján lévő összeg után havi ellátást kaphasson. Vagy ha már igazoltan nincs erejéhez képest 
olyan munkalehetősége, amit el bír végezni, akkor már 58 éves korától, mert így már nem gyűjthe-
ti tovább a nyugdíjalapját, ezért kérheti és kaphassa is a nyugdíját, ne kényszerítsék arra, hogy a 
megtakarított pénze mellett nyomorogjon.  
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l. Jelen nyugdíjhelyzetnél is meg kell teremteni, hogy aki dolgozott, az öregen is becsületesen és 
biztonságtudattal élhesse hátralévő idejét. Nem szabad lebegtetni, hogy kapnak-e nyugdíjat vagy 
nem. Magyarországon a környező országok többségéhez képest az egyik legalacsonyabb nyugdí-
jat fizetik, alig jönnek ki belőle az emberek, ezt a húrt nem szabad tovább feszíteni. Sokan (főleg 
vidéken) még a munkanélküli családtagoknak is ebből vesznek kenyeret. Biztosítani kell a nyugdíj 
valós értékállóságát is. A két nyugdíjrendszert – mint már említettük – fokozatosan össze kell fé-
sülni, mely az indításától kb. 20 év alatt fejeződhet be. 
m. Nyugdíjat nem lehet más formába kifizetni, mint amibe befizette a dolgozó, tehát nem lehet 
különböző utalványokban kiadni, csak átutalási számlán vagy készpénzben. 
n. Nyugdíj korhatár. Rugalmas legyen, ha a fenti célok megvalósításához elérünk, akkor a már 
leírtak szerint működjön. Ha még csak az „összefésülés” fázisában vagyunk, akkor a mai átlag 62 
év megfelelő. Kötelezni nyugdíjba menetelre senkit sem lehet (csak arra felé lehet hatni, hogy ha 
kor szerint ideje van, elmenjen), de – ismételjük –, nem kaphat senki az állami költségvetés által 
finanszírozott munkahelyen egyszerre fizetést és nyugdíjat is. Vagy az egyiket, vagy a másikat. 
Azokon a munkahelyeken ajánlott kedvezővé tenni a nyugdíjba menetelt, ahol sokan várnak fel-
szabaduló helyekre. De a hiányszakmáknál, - maximum 70-75 évesig dolgozhasson, aki akar, 
például. az orvosoknál, egészségügyieknél a továbbdolgozásra ösztönző jutalékot kell bevezetni! 

Az egészségbiztosítási járulék, rendszere és összege 
a. Az egészségügyi ellátás bevezetendő új szerkezete miatt mindenkinek fizetnie kell, új rendszer 
után még a nyugdíjasnak is. (De csak a teljes összefésüléssel lehet az egész rendszer egységes. 
Ennek a részletei kidolgozás alatt vannak. Pár évig – kb. 15- 20 év –, biztosan nem fog fizetni a 
nyugdíjas.) Oka: egyrészt, mert az nem lett az elő takarékossági nyugdíjjárulék összegébe előze-
tesen beszámolva, nem is adott be többet, másrészt ekkor több gyógyszert szed az ember, és 
több egészségügyi ellátást is igényel. Mindenki megközelítőleg olyan ellátásban részesül, melynek 
megvalósítását járulék befizetésével lehetővé tette. 
b. Bevezetését – előkészítését – azonnal meg kell kezdeni, de míg fel nem fejlődik az új módszer, 
addig –kellő ideig – átmenetet kell képezni a két rendszer között, a régi nyugdíj és egészségügyi 
működtetés fenntartásával, így a kettő rendszer lassan összefolyik/összefésülődik és elfogadható-
vá válik. Ismételjük, mind a kettőt visszahelyezzük az alkotmányossági kötelezettségek közé. 
c. Elérjük a betegbiztosítás megújult formában való és gazdaságosabb működtetését. Célunk, 
hogy elérjük, az Alkotmányba is visszakerüljön a betegbiztosításhoz való jog. Az államnak kötele-
ző feladata lesz, hogy a beszedett járulékért – nem adóért! – az eddigitől jobb, humánusabb ellá-
tást adjon. A járulék beszedése, és a számla kezelése, kamatozása szintén a megalakulandó 
Magyar Bank feladata lesz, személyre szóló számlakezeléssel (hogy a dolgozó tudja, 
mennyi lehetősége van és pl. milyen ellátást, műtétet kérhet), mégis ugyanazt az ellátást 
kapja, mint aki pl. középkategóriás – de magasabb fizetése miatt sokkal többet fizetett be. (A rész-
letek kidolgozása folyamatban van.) 
d. Nem lehetséges a ma 2016-17-ben tapasztalt áldatlan állapotok fenntartása; ahol üresek a kór-
házi gyógyszeres szekrények, és alapvető eszközök, anyagi lehetőségek hiánya bénítja az embe-
rek gyógyítását. Sőt az utóbbi időkben hozott vagy tervezett rendeletek, törvények ellen tiltako-
zunk, és megszüntetnénk. Nem lehet valakit kora vagy betegségének súlyos stádiuma miatt kizár-
ni a gyógykezelésből, vagy nem lehet csökkenteni a kezelése intenzitását sem. 
e. A Magyar Bank az OEP-pel egyeztetve kezeli a dolgozók pénzét, de szakmai/orvosi alapon az 
OEP dönti el mikor, mire, hova, melyik ellátó intézménybe utalhatja át a dolgozó járulékát. Aki pl. 
középkategóriában van (12% befizetéssel), annak nem kell már műtétekre, kezelésekre hó- napo-
kat várni. Minden biztosítottnak jár az életét megtartó alapjogon végzett beavatkozás, de a drá-
gább, nem életmentő műtétek gyakorisága, és várakozási idő függhet az EB járulék kategóriájától 
és a befizetett/összegyűjtött keretétől is. A járulék összege: 7%-. 12%-tól a felső kategóriában kb. 
23%-ig is elmehet (lásd a szinteket lejjebb az „f.” pontban). Többet kell fizetni, viszont teljesen 
száműzzük a hálapénzt, itt pedig visszajön az összegből, reményünk szerint kiegyenlítődik! (A 
százalékok ± 1-3 % eltérhetnek, mert ez a szakmai tanács véleményétől, egyéb szakmai szerve-
zetek meglátásaitól, egyeztetésektől és különböző tanulmányoktól függ.) 
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f. Az egészségügyi járulék tehát sávos és személyre szabott lesz, mértéke attól függ, hogy milyen 
ellátást akar és mennyi a fizetése, mert ez meghatározza a „tól-ig” lehetőségeit (kb. 4 fokozat le-
het: nullás a szolidáris alap, alap 7%, közép 12% és luxus 20-23%). Az, hogy mennyi gyerek tar-
tozik e járulék alá – a tankötelezettség végéig – nem számít, mert 17 éves koráig azt az állam az 
adóból való befizetéssel fedezi, a szociális alapból fizeti ki. A rokkant vagy sérült gyerek után is jár 
az állami szolidáris alapból az alapfokú ellátás, de itt, ha szülő magasabb kategóriát akar, akkor a 
saját befizetését megoszthatja a gyerekével. (Részletek kidolgozása szakemberek segítségével 
folyamatban van.) 
g. Az államnak hozzá kell járulnia a szolidaritási alaphoz és a kategóriákon belüli befizetett eltéré-
sek kompenzálása miatt is, hogy ne a járulékfizetők pénze menjen el ezekre, ezért az összesen 
beszedett járulékok kb. 7%-át be kell tennie az alapba, és ezt az adóból kell pótolnia a Magyar 
Bankon át. Az OEP (amit ha közben megszüntetnének, akkor megújult formában erre a feladatra 
speciálisan felkészítve visszaállítjuk) kezelésére kell bízni. (Az egész egészségügyi biztosítási 
rendszer külön, részletesen szabályozva lesz. Részletes kidolgozás külföldi (jó) gyakorlatok mintá-
jára/és hazai adoptálással folyamatban van.) 
h. Az orvosok nem osztályozhatnak, úgy nem dönthetnek senki sorsa felett, hogy őt már nem ke-
zelik kora vagy betegségének előrehaladottsága miatt, mindenkit ugyanolyan minőségben kell 
ellátni, csak sávok szerinti mértékben, ami azt jelenti, hogy pl.: ha a kártyája nem jogosítja, akkor 
nem műthetik meg pl. kalapácsujjra vagy szépészeti has plasztikára stb. 
i. Ennek anyagi feltételei: Mindenkinek kötelező lesz fizetni, de hogy milyen sávot és milyen ellá-
tást akar, azt az állampolgár elvileg saját maga választja meg aktuális fizetése fényében. A visz-
szaélések és felelőtlen magatartások miatt mégis szabályozni kell: ha közben változik a fizetése, 
vagy munka nélkül marad, akkor módosítani kell a járulékát. Pl. Az országos átlagbérrel rendelke-
ző fizetésű állampolgár nem lehet a legalacsonyabb alapkategóriában, ő csak középpel kezdheti. 
Ha fizetése akár duplája, vagy többszöröse is az országos átlagnak, és ha a luxus kategóriát vá-
lasztaná, akkor is be kell fizetnie a közép kategória után fizetendő járulékot, amit a luxussal kiegé-
szíthet (12+8%=20%), de ez nem kötelező! Az országos minimálbérrel rendelkező viszont vá-
laszthat alap vagy közép kategória között – ha tudja fizetni –, de/és ennek fényében kapja a keze-
lést is. 
j. A nulladik fokozat, az alanyi jogon járó alapellátás, ami egyfajta szolidaritási alap, de itt meg kell 
akadályozni, hogy ez alapján bárki is kibújhasson fizetési kötelezettsége alól. Itt nem jár táppénz, 
sem ingyenes gyógyszerellátás, kivétel – még szakmai egyeztetés alatt van – kb. szűk tucatnyi 
betegség csoport. Ez a szolidaritási alap csak az életmentő funkciókra és a legalapvetőbb ellátás-
ra használható fel. Közgyógyászati ellátás eddigi formája megszűnik, de nagyon indokolt esetben 
– kevés betegségtípusban – a szolidaritási alap segíthet, pl. diabetes, honvédségi, állami védelmi 
feladat ellátása közbeni baleset miatti ellátás stb. 
k. Az alap (7%) és közép (12%) ellátás kb. az eddigi ellátásnak felelne meg, csak a középkategó-
riánál a minőség szintjét kb. 30%-kal följebb toljuk az alaphoz képest. Kategóriáktól függ a táp-
pénz mértéke is (melynek a százalékáról majd a szakértők döntenek), de magasabb befizetés, 
magasabb táppénzt jelent. 
l. A luxus ellátás esetén kb. 20- 23% a befizetendő járulék.  
m. Befizetett összegekből a normák arányos megállapítása után – mi, hol, mennyibe kerül – ren-
dezni kell az orvosok, egészségügyi dolgozók bérét is! (Pl. minősítetten kiváló sebész kiemelt fize-
tést kapjon, nyugati fizetést…), de ezzel egy időben nem kaphatnak többé hálapénzt, és nem is 
követelhetik ki, nem köthetik ki, hogy egy műtétet, vagy szülést mennyiért vállalnak el. Több fize-
tés, semmiféle hálapénz. Ha mégis követeli, vagy elfogadja, akkor a rendelkezés megszegése 
miatt retorzió várható, pl. állásának elvesztése. 
n. A hálapénz más úton kerül az orvosokhoz, a megemelt/átcsoportosított, az újonnan megállapí-
tott eü. lakossági hozzájárulási járulék összegébe megy át, és így hivatalosan és adózva kerül az 
orvosok megemelt fizetésébe, a jobb egészségügyi ellátásba. (A dolgozónál kb. annyi marad, mint 
eddig, csak nem zsebbe teszi, hanem járulékba, és ezzel a beteg is, az állam is, és az orvos is 
biztosabb pénznél van, remélhetőleg jól jár. Eddig a teljes hálapénz után nem sokan adóztak – 
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vagy csak imitálva –, így rengeteg adózatlan jövedelemtől esett el a társadalom, és az ellátás 
igazságossága is kárát látta). 
o. Ezzel együtt megakadályoznánk, hogy az orvosok a költségesebb beavatkozásokat, vagy elő-
készítésüket a magánrendelésük kiegészítéseként a kórházak költségén végezzék el. (Pl.: bőr-
gyógyász a magánrendelőjében kifizetteti a szövettant, de közben a munkahelyén csináltatja meg. 
Ezért kéri el a TAJ számot.) 
p. Minden magánorvos adjon számlát a betegnek, a fogorvos, plasztikai sebész stb.! Ezt szigorú-
an ellenőrizni kell, valamint azt is, hogy pl. gyógytornászok, különböző természetgyógyászok stb. 
se dolgozhassanak adózás nélkül. 
q. Kórházak: Ma látható hogy a kórházi ellátás minősége, gyorsasága erősen váltózó az ország-
ban. Felméréseink és tapasztalataink szerint pl. a János kórház meglehetősen rossz működéssel 
teszi a dolgát, míg a Szolnok város kórháza kifogástalan a többihez viszonyítva, de a Fiumei úti 
Baleseti Sebészet is nagyon jó. Mi ennek a szelekciónak az oka? Meg kell vizsgálni, hogy azonos 
államban azonos törvények, rendeletek mellett az egyik miért jobb, a másik miért siralmas. 
Tapasztalatok alapján kell további átszervezéseket/ rendezéseket elvégezni. 
r. Fogászati ellátás: Szintén a sávos eü. járulék fizetés fényében, és nagyságában kerüljön vissza 
a kötelező ellátás keretébe úgy, hogy a középfokú járulékfizetésnél, a felnőtteknél csak a fogbeül-
tetésre nem vonatkozik, de az összes fogászati eljárásra igen, pl. a tömésnél vagy protéziskészí-
tésnél 50%-os térítés legyen. A luxus, tehát a felső kategóriát fizetettnél – ha már elég összeg van 
a számláján, akkor – a teljes ellátás legyen. A sok rossz fog sok betegség kialakulásának oka le-
het, azért ez preventív művelet és részben visszatérül a gyógyszertámogatásokon is. 
s. A 62 éven felülieknek is ezentúl – mikor a két rendszer már teljesen összefésülésre került, de 
csak akkor –, ugyanúgy a most bevezetendő és befizetett TB járulék kategória szerint járjon min-
den ellátás, a fogászati kezelésekre is vonatkoztatva. 
t. Rendezzük az egészségügyben a meghozott döntéseket a különböző fajtájú és különböző mód-
ón fertőző betegségek ügyében. Ne lehessen mások nyugalmának megzavarása, pl. egy-egy be-
tegségnél 1-3 % valószínűséggel való fertőzés megkapását ne lehessen semmisnek tekinteni. Pl.: 
az emberi jogokra való hivatkozás alapján az egészséges és félelem nélküli élethez való jogán 
mindenki maga dönthesse el – és mindenkinek legyen lehetősége és nem csak különböző módo-
kon fertőző betegeknek –, hogy akar-e különböző fertőzöttségi fázisban lévő emberek mellett élni, 
dolgozni, étkezni, fürödni, tanulni. Tegyük fel, hogy valaki fertőző betegségtől félő fóbiás, az is be-
tegség, ami még csak nem is fertőző, akkor neki is legyen olyan joga, mint azoknak, akiknek gyó-
gyíthatatlan fertőző betegségük van. (Vagy az humánus és liberálisan demokratikus elveknek 
megfelelne, hogy aki pl. pókfóbiás, az a nap 8 órájában egy pókkal legyen együtt?) Ez nem lehet-
séges, hogy így legyen, ezen is törvényileg változtatni kell, választható legyen. 
u. Lehetnek biztosítótársasági – külön fizetésért, szuperluxus kategóriáért – VIP kórházak. Ha a 
lakosság egy rétege egészségügyi biztosítást köt gyorsabb, sokkal magasabb szintű ellátásra, 
akkor a biztosító működtessen nem államilag finanszírozott plusz kórházakat, rendelőket. Ezek a 
kórházak a MB-tól és OEP-tól függetlenül működnek. Bár bizonyos szinten együttműködés köthe-
tő az állami kórházakkal – átadott befizetésekkel – elvégzendő munkákra. 

MAGYAR BANK (MB) 
Nem az adókat kezeli, hanem a befizetett járulékokat, amiket az állam garantáltan kamatosan 
visszafizet az állampolgárnak. Személyi számlavezetéseknek köszönhetően mindenki annyit kap 
vissza, amennyit beadott. 

Nyugdíjbiztosítási alap 
Személyi számlák: 
- 62 éves kortól igényelhető a havi ellátás 
- 58 éves kortól akkor kérhető, ha igazoltan nincs munkalehetősége 
- Rokkantaknál kiegészül az adókból biztosított rokkantellátással (ez már nem a MB feladata) 

Egészségbiztosítási alap 
Személyi számlák: 
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- Járulékok kategóriái* 7% (alap)o 12% (közép)o 20-23% (luxus) 

OEP számlája: 
- Az összes járulék kb. 20%-ának megfelelő értékű összeget utal ide az állam az adókból. 
- Ez biztosítja azt, hogy a szolidaritási alapból – és ha ki kell egészíteni a befizető összegét a sú-
lyos betegsége miatt – mindenki megkapja az életet megtartó beavatkozást. 
Nem a Magyar Bank kezeli az adókat, így az ő hatáskörén kívül esnek például a következők: 
- Szociális ellátás 
- Rokkantellátás (A nyugdíj kiegészítéseként kapható) 
- Gyermekellátás (GYÁS, GYED) 
- Családi pótlék- stb. 
* Minden járulékfizetőnél felmerülő műtét igényekor – kizárólag orvosi és gazdasági szakmai ala-
pon 
– az OEP dönti el, figyelembe véve a fizetett járulék-kategória, valós betegség, beavatkozás sür-
gőssége és az egészségügyi számlán összegyűjtött pénz alapján, hogy ki, milyen műtétet kérhet. 
Az OEP engedélyezheti, hogy a MB mikor, hova utalhatja az illető személy számláján levő össze-
get. 
Szabad orvos és kórház választás legyen, kivéve a szociális alapú ellátást, mert az a legközelebbi 
helyhez kötött. Bár a járulékfizető bármilyen műtétet kérhetne, amire normális egészséges életvi-
telhez szüksége van, de ha alapkategóriában van, akkor lehet várólistás, míg a középkategóriás 
nem, vagy kevesebbet várhat. De ha súlyos az állapota, ettől függetlenül a leggyorsabban kell 
ellátni. 

Gyógyszeripar nyeresége, patikák működése 
a. A gyógyszeripar támogatottságát több tekintetben is újra kell gondolni, pl. a terápiás gyógysze-
reket jobban kell támogatni, mint a tüneteiket. 
b. Szorgalmazni kell a természetes alapú gyógyszerek, gyógynövények felhasználásával készült 
készítménynek kutatását, gyártását, és gyógyászatban való alkalmazását. 
c. Nem fogjuk a magán gyógyszertárak működését államilag finanszírozni, még részben sem. Vi-
szont lehetnek állami patikák, melyeket teljes joggal az állam visszavesz, egységes betartható 
elvek alapján működtet, ebben sok biztosíték is van. Viszont átcsoportosítást végzünk úgy, hogy a 
nagyobb gyógyszertári nyereség/jövedelem után befizetett adóból a vidéki kis létszámú települé-
sek (létszám határokat majd a szakmai bizottság állapítja meg), veszteséges gyógyszertárai ebből 
– kizárólag adón keresztül variált – kiegészítést/állami segítséget kapjanak. A gyógyszertárak tu-
lajdonosi köreiben vagyonosodási vizsgálatokat végzünk (törvény szerinti legrégebbi időpontig 
visszamenőleg), a sokmilliós adósságokkal (pl. gyógyszergyárak, értékesítők felé) tönkremenő, 
vagy gyógyszergyáraknak kiemelkedőn nagy összeggel adós patikákra való különös tekintettel. 
d. A gyógyszereladásból származó árrést szakemberek segítségével újragondoljuk, a még jobb 
ellátás érdekében – lokálisan – még differenciálhatjuk is. A gyógyszertárak működtetését teljesen 
más szabályozással fogjuk új életre hívni (vagy államiak lesznek), s ezzel remélhetőleg a tisztes-
séges gyógyszertár-tulajdonosok működtetni tudják a patikákat, és az ellátás vidéken sem lesz 
rossz. De mindenképpen meg fogjuk akadályozni nyerészkedő tulajdonosok felelőtlen gazdálko-
dását, patikák pár év alatti lerablását, csődbe vitelét, a dolgozók kiszolgáltatottságát. 

Parlament, államigazgatási szervek, Miniszterelnökség és az összes ál-
lami pénzből gazdálkodó szervezet, önkormányzatok, intézmények 
Alapelv 
Az AQP senkinek nem fizeti ki az adósságát – sem önkormányzatoknak, sem kórházaknak, sem 
intézményeknek, mert ez a későbbiek folyamán visszaélésekre ad alapot. 
Az állam úgy állapítja meg a feladatokat és az állami támogatást, amiből – ha nincs korrupció – 
adósság nélkül ki lehet jönni. Viszont biztosokkal figyelteti, ellenőrzi, és ha nem megfelelő a mű-
ködés, hiányt termelnek, máris új, alkalmasabb vezetés kerül ezen helyekre. Ha népszavazással 



                    
AQUILA Párt (AQP) 1222 Bp., Zakariás J. u. 3. +3620 327 4793 

                           Az AQP programja 2017. decembertől 
 

 

43 

elnyert helyekről van szó, pl. polgármester, akkor pedig büntető eljárást kezdeményezünk a kor-
rupt, pazarló, a nép vagyonával visszaélő gazdálkodás miatt. 

A címben megjelöltekre vonatkoznak az alábbiak: 
a. Az adott megválasztási, kinevezési időszakában nem adósíthatja el magát, ill. az országot. 
b. Ha kölcsönre van szüksége, akkor kizárólag arra az időszakra veheti fel, míg mandátuma tart, 
és addig vissza is kell fizetnie. Ha hosszabb lejáratú kölcsön kellene pl. valamilyen nagyobb beru-
házás miatt (aminek mértékéről majd a közmegegyezés dönt), akkor keresnie kell egy nagyobb 
tőkével bíró kezest, nagyobb vállalkozót, vagy az állami költségvetésből a Parlamenten át kérheti 
(75%-os szavazati beleegyezéssel), hogy kezese legyen. 
c. Azt egy 4 éves időszakot uraló párt, kormány, csoport se tehesse meg többé, hogy a következő 
kormányt lehetetlen helyzetbe hozza azzal, hogy eladósítja. Nem lehet, hogy az államadósság 
több legyen, mint ahogyan átvette az illető politikai garnitúra. Kevesebb viszont lehet, és ez jelzés 
is lehet a szavazóképes lakosságnak, hogy érdemes lehet újra választani őket. 
d. Ha mégis több adósságot hagy, akkor – tekintve a magas fizetésükkel járó felelősséget is –, 
káros tevékenységét büntetőjogi felelősségre vonás követi, ahol eldőlhet, milyen okok mentén tör-
téntek meg ezek a dolgok, mennyire hibás, és annak mértéke szerint anyagilag is büntethető illet-
ve a kezeseket kell fizetésre kötelezni. 
e. A továbbiakban ne lehessen meggondolatlan, amatőr, csak hatalmat akaró, tehetségtelen em-
berek halmaza az ország élén, hogy kísérletezéseiket egy élő emberekből áll ország a könnyeivel, 
éhezésével, nyomorával viselje el! Fontos, hogy új törvénnyel szabályozva gazdaságilag és bünte-
tőjogilag is felelőssé tehetők legyenek – megfelelő bizonyítás után –, akik olyat vállaltak el, amire 
tudatilag, erőbélileg, képzettségileg, alkalmatlanok voltak, és így a felelőtlen magatartásért, mint 
ország rombolásért büntetőjogilag is felelősségre vonhatóak legyenek. Ugyanúgy, mint aki orvos-
nak adja ki magát, műt, majd a beteg meghal, azt is bebörtönzik..., – az ország népe ér annyit, 
mint egy ember! – és ez alól ne lehessen semmiféle mentességük. Sajnos ez a felelősség a politi-
ka világában eddig nem volt „divat”, mostantól legyen! Kivéve: valós világválság, világösszeomlás 
stb. 
f. Súlyosan büntethető legyen az is, ha csak a hatalmat akarók rágalmaznak, és azzal teszik veze-
tésre képtelenné az országot, hogy az államvezetést megszerző réteget – korrekten nem bizo-
nyítható vádak mentén – jelentgetik, rágalmazzák, külföldön hazánk ellen lobbiznak. Ha csak egy 
lemondatási provokáció volt, az 6-10 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. 
g. Ha bármelyik vezetőre fennáll az alapos gyanú, hogy döntésképtelen, hogy nem felelhet a tette-
iért, mert beteg (idegi, közben kialakult betegség, pl. agyvérzés, anatómiai stb. okokból), és nem 
gyógyítható, és ezzel valós kárt okozhat az országnak, akkor egy pártatlan, külföldi szakértőket is 
tartalmazó, orvosokból és egyéb szakemberekből álló vegyes bizottság döntése, valamint a Par-
lament 75%-os szavazata alapján az illető lemondatható, akinek ezt el kell fogadnia. 
Viszont, ha ezt a lehetőséget visszaélésre használnák fel, és ebből a politikusok folyamatos meg-
húzkodása lenne, akkor az, aki nyomós és valós ok nélkül ilyet kezdeményez, és nem igaz/nem 
igazolódik be a rágalma, mert csak egy lemondatási provokáció volt, az 6-10 évig terjedő börtön-
büntetéssel sújtható. 

Politikusokra, Miniszterelnökre, Köztársasági Elnökre, parlamenti képviselőkre vonatkozó 

programpontok, elhatározások, díjazásuk. 

Általános pontok 
Az alábbiak – akik ebben a fejezet címben szerepelnek – mindenkire, minden pontba vonatkoz-
nak, tehát minden parlamenti, politikai tisztséget betöltőre, vagy bármely más állami alkalmazottra. 
Az AQP FELHÁBORÍTÓNAK TARTJA az ORSZÁG EGYÉB KERESETEIHEZ KÉPEST A KI-
EMELT - 2016 -BAN MEGSZAVAZOTT - KÉPTELENÜL MAGAS FIZETÉSEKET. EZ SZÁMUNK-
RA NEM ELFOGADHATÓ! 
1. Azt az elvet, hogy valakiket nagyon meg kell fizetni, hogy ne csaljanak, ne korrumpálódjanak, 
nem valljuk. Két lehetőség van, vagy tisztességes valaki, vagy nem. Ez az ország senkinek nem 
tud és nem is akar annyit fizetni, hogy a mohóságának elég legyen, így ezt is szabályozzuk. Elve-
ink szerint megengedhetetlen, hogy olyan zsarolások legyenek vállalatok, cégek felé állami intéz-
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mények felől, hogy csak akkor tudnak érvényesülni, engedélyeket, megbízásokat kapni ha, valaki-
ket lefizetnek. 
2. Ha egy nyugdíjas lesz képviselővé (önkormányzati, parlamenti, EU-s) akkor dönthet (és rájuk 
nem vonatkoznak az állami alkalmazottak nyugdíj és foglalkoztatási egyéb szempontjaink); vagy 
megtartja a nyugdíját és képviselői fizetését, vagy visszaadja arra az időre nyugdíját és a 4 éves 
fizetésével kiegészítve kérhet új nyugdíj megállapítást. 
3. Ha egy állami vagy bármilyen magánszférában alkalmazásban van egy állampolgár, akit képvi-
selővé választanak, azt törvényileg védeni fogjuk, hogy képviselőségének letelte után visszave-
gyék eredeti munkahelyére és minimum 2 évig alkalmazzák. Ha közben tönkrement/megszűnt a 
munkahelye, akkor a munkaügyi központoknál ellenőrizhetően prioritást kell élveznie az elhelye-
zéseknél. Oka: Ha egy állampolgár becsületesen képviseli a honfitársainak érdekeit, és a viszony-
lag magas fizetése mellett büntetőjogi felelősséggel is tartozik a munkájáért, akkor megérdemli ezt 
a biztonságot, amit leírtunk. 
4. Ha egy képviselőnek olyan állása/szakmája volt, amiből 4 év alatt úgy kiesett, hogy már nem 
tudja érdemben folytatni (orvos, ügyvéd, mérnök, tanár, számítógépes szakember stb.) akkor meg 
kell engedni és biztosítani kell neki az időt arra, hogy az előző privát foglalkozását heti 2x4 órában 
gyakorolhassa. Viszont ezért nem jár fizetés. 
Az AQP tagjai tiszta politikát és tiszta politikusokat akarnak, akik nem korrumpálhatóak, ennek – a 
vélt és valós esetek figyelembevételével - megakadályozása miatt az alábbi szabályokat vezet-
nénk be: 
a. Ha a kapott fizetésükhöz mérten és a hivatalba lépésük állapotához képest (30% feletti mérték-
ben) megnövekedik a vagyonuk – évente vizsgáljuk –, akkor teljes vagyonátvilágítást végzünk. 
Az eredményétől függően megfelelő jogi következményekre, elkobzásra stb. lehet számítani. 
b. Kezdeményezni kívánjuk a jelenlegi törvény megváltoztatását a parlamenti képviselők vissza-
hívhatósága miatt, akár nevesített jelöltként is kerültek be (tehát nem listáról), akár listáról. Visz-
szahívhatósági indítványunk oka: ha egy képviselő bekerült, az „be van betonozva”, holott 95%-
ban a befutott jelölt nem is maga miatt, hanem a mögötte lévő párt miatt került be. Így – szerintünk 
–, ez nem járható út, mert közben árthat annak a pártnak, amely delegálta, a küldő párt pedig 4 
évig tehetetlenül nézheti, hogy egy – közben megváltozott – ember, hogyan árt a párt céljainak, 
illetve esetleg már más pártba át is ült. 
c. Továbbá azon a törvényen is változtatnánk, amely nem engedi, hogy hivatalosan pártok tagjai 
állami állást töltsenek be. Rugalmassá kell tenni, meg kell engedni ezt a lehetőséget, mert ha egy 
párt a megválasztásának okaként megnevezett céljait akarja megvalósítani, és ezt hivatalosan is 
ellenőrizni szeretné, az normális és elfogadható dolog. A párt képviselőjének tehát tudni kell arról, 
hogy céljaikat, elképzeléseiket betartják-e. Így sokkal becsületesebb, ha erre a célra létrehozott 
állami jogkörrel felruházott és államilag fizetett intézmény keretei között végzi el a felelősségteljes 
ellenőrzési munkáját, s ezért leadózott állami fizetés jár neki, ugyanakkor nem vállalhat semmiféle 
más munkát – a parlamentin kívül – és vállalkozása stb. sem lehet. Így teremthetünk legtisztább 
rendszert. 
d. Minden képviselő és a fejezet címében megjelölt pozícióban lévő egyén a beosztásának elfo-
gadásával együtt a munkájáért politikai, erkölcsi és még anyagi felelősséggel is tartozik az orszá-
gának. Ha tudatosan, külföldi és egyéb nyomás, zsarolás hatására hanyag módón cselekszik, 
gőgből és hozzá nem értése miatt csődbe, tragédiába vezeti az országot, tetteiért – mint nemzete 
ellen kárt okozót – büntetőjogi eljárás alá lehet vetni. Törvénybe kell iktatni, hogy nem évülhet el 
az ilyen cselekmény, és ha bizonyíték lesz a tudatos károkozására, felelősségre vonható. A bizo-
nyított korrupció elkobzással és börtönnel is büntethető. 
e. Nem lehet – családjának sem, rokonait is ellenőrizni kell – vállalkozása, résztulajdonos sem 
lehet, non-profit szervezetet sem vezethet, míg hivatalban van. Ugyanez álljon minden állami fel-
sővezetőre. Oka: a befolyásolás, korrupcióra való kísértés és még az ezekre való lehetőségeknek 
is az elkerülése. 
f. Ismételve az összes politikusra, parlamenti képviselőre, miniszterelnökség tagjaira is vonatkozik, 
hogy senki nem kaphat semmiféle plusz költségtérítést ezen a fejezetben leírtakon kívül. 
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g. Az alábbiakban leírt megemelt fizetésből kell mindent kigazdálkodniuk. Külön kocsi és gépko-
csivezető nem jár – csak ahol feltüntettük –, továbbá csak szigorúan hivatali időben történő mun-
kavégzés kapcsán lehetséges ezek igénybevétele, magánügyben nem. 
h. Senki sem kaphat egyéb közlekedési költséget, bérletet sem. Viszont a fent említett tisztségvi-
selők kaphatnak országos ingyenes parkoló cédulát – míg van parkolási díj – , amit senkinek sem 
kell kifizetni, megtéríteni, így sem az Önkormányzatnak sem a parkoló társaságnak, mert ez a fel-
adatuk jellegéből fakadóan kell, hogy kapják, a közérdekében dolgoznak. 
i. Törölnénk a jelenlegi – szerintünk nagyon magas – volt Köztársasági Elnököknek stb. adott tisz-
teletbeli jutatásait, kiemelt nyugdíját stb.! Ha mindenkitől szerény életet kérünk, ez rájuk is vonat-
kozzon! Neki se – másnak se – járjon havonta az országos bruttó átlagbér körülbelül háromszoro-
sánál több. Kaphat maximum egy 40 millió forintot (2017-ben) meg nem haladó értékű há-
zat/lakást – aminek a fenntartását ő fizeti – mely ugyanakkor állami tulajdont képez, nem örököl-
hető. Nem kaphat alkalmazottat és gépkocsit sem. Ha fenyegetettség esete áll fenn, akkor állami-
lag fizetett testőrt kaphat. Ha hivatalos úton, az ország érdekében feladatot végez, akkor a min-
denkori Köztársasági elnökség feladata az utaztatása, ellátása, iroda, tolmácsi és titkári szolgálat 
biztosítása. 
A fizetésen kívül az eddigitől csökkentett és erősen módosított költségtérítést kaphatnak. 
A Miniszterelnökre és a Köztársasági Elnökre nem, de a beosztottjaikra, helyetteseikre, államtitká-
rokra már érvényesek az alábbi korlátozások: 
a) Üzemanyag hozzájárulás havi maximum 150 000.- Ft, melyet számlákkal igazolni kell tudni. A 
ranglistán lefelé ez arányosan csökken. A maximálisan adható hozzájárulás mértéke a feladattól is 
függ, pl. irodai dolgozó nem kaphat. 
b) A szállás (csak konferenciákra, de ez sem lehet indokolatlanul luxus kategóriájú) fizetése még 
lehetséges, de az albérlet, lakásbérlés fizetése állami pénzekből már nem. 
c) Laptop, telefon, telefonüzemeltetési költségek (legyenek flottában) kizárólag munkahelyi hasz-
nálatra (ezt is bekorlátozva), amúgy nem jár. 
d) Étkeztetés konferenciákon, munkaebédként fedezhető, de nem kihívó, luxus ételekkel. 
e) A külföldi utazgatást is „negyedeljük”. Csak akkor utazhat el politikus, miniszter stb. ha ebből az 
országnak gazdagsági, politikai haszna lesz/van. Csak úgy, mondvacsinált okok mentén ne utaz-
gasson senki sem. Ezen utak haszna utólag is felmérhető, és ha az országra nézve haszontalan a 
költsége visszafizettethető lesz. Nem vihet magával a legszükségesebb segítőkön kívül (pl. tol-
mács, titkár) mást. 
f) Ezeken kívül semmiféle egyéb juttatást nem kaphatnak. Így magáncélra használt személygép-
kocsikat sem.  
g) Ha hivatali gépkocsi kell, az csak minimális darabszámban lehet – külön engedélyeztetéssel –, 
de ez sem lehet luxus kocsi, értéke 6-7 milliónál nem lehet több még a miniszternek sem, lefelé 
meg ettől kevesebb lehet. (A lízingelési folyamatokat is át kell gondolni célszerűség szempontjá-
ból). Alapelve: ne legyenek indokolatlanul drága kocsik, inkább kényelmesek, megbízhatóak, ke-
veset fogyasztóak. 
h) Személycsere esetén sem jár autócsere, csak ha 3 évnél idősebb vagy 100.000 km-nél több 
van benne. 
i) Nem jár bútorcsere, csak ha szétesőben van. A teljes teremfestés is csak akkor, ha indokolt. 

Az állami alapfizetések maximuma 
az alábbiaktól csak kevesebb lehet: 

A Miniszterelnök 

Az AQP elvei és elhatározása szerint a legtöbb fizetést állami alkalmazásban állóként a Miniszter-
elnök kaphat. Még szakmai egyeztetés és vita előtt van a pontos összeg, de javaslatunk szerint 
havi kb. az országos bruttó átlagbér 20-szorosa legyen (az országos átlagbérrel számolva, tehát 
Okai:- Óriási felelősséget vállalt egy ország vezetésével, és a kabinet irányításával, döntései 
sorsdöntőek lehetnek az országra nézve. Az ő fizetésénél állami alkalmazottnak nem lehet több a 
fizetése, csak arányosan kevesebb – de ők kiemelkedő teljesítményért – normál szintű-jutalmakat 
kaphatnak. 
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- Ami pluszként – hivatali időn kívül is – megmaradhat a Miniszterelnöknek, Köztársasági Elnök-
nek, az az államilag fizetett gépkocsivezető, esetleg – ha indokolt – testőr/ség és egy nem hival-
kodó, keveset fogyasztó hivatali gépkocsi. 

Köztársasági Elnök 
Még szakmai egyeztetés és vita előtt van a pontos összeg, de javaslatunk szerint havi kb. az or-
szágos bruttó átlagbér 17-szerese legyen Ugyanazon kötelességek és jogok alá tartozik, amit a 
Miniszterelnökre vonatkozóan leírtunk. 

Miniszterek, jegybanki elnök, banki elnökök 
Még szakmai egyeztetés és vita előtt van a pontos összeg, de javaslatunk szerint a miniszterek-
nek a havi bére az országos bruttó átlagbér kb. 14-szerese, a banki elnököknek pedig kb. 15-
szöröse legyen. Rájuk is ugyanazok a megkötések és kötelezettségek érvényesek, mint a Minisz-
terelnökre. 

Államtitkárok, frakcióvezetők fizetése 

Még szakmai egyeztetés és vita előtt van a pontos összeg, de javaslatunk szerint az államtitká-
roknak havi kb. az országos bruttó átlagbér 12-szerese legyen, a frakcióvezetőknek pedig 10-
szerese. 

Parlamenti Képviselők 

Rájuk is ugyanazok a megkötések és kötelezettségek érvényesek, mint a Miniszterelnökre. Még 
szakmai egyeztetés és vita előtt van a pontos összeg, de javaslatunk szerint havi kb. az országos 
bruttó átlagbér 7x legyen. 

Önkormányzati polgármesterek 

Maximum 6x-szoros összeget kaphatnak, de legalább 4 kategória kell, és a lakosság arányának 
függvényében csökkentve a fizetést; további tisztségviselők csak ez alatti fizetéseket kaphatnak. A 
bizottsági fizetési kereteket erősen bekorlátozzuk, elgondolásunk szerint részvétel és az aktivitás 
szerint kapnának juttatást, de az eddig kapott összeg maximum lehet és ettől kevesebb az, ami 
ajánlott. 

A magántulajdonhoz, biztonságos élethez való jog 
A magántulajdonhoz való jogot az államnak szavatolnia kell és törvénybe fogjuk iktatni. 

ban lehetővé teszik a jogos 
önvédelmet. Ha valaki behatol egy ember birtokára, házába, autójába stb., akkor a tulajdonos akár 
rá is lőhet, retorzió nélkül joga legyen mindenféle védekező távolságtartásra. 

etés 9 éves szabadságvesztéssel 
kezdődjön – amit kizárólag önfenntartó börtönben kell eltölteni – 15 éves kor felett, alatta nevelőin-
tézet 7 évig, vagy ha közben nagykorú lett, akkor a maradékot börtönnel töltse le. 

zzenek, akik: időseket, védteleneket kirabolnak, megká-
rosítanak, megölnek stb. Valamint: ha valakiket elrabolnak, gyerekeket pedofilok megrontanak, 
szervekkel kereskednek, vagy vállalkozásokat zsarolnak, pénzzel, fizikai bántalmazással vagy 
fogva tartással (értjük alatta kényszermunka, akaratától eltérő tevékenységre kényszerítés, pl. 
prostitúció stb.), akkor az alkotandó jogszabályaink szerint min. 15 éves önfenntartó börtönben 
eltöltött idő legyen a büntetés, vagy ennél több. 

szág ne lehessen a bűnözők országa, és nyugodtan élhessen min-
den hazánkban élő ember! Ehhez a rendőrség megnyerése szükséges, és olyan rendvédelmi 
szervek megszervezése kell, akikre felnéznek és reményt látnak az emberek, mert bíznak bennük. 

Vegyes rendelkezések 
Törvényt hozatunk, illetve a meglévőket hatálytalanítjuk; 
- Megszüntetjük az állatok kötelező jellegű be-chipezését. 
- Nem lehetséges az emberek chipezése bőr alá, emberi testbe - sehova - sem, semmiféle 
testbe építhető azonosítási lehetőség kierőszakolása. 
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- Nem lehetséges olyan oltások erőltetése, kötelezővé tétele, ami nem 100%-osan biztosított, 
hogy nem okoz mellékhatásokat. Ha mellékhatást okozott, akkor az összes kártérítés a gyártókat 
sújtsa, meg azokat, akik ezt elrendelték. 
Lobbi (megvesztegetés) és érdekérvényesítő tevékenység: 
A lobbizás lehetőségét is meg kell szüntetni. A megvesztegetés egyik melegágya. A tényeket is-
merni kell, de ne erre alakult, jól működő lobbi csoportok tegyék a jogos érdekek elé – pl. azokkal 
szemben, akiknek nincs elég pénzük a lobbira – az általuk preferált tevékenységet. Az érdekérvé-
nyesítés, józan meggyőzés, szükségesség bemutatása és valóságtartalma legyen a döntés oka. 

Közrend, rendőrség, honvédség 
Közrend 
Alapelv legyen az állampolgárok hathatós védelme és szolgálata. (A magántulajdonnál már írtuk, 
de ezzel még kiegészül). Megengedhetetlen a falusi emberek termékeinek, állatainak lerablása, 
erdők kiirtása stb. Ugyanígy a városi lakosok lakásainak kirablása, és/vagy rablógyilkosságokkal 
az életük elvétele. (Pl.: a rablók, tolvajok kapásból 7-10 év önfenntartó kényszermunka jellegű bör-
tönt kapjanak. A rablógyilkos valós életfogytiglanit kapjon.) 
Megengedhetetlen az uzsorakamatok, és ezzel való visszaélések teljes tárháza. Ezért, a kiszabott 
büntetése után, pl. akit lopáson, rabláson, egyéb bűntetten érnek, azt – a büntetés letöltése után 
is – végleg zárják ki a társadalom által finanszírozott állami támogatásokból, többé ne kaphasson 
semmiféle állami (se önkormányzati) támogatást, segítséget. Ha pedig a továbbiakban sem tisz-
tes, polgári munkából szerzi be jövedelmét, akkor, mint visszaesőt (az előzőhöz képest), dupla 
ideig olyan önellátó börtönre kell ítélni, ahol a maga fenntartását meg kell keresnie. Ezek olyan 
elrettentő hatású lesz, hogy remélhetőleg tizedére esik vissza az ilyen jellegű bűntények száma. 
Nem lehet senkivel sem kivételt tenni, minden magyar állampolgárra ugyanazok a szabályok ér-
vényesek. 

Rendőrség 
- Az Alaptörvény szerint az államhatalomnak mindenben alárendelt szerve legyen, együttműködve 
a hathatósan megszervezett, lokális polgári védelemmel. 
- El kell érnünk, hogy a rendőr se megfenyegethető, se zsarolható, se korrumpálható ne lehessen. 
- Rendőrség fizetését igazságosan a társadalmi körülmények és fizetésék figyelembe vételével 
kell rendezni. (Az összeg szakmai egyeztetés alá kerül.) 
- Aki rendvédelmi munkakörben van, és bármilyen bűncselekményt elkövet, az automatikusan a 
normális BTK és PTK szerinti büntetési tétel kétszeresét kapja meg. 
- A Rendőrséget úgy kell megszervezni, hogy a megváltozandó, puritán, tisztességes, emberbarát 
állam célkitűzéseivel azonosulni tudjon, a törekevéseket teljesen védeni, támogatni tudja és akar-
ja. 
- A rendőrség társadalmi megbecsülését el kell érni, korrupciómentes rendőrséget kell megvalósí-
tani. El kell érni a rendőrség megerősítésével, hogy a rendőrök ne féljenek egy bűnöző csoportot 
sem leleplezni, visszatartani. Védelmet tudjon nyújtani a változtatni akarók fenyegetettsége ellen. 

Határvédő alakulatok 
Jelen migrációs helyzet miatt vált szükségessé. Gondoskodni kell róla, hogy kitelepített fa vagy 
könnyűszerkezetes házakban, normális kulturált életük lehessen a szolgálat utáni pihenő idejük-
ben Sőt kiemelt étkeztetést kell számukra biztostanai és a falusiak bevonásával kell ellátni őket. 
- Polgárőrséget – ahol szükséges – meg kell szervezni, és erre az állami költségvetésnek költség-
térítést kell adnia. 

Katasztrófavédelem, honvédség 
A katasztrófavédelem 
1. Vissza kell térni a minimum 10 évvel ezelőtti szervezettséghez. Összhangban és együtt kell 
dolgozniuk a honvédséggel is. Teljes szakmai lefedettséget kellene biztosítani a megfelelő terüle-
tek képviselőinek bevonásával. Tapasztalatok szerint egy-egy nem várt katasztrófára nem va-
gyunk eléggé felkészülve. 
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2. Egy ad-hoc tanácskozásnál és nem várt helyzeteknél folyik el a legtöbb pénz. Eléggé ki nem 
dolgozott, alaposan át nem gondolt tervek, gyakorlatok gazdálkodási irányok nélkül, csak kapko-
dás és nagy összegű pénzkiáramlás folyik. Ez nem lehet gazdasági érdek. 
3. Újra kell szervezni az egészet, és minden lehetőségre alternatívákat kell kidolgozni, mint szer-
vezési, gyakorlati, gazdálkodási tekintetben. Erre állami költségvetésből megfelelő (nem pazarló) 
keretösszeget kell adni, melynek elköltése a katasztrófa pánikjában sem a meggondolatlan költe-
kezéshez vezessen. Ki kell fejleszteni a hathatós működést. 
Prevenciót kell alkalmazni: 
4. Csatornák, tavak, ágak – ami öntözéshez is jó – kiképzése, karbantartása. 
5. Tűzvédelmi szabályok, eljárások betartatása, oktatások, gyakorlatok szervezése. Olyan helyek 
megszüntetése vagy kiemelt felügyelete, ami fokozottan tűzveszélyes. 
6. Atom-, földrengés, különlegesen nagy viharok és egyéb (tömeg-) balesteknél is átgondolt felké-
szülés kell. Ezekre megfelelő – szerényen mértezve és nem több – pénzügyi alapot létre kell hozni 
és az Országos Katasztrófavédelem vezetőjének kell – a Kincstár felé való szigorú elszámolási 
kötelezettséggel – beosztani, és elégséges gazdálkodást folytatni. 

Katonapolitika, a honvédség átalakítása, honvédelmi nevelés 
Magyarország, ha akarna, se tudna belemenni olyan fegyverkezésbe, ami a világ jelen állapotai 
közepette megvédené. Igaz, tagjai vagyunk a NATO-nak, de ez nem egyensúlyozza ki a helytelen 
viselkedés, rossz külpolitikai hozzáállás hatásait. 
7. Növelni kell a kölcsönös bizalmat a környező országokkal. Csak azzal a felfogással lehet élni, 
hogy ezen országok nem egymás ellenségei. 
8. Mindenkivel, mindenkor a békére kell törekedni! 
9. A konfliktushelyzetek előzetes kezelésénél keresni kell a békés, tárgyalásos megoldási, kap-
csolódási pontokat. 
10. Újjá kell szervezni a honvédelmi nevelés rendszerét, szervezetét. 
11. Ki kell alakítani az ifjúsági képzés kereteit a technikai és fegyveres sportok területén. 
12. Meg kell szervezni az iskolai honvédelmi nevelést, beleértve a katonai képzési intézmények-
ben folyó hazafias oktatást is. 
Újfajta, honvédségi segédlettel működő szakkollégiumi módszerek 
Ennek kidolgozása folyamatban van, de ehhez még további szakmai és társadalmi egyeztetések 
szükségesek. Ez inkább oktatáspolitikai, belpolitikai kérdés, mint a külföld felé való viszony kifeje-
zése. Célja, hogy mindenki elvégezze a 8 általánost, és szakmával rendelkező, hazáját védeni 
akaró, és kiképzett ember legyen! 

Általános szakképzettség elérése 
Az országban nagyon sok céltalan csellengő, munkanélküli fiatal van, és nincs is reményük mun-
kába állni a szakképzettség hiánya miatt. Ennek megszüntetése érdekében törvényi szabályozás-
sal kötelező jellegű, bentlakásos szakkollégiumi képzést vezetnénk be. Ennek tehát elsődleges 
célja a különböző hiányszakmák, elhelyezkedést lehetővé tevő szakmák tanítása. Ezt a szakkollé-
giumi képzést egyrészt honvédségi kezelésben bonyolítanánk le. Ennek oka, hogy ehhez a kép-
zéshez - a főleg szakmai képzés mellett - járulna honvédelmi képzés (fiatalok edzettségi képzése 
is), hazaszeretetre nevelés, felelősségérzet kialakítása stb. is. Az egész szakkollégiumot önfenn-
tartóvá tennénk pár év alatt, és erre ki nem használt, volt laktanyákat alakítanánk át, és a kikép-
zett 
– akár, ha kell, nyugdíjból is visszahívott – katonák segítségével is egyfajta rendszeretetet 
és összeszedett viselkedést is próbálnánk elérni. Erre a plusz feladatra a jó szakembereknek 
munkát adnánk (pl. kovácsok, cserépkészítők, kézműves mestereknek stb., és a már leszerelt, 
vagy leépítések miatt elküldött katonatiszteket is vissza kell hívni. Ezzel is sok munkahelyet terem-
tenénk.) 
A katonaságot fel kell készíteni erre az újszerű feladatra, és ezzel a maga számára is vonzóvá 
teheti a tisztképzéshez szükséges emberi tényezőket. El kell érni azt is, hogy a sok céltalan fiatal 
kapjon valami katonás nevelést és szakmát is, valamint megismertessék vele, mi a munka. Kapjon 
betanított vagy szakmunkás képzettséget és megtanulja a haza iránti elkötelezettséget is.  
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 Előnye ennek a kötelező bentlakásnak, hogy sok szegény vidéken a családokat mentesítjük az 
étkeztetés, fűtés, utazási költség kifizetésének terhe alól, és nagyobb lehetősége lesz a szakma 
elnyerésének. 
Ismételjük, fiúknak, lányoknak kötelező legyen az alábbiak szerint. 
Elképzeléseink szerint, kötelező lenne azoknak: 
a. Ha valakinek 18 évesen – akár férfi, akár nő (!) – nincs középfokú iskolai kötelezettsége, és 
szakmát sem tanul, akkor ránézve kötelező legyen másfél éves szakkollégiumi képzés, nemen-
ként és szakmánként külön helyeken. Ha gyereke van (a nőknél felülvizsgálandó, férfiaknál nem!) 
akkor is, legfeljebb addig a gyereke plusz ellátást kaphat. Viszont, ha csak addig vesz részt vala-
miféle szakmai/ gimnáziumi stb. oktatásban – és utána nem, vagy nem tudja felmutatni a szakmai 
végzettségét – míg ezzel a szakkollégiumi képzést elkerüli, akkor rögtön kötelezően beosztható 
egy képzőbe és többé már nem menthető fel. Nem menthetőek fel egészségügyi állapotuk miatt, 
főleg azért nem, mert az országban sok csenevész fiatal van. 
b. Ha a fiatal – indulásnál 25 év a felső korhatár, de a 18 évesekkel kezdenénk – valóban, igazol-
tan szervezett oktatásban vett részt, és ott végzett is, akkor külön helyen lesz lehetősége – akkor 
viszont már nem kötelezően, csak fakultatív módon – a szakkollégiumi képzésben való részvétel-
re. De a honvédségi kereteken belül azt is választhatja, hogy egy évig a sorkatonai szolgálathoz 
hasonló, koncentráltabb ismereteket közlő szolgálatban vesz részt. Erre a célra jól megszervezett 
toborzást kell végezni, hogy – ha tovább tanulnak – esetlegesen tisztekké is válhassanak. Vonzó-
vá kell tenni, mert ezzel (is) újabb munkalehetőségeket, előremeneteli lehetőséget adunk ezeknek 
a fiataloknak. 
c. Megvalósítás: Ami pénz kifolyik a felesleges vagy luxus beruházásoknál, túl magas fizetések-
nél, a sok korrupt esetnél és az adózási morál hiánya miatt stb., azt ide befektetve nagy hasznot 
hajtana: több szakképzett, munkaképes embert jelentene – főleg a szegényebb rétegekből szár-
mazóaknak –, a munkavilágába való visszaszoktatást, edzett, tudatosabb fiatalságot. Akik ezt 
véghezviszik, azoknak ez rögtön munkalehetőséget is jelent. Ezzel javulna az általános morál is. 
Megvalósítható a lepusztult lakatnyákban, kiürült, elhagyott iroda és gazdasági épületekben, va-
lamint külföldiek által elhagyott vagy olcsón megvásárolható bevásárló üzletekben. 
Kevés ráfordítással – aminek a munka része már a szakkollégiumi szolgálatként is felfogható – 
alkalmassá tehetőek. 
d. Akinek nincs befejezett 8 általános végzettsége, azzal elvégeztetjük. Ha szellemileg orvosilag is 
igazoltan alkalmatlan szakmai képzésre, az építő csoportnál nyer elhelyezést. Közben be kell fe-
jeznie az általános iskolát is, írni-olvasni, számolni mindenképpen tudjon, ha szellemileg erre al-
kalmas. Ha nem alkalmas rá, akkor külön szakaszban felzárkóztató oktatásban és egyszerűbb 
betanított munkára való felkészítő képzésben részesüljenek. 
e. A képzetleneknek – de 8 általánost végzetteknek is – egy-egy gyorsképzésben betanított vagy 
szakmunkára való ismereteket és végzettséget kell adni, pl.: kőműves vagy segéd, vagy állattartó, 
földművelési ismertek, asztalos vagy segéd stb. Oda kell beosztani, ahol olyan képzés van, ami-
hez a fiatalnak affinitása is van, ha nincs ilyen, helyette választanak. 
f. Az egész szakkollégiumi képzés kivitelezésénél szem előtt tartandó, hogy ne terhelje túl az ál-
lami költségvetést – hogy kiadáscsökkentéssel/mérsékléssel működjön –, meg kell szervezni, 
hogy lehetőleg önfenntartó legyen (pl. mezőgazdasági termeléssel/értékesítéssel, szakmunkás-
képzésnél segédmunka végeztetéssel – ami a szakmai gyakorlat része is), vagy csak minimális 
ráfizetéssel működjön, de ebben az esetben is munkahelyeket teremt, nem is keveset! 
Fontos, hogy közben a fiatalok az életükhöz motivációkat is kapjanak, a munkát is szokják, meg 
edzésként is szolgáljon; részt vegyenek árvízi, földmozgatási és mezőgazdasági stb. munkákban 
is. 
g. Hazaszeretet, erkölcsiség, célszerűség, emberi tudatosság elérésére való nevelés. Ez a képzés 
kizárólag magas szintű pedagógiai érzékkel bíró tisztek, szakemberek/tanárok, mesterek alkalma-
zásával működhet. 
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Együttműködés 
Senkit sem zárhatunk ki az együttműködésből; pártokat, civil szervezeteket, magánszemélyeket 
sem. Ez csak a tetteik/viselkedésük, erkölcsi normájuk és az elhatározásunkkal ellenkező elveik 
miatt következhet be. Hogy koalícióra nem lépnénk, az nem azt jelenti, hogy nem működnénk 
együtt mindenkivel, aki a haza javát akarja. Célunk a közös munka! 
Minden építő, szándékainkat elfogadó belföldi és külföldi párttal hajlandóak vagyunk együttmű-
ködni. Viszont koalícióra addig senkivel sem lépünk, míg velünk egyet akaróakat nem találunk! 
Oka: tapasztalataink szerint egy-egy koalíció elvek és elhatározások megnyirbálásával, alkura 
kényszerítéssel járnak. Amit ebben a programban leírtunk, az csak egyben működik! Nem va-
gyunk a hatalom „megkaparintásának” hívei, tesszük, amit Isten akar, és úgy, ahogyan Ő akarja. 
Ha ez a hazánkat irányító szerep, tenni fogjuk, ha nem, nekünk úgy is jó. Amit szeretnénk: hogy 
élhető, emberközpontú országunk legyen. 

Országokkal 
Minden ország, párt, szövetség felé nyitottnak kell lenni, a már meglévő kötelékeinket és kapcso-
latainkat ésszerűen és az ország érdekeinek megfelelő kamatoztatásával kell működtetni. Nem 
lehet irritálóan viselkedni, sem túlzott nacionalizmusban gondolkozni. A független döntésekért, 
létünkért úgy kell küzdeni, hogy az intelligens, politikus legyen és más országoknak ne legyen za-
varó. Ha vonzó lenne az országunk, minden sokkal könnyebben működne a szomszédos népek 
felé is. 
Nyitni kell az eddig még ki nem aknázott lehetőségek felé, és minden országgal baráti, kereske-
delmi, építő kapcsolatokat kell létrehozni. Figyelni kell a független döntéseink megtarthatóságának 
meglétére – mégis, ami az országra nézve politikus és hasznos, azt mindenképpen ápolni kell. 
Ki kell vívni, hogy hazánk megkülönböztetés nélkül, kettős mérce nélkül élhessen, és egyre sza-
badabban dönthessen a maga ügyeiben, ezért a gazdasági függetlenséget okos gazdaságpoliti-
kával is növelni kell. 

A határon túli magyarokkal 
Testvéri, segítő viszonyt kell tartani, de a szabad akaratukat nem lehet befolyásolni, sem érdekek 
mentén presszionálni, nem lehet a helyzetüket megzavarni, pl. szavazatszerzési, politikai célok-
ból. Viszont ha kérik, a kultúrát, a nemzeti jelleget segítő tevékenységet nem szabad megtagadni, 
sőt hazánkban is lehetőséget kell adni arra, meghívásokkal, programokkal, itt is megismerjék a 
magyar szokásokat, falusi régi életet stb. Mindez nem lehet juttatás, adományfüggő. Az igazi ho-
vatartozás nem ezen múlik. 

Országon belüli civil és egyéb társadalmi szervezetekkel 
Segítő, lehetőség szerint együttműködő viselkedés kell. A jelenlegi civil törvény nekünk sok pon-
ton nem megfelelő, ezen a szakmai és civil szervezetekkel való tárgyalások után változtatni fo-
gunk. Az önkéntesség kérdését, a pályázatok kiírási céljait, módját, ellenőrzését is szabályozni 
kell. 

Szerencsejáték, kábítószerezés, prostitúció 
a. Senki sem élhet meg a másik kirablásából, testéből, függőségi betegségéből, szenvedélyeiből. 
Tilos az összes reklámozása is. Sem adózva, sem adózás nélkül nem működhetnek! Állam nem 
élhet ilyen bevételekből, amíg a lakosság tudatossá nem válik, addig tiltani kell. Rendelkezés 
megvalósítását a rendőrség fokozott közre-, együttműködésével kell megvalósítani. 
b. Minden lehetőségét meg kell szüntetni akár Interneten, akár termekben, szórakozóhelyeken 
felállított játék automatákkal vagy bármi más módon űzött szerencsejátékoknak. Kizárólag a Sze-
rencsejáték ZRT. keretében működőek maradhatnak meg, de működési kínálatában az sem ter-
jeszkedhet. 
Nem lehet figyelembe venni a kocsmák, szállítóik és egyéb helyek panaszát, hogy ők tönkremen-
nek, amikor családok ezrei váltak nincstelenné a működésük miatt, így a kettő károkozását össze 
se lehet hasonlítani. Szolgáltassanak kevésbé káros dolgokat, váltsanak profilt, ilyen a világ, mobi-
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lisnek kell lenni. (Ezen közben nagyrészt már az állam változtatott, melyet helyeslünk, de még 
jobban, pontosan nullára kívánjuk az egészet levinni, ide értve a még fennmaradó kiskapukat is.) 
c. Ugyanez áll a kábítószerek használatára is. Egyik fajtája sem megengedett, és kemény szank-
ciókat kell alkalmazni a terjesztőkre és használókra is. A kábítószer egyik fajtája sem olyan, mint 
egy pohár bor, mert ha egészséges vagyok, akkor attól még nem leszek alkoholista, viszont a ká-
bítószernél függőség alakul ki, és a lejtőn nem lesz megállás. 
d. Üzletszerű prostitúció, beleértve a munkahelyi prostitúciót is (munka/termelés helyett érdekér-
vényesítésként), emberek szexuális „futtatása” tilos, ezért a megszegőkkel szemben a nyereség 
mértékének megfelelő retorziót kell alkalmazni, a „futtatókat” pedig vagyonelkobzással, elzárással 
kell majd büntetni, ott szintén önfenntartói munkára beosztani őket. Az emberi lét méltóságának 
megőrzése bibliai követelmény. 

AQP-hez való csatlakozás 
Kérünk Mindenkit, jó előre gondolja végig, felvállalja-e, támogatja-e a programunkat, megszavaz-e 
minket, belép-e közénk. Semmi sem kötelező; az AQP csak jó szándékot, értelmes agyat, lelki 
intelligenciát, gondolkodási képességet kér (ájtatosan „félrebillent fejűeknek”, bigottaknak nem 
való), és meg fogják érteni, mit miért tervezünk megtenni, igyekszünk a tervek mellé okokat is írni. 
Programunk valóban egy kellemes, élhető pályára billentené hazánk gazdaságát és a lakosságá-
nak a közérzetét. 
Az AQP felelőséggel gondolkozik, és mindannyian tudjuk, a mérlegnek két serpenyője van; bevé-
tel-kiadás, jólét-áldozathozatal, lepusztultság-visszaépítés, lerablás-visszavétel, így senki ne várja 
el, hogy ez a program elsőre csak „jó” dolgokból fog állni, kis áldozat is kell, de biztatjuk, nem 
nagy és elviselhető. 
Tudjuk, hogy ez a terv sok embernek nem fog tetszeni, pontosan azoknak nem, akik valami mód-
ón érintettek, mert ők jobban profitáltak a saját zsebükre a kis szegény országunkból, mint kellett, 
lehetett volna. 
Ígérjük, köztünk később sem lesznek újgazdagok, mert itt senki sem hízhat meg a szegények 
nyomorán, izzadságán. Programunk felforgat sok mindent – amit meg kell tenni –, de olyan terve-
ket és intézkedési elveket tartalmaz, amelyek egy valóban működtethető, független, örömmel él-
hető országot varázsol elénk. 
Elkezdése után folyamatos javulást várunk, ami 1-2 éven belül már érezhető is lehetne. 
Az AQUILA Párt belső életében és a közéletben is demokratikusan, igazságosan működő 
párt, ahol a legfőbb igazságot és az igazi demokráciát az isteni érték képviseli. Mindenki csatla-
kozhat, teljesen függetlenül faji, nemzetiségi stb. hovatartozás nélkül, de elvárás; tudjon gondol-
kozni, becsületes és korrekt ember legyen, azonosulni tudjon a céljainkkal. 
Akinek az alábbiakban leírtak tetszenek (tehát a programunkat, és ezért az alapszabály 
kiegészítését, a belső szabályzatot /SzMSz-t elfogadja), az az ember, ha csatlakozik hozzánk, azt 
önként teszi, így a csatlakozási feltételeinket is önként fogadja el! Céljaink és megvalósításuk a  
Bibliával összhangban vannak, ahol a szabad akarat alapkövetelmény. Így nem vagyunk nevezhe-
tőek sem bal, sem jobb, sem centralista pártnak, az alapítók akarata szerint a mi centrumunk Is-
ten, és ehhez az isteni centrumhoz (vallási megkötés nélkül) lehet a többi magyar állampolgárt is 
terelni. 
Vallásokhoz való tartozás nélkül, irányításilag; kizárólag Isten vezetésével működik az 
AQP! Félni nem kell, normalitással nincs gondunk, azonban megláthatják, milyen mélyen Istenhí-
vő emberek közössége az AQP, mely egy logikus, racionális, igazságos programot fog megvalósí-
tani, ha Önök is igénylik és segítik. 
Mivel az AQUILA Párt felülről, Istenből építkező párt, így a vezetése is felülről lefelé megy 
(szokatlan, de reméljük, nem jogellenes…)! Attól függően, mennyire fogadják el a tagok az alap-
szabály szerinti erkölcsi és életviteli normákat, úgy javasoljuk az illetőket a választhatóságra. Az 
Alapító AQUILA Közösség tagjai (akik Istennek fogadalommal elkötelezett emberei=világi szerze-
tesek) előszűrésre fenntartják maguknak a jogot, hogy eldöntsék, ki alkalmas a jelöltetésre, ki mi-
lyen helyet kaphat a vezetésben, a különböző funkciókban. Mivel mi politikailag „szüzek” vagyunk, 
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nem voltunk korrumpálva, kénytelenek vagyunk ezt a többi csatlakozónál is elvárni, mert ha valaki 
zsarolható, megvesztegethető stb. az az egész tervünknek akadálya lehet. 
Számítva a rendet tevésünk irányába való ellenállásra, ezért ez kényszerlépés – egyben biztosí-
ték is arra, hogy amit itt leírtunk, megvalósul –, mert azt nem lehet megengedni, hogy esetleg kül-
ső bomlasztó erők a terveinket belülről – beépülve – szétzilálják. Ez ellen tenni fogunk! 
Ugyanakkor demokratikusan, a szabad akaratot legnagyobb mértékben meghagyva, senkit, sem-
mire sem kényszerítve működünk, ezt a megelőző bő 13 AQUILA egyesületi évünk is bizonyította. 

Záróközlemény 
Mindenkit kérünk, hogy olyan jó szándékkal olvassa és építse be a tudatában a programunkat, 
amilyen őszintén építő, jobbító akarattal, hazánkat megmentő szándékkal mi írtuk. Ígérhetjük, so-
ha nem fogunk hazudni, és sosem fogjuk becsapni a választóinkat. Ilyen írásbeli ígéretet még 
pártprogramban soha nem olvashattak. Ettől is másabbak vagyunk, mint az átlag. 
Minden célkitűzésünk az ország lelki, gazdasági, erkölcsi helyreállítása végett született meg. Nem 
kívánunk senkit sem olyan hívővé tenni, mint amilyenek mi vagyunk. A vallásszabadságot és a 
szabad akaratot – mint már említettük – nagyon komolyan vesszük. Ezt bizonyítja a 13 és fél évig 
működtetett Egyesületünk, ahogy soha senkit nem próbáltunk megtéríteni, csak annak és arra 
válaszoltunk, amit kérdeztek. Azonban nyitottak vagyunk mindenki felé, ott segítünk, ahol engedik. 
Kérésünk csupán annyi, hogy csak azokat a célokat tegyék magukévá, amelyek az országot visz-
szaterelik az élhető országok sorába. Valljuk, hogy ezen szabályok mentén nem csak élhető, ha-
nem kimondottan vonzó, korrekt, kellemes hellyé lenne Magyarország. Viszont azoknak, akik kor-
rupcióból, csalásokból stb. éltek, lehetetlenné válik, hogy itt továbbiakban is olyan jól érezzék ma-
gukat, ami persze nem is baj.   
Mi egy párttal sem, és senkivel sem fogunk – elsőként – kötözködni, életüket kiforgatni, a múltju-
kat felemlegetni. Komolytalan pletykákra, támadásokra sem fogunk reagálni, nem fogunk tyúkpe-
rekbe belekeveredni, viszont, ha komoly védekezésre kényszerítenek bennünket, akkor a magunk 
eszközeivel és módján, a megfelelő mértékig meg kell tennünk a védelem kiépítését. Megismétel-
jük, mi nem kezdjük el a támadást senki felé sem. Mindenkinek lehet újra kezdeni, egymást támo-
gatva közös érdekkel az országunk javát szolgálni. Nekünk ez is célunk. A programunk minden 
pontjának az okát, pl. mit, miért így tennénk, ha kérdezik, szívesen elmagyarázzuk. 
 Tapasztaljuk, hogy sokan azt hiszik, mivel új és kicsi párt vagyunk, így gúnyosan kérdezgethetik 
egymást, akár a médiában is…– ezek most mit akarnak? Közben kiderül a AQP honlapunkon 
megjelent ötleteinkből pártok mazsoláznak, nagyon sokat felhasználtak. Ami nem baj, nem lenne 
baj, ha a korrupciót is száműznék, meg tán elmondanák esetleg honnan szedték ötleteiket, mert 
akkor talán mi is hathatósabban működhetnénk, habár tudjuk ez nem cél a többi pártnak. Lehet 
azon mosolyogni, hogy Isten akaratából lettünk párttá, tegyék…! Nem a mi bajunk! Lehet bármit 
gondolni, de a mi pártunkat valóban Isten hozatta létre (nem egy egyház, hanem Isten) és mi 
megvalljuk az Urat, és amíg Ő támogatja az AQP-t, addig van reményünk. Mi ezzel a reménnyel 
indultunk, és amikor Isten mondja, abbahagyjuk. Semmiféle öncél nem vezet, és nem is vezetett 
minket, ebben is mások vagyunk, titkunk és indítékunk csupán ennyi. 
Így most minden „csemegéző” és esetleg a mi isteni céljainkat megvalósító párt az Isten ügyének, 
és nekünk, magyaroknak is tesz jót. Az AQP-nak Isten jóvoltából kifogyhatatlan számú javító ötle-
te van, nincs ezzel semmi gondunk sem. Ha egyet megvalósítanak, nem gond van másik! 
Kérjük, ha végiggondolták a célkitűzésinket, és megvalósításukban aktívan segíteni tudnak és 
akarnak: 
- akkor vagy szavazzanak ránk, támogató aláírásaikat kérjük, 
- vagy lépjenek be közénk, akár tagnak is; a tagsági jelentkezési lapot az www.aquilapart.hu hon-
lapról lehet letölteni, és akár Interneten is jelezni lehet a belépési szándékot, melyet személyesen 
bonyolítunk le. 
Minden jó szándékú emberre szükségünk van, mert ehhez sok ember, sok tisztességes elme kell. 
 
AQP egész tagsága nevében Varga Péterné AQP elnöke 

http://www.aquilapart.hu/
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Budapest, 2017. december 
Átdolgozva eredeti 2012. november, majd 2014. szeptemberben, utoljára 2016. December, ez 
2017-es pedig csak formailag javított. 
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