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Magyarország úgy lépett a 21. századba, hogy még mindig a letűnt korok 
politikusai és eszméi vannak hatalmon. Nem csoda, hogy az elmúlt 25 év 
problémáit képtelenek voltak megoldani, és sokszor még rontottak amúgy 
is válságos helyzetünkön. Magyarország bukott politikai elitje egyetlen 
dologhoz ért: bármikor képesek saját érdekeiket a közérdek elé helyezni. 
Ez egyre súlyosabb terhet jelent Magyarországnak. Minden egyes forint, 
ami az ő vagyonukat gyarapítja, szegényebbé teszi a magyar embereket. 
Fönt ipari léptékű a lopás, lent rosszak a bérek. Ők a vagyonukat tartják 
külföldi offshore-számlákon, a magyar emberek a megélhetést és a túlélést 
keresik Magyarországon kívül, mert itthon már nincs egészségügy, 
nincs oktatás.

Az LMP azért jött létre, hogy mindez megváltozzon. Sokan feladták, hogy 
politikával foglalkozzanak. Mi vissza akarjuk adni a hitet, hogy érdemes és 
szükséges a közélettel foglalkozni. Magyarországnak meg kell újulnia, és 
velünk erre van remény!

Mi a probléma?

Az LMP az Országgyűlés legfiatalabb pártja. A Megújuló Magyarország 
program képviseletére kaptunk felhatalmazást azoktól a magyar emberek-
től, akik azt akarják, hogy esélyt kapjon az az új politikai erő, amelyik képes 
válaszolni a 21. század kihívásaira.

Zöldek vagyunk, hiszünk abban, hogy a politika a részvételről szól. Ki kell 
állni az érdekeinkért, hogy válságálló munkahelyek és jó bérek legyenek. 
Részt kell vennünk a politikában, hogy működjön az egészségügy és az 
oktatás. Fel kell lépnünk természeti kincseink megóvásáért. Ott kell len-
nünk, hogy megfékezzük a korrupciót, és ne tűrjük tovább a következmé-
nyek nélküli lopást.

Mi a megoldás?



A megújuló Magyarországon magasabbak 
a bérek, biztos a megélhetés1.

Olyan országot akarunk, ahol munkával, tehetséggel, szorgalommal lehet 
érvényesülni, nem pedig politikai kapcsolatokon keresztül. Az LMP hatalom-
ra jutása esetén elérjük, hogy mindenki, aki dolgozik, nem csak meg tud 
élni a fizetéséből, de félre is tud tenni. Olyan többkulcsos adórendszert ve-
zetünk be, mellyel mindenki jobban jár, aki az átlag alatt keres: a minimál-
béresek 24 ezer forinttal, az átlagbért keresők 37 ezer forinttal fognak 
többet keresni. Bevezetjük a minimálbér adómentességét és elérjük, hogy a 
minimálbér értéke meghaladja a létminimum szintjét – mindezt úgy, hogy 
ne jelentsen többletterhet a munkaadóknak. Növeljük a közszférában dol-
gozók bérét, mert az állam nem bánhat olyan méltatlanul a saját munka-
vállalóival, mint ahogy azt a Fidesz teszi. Új, családbarát Munka törvény-
könyvét vezetünk be, erősítjük a munkavállalói jogokat. Véget vetünk a lefelé 
tartó bérversenynek, a magasabb tudást igénylő szektorokra alapozzuk a 
foglalkoztatást. Megújuló energiaforrások telepítésével, épületszigeteléssel 
és helyi gazdaságfejlesztéssel munkahelyeket hozunk létre.

A lefelé tartó bérversenyből csak egy sokkal jobb minőségű oktatási rend-
szerrel tudunk kilépni. Az LMP minden száz forintból 20 forintot oktatásra 
költene: évente 3600 milliárd forintot fordítanánk erre. Növeljük a pedagó-
gusok önállóságát, és visszaadjuk azoknak az önkormányzatoknak a fenn-
tartói jogokat, melyek akarják és képesek iskoláikat működtetni. Ingye-
nessé tesszük az első diploma megszerzését, mert a célunk az, hogy 10 
emberből 4 diplomát szerezzen. Megvédjük a vidéki felsőoktatási intéz-
ményeket, mert azok kulcsszerepet játszanak a vidék elnéptelenedésének 
megállításában.

A megújuló Magyarországon az oktatás 
a legjobb befektetés2.



A megújuló Magyarországon a hazai kis- és 
középvállalkozások a stratégiai partnerek3.

A magyar vállalkozások nem lehetnek versenyhátrányban, ezért mi a kül-
földi nagyvállalatok helyett a magyar kkv-kat támogatnánk . Olyan gazda-
ságpolitikát akarunk, ami nem süllyeszti összeszerelő-üzemmé az országot, 
ahol nem az az egyetlen cél, hogy az ide települő multik érdekeit kiszolgálja. 
Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha olcsó munkaerő helyett jól kép-
zett dolgozókra alapozzuk az ország versenyképességét. Ezzel azt érnénk 
el, hogy Magyarország nem lenne rákényszerülve a külföldi nagyvállalatok 
minden áron való kiszolgálására.

A megújuló Magyarországon nincs helye a 
mutyizásnak, az ipari méretű lopásnak4.

Nem engedjük , hogy közpénzeket menekítsenek külföldi bankszámlákra. 
Elzárjuk az offshore pénzcsapokat, betiltjuk a mutyi melegágyát, az állami 
médiaköltéseket. A pályázatok nyilvánosságával átláthatóvá tesszük a köz-
beszerzéseket, a korrupciós ügyek hatékony felderítése érdekében növeljük 
az Állami Számvevőszék jogosultságait és az  ügyészségek forrásait. Elszá-
moltatjuk az elmúlt évek pofátlan lenyúlásainak felelőseit, mert a korrupció 
csak úgy fékezhető meg, ha mindenki tudja, hogy a lopás nem marad követ-
kezmények nélkül.



A megújuló Magyarországon a föld azé, 
aki megműveli5.

Nem a kevés nagybirtokos kezébe kell sok föld, hanem a sok kisgazdálkodó-
nak kell lehetőség arra, hogy földet művelhessen! Ezért korlátozzuk az egy 
kézben tartható termőföld mennyiségét, a támogatásokat a helyi kisgazdál-
kodóknak adjuk, ezzel nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem meg-
állítjuk a vidék elnéptelenedését és gondoskodunk arról, hogy jó minőségű 
magyar élelmiszer kerüljön az asztalra. Leállítjuk a földprivatizációt, az 
eddig eladott földekből befolyt pénzt új földek vásárlására fordítjuk és minden 
igénylőnek hozzáférést biztosítunk az állami földbérlethez. Fellépünk az EU 
korlátlan termőföld szabadpiaca ellen, mert ez kiszolgáltatja a hazai terme-
lőket a külföldi tőkének és a kereskedelmi láncoknak. Új szövetkezeti törvény-
nyel segítjük hozzá a kisgazdálkodókat a piacon való sikeres helytálláshoz és 
támogatjuk a megtermelt élelmiszerek helyben történő feldolgozását. 
Közösségi Gazdaságfejlesztő alapunk éves szinten 200 milliárd forinttal se-
gíti a gazdálkodókat abban, hogy dolgozhassanak, fejlődhessenek.

A megújuló Magyarországon minden család 
számít6.

A gyerekek sorsa nem függhet attól, milyen családba, hányadikként születnek, 
ezért mi minden gyereket vállaló családot egyformán támogatunk. Olyan 
országot akarunk, ahol mindenki, aki szeretne, merjen gyermeket vállalni. 
Megemeljük a családi pótlékot, állami bérlakás-programot indítunk a fia-
talok lakásproblémáinak enyhítésére. A nehéz sorsú családokra több figye-
lem és segítség irányul: a gyermeküket egyedül nevelő, a sérült gyermekükről 
egyedül gondoskodó, beteg, idős családtagjukat ápolók a jelenleginél több 
támogatást kapnak.



A megújuló Magyarország rendezi 
adósságát a nőkkel szemben7.

Az LMP Alaptörvénybe foglalná és a valóságban is érvényesítené az egyenlő 
munkáért egyenlő bér elvét, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a nők 
akár 30 százalékkal kevesebbet kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. 
Mi tudjuk, hogy a nők tudására, munkájára szüksége van az országnak, 
ezért lehetővé tennénk, hogy a nők valóban dolgozhassanak gyermekneve-
lés mellett is, és olyan programokat indítunk, amelyek támogatják a vállal-
kozni akaró nőket. Ratifikáljuk az isztambuli egyezményt, vagyis érdemben 
teszünk a családon belüli erőszak ellen, megvédjük a nőket, a gyermekeket, 
és minden áldozatnak valódi segítséget nyújtunk.

A megújuló Magyarországon újraélesztjük 
az egészségügyet8.

Megállítjuk az egészségügyi dolgozók elvándorlását, biztosítjuk, hogy 
a betegek kapjanak meg mindent, ami a gyógyulásához szükséges. 
Új finanszírozási rendszerrel biztosítjuk az egészségügyi béremelést és a 
hálapénz visszaszorítását. Minden háziorvosi körzetben biztosítjuk az ott 
élők ellátását. Kiemelten foglalkozunk az egészségtelen környezet gyógyí-
tásával, a gyerekek egészséges életmódra nevelésével, és azzal, hogy 
egészségesebb élelmiszerek kerüljenek mindenki asztalára.



A megújuló Magyarország véget vet a paksi 
pénzszórásnak9.

Kormányra kerülésünk esetén azonnal leállítjuk a paksi beruházást, mert 
felesleges projektekre nemhogy 3000 milliárdot, de egyetlen fillért sem sza-
bad költeni. A magyar emberek döntő többségével együtt mi is a megújuló 
energiában látjuk a jövőt: a zöldenergiára való átállás új, válságálló munka-
helyeket teremt, és csökkenti az ország nemzetközi függőségét. Segítünk a 
spórolásban is: Magyarországon jelenleg több mint hárommillió lakás szorul 
energetikai korszerűsítésre, ezért az LMP inkább az otthonok hőszigetelésé-
re, a nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszerek modernizálására, napele-
mek és hőszivattyúk beépítésére költene. Energiahatékonysági programunk-
kal a helyi gazdaság is fejlődne, tízezrével jöhetnének létre új munkahelyek 
az egész országban, csökkenne az energiafüggőség és a környezetszeny-
nyezés. Zöld Beruházási Alapunk nem csupán állásokat teremt, de évi 170 
milliárd forinttal segíti a lakóházak energetikai fejlesztését, a szigetelést, a 
nyílászárócserét.

A megújuló Magyarországon megállítjuk a 
természetrombolást10.

Az egészséges környezethez való alkotmányos jogot fontosabbnak tart-
juk a politikai presztízsberuházásoknál és a magánprofitnál . A természetre 
nem kifogyhatatlan pénzforrásként, hanem a jövő generációk örökségeként 
tekintünk. A környezetvédelmi jogszabályok számunkra a közösség jólétének 
garanciáját jelentik. A zöldhatóságokra pedig úgy tekintünk, mint az ország 
kincsestárának őreire. Ha az LMP kerül kormányra, sem a városi zöldterület, 
sem az erdővagyon, sem a vízkészlet nem csökkenhet tovább. Azt is meg 
fogjuk akadályozni, hogy ezek a közös erőforrások pártközeli érdekcsopor-
tokhoz vándoroljanak át. Kiállunk azért, hogy élhetőbb városaink legyenek, 
ehhez több zöldterület, több városi park szükséges, de a mi földpolitikánknak 
köszönhetően kevesebb lesz a vegyszer és több lesz az élőmunka. Velünk 
nem csak a város, hanem a vidék is nyertes lesz!
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A megújuló Magyarország jövőt és otthont 
ad a fiataloknak11.

A rendszerváltás utáni kormányok megfeledkeztek a fiatalokról. Ma már 
közel félmillió magyar ment el ebből az országból, mert itthon egyszerűen 
nem jutnak egyről a kettőre. Hazatérésükhöz és itthon tartásukhoz szükség 
van versenyképes tudást biztosító oktatásra, a felsőoktatási tandíj eltör-
lésére, a célzott munkahelyteremtésre, a szociális bérlakások építésére, 
valamint a munka és a családi élet összehangolását segítő lépések megho-
zatalára. 
Olyan országot építünk, ahol minden fiatal megtalálja a számítását itthon 
is, és nem kell megélhetési kényszerből elvándorolnia.
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