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Összehozzuk Magyarországot!
A  Demokratikus Koalíció már több mint két éve összállította programját – a mostani kevesek Magyarországával 

ellentétben a Sokak Magyarországa című, kormányprogram szintű dokumentumot hazánk megújításáról –, 
ezúttal pedig a DK vízióját ismertette Gyurcsány Ferenc pártelnök, volt miniszterelnök Salgótarjánban, egy 

fejlődő, igazságos és nem utolsósorban békés országról. – Összehozzuk Magyarországot! – szólt a jelmondat.

Az elnök beszédének központjában a DK 
terveinek és elképzeléseinek ismertetése 
állt: a minimális megélhetéshez szükséges 
víz, villany és internet ingyenes biztosítá-
sa, szabad oktatás, nagyobb egyenlőség a 
nyugdíjrendszerben, és rendbe kell hozni 
az igazságszolgáltatást, Polt Pétert pedig 
el kell távolítani.
– Odafagyasztanánk a mosolyt Polt Péter 
arcára, mert ez a mosoly legfeljebb saját 
szemléletű igazságát szemlélteti. Foglal-
kozzon tyúkperekkel, mert tehetsége és 
morális szintje legfeljebb erre teszi alkal-
massá – mondta Gyurcsány, akit belépése-
kor hosszan, állva tapsolt a salgótarjáni Jó-
zsef Attila Művelődési Központ közönsége 
(sokan be sem fértek a terembe). A bosszú 
politikájával nem ért egyet, de az oligarchá-
kat el kell tüntetni, a kormány által meghur-
colt embereket pedig kártalanítani kell. 
– Hagyni kell a településeket dönteni az 
oktatásról, mert ők jobban tudják itt hely-

ben, mint Budapesten a kimondhatatlan 
nevű KLIK. Magyarországon sokszínű kul-
túra van, itt helyben is tudják ezt, jobban, 
mint Orbán Viktor, de kár, hogy számra 
vettem a nevét – mondta nagy derültség 
közepette a pártelnök.
– Feudális állapotok uralkodnak az egész-
ségügyben, szívességkereskedelem folyik, 

ha én többet adok, többet kapok, mint az, 
aki kevesebbet ad. A vizitdíj ellen hergelő 
kormánypárt alatt 4-5 hónapot kell várni 
egy hasi ultrahangra, miközben több orvos 
megy külföldre dolgozni, mint ahányan vé-
geznek az egyetemen.
Gyurcsány Ferenc visszaemlékezett útjá-

nak kezdeteire is, összehasonlítva a mai 
állapotokkal:
– Dunántúli kisvárosi családból jöttem, 
sok szükséggel és nyomorúsággal. Volt 
egy ember, egy matematika tanár, aki azt 
mondta nekem, innen menni kell, neked 
máshol lenne a helyed, még az is lehet, 
te többet érdemelsz. Így kerültem a sem-
miből Budapestre, az Apácai Csere János 
Gimnáziumba. Akkor találkoztam először 
polgári otthonokkal, könyvtárakkal, nyel-
veket beszélő szülőkkel. Én akkor azt gon-
doltam, valami ilyesmi kellene nekem is. Ez 
volt a minta. Egy nyitott, kulturált, egymást 
megértő Magyarország.
– Ma már minden nemzeti, csak a kormány 
nem, a bűn működteti a nemzeti összezá-
rás rendszerét. Nem véletlen, hogy a ma-
gyar kormány minden erejével küzd a kö-
zös európai ügyészség ellen.
Itt nagy derültség lett a teremben, mert a 
hallgatóság emlékezett, amikor az  elnök 

Ma már minden nemzeti, 
csak a kormány nem, a 

bűn működteti a nemzeti 
összezárás rendszerét.



előtt – Niedermüller Péter, László Imre 
és Gy. Németh Erzsébet után – felszóla-
ló Molnár Csaba ügyvezető alelnök rövid 
beszédében azt mondta: – Fogja még ez 
a kormány bánni, hogy ez alatt a nyolc 
év alatt nem foglalkoztak a magyar bör-
tönök túlzsúfoltságával. Kormányváltás 
után Magyarországot összehozzuk, a 
fideszes tolvajokat rács mögé juttatjuk, 
az ellopott közvagyont pedig visszaadjuk 
az embereknek!
Budapestnek is üzent az elnök, aki a fővá-
rost az ország ékkövének tartja, melynek 

vissza kell adni a becsületét, és a mű-
ködéshez szükséges forrásokat.
– Mi lenne, ha a polgármester megér-
tené, ebben a városban közlekedni kell. 
Persze, ezt nehéz megérteni az Audi 
hátsó üléséről. Hát szálljon ki. A politi-
kából is.
Sebián-Petrovszki László pártigazgató 
elmondta: – A helyszínválasztással is 
bizonyítottuk, hogy a DK nem budapesti 
párt, s a sikerre való tekintettel valószí-
nűleg máskor is rendezünk országos ese-
ményeket a fővároson kívül.



Gyűlnek a szövetségeseink
A Bokros Lajos vezette MoMa után a DK együttműködési 

megállapodást kötött a Magyar Szolidaritás Mozgalommal is.

Molnár Csaba, a DK ügyvezető al-
elnöke elmondta, hogy a Magyar 
Szolidaritás Mozgalom nem párt, 
hanem civil szervezet, ezért önálló-
an nem indulhatna az országgyűlé-
si választásokon, de a DK biztosítja 
nekik a parlamenti képviselet lehe-
tőségét, így a mozgalom a párt szí-
neiben, egyéni és listás helyeken in-
dulhat a jövő tavaszi választásokon. 
A DK ezzel nem fejezte be az ellen-
zéki összefogásról szóló tárgyalá-
sokat, hiszen a kormányváltáshoz 
minden demokratikus ellenzéki párt 
összefogására szükség van.
– A demokratikus ellenzéki pártok 
programjában nincs olyan érdemi 
különbség, amely kizárná az össze-
fogást – mondta Gyurcsány Ferenc 
pártelnök. A választási rendszer-
ben az egyéni jelöltekben kell meg-
állapodni. Ezek után azonban nem 
szabad összeveszni a közös listán 
és a közös miniszterelnök-jelöltön, 
ezért a DK önálló listával indul az ő 
vezetésével. 

A felmérések azt mutatják, hogy 
DK lesz az egyetlen párt, ame-
lyiknek  minden bizonnyal sikerül 
majd megsokszorozni parlamenti 
képviseletét a következő ciklus-
ra. Az alacsony támogatottsággal 
bíró pártokra utalva az elnök azt 
mondta: az országot építeni és ve-
zetni kell, de aki nem tud építeni 
egy kétszázalékos pártot sem, az 
kérdés, hogyan fogja építeni az or-
szágot.
Székely Sándor elmondta, azt sze-
retnék, hogy a DK és a Szolidaritás 
szövetsége ne csak az országgyűlé-
si választásokra szorítkozzon, ha-
nem majd a 2019-es önkormányzati 
és európai parlamenti választások-
ra is kiterjedjen.
– Az egyik legnehezebb kampány 
előtt állunk, mert nemcsak az 1990 
óta a legkárosabb kormányt kell 
leváltani, hanem meg kell küzdeni 
az apátiával, a zűrzavaros ellenzé-
ki belharcokkal és a médiával is – 
mondta.

Dobogós a DK!
A rengeteg károgás és a sok ellendruk-
ker dacára eljutottunk oda, hogy dobo-

gósak vagyunk a hazai pártverseny-
ben. Az utóbbi napokban két olyan 
felmérés is megjelent, miszerint 
a DK már a harmadik legnagyobb 

erő az országban, s ezzel a demok-
ratikus oldal legerősebb pártja lettünk. 

Most azt mondják, úgyse tudják a demokratikus pár-
tok leváltani Orbánt. Ha ez a jóslat is így jön be, akkor 
lesz okunk ünnepelni jövő tavasszal…

Vadvilág
– Jónapot kívánok!
– Parancsoljon, miben segíthetek?
– Miniszterelnökjelölt szeretnék lenni.
–  Hogyne, semmi akadálya. Mikor tetszik tudni 

kezdeni?
– Életrajz, diplomamásolatok?
–  Ugyan, ilyen apróság miatt ne fárasssza magát 

papírmunkával!
Nem, ez a beszélgetés nem egy angol abszurdban 
hangzott el, viszont létezik olyan európai ország – 
Koncz Zsuzsa megénekelte –, ahol elhangozhatna, 
s amelynek edzett lakói még csak meg sem ütköz-
nének rajta. Miért is, hiszen nincs abban semmi kü-
lönös ott, ahol az állami lopás nemzeti sport, ahol 
a világ egyik legfejlettebb oligarcha-tenyészete 
működik, ahol a miniszterelnök kényszeresen ki-
rálynak képzeli magát és várat újít fel magának 
– reméljük a felvonóhídról és a vizesárokról elfe-
ledkeztek, így egy (nem fülke) forradalom esetén 
könnyebb lesz a nép dolga.
Azé a népé – Arany Jánossal szólva: az istenadta 
népé –, mely „még tűr, mint a barom”, de attól tar-
tok, ez a nép mégsem fogja olyan sokáig tűrni az 
igát, mint ahogy azok remélik, akik baromnak, de 
minimum panelprolinak tartják. Pedig már nyolc 
szűk esztendőt bírt ki ez a nép, többet, mint Egyip-
tom, amely állítólag megúszta héttel...
És közben teljes erővel épül a vadkapitalizmus. 
Már ha azt is el nem lopják… Gyermekkoromban 
nem szerettem József Attilát. Mit dönti itt nekem 
a tőkét, amikor a tőkés országok szabadok, gazda-
gok, főleg a nyolcvanas évek éjsötét Kolozsváráról 
nézve. Aztán persze rájöttem, József Attila egy 
egészen másfajta, urizáló kapitalizmust szeretett 
volna megdönteni.
Valami olyasmit, ami ma egyre jobban emlékeztet 
arra, amit József Attila annak idején megverselt. 
Azt hiszem, most ezt írná: döntsd a kormányt!
Hát döntsük meg. -mLev-
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MegeMeljük a béreket!  
Az adózás utáni minimálbért a mindenkori 

létminimum szintjére emeljük, ezt minden 
munkavállalónak, a munkaidő arányában a 
közmunkásoknak is meg kell kapniuk. ideje, 
hogy ne csak túlélni, hanem élni is lehessen a 

fizetésből!

Megvédjük a Munkahelyeket!  
A kis- és közepes vállalkozások érdekében a 

foglalkoztatottak számától függő, sávos munkaadói 
járulékfizetési rendszert vezetünk be, mentesítve őket 

a minimálbéremelés terhe alól, csökkentjük a hátrányos 
helyzetű térségekben működő munkaadók terheit.

a leggazdagabbaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk!  
A havi egymillió forintot meghaladó jövedelmekre magasabb, második személyi jövedelemadó 
kulcsot vezetünk be. A százmillió forint feletti vagyonok öröklésére 1 százalékot meg nem 
haladó illetéket kell majd fizetni.

egyenlő Munkáért egyenlő bért!  
megszüntetjük a nők bérhátrányát. Bevezetjük, hogy vita esetén a vállalatoknak kell 
bizonyítaniuk azt, hogy azonos munkáért azonos bért adnak a nőknek.

védőhálót a családoknak!  
Bevezetjük a feltételes családi minimáljövedelmet. 

egyetlen gyerMek seM aludhat el 
korgó gyoMorral!  
minden rászoruló gyermeknek napi 
háromszori ingyenes étkezést biztosítunk. 
Harmadával, az egyedülálló szülők esetében 
50 százalékkal emeljük a családi pótlékot. 

egyetlen családot seM hagyunk 
világítás, víz és fűtés nélkül,  
ezért ingyenes közmű-minimumot vezetünk be. 
minimális mennyiségű víz, gáz, áram és internet minden 
háztartás számára ingyenesen elérhető lesz.

bevezetjük az eurót,  
hogy a munkájáért mindenki erős, értékálló pénzben kapjon fizetést.

Európai béreket – 
hogy a keményen  
dolgozó emberek  
meg tudjanak élni  
a fizetésükből!

1.

Új, jóléti  
Magyarországot! 



Megbecsülést az időseknek!  
Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot 

a méltatlanul alacsony nyugdíjak 
felzárkóztatására, hogy minden nyugdíjas 
számára rendelkezésre álljon legalább 
a megélhetéshez szükséges minimum. 

rugalmassá tesszük a nyugdíjkorhatárt.

a nyugdíjasok is részesüljenek a 
gazdasági növekedésből!  

A gazdaság, a jövedelmek bővülése esetén 
a nyugdíjakat az infláció felett fogjuk növelni. 

garantáljuk a nyugdíjaknak az időskorúak fogyasztásához 
kötődő értékállóságát.

kárpótoljuk az orbán-rendszer nyugdíjkárosultjait!  
Felülvizsgáljuk a rokkantnyugdíjak méltánytalan átalakítását, helyreállítjuk a korábban 
nyugállományba vonult fegyveres és rendvédelmi dolgozók és a hasonló helyzetű, más 
csoportok törvénnyel védett nyugdíjas státuszát.

a legkiszolgáltatottabbaknak is jár a törődés!  
valamennyi rászorulónak megteremtjük az otthoni és az idősotthoni ápolás, illetve szükség 
esetén az ápolási osztályon való ellátás feltételeit.

Megállítjuk az ételpazarlást!  
Ami valakinek felesleg, az másnak egy ebéd. civil szervezetekkel megszervezzük az “országos 
Élelmiszerbank” rendszerét, amely gondoskodik az élelmiszer-felesleg rászorulókhoz való 
eljuttatásáról.

Európai nyugdíjakat 
– hogy egy végigdol-
gozott életpálya után 
tisztességesen meg 
lehessen élni a  
nyugdíjból!

2.

Új, jóléti  
Magyarországot! 



Megszervezzük az általános és 
kötelező társadaloMbiztosítást.  
A társadalombiztosítás keretében előre 
meghatározott, mindenki számára azonos 
feltételekkel elérhető szolgáltatásokat 
nyújtunk. 

az állaM gyógyítson, vagy fizessen!  
Bevezetjük a biztosítottak teljes körű pénzügyi 

védelemét. Aki a rögzített szolgáltatást 
meghatározott időn belül nem kapja meg az 

állami egészségügyben, az jogosulttá válik azt 
magánszolgáltatótól megvásárolni, melynek költségeit a 

társadalombiztosítás köteles megtéríteni.

Magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételekor  
a társadalombiztosítás megfizeti a költségek egy részét, a valós kiadásokat pedig bizonyos 
határig leírhatóvá tesszük a személyi jövedelemadóból.

Megbecsüljük az orvosainkat!  
első lépésben másfélszeresére növeljük, majd minden évben további 15%-kal emeljük az 
orvosok és az ápolók bérét. többlettámogatással biztosítjuk, hogy minden körzetben legyen 
körzeti orvos.

átvállaljuk a kórházak adósságait,  
és a gyógyítás valós költségeit fedező 
finanszírozási rendszert vezetünk be.

kétszeresére növeljük  
a ct és mri berendezések 
számát, és egy hétre 
csökkentjük a vizsgálatra 
való várakozás idejét.

Európai  
egészségügyet  
– hogy aki beteg, 
gyógyulhasson!

3.

Új, jóléti  
Magyarországot! 



az iskola szóljon a gyerekeinkről!  
szabad, nyitott, gyerekközpontú közoktatást 
teremtünk, felszabadítjuk a tanárokat a 
felesleges adminisztrációs terhek alól.

szabad és önálló iskolákat!  
A városoké, a falvaké és a családoké lesz az 

iskola, megszüntetjük a klik-et. visszaadjuk a 
főiskolák, egyetemek önállóságát.

létrehozzuk a jövő iskoláit!  
általánossá tesszük a kéttannyelvű közoktatást. 

minden tanulónak laptopot, illetve tabletet adunk, minden 
tananyagot digitálisan elérhetővé teszünk.

Megszüntetjük a kötelező hit- és erkölcstan oktatást.

visszaállítjuk a 18 éves tankötelezettséget,  
erős alapképzést és rugalmas szakmai képzést biztosítunk a szakképzésben. 

kitárjuk az egyeteMek kapuit,  
jelentősen emeljük a felvehető hallgatók számát. A jelenlegi igazságtalan tandíjrendszer 
helyett ingyenessé tesszük a főiskolák és egyetemek első két félévét. A jól teljesítő hallgatók 
ösztöndíja jelentősen meg fogja haladni a tandíjukat.

a gyerekeink lássanak világot!  
minden főiskolai, egyetemi 
hallgatónak biztosítunk 
legalább egy félév külföldi 
tanulmányi lehetőséget.

Európai oktatást – 
hogy mindenki,  
aki akar,  
tanulhasson!

4.
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független bíróság elé állítjuk  
az orbáni maffiaállam vezetőit és 
kiszolgálóit.

visszavesszük a maffiaállam vezetői 
és kiszolgálói által ellopott közvagyont. 
Felmondjuk az oligarchákkal kötött állami 
földbérleti szerződéseket.

egyMillió háztartási nap- és szél-
erőMűvet hozunk létre,  
megújuló energiára állítjuk át a távfűtési 
rendszereket. leállítjuk a paks ii. beruházást.

Újrakezdjük  
a panelek és családi házak hőszigetelésének, 

átalakításának támogatását.

törvényben rögzítjük az internet-
hozzáférés alapjogát.  

ingyenes minimum-internetszolgáltatást garantálunk 
minden magyar háztartásban.

bevezetjük az internet-alapÚ népszavazást,  
parlamenti és önkormányzati választást. 
általánossá tesszük az internet-alapú 
közigazgatási ügyintézést.

az ország versenyképességét  
a tudásra, kutatásra és fejlesztésre 
alapozzuk, másfélszeresére növeljük az 
innováció támogatását. 

Okos  
Magyarországot!

1.

Igazságtételt  
Magyarországnak!

2.

Okos, igazságos, európai  
Magyarországot! 



a visszavett vagyonból kárpótlási 
alapot hozunk létre  
az orbáni maffiaállam károsultjainak 
kárpótlására, törvényben rehabilitáljuk a 
meghurcoltakat.

különleges ügyészi hivatalt 
állítunk fel  
a közhatalommal való visszaélések feltárására. 
csatlakozunk az európai Ügyészséghez.

helyreállítjuk a bíróságok függetlenségét.

Európai  
Magyarországot!

3.

célunk az európai egyesült állaMok 
MegtereMtése,  
közös európai alkotmánnyal, európai 
kormánnyal, kétkamarás európai 
parlamenttel, közös kül-, honvédelmi, 

szociális-, gazdaság-, pénzügy- és 
adópolitikával.

táMogatjuk az európai unió Minden 
kezdeMényezését,  

amely az európai gazdaság versenyképességének 
növelését, a foglalkoztatás növelését célozza, így az 

energiauniót, a megújuló energia elterjesztését, a progresszív 
gazdaságpolitikát, a digitális gazdaságot, a belső piac fejlesztését 

és a klímapolitikai célokat.

európai garanciát a létbiztonságra!  
szociális európát akarunk, amelyben hatékony 
közös szabályok védik a munkavállalókat, a 
hátrányos helyzetűeket, rászorulókat és a 
gyermekek jogait.

Okos, igazságos, európai  
Magyarországot! 



Ismerje meg  
programunkat!

igazságot budapestnek!  
2018 után Budapest nem lesz többé „bűnös 

város”, visszaadjuk a fővárosnak a közvetlenül 
választott önkormányzatát és a működéséhez 

szükséges forrásokat.

zöld budapestet!  
Növeljük a zöldterületek arányát, megakadályozzuk 

a római-part és a városliget tönkretételét, megújítjuk a 
Népligetet.

két Új duna-hidat építünk,  
meghosszabbítjuk a 3-as metró vonalát káposztásmegyerig és Újpalotáig, a 4-es metrót a 
Bosnyák térig és a virágpiacig, akadálymentesítjük a metróállomásokat.

Megfizethető parkolást és dugóMentes belvárost!  
összehangoljuk a Bkv, a máv és a volánbusz járatait, p+r parkolókat és egységes parkolási 
rendszert hozunk létre, a fővárosiak és a város környékén élők közlekedésének megkönnyítése 
és a belváros forgalmának csökkentése érdekében.

budapest a duna fővárosa, élhető, nyitott, kreatív város lesz.  
garantáljuk a kultúra függetlenségét, a fesztiválok, intézmények, alternatív kulturális színterek 
és alkotóközösségek támogatását.

ez a Demokratikus koalíció Sokak Magyarországa című választási programjának rövid kivonata. 
A teljes program 84 oldalban, 10 fejezeten át, 900 szakpolitikai javaslaton keresztül mutatja be, 

milyen magyarországot szeretne a Demokratikus koalíció. 
A teljes program az alábbi linken érhető el: www.sokakmagyarorszaga.hu

készült a DemokrAtikus koAlíció megbízásából. cím: 1132 Budapest, victor Hugo u. 11–15. 

Magyarországért,  
a Köztársaságért! 

Európai fővárost  
Magyarországnak!

+1 pont 
Budapestért


