
CÉL:   Magyarország Hálózat

A magyar nép demokratikus minimumának alapelvei:
1. Polgári,  népi,  nemzeti  alkotmányt  a  pártalaptörvény  helyett. 

ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS választás kiírása egy éven belül. A valós, 
működő  demokrácia  intézményrendszerének  helyreállítása,  fékek  és  ellensúlyok;  új 
alkotmány széleskörű társadalmasított átalakítása, 

2. A  társadalmi  felépítmény-rendszer szerkezetének  teljes  megújítása  –  a 
bebetonozott  vezetői  állások  kiiktatása;  ÁTMENET  JOGSZABÁLYI környezet 
megalkotása

3. Helyi pénzrendszer – a Magyar Polgári Alapilletmény. Magyarország a politikai-
közigazgatási  határain  belül  ÉLŐ,  DOLGOZÓ  polgárok  közösségeként  felelősséggel 
tartozik a közterheket vállaló polgárai létfenntartásáért.  Minden Magyarországon élő, 
dolgozó-közteherviselő,  gyermek, nyugdíjas vagy munkaképtelen magyar polgár 
alanyi jogon, diszkrimináció mentesen jogosult az államháztartás állapotától  függő 
mértékű, a létfenntartását lehetővé tevő MAGYAR POLGÁRI ALAPILLETMÉNYre. 
Ez  nem  bér,  nem  jövedelem,  nem  segély,  nem  támogatás;  egyszerűen az  állam 
elismerése az élethez való jogunknak. Az állami  fiktív  transzfer  ellátások (szociális 
segélyezések,  családi  és  munkanélküli támogatások,)  rendszerének  átalakítása  a  magyar 
államot  fenntartó  polgárok  feltétel  nélküli  alapilletmény rendszerévé.  A  nem  állami 
transzfer  rendszerek  (munkabér,  tőkejövedelem,  egészségügyi  támogatás,  nyugdíj  vagy 
más  biztosítási  rendszerekből  származó  juttatások)  formáit,  mértékét  ez  az  alap  nem 
korlátozhatja. A szociális rendszer feladata a jövőben kizárólag személyes, természetben 
nyújtott ellátásokra  kell, hogy  vonatkozzon. Ehhez eszköz a személyi igazolvány MPA 
chip kártyává fejlesztése; és MPA/WIR bank létrehozása.

4. Európai munkáért európai bért! Nincs működőképes gazdaság belső piac nélkül! 
A rendszerváltó elit ellopta az emberek munkabérének legalább kétharmadát.

5. Új,  plurális  választási  rendszer  kialakítása (pl.  második  kamara?/  tanácsadói 
rendszer); Választási küszöb helyett SZAVAZÓ arányos képviselet elosztás. Népszavazás 
rendszerének egyszerűsítése és elektronizálása

6. Önkormányzati  rendszer  törvényes  leválasztása  a  pártpolitikától;  gazdasági 
függetlenség növelése az állami költségvetéstől (feladat finanszírozás)  Önkormányzatok 
számának érdemi csökkentése (ésszerűsítéssel, feladat-összevonásokkal)

7. Társadalom  Biztosítás rendszerének függetlenítése az állami költségvetéstől 
(pl:  az  állam nem támogat,  hanem fizeti  a  gyermekek és  rászoruló polgárok járulékát;  
munkáltatói  járulékok  átalakítása  munkavállalói  járulékká);  Kormány  alól  közvetlen  a 
Parlament alá rendelni;

8. Adórendszer  szigorítása  (pl:  a  jelenlegi  puhány  a  nagy  adózókkal  és  a 
feketegazdasággal szemben)  Feketegazdaság  kiiktatása  (pl:  a  feketén  munkaadók 
vagyonzárolása  és  súlyos  büntetése;  a  feketén  dolgozók  enyhe  büntetése;  az  irreális 
munkajogi szerződések adóztatása; munkahely halmozás  indokolatlan jövedelem tilalma 
(pl:  álláshalmozó vezetők, képviselők, stb);  a  rendszerváltó  politikai-gazdasági elit  teljes 
családjára  kiterjedő vagyonosodás  vizsgálata  a  rendszerváltástól;  a  bankrendszer  teljes 
körű  termék-megfelelőségi  és  költség  vizsgálata;  a  menedzser  szerződések  teljes 
áttekintése;

9. Nonprofit  szektor ÚJ,  magyar  sajátosságok  szerinti  újragondolása,  szabályozása; 
ehhez az OCÉ felállításának támogatása

10. A környezetvédelem kiemelése; fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
11. Állami-önkormányzati  és nonprofit  gazdálkodó szervezetek felülvizsgálata,  új 

rendszerének kialakítása
12. EGÉSZSÉG -ügyi rendszert kell létrehozni a jelen „betegségügy” helyett.


