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Egy nyelvet beszélünk. Egy 
nyelvet beszéljünk?
Értéktelen államilag elismert nyelvvizs-
gák helyett valódi, hasznosítható nyelv-
tudást minden érettségizett fiatalnak! 
Megteremtjük a feltételeit annak, 
hogy mindenki az iskola keretein be-
lül megtanulhasson angolul. Élj vele!

Tanulj, mert megéri!
A felsőoktatásban megszüntetjük az igazságtalanságot és a ki-
számíthatatlanságot. Az egyetemeket széles körben elérhetővé 
tesszük minden törekvő fiatal számára. Mert ha tehetséges vagy, 
jövőd nem lehet egyik kormány játékszere sem. 

Az egyetem a tiéd.  
Szerinted is túl sok olyan tárgyat kell hallgatnod, amelyek nem vér-
teznek fel az egyetem falain kívül hasznosítható tudással? Mi a meg-
oldást a kevesebb, de nagyobb kreditértékű tárgyakban látjuk. 
Ahhoz pedig, hogy igazán motivált légy ezek minél sikeresebb elvég-
zésében, elengedhetetlennek tartjuk az ösztöndíjak kiterjesztését. 

Hova tovább?
Röghöz kötés helyett állami finanszírozású gyakornoki program 
elindítását ígérjük a frissen végzett diplomások számára. Az egyete-
mek és az üzleti vállalkozások együttműködését adókedvezmények-
kel serkentjük. Nem kényszerítünk a maradásra, hanem lehetősé-
get teremtünk, hogy kibontakozhass.

Ha tudsz, tanulj!  
Vedd a kezedbe a sorsod! Ma Magyarországon 35 év felett szinte alig 
vesznek részt az egész életen át tartó tanulás képzéseiben. Esti, le-
velező és online képzések beindításával és pályaválasztási tanács-
adással változtatunk ezen. Ha te több lábon szeretnél állni, képezd 
magad folyamatosan!

Otthon bárhol. 
Európa nem bal-, vagy jobb-
oldaliság kérdése. Mi, ma-
gyarok mindannyian európaiak 
vagyunk! Bármit is mondjon a po-
litika, több bennünk a közös, mint 
gondolnád.

Magyarország a nyertes oldalon áll. 
Nézz körbe, csatlakozásunk óta mi minden épült az ország-
ban uniós forrásokból a hazánkba áramló fejlesztési pén-
zeknek köszönhetően! Azonban azt is tudnod kell, hogy a 
kormány tehetetlensége miatt rengeteg lehetőséget szalasztottunk 
el. Együtt jobban, hatékonyabban építjük majd a jövő Magyaror-
szágát. 

Európa, határtalanul.   
Az Európai Unió remek lehetőségeket kínál: tapasztalatokat szerez-
hetsz külföldi egyetemeken, vagy kipróbálhatod magad munkavál-
lalóként bárhol a közösségben. Mi segítünk, hogy továbbra is szaba-
don élhess velük! 
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Ne csak nézz, láss is!  
Ahogy neked is fontos, hogy előre tervezhess, a független elő-
adóművészeknek is elengedhetetlen a kiszámíthatóság. Teljesít-
hetetlen ígéretek és aránytalan megvonások helyett életszerű 
környezetet szeretnénk teremteni működésükhöz. Alternatív 
színházaink és filmeseink Európa-szerte megbecsültek, legyenek 
azok végre itthon is! 

Bízva bízzunk!  
Ahogy az sincs rendben, amikor a 
haverok sorra nyerik a milliárdos 
állami pályázatokat, azt sem hagy-
hatjuk, hogy egymás között osszák 
el a kulturális élet legfontosabb 
színhelyeinek vezetését. Mi lojali-
tás helyett alkalmasságot és elismert 
szakembereket szeretnénk látni állami 
intézményeink élén! Mindezt úgy érjük el, hogy megteremtjük a 
jogi feltételeit annak, hogy a teljes pályázati eljárás átlátható és nyil-
vános legyen minden esetben. 

Sikerre hangolva.  
Évek óta zenélsz a barátaiddal, de nem 
látsz kiugrási lehetőséget? Vagy évek óta 
szeretnél zenélni, de eszközök nélkül nem 
tudod, hogyan kezdj hozzá? Eljött a te időd! 
Mi fontosnak tartjuk, hogy ne kallódjanak 
el a tehetségek. Több hangszert adunk a kö-
zépiskoláknak és több kiugrási lehetőséget a 
kezdő együtteseknek! A  PANKK program 
keretében pedig támogatást nyújtunk 
a könnyűzenei klubok számára, hogy 
magyar zenekarok léphessenek fel ott. 
Mert Kodály országában tényleg  legyen 
a zene mindenkié!  

Ízlések – pofonok nélkül.  
Ma Magyarországon a kormány próbálja eldönteni, hogy mi a nem-
zeti kultúra: mi tartozik bele és mi nem. Szerintünk viszont ez nem 
lehet politikai kérdés. A hazai kulturális élet akkor lehet virágzó, 
ha az állam nem veszi magának a bátorságot, hogy különbséget te-
gyen értékes és értéktelen, nemzeti és nemzetietlen kultúra között. 
Az állam dolga szerintünk az, hogy ezen a téren hallgasson a kultúra 
fogyasztóira, azaz a polgárokra – például rád –, és a lehetőségei sze-
rint mindent elkövessen, hogy a kultúra előállítása és fogyasztása ne 
csupán pénzkérdés legyen.

Együtt Európában. 
A határon túli magyarsággal ápolt viszonyunk 
fenntartásában fontos szerep juthat az uniónak: 
határ menti együttműködések által történel-
mi régiók kulturális és gazdasági kapcsolatait 
élesztjük újjá.

Jogod van hozzá. 
Sokszor érte az a vád a kormányt, hogy felszá-
molta alkotmányos kultúránkat. Ma a társada-
lom egyetlen csoportja sem érezheti magát biz-
tonságban, de mi visszatérünk az európai útra, 
a közös értékekhez! Ne feledd, a jogállamnak 
arról kellene szólnia, hogy mit szabad, és nem 
arról, hogy mit nem szabad tenned!
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Együtt már értünk hozzá.
Vállalkozásfejlesztési hálózatot hozunk létre, ahol ingyenes taná-
csért fordulhatsz bármilyen üzleti kérdésben, illetve képzéseken 
vehetsz részt, ahol elsajátítod a vállalatvezetéshez szükséges tudást 
és képességeket. 

Együtt minden kezdet könnyebb.  
Segítünk erős, alapos üzleti tervet készíteni, finanszírozást találni, 
akár hitel, akár befektető formájában.  Későbbi fejlesztéseid finan-
szírozásába is beszállunk, vagy segítünk megtalálni a legkedvezőbb 
konstrukciót.

Hagyunk azzal foglalkozni, amiben a legjobb vagy. 
Olyan üzleti környezetet teremtünk, ahol a vállalkozónak nem kell 
az állami bürokráciával vesződnie, hanem minden energiáját a cég 
építésre fordíthatja. Egyszerű adórendszer, alacsonyabb adóter-
helés, szolgáltató állam, elektronikus, egykapus ügyintézés. 

Esélyt a munkára!  
Újra beindítjuk a gazdaság motorját és ezzel új munkahelyeket te-
remtünk. Ha több, mint fél éve vagy munkanélküli, garantáljuk, hogy 

munkahelyhez vagy ingyenes képzéshez jutsz részben EU-s 
pénzből. A pályakezdőket pedig államilag támogatott gyakornoki 
programmal segítjük az elindulásban.

Mindenhol jó.  
Új telepes programot indítunk - letelepedé-
si támogatást adunk, ha a leghátrányosabb 
helyzetű térségek egyikében kezdesz el dol-
gozni. Lehet ilyen az a falu, vagy város is, 
ahonnan származol, és ahová szívesen visz-
szamennél. Összetett fejlesztési program-
mal elérjük, hogy a leszakadó kistérségeket 
újra bekapcsoljuk az ország vérkeringésébe.

Egyről a kettőre.  
A mai Magyarországon nem lehet előre tervezni. Nem érdemes vál-
lalkozásba kezdeni, de még gyermeket vállalni is kockázatos. Nem 
engedjük, hogy a kéthetente változó szabályok ellehetetlenítsék a 
jövőt. Kiszámítható hellyé tesszük hazánkat, ahol meg tudod mon-
dani, hol látod magad  5-10 év múlva.

Gyere haza,  
maradj itthon.  
Veled együtt egy olyan or-
szágot építünk, ahonnan 
nem érdemes elmenni. Sőt 
ahová még a külföldre költö-
zött barátaid is szívesen 
jönnek haza. Minden 
nagykövetségen és kon-
zulátuson olyan irodát 
nyitunk, ami magyaror-
szági munkát kínál az el-
vándorolt magyaroknak.
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