- Le az Adók 75%-ával Párt -

a SZABAD MAGYARORSZÁG PROGRAM témakörei

ZSARNOKSÁG ELLENI VÉDELEM
1. Parlament
1.1. Arányosság
1.1.1.
Egyéni képviselői mandátum aránytalanságának kompenzálása
1.1.2.
Bejutási küszöb eltörlése
1.1.3.
Ne legyen lakóhelyre leszűkítve a szavazati jogosultság.
1.2. Kétkamarás parlament. Alsóház. 1oo képviselő. Alakuljon felsőház,
ahova csak területi alapon 100 képviselő (megyék és 4 nagyváros 2-2fő Budapest)
1.3. Jelöltekkel szembeni politikai korlátozások tiltása alkotmánnyal
általában
1.3.1.
Női kvóta elutasítása
1.3.2.
Nemzetiségi mandátumok megszüntetése.
1.3.3.
Pártfinanszírozási, elszámolási korlátozások eltörlése. Pártok
külföldi támogatásának engedélyezése.
1.3.4.
A képviselők csak egy ciklusra fizetést.
1.3.5.
Szűnjön meg a kombó választási programok támogatása. A
pártok projekteket nyújtsanak be, amik számon kérhető célokat
fogalmaznak meg. A választók a projektekre szavaznak, nem a
pártokra.
1.3.6.
Vagylagosan - a parlament szűnjön meg és legyen
országgyűlés! A számítástechnika, net útján az arra érdemesek
jogosultsága portálon keresztül közvetlenül szavazzanak a
törvényhozásban és az önkormányzatban. Ne lehessen eltiltani
az arra képes állampolgárt a hatalomban való részvételtől! Akik
arra képtelenek, azok megbízást adhatnak likvid demokrácia
formájában.
1.3.7.
A végrehajtói hatalmi ág mellett minden hatalmi ágat így a
sajtót bankit is szavazás útján lehessen betölteni, de létezzen
negatív szavazat is, hogy egy közgyűlölet tárgyát képező
közösségmegosztó jelöltet el lehessen távolítani.
2. Beszéd szabadsága
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2.2.
2.3.

Titkosításhoz való jog alkotmányba - ne legyen betiltva a titkosítás.
Anonimitáshoz való jog alkotmányba.
Minden általános [a jogszerű beszédet is terhelő] cenzúra tiltása
alkotmánnyal [a beszéd szabadságát csak bírósági úton, egyedi
esetekben szabad korlátozni]
2.3.1.
tartalom szerinti szűrés tiltása
2.3.2.
használó szerinti szűrés tiltása
2.3.3.
tartománynév szerinti szűrés tiltása
2.3.4.
szolgáltatás jelleg szerinti szűrés tiltása
2.4. Technikai közvetítők, tartalomszolgáltatók felelősségének
megszüntetése.
2.5. A beszéd szabadságának korlátjainak korlátozása az { uszítás,
zaklatás, nehezen elkerülhető felháborítás } halmazra
2.6. Jó hírnév állami védelmének megszüntetése
2.7. Államtitok
2.7.1.
A maximumot csökkentsük 20 évre.
2.7.2.
Az állampolgárokra, lakosságra ne terjedjen ki a titoktartási
kötelezettség.
2.8. Rögzítés joga [beleértve a rögzített anyag terjesztését] - közterületen
bármiről lehessen felvételt / képet készíteni
2.9. Személyes érzékenység ne legyen korlát
2.9.1.
Történelemmel kapcsolatos vélemény felszabadítása
2.9.2.
Jelkép és egyéb gyalázás tiltásának feloldása
2.10.
Magántitok általános állami védelmének megszüntetése
2.11.
A közérdekű információt nem az állam, hanem az apparátus teszi
közzé. Ennek akadályozását amennyiben a bíróság kimondja, a
bírósági ítélet megállapítja a felelős személyét is és a
következményeket is.
2.12.
Személyes adatok általános állami védelmének megszüntetése
2.13.
Hálózati semlegesség - az állam ne kényszerítse
3. Állami hirdetés tiltása.
4. Bírósági rendszer leválasztása a végrehajtó hatalomról.
4.1. A bírók nem állami alkalmazottak, hanem megadott törvényi
feltételeknek megfelelő vállalkozók (német mintára). A bírók
létrehozhatnak bíróságot, amennyiben megfelelnek a törvényi
előírásoknak.
4.2. A bíróság mellett a választott bíróság illetve mediátorok
intézményének kialakítása azon az elven, hogy ha a peres felek közös
megegyezésen alapulva választanak egy mediátori szervet (bírói vagy
mediátori testület), azzal növelhető az adott testület döntésének
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

elfogadottsága és visszaszorítható a bíró hatalom által való
kijelölésének lehetősége. Emellett nő az egyes bírói hivatalok
teljesítményközpontú ügyintézése.
Népszavazás
5.1. Csak biztonságos módon [papír alapon]
5.2. Elektronikus szavazás lehetséges, de csak nyílt kódú rendszerben,
ami transzparens. Ha banki ügyintézés lehetséges online, akkor
szavazás is. Erre vannak biztonságos és transzparens technológiák.
5.3. Levélben nem.
5.4. A szavazás ne legyen kötelező.
Alkotmánybíróság életfogytiglan (75 éves) korhatárig egyszer valakit
megválasztottak.
6.1. Az Alkotmánybíróságot nem a Parlament, hanem a jogi testület ügyészi és bírói szervek - választják. Az alkotmánybíróság egyik
kiemelt feladata a kormányzat kontrollja.
Német mintára az eljáró hatósági személy számára előírt mérlegelési
kötelezettség előírása. Az eljáró személy köteles az eljárása során
mérlegelni, hogy az eljárása alkotmányos, arányos és nem diszkriminatív, és
joga van úgy dönteni, hogy egy intézkedést nem hajt végre. Amennyiben az
elöljárója vagy az
eljárás alá vont személy ellenvéleménnyel él, csak a bíróság jogosult
kimondani, hogy az eljárása megfelelt-e az alkotmányos követelményeknek.
Az eljáró személy immunitást kap a döntésig, ellenben a következményeket
viselnie kell egy rá nézve kedvezőtlen döntés esetén.
Titoktartáshoz való jog
9.1. A hatóságok kérdéseire válaszolni ne legyen kötelező általában
[például tanúként]
9.2. Jelszót megmondani ne legyen kötelező
A szervezetek szabadságjogait emeljük a természetes személyek
szabadságának szintjére. Azaz szervezetnek, gazdasági tevékenység esetén
ne legyen korlátozás.
Média hatóság megszüntetése
Gyülekezési jog
12.1.
Ne kelljen az állam [pl. a rendőrség] engedélye.
12.2.
Forgalmat, más emberek jogait nem sértheti [pl. útlezárás]
12.3.
Ne legyen bejelentési kötelezettség.
12.4.
A szervezőket ne terhelje felelősség mások cselekedeteiért.

FINANSZÍROZÁS
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

Eltörlendő adók: Társasági adó, Egészségügyi hozzájárulás, Kisvállalati adó,
Nyugdíjjárulék, A forgalmazó és a befektetési alap különadója, A
magánszemély egyes jövedelmeinek különadója, Környezetvédelmi
termékdíj, Baleseti adó, Közművezetékek adója, Bányajáradék, Kulturális
adó, Biztosítási adó, Magánszemélyek kommunális adója, Cégautó-adó,
Munkaerő-piaci járulék, Ebrendészeti hozzájárulás, Népegészségügyi
termékadó, Nukleáris hozzájárulás, Egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás, Egyszerűsített vállalkozói adó, Pénzbeni egészségbiztosítási
járulék, Élelmiszerlánc-felügyeleti díj, Pénzügyi szervezetek különadója,
Energiaellátók jövedelemadója, Pénzügyi tranzakciós illeték, Építményadó,
Regisztrációs adó, Erdővédelmi járulék, Rehabilitációs hozzájárulás,
Földvédelmi járulék, Reklámadó, Gépjárműadó, Szakképzési hozzájárulás,
Gyógyszerforgalmazók különadói, Háztartási munka regisztrációs díja,
Szerencsejáték-felügyeleti díj, Helyi iparűzési adó, Szociális hozzájárulási
adó, Hitelintézetek különadója, Táppénz-hozzájárulás, Hulladéklerakási
járulék, Idegenforgalmi adó, Távközlési adó, Illeték, Innovációs járulék,
Települési adó, Játékadó, Természetbeni egészségbiztosítási járulék,
Jövedéki adó, Turizmusfejlesztési hozzájárulás, Kamarai hozzájárulás, Vám,
Kisadózó vállalkozások tételes adója, Vízkészlet-járulék
Eltörlendő vagy csökkentendő adók: ÁFA, Telekadó, Személyi jövedelemadó
Ellenzett adókedvezmények
3.1. Alanyi adómentesség
3.2. Kafetéria
3.3. Mezőgazdasági őstermelőknek
3.4. Adókedvezmény gyermekek után - hogyan legyen?
Adókulcs növekedésének [“progresszivitás”], mint szociális elvnek az
elvetése
Adójog
5.1. Adóelkerülést lehetőleg csak pénzbüntetéssel sújtsuk
5.2. Hosszú távú alap számolás [a korábbi évek esetleges gyenge
jövedelmezősége számítódjék [pl. könyv írás, tanulás]]
5.3. Adóoptimalizálás engedése
5.4. Adóáthárítás engedése
5.5. Múltbéli jellemzők alapján való adóztatás tiltása
5.6. TAO megszüntetése
Államadósság
6.1. Államkötvények kibocsátásának szabályozása
6.2. Az állam csak a meglévő vagyontárgyaira vehet fel jelzáloghitelt.
6.3. Államadósság megtagadása.
Az állam értékesítheti a meglévő vagyonát.
4
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Legyen évente 1%-os költségvetési többlet. Amíg az államadósság el nem
éri 10% szintet (Észtország)
8.1. Enyhébb változat: a költségvetés ne legyen negatív.
 9. Legyen egy SAP-szerű államháztartási adatbázis rendszer ami tartalmazza az
állami költéseket részletesen és adott jogosultságokkal tömegesen hozzáférhető.
Konkrétan mindenki meg tudja nézni, hogy adott költésbe neki mennyi pénze került.
GAZDASÁG
1. Az állami gazdaság-fűtést ellenezzük [export élénkítés, Exim Bank]
2. Koncesszió-kötelezettségek megszüntetése.
3. Minőségbiztosítás [beleértve a munkapiacot, lakáspiacot is] kötelezőségének
megszüntetése
3.1. Bérminimum követelményének eltörlése
3.2. A fizetéseket additívan ne százalékosan emeljék- tehát egységnyivel
pl. havi 10.000 forinttal növekedjen minden fizetés nyugdíj, ne
százalékosan. Kilakoltatási moratórium eltörlése - önkormányzati
hatáskör alá tartozás
3.3. Otthonából senkit ne lehessen kilakoltatni legfőképpen mivel nem
felelős vállalkozó férje gyereke tetteiért, hiszen ez egy kommunista
büntetési nem a kollektív bűnösség elvén.
3.4. Szakszervezet eltűrésének kötelezettségnek az eltörlése Szakszervezeti tagság nem ad többlet jogosultságot
3.5. Oklevél kötelezettség megszüntetése
4. Vállalkozás indítására vonatkozó korlátok felszámolása
5. Telekommunikációs szolgáltatások oligopóliumának eltörlése
6. Biztosító társaságokra vonatkozó törvények kidolgozása
7. Kereskedelmi és Iparkamara eladása
8. Kötelező ügyvédi kamarai tagság megszüntetése.
ÚJRAELOSZTÁS
1. Az állam ne ösztönözze a foglalkoztatást.
2. Nyugdíj megszüntetése.
2.1. Nyugdíjkorhatár 65-ről 70 évre emelése majd minden elkövetkező
évben további negyed évvel növelése
2.1.1.
Kompenzációként a 65 és 70 év közöttiek teljes jövedelemadó
mentességet élvezhetnének
2.1.2.
A nyugdíjkorhatár kezdeti megemelésétől számított
huszonötödik évben a rendszer fogadhatná utolsó
kedvezményezetteit, akik ekkor 76 ¼ évesek lennének. Ekkorra
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

mindenkinek lehetősége lesz 25 éven át takarékoskodnia a
nyugdíjba vonulására 76 ¼ évesen.
2.2. Nyugdíj vásárlóerejének befagyasztása.
2.3. Özvegyi nyugdíj megszüntetése.
2.4. Magánnyugdíjpénztárak megszüntetése.
2.5. Állami nyugdíj átalakítása
2.5.1.
Ne függjön a gyerekek számától
2.5.2.
Legyen arányos a befizetett adóval [tehát töröljük el a 20 éves
küszöböt]
2.5.3.
Ne az utolsó időszak alapján számítódjon.
2.6. Szovjet-magyar szerződés felmondása
Munkanélküli segély megszüntetése.
Segélyek átalakítása
Egészségügyi szolgáltatások privatizálása
5.1. A sürgősségi ellátás kivételével.
5.2. Gyógyszertámogatás átalakítása
Felsőoktatás ingyenességének megszüntetése (ha nem tudja kifizetni akkor
később kell törlesztenie)
A dékánokat rektorokat - a tanári kar az öregdiákok, és az aktív diákok
szavazzák meg együttesen!
Megélhetési jószágok [étel, lakás, fűtés] ártámogatásának elvetése
Az állam ösztönözze a személyes felelősséget
9.1. A takarékosságot
9.1.1.
Lakás-takarék rendszer megszüntetése
9.1.2.
Tartós befektetési adókedvezmény megszüntetése
9.2. Tanulást [pl. ösztöndíjjal]
Gyerek támogatás megszüntetése
10.1.
CSOK megszüntetése
10.2.
GYES megszüntetése
10.3.
GYED megszüntetése
10.4.
Iskola állami támogatásának megszüntetése
10.5.
Óvoda állami támogatásának megszüntetése
10.6.
Egészségügyi ellátás állami támogatásának megszüntetése
EU pénzek
11.1.
Megszüntetése.
11.2.
elosztását semmilyen központi bizottság ne befolyásolja - hogyan
legyen? A pályázatok elbírálását cégekre kellene bízni akik évente le
lennének cserélve.
Szociális támogatások megszüntetésének menete:
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12.2.

12.3.

minden egészséges felnőtt illetve 14 éven felüli számára évente 10
százalékkal csökkentenénk a támogatások mértékét
A 14 éven aluliak számára folyósított támogatásokat úgy lehetne
fokozatosan kivezetni, hogy a törvény életbe lépésétől számított egy
év után született gyerekek számára már nem járnának a támogatások.
A szociális juttatások fokozatos csökkentése időt hagyna arra, hogy
privát segélyszervezetek alakulhassanak segítséget nyújtani olyan
egyéneknek, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe.

JOG
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Szerzői jog megszüntetése.
Szabadalom
2.1. Megszüntetés.
2.2. Adóztatás.
2.3. Érvénytelenítés esetén : büntetés + az érvénytelenítés költségének
megtéríttetése.
Kábszer
3.1. Engedélyezés.
3.2. Fogyasztás, birtoklás engedélyezése.
3.3. Enyhe változatokra vonatkozva [például marihuana]
3.4. Tiltásról különadóztatásra váltás.
Házasodás szabadsága
4.1. Egyneműek is
4.2. > 2 is [“poligámia”]
4.3. Válás utáni tartási kötelezettség megszüntetése
Ünnepnapok, hétvégék eltörlése
Felmenők felé való tartási [“öregtartási”] kötelezettség megszüntetése
Egyenlő bánásmód kényszerének megszüntetése
Szexmunka engedélyezése.
Ruházkodási kötelezettség megszüntetése.
Szoptatás nyilvánosan, közterületen - engedjük
Autóvezetői jogosítvány megszerzésének könnyítése
11.1.
Elméleti oktatás kötelezőségének megszüntetése
11.2.
Gyakorlati oktatás kötelezőségének megszüntetése
11.3.
Elsősegély tanfolyam kötelezőségének megszüntetése
11.4.
Elsősegély vizsga kötelezőségének megszüntetése
Halálbüntetés elvetése
Hivatalos személy elleni erőszak többlet büntetésének elvetése
Önvédelem
14.1.
Gázfegyver általános engedély kötelezettségének ellenzése
7
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Kések nyitásgyorsítása legyen szabad
14.3.
Fegyverviselés
14.3.1.
Engedélyezés
14.3.2.
Csak védekezésre való [nem-automata, marok fegyverek]
esetében.
14.3.3.
A fegyverekre fekete doboz felszerelése. Egyebekben
korlátozás nélkül tartható az alkotmány védelmére személyes
mennyiség amely nem teszi lehetővé magánhadsereg
felszerelését.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

KULTÚRA
1.

Politikusi minősítő rendszer kialakítása
Képviselői mentelmi jog megszüntetés
Zsarolás engedése
Külföldiek föld vásárlásának engedése
Más ország katonai megszállásának népszavazáshoz kötése.
Politikuspálya - időbeli korlátozások bevezetése a vérfrissítés biztosításához.
Vagy 42 életév után nyíljanak meg a politikusi közéleti közszolgálati pályák
amely életkor a kétagyféltekés gondolkodás átlagéletkora vagy töröljék el a
18 éves határt is és lehessen bármely óvodásból politikus önkormányzati
tisztségviselő vagy miniszterelnök mert aranyos! Addig a fiatalok a
magánszférában bizonyítsanak. Kresz felülvizsgálata, a felesleges
mozgásszabadság korlátozások kigyomlálása.
Kamerás közlekedési bírságolás tiltása.
Közlekedési eszközökre kamera kötelezettség, amellyel közösségellenes
magatartás esetén jelzést kehet küldeni, és feketepontot osztani. Sok pont
esetén közlekedésbiztonsági konferencián kötelező lenne részt venni.
Közterület felügyelet megszüntetése.
Svájci Ptk., Btk. és Alkotmány és eljárásjogok teljes átvétele Big Reset-ként!
Majd azok törvényhozás útján való lassú magyarítása.

Oktatás
1.1. Alsó és közép
1.1.1.
A tankötelezettség megszüntetése
1.1.2.
Erkölcstan oktatás kötelezettségének megszüntetése
1.1.3.
Ne legyen kötelező a társadalmi munka - mindenképpen legyen
kifizetve vagy beárazva, akár másodlagos pénzben bármilyen
munka.
1.1.4.
KLIK megszüntetése
1.2. Felső
8
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2.
3.

4.

1.2.1.
Nyelvvizsga kötelezettség angollá tétele
1.2.2.
Diákhitel privatizálása
Oktatási intézmények privatizálása
Tudományos kutatás
3.1. Az állam ne támogassa.
3.2. MTA piaci alapon való átalakítása
Az állam váljon el a
4.1. sporttól
4.2. vallástól
4.3. nemzetiségtől
4.4. nemtől
4.5. szórakoztatástól
4.6. Kultúrától
4.7. Az állam váljon el az -izmusoktól is!

ÁLLAMI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Egészségügy
1.1. Hálapénz engedélyezése
2. Tömegközlekedési vállalatok privatizálása
3. Közutak privatizálása, önkormányzatosítása- közutak hidakra való felvitele.
4. Posta privatizálása
5. Személyi dokumentáció minimalizálása.
6. Rendőrség
Sheriff rendszer bevezetése, azaz választások útján 49 életévüket betöltött állampolgárok
megválasztása. Negatív szavazat is számít! Így valósulna meg a kisebbség védelme.

7.
PÉNZÜGY
1.

2.
3.
4.
5.

6.1. Gyűlölet-monitorozás ellenzése
Életpályamodell [azaz nyugdíj ígérete mostani munkabér helyett] ellenzése

Pénzügyi szolgáltatások szabaddá tétele [pénzügyi felügyelet
megszüntetése]
1.1. Deviza hitel engedélyezése.
1.2. Tartalék kötelezettség megszüntetése.
Nemzeti valuta és a bankrendszer koncessziójának megszüntetése
Kriptovaluta kereskedelem szabályozása
A fedezet nélküli pénzkibocsátás minimalizálása
Gold-standard - (semmi értelme Áron szerint, és sok libertárius is vitatja,
mindenki úgy bocsát ki likvid eszközt, ahogy akarja, szabad piac van)
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1. Önkormányzatiság helyreállítása
1.1. Adócentralizáció csökkentése, területi átcsoportosítás arányának
csökkentése.
1.2. Központi juttatások pályázati kiosztási jellegének megszüntetése
KÖRNYEZET
1. Természeti erőforrások privatizálása
2. Légszennyezés korlátozása önkormányzati- és magántulajdon jogok
szélesítésével
3. A közutak hidakra való felvitele, így a termőföld és talajvíz állatvilág szabad
áramlásának biztosítása.
4. Állam kivonulása a hulladékgazdálkodás területéről.
4.1. Szállítás
4.2. Tárolás, felhalmozás
4.3. Ami az enyém azt el is pusztíthatom elvének korlátozása.
A szemét speciális érdeklődésű emberek részére átadása, ők
hasznosítsák, újraértékesítsék.
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