


Ezt a programot lehet félrerakni, átfutni vagy elolvasni 
az elejétől a végéig. Mi ez utóbbit ajánlanánk minden-
kinek, aki valóban meg akarja ismerni a NÉP (Normális 
Élet Pártja) programját, és nem csak felületesen megí-
télni.
A másoktól kapott információkból vagy a kiragadott 
részletekből nem lehet hiteles képet alkotni.

Aki ezt a programot megismeri, annak nemcsak nyil-
vánvalóvá válik, hanem meg is érti az elmúlt évtizedek-
ben tapasztalható romlás és rombolás okait. De szán-
dékunk nem ez volt – mert ez csak a MÚLT.

A NÉP programjának igazi célja az előremutatás, a tö-
rekvés az egyre súlyosbodó általános válság megállítá-
sára, így az olvasó szembesülhet mind a JELEN, mind 
pedig a JÖVŐ kihívásaihoz elengedhetetlenül szüksé-
ges megoldásokkal is.

A programban olvasható idézetek Hamvas Bélától származnak



RENDSZERVÁLTÓ 
TÁRSADALMI PROGRAM

© 2021. Normális Élet Pártja
Minden jog fenntartva!

A dokumentum részben vagy egészben csak a forrás teljes megjelölésével
(„Normális Élet Pártjának rendszerváltó társadalmi programja”, 

röviden „a NÉP programja”) használható fel más írásos, képi vagy hanganyagban.

Postacím: 4405 Nyíregyháza, Pf.: 37 • Telefon: +36-70/262-5161
web: http://normaliselet.hu • e-mail: info@normaliselet.hu

ÍRJA MEG ÖN IS A VÉLEMÉNYÉT!

A dokumentum szabadon terjeszthető, de csak módosítások nélkül.
Az interneten a http://normaliselet.hu honlapon érhető el.
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A NÉP
PROGRESSZÍV ÉS FELELŐS TÁRSADALMI PROGRAMJA

NÉP – A felelősen gondolkodók pártja

A káosz megelőzése, a feje tetejére állt világ rendjének visszaállítása, a fenn-
tartható fejlődés megvalósításának szándéka, az emberi lét értelmének visz-
szaadása és ezek megőrzése: ez a NÉP célkitűzése.

A világtörténelem újabb fordulópont felé halad. Rövidesen országok, hatalmak fog-
nak felemelkedni és eltűnni. Az emberiségnek gyökeresen újra kell gondolnia 
az egymással, a világgal és a természettel való viszonyát. 
Nem lehet többé korlátlan pazarlást folytatni, nem élhetnek tovább az elmúlt két 
évszázad bukott ideológiái, és azok örökségét, maradványait is el kell takarítani, mi-
előtt jelenünk és jövőnk egyaránt belefullad – képletesen és szó szerinti értelemben 
egyaránt.

Bolygónk egészségügyi, gazdasági és ökológiai katasztrófát él át – nem pedig 
fog átélni, ahogyan azt évtizedek óta halljuk. Ez már jelenidő! Csupán néhány év 
kell ahhoz, hogy az eddigi kényelmes és nyugodt életet biztosító Föld katasztrófális 
események helyszíne legyen.
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A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJÁNAK PROGRAMJA - BEVEZETŐ

Ehhez az állapothoz mindenhol, így Magyarországon is bizonyos társadalmi jelen-
ségek vezettek. Ennek vizsgálatánál három kérdést kell feltenni:

 1. Állapotfelmérés: Hol tartunk most?
 2. A probléma hátterének feltárása: Hogyan jutottunk el idáig?
 3. A probléma megoldása: Hogyan tovább?

A NÉP e három kérdésen keresztül arra kíván megoldást mutatni, miként érheti 
el Magyarország, hogy a közeljövő globális eseményei közepette megtarthassa 
önállóságát, életképességét, kincseit és erőforrásait.

NÉP – Az élet pártján

Számunkra első és legfontosabb helyen az ember és az emberi élet védelme 
áll – korra, nemre, fajra, vallásra, nemzetiségre, világnézetre és társadalmi ho-
vatartozásra való tekintet nélkül!

A NÉP a haladás jegyében bármely társadalmi réteg, valamennyi korosztálya 
számára megoldást kínál progresszív és felelős programjának köszönhetően. 
Programunk a III. évezred elvárásaihoz alkalmazkodva a józan észt és a fejlődést 
képviseli az emberi tényezők maximális figyelembevételével.

Meglátásunk szerint az emberiség eljutott az önként vállalt modernkori rab-
szolgaság állapotába. Olyan időszakban élünk, amelyben a világ – a természet és 
az emberiség – csodálatos értékeinek jelentőségét felülmúlja a pénz utáni hajsza, 
aminek jegyében mindenáron és mindenkin átgázolva folyik az egyre elkeseredet-
tebb harc.

A megoldást az ideológiai, vallási, faji, érzelmi és anyagi befolyásoktól füg-
getlen, gondolkodni és cselekedni is tudó ember jelentheti!

„A világ olyan, amilyen, soha nem volt tökéletes. 
De hogy részt veszünk-e a létrontásban vagy nem, 
az már teljesen tőlünk függ.”
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Mára mindenki beláthatta, hogy a „hagyományos” pártok képtelenek a kicsinyes 
és egyéni érdekeiken felülemelkedve a többség és az ország érdekét, valamint a 
természeti törvényeket figyelembe véve tenni a dolgukat. Ezért sem várhatunk to-
vább: meg kell akadályozni a szűklátókörűségükből eredő pusztítást, és véget 
kell vetni annak, hogy az önérdek megelőzze a közösség érdekeit.

A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA A RÉGMÚLT HAGYOMÁNYAIT ÉS ÉRTÉKEIT TISZTELETBEN 

TARTJA, DE ÓRIÁSI FELELŐSSÉGÉRZETTEL BÍR A JÖVŐVEL KAPCSOLATBAN. 

Nem hagyományos értelemben akar politizálni, hanem a történelmi tapasztalatok birto-
kában egy eljövendő új – a III. évezred kihívásainak mindenben megfelelő, ezáltal élhető, a 
gazdasági és környezeti katasztrófákra is megoldást hozó, ezért fenntartható – emberköz-
pontú és ökologikus társadalmi modellt kíván létrehozni Magyarországon.

Hazánkban a „rendszerváltás” nem hozta meg az elvárt gazdasági és politikai előrelé-
pést, hisz azóta a termelés átalakult, iparágak tűntek el, jöttek mások, a pártállam 40 
évig tartó diktatúráját pedig a pártok államának nevezhető autokrata rezsim váltotta fel.
Ennek köszönhetően egy olyan „demokráciában” élünk, 
• ahol jószerivel az igazság csupán egy szolgáltatás lett (aki többet ad érte, azé lesz) 
• ahol a korrupció ellen a legkorruptabbaktól várjuk a megoldást (a józan ítélőképesség 
hiánya), 
• ahol az államot terheli a felelősség az egészségügy szétveréséért. 
• ahol az számít ellenségnek, akinek van bátorsága az állammal szembeszállni (kettős 
mérce), 
• ahol a média korlátlan úr, melynek következtében a társadalom egyre jelentősebb ré-
sze süllyed a funkcionális analfabéták szintjére, és naívan hagyja, hogy programozzák és 
tematizálják a gondolatait.

NÉP – a „pártellenes párt”

A Normális Élet Pártját az különbözteti meg a politikai szervezetekől, hogy céltudatosan 
és az önös érdeket figyelmen kívül hagyva törekszik a megoldásokra. 
Ezt igazolja az egyik egyedülálló rendezőelve és ésszerű feltétele, hogy a párt 
képviselőjelöltjei független, civil személyek és szakemberek, így kerülve el a ma-
napság jól érzékelhető belterjes pártpolitizálást a társadalom, illetve a választók képvi-
selete helyett.
A Normális Élet Pártját bátran nevezhetjük pártellenes pártnak. Pártellenes alapvetően 
azért, mert azt vallja, amit már Széchenyi István is megmondott: „A pártoskodás a nem-
zet megrontója.” Ehhez nincs mit hozzáfűzni, mindenki a saját bőrén érzi.
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Mi nem szeretjük a pártokat, és el is utasítjuk őket, amibe nemcsak az elmúlt néhány 
évtizedben általuk véghezvitt rombolás, hanem a történelem brutális „eredményeiből” 
leszűrt megdöbbentő tapasztalatok is közrejátszanak.
Csupán azért nevezzük pártnak magunkat, mert a jogszabályok megkövetelik ezt, ha a 
megszokott választási színjátékba be akarunk avatkozni.

Mi nem pártot, hanem országot akarunk építeni, amelynek szükséges feltétele az, 
hogy a Normális Élet Pártja létezzen. De csak ennyi, mert a szerepe nem más, mint 
egy katalizátoré, amely a megfelelő pillanatban (az elérendő cél érdekében) a szük-
ségszerű folyamatok elindítására és erősítésére hivatott – mely folyamatokat végered-
ményben majd a társadalom, maguk az emberek fogják véghezvinni. 

Mi senkitől nem függünk, hanem gőzerővel dolgozunk, hogy megvalósítsuk a minden-
ki által régóta várt változásokat, és közben megtaláljuk azokat az embereket is, akiknek 
ereje, tudása, fizikai vagy szellemi jelenléte ehhez mindenképpen szükséges. Türelme-
sen vártuk a megfelelő pillanatot, amikor a nyilvánosság előtti megjelenésünk 
már visszafordíthatatlan és megállíthatatlan folyamatokat indít el.
Eredményességünk titka egyáltalán nem különleges: megtanultunk csendben, vissza-
fogottan dolgozva az előttünk álló óriási feladatra koncentrálni, és hathatósan építkez-
ve felkészülni a „nagy feladat” végrehajtására, amihez most elérkezett az idő.

A Normális Élet Pártja a tisztánlátás eszközével, valamint a józan ész használa-
tával igyekszik a társadalom számára erkölcsileg és emberileg is elfogadható 
utat mutatni a III. évezred első negyedének válságos időszakából való kilába-
láshoz, különös tekintettel a vírusdiktatúra megszüntetésére.

Érdekek helyett értékek

Feladataink közé tartozik az is, hogy véget vessünk a parlamenti pártok közös 
átverés-showjának és kerüljön helyére a politika. A parlamenti demokráciának a va-
lóságban is a közös társadalmi érdekeket kell szolgálnia!

Annak érdekében, hogy pontosan megértsék a NÉP programját, ismertetjük a világnéze-
tünk alapjait. 
Mi nem ideológiákat gyártunk a tevékenységünk megmagyarázására, hanem 
figyeljük a világ történéseit, és a látottakat megértve, a tapasztalatokat összegezve 
alakítjuk ki nézeteinket az emberi lét társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatai-
val szoros összefüggésben. 
Egyidejűleg fenntartjuk a jogot, hogy a valóság változásával együtt módosítsuk a 
megoldási javaslatainkat.
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1.  ALAPVETÉSEK

Minden program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, és minden program 
feltételez egy alapvető szemléletet is, ami összességében meghatározza a lényeges 
folyamatok irányát. 
Azért dolgozunk, hogy ne az eddig megszokott módon, valami ellen szavazzanak az 
emberek egy választáson, hanem hogy végre valamiért tegyék ezt. Elérkezett az idő 
ahhoz, hogy a társadalom is nyertes legyen egy választás után, ne csak egy párt és a 
klientúrája!

Általános célunk: Az emberek egészségének, a Kárpát-medence ökoszisztémájának, 
a magyar társadalom és kultúra szellemiségének, valamint hazánk gazdasági adott-
ságainak megfelelő, ésszerűen felépített, a nemzet túlélése és felemelkedése 
szempontjából hatékony, de emellett bármiféle politikai, gazdasági vagy fizikai erő-
szakkal szemben is védekezni tudó Magyarország megteremtése.

A célunkhoz vezető út alapelvei a következők

•  Magyarország a magyar nemzet hazája.
Magyarnak lenni nem vallás és nem is genetikai meghatározás, hanem hit, hűség és 
elkötelezettség, valamint az anyanyelvünk ismerete, mert hiába beszél magyarul az, 
aki csak lakcímnek tekinti a hazáját.
Magyarnak lenni annyit tesz: a magyar nemzet sorsközösségének tagjaként, 
annak érdekében élni és tevékenykedni.
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•   Külpolitikai célunk: 
A magyar nemzet egészét magába foglaló, jelenlegi határainkon átívelő nemzeti egy-
ség létrehozása, mellyel megoldódhat végre a trianoni katasztrófa, a világháború miatt 
és az 1956-ban bekövetkező események során elvesztett nemzettársainkkal való szoros 
kapcsolat kiépítése.  Támogatjuk az elszakított országrészekben élő honfitársaink szülő-
földjükön való megmaradását és autonómiatörekvéseit, de nem kívánunk semmilyen 
erőszakos határrevíziót.
Úgy gondoljuk, hogy az  Európai Unió mellett a környező országokkal egy más jel-
legű, a közép- és kelet-európai viszonyoknak sokkal jobban megfelelő gazdasági, 
kereskedelmi és kölcsönös segítségnyújtási szövetséget kell kötni.
Álláspontunk szerint a külpolitikában Magyarországnak más államokkal szemben egyen-
jogú félként szükséges fellépnie, a saját érdekeit pedig markánsan kell képviselnie.

•  Belpolitikai célunk: 
Állampolgári jogot Magyarországon csak az gyakorolhasson, aki a magyar sorsközös-
ség tagjaként, annak jogait és kötelezettségeit esküvel is felvállalva cselekszik hazája 
és a nemzet boldogulásáért.  Saját állampolgáraink érdekei – minden más országhoz 
hasonlóan – nálunk is élvezzenek elsőbbséget. Ennek érdekében mielőbbi alkotmány-
reformot kell végrehajtani. Kívánatosnak tartjuk az igazságszolgáltatásba vetett 
bizalom elvesztése miatt a törvénykezés teljes megreformálását. Legyen a bíróság 
ismét a hatalomtól független és autonóm! A megújult  jogrendet konszenzus alapján 
alakítsa ki és fogadja el a társadalom, amit ezt követően a bíróság hivatott betartatni.

•  Gazdaságpolitikai alapelv: 
A nemzetgazdaság elsődleges célja a társadalmi szükségletek fedezése legyen, és nem 
a nyereség korlátlan hajszolása. A nemzetgazdaságot nem szabad a multinacionális 
cégek és külföldi befektetők pénzügyi-gazdasági hatalmának alávetni, ugyanak-
kor támogatjuk az életképes helyi vállalkozások fejlesztését, hogy piaci alapokon 
versenyképessé váljanak.

•  Pénzügyi alapelv: 
A pénzügyi területeken törekszünk a piaci verseny és az állami szabályozási folyama-
tok egyensúlyára, melyek viszonyának változása jogi és közgazdasági elemzések 
sorát teszi szükségessé.
 
•  Szociálpolitikai alapelv: 
A legfőbb irányelv az általános jólét megteremtése. Meg kell értetnünk minden-
kivel, hogy csak a nemzet öntudatára és a társadalmi igazságosságra alapozott „Nor-
mális politika” viheti sikerre Magyarország céljait és érdekeit. 
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2. MEZŐGAZDASÁGI PROGRAMUNK

A Normális Élet Pártja arra törekszik, hogy a magyar mezőgazdaság maximáli-
san ki tudja használni az ország kedvező természeti adottságait. 
Magyarország jelenleg a létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek jelentős és egyre 
növekvő részét külföldi behozatalból fedezi. Támogatjuk, hogy a gazdálkodók gya-
rapítsák tudásukat és a lehető leginnovatívabb módon termeljenek minél több, az 
egészség megőrzésére alkalmas optimális tápanyagtartalmú élelmiszert, ami a hazai 
ellátás mellett export bevételhez is juttathatja az országot. 

A hazai mezőgazdaság teljesítményének és színvonalának emelése létkérdés. 
Mindemellett a jelentős vásárlóerővel rendelkező vidéki lakosság ennek következtében 
a piac más résztvevői számára is egyre  fontosabb fogyasztójává válik.

Egy erős, a csökkenő népesség mellett is számbeli arányát megtartó mezőgazda-
sági réteg az igazi rendszerváltás, a „Normális Élet” egyik pillére lehet.

A jelenlegi politikai-gazdasági elit mezőgazdasági politikája az agráriumban dol-
gozók érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyja.
Ennek társadalmi hatásaira már az a közismert jelenség is rámutat, hogy évek során a 
„paraszt” szó gyakorlatilag sértéssé vált. Ma Magyarországon leértékelik a földművelők 
gazdasági, nemzetstratégiai és szó szerinti biológiai szerepét. 
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A NÉP a magyar mezőgazdaság érdekeit szem előtt tartó földpolitikát kíván foly-
tatni.  Új alapokra építve fel kell támasztani az egykor magas színvonalú élelmiszer- 
és konzervipart, hiszen egy-egy nagyobb üzem akár száz kilométeres körzetben is 
biztosítja a termelők megélhetését. Különösen támogatjuk azokat a gazdálkodókat, 
akik a tradicionális szokások továbbfejlesztésével, az ipari módszerek és a vegyszerek 
használata nélkül építenek fel fenntartható gazdaságokat és termelői közösségeket.

A mezőgazdaság ideális szerkezete álláspontunk szerint az úgynevezett szimbio-
gazdasági modell lenne, amelynek lényege, hogy az egyes kistermelői szervezetek, fal-
vak, egyéni földtulajdonosok egymásra támaszkodva, egymás között intenzív kapcsolatot 
kiépítve kölcsönösen segítik egymást. 

Földpolitikánk alapvető irányelvei a következők:

•   A magyar nemzet által birtokolt és védett föld elsősorban a magyar nemzet fenn-
maradását és létfenntartását szolgálja. A tulajdonosok ennek szellemében műveljék 
földjeiket, és a magyar önellátás megvalósítására kell törekedni. 

•  Földtulajdonhoz csak született magyar állampolgárok juthassanak. Szorgalmazni 
kell a külföldiek által birtokolt földek visszavételét.

•   Törekedni kell a Kárpát-medence ökoszisztémáját veszélyeztető állat- és növényfa-
jok, génmanipulált fajok, valamint a környezetre káros anyagok kiszorítására.

•   A nem mezőgazdasági célú beruházások esetén törekedni kell a termőföldek, 
az erdők és más természeti értékek kímélésére.
Meg kell akadályozni a termőföldek művelés alól való indokolatlan kivonását, és más célú 
hasznosítását csakis közérdekből lehet engedélyezni.

A vidék elnéptelenedésének megállítása:

Mindenki által ismert jelenség a vidék elöregedése, elnéptelenedése. E folyamat-
nak nagyon fontos megálljt parancsolni, hiszen ki műveli a termőföldet, ha a lakos-
ság elfogy? Így a vidéki lakosság kulturális és gazdasági felemelkedése elengedhe-
tetlen.

•   A vidéki lakosság terheinek enyhítése érdekében azonnali intézkedésekre van szük-
ség. (Adópolitikai könnyítések, kedvező banki hitelek, stb.) 
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• A termelői- és értékesítési szövetkezetek legyenek jogosultak kiemelt támogatások 
igénylésére.

• Törekszünk a termelői piacok országos hálózatának kiépítésére, ahol az őstermelők in-
gyenes megjelenési lehetőséget kaphatnak.

• A Kert-Magyarország program indítása mellett preferáljuk a rövid élelmiszerláncok 
kialakítását.

•  Céltudatos fogyasztói tájékoztató munkával kell támogatni a hazai termelést.  

•  Az agráriumban dolgozók élet- és lakáskörülményeinek fokozatos javulása a me-
zőgazdaság helyzetének rendeződésével párhuzamosan be kell következzen.

•  A vidéki, falusi életmód újbóli felvirágoztatásának egyik alapfeltétele a mezőgazda-
sági kultúra társadalmi szerepének, a földművelésnek mint életformának az átértékelése, 
újragondolása és népszerűsítése. 

•  Folytatni kell a falufejlesztési népjóléti programot, amely főként a hazai ökogazdaságok 
lehetőségeire épít. 

•  Elsődleges cél az elszegényedett falusi lakosság életfeltételeinek javítása, önkéntes 
alapon működő, ingyenes és képességfejlesztő gyakorlati oktatással. 

A földművelők válsága csak egy része az egész magyar nép válságának. Botorság azt hin-
ni, hogy egyetlen társadalmi-munkavállalói réteg is kiválhatna a nemzet egészéből, és kü-
lön sorsa lenne. 
A vidék és a főváros évtizedek óta tartó egymás ellen uszítása olyan kulturális bűn-
cselekmény,  amit a következményeivel együtt szintén fel kell számolni. Ezt egyebek 
között komoly kormányzati oktató-nevelő munka révén érhetjük el, mert ez kiegészíti a 
kölcsönös érdekek elismerésén alapuló együttműködést. 

„Az aranykor nem történeti korszak, hanem állapot, 
és ezért minden időben jelen van; csak attól függ, 
hogy van-e valaki, aki megvalósítja.”
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3. IPAR ÉS GAZDASÁG 

Magyarország komoly nemzeti ipari kultúrával rendelkezik, ennek ellenére napja-
inkra a magyar gazdaság nagy részét pár tucat külföldi érdekeltségű cég birtokolja, va-
lamint a politika kegyeltjei és strómanjai. Ráadásul ezek hihetetlen mértékű adókedvez-
ményeket, kormányszintű protekciót, támogatást és sok esetben törvények felettiséget 
is élveznek. A titkosított stratégiai megállapodások rögzítik ezeket, melyek tartalmát 
csak találgatni tudjuk. Ezek átláthatóvá tétele közérdek!

Minden gazdasági területen tombol a korrupció, és az állam pénzét mértékteke-
nül pazarolják és szórják a döntéshozók. Ezek és az újabbnál újabb ügyek továbbra 
is mérgezni fogják a magyar társadalom mindennapi életét, hacsak nem változtatunk a 
politikai és a gazdasági szemléleten.

Kiemelt célunk a magukat ellátni képesek negatív diszkriminációjának megszün-
tetése, a hazai vállalkozók kiemelt kedvezményekben részesítése és a vállalkozói kedv 
felélesztése.
Egyesületek, alapítványok, különböző érdekcsoportok, szakmai-, alkalmazotti-, hivatali 
szervezetek, takarékpénztári-, kisnyugdíjas érdekképviseletek, védegyletek, ipar-testü-

„Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kér-
désedre, nem azt jelenti, hogy az a válasz nem léte-
zik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget.”
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letek, szakszervezetek, földműves szövetkezetek, klubok és megannyi más egyéni szer-
veződés próbál – egyébként alapjaiban véve jószándékúan – a maga igazának érvényt 
szerezni. Próbálkozásuk legtöbbször hiábavaló, mert  gyengék a társadalom egészére 
pozitív hatást gyakorolni képes szervező erők és intézkedések.

A nyilvánosság erejével lépünk fel a tiszta közbeszerzésekért, és társadalmi 
egyeztetés keretében határozzuk meg a hosszútávú nemzeti célokat.

• Programunkban a hazai kis- és közepes vállalkozások kiemelt figyelmet kapnak. 
Bár elismerjük a nemzetközi nagyvállalatok szerepét a magyar gazdaság fejlesztésé-
ben és velük kiegyensúlyozott együttműködésre törekszünk, de a kivételezésnek vé-
get kell vetni.

• Hangsúlyozottan támogatjuk a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását és 
megváltoztatjuk a „rabszolgatörvényként” elhíresült munka törvénykönyvét. Helyreál-
lítjuk a sztrájkjogot és megvalósítjuk az  „egyenlő munkáért egyenlő bér” gyakorlatát. 

• Támogatjuk a szakszervezetek megerősítését, hogy megfelelő módon képvisel-
hessék a dolgozókat.

• Visszaállítjuk az önálló környezetvédelmi hatóságot és érvényt szerzünk a megfelelő 
előírások betartásának a gazdaság minden szereplőjének esetében. 

• A hazai és uniós támogatások elosztását nyilvános pályázati rendszer keretében 
oldjuk meg a korrupció megszüntetése érdekében.

• Folyamatos párbeszédet alakítunk ki a bankszektor, a biztosító társaságok és az 
egyéb pénzügyi struktúrák szereplőivel, hogy az érdekek egyeztetése mentén az 
optimális adó- és kamatrendszer irányába mozdulhassunk el. 

• Célunk, hogy az állami bürokrácia visszaszorításával olcsóbbá tegyük a magyar 
államigazgatás működését, ezzel is csökkentve a gazdasági élet szereplőinek admi-
nisztratív- és adóterheit. 

• Ésszerű mértékig szükséges csökkenteni Magyarország energiafüggőségét. 
Ugyanakkor minimálisra kell redukálni a hagyományos fosszilis energiahordozók 
használatát. 
A megújuló energiaforrások alkalmazása mellett támogatni és bevezetni kívánjuk 
az új típusú, úgynevezett „zöld” technológiai és energetikai megoldásokat, mint 
a III. évezred csúcstechnológiáit, előnyben részesítve a hazai fejlesztők és feltalálók 
versenyképes ötleteinek gyümölcsei.
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4. KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelem olyan közös ügy, amit nem szabad politikai célok szolgá-
latába állítani. Éppen ellenkezőleg: a politikának kellene a környezetvédelem 
céljait szolgálni, és az ehhez szükséges eszközöket és megoldásokat biztosítani.

MEGGYŐZŐDÉSÜNK, HOGY A KÖRNYEZETVÉDELEM AZ EMBERISÉG ELŐTT ÁLLÓ LEGNAGYOBB 
KIHÍVÁS, AZ ÉLHETŐ ÉS EGÉSZSÉGES ÉLET MEGTEREMTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN. EGÉSZSÉGES 

KÖRNYEZET (LEVEGŐ, TALAJ, IVÓVÍZ, ÉLELEM, STB.) NÉLKÜL NINCS EGÉSZSÉGES ÉLET! 

A mai folyamatokat már a XX. század közepén felismerték, de az ipari termelés ér-
dekei miatt ezekkel csak minimálisan törődtek. A legborzasztóbb környezetszeny-
nyezés exportálása Afrikába, Ázsiába és a szemét tengerbe öntése csak ideiglenes, 
látszatmegoldást eredményezett a „fejlett” országokban - beleértve hazánkat is. 

A kollektív túlélést a folyamatok megértése és azok lényegének megragadása 
jelenti. 

Két szempontrendszer látszik a világban: az egyik a technokrata megközelítés, 
hogy ipari módszerekkel majd kifejlesztjük a megoldást a természetet legyűrve, ki-
igazítva és megregulázva (ezt képviseli az ENSZ égisze alatt tartott klíma értekezle-
tek sorozata). 
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Ezzel szemben áll az a ma még kisebbség álláspont, amely azt vallja, hogy az ember 
része a természetnek, tehát a természet keretei között kell helyreállítani a megsé-
rült környezetet. Ennek az irányzatnak a képviselői a gyakorlatban bizonyítják nap, 
mint nap a megközelítésük eredményességét. Ez utóbbi irányzatot kívánjuk kép-
viselni Magyarországon. 
A fenti folyamatot természetesen sokirányú intézkedésekkel lehet segíteni és ki-
egészíteni (pl. vegyszermentes mezőgazdaság, a magyar lakásállomány energiata-
karékos felújításával, a felhasznált anyagok újrahasznosításával, stb.). Csupán áb-
rándokat kergetünk például arról, hogy az erdőket puszta jóindulatból nem fogják 
kivágni, ha közben nem állítunk szilárd gazdasági akadályt a környezetet pusztító, 
és büntetőjogi szankciókat más környezetkárosító és -szennyezők cégek elé is.

Szomorú tény, hogy a környezetvédelem rendkívül fontos és halaszthatatlan 
ügyét bizonyos gazdasági és politikai hatalmi körök megpróbálják kisajátítani.
Ezért tartjuk szükségesnek, hogy alakuljon egy önálló környezetvédelmi hatóság 
és ezen a területen követnénk leginkább a „gondolkozz globálisan – cselekedj loká-
lisan” elvet, felhasználva a legjobb nemzetközi példákat és a helyi megoldásokat. 

A Normális Élet Pártja egy emberközpontú ökologikus rendszert kíván felé-
píteni. Az élet minden területén a természettel, a világ természetes működésével, 
valamint az emberi lét szabályaival összhangban működő országot és világot sze-
retnénk. 

• Magyarországon a jelenlegi szabályozások akadályozzák a valóban környezetba-
rát energiafelhasználást és az ilyen energiahordozók meghonosítását. A nemzetkö-
zi eredményeket és tapasztalatokat tanulmányozva alakítanánk ki azt az egészsé-
ges és optimális energiabiztosítási rendszert, ami megfelelő biztonságot ad a 
környezeti terhelés csökkentése mellett.

• Meg kell reformálni a városok tömegközlekedési rendszerét, zéró emissziós jár-
műparkot kell forgalomba állítani, és ezt mindenki számára ingyenessé kell tenni.

• Jelentős hazai tudásbázis épült ki az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságban alkal-
mazható ember- és környezetbarát technológiai megoldások terén is, melyekkel 
nemcsak a vegyszermentes gazdálkodás kívánatos és piacképes alkalmazása válik el-
érhetővé, hanem a terméshozamok növelése és a termőföldek minőségének javítása 
mellett a vízszükséglet optimális megoldása is, elkerülve ezzel a Kárpát-medence elsi-
vatagosodását. Mielőbb alkalmazni kellene ezeket a gyarlatban is.

„Az életnek nem célja, hanem értelme van.”
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•  Kerékpárt mindenkinek és kerékpárutat mindenhová, vidéken is!
A gyors, környezetbarát és biztonságos városi közlekedés érdekében fokoznánk a 
kerékpárutak építésének ütemét, hogy ez a legkörnyezetbarátabb közlekedési esz-
köz visszakapja a hajdan volt megbecsült helyét a mindennapjainkban. Minden 
családnak alanyi jogon legalább egy kerékpárja legyen, amit adójóváírással 
finanszírozna az állam. Emellett minden állampolgár számára biztosítjuk az ingye-
nes KRESZ oktatást.

• Az állatkínzást súlyos büntetéssel sújtanánk. Ez is egy olyan terület, ahol felvi-
lágosító kampányra van szükség, hogy az emberek megértsék, az állatok a védel-
münkre szoruló élőlények.

•  A nagyüzemi állattartást vissza kell szorítani, mert súlyos környezeti károkkal 
jár. Az egészségtelen körülmények között tartott állatoknak rengeteg antibiotiku-
mot és más szert adnak, hogy ne kapják el a fertőző betegségeket. Így a gyógyszer 
maradványok a húskészítmények fogyasztóinak asztalára is odakerülnek.
Mivel a kórokozók évről évre ellenállóbbakká válnak, az ipar egyre erősebb szerek-
kel kísérletezik, mígnem elérjük a védekezés határát, és óriási járványok törhetnek 
ki a felhasznált kémiai anyagok előre nem látott hatásainak következtében. A fele-
lőtlen állatgyógyászat kihat a humán gyógyászatra is!

•  MAGYARORSZÁGOT MEG KELL VÉDENI A GÉNMANIPULÁLT NÖVÉNYEK BEHOZATALÁTÓL. 
A GÉNMANIPULÁCIÓ BÁRMINEMŰ ALKALMAZÁSÁT TELJESSÉGGEL ELUTASÍTJUK. A 
GÉNMANIPULÁLT NÖVÉNYEKET MÉG TAKARMÁNYOZÁSI CÉLRA SE LEHESSEN FELHASZNÁLNI.

• A Normális Élet Pártja nem utasítja el teljességgel a hagyományos atomener-
gia használatát, bár azt fokozott veszélyessége miatt nem tekinti ideális meg-
oldásnak. Magyarország súlyos energiafüggőségének enyhítése érdekében erre 
átmenetileg még szükség van, de egy új típusú atomenergia hasznosítási módszer 
kidolgozását javasoljuk, amivel jelentősen hozzá tudunk járulni az ország energia-
igényének fedezéséhez. 

• Támogatjuk a környezetbarát technológiákra épülő járművek fejlesztését és 
üzemeltetését.  Egyúttal ösztönöznénk az ilyen járművek magyarországi gyártásá-
nak beindítását is. A gépjárműveket sújtó adókat főleg a károsanyag-kibocsátásra 
alapoznánk. 

• Továbbfejlesztjük a nyersanyag-újrahasznosítás rendszerét, és folyamatos 
felvilágosító tevékenység folytatását tervezzük a szelektív hulladékgyűjtés fontos-
ságának hangsúlyozása érdekében.  A  „hulladékszigetek” helyett kilós átvevőhelye-
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ket állítanánk fel, ahol a szétválogatott és újra feldolgozható hulladékokért tisztes 
összeg járna a leadónak.

• A hulladékok mennyiségét minimálisra kell csökkenteni az újrahasznosítás-
sal, a fennmaradó rész esetében pedig előnyben kell részesíteni a korszerű filte-
rekkel ellátott hulladékégető művekben való ártalmatlanítást. Hosszútávon 
pedig meg kell szüntetni a szemét elégetését és a föld alá temetését ewgyaránt.

•  Folyóink vidékét évről évre árvíz és belvíz sújtja. Katasztrófavédelemnek nevezik 
az ez ellen való védekezést, a gátépítéssel, pedig valójában is szó szerinti tartalmat 
adnak neki: a katasztrófa védelmét látják el. Át kell gondolni és újra kell szabá-
lyozni folyóinkat, mert a XIX. században a természetes élőkörnyezet figyelmen kí-
vül hagyásával gátak közé szorított Tisza és mellékfolyói áradása létfontosságú az 
Alföld termőtalajának táplálása szempontjából.
Szó sincs persze arról, hogy lebontsuk a gátakat és szabad utat engedjünk az árvíznek.  
Meg kell találjuk az optimális megoldást arra, hogy a folyókon lezúduló víztö-
meget eltároljuk a klímaváltozásból adódó vízhiány csökkentése érdekben. 

„Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdé-
sedre, nem azt jelenti, hogy az a válasz nem létezik, 
hanem azt, hogy nem kerestél még eleget.”
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5. EGÉSZSÉGÜGY

Egészségügyi programunk sarkköve az egészséges élethez való jog biztosítá-
sa minden magyar állampolgár számára. 

Évek óta látványos kísérlet zajlik a szemünk előtt, hogy az évszázados állami egész-
ségügyi rendszert magánkézbe juttassák.
A tájékozottabbak tudják, hogyan vonták ellenőrzésük alá az idegen gyógyszer-
cégek az egészségügyi piacot és hogyan kényszerítették az embereket arra, hogy 
nyakló nélkül fogyasszák a termékeiket, akár szükség van rá, akár nincs.

Az orvosok szerepe sokszor csak a receptek megírásra korlátozódik, miköz-
ben egyre kevesebbet foglalkoznak a betegségek kiváltó okaival és azok 
megszüntetésével, azaz a betegekkel való törődéssel. Mindinkább a tartós és egy-
re drágább kezelések és gyógyszerek alkalmazásában érdekeltek.
Így az egészségügy betegségiparrá vált – az üzletileg érintett gyógyszergyártók 
legnagyobb örömére.
Ennek a folyamatnak az erősödését támasztja alá a COVID-19 néven világszerte 
elindított média- és járványhisztéria, ami legkevésbé sem az emberek egészsé-
gének vagy az életének megóvásáról szól. Sokkal inkább a gyógyszeripar világszin-
tű totális hatalmát és befolyását mutatja, amin keresztül a média hathatós segítségé-
vel a különféle politikai rendszerek a szabadságjogok megnyirbálásával a hatalmuk 
korlátlan kiterjesztését vihetik véghez – különösebb társadalmi ellenállás nélkül.  
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Mindezeknek a megállítása az egyik legfontosabb feladatunk, hiszen emiatt 
már a jelenünk is veszélyben forog, nem beszélve a gyermekeink jövőjéről.

A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGET ÉS LEHETŐ-
SÉGEKET HANGSÚLYOZZA, EMELLETT PEDIG AZ EGÉSZSÉGES ÉLET-

MÓDRA HELYEZI A HANGSÚLYT.

Szükségesnek tartjuk az orvosképzés reformját, hiszen ma a tananyag már rend-
kívül hiányos a helytelen étkezés, a mezőgazdasági- és háztartási vegyszerek, az elekt-
roszmog, és a különféle orvosi beavatkozások által okozott problémák tekintetében.
Olyan pénzügyi ösztönző rendszert alakítanánk ki, ami az orvost, mint szolgálta-
tót, a hozzá forduló embereket pedig mint fogyasztókat a minőségi, hatékony és a 
mainál olcsóbb megoldások felé terelné.   Ennek a célnak rendelnénk alá az adó-
rendszer több elemét is, különös tekintettel a jó minőségű élelmiszerek alacsony 
ÁFA-kulcsára és a megfelelően kalibrált úgynevezett „chips” adóra.

A népességfogyás megakadályozásának egyik kulcsmomentuma az egészséges 
életmód széleskörű megismertetése, ezért az egészségtudatosságra való nevelést 
be kívánjuk építani az alaptantervbe. 

A NÉP az egészségügy terén a következő változásokat tartja kívánatosnak:

• Meg kell szüntetnünk a kórházak körüli panamákat! Az állami támogatással 
működő kórházak tevékenységét nyilvánossá kell tenni – pénzügyi, forgalmi és mi-
nőségi adatok tekintetében. A tőzsdei cégekhez hasonlóan negyedévente kötele-
sek lennének az adatokat közzétenni. 

• A kórházak és egyéb egészségügyi létesítmények vezetői a rájuk bízott va-
gyon tekintetében ugyanolyan felelősséggel tartozzanak, mint bármely egyéb 
vállalkozás vezetői.

• Biztosítjuk a kórházak vezetése számára az autonóm gazdálkodás feltételeit,  ami-
hez a pénzügyi kereteket egy orvos-szakmai – állampolgári képviseleti – és egészségbiz-
tosítói képviselőkből álló felügyeleti szerv biztosítaná országos, megyei és helyi szinten. 

• Biztosítjuk a szabad kórház- és orvos választást minden beteg számára.

• Számtalan olyan betegség sújtja az embereket, ami egyszerű, természetes mód-
szerekkel is gyógyítható. A Normális Élet Pártjának egészségpolitikája nagy hang-
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súlyt fektet a betegségekkel kapcsolatos okok megszüntetésére, a megelőzésre, 
a felvilágosításra és a természetes gyógymódok terjesztésére, propagálására. A 
cél, hogy csak a valóban betegek szoruljanak kórházi kezelésre, és csak a ráutaltak 
kényszerüljenek a gyógyszerek szedésére, mert ezek további egészségkárosodással is 
járhatnak, és sokszor csak a tünetek kezelésére alkalmasak, nem a gyógyításra.

• A legfőbb hangsúlyt a megelőzésre fektetjük, ennek szellemében elsősorban a 
mentálhigiénés egészségmegőrzésre törekszünk. A szervi egészségkárosodások jó 
részében kimutathatók az azokat kiváltó pszichoszomatikus okok, amelyek odafigye-
léssel és életmód korrekcióval elkerülhetők vagy visszafordíthatók.

•  Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az oltások tekintetében az önkéntessé-
get alapkövetelménynek tekintjük.

• A NÉP programjának szellemében az egészséges társadalom létrehozása és 
fenntartása a célunk, amelynek megvalósítása során a lakosság általános közér-
zete, pszichés és mentális háttere, ezáltal pedig az egészségi állapota is magától 
értetődő módon nagymértékben javulni fog.

•  A legújabb tudományos eredményeken alapuló felvilágosítást folytatunk az egészsé-
ges életmód népszerűsítésére. Támogatjuk a szabadtéri sportokat, a túraegyesülete-
ket és a tömegsportot. Felújítanánk a hetvenes évek óta elhanyagolt turistaút-hálóza-
tokat a turistaházakkal együtt. Ez a  belföldi falusi turizmusnak is új lendületet adhat. 

• Tudományos eredményekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő felvilágosító 
kampányt indítanánk a drogfogyasztás, a dohányzás és az alkoholizmus áldo-
zatai számának visszaszorítására, valamint a szenvedélybetegségek kialakulásá-
nak megelőzésére. 

•  Újraszabályoznánk a drogfogyasztók egészségügyi kezelésére vonatkozó 
szabályokat,  hogy csökkentsük a visszaélési lehetőségeket. 

• A kórházi szülés mellett születésházak létesítését is támogatjuk a nagyobb 
városokban. 

• Szorgalmazzuk a gyógyszerek reklámjainak kitíltását a nyomtatott és elektroni-
kus sajtóból, valamint a közterületi hirdetőfelületekről.

• El kívánjuk érni, hogy a gyógyszerek és az oltások mellékhatásainak közvetlen 
bejelentése egy, az e célból létrehozott, a gyógyszergyártók befolyásától mentes 
szervhez  kerül. 
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6. SZOCIÁLIS RENDSZER

A Normális Élet Pártjának nagyon fontos, hogy a társadalom tagjai ismét 
egymásra találjanak, az egymás ellen vívott értelmetlen ütközetek megszűnje-
nek, és embertársainkban ne riválist, hanem együttműködő partnert lássunk.

A manapság szociálpolitikának nevezett intézkedések sorozata valójában nem más, 
mint „kisebbségi politika”, amit leginkább az aktuális érdekek vagy a „szavazatvásár-
lás” ösztönöz. Ilyen módon – a közérdek teljes figyelmen kívül hagyásával – a pártok 
és bizonyos csoportok érdekérvényesítési politikát folytatnak, miközben fele-
lőtlenül ígérgetnek. Ráadásul úgy, hogy maximálisan tudatában vannak az ígéretek 
teljesíthetetlenségének.

 Egy ország soha sincs a tehetetlenség állapotában. Mi pedig nagyon messze 
vagyunk egy igazi válsághelyzettől. A mai magyar szociálpolitika csak kijátssza 
egymás ellen a különböző társadalmi rétegeket, az egyiknek a másik rovására ígér-
get, és eközben egymásnak uszítja őket.
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A Normális Élet Pártjának elsődleges, és ennek következtében rendkívül fon-
tos az emberközpontúság megteremtése, mert ez az egyetlen kivezető út az 
emberiség legégetőbb problémái és a környezeti kihívások megoldásának lehe-
tőségére.

LÉTBIZTONSÁG NÉLKÜL AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM SZINTE SENKIT 
NEM ÉRDEKEL.  A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA AZT KÍVÁNJA TUDATOSÍTANI MINDENKIBEN, HOGY A 
BIZTONSÁGHOZ ÉS A JÓLÉTHEZ EGYRE FONTOSABB FELTÉTEL A KÖRNYEZETI ÁRTALMAK CSÖK-

KENTÉSE, AMI VISZONYLAG KIS LÉPÉSEKBEN ÉS FOLYAMATOS MÓDOSÍTÁSOKKAL ELÉRHETŐ.

A Normális Élet Pártjának a szociálpolitika területére vonatkozó kezdeményezései 
nem egyedül a lokális vagy csak bizonyos társadalmi csoportokat érintő problé-
mákkal, hanem a nemzet egészét sújtó gondokkal foglalkoznak.

Ennek érdekében kívánjuk megteremteni a munkavállalók védelmét, a gyer-
mekvállalás anyagi lehetőségeit, és a nyugdíjasok létbiztonságát, de ugyanak-
kor felszámoljuk a szociális rendszerrel való visszaéléseket is. 
Ha van termelés, helyreáll a társadalmi biztonság, és jut elegendő pénz a nyugdíjak 
mellett a szociális kiadásokra is.

Törekszünk az alábbi célok elérésére:

• A nyugellátási rendszer nyílt áttekintése és a hosszú távon látható problémák 
megoldására alkalmas eszközök felkutatása. 

• Véget kell vetni annak az embertelen és életellenes felfogásnak, hogy egy gyer-
mek születését anyagi megfontolás és az abból való megélhetés ösztönözze a 
családszeretet és a gondoskodás felelőssége helyett.

• A nevelőszülői hálózat megbecsülésének növelése, és a feltételrendszerének 
korszerűsítése.

• A méltányos időskor feltételeinek biztosítása (senior apartmanok, a személyes 
gondoskodásra épülő hálózat kiszélesítése).

• Szociális lakásügynökség létrehozása az üresen álló magántulajdonú ingatla-
nok hasznosítása érdekében. 
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7. MÉDIA- ÉS INTERNET

A Normális Élet Pártja az internetet a III. évezred legfontosabb stratégiai, gazdasági, 
környezetvédelmi, energiatakarékossági, távközlési, kommunikációs és médiaesz-
közének, valamint közlekedés-, illetve utazáshatékonyság-javító tényezőnek tekinti.
Ezért a minél szélesebb körben való elterjesztésében vagyunk érdekeltek, amit az 
internet szolgáltatásnak az állampolgárok számára való ingyenes biztosításá-
val kívánunk elérni. 

Ennek elősegítése érdekében célul tűzzük ki, hogy minden család alanyi jogon 
kapjon számítógépet, amit adójóváírásként finanszírozunk meg, és minden 
állampolgárnak biztosítjuk ehhez az alapvető felhasználói ismeretek ingye-
nes oktatását is.
Ezáltal nagyobb teret kívánunk adni az internetes távmunka széleskörű bevezeté-
séhez, az oktatás hatékonyságának, gyorsításának és eredményességének a növe-
léséhez.

A média és a tömegtájékoztatás legalább olyan jelentőséggel bír, mint az ipar, 
a mezőgazdaság vagy a rendvédelmi szervek feletti ellenőrzés. 
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Jelenleg a médiát csupán néhány jogszabály korlátozza, és csak kirívóan súlyos ese-
tekben büntetik a nagy nyilvánosság előtti rágalmazás és becsületsértés elköveté-
sét. A szankciók viszont messze nem rendelkeznek elegendő mértékű visszatartó 
erővel a hazugságok várható politikai vagy egyéb „hasznának” fényében, és nem 
kompenzálják a társadalmi károkozást sem. Ezt leginkább a COVID-19 járványhisz-
téria során tapasztalhattuk meg.

A média gyakorlatilag korlátlanul garázdálkodhat, egymásnak ugraszthat tár-
sadalmi csoportokat, manipulációval félrevezetheti az egész országot vagy 
elkendőzhet valódi problémákat, és elhallgathat fontos eseményeket, dolgo-
kat és információkat. Mindez csupán néhány tulajdonos, újságíró vagy szerkesz-
tő-műsorvezető személyes hozzáállásán múlik, mert ők dönthetik el, kit löknek a 
sárba és kit magasztalnak fel.

A NÉP álláspontja szerint a médiát ugyanolyan szigorú szabályozás alá kell von-
ni, mint az ipart, a mezőgazdaságot vagy a kereskedelmet. Felül kell vizsgálni a je-
lenleg működő médiarendszer engedélyeit, és megvonni azoktól a társaságoktól 
a működési jogot, amelyek elítélhető módon, sorozatosan és jogerősen vétenek a 
tájékoztatás valódisága, az erkölcs és az etika ellen.

Erre a jogi keretek adottak, az más kérdés, hogy miért nem használják. Sajnálatos 
dolog ma azt látni, hogy a fősodratú médiában a népbutítás, a félretájékoztatás, az 
állandó megfélemlítés lett a legfőbb cél, mellyel párhuzamosan a tragédiák, az erő-
szak és az erkölcstelenség reklámozása folyik a negatív hírek, a lényegtelen informá-
ciók, a semmitmondó riportok és a primitív showműsorok vég nélküli sugárzásával.

A legfontosabb szempontok a korrekt tájékoztatás, az ismeretterjesztés, a tár-
sadalomnevelés és a kulturált szórakozás lehetőségei szinte teljességgel meg-
szűntek.
A közszolgálati csatornák számát bővíteni nem kívánjuk, de az jogos elvárás, hogy 
a meglévők valóban a köz szolgálatát tekintsék elsődleges feladatuknak, és ne pár-
térdekek vagy gazdasági érdekkörök befolyása legyen a meghatározó.

A NÉP megoldási javaslatai a következők:

•  A médiatörvény jelenleg is élő rendelkezéseinek komolyabban kell érvényt sze-
rezni. Nem tartható, hogy egy hamis tájékoztatás kárvallottjai évekig peres-
kedjenek az óriási pénzügyi háttérrel rendelkező médiahatalmak ellen, hogy 
végül egy fikarcnyi bocsánatkérést kapjanak valahol eldugva, vagy fél percre a ké-
pernyőn hangtalanul. 
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• A sajtópereket kiemelten és sürgősen kell tárgyalni a bíróságnak, és a most 
szokásos pár százezer forintos kártérítések helyett a beperelt médiumnak a tájékoz-
tatásban betöltött szerepének nagyságához és anyagi lehetőségeihez kell igazítani 
a kiszabott büntetést. 

• Azoktól, akik bizonyítottan és sorozatosan közölnek szándékosan hamis informá-
ciót, meg kell vonni a működési engedélyt. Ugyanígy azokat az újságírókat, akik 
sorozatosan politikai vagy más, a pártatlan tájékoztatás elvét megsértő célra 
használják hivatásukon keresztül a nyilvánosságot, az újságírói munkavég-
zéstől el kell tiltani, ahogy egy rossz orvostól vagy csaló ügyvédtől is meg lehet és 
meg is kell vonni a praxisát.

• Internetes fórumot vagy bármilyen olyan közeget, amelyen nagy nyilvánosság 
előtt lehet közléseket, kijelentéseket tenni, csak úgy lehessen üzemeltetni, ha a 
felhasználók valós adatait rögzítik és visszaellenőrzik.

 • Felvilágosító kampányba kell kezdeni a fiatalok körében az internet veszélyeiről, 
ugyanakkor terjeszteni kell a „netikett”, a korrekt internetes viselkedés illemta-
nát, és fontos részévé tenni az iskolai informatikai oktatásnak.

• Komoly hangsúlyt kell fektetni az internettel kapcsolatos mentálhigiénés 
problémák, a „netfüggőség” vagy az antiszociális viselkedés kezelésére, szintén a 
fiatalok, de különösen a gyermekek körében.

• Az interneten támogatni kell a társadalom számára leghasznosabb tevé-
kenységeket, amelyek leginkább hozzájárulhatnak az egyes fontosabb közérdekű 
feladatok elősegítéséhez és megvalósításához, vagy azok hatékonyságához (pl. 
egészségvédelem, környezetvédelem, kulturális feladatok, gyógyászati szolgálta-
tások, távoktatás, internetes munkavégzés, ügyintézés, fejlesztések, újítások stb.).

• Olyan nemzeti pénz- és eszközalapokat kell létrehozni, amelyek pályázatok 
útján az innovatív ötletek megvalósítására lehetőséget adnak. A pályázatok el-
nyeréséhez megfelelő színvonalú pályamunkák szükségesek, amelyeket hozzáértő 
szakmai bizottságok értékelnének.

• Drasztikus korlátozást vezetnénk be az óriásplakátok és egyéb közterületi reklám-
hordozók esetében a társadalmi feszültség generálásának és a vizuális környezet-
szennyezésnek a visszaszorítása érdekében.
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8.  KÖZBIZTONSÁG 

A Normális Élet Pártja fontosnak tartja a közbiztonság javítását, amit párhu-
zamos intézkedések foganatosításával szeretne elérni.

Szükségesnek tartjuk a rendvédelmi szervek megfelelő felkészítését, bele-
értve a javadalmazást, a képzést és az anyagi eszközökkel való ellátottságot.  
Tisztában vagyunk azzal, hogy a közbiztonságot leginkább az segíti elő, ha minden 
társadalmi rétegnek kielégítő életfeltételeket biztosítunk, és mindenkinek módja 
van az anyagi felemelkedésre. 

Fontosnak tartjuk, hogy a bűnözés különböző megjelenési formáit nyílt vitá-
ban elemezzük, és elsősorban a társadalmi okok megszüntetésével keressük a 
problémák hosszútávú rendezésének lehetőségét. Ebbe beletartozik az oktatás, 
a munkához való jutás lehetősége és ösztönzése, és az érintett lakossági csoportok 
önszerveződésének előmozdítása, valamint folyamatos kulturált párbeszéd a lakos-
ság különböző csoportjai között. 

A Normális Élet Pártja úgy gondolja, addig nem lesz rend az országban és a fe-
jekben, amíg nem zárjuk le végérvényesen a múlt vélt vagy valós problémáit, 
hogy ezáltal – megszabadulva annak nyomasztó terheitől – elkezdhessünk végre az 
igazán fontos dolgokkal, a III. évezred társadalmi, egészségügyi, gazdasági, energe-
tikai és ökológiai kihívásaival foglalkozni.
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9. IGAZSÁGÜGYI REFORMTERVEINK

Az emberi élet, a méltóság és a tulajdon védelme elsődleges kell legyen min-
denkor és minden esetben.

A Normális Élet Pártja visszatérne a szakszerű jogalkotás gyakorlatához és vissza-
állítaná a bírói függetlenséget. 

Bárki, aki az elmúlt húsz évben találkozott a bírósággal, megerősítheti, hogy a 
jelenlegi igazságszolgáltatási rendszer csaknem működésképtelen. 
Mi sem igazolja ezt jobban, mint az elmúlt évek politikai kirakatperei, a diszkrimi-
náció látható jelei, és az egyes ügyek aránytalan felnagyítása vagy elbagatellizálása.
Jogrendünk zilált, és annak alkalmazása az átlagember számára átláthatatlan 
és ellentmondásos. 

• Kezdődjön az Alkotmányról nyilvános vita, és a nagyközönség bevonásával egy 
olyan Alkotmány szülessen, ami a mainál jobban kifejezi a társadalmi érdekeket. 

• Fontosnak tartjuk, hogy sor kerüljön a jogszabályok deregulációjára. 

• A tényleges népképviselet és a demokrácia jegyében lehetővé kell tenni az ország 
vezetőinek, a kormánynak, a közjogi méltóságoknak, a parlament tagjainak és az ön-
kormányzati vezetőknek a tisztségükből való visszahívhatóságát, amelyet megha-
tározott számú támogató aláírás összegyűjtése esetén bárki kezdeményezhet.



30

N
O

R
M

A
L

IS
E

L
E

T
.H

U
A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJÁNAK PROGRAMJA- KÜLPOLITIKA

10. KÜLPOLITIKA 

A Normális Élet Pártja az Európai Unió és a NATO keretei között törekszik arra, 
hogy a magyar nemzeti érdekeket a mindenkori kormány maximálisan érvé-
nyesítse. 

A NÉP AZ EURÓPAI UNIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS A TŐLE VALÓ FÜGGŐSÉG HELYETT A KOR-

REKT, ÉSSZERŰ, AZ EGYMÁS ÉRDEKEIT ÉS ELVÁRÁSAIT KÖLCSÖNÖSEN SZEM ELŐTT TARTÓ SZO-

ROS PARTNERSÉGI VISZONY MEGTEREMTÉSÉNEK A HÍVE, ÉS EZT TARTJA ELFOGADHATÓNAK.

Ez számunkra az első és legfontosabb külpolitikai irányelv. További célkitűzé-
seink a következők:
 
• Magyarország érdekszférája nem nyúlik túl a Kárpát-medencén, a történelmi Ma-
gyarország határain. Semmi keresnivalónk Afrikában, Irakban és még ki tudja 
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hol, különösen nem idegen érdekek védelmében, és azoknak teljességgel alá-
rendelve.

• Fontosnak tekintjük, hogy a határon túli magyarságnak biztonságtudatot 
adjunk annak érdekében, hogy érezzék, egy erős anyaország áll mögöttük, és kép-
viseli az érdekeiket mindenkor.
Ezért kaptak kettős állampolgárságot is, amit nem anyagi és politikai célokra, de 
főleg nem választási manipulációra és szavazatgyűjtésre kellene használni!

• Szorosabbra kell fűznünk a külpolitikai kapcsolatainkat olyan, az Európai 
Unión kívüli országokkal és régiókkal is, amelyek felvevőpiacként szolgálhat-
nak a magyar áruk számára. Ilyenek elsősorban Oroszország és az arab országok, 
de természetesen semmilyen országgal nem zárjuk ki a kereskedelmet.

A politikának nincs semmi köze ahhoz, hogy kivel kereskedünk, amíg nem 
fegyvert adunk el. 
Ezek ésszerűségi és gazdasági, nem pedig érzelmi vagy politikai kérdések.

A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJÁNAK PROGRAMJA- KÜLPOLITIKA
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11. OKTATÁS, KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

Felnőtt egy generáció, amely már a kereskedelmi televízión és a számítógépes 
játékokon nevelkedett és beszűkült látásmódot követ.  

Kiemelten foglalkozunk a magyar nyelv, a közbeszéd amortizálódásának meg-
állításával, az anyanyelv oktatási színvonalának emelésével, a szókincs bővíté-
sével, a vitakultúra fejlesztésével, a nyelvismeret és használat gyakorlásával, hiszen 
a legnagyobb kulturális kincsünkről van szó.

Minden magyar állampolgárnak legyen joga felsőoktatási intézményben ta-
nulni. Ugyanakkor ki kell alakítani azt az ösztönző rendszert, ami megakadályozza 
az „örökös” diák közpénzen történő eltartását.

A pedagógusokat olyan bérezéssel kívánjuk megbecsülni, ami biztosítja a szak-
ma presztízsének növelését, és ezzel a legjobb képességű embereknek a pedagó-
gus pályára állítását. 

További fontos célkitűzés, hogy a pedagógusok képzése a legfejlettebb oktatási 
rendszerek tapasztalatának meghonosításával tegye lehetővé és segítse elő a 
szabad, gondolkodó és alkotó ifjúság nevelését. 
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Az általános és középiskolákban hasznos, a mindennapi életben célzottan 
alkalmazható fontos ismeretekkel, elsősorban a tanulás elsajátítására valamint 
a gondolkodás megtanítására kell a hangsúlyt helyezni a céltalan lexikális tudá-
sanyag felhalmozása helyett.

Ösztönözni és támogatni kell a könyvek, regények, filmek és dokumentumfil-
mek készítését történelmi hőseinkről és eseményeinkről.

Az oktatást egészség- és ökotudatossá kell formálni, és fel kell lépni az egyre na-
gyobb teret nyerő „pazarláskultúra” ellen. A gyermekeket meg kell tanítani arra, 
hogy kritikusan nézzék a reklámokat, és ne fogadják be a konzumkultúra mes-
terségesen gerjesztett fogyasztási vágyát.

Ezeket éppúgy el kell magyarázni már az iskolában, ahogy a kábítószerek, az alko-
hol vagy a szerencsejátékok veszélyeit is hangsúlyozni kell. Átfogó nemzeti felvilá-
gosító kampányt kell indítani, amelynek az iskolai nevelés csak egy része.

Javítani kell a tömegsport helyzetén is. Minden állampolgár számára biztosítani 
kell az elérhető sportlehetőséget. Az általános iskolai és középiskolai testneve-
lést vonzóvá kívánjuk tenni minden gyerek számára, mert a sport nyilvánvaló 
hasznán kívül komoly jellemformáló és közösségerősítő szereppel is bír.

A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJÁNAK PROGRAMJA  OKTATÁS, KULTÚRA, IFJÚSÁG
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12. TUDOMÁNYOS ÉLET

Magyarország számos tudóst és feltalálót adott már a világnak. Ma is évente 
találmányok százai születnek magyar mérnökök és feltalálók keze alatt. 

A kormány támogassa a feltalálók és találmányaik piacra jutását, egyebek kö-
zött a szabadalmi díjak részleges átvállalásával. 
Ugyancsak sokat segítene, ha a kormány továbbfejlesztené az innovációk támo-
gatására kialakított intézményrendszert.

Azokat a találmányokat, amelyek a nemzet gazdasága és jóléte szempontjá-
ból hasznosak, és hazai eszközökkel előállíthatók, államilag támogatni kell. 
Ennek érdekében fel kell állítani egy koordinációs tanácsot, ami a találmányok és a 
lehetséges gyártók közötti kapcsolat megteremtésére hivatott. 

Emelni kell a műszaki, mezőgazdasági, orvosi, és általában a produktív tu-
dományok felsőfokú oktatásának színvonalát. Vissza kell adni ezeknek a fontos 
irányzatoknak a hagyományos tekintélyét. 

Tudománypolitikánk fontos része, hogy a magyar történelem eseményeiről és 
kiemelkedő személyiségeiről feltáró jellegű munkák készüljenek, és azok a 
nagyközönség számára is elérhető formában megjelenjenek.



35

N
O

R
M

A
L

IS
E

L
E

T
.H

U
A NORMÁLIS ÉLET PÁRTJÁNAK PROGRAMJA -AMIT NEM SZERETNÉNK

13. AMIT NEM SZERETNÉNK...

Programunk pozitív jellegének kihangsúlyozására röviden azt is megfogal-
mazzuk, hogy mi az amit nem szeretnénk.

Nem áll szándékunkban visszaforgatni az idő kerekét, és akár egyetlen, a történe-
lem süllyesztőjében eltűnt ideológiát visszahozni vagy tovább élni hagyni, netán 
a hatalomba segíteni. 

Fontos hangsúlyoznunk az emberi jogok és az egyenlő elbírálás elvét követve, hogy 
egyetlen társadalmi réteget, osztályt vagy csoportot sem szeretnénk egyol-
dalú előnyökben, de ugyanakkor hátrányokban sem részesíteni, és a nemzet 
életében betöltött szerepüket túlhangsúlyozni vagy lebecsülni. 

 „Az embernek meg kell őrülnie, hogy normális legyen és 
el kell veszítenie az eszét, hogy fel tudjon ébredni, és el-
érkezzen oda, hogy tudja, hogy él, végre ne legyen álom-
kóros és fantaszta, hanem normális ember.”
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KEDVES HONFITÁRSAINK, EMBERTÁRSAINK!

A Normális Élet Pártjának tagjai és támogatói nem mások, mint a nemzeti értékeinket, 
a társadalmi és gazdasági lehetőségeinket, kultúránk, erkölcsünk és anyanyelvünk 
jelentőségét pontosan ismerő, mindezeket nagyra értékelő és megbecsülő magyar 
emberek, akik úgy gondolják, bárhol is él az ember, nem helyezheti magát a termé-
szet fölé sem erkölcsileg, sem fizikailag, sem bármilyen más szempontból,

 MERT CSAK RÉSZE A TERMÉSZETNEK, NEM AZ URA!

Önző érdekből éppúgy nem zsarolhatjuk a Föld nevű gigantikus rendszert, 
mint ahogy az egyén, mint állampolgár sem élősködhet szabadon az őt óvni, 
védeni és megtartani hivatott államon.
Aki más kárára cselekszik, nem fizet adót vagy nem tartja be a szabályokat, előbb-
utóbb szembesül a törvény szigorával.  Az emberiség évszázadok óta megbocsát-
hatatlan bűnöket követ el az élőhelyek hihetetlenül finoman hangolt rendszerével 
szemben, amit természetnek nevezünk, és ha nem hagyjuk ezt abba, rövidesen el-
nyerhetjük a méltó büntetésünket.

Nemcsak az emberek jogaira, hanem a jövőjére is figyelmet fordító, a társadalom 
minden tagja számára elfogadható demokratikus jogállamot kívánunk felépíteni, 
ahol a népképviselet értelmet, az egyenlő elbírálás fogalma pedig tartalmat nyer.

Hiába ábrándozunk jóléti államról, ha nem fogadjuk el, hogy annak bizonyos, a ter-
mészet és a társadalom törvényeitől is erősen függő korlátai és követelményei van-
nak.  Ha pedig elmegyünk választani, és újra és újra csak azokra szavazunk, akik már 
több évtized alatt bebizonyították, hogy alkalmatlanok az ország vezetésére, 
akkor nem csak óriási hibát követünk el, hanem az utókorral, a gyermekeinkkel és 
unokáinkkal szemben is vétkezünk.

Hiszünk abban, hogy szabadon dönthetünk és választhatunk a kiszolgáltatott 
és az emberi módon élhető élet lehetőségei közül.

A közösséget kívánjuk szolgálni és a józanságot képviselni. Együttműködünk azok-
kal, akik számára a közösség érdeke fontosabb, mint az egyének és egyes csoportok 
érdekei! 
A mi oldalunkon a III. évezred kihívásaira megoldást hozó, a társadalmi-gazdasági 
fejlődést elindító, Normális Életet akaró, a szociális igazságosság és emberi szabad-
ság államáért tenni akaró erők állnak. Ezért már csak egy kérdésünk maradt:

Te velünk tartasz?




