NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA

1. A jelenlegi pártalapú Parlament átalakítása tényleges és működőképes
népképviseleti Országgyűléssé.
2. A népszavazási kezdeményezések feltételrendszerének egyszerűsítése offline és online szavazási módszerrel.
3. A pártok állami támogatásának megszüntetése és részükre az SZJA 1%-ának
felajánlási lehetősége.
4. A pártok választási kampánytámogatásának megszüntetése, valamint a
kampányköltések mértékének korlátozása és egységesítése az esélyegyenlőség érdekében.
5. A választott képviselők kötelező nemzetbiztonsági átvilágítása és a feddhetetlen előélet megkövetelése.
6. A választott képviselők visszahívhatóságának megteremtése.
7. Új választási törvény elfogadása.
8. Pártbefolyástól mentes, népszavazással elfogadott Alkotmány létrehozása.
9. Az önkormányzatok önállóságának visszaállítása.
10. A titkosítások általános feloldása a közérdekű ügyekben.
11. A rendszerváltás előtti állambiztonsági ügynökakták titkosításának teljeskörü feloldása.
12. Fontos szövetségesként tekintünk a civil szféra jog- és fogyasztóvédő csoportjaira.
13. A magukat ellátni képes emberek negatív diszkriminációjának megszüntetése.
14. A vállalkozási kedv felélesztése érdekében a hazai vállalkozók kiemelt kedvezményekben részesítése.
15. Az egészség- és gyógyturizmus stratégia ágazattá minősítése és fejlesztése.
16. A hitturizmus stratégia ágazattá fejlesztése.
17. A termelői- és értékesítési szövetkezetek kiemelt támogatása.
18. Kert-Magyarország program indítása és a rövid élelmiszerláncok létrejöttének elősegítése és támogatása.
19. A multinacionális vállalatokkal megkötött stratégiai megállapodások titkosításának megszüntetése.

II. GAZDASÁG

I. TÁRSADALOM

ALAPVETÉSEINK

V. JÖVŐ

27. Az egészséges élethez és a gyógyászat ellátásokhoz való jog biztosítása.
28. Az egészségtudatosság elméleti és gyakorlati beépítése az alaptantervbe.
29. Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések fokozása és kiterjesztése valamennyi
élelmiszerre.
30. A gyógyszerek, a narkotikumok és a függőséget okozó szerek és termékek
reklámjának teljeskörű tiltása mindenhol.
31. A gyógyszerek, oltások és egyéb gyógyászati termékek mellékhatásának
közvetlen bejelentési lehetősége az erre a célra létrehozott, és a gyógyszergyártók befolyásától mentes szervhez.
33. Magyarország demográfiai helyzetének és jövőbeli kilátásainak feltárása
és stratégiai megtervezése.
34. A génmódosítás minden formájának tiltása és elutasítása, valamint az ilyen
termékek, növények és élőlények behozatalának megtiltása.
35. A környezetvédelem teljeskörű megvalósítása, valamint a szellemi és a vizuális környezetszennyezés megszüntetése mindenhol.
36. Támogatjuk az egészségügy és az oktatás strukturális átalakítását, hogy
jobban szolgálják a társadalom hosszútávú érdekeit.
37. A társadalom normális működéséhez elengedhetetlen az egészséges környezet, ezért ragaszkodunk egy önálló környezetvédelmi hatóság felállításához és ahhoz, hogy a megfelelő források birtokában érvényt tudjon szerezni
a hatályos, de ha szükséges, akkor a tovább szigorított környezetvédelmi jogszabályoknak is.
38. A Normális Élet Pártja a céljai elérése érdekében kész egyenrangú partnerként másokkal is együttműködni, és minden olyan intézkedést támogat, ami a
közérdeket és a közjót szolgálja.

IV. EGÉSZSÉG

III. KÖZÖSSÉG

20. A devizahitelek károsultjainak magánszemélyek képviseletének és problémáik megszüntetésének állami szintű biztosítása.
21. Szociális lakásügynökség létrehozása az üresen álló magántulajdonú ingatlanok hasznosítása érdekében.
22. Az esélyegyenlőség alapját jelentő ingyenes internet hozzáférés biztosítása.
23. A tömegközlekedés ingyenessé tétele.
24. A fogyasztók jogainak biztosítása és a tudatos fogyasztóvá válás erősítése.
25. A nevelőszülői hálózat fejlesztése, megbecsülésének emelése, valamint a
feltételrendszerek korszerűsítése és kiszámíthatósága.
26. A méltányos időskor biztosítása (nyugdíjas otthonok és személyes gondoskodás, valamint ápolási és egészségügyi ellátás).

