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A Kéthly Anna Program adekvát 
válaszokat ad napjaink problémáira, a 

bérből és fizetésből élő százezrek 
kérdéseire.

Azon emberek gondjaira, akik a 
rendszerváltás vesztesei voltak.

Akiknek a jelen bizonytalan,
a jövő pedig ingatag.

Ez a program nekik szól…



Mit akar az MSZDP?

Többkulcsos adórendszert!

Integráló, esélyteremtő oktatást!

A Munka Törvénykönyvének átalakítását!

Emberhez méltó egészségügyet!

Megbecsült időskort!

Élhető, fenntartható környezetet!



Gazdaságfejlesztés

1. Államilag szabályozott piaci körülmények

2. Tisztességes, egyenlő versenyfeltételek

3. Tudásalapú gazdaság (pl. start-up vállalatok támogatása)

4. A tőke ne a pénz, hanem a tudás legyen!

5. Befektetések ösztönzése Regionális Befektetési Központok létrehozásával

6. A gazdaság exportorientáltságának növelése 



Pénzügy

1. Többkulcsos, progresszív adórendszer: három adósáv bevezetése

2. Adómentes minimálbér, cél a reálértéken való évi 5%-os növelés

3. Tőkejövedelmek megadóztatása

4. Az Európai Uniós források felhasználásának fokozott ellenőrzése

5. A nyugdíj számításának átalakítása a svájci indexálás alapján



Szociálpolitika

1. Lakásvásárlási- és építési célú támogatási rendszer, bérlakásépítés

2. A munkanélküli ellátási időszak 6 hónapra növelése

3. Tüzelőutalvány bevezetése a rászorulóknak

4. A társadalombiztosításhoz való jog alkotmányos jog legyen

5. Valóban alanyi jogon járó ingyenes iskolai étkezés

6. Differenciált nyugdíjemelés, a számítás alapja a svájci indexálás legyen

7. Korkedvezményes nyugdíjrendszer visszaállítása



Oktatás

1. Az iskolai szegregáció megszüntetése

2. Tehetségalapú oktatás, a tehetségek kiválasztása és támogatása

3. Iskolaköteles kor felemelése 18 évre

4. A KLIKK és a Szakképzési Centrumok felszámolása

5. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) átfogó felülvizsgálata

6. Egyetemi autonómia visszaállítása, alapítványi rendszer megszüntetése

7. Pedagógusbérek valódi rendezése, a minősülési rendszer átalakítása



Egészségügy

1. Biztosítani kell, hogy a fő egészségügyi ellátó továbbra is az Állam legyen

2. Társadalombiztosításhoz való alkotmányos jog

3. Önálló Egészségügyi Minisztérium létrehozása

4. Az egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tevékenységek adóból való leírásának 
lehetővé tétele

5. A versenyszféra vállalatainak TAO pénzeit az egészégügyre is lehessen fordítani

6. Országos informatikai rendszer létrehozása a lekövethető betegút érdekében

7. Egészségügyi életpálya-modell bevezetése, a szakdolgozók bérrendezése



Környezetvédelem, energetika

1. Önálló környezetvédelmi és vízügyi minisztériumot kell létrehozni

2. A lakócélú ingatlanok energetikai korszerűsítésének elindítása állami és EU 
források felhasználásával

3. Növelni kell a megújuló energiaforrások részarányát, le kell állítani Paks II-t

4. Kiemelten kell kezelni a geotermikus energia, a termálvíz és a napenergia 
hasznosítására irányuló beruházásokat

5. Átfogó vízügyi koncepciót kell kidolgozni a Duna-Tisza közének öntözési 
arányának növelésére, a sivatagosodási folyamatok elkerülése érdekében

6. A körforgásos gazdasági koncepció integrálása a jelenlegi gazdasági termelési 
struktúrába, elősegítve az újrahasználatot és az újrahasznosítást

7. Támogatni kell az oktatási intézmények Ökoiskola célú nevelési koncepcióját





Ez a Kéthly Anna Program

Egy szociális és demokrata alternatíva
a jövő Magyarországáért
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