MDF EP - PROGRAM
"A normális Magyarországért!"
A Magyar Demokrata Fórum európai parlamenti választási programja

A Magyar Demokrata Fórum és a vele szövetséges politikai pártok, a Független Kisgazda
Földmunkás és Polgári Párt, a Magyar Demokrata Néppárt és a Vállalkozók Pártja azt vallják,
hogy az Európai Unióban Magyarországot olyan politikai erőknek kell képviselniük, melyek képesek a
csatlakozást a nemzet közös vállalkozásának tekinteni, és ennek érdekében toleráns,
kompromisszumkész politikát folytatnak.
Az MDF az Európai Parlament legnagyobb frakciójának, az Európai Néppártnak a tagjaként,
szövetségben az Unió 25 tagországának keresztény-konzervatív jobb-közép pártjaival az alábbiak
megvalósítását tűzte ki célul:
Európa, az értékek Uniója
Célunk a hatékony Európai Unió megteremtése, amely a demokrácián alapszik. Célunk egy olyan
Unió, amely a saját polgáraival szoros kapcsolatban van. Számunkra az EU nem csak közös
gazdasági térség; hanem elsősorban a nemzetek és polgáraik politikai közössége.
Értékeink: az egyetemes emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, a szolidaritás, az
igazságosság, és a jogegyenlőség - a nemek között is. Ezek azok az értékek, melyek az Európai Unió
tagországait összekapcsolják egymással és partnereikkel a világ számos pontján.
Az MDF a különbözőségben keresi az egységet, azaz különös hangsúlyt helyez az évszázadok alatt
kialakult nemzeti, tájegységi és helyi kultúrák erősítésére. Az Unión belüli eltérő kulturális
hagyományok néha megnehezítik ugyan a problémák megoldását, de az egyeztetések demokratikus
és kulturált rendje lehetővé teszi a jó döntések meghozatalát.
A régiók közti együttműködés lehetővé teszi az új Közép-Európa-politika kialakítását, amelyben
Magyarország és szomszédjai közös programokat valósíthatnak meg elősegítve együttes fejlődésüket
A határon átnyúló együttműködési formák javítják kapcsolatainkat azokkal a szomszédos országokkal
is, amelyek a közeljövőben nem válnak az Európai Unió teljes jogú tagjává. Fontos tehát, hogy az
országos szintű fejlesztési programokban helyet kapjanak a regionális mellett, a határon átnyúló
gazdasági együttműködések is.
A nemzetek Európájáért
Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a tagországok polgárai képességeiket kiteljesíthessék, a
tanulásban, a munkában, a gazdasági tevékenységben a szabadidő eltöltésében egyaránt.
Az Európai Uniónak támogatnia kell, polgárait és családjaikat, hogy élvezhessék az Unió által
biztosított szabadságot, de feladata az erős, öntudatos, és hatékony civil társadalom megerősítése is.
Hazánk európai sikerességéhez alapvetően fontos, hogy segítsük megerősödni, felépülni
országunkban az erős érdekérvényesítő erővel bíró civil társadalmat.
A civil társadalom pénzügyi forrásainak előteremtésében egyre nagyobb szerepet kell játszania a
magánszférának. Ennek előmozdítására felül kell vizsgálni a támogatások kapcsán elérhető adó-,
járulék- és egyéb kedvezmények bővítési lehetőségeit.
Biztonságot a családoknak!
Az MDF európai politikájának központi kérdése a magyar családok helyzetének megerősítése és a
magyar népesség fogyásának megállítása. Alapvetően fontos a családi adókedvezmények, a családi
támogatási rendszer, valamint az MDF által kezdeményezett családi adózás rendszerének
továbbfejlesztése. Az anyagi támogatás mellett szükséges a családokat különböző nehéz
élethelyzetben támogató intézményrendszer megerősítése. Az otthonteremtés a családok

biztonságának alapja, ezért szükségesnek tartjuk, hogy a lehetőségek ismét bővüljenek, akik pedig
már élhettek ezzel a lehetőséggel és terheket vállaltak, azok ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. Az
MDF továbbra is fontosnak tartja a főállású anyaság intézményének bevezetését a gyermekvállalás
ösztönzése és a felelős gyermeknevelés kedvezőbb feltételeinek biztosítása érdekében.
Szociális Európa - egészségesebb társadalom
A magyarság egészségi állapota riasztóan rossz, intézményeink kaotikus állapotban vannak. Az
egészségügy egyszerre pazarló és szegény, pedig Magyarország lehetőségei az egészségügyi,
különösen a rehabilitációs ellátórendszer fejlesztésében kiválóak. Gyógyvízkincsünkre, és az
egészségügyben meglévő szellemi kapacitásra alapozva egészségügyi szolgáltatói lehetünk
Európának. Elérhetjük azt, hogy ne a magyar orvosok menjenek más országokba, hanem máshonnan
jöjjenek a betegek gyógyulni országunkba!
A demográfiai változások, a népesség öregesdése miatt egyre sürgetőbbé vált Európa szerte az olyan
hosszú távon is működőképes egészségügyi- és nyugdíjrendszer megteremtése, amely igazságos
minden generáció számára. A reformokhoz azonban először meg kell erősíteni a szociális
biztonságunkat. Ez azt jelenti, hogy nem csökkenthetjük sem az ellátórendszer, sem a közszféra
központi finanszírozását.
Ehhez több pénz kell, amelyet - szemben a jelenlegi kormány politikájával - nem új adófajták
bevezetésével, hanem gazdasági növekedéssel érhetünk el. Európát és benne hazánkat
dinamikusabb és versenyképesebb gazdasági térséggé kell alakítanunk.
Támogatjuk tehát a kereskedelmi korlátok lebontásával és a piac liberalizációjával párhuzamosan a
kutatás-fejlesztést, az innovációt és az olyan jövőorientált technológiák mielőbbi és mind szélesebb
körű meghonosítását, mint az információ és a kommunikációs technológia.
A szegénység egyre komolyabb probléma hazánkban, a népesség egyharmada kifejezetten szegény.
A világ 23 fejlett ipari országa közül hazánk a 22. helyen áll. A szegénységen belül Magyarországon a
gyermekszegénység a legsúlyosabb probléma, hiszen ha gyermekeink egészséges felnövekedését
nem támogatjuk, azzal hazánk jövőjét kockáztatjuk.
A szegénység újratermeli a szegénységet, a reménytelenség pedig a reménytelenséget. Ma
Magyarországon minden tíz gyerek közül négy él rossz anyagi helyzetben Ez elviselhetetlen!
Javasoljuk tehát a családi pótlék emelését, a tanulás ösztönzését, a családvédelmi hálózat
megerősítését, a gyermekvédelmi ombudsman intézményének életre hívását és a jóléttel foglalkozó
civil szervezetek támogatását.
A népességfogyás és az alacsony gyermekvállalási hajlandóság egész Európa legsúlyosabb
problémája, ezért közösen kialakított politikát támogatunk az Európai Unióban.
Több és biztonságosabb munkahelyet!
A munkanélküliség igazságtalan és embertelen. Egy normális országban a gazdasági és szociális
jóllét alapja az alkotóember, képzettsége, kreativitása és innovációs képessége. A munkanélküliség
folyamatos csökkentése tehát nemcsak a lehető legjobb szociálpolitika, de fontos kifejeződése a
szolidaritásnak is. A bürokratikus szabályozások és az állami beavatkozások szocialista híveivel
szemben, mi a több és biztonságosabb munkahely megteremtését a vállalkozások helyzetének
javításával akarjuk biztosítani. Az új vállalkozások indításának, az innovációnak, a több és jobb
befektetésnek, valamint a stabil gazdasági növekedésnek legfontosabb forrása maga a szabad
verseny.
Magyarország tartós versenyképességét az Európai Unióban nem az olcsó munkaerőre alapozva
lehet biztosítani!
Az MDF azért dolgozik majd, hogy felgyorsuljon gazdaságunk átállása a nagyobb hozzáadott értékre
épülő, Magyarország adottságait és lehetőségeit, valamint az itt lakók tudását jobban kihasználó
korszerű szerkezetre. Alapvetően fontos az európai és a hazai bérek közötti jelentős különbségek
fokozatos, de középtávon elérhető mérséklése, a hazai foglalkoztatás javítása.

Minőségi oktatás - versenyképes tudás
Korunkban a felhalmozott tudás vált a társadalom legfontosabb kincsévé. Hazánkban a tudásalapú
társadalom és az "élethosszig tartó tanulás" megvalósítása nemcsak a gazdasági felzárkózásban, de

a társadalom belső kohéziójának újrateremtésében is fontos szerepet játszhat.
Gyorsan változó világunkban a folyamatos szak- és továbbképzés már előfeltétele annak, hogy minden
ember megtalálja életében a legjobb lehetőségeket. Ennek érdekében az EU tagországaiban meglévő
oktatási és képzési rendszereket fejleszteni, átalakítani szükséges. Könnyebbé kell tenni a tanulást,
alaposan felül kell vizsgálni a tananyagot, és közelíteni kell az elméletet a gyakorlathoz.
Magyarországon kiemelkedően fontos az idegen nyelvi képzés arányának növelése, az hogy rövid
időn belül az iskolarendszer egészében általánossá váljon a két idegen nyelv elsajátításának
lehetősége.
A tanulás megfelelő támogatása kiemelt kérdés, hiszen a szegénysorban élő gyermekek számára ez
az egyetlen kitörési lehetőség. Olyan egységes ösztöndíjprogramot kell létrehozni, mely a szociális
helyzettől független esélyegyenlőséget teremt a tanulásban.
A közoktatás nem lehet a politika és különféle ideológiák kiszolgáltatottja! Azt csak a nemzeti
érdekeknek megfelelően kiszámítható módon szabad változtatni. Alapvető feladata az, hogy a szűkebb
és tágabb környezetet figyelembe véve, a nemzeti kultúra megtanításával összekösse a
nemzedékeket egymással, valamint hazánkat az európai és egyetemes kultúrával.
A középiskolai oktatás humán műveltséget elősegítő jellegét erősíteni kell. Vissza kell állítani a
közoktatás nevelő funkcióját, az erkölcsi nevelés rangját. A tanulókat fel kell ruházni az értékek
sokszínű világában való magabiztos tájékozódás képességével.

Fenntartható mezőgazdaság, megőrzendő környezet
Az agrárgazdaság, nélkülözhetetlen nemzeti értékünk. A vidékfejlesztés azonban nem csak a
mezőgazdaság fejlesztését jelenti. A vidékfejlesztésben - összhangban az Európai Unió egyik
legfontosabb célkitűzésével - prioritást kell adni az országrészek és a régiók közötti különbségek
felszámolásának.
A hazánk keleti és nyugati fele közötti fejlődésbeli különbségek megszüntetése hosszú távon az egész
magyar fejlődés és gyarapodás alapja. Fokozottan Kiemelten támogatni kell a többfunkciós családi
gazdaságokat (falusi, okö- és bioturizmus), a vidéki munkahelyek megteremtését, az öko-táj
megőrzését és az elvándorlás megállítását. Külön figyelmet szentelünk a fiatal gazdákra, a képzések
helyben történő biztosítására, a vidéki iparfejlesztésre, a jobb infrastruktúrát célzó beruházások
támogatására.
Az élelmiszerek területén az elmúlt években tapasztalt botrányok ismételten felhívták a figyelmünket
az élelmiszerbiztonság kérdésére. Olyan mezőgazdasági termelést szeretnénk, amely sokkal
érzékenyebb a környezetvédelmi kérdésekre, átláthatóbb és melyben jobban ellenőrizhető az
élelmiszer feldolgozási láncolat egész folyamata.
Az élelmiszerbiztonság szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett támogatjuk a nemzeti és
helyi élelmiszer specialitások terjedését, termékvédjegyeik védelmét. Fontos cél az ún. "hungarikumok"
mind nagyobb uniós térnyerése.
A jövő nemzedéke iránti felelősségünk egyet jelent azzal, hogy a fenntartható fejlődés elvét
érvényesítjük minden cselekedetünkben. A fenntartható fejlődés alapja a környezeti keretek
(természeti és épített környezet) megóvása, illetve megfelelő fejlesztése.
A környezeti politikában döntő fontosságú a határokon átnyúló együttműködési formák
hatékonysága is, melyeket csak nemzetközi szinten megkötött és folyamatosan ellenőrzött
megállapodásokkal lehet biztosítani.
Magyarország és Budapest, a régió központja!
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával új lehetőségek és fejlődési távlatok nyílnak meg
hazánk előtt. Ezeket a lehető leghatékonyabb és legelőnyösebb módon kell kihasználnunk.
Magyarország kivételes adottsága földrajzi helyzete: kapcsolódási hely és kiindulópont Európa égtájai

között.
Közép-Európában elfoglalt helyünk megadja az esélyt arra, hogy hazánk a régió logisztikai,
szolgáltató, pénzügyi, és kereskedelmi központjává váljon. Ezzel szorosan összefügg Budapest
jövőbeni szerepe is. Felelősségteljes és tudatos városfejlesztéssel Budapestet élhetőbb fővárossá,
egyben olyan európai régióközponttá kell tenni, amely meghatározó gazdasági és politikai szerepet
hordoz.
Szabadság, biztonság és törvényesség
Közös európai történelmünk megköveteli, hogy őrködjünk az összeurópai biztonság és politikai
stabilitás felett. Most arra van szükségünk, hogy egyesítsük és növeljük erőnket, a biztonságunkat
fenyegető veszélyek ellen.
Az Európai Uniónak egy hangon kell szólnia minden fontos kül- és biztonságpolitikai kérdésben. Ezért
kell az Európai Biztonsági és Védelmi Politikát a NATO-val szoros együttműködésben elkészíteni és
összehangolni.
A határok nélküli Európa a közbiztonság javítása és erősítése érdekében közös összefogást követel
meg az illegális bevándorlás, a bűnözés és emberkereskedelem visszaszorítására. Különösen fontos
az Unió külső határainak hatékony ellenőrzése. Ez az érintett országok elsődleges feladata, de minden
tagállam határőrségének készen kell állnia arra, hogy a külső határok megerősítésében kollégáikat
segíthesse.
A korrupció egyre komolyabb problémát jelent Magyarországon. A korrupció az elmúlt három évben
növekedett az egészségügyben, az üzleti életben, a vámszerveknél, a parlament tagjainak körében és
a minisztériumi alkalmazottak között. A korrupció-ellenes programok nem érték el céljukat. Egy
normális európai Magyarország nem működhet bizánci alapokon. Az állami szervek nem lehetnek a
korrupció melegágyai, ellenkezőleg; feladatuk ez ellen küzdeni.
Meg kell állítanunk és meg kell előznünk a hazai és az Európai Uniós pénzek elszivárgását, ennek
érdekében szigorúbb és következetesebb büntetést kell alkalmaznunk a gazdasági bűncselekmények
elkövetőivel szemben.
A terrorizmus az egyik legfontosabb kérdés, mellyel a 21. században szembe kell néznünk.
Összehangolt és határozott lépésekre van szükség európai szinten a terrorista csoportok és egyéb
szervezetek miatt, melyek támogatják, vagy megtűrik a terrorista módszereket, valamint a határokon
átívelő szervezett bűnözés ellen. Mindez egységes és koherens intézményi rendszert kíván, amely
integrált a társadalom szervezetébe, és amely a jogi és belügyek teljes eszköztárát és működési
területét felöleli. Az új fenyegetések csak megfelelő stratégiával szoríthatók vissza, mint például a
konfliktus megelőzési programok és védelmi kapacitásaink összehangolása. Nagyobb fokú
együttműködés, közös fegyverzeti standardok mind hozzájárulhatnak a nemzeti védelmi költségvetés
hatékonyabb és jobb felhasználásához.
Kultúra, hagyományok, idegenforgalom
A magyarság évezredes történelme, Európában egyedülálló kultúrája és hagyományai olyan értékek,
melyek ápolása és megismertetése kötelességünk a "Nemzetek Európájában".
Ez a megismertetés nemcsak feladat, de egyben lehetőség is. Lehetőség arra, hogy a magyar
idegenforgalom új lendületet kapjon. A vendéglátás európai színvonalúvá fejlesztésével, a hazánk
iránti figyelem és érdeklődés felkeltésével az uniós csatlakozás eddig kiaknázatlan lehetőségeket
kínál. Az MDF különösen fontosnak tartja a Balaton áldatlan helyzetének mielőbbi rendezését, az
Európában egyedülálló természeti erőforrásokra alapozott gyógyturizmus és rekreációs turizmus
fejlesztését, támogatását.
Magyarság, kisebbségi jogok, autonómia
A kisebbségi jogok európai szabályozása, garantálása jelenleg sajnálatosan felületes,
használhatatlanul általános jellegű. Annak a Magyarországnak, melynek Európában egyedülálló
módon oly nagy nemzetrésze él határain kívül kisebbségi sorban, ezt a tárgykört különösen nagy
figyelemmel kell kísérnie. Feladatunk az etnikai kisebbségek és nemzeti közösségek életét közvetlenül
érintő európai kisebbségi jogok kiterjesztése és biztosítása.

Az egységes Európai Unió a belső határok megszüntetésével a magyarság legújabb kori
történelmének régi álmát, az elszakított nemzetrészek békés úton való újraegyesítését válthatja valóra.
A csatlakozás ezt az újraegyesítést sok területen (gazdaság, kultúra, stb.) automatikusan biztosítja. A
határainkon túl élő magyar közösségek mindennapjait azonban továbbra is az adott ország belső
törvényei fogják meghatározni, ezért is különösen fontos, hogy a nemzeti kisebbségek európai szinten
garantált jogait megerősítsük, azok betartását szigorúan figyeljük, adott esetben kikényszerítsük.
A XXI. század Európájában elfogadhatatlan, hogy bárkit nemzetisége, kulturális gyökerei, vallása,
származása miatt hátrány érjen. A Magyar Demokrata Fórum megalakulása óta ezt az alapvető elvet
vallja, és képviselői az Európai Parlamentben folytatott munkájukkal, határozott fellépésükkel ennek
érdekében kívánnak tevékenykedni.
Európába, de mindahányan!
A Magyar Demokrata Fórum a keresztény-konzervatív értékrend következetes hazai képviselője. Az
Európai Parlamentben is elsődleges feladatának tekinti a nemzet, az összmagyarság szolgálatát.
Jó együttműködésre törekedve mind a most csatlakozókkal, mind a régebbi tagállamokkal bízunk
abban, hogy az új évezred legnagyobb politikai vállalkozása, az Európai Unió nem csupán gazdasági
és politikai társulás, hanem békét, biztonságot, jólétet és kultúrát, azaz értékes életet biztosító valódi
közösség lesz.

