Részletek a FIDESZ 2010. ÉVI VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁBÓL
(Megjelölt kiadó: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Központi Hivatal, KDNP; Felelős szerkesztő:
Nyitrai Zsolt operatív igazgató; szerző: Orbán Viktor, 19-20. o.)

„Bizakodással tölt el az a tudat, hogy mi magyarok nagy lehetőség előtt állunk, hiszen ma
jóformán mindenki egyet akar Magyarországon: változást. Ez az egységes akarat teheti
végre erőssé Magyarországot, és képessé arra, hogy egyszer s mindenkorra túllépjen az
elmúlt nyolc esztendő kudarcain.
Lezárhatunk egy korszakot, amelynek csalódásai abból fakadtak, hogy a kormányzati
politikát egyre inkább magáncélok és üzleti érdekek határozták meg. (…) Ez a politika
hatalmas károkat okozott az országnak, és aláásta hazánk nemzetközi tekintélyét.
Ahhoz, hogy az ország tekintélyét helyreállítsuk, mindenekelőtt a politikában kell gyökeres
változást véghezvinnünk. A jövőben a politikának magáncélok és -érdekek helyett közös
célokat és érdekeket kell szolgálnia. Olyan kormányra és kormányzásra van szükség, amely
ismét az emberek és a mindennapi élet problémái felé fordul.
Olyan kormány kell tehát, amely odafigyel az emberekre, meghallgatja őket, tiszteletben
tartja a különbözőségüket, megérti a problémáikat. Ebből adódóan azokat az értékeket
képviseli, juttatja érvényre, amelyek mindenkinek fontosak, s ezáltal összekötnek minket,
nem elválasztanak.”

(Megjelölt kiadó: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Központi Hivatal, KDNP; Felelős szerkesztő:
Nyitrai Zsolt operatív igazgató; szerző: Navracsics Tibor, 91-95. o.)

„Magyarországon az elmúlt nyolc évben (…) a normakerülés vált a hétköznapok keserű
parancsává. Magát az államot sem övezi erkölcsi megbecsülés, mert maga sem viselkedik
erkölcsös módon. Miközben folyamatos áldozatvállalást vár el polgáraitól, egyre
kevesebbet ad cserébe. Az államon sokak szerint valójában nincs már mit tisztelni,
maradék tekintélye pedig a korrupciós botrányok sorozatával tovább porlad. Az állam a
magánérdekek kiszolgálójává vált, a törvényalkotás lobbi-csoportok áldozatául esett.
(…)
A hatalom, ha tehette és saját érdeke úgy kívánta, minden írott és íratlan szabályt
áthághatott: (…) kirakatdíszletté silányította a törvényhozást. Mindezt egyetlen szándék
vezérelte: (…)
minél tovább maradhassanak hatalomban, minél később kelljen
elszámolniuk napvilágot látott hazugságaik politikai következményeivel. Ez a
gondolkodásmód bizonyíték arra, hogy bár Magyarországon 1989-ben összeomlott a
kommunista diktatúra, az önkényuralom hagyatéka erkölcsi, intellektuális és politikai
értelemben továbbra is jelen van.
A Fidesz 1988-ban éppen azért alakult, hogy ennek egyszer s mindenkorra véget vessen, a
magyarok is valódi demokráciában éljenek, s élvezhessék a nyugat-európai államokban
látott szabadságot és jólétet. A Fidesz a rendszerváltástól azt várta, hogy a közéletben
alapkövetelménnyé váljon a felelősség, a hitelesség és az elszámoltathatóság. Azonban
csalódnunk kellett, mert azt tapasztalhattuk, hogy az elmúlt években egyre távolabb
kerültünk eredeti célkitűzéseinktől. Kiderült, hogy éveken át becsapták, meglopták
Magyarországot és az itt élőket, ez azonban nem bizonytalanít el minket:
meggyőződésünk, hogy a Fidesz képes lesz visszaadni a demokrácia iránti bizalmat, a
törvényeknek járó tiszteletet és a tekintélyt az államnak. Ehhez az kell, hogy újra

bebizonyítsuk: a rossz kormányzati politikára, a kudarcokra, valamint gazdasági és
társadalmi versenyképességünk hanyatlására van megoldás. A Fidesz által kínált válasz a
joguralomra, a kiszámíthatóságra, az elszámoltathatóságra, a felelősségre, az írott
jogszabályok és az íratlan erkölcsi parancsok mindenkori tiszteletben tartására, a
felelősségteljes politizálásra és az emberek iránt érzett felelősségtudatra épül.
(…)
Mindennek kiindulópontja, hogy maga az állam is törvénytisztelő legyen. A normakövetés
nemcsak az állampolgároktól elvárt kötelesség, hanem a hatalomgyakorlókkal szemben is
alapvető követelmény. A jogállami keretek között elfogadhatatlan, hogy parlamenti
többsége birtokában a kormány alkotmánysértő törvények sorával bizonytalanítsa el
állampolgárait, sodorja veszélybe a jogbiztonság alapelvét.
(…)
Az első lépés, (…) hogy megteremtjük a széles társadalmi támogatottságon nyugvó
demokratikus politizálás feltételeit. Ez olyan kormányzást jelent, amely nem alattvalónak
tekinti az állampolgárokat, hanem példaként szolgál az emberek mindennapi életviteléhez,
amely minőségében más, mint amit az elmúlt években tapasztalni lehetett. Ehhez vissza
kell állítani a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmat: azonnal véget kell vetni
annak a gyakorlatnak, hogy az igazságszolgáltatást politikai támadások kereszttüzébe
állítják, illetve hogy a kormány közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát akadályozza
saját hatalmi ambícióitól vezérelve, és végül vissza kell adni a tisztességes munkával elért
eredménynek járó tiszteletet és erkölcsi támogatást. Vissza kell állítanunk az állam
lerombolt tekintélyét, ennek érdekében meg kell teremtenünk a törvényesen és
átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési
feltételeit.
(…)
Az erős állam átlátható és egyúttal felelős. A társadalom általános bizalomvesztéséhez az
elmúlt években nagy mértékben hozzájárult az állam és a közszféra minden szegmensét
behálózó korrupció és nepotizmus. Tűrhetetlen, hogy az állam javaira úgy tekintsenek,
mint politikai zsákmányszerzés tárgyára. Elfogadhatatlan, hogy a közjavakkal
törvénytelenül és erkölcstelenül sáfárkodók az államot mint magánvállalkozást kezeljék.
(…)
Újra kell építeni az államot, ebben kulcsszerepe van a szaktudás és elhivatottság érvényre
juttatásának és annak, hogy visszaadjuk a közigazgatás rangját. Csak így teremthető meg
az erős és hatékony állam, amely a társadalom bizalmából képes újra megerősíteni a
demokrácia alapintézményeit és a jogállamiság értékrendjét. Ehhez javítanunk kell a

közszolgáltatások minőségét és garantálni, hogy ezek hozzájárulhassanak a gazdasági és
társadalmi versenyképesség megteremtéséhez.
Magyarország polgárai európai polgárok, akik okkal és joggal vágynak európai szabadságra
és jólétre – ezt kínálja számukra a Fidesz programja.
(…)
Mivel szilárdan hisszük, hogy a legjobb kormányzás csakis a demokratikus kormányzás
lehet, minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely erősíti az átláthatóságot,
elősegíti a hatalom ellenőrizhetőségét, és példaként szolgálhat állampolgári
kapcsolatainkban. Újjá kell építeni a joguralomba vetett hitet: Magyarország alkotmányos
demokrácia, a működését elősegítő jogszabályok ugyanakkor csak abban az esetben érnek
bármit, ha mindenkire egyaránt érvényesek. Nem lehet újra megerősíteni az országot, ha
az emberek azt látják: szomszédjuk nem tartja be a törvényeket, és ezért nem kell senki
előtt felelniük. A törvények szelleme megköveteli, hogy az írott szabály ne legyen
tekintettel vagyoni státusra, politikai hovatartozásra, vagy más, egyéni tényezőkre.
Rendet, biztonságot kell teremteni: amíg Magyarországon nincs rend, addig nem lesz sem
szabadság, sem jólét.
(…)
Ehhez az kell, hogy végre bebizonyosodjon: a választópolgárok véleményének kikérése
nem valamiféle tehertétel, hanem a megoldás maga. Az emberek véleménynyilvánítása
elől egyetlen felelős, demokratikus erő sem menekülhet: a Fidesz büszkén vallja, hogy
1988 óta mindig, minden körülmények között a demokrácia oldalán állt, és
elkötelezettsége mellett következetesen kitartott.
(…)
Az elmúlt évek politikai agóniája már bebizonyította, hogy a valós választói felhatalmazás
és támogatottság hiánya súlyos károkat okoz a társadalomban éppúgy, mint a
gazdaságban. Tudjuk, a több bizalom a politikában nem több jogot, hanem több
felelősséget jelent: minél erősebbek vagyunk, annál felelősségteljesebbnek kell lennünk.”

