
„Az Orbán-kormányt kizárólag az egyenruhák 
érdekelték, mi az azt viselő emberekre 

fogunk figyelni. Cserében a haza és 
polgárainak szolgálatát, a törvények 

részrehajlás nélküli betartását és 
betartatását várjuk el tőlük.”
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Biztonságot teremtünk mindenkinek.
A TEK és egyéb elitalakulatok támogatása helyett 
megháromszorozzuk a polgárok közvetlen közelében 
szolgálatot teljesítő állományt, a létszám és az 
anyagi erőforrások átcsoportosításával. Ezzel 
létrehozzuk a közösségi rendőrség alapjait.

Fokozzuk a bűnmegelőzés hatékonyságát, kiemelten 
támogatjuk a polgárőröket. Eltöröljük a polgárőr 
autók cégautóadó fizetési kötelezettségét.

Megszüntetjük a rendvédelmi szervek működését 
megbénító félelem és kiszolgáltatottság légkörét. 
Megbecsüljük azokat, akik ha kell, az életük 
kockáztatásával teljesítik szolgálatukat. 
Tiszteletben tartjuk hagyományaikat.

Zéró toleranciát hirdetünk a gyermekek, a nők és az 
idősek ellen elkövetett bűncselekményekkel 
szemben. A rendőrség kiemelt feladatává tesszük a 
családon belüli erőszakkal szembeni fellépést. 
Megerősítjük az áldozatvédelem rendszerét.

Az államnak mindenkinek egyformán 
garantálnia kell a biztonságot, lakhelytől és 

anyagi helyzettől függetlenül!

Ehhez felkészült, kiszámítható jogi 
környezetben, félelem nélkül, megfelelő fizetés 

mellett dolgozó állományra van szükség.



Visszaadjuk, és megvédjük a szerzett jogokat:

Új típusú, igazságos szolgálati nyugdíjrendszert 
vezetünk be. Emellett egy új, pályán maradást 
ösztönző előmeneteli- és illetményrendszert 
vezetünk be, amelyen keresztül a következő 
ciklusban megkezdjük az ágazat bérrendezését.

A szolgálati nyugdíjasoknak erkölcsi kárpótlást 
biztosítunk, visszaállítjuk a 2012 előtti szolgálati 
nyugdíjasok státuszát és védettségét, 
megszüntetjük a 16%-os levonást.

Megszüntetjük a Magyar Rendvédelmi Kart, és 
támogatjuk az önkéntességen alapuló 
szakszervezetek szerveződését és működését.

Új ombudsman fog felelni a rendvédelmi dolgozókat 
és katonákat ért sérelmek független kivizsgálásáért.

Azonnali, érezhető nettó béremelést adunk.
Az új adórendszer bevezetésével a végrehajtó 
állománynak nettó fizetésemelést biztosítunk.

Helyreállítjuk a tűzoltók és polgári védelmi dolgozók 
szakmai megbecsülését és önállóságát. Anyagi és 
jogszabályi eszközökkel erősítjük az önkéntes 
tűzoltók munkáját.

Bérfelzárkóztatást indítunk a büntetés-végrehajtás 
területén. Az adórendszer átalakításán túlmutató 
növekedést biztosítunk ebben az ágazatban.



A pénzügyőrök számára biztosítjuk a hivatásos 
szolgálattal együttjáró jogokat, és kiszámítható 
illetményrendszert vezetünk be.

Felülvizsgáljuk a személy- és vagyonőrök munkáját 
szabályozó teljes jogi környezetet. Elhalasztjuk a 
vagyonőri vizsgák határidejét. A munkavállalók 
kizsigerelését kizáró új törvényt fogadunk el.

Átfogó vizsgálatot hajtunk végre a mára már 
követhetetlen és ellenőrizhetetlen titkosszolgálati 
eszközöket alkalmazó szervezeteknél. Biztosítjuk a 
titkosszolgálatok politikamentes működését és civil 
kontrollját.

 A katonai szerepvállalást és a konfliktus-megelőzést 
a NATO kötelékén belül, illetve az EU védelmi 
politikájának keretében kívánjuk megvalósítani. 
Fokozatosan biztosítjuk a Magyar Honvédség elavult 
technikájának cseréjét.
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