
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A magyar nép védelme 
 
Kizsákmányolás, kapitalizmus 
 

  A kommunizmus megbukott, a 
kapitalizmusnak is buknia kell. Meg 
kell találni a középutat. 

 A dolgozók támogatása és 
kizsákmányolásának védelme: a 
munkába járás idejét napi 1 óra 
munkaidőnek kellene tekinteni. A 
táppénzt kizárólag az állam fizesse, 
kötelező szakmai továbbképzések az 
adóból leírhatóak. A vállalat 
nyereségadója nem az államot, 
hanem a dolgozókat illeti. 

A kisbefektetők védelme, és az 
elszegényedés elleni védelem: 
senkit ne kötelezzenek vagyona 
felélésére. Segély annak is járjon, 
akinek ingatlan vagyona mellett nincs 
készpénzes tartaléka. 

A készpénzes magánvagyon felső 
korlátozása, hogy magánszemélyek 
ne befolyásoljanak államokat. 
Fellépés a fogyasztói társadalom 
csalásai ellen: szándékosan silány 
minőség gyártása bűncselekmény. 
 

Az egészség védelme 
 

   A prevencióra, megelőzésre fordítva 
a hangsúlyt lehetővé kell tenni, hogy 
aki az egészségére költ, annak 
kevesebb egészségbiztosítási 
járulékot kellene fizetnie.  
  Számos lehetőség van a 
"gyógyszernek nem minősülő étrend-
kiegészítők és táplálék-kiegészítők" 
közül, de ide sorolható lenne a 
sporttevékenység is. 
 

A kórházak fejlesztése 
 

  Aki nagyobb összegű hálapénzt 
szeretne adni, annak lehetővé kellene 
tenni, hogy az összeget egy állami 
számlára fizesse be csekken. A 
befizetett összeg egy részét az 
orvos, másik részét a kórház kapná 
fejlesztésre.  

Az oktatás jövője  
 

  Igen is szükségszerű a jó, a rossz, 
és a fejlődő tanulók külön osztályba 
sorolása, hogy a rossz tanulók, illetve 
rossz magatartásúak ne rontsák le jó 
tanulókat. Biztosítva az átlépés 
lehetőségét. 
  Mint ahogy a tanár osztályozza a 
tanulót, a tanulónak is joga értékelni 
a tanárt tanítási módszeréről. Így 
végső soron kiszűrhetőek nem csak a 
rossz tanulók, de a rossz tanárok is. 
Biztosítva azt, hogy a tanuló ne éljen 
vissza ezzel. 
  Már gyerekkortól szükséges lenne 
a tehetség és rátermettség alapján 
való tanítás megvalósítása. 

A család védelme, 
Magyarország fejlődése 
 

  "Nem tudják, hogy a nyugati 
országokban miért születik kevés 
gyerek...." 
  A véleményem az, hogy a 
kapitalista országokban azért 
születik kevés gyerek, mert a szülő 
mindkét tagja munkára kényszerül, 
hogy megéljenek.  
  A szegény országokban, rétegekben, 
ahol nincs munka: rengeteg idő marad 
gyereknevelésre. 
   Lehetővé kell tenni, hogy a szülők 
kevesebb munkával érjék el azt a 
szükséges létszintet (nem 
létminimumot), hogy maradjon 
idejük gyereknevelésre. 
  A gazdasági fejlődés alapja az 
emberi tömeg, továbbá a nyugdíjak 
megoldása is ezen múlik. 
 

  
 

Magyarországot pártérdekek irányítják! 
 Van alternatíva. Függetlenség. 

 

Váltsuk le a régi politikusokat!   
Új képviselőket a Parlamentbe! 

 
 

H a f f n e r  R o l a n d  J ó z s e f   
 függet len képvise lő j e lö lt  

A  2006- os  inter netes  t üntetés  szer vezőj e  
Baranya megye 1. számú választókerület 

(Pécs része, Gyód, Keszü, Kökény, Pécsudvard, Pogány) 
 

KIÁLTÁS 

Függetlenként. Magyarországért. Pártérdek nélkül. 
 

Haffner Roland József 
 független képviselőjelölt  

megoldási programja 

A kizsákmányoló kapitalizmus ideje lejárt! 

 
 
 
 
 

ÚJ TÖRVÉNYEKET 
a törvényes néphatalomért! 

 

Az ország akkor a népé, ha a törvények nem az 
államhatalmat, hanem a népet védelmezik! 

 

Államellenes bűntett van. 
Népellenes bűntett nincsen?! 

 



A magyar gazdaság felemelkedése 
 

Az állam, mint befektető 
 

  A magyar államnak vásárlóként, 
befektetőként kellene fellépni, 
megelőlegezni a cégeknek 
megtermelt árut, terméket. Az állam, 
mint vásárló és befektető biztosítaná a 
vállalkozó első lépéseit, garantálva a 
piacot. Továbbértékesítést is segítve 
kisebb profittal: külföldön működő 
magyar áruházlánc. 
 Amennyiben az állam profitként 
gondolkodik: befektet a cégekbe 
támogatás helyett, akkor 
megvalósulhat az adócsökkentés. 
  Összességében egy Állami 
Befektetési Holding ösztönözné a 
magyar gazdaságot. 
 

A vállalkozások fejlesztése 
 

 A hitel szolgaságba dönt, a hitel nem 
megoldás. 
 Szükséges a vállalkozás kockázat-
mentesítése. A vállalkozó ne azért 
vegyen fel hitelt, hogy a még meg 
sem történt bevételei után adókat 
fizessen. Minden vállalkozásnak 
szüksége van felfutási időre. Így a 
vállalkozás első hat hónapjában nem 
kellene adót fizetni, a következő hat 
hónapban kedvezményes adót. 
  Kedvezményes hitel helyett igénybe 
vehetné a fentebb leírt állami 
befektetést is, kötvénykibocsátást 
hazai és külföldi befektetők részére. 
  Minden tizedik foglalkoztatott után 
nem kellene fizetnie bérjárulékot – 
megvalósítva a foglalkoztatás-
növelést. 

A mezőgazdaság 
termelékenysége 
 

  Nem a mezőgazdasági áruk és a föld 
támogatását kell biztosítani, hanem a 
mezőgazdaság termelékenységet 
gépekkel, berendezésekkel és a 
termőföld javításával. Ha ez 
megtörténik, akkor a magyarországi 
árak olcsók és piacképesek lesznek 
nyereséggel. 
 

Részvények helyett 
kötvényeket 
 

  A részvények tőzsdei spekulációs 
nyeresége helyett valódi 
cégfejlesztést kell elérni, ami a cég 
kötvényvásárlásával érhető el.  
  A kötvény egy olyan befektetés, 
amikor a pénzünket kamatra 
kölcsönadjuk a cégnek, kikerülve a 
bankokat. Részvénytőzsde háttérbe 
szorítása mellett a kötvénypiac 
megteremtése (hazai és külföldi 
befektetők). 
   A részvények adás-vételével csak 
a spekulánsok nyernek, a cégek 
nem - nincs cégfejlődés, nincs 
gazdasági növekedés, csak a 
részvények ára emelkedik, 
értékteremtés nélkül. 
 

Saját gyárakat, 
vásárlásra ösztönzést 
 

 Az olcsó munkaerő miatt jönnek a 
cégek Magyarországra, pedig saját 
gyáraink lehetnének. Az elektronikai 
ipar és a környezetvédelmi 
technológiák a jövő iránya. 

  A munkások a fizetésük felett 
vásárlási utalványt kapnának, amit 
a saját maguk megtermelt 
áruvásárlásra költhetnék el. A cég 
fejlődése közös érdek. 
 A hazai gyártású termékek után 
kevesebb ÁFA fizetése. 
 

Pénzügyi stabilitás 
 

  A magyar fizetőeszköz (forint) 
védelme árfolyamsávval és a 
spekuláció büntetésével.  Ez euro 
elutasítása, mert kiszolgáltatottá teszi 
az országot egy uniós felbomlás 
esetén. 
  Az elektronikus pénz jelenlegi 
formája az egész világot behálózó 
átláthatatlan pénzügyi rendszer. A 
bankkártyás fizetési rendszer 
megoldása, ha csak a Magyar Állami 
Bank bankkártyáját lehetne használni 
(teljes ellenőrzés). 
 

New Pest, Új Pest 
 - az új város 
 

  A természeti katasztrófák és az 
olcsóság miatt Magyarország 
bevándorlási célpont lehet. 
  Egy teljesen új korszerű 
többnyelvű város felépítése 
mindenkinek munkát adna a 
segédmunkástól a szakmunkásokon 
át a szolgáltatásban és a 
kereskedelemben is. A többnyelvű 
oktatáson át a többnyelvű boltokig a 
gazdagabb külföldiek letelepedését 
segítve.  
  Természetesen nem csak 
külföldieknek biztosítva az új város 
lehetőségét.

 

 
 
 

Kiadásért, szerkesztésért és sokszorosításért felelős neve: Haffner Roland 

 
 
 
 
 
 

 

ÚJ TÖRVÉNYEKET 
a törvényes néphatalomért! 

 

Az ország akkor a népé, ha a törvények nem 
az államhatalmat, hanem a népet védelmezik! 

 

Demokrácia elleni bűntett a nép védelmében. 
Félrevezetés bűntette a politikai hazugoknak. 

Kizsákmányolás bűntette a dolgozók védelmében. 
Megtévesztés bűntette a szerződő felek védelmében. 
Megaláztatás bűntette a munkanélküliek védelmében. 

Emberi alapjogok elleni bűntett a szegények védelmében. 
Nemzetgazdaság bűntette azokra, akik a 

nemzetgazdaságnak kárt okoznak. 
Spekulációs bűntett a magyar fizetőeszköz 

és fontos nemzetgazdasági áruk piacvédelme érdekében. 
Jogtiprás bűntette a törvényhozók felelősségre vonásáért, 
egy törvényt évente csak egyszer lehessen módosítani. 

 

Haffner Roland József  
független képviselőjelölt 

megoldási programja. 
Köszönöm, hogy elolvasta. 

Számítok szavazatára is! 

 

Az emberek többsége 
 elutasítja a pártokat 

 
 

nincs pártja 

Államellenes bűntett van. 
Népellenes bűntett nincsen?! 

 


