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Az Idők Jelei 2016. c. kötet állításainak listája
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Fejezet
Nemzettudat

Állítás

Alfejezet
Mi a nemzet?

1. A modern nemzetfogalom elsősorban spirituális
élményt, „közös ihletet” jelent.

A nemzettudat változatai
2. A múltunkban nincs olyan modell értékű változata a
nemzettudatnak, amely korunk követelményeinek is
megfelelne.
3. A keresztény nemzeti gondolat képes arra, hogy
egyén és közösség viszonyát egy koherens világképben
értelmezze.
Nemzettudat és személyiség
4. A nemzettudat nem járulékos tartozéka, hanem
integráns alkotóeleme személyiségünknek.
Nemzettudat és nemzetpolitika
5. A nemzet – mint az egyéni és közösségi szuverenitás
letéteményese – hosszú évszázadokra visszatekintő
történetének legnagyobb erőpróbája előtt áll.
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Közjó és közügyek
Bevezetés
Közpénzek
6. Visszatetszést szül, ha a kormányzat jelentős
közpénzek elköltését kiszervezi úgy, hogy erre nem
kapott felhatalmazást.
Szubszidiaritás
7. Az állam és a központi kormányzat nem a közjó
kizárólagos letéteményese.
8. A központi kormányzat ne egyedül döntse el, hogy
mi tartozik helyi vagy központi hatáskörbe.
9. A gazdaságpolitikának elsősorban a családok és a
helyi, illetve a regionális közösségek belső erőforrásait
kell megerősítenie.
Választás, kormányalakítás
10. A választásokon közpolitikai egyezséget kell kötni
a szavazókkal, és a megvalósításról egyeztetni kell
velük.
11. A kormány megalakulását ismét össze kell kötni a
kormányprogram elfogadásával.
Ellenzék, hatalomegosztás
12. Az ellenzék és a hatalommegosztás intézményeinek
visszaszorítása ellentétes a közjóval.
Párbeszéd
13. A közjó valódi politikai párbeszédet igényel.
Civil társadalom
14. A civil társadalom szerveződéseinek ki kell lépnie a
pártok logikája és érdekei alól.
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Fejezet
Életvédelem

Állítás

Alfejezet
Bevezetés

15. A szabadság eltorzult értelmezése zöld utat ad az
abortusznak, az eutanáziának és az eugenikának.
Abortusz
16. Az abortuszpártiak azon érve, hogy a megfogant
élet még nem ember, az embrionális életek
elpusztításához vezet.
17. Az anya válsághelyzete nem a magzati élet létével
vagy nemlétével oldható meg, hanem az élethelyzet
segítésével.
18. Az abortuszkérdés a családok megerősödésével
oldható meg.
19. A társadalomban generációról generációra
továbbgyűrűző abortuszgyakorlat kulturális jelenség,
amely az oktatáson keresztül a családi életre neveléssel
orvosolható.
Eutanázia és eugenika
20. Magyarországon nem kívánatos az eutanázia
legalizálása, amely sajnos, egyre több európai
országban teret nyer.
Család és közösség
21. A család alapvető feladatait vissza kell venni az
államtól.
A keresztények felelőssége
22. A keresztényeknek elméleti diskurzus helyett
cselekedniük kell.
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Fenntartható
fejlődés –
teremtésvédelem
Globális felmelegedés és egyéni
felelősség
23. Az éghajlatváltozás nem elkerülhető, de mértéke és
hatása csökkenthető, ehhez azonban mindnyájunknak
változnunk kell.
Hazánk természeti kincsei és
védelmük
24. Rendkívüli kincsünk a víz és a termőtalaj, amit
tudatosítanunk és védenünk kell.
Ökológiai megtérés
25. Magyarország természeti értékeinek
megmentéséhez ökológiai megtérésre van szükség.
Közösség és szolidaritás
26. Fel kell ismerni az egymásrautaltságunkat és az
egymás segítésében rejlő örömforrást.
Felelős fogyasztás
27. Ellen kell állnunk a „fogyasszunk többet”
kísértésének, és a „tudatos fogyasztásra” kell
nevelnünk egymást.
28. Fenntartható jövőnk kulcsa az identitásában
megerősödött közösségek szolidáris együttműködése
egymással és a természettel.
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Fejezet
Egyházi élet

Állítás

Alfejezet
A keresztény embert érintő
mindennapos hatások

29. Magyarország újraevangelizálására van szükség.
Az egyházak belső élete
30. Nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükség.
31. Jézus az evangélium hirdetését adta egyetlen
feladatul az egyháznak.
32. Több figyelmet kell fordítani arra, hogy a papok,
lelkészek, szerzetesek állapota és felkészültsége
kielégítő legyen.
Az egyházak társadalmi élete
33. A társadalom nagyobb része ma kívül marad az
egyházak mindennapi életén.
34. Az egyházaknak vissza kell szerezniük a
hitelességüket.
Ökumenizmus, közélet,
nemzeti összetartozás
35. A kereszténydemokrata pártoktól mindenki
nagyobb tisztességet és szerénységet vár el.
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Egészségügyi
alapellátás,
szakellátás
Bevezetés – keresztény
alapvetések
36. Az egészségügyi rendszer teljesítményproblémáit a
hagyományos közgazdasági megközelítéssel nem lehet
megoldani, csak a keresztény értékekre építve.
37. A kormányzati központosítás háttérbe szorította az
egyéni felelősséget és cselekvést.
38. Az ellátórendszert megújításának részét kell hogy
képezze az egészségügyi dolgozók hozzáállásának
megváltozása.
Rendszerproblémák és
lehetséges megoldásaik
39. Recseg-ropog a társadalombiztosítás 150 éves
rendszere, sokan igyekeznek a járulékfizetés alól
kibújni.
40. Az ellátandó feladatok indokolatlanul magas
hierarchikus szintre tolódnak fel.
41. A fekvőbeteg-ellátás átalakítása előtt a kórházi
szektor környezetét adó alrendszereket kell
megerősíteni.
42. A gyógyszerreklámok által ígért gyors gyógyulás
helyett a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.
Az ápolói pálya
43. Az ápolói pálya nem versenyképes alternatíva az
érettségizett továbbtanulók számára.
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Fejezet
Szociálpolitika

Állítás

Alfejezet
Bevezetés
Ellátórendszer és életszínvonal

44. Szociális rendszereink az európai közép
szintjén, esetenként afölött szolgálnak, de
fejlettségük egyenetlen.
45. A magyar életszínvonal és életminőség az
európai középmezőny felső sávjába esik.
Felzárkózás

46. Magyarországon Európa legjelentősebb
felzárkózást segítő programja valósul meg, bár a
romák szociális helyzete továbbra is sokkal rosszabb
a többségi társadalomhoz képest.
47. A szegények felzárkózását a
foglalkoztathatósághoz és a munkakultúrához
segítő szociálpolitika teszi lehetővé.

Középosztály
48. A középosztály megerősítése nélkül a
szegénység elleni küzdelem eredménytelen.
Egyéni és közösségi
felelősségvállalás
49. A társadalom lelkiismeretének részeként
valamennyien felelősek vagyunk a szegényekért.
50. A nemzeti közösségben helyet és feladatot
találó civilek és egyháziak öntevékeny segítő
munkája teremti meg az egység lehetőségét.
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A romák
Magyarországon
Bevezetés
Felzárkózás és integráció
51. A hazai roma felzárkózási stratégiának a
mélyszegénységben élő romák és nem-romák
együttes gazdasági integrációját kell elősegítenie.
52. A roma felzárkózás kulcsa az egészségügy, az
oktatás, a foglalkoztatás és a lakhatás együttes
kezelése és strukturális reformja.
53. A romák gazdasági integrációja sokkal
kevesebb költséggel jár, mint a jelenlegi helyzet
fenntartása.
Finanszírozás, megvalósítás,
értékelés
54. Az eddigi uniós támogatások kedvező hatásáról
nincsenek meggyőző adatok, a résztvevők
véleménye szerint az elért eredmények szerények.
Roma értelmiség
55. Ütőképes, progresszív és pártoktól független
roma értelmiségre van szükség.
Roma kultúra
56. Segítené a roma kultúra megerősödését, ha – az
érintettek érdemi közreműködésével – elkészülne
egy roma kulturális stratégia, amely a társadalmi
együttélés területére is kiterjed.
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Fejezet
9

Állítás

Alfejezet

Ifjúság
Bevezetés
57. Az ifjúság önálló életkezdési esélyeit a
rendszerváltás, majd a 2008-as gazdasági válság
különösen hátrányosan érintette.
Ifjúság és digitális technológia
58. A digitális technológia már azelőtt „lerohanja” a
fiatal generációkat, hogy képessé válnának a tudatos
értékválasztásra.
59. Az Y generáció és a középiskolások körében is
jelentős számban vannak „digitális analfabéták”,
ezért a digitális ismereteket tanítani kell a
közoktatásban.
60. A digitális jelenlét gyakorlatilag civilizációs
minimum, de egyúttal a zaklatás új formáinak is utat
nyitott.
Közösségek
61. Aktív közösségekre van szükség helyben, mert
ezek valódi kapcsolati hálót jelentenek.
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Etikus gazdaság
Gazdaság és értékrend
62. A gazdasági rendet nem a piac hozza létre, hanem
az értelem és akarat, vagyis az erkölccsel bíró ember.
63. Válságaink és a Föld jelenlegi állapota az emberi
gondolkodásmódra, az értékrendre vezethető vissza,
vagyis az erkölcs szférájára.
A struktúra és az ember
kapcsolata
64. A struktúra és az ember közötti viszonyban az
ember a végső meghatározó.
Régi-új gazdasági paradigma
65. A keresztény erkölcsi hagyományban gyökerező
értékrend alkalmasabb a 21. század fenntartható, életés emberközpontú gazdasági rendjének
megalapozására.
66. A keresztény értékrend által meghatározott
gazdasági rend a szolgáló gazdaság paradigmája, ahol
a profit nem cél, hanem eszköz.
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Innováció
Bevezetés
67. A kutatás-fejlesztés-innováció (KFI) új értéket,
módszert, eredeti terméket produkáló folyamatsor,
amelynek eredményét addig senki más nem érte el.
A KFI ágazat
68. Magyarországnak – és a hazánkhoz hasonló
méretű országoknak – sokkal jobban szüksége van
valamilyen versenyelőnyt jelentő sajátosságra, mint a
nagy országoknak, és ez az alkotói tudásvagyon
lehet.
69. A KFI ágazat fejlődéséhez jelenleg nem a
megalapozatlan, belepumpált forrásokat kell növelni,
hanem a feltételek hiányosságait kell felszámolni.
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Fejezet
Innováció (folyt.)

Állítás

Alfejezet

70. A jelenlegi KFI programoknál hiányos az
eredmény számonkérése, ellenőrzése és a valódi,
szerződésen alapuló tartalmi elszámoltatás.
A kormány innovációs programja
71. A KFI fogalmak és adatok bizonytalansága
miatt ingatagok a kormányprogram kiindulási
alapjai.
72. Csak az időben reálisan megvalósítható
program életképes, ezért a program időzítései
újratervezendők.
Oktatáspolitika, tudománypolitika
73. Az ország tudásintenzív gazdasága
érdekében ma az oktatáspolitika többet tehet,
mint a tudománypolitika.
74. A tudománypolitikának – elsősorban a
technológiai fejlesztések területén – az
alapkutatást meg kell különböztetnie az
alkalmazott kutatástól és fejlesztéstől.
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Élelmiszergazdaság
Hazai lehetőségek versus import
75. Élelmiszergazdaságunk mai válságának
egyik oka, hogy a rendszerváltás során kitettük a
világpiac változásainak, amely alárendelt
helyzetbe hozta.
Feldolgozottsági fok
76. A feldolgozottsági fok emelése magasabb
hozzáadott értéket eredményez.
77. Élelmiszergazdaságunk válságához az uniós
csatlakozás is hozzájárult.
78. Hazánk adottságainak köszönhetően a
mezőgazdaság közel huszonötmillió lakost
tudna minőségi élelemmel ellátni.
Értékesítési csatornák
79. Élelmiszergazdaságunk egyik kitörési
lehetősége a helyi élelmiszertermelés, amelyet a
rövid ellátási láncok és a közösségi marketingre
épülő értékesítés fejlesztésével kell segíteni.
Élelmiszerbőség, pazarlás, elosztási
aránytalanságok
80. A fejlett országok élelmiszerbőségét a más
kontinensről érkező import teszi lehetővé,
miközben a fejletlen országokban éhínség és
alultápláltság uralkodik.
Hazai bőség versus globális
élelmiszerhiány
81. A fenyegető globális élelmiszerválság miatt
a mezőgazdaságot innovatív technológiákkal
kell korszerűsíteni.
82. Az alapvető élelem hiányából adódó afrikai
migráció szintén csak korszerű mezőgazdasági
technológia bevezetésével oldható meg.
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Fejezet
Korrupció

Állítás

Alfejezet
Bevezetés

83. Sok rossz történelmi tapasztalat ellenére
szilárd meggyőződésünk, hogy létezhet
nemzetgazdaság korrupció nélkül is.
Korrupció, közjó, kormányzat
84. A hatalmon levő személyekhez közelállók
kiváltságos kezelése ellentétes a közjóval.
85. A korrupció az egyik legnagyobb tehertétel,
amelynek szintjét csökkenteni kell.
Korrupció és személyes felelősség

86. A korrupció egyéni bűnök következménye.
87. A vezetők példamutatása nélkül a
kisemberek köréből sem tűnik el a korrupció.

A közszféra és a politika
finanszírozása
88. A korrupció felszámolásához rendezni kell a
közszolgálati szféra és a pártok finanszírozását.
Nyilvánosság
89. Biztosítani kell az átláthatóságot, amelyben
kulcsszerepe van a médiának.
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Jogalkotás
Jogalkotás és szuverenitás
90. A jog közösségi szabály, így a nemzet
közösségének természetes joga annak
megállapítása, hogy mit tekint jogának.
Közjó, egyéni szabadság,
társadalmi béke
91. A nyugati jog a közjó és az egyéni
szabadság összhangjának elvén nyugszik.
92. A jognak hozzá kell járulnia a társadalmi
békéhez, az alkotáshoz szükséges nyugalom
kialakításához.
Erkölcs
93. A helyes jog az erkölcsre építkezik.
Jogalkotás és jogalkalmazás
94. Rendkívüli fontosságú a jogszabályok
alkalmazásakor azok értelmezése.
Kétkamarás parlament
95. A megfontoltabb, a kormány/ellenzék logika
helyett a civil szempontokat beemelő jogalkotás
letéteményese a kétkamarás parlament lehet.
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Fejezet
Migráció

Állítás

Alfejezet
A migrációról általában – a
jelenlegi migrációs hullám jellege

96. A migráció az emberi történelem állandó
jelensége.
97. A szakadatlan beáramlás külső okai nem
fognak megszűnni, a jelenlegi folyamat hosszú
távon Európa egyetlen országának sem kedvez.
Migráció és gazdaság
98. A képzetlen bevándorlók a szociális
ellátórendszert terhelik, a gazdasági növekedést
nem ösztönzik.
99. A közép-, kelet- és délkelet-európai
országokból történő tömeges, szakembereket
érintő kivándorlás csökkenti ezen országok
versenyképességét.
Integráció
100. A jelenlegi helyzet veszélyezteti az uniós
integrációt.
101. A Willkommenskultur aláássa Európa
társadalmi békéjét és jövőjét.
Biztonság
102. A terrorizmus és az ellenőrizetlen
migránsáradat között összefüggés van.
103. Hibás a migráció kizárólag humanitárius
megközelítése.
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Társadalmi
kommunikáció
A kommunikációs szféra mint
hatalmi ág
104. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a
kommunikáció egyértelműen a negyedik hatalmi
ággá vált.
A kereskedelmi média
105. A kereskedelmi média által közölt tartalom
gyakran ellenőrizetlen, nyelvileg hibás és
értékhiányos.
A közszolgálati média
106. A kereskedelmi médiumok által közvetített
tartalmak hiányosságait a közszolgálati média
lenne hivatott pótolni.
Az online szféra és a hitelesség
107. Az online világban nem alakultak ki az
információtartalmat hitelesítő mechanizmusok.
Valós és virtuális közösségek
108. A digitális technika révén elérhetők a
virtuális közösségek tagjai, akik valós
közösségek tagjaivá válhatnak.
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