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HOGYAN OLDANÁD MEG?

A FELTÉTEL NÉLKÜLI
ALAPJÖVEDELEM

Egy adott közösség (állam, vagy pl. az Európai Unió) minden polgárának
feltétel  nélkül, születésétől  haláláig alanyi jogon járó jövedelem.

Mindenki pénzben kapja.

Egyéni jogon jár, nem család kapja,
hanem a családon belül is mindenki.

Rendszeres
havi juttatás

Az alapvető szükségleteket fedezi.
Mindenki feltétel nélkül
jogosult rá akkor is, ha nem rászorult.

MIÉRT JÓ NEKED?
Ha alkalmazott vagy

Ha vállalkozó vagy

Ha nyugdíjas vagy

Ha szülő vagy

Ha eltartott vagy

Ha munkanélküli vagy

Jobb tárgyalási pozíciód van a munkaszerződés
megkötésekor és a bértárgyalásoknál.
A megélhetésed és a családod biztonságban van akkor is,
ha elveszíted az állásodat.
A kevesebb stressz és szorongás miatt jobb, kreatívabb
teljesítményre vagy képes.

Az alapjövedelem stabil és folyamatos vásárlóerőt jelent
fogyasztóid számára, amire tudsz tervezni.
Motivált, kiegyensúlyozott, kreatívabb és jobb
teljesítményre képes munkavállalókat tudsz szerződtetni.

Akkor is megkapod az alapjövedelmet.

Gyermekednek is születésétől kezdve jár az
alapjövedelem, amivel  biztosíthatod számára az esélyt
egy élhető élethez.

Eltartottként nem leszel kiszolgáltatott a családban a
keresőfélnek.

Az alapjövedelem megbélyegzés és szégyenérzet nélkül is
biztosítja a megélhetésedet.
Nem stresszelsz és aggódsz annyit az új munkahely
megtalálásáig,  ezért teljesítőképes maradsz.

SZEGÉNYSÉG EGYENLŐTLENSÉGMUNKAHELYEK
A lakosság  1/3-a   napi 1.000.- Ft-ból
gazdálkodik.

Te hogyan osztanád be ezt a pénzt?

A Földön a következő  évtizedekben
növekszik  a népesség,  arányaiban
pedig csökken a munkahelyek száma.

Te hogyan oldanád meg ezt a
problémát?

A társadalmi egyenlőtlenségek
pénzügyi, gazdasági  és politikai úton
is instabilitáshoz  vezetnek.

Te hogyan csökkentenéd a társadalmi
feszültséget,  ami egyre inkább
növekszik a gazdagok és szegények
között?
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A Feltétel nélküli Alapjövedelem  tiszta helyzetet teremt a bérek és a segélyek rendszerében. Az FNA-val csökkenthetjük a mélyszegénységet
és az alapszintű megélhetés biztosításával okafogyottá válik a megélhetési bűnözés. Csökkenthetjük a jövedelemegyenlőtlenségeket. Mivel
az FNA-t  mindenképp megtarthatod -akár dolgozol, akár nem-  szükségszerűen jobban jársz, ha munkát vállalsz.



Semmi kétség: a Feltétel Nélküli Alapjövedelem hozzájárul a szabadságodhoz, ahhoz, hogy 
méltóságteljes életet élhess. Kiküszöböli azt, hogy emberek megalázó helyzetekbe kerüljenek. 
Jövőbe irányuló választ ad a mai kor sürgető kérdéseire: a digitalizáció által bizonytalanná vált 
munkahelyek, a ’piszkos’ munkák, a társadalom szétszakadása az óriási anyagi egyenlőtlenségek 
miatt, a nemek közötti diszkrimináció, a rasszizmus és a környezetpusztítás témájában. Még akkor is, 
ha ezekre a jelenségekre nem az FNA lesz az egyedüli megoldás, azért a társadalmi béke alapja lehet 
azáltal, hogy csökkenti a szegénységet és a kilátástalan anyagi helyzet okozta kiszolgáltatottságot.
Ezért azt szeretnénk, ha a Feltétel Nélküli Alapjövedelem mint Emberi jog legyen garantálva! 

Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület (FNA Egyesület) 

Rólunk

Az Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület (FNA Egyesület) 2011-ben alakult
azzal a céllal, hogy az FNA eszméjét minél szélesebb körben terjessze és minél több embert
megismertessen a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) fontosságával.

Végcélunk   elérni azt, hogy az FNA-t Magyarországon a legrövidebb időn belül bevezessék.
Amit ennek érdekében folyamatosan teszünk 
-  rendszeres havi megbeszélések

-  szórólap terjesztés
-  Az ECI aláírásgyűjtés 2013/14 magyarországi kezdeményezői voltunk
-  Az ECI aláírásgyűjtés 2020/21 magyarországi kezdeményezői vagyunk!
-  Nemzetközi és hazai konferenciákon való aktív ill. hallgatói részvétel
-  Nemzetközi és hazai konferenciák szervezése, lebonyolítása
-  Kapcsolatfelvétel / kapcsolattartás  Magyarországon és más országokban működő hasonló
célkitűzésű szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.
-  demonstrációkon való részvétel

2016 őszén létrehoztuk az FNA Regionális csoportot Ausztriával és Szlovéniával közösen (AT-
HU-SL), hogy a régió hasonló vagy közös témáit együtt próbáljuk megközelíteni és megoldani. 
A csoport 2019-re tovább bővült Szlovákiával, Németországgal és Csehországgal.  

Az Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület  (FNA Egyesület)  munkájához 
nélkülözhetetlen az Ön segítsége. 
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