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FELTÉTEL NÉLKÜLI
ALAPJÖVEDELEM
Lehetséges befolyások a társadalomra

Jövedelmi
adó ÁFA 50%

Megszűnik:
- Munkanélküliség
- Szülők anyagi
támogatása
- Családi pótlék
- Segélyek
(rászorulók, tanulók)

Kereseti tevékenység:
+ Szabad
munkahelyválasztás
+ Több motiváció
+ Jobb bérezés
+ Rugalmas munkaidő
- Túlzott bérkövetelés

Fogyasztás:
+ Több szabadidő
+ Több fogyasztás
- Magasabb árak
- Kevesebb fogyasztás

VAGY

VAGY

Gazdaság:
+ Fellendülés
+ Nagyobb produktivitás
- Recesszió, visszaesés
- Magasabb bérkövetelés

Politikai/ Társadalmi
részvétel:
+ Több elkötelezettség
+ Több önkéntesség
- Kevesebb beavatkozásra
van szükség
- Kevesebb közösség

Infláció:
+ Biztos jövedelem
+ Több fogyasztás
- Magasabb ÁFA
- Kevesebb fogyasztás

Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület (FNA Egyesület)
www.alapjovedelem.org                          www.facebook.com/FNA.hu



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. 

Kérjük támogassa munkánkat:   

Budapest Bank  HU65-10100833-67122200 01004007        Adószám: 18645778-1-13

Elérhetőségeink: Első Magyar Feltétel Nélküli  Alapjövedelemért Egyesület  (FNA Egyesület) 
H-2040.Budaörs, Réz utca 8.  
https://www.facebook.com/FNA.hu  
https://www.facebook.com/FNAaNagyvilagban.media.innen.onnan/
https://www.facebook.com/First-Hungarian-Unconditional-Basic-Income-Association-655471314593940/
http://alapjovedelem.org/              alapjovedelem@alapjovedelem.org 
https://www.facebook.com/Diem25HU/

mindenkinek jár   *   alanyi jogon   *   feltétel nélkül   *   létfenntartást biztosít


