A párt alapelvei, értékei és célja
2. §
1.
A Magyar Szocialista Párt szociáldemokrata párt. A szabadság, az egyenlőség, az
igazságosság és a szolidaritás értékei határozzák meg politikánk irányát. A magyar
függetlenségért és demokráciáért folytatott küzdelmek örökösének valljuk magunkat, ez az
alapja a jelen és a jövő politikai kérdéseihez való viszonyunknak. Célunk a demokrácia és a
szociális biztonság egyidejű megvalósítása Magyarországon.
2.
A Magyar Szocialista Párt kiemelt fontosságot tulajdonít a demokratikus magyar
baloldali hagyományoknak, de építünk a nemzetközi szocialista, szociáldemokrata
mozgalmak maradandó elveire, modellértékű eredményeire.
3.
Elutasítunk minden, akár bal-, akár jobboldali eszmékre hivatkozó diktatúrát,
tekintélyuralmi törekvést, a demokratikus intézmények kiüresítését, a nemzet és a társadalom
megosztására tett manipulatív kísérleteket.
4.
Részesei és hívei vagyunk a demokratikus politikai versengésnek. Támogatjuk a széles
társadalmi felhatalmazáson alapuló nemzeti kiegyezés gondolatát a történelmi és szimbolikus,
valamint a hosszú távú hatással járó közpolitikai kérdésekben.
5.
A Magyar Szocialista Párt tetteit kormányon és ellenzékben a jogállamiság, az
alkotmányosság, a hatalommegosztás elvei határozzák meg. Fontos, hogy a társadalomban
megfogalmazódó érdekek a képviseleti demokrácia mellett az állampolgárok érdemi
részvételével érvényesüljenek. Alapvető értéknek tartjuk az átláthatóságot és az
érdekegyeztetést, valamint a közvélemény korrekt és teljes körű tájékoztatását.
6.
A Magyar Szocialista Párt alapjognak tekinti, hogy minden embernek - tekintet nélkül
a nemére, életkorára, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozására, vallási meggyőződésére,
bőrszínére, származására, szexuális orientációjára, egészségi állapotára vagy lakóhelyére joga van arra a méltósággal élhető életre, amely a szociáldemokrata elvek szerint mindenkit
alanyi jogon, ember voltából fakadóan megillet. Kiemelt célkitűzésünk a nők és férfiak
esélyegyenlősége, és a nők hátrányos helyzetének teljes felszámolása, a társadalmi mobilitás
elősegítése, a nemi alapon történő megkülönböztetés megszüntetése.
7.
Szabadságkoncepciónk középpontjában a képesség és a lehetőség áll. A képesség az a
tudás, aminek a birtokában az emberek a saját életük menetét befolyásoló döntéseiket
meghozhatják. Lehetőség, hogy ténylegesen elérhető legyen az ilyen döntésekhez szükséges
tudás és az egyén választásának kérdése, ne pedig társadalmilag vagy gazdaságilag
meghatározott legyen, miként alakulhat az életünk.
8.
Szociáldemokrataként valljuk: a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése az egész
politikai közösség érdeke. Egyenlőség nélkül nem lehet szabadság, mert egy tartós
egyenlőtlenségek terheit hordozó társadalom nem lehet szabad. Alapvető célunk a társadalmi
kirekesztés és a szegénység felszámolása, a romák társadalmi integrációja.
9.
A méltósághoz és a szabadsághoz szükséges lehetőségeket igazságosan kell elosztani a
társadalomban. Az igazságosság mindenekelőtt azt jelenti, hogy mindenkinek egyenlő joga és
lehetősége legyen az általa értékesnek tartott életet élni. Egyenlő jogokat és esélyeket kell
teremteni, de igazságosnak tartjuk, ha valakit a társadalom azért támogat kiemelten, hogy

leküzdhesse hátrányait, vagy azt, ha valaki a teherviselő képessége alapján többel járul hozzá
a közfeladatok finanszírozásához.
10.
A szolidaritásunk elvi alapja az a meggyőződés, hogy van társadalom, van közösség és
nem csupán egymástól független individuumokként létezünk. Az egymás iránti felelősség
alapelve teszi összemérhetővé a lehetőségeket, és ez nyit teret az egyenlőtlenségek
leküzdésére tett lépéseknek.
A szolidaritás intézményesített kölcsönös felelősség.
Érvényesítésének alapvető eszköze az állami újraelosztás, a társadalombiztosítás, és a jól
működő közszolgáltatások. Alapja a polgári, politikai és szociális jogok, közöttük a
munkavállalók jogainak kiemelt védelme.
11.
Valljuk, hogy a gazdaság a szociáldemokrata nézetek alapján a társadalmi értelemben
vett fenntartható fejlődést szolgálja, emellett hozzájárul a természetvédelem, a klímavédelem
és a környezeti örökség megőrzéséhez és gyarapításához. A gazdaság jó működése nem
öncélú, hanem a jólét eszköze. Az MSZP a gazdasági programját az esélyegyenlőség, az
igazságosság, a szolidaritás értékeivel összhangban fogalmazza meg.
12.
Küzdünk az igazságos és biztos megélhetést nyújtó fizetésekért a piaci és a
közszférában egyaránt. Nem mondunk le a teljes foglalkoztatás megvalósításáról, ami ma
elsősorban a munkavállaláshoz szükséges képességek elérhetőségét, a foglalkoztatást
középpontba állító gazdaságpolitikát jelenti.
13.
Elismerjük a piaci mechanizmusok előnyös vonásait, elsősorban az innováció és az
emberi tudás gyarapítása terén. Azonban a piac kontroll nélküli működése aláássa a
számunkra fontos értékek érvényesülését. E hatás megfékezése érdekében tartjuk
szükségesnek a jogszerűség, a fenntarthatóság és a szolidaritás elve alapján proaktív módon
fellépő állam tevékenységét. Az állam szerepvállalása különösen fontos a mindenki számára
hozzáférhető, nívós közoktatás és felsőoktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, a
lakhatás, a közösségi közlekedés, továbbá a kultúra és a művelődés terén.
14.
A Magyar Szocialista Párt kiáll a béke és a biztonság, a kölcsönösen előnyös
szerződéseken alapuló nemzetközi kapcsolatok, a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, a
globális egyenlőtlenségek csökkentése mellett. Elkötelezetten küzdünk a magyarországi
nemzeti kisebbségek és a határon túl élő magyar kisebbségek mindazon jogaiért, amelyek
elengedhetetlenek a nemzeti identitás kiteljesedéséhez. Elsődleges nemzeti érdeknek tekintjük
a szabad, egyenlő, igazságos és szolidáris Magyarország létrehozását, amit a nyugati
szövetségi rendszerek tagjaként lehet a leginkább megvalósítani. Fontosnak tartjuk, hogy
minden politikai kérdésben világosan fogalmazzuk meg és képviseljük a nemzeti érdeket.
15.
A Magyar Szocialista Párt a nemzetközi szocialista-szociáldemokrata mozgalom része
és alakítója, tagja a Szocialista Internacionálénak, továbbá az Európai Szocialisták Pártjának,
képviselői révén pedig európai parlamenti képviselőcsoportjának.
16.
A Magyar Szocialista Párt működését a demokrácia, a demokratikus együttműködés, a
partnerség elvei, a közélet tisztasága és az átláthatóság melletti elkötelezettség, a párttagok
közötti szolidaritás követelményei szerint alakítja. Az MSZP nyitva áll mindenki előtt, aki
elfogadja céljait, értékeit és működési szabályait. Pártunk tevékenységét úgy szervezzük,
hogy minél közelebb kerüljünk az általunk képviselt állampolgárok egyenlő arányú politikai
részvételéhez, és az egyéb társadalmi csoportok hétköznapi életéhez. Nyitottak vagyunk az
együttműködésre az alapelveinkben osztozó civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és
politikai pártokkal.

