Haza. Szeretet. Európa.
A Magyar Szocialista Párt Kongresszusának állásfoglalása

Magyarság és európaiság, haza és haladás ügyének összekapcsolása évszázados
vágy és akarat. Tizenöt évvel ezelőtt, 2004. május 1-jén ez lett valósággá. Magyarország
csatlakozása az Európai Unióhoz megkérdőjelezhetetlenül siker, s sikernek tekinti
mindenki, aki az országunk és nemzetünk jövőjét valóban szolgálni akarja.
Álláspontunk világos és egyértelmű: Magyarország alapvető érdeke, hogy az európai
együttműködés keretei között tervezze életét és polgárai jövőjét. Magyarország a
hazánk, Európa az otthonunk a világban, ezért legfontosabb célunk Európában hazánk
érdekeit képviselni, itthon az európai értékekért kiállni. A haza szeretete most Európa
szeretetét is jelenti. Ez a Magyar Szocialista Párt politikájának összegzése.

Nagyszerű gondolkodók, szociáldemokraták és kereszténydemokraták, az alapító
atyák ismerték fel, hogy a nemzetállamok önmagukban képtelenek kezelni régi és új
konfliktusaikat, ezért kell egy olyan szervezet, amely összefogja és egyesíti őket. Ez az
Európai Unió. Minden hibája, problémája, esetlegessége ellenére is az az egyértelmű
tény, hogy kontinensünkön a béke garanciája. Ez az alap, ez a kiindulópont. Mert a béke
az alapja mindennek, a normális hétköznapi életnek, a fejlődésnek, a gyarapodásnak.
Éppen ezért minden politikai tett, amely erősíti és jobbítja az Európai Uniót, ezt az
alapot, vagyis a béke garanciáját erősíti, s minden, ami gyengíti, szétviszi, ezt az alapot
rombolja és veszélyezteti. Az erősebb és mélyebb uniós integráció, vagy pedig a
szétesés és a leszakadás – ez az uniós parlamenti választások tétje. Az is egyértelmű,
hogy a világgazdasági versenyben a tagállamoknak csak együtt, Európai Unióként van
esélye.

Mi, magyar szocialisták a béke pártján vagyunk, vagyis az Európai Unió erősítése
mellett állunk ki. Ezt kimondani akkor érdemes, amikor a béke még természetes.
Büszkék vagyunk, hogy hazánk az Európai Unió része és teljes jogú tagállama, és nem
engedünk abbéli meggyőződésünkből, hogy Horn Gyulának és társainak,
szocialistáknak, liberálisoknak és konzervatívoknak igazuk volt abban, hogy
Magyarországot a nyugati világ közösségébe, a NATO-ba, az Unióba vitték be. Tisztelet
és köszönet érte!

I.
A mi Európánk, a mi Magyarországunk

A mi Európánk
Kiállunk az Európai Unió négy alapszabadsága mellett! Továbbra is biztosítani
kell, hogy az Európai Unió egységes piacán, ahol a munkaerő, az áruk, a tőke és a
szolgáltatások szabadon áramlanak, a magyar emberek ugyanolyan lehetőségeket
élvezzenek, mint más tagország polgárai. Azon leszünk, hogy az európai integráció
eredményei, amelyek az emberek életét könnyebbé teszik, így a belső határellenőrzés
megszűnése, a szabad munkavállalás és vállalkozásalapítás jelenlegi formája,
megmaradjanak és bővüljenek.
Támogatjuk, hogy az európai jogállami értékeket közösségi szinten is védeni
kell!
Egyetértünk azzal, hogy a jogállamiság és a demokrácia eszméjét népszerűsíteni,
a jogállamiság követelményét érvényesíteni szükséges. Biztosítani kívánjuk
Magyarország mihamarabbi csatlakozását az Európai Ügyészséghez!

Szociális Európát!
Mi vagyunk Európa, de ez így nem a mi Európánk! Az eddigi uniós gyakorlat
szerint a felzárkóztatásra szánt források elsősorban infrastrukturális beruházásokra
kerültek felhasználásra az újonnan csatlakozott tagországokban. Az Európai Uniónak új
prioritást kell kijelölnie a forráselosztásban: ideje befektetni az emberbe! Építsük meg
a Szociális Európát, amely minden polgára számára garantálja a szociális és fizikai
biztonságot.
Az MSZP javasolja a szociális célú források jelentős növelését. Be kell vezetni
az európai minimálbért és az európai minimálnyugdíjat. Egyetértünk az Európai Munka
Törvénykönyv megalkotásával, ezért támogatjuk az Európai Munkaügyi Ügynökség
felállítását.
A munkabérek felzárkóztatása elsősorban az újonnan csatlakozott
tagországokban, így hazánkban is másfél évtized múltán immár nem várathat magára.
A magyar munkás ugyanolyan feltételek mellett és bérért dolgozzon, mint a német!
Kezdeményezzük az egységes uniós munkanélküliségi biztosítási rendszer és alap
kialakítását, amely szintén hozzájárulhat a munkabér különbségek csökkentéséhez és az
egyre komolyabban sújtó elvándorlás megfékezéséhez. Szükségesnek tartjuk a közösen
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elfogadott és minden európai polgárnak járó minimum jogok és minimum szolgáltatások
egységes rendszerének kialakítását.
Bérlakás-építés programot indítunk: európai uniós források felhasználásával, az
önkormányzatokkal együttműködve 40 ezer új magas energiahatékonyságú és olcsó
bérlakást építünk. Az önkormányzati bérlakások felújítási költségeinek kétharmadát
pályázati úton fizetjük ki az önkormányzatoknak.
A női jogok erősítése, támogatása és a nemek közötti valós egyenlőség
megteremtése alapvető célkitűzésünk. Fel kell számolni a nők és férfiak fizetése,
valamint nyugdíja közötti indokolatlan különbségeket. Egy jól működő Európában
nincs helye szexizmusnak, rasszizmusnak, homofóbiának, transzfóbiának vagy
kirekesztésnek.
Minden negyedik gyermeket, 26 millió embert fenyeget a jövedelmi szegénység.
Magyarországnál csak két másik tagállamban rosszabb a helyzet, mindenütt másutt
jobb. Kiemelt cél tehát a gyermekszegénység elleni közös fellépés, s az, hogy a szociális
beruházásokat összekapcsolja az EU a gyerekszegénység csökkentésére tett
erőfeszítésekkel.
Egyetértünk azzal, hogy az EU következő hétéves költségvetésében triplázzuk
meg az Erasmus+-ra fordított pénzeket, valamint növeljük a kis- és
középvállalkozásokra, az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítására, a közlekedési
infrastruktúra fejlesztésére, valamint a Horizon Europe-ra fordított költségvetést. A
tagállamok kis- és középvállalkozásainak háttérbe szorítása kizárólag a nagytőke
érdekeit szolgálja, ezáltal a gazdaság egészének hatékonysága kerül veszélybe.
A szociális jogok magasabb szintű érvényesítését, a munkavállalói jogok
megerősítésének megvalósítását, szociálisan érzékeny Európát, szociálisan érzékeny
Magyarországot akarunk!

A mi európai Magyarországunk
A 2021-2027-es időszakban Magyarországnak a korábbiaktól lényegesen eltérő
prioritásokra kell összpontosítania. A 2010 utáni kormányzás növekvő problémákat és
feszültségeket gerjeszt. Drasztikusan nőtt az esélyegyenlőtlenség. Sokak váltak
védtelenné, kiszolgáltatottá és reményük sincs a felzárkózásra. A megfelelő képzettség
hiánya érzékelhetően nehezíti a gazdaság napi működését. Az MSZP álláspontja szerint
a megnövekedett feladatokhoz a tervezetben nem áll rendelkezésre a szükséges forrás.
Az MSZP számára elfogadhatatlan, hogy miközben katonai kiadásokra a tervek szerint
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néhány éven belül a GNI 2 százalékát fordítják a tagállamok a NATO keretében, addig
a polgárok életminőségének javítására mindössze ennek felét szánják.

Az MSZP ezért követeli, hogy 2021-2027 közötti időszakban elérhető EU
támogatásokat Magyarország a társadalmi felemelkedés és az életminőség javítását
elősegítve a következő területekre összpontosítsa:


a magyar oktatási rendszer egészének fejlesztésére, olyan képességek
kialakítását elősegítve, mint a kreativitás, a kritikus gondolkodás, az
együttműködés, az új ismeretek folyamatos elsajátítása és gyakorlati
alkalmazása,



a magyar egészségügyi rendszer modernizálására, a működési módot átalakítva,
úgy, hogy kiemelt figyelmet kapjon a megelőzés, az egészséges életmód
elősegítése, a korszerű diagnosztikai és gyógyító eljárások, technológiák
nyújtotta lehetőségek kihasználása,



az elmaradott területek modernizálására és az ott élők tudásának,
életszínvonalának felzárkóztatására. Az ott koncentrálódó képzetlenség és
növekvő egészségügyi problémák hatékony feloldásával Magyarország további
fejlődése is jelentős új erőforrásokhoz juthat,



az innováció, a digitalizáció tudatos elősegítésére, ami nélkül nem érhető el
gyors előrehaladás sem az előző három területen, sem a jövedelmek jelentős
növelését segítő piacépítésben. Az MSZP meg van arról győződve, hogy a
jelenleg erősödő világgazdasági dinamika az innováció fontosságának további
növekedését mutatja. Az MSZP szerint Magyarország számára fontos kitörési
pont lehet a kutatás-fejlesztés és az innováció, ha a magyar kormány valóban
kiemelten kezelné ezt a területet és nem csorbítaná a kutatás szabadságát, így
az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia autonómiáját.

Az MSZP álláspontja szerint Magyarország fejlődésének fontos eleme a
cigányság sikeres integrációja és felzárkózása. Az EU jelentős támogatást nyújthat
képzettségük növeléséhez, egészségügyi helyzetük lényeges javulásához.
Az MSZP javaslatai azt célozzák, hogy minél több magyar szereplő minél
nagyobb összegre sikerrel tudjon pályázni. Elutasítjuk azonban azokat a kormányzati
törekvéseket, amelyek a multinacionális vállalatokat, nagyvállalkozásokat és a Fideszközeli oligarchákat kívánják támogatni.
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Az MSZP követeli a kormánytól az átláthatóságot és nyilvánosságot biztosító
magyar szabályozást az EU költségvetésből származó források hatékony, felelős és
korrupció mentes felhasználása érdekében. E szempontokat a programok tervezésétől
kezdve, minden szervezet felállítása és működése során, az EU és a Magyarország
kormánya közötti elszámolásokkal bezárólag biztosítani kell a gyakorlatban.
Az MSZP azt követeli, hogy a megnövelt befizetésekkel tartsák változatlan
szinten a kohéziós és az agrártámogatások uniós forrásait, ugyanakkor a korábbinál
hatékonyabb módon történjen felhasználásuk. Magyarország pénzügyi szempontból a
legnagyobb vesztesek közé kerül, amennyiben a kohéziós és a mezőgazdasági program
támogatása a jelenlegi tervezetben jelzett mértékben csökken! Magyarországnak olyan
uniós mezőgazdasági politikára van szüksége, amely egyidejűleg támogatja a
gazdálkodókat, az egészséges és jó minőségű élelmiszerek előállítását, a klímaváltozás
elleni küzdelmet és környezetvédelmet, a helyi gazdaság fejlesztését és a foglalkoztatás
bővítését. Követeljük a területalapú támogatások mai árfolyamon számolva 100 ezer
forintra emelését. A vidéki közösségek érdekében szükséges, hogy a rendszer legyen
egyszerű és támogassa az új technológiák bevezetését. Olyan kezdeményezésekre van
szükség, mint az „okos falvak” program, amely nemcsak a mezőgazdasági támogatások
egy pilléreként, hanem az összes fejlesztési forrás integratív részeként alapozhatja meg
a kis települések elvárható és szükségszerű fejlődését.
Az MSZP álláspontja szerint a magyar társadalom érdeke, hogy teljesítsük az
eurózóna feltételeit, és akkor lépjünk be, amikor az előnyös a magyar állampolgárok és
vállalatok számára. A jövőben ugyanis az euróövezet lesz a centrum, ezért az
euróövezethez való csatlakozásnak a gazdaságin túl, komoly politikai jelentősége is van.

Hazafiság és európaiság
Hazafiság és európaiság kiegészítői, nem ellentétei egymásnak. Csak a Fidesz
heccelő propagandája állítja szembe őket egymással a saját politikai haszonszerzése
érdekében. Büszke magyarként képviseljük hazánk érdekeit az európai
döntéshozatalokban, és büszke európaiként képviseljük az európai közösségünk értékeit
Magyarországon.
A külhoni magyarság az egyetemes magyar nemzet része. Trianon traumája és
következményei csak aktív magyarságpolitikával és a szomszédos országok pozitív
kisebbségi politikájával enyhíthetők. Az EU összetartó és határok nélküli közössége
képes közelebb hozni nemzetünk újraegyesítését.
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Az MSZP nem bontja le a kerítést, de sohasem tesz le arról a céljáról, hogy olyan
hazában, olyan Unióban éljünk, ahol nincs szükség kerítésekre.
Migránsokat nem telepítenénk be, sőt azonnal hatályon kívül helyeznénk az
Orbán-kormány pénzes migránsokat betelepítő programját lehetővé tevő törvényt.
Migránsokat ugyanis az Orbán-kormány telepített be az ún. letelepedési kötvénnyel.
Ilyen konstrukció sehol sincs az EU-ban, és nem is kell, hogy legyen. A mi hazánkban
sem.

II.
Magyarország jövője a tét!
Állásfoglalás az önkormányzati választásról
A magyar élet egyik meghatározó közösségi színtere a település: a falu, a város,
a kerület, a főváros. Függetlenül attól, hogy állampolgárként milyen elvárásaink vannak
az állammal szemben, hogyan éljük életünket, milyen körülmények között láttuk meg a
napvilágot vagy épp kire szavazunk, legtöbbünk életében fontos kérdés lakóhelyünk
sorsa. Ismerjük történetét, helyzetét, számon tartjuk a településünkhöz köthető sikereket
és eredményeket. Túlnyomó többségünk identitásának fontos építőeleme a
szülőhelyünk, a lakhelyünk. Érdekel minket, merre halad sorsa, sokan tenni is akarunk
érte.
2019-ben minden településen, minden önkormányzatban közös győzelemre
törekszünk mindenkivel, aki változást akar, tiszteletben tartja és védi az emberi élet-, és
méltóság sérthetetlenségét, az alapvető emberi jogokat, az együttélés alapvető normáit,
a jogállami és demokratikus alapelveket. A főpolgármester-jelöltről szóló budapesti
előválasztás egyértelműen siker és érdemes minden indokolt esetben alkalmazni a
továbbiakban is.
2019-ben az önkormányzati választáson Magyarország jövője, településeink
sorsa a tét. Arról döntünk, hogy az iskola, a háziorvosi rendelő, a szociális otthon rólunk
szól, a településen élőkért van-e, vagy az önkormányzat pusztán egy erőszakos
hatalomgyakorló csoport helyi játszóterévé sorvad.
A többség változást akar! A változást akarók felelőssége, a mi felelősségünk,
hogy a társadalmi többség akaratából politikai esélyt, a győzelem esélyét formáljuk
meg.
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Az MSZP elsődleges célja, hogy felépítse a változás esélyét! Minden településen,
minden önkormányzatban, minden választókerületben meg fogjuk teremteni az esélyt
arra, hogy a többség elérhesse célját: kezébe vehesse települése sorsát! Ennek elemi
feltétele, hogy a változást akarók többsége megtalálja a kormánypárt által
támogatottakkal szemben azokat a jelölteket, azokat a vezetőket, akik új, jövőbe mutató,
emelkedő pályára állítják a települést! Azokat a vezetőket, akik tudják, győzelmük után,
2019 októberétől merre és hogyan vezetik a falu, a város, a kerület, a főváros életét,
együtt a polgárokkal – függetlenül attól, hogy azok kire adták voksukat. Együtt
megteremtjük a változás esélyét! Ez a felelőssége és a feladata az MSZP minden
települési közösségének és szervezetének!

III.
A jövőnkről

Harminc évvel ezelőtt bátor és elkötelezett baloldaliak hozták létre a Magyar
Szocialista Pártot. Gondolataikban, terveikben és tetteikben összekötötték magyarság és
európaiság ügyét. Kiálltak a békés rendszerváltás mellett, meghatározó szerepük volt
abban, hogy hazánk másfél évtizeden belül a NATO és az Európai Unió teljes jogú tagja
lett. Az alapítók olyan szervezeti formát, helyi és országos képviseletet építettek ki,
amely alkalmas volt arra, hogy elnyerje a választók bizalmát és a párt győzelmeket
arasson parlamenti és önkormányzati választásokon egyaránt.
A ma kihívása csak ehhez a helyzethez hasonlítható. Eltelt az első három évtized
az MSZP életében. Fel kell ismerni: a tapasztalatok összegzése mellett le kell zárni ezt
a fejezetet, hogy újabbat nyithassunk, hogy az elkövetkező három évtizedben ismét
eredményes és meghatározó politikai erő legyen Magyarországon az MSZP. A jövő
sikeréért most kell változtatni! Ezért az MSZP Kongresszusa, mint a párt legfelsőbb
döntéshozó testülete arra kéri fel és azzal a feladattal bízza meg a párt Elnökét, hogy
szervezze és irányítsa azt a munkát, amelynek eredményeként 2020. június 30-ig
javaslat készül a Kongresszus számára a szükséges alapvető változtatásokról és
átalakításokról. Az a célunk, hogy három évtized múltán, Horn Gyula és társainak
példáját követve újra megalapozzuk a demokratikus magyar baloldal sikerét.
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