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Mindenki Magyarországa
Közmegegyezést!

Magyarország jobb sorsot érdemel, és hogy ez így legyen, a MSZP
együttműködésre hív minden magyart, nőt és férfit, fiatalt és időset. Meggyőződésünk,
hogy 2018-ban közmegegyezésen alapuló politikai és társadalmi változásra van szükség,
amely létrehozza az új, demokratikus és szolidáris Magyar Köztársaságot.
Napjainkban világszerte újjászületik a szocialista gondolat. Ahogy néhány
évtizede végleg szakított a bolsevik diktatúrával, úgy szabadul meg most a neoliberális
gazdasági dogmák befolyásától. Európától az Egyesült Államokon át Latin-Amerikáig,
munkások és értelmiségiek, hívők és nem vallásos emberek találnak egymásra a
társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség elleni küzdelemben. Nekünk még le kell
számolnunk a maffiaállam és a fideszes oligarchia hatalmával is, de nem azért, hogy
helyükre más színű oligarchák lépjenek. Magyarország sem maradhat fekete lyuk az
egyenlőségért és igazságosságért folytatott küzdelemben!
A magyar munkásmozgalom, a szocialista gondolat közel százötven éves múltra
tekint vissza. Vállaljuk nemes hagyományait, és tanultunk a tévedésekből,
tragédiákból. Mindent megteszünk azért, hogy visszanyerjük a dolgozók, a magyar
emberek bizalmát. Az eddiginél igazságosabb társadalomért küzdünk, amely
mindenkinek biztosítja a munkát, a lakhatást, a méltó megélhetést. Ennek
megteremtésében legfőbb szövetségeseink a harcos szakszervezetek, a szociális,
környezetvédő és egyéb civil mozgalmak, az öntudatukra ébredt szülői közösségek,
fogyasztóvédelmi szervezetek, vagyis minden jószándékú állampolgári önszerveződés.
Az MSZP Kongresszusa útitervet ajánl minden együttműködésre kész politikai,
társadalmi és szakmai szervezetnek és állampolgárnak
1)
Az MSZP aktívan támogatja a helyi társadalom számára fontos ügyekben
mozgalmak, társadalmi koalíciók létrehozását, amelyeknek kohéziós erejük van.
Támogatjuk az olyan elképzeléseket, amelyek megvalósíthatók, újszerűek,
foglalkoztatják az embereket és közösséget teremtenek.
2)
Az MSZP a helyi társadalmi koalíciók szervezésében is támaszkodik a
célokkal egyetértő városi, budapesti kerületi és falusi polgármesterekre, önkormányzati
képviselőkre. A mozgalmat - minden résztvevőjével együtt - országos együttműködéssé
alakítja, olyan politikussal az élén, aki a közvélemény szemében alkalmas a
kormányzásra.
3)
Okulva a 2014-es választások tapasztalataiból, nem felülről eldöntött
választási szövetséget javasolunk a demokratikus ellenzéknek. Azt akarjuk, hogy aki
szeretne, vegyen részt a városokban, budapesti kerületekben és falvakban szerveződő
társadalmi koalíciók létrehozásában. Az MSZP biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy - az
új mozgalmon belül, és minél több választópolgár elérésére a mozgalmon kívül szervezőközpontokon keresztül hangolják össze az akciókat, alakítsák ki saját
kommunikációs és információs csatornáikat.
4)
Az MSZP támogatja, hogy a helyben létrehozott társadalmi koalíciók
bázisán, előválasztáson történhessen a miniszterelnök-jelölt, a képviselőjelöltek, a
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polgármesterjelöltek kiválasztása. Az előválasztások lebonyolítása adja a mozgalom
szilárdságát, és azt, hogy a legesélyesebb legyen a jelölt.
A demokratikus és szolidáris Magyar Köztársaság létrehozása több, mint
kormányváltás, politikai és társadalmi változásra van szükség!
1)
Javasoljuk, hogy a haladó nemzeti hagyományokon alapuló, demokratikus
Magyar Köztársaság létrehozása érdekében a választások után, az Országgyűlés
alakulóülésén vitassuk meg az új Alkotmányt, majd azt az elfogadása után népszavazás
erősítse meg, egy hónapon belül. Az új Alkotmány alapján alakuljon meg a Magyar
Köztársaság kormánya, az előző alaptörvény alapján kinevezett közjogi funkciót
betöltők megbízását az Országgyűlés tekintse lejártnak, és helyükre válasszon új
tisztségviselőket.
2)
Az Országgyűlés alkosson új választási törvényt, amely biztosítja, hogy
arányos és kiegyensúlyozott képviselet alakulhasson ki, és a következő választást már
ennek alapján rendezzék.
3)
Az új Alkotmány alapján fogadják el a kárpótlási törvényt, amely a 2010
és 2018 között elkövetett jogsértések áldozatait kártalanítaná. Vonják felelősségre a
2010-2018 közötti időszak erkölcstelen intézkedéseiért felelős politikusokat és jogtalan
döntéseik haszonélvezőit.
A magyar nép felemelkedésének programja
1)
A MSZP kezdeményezi a demokratikus értékek és az alapjogok
rehabilitációját. Ez több irányú feladat: rehabilitálni fogjuk az egyének polgári és
politikai jogait, és hangsúlyozottan baloldali pártként a társadalom szolidaritását
biztosító gazdasági, szociális és kulturális alapjogokat is. Vissza fogjuk állítani a fékek
és ellensúlyok rendszerét, amely az állam demokratikus működésének legfőbb
biztosítéka.
2)
A választások után az új kormány azonnal intézkedni fog a hiteles magyar
gazdaságpolitika és a befektetői bizalom helyreállítása érdekében. Szükség van a
jogbiztonságot erősítő, Magyarország gazdasági sebezhetőségét csökkentő törvényekre.
Kiemelkedően fontos az országos érdekegyeztetés korábbi jogi és szervezeti kereteinek
visszaállítása, a Magyar Nemzeti Bank kormánytól független, szakmailag megalapozott
működésének biztosítása, a visszamenőleges hatályú jogalkotás szigorú tilalma, a
magántulajdonba való illetéktelen beavatkozás megszüntetése. A költségvetés
átláthatósága érdekében vissza kell állítani az Országgyűlés hatáskörét. Biztosítani kell,
hogy a nyugdíjpénztáraktól jogtalanul elvett, államosított vagyont nyugdíjakra
használják fel.
3)
Olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely több rugalmassággal és
nyitottsággal, erősebb nemzetközi integrációval, világos, Európa-párti fókusszal
rendelkezik, és amely a vállalkozások potenciáljára alapoz.
Elengedhetetlen a
rombolás okozta károk, a megszorításból finanszírozott túlélés következményeinek
orvoslása. Átlátható, ellenőrizhető kormányzás kell a korrupció visszaszorítására, az
egyedi alkuk rendszerének megszüntetése érdekében.
4)
Esélyt akarunk adni arra, hogy a magukat reménytelen helyzetben érző
társadalmi csoportok, a leszakadók és a leszakadással fenyegetettek tömegei
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kiszabaduljanak a szegénység és a hátrányos helyzet, az iskolázatlanság és a
képzetlenség, valamint a munkanélküliség, a foglalkoztatási lehetőségek hiányának
végzetes háromszögéből.
5)
Javasoljuk a szociális állam eszméjének rehabilitálását, a szociális
biztonsághoz való jog alkotmányos védelmét, és hogy kiszámítható, stabil és
egyértelmű keretek és védőháló álljon az állampolgárok rendelkezésére. Meg akarjuk
erősíteni a társadalombiztosítás biztosítási jellegét, egyértelművé tenni a befizetések
sérthetetlenségét. Az új kormány indítson általános, országos programot, amely
csökkenti a gyermekes családok szegénységi kockázatát. Célunk, hogy a mostani és a
leendő nyugdíjasoknak olyan nyugdíjbiztosítási rendszere legyen, amely megteremti a
nyugodt és kiszámítható időskort.
6)
Több intézkedésre van szükség a pénzbeli ellátások hatékonyságáért. A
segély nem állami kegy, hanem az esélyek kiegyenlítését segítő, az egész társadalom
érdekét szolgáló támasz, amelyet a rászoruló emberek kapnak a helyzetük javítása
érdekében. Fontos az is, hogy a segélyek mellé személyes szolgáltatásokat és
tanácsadást kell adni, amely segít megelőzni az újabb krízishelyzetet.
7)
Öt hónapra kell növelni az álláskeresési támogatás időtartamát, és emelni
szükséges az összegét (a helyettesítési rátát és az ellátás maximumát) is. A nyugdíj
előtti álláskeresési segélyben részesülők esetében fokozatosan érvényesíteni kell az
álláskeresést ösztönző eljárásokat, és ezzel párhuzamosan fel kell emelni a segély
összegét.
8)
A dolgozói szegénység megszüntetése érdekében a nettó minimálbért 100
ezer forintban kell meghatározni, olyan adó- és járulékmódosítással, amely biztosítja,
hogy a béremelés nem növeli a vállalkozók terheit. Egyidejűleg 50 ezer forintban kell
meghatározni a minimális nyugdíjat. A közalkalmazottak, az egészségügyi és az
oktatási dolgozók nettó fizetése nem lehet kevesebb 150 ezer forintnál, ezen belül a
főiskolát végzetteké, illetve alapdiplomával rendelkezőké 175 ezer forintnál, az
egyetemi diplomával rendelkezőké 200 ezer forintnál.
9)
Az új kormány visszaállítja és megerősíti a kollektív megállapodások és az
érdekegyeztetés intézményeit országos, munkahelyi és területi szinten egyaránt. A
szakszervezetekkel és a munkáltatói szervezetekkel egyeztetve módosítja a
munkavállalók és az érdekképviseletek számára kedvezőtlen szabályokat. Visszaállítja a
munkaerőpiaci források háromoldalú felügyeletét és a regionális munkaerőpiaci
egyeztetések fórumait, biztosítva ezzel a foglalkoztatási források felhasználásának
nyilvánosságát és a befizetők részvételét a döntésekben.
10) Az új kormány olyan közteherviselési rendszer mellett álljon ki, amelyben
ismét kapcsolat keletkezik a befizetett társadalombiztosítási járulékok és a
szolgáltatások között, ahol a vállalkozások bevétele ágazattól függetlenül, egységesen
adózik, ahol a személyi jövedelemadó progresszív, és ezért igazságosabb, ahol a
tőkejövedelmek a korábbinál nagyobb szerepet kapnak a közteherviselésben, és
amelyben a költségvetési újraelosztás (adóterhelés) mértéke hosszabb távon,
fokozatosan mérséklődik. A legszegényebbek terheit csökkenti majd az általános
forgalmi adó mérséklése, illetve az alapvető élelmiszerek 5%-os áfakulcsának
bevezetése.
11) A magyar társadalom alapvető érdeke, hogy az új kormány folyamatosan
növelje az élet minőségét és a gazdaság versenyképességét alapvetően
befolyásoló egészségügyre fordított közpénz összegét. Így lehet javítnai az alapellátást,
a szakrendelők és a kórházak helyzetét, valamint növelni az ellátás biztonságát.
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Szakítani kell a hatalmi érdekeken alapuló központosítással, és vissza kell állítani a
kötelező, mindenkire kiterjedő egészségbiztosítást. Fejlesztésekkel, a szakemberek
ösztönzésével is mérsékelni kell a tűrhetetlen hozzáférési esélykülönbségeket és a
hosszú várakozási időt.
12) Kulcsfontosságú a közoktatás jelenlegi rendszerének felülvizsgálata a civil
és szakmai szervezetek, érdekképviseletek véleményének meghallgatásával. Célunk,
hogy minden gyermek megtanuljon írni, olvasni, számolni és számítógépet kezelni,
idegennyelven írni és beszélni, sajátítsa el már az iskolában a mindennapi élethez
szükséges együttműködés alapkészségeit. Az új kormány létrehozza a szakképzés és a
felnőttképzés új kereteit, amelyek elérhetővé teszik az oktatási rendszert már
elhagyók számára is az együttműködési készségek, az írástudás és a digitális írástudás
alapvető ismereteinek folyamatos megszerzését. A tankötelezettséget a tanuló 18.
életéve betöltéséig garantálni kell. Az állam akkor is biztosítsa a közoktatásban való
ingyenes részvételt az adott oktatási szakasz befejezéséig, ha a tanuló a 18. életévét
már betöltötte. Biztosítani kell állampolgárainknak a lelkiismereti szabadságot, ezért
minden iskolával rendelkező településen legalább egy állami intézményt kell
működtetni. Az egyházi fenntartású intézményben sem lehet kötelező a más vallásúak
vagy a felekezeten kívüliek számára a fenntartó egyház felekezeti szokásainak
gyakorlása.

5

