MSZP Kongresszus
Állásfoglalás

2018-ban az MSZP elszenvedte történetének egyik legsúlyosabb vereségét. Látjuk,
értjük és osztjuk a változást váró közvélemény csalódottságát. Látjuk azt is, mire készül a
kormány a kétharmad birtokában: valóságos kormányzás helyett az autonómia maradék
szigeteinek felszámolására, a klientúra további vagyonkoncentrációjára, az Európai Unió
elleni harc folytatására.
A választási eredmény tragikus, s bár megőriztük parlamenti képviseletünket,
önmagában a tisztújítás, a vezető testületek megújítása nem elégséges a megerősödéshez.
Az MSZP újjászervezése a feladat.
Ennek érdekében az MSZP Kongresszusa, mint a párt legfelsőbb döntéshozó testülete
megerősítve elfogadott programjának alapvetését a következő döntéseket hozza:
1.

Magyar Szocialista Párt egész politikájának középpontjában az igazságosság áll,
alapelve a szabadság védelme és a szolidaritás eszméje, ezekre kell építenie parlamenti
és parlamenten kívüli tevékenységét, kezdeményezéseit.
Az MSZP a NER ellenfele. A Fidesz által létrehozott társadalmi-gazdasági rendszer
kritikusaként az a célunk, hogy alternatívát kínáljunk Magyarországnak, ami többet
jelent, mint szembenállást, mert nem csupán a tagadásra épít, hanem saját jövőképet
kínál. Képviselni kívánjuk mindazokat, akik a hatalom által működtetett rendszeren –
bármely okból – kívül érzik magukat. Politikánk ezért nem egyszerűen kormány-,
hanem egyértelműen rendszerkritikus.

2.

A párt megerősítésének alapja a szervezet újraépítése és szavazóbázisának szélesítése,
amely lehetővé teszi, hogy az MSZP ismét egyidejűleg tudja képviselni a főváros és a
vidék sokrétű érdekeit. Mindez a működő fővárosi és nagyvárosi szervezeteink
aktívabb tevékenységét, a városokban és falvakban helyi szervezetek meg-, illetve újra
alakítását jelenti.

3.

A Kongresszuson megválasztott Elnökség készítsen javaslatot az MSZP új működési
modelljére, amely az elmúlt 8 év kritikai elemzésére építve magában foglalja az új
szervezeti struktúrát, a párton belüli intézmények szerepét, hatáskörét, az új döntési
mechanizmust, a teljesítmény mérés és ellenőrzés intézményes kereteit, majd mindezt
új Alapszabály-tervezet formájában terjessze a párt közösségei elé.

A megválasztott Elnökség javaslatát – előzetes párton belüli vita után – Kongresszus
tárgyalja meg és alkosson új Alapszabályt.
4.

A hazai Európai Parlamenti választások sorában az eddigi legjelentősebb küzdelem
előtt állunk. Ennek a választásnak a tétje kétfajta nemzet- és Európa-politika
megmérettetése. A magyar közvélemény Európa-párti, mi ennek a többségnek az
oldalán állunk. Azt képviseljük, hogy baloldaliság, nemzet és Európa ügye
összekapcsolható és ez az országunk érdeke is. Azt képviseljük, hogy magyar és
európai identitás összetartozik, és az egész nemzet érdeke az európai közösséggel való
együttműködés. A MSZP Európai Parlamenti választási kampányának ezt a célt kell
szolgálnia.

5.

Az önkormányzatiság a megmaradt demokrácia egyik legfontosabb bástyája. A jövő
évi önkormányzati választás ezért nem csupán egy soron következő helyhatósági
választás. A teljes központosítást akaró kormánypártiak és az állampolgári akarat helyi
érvényesítésének hívei állnak szemben egymással. Ezért nemcsak a jelöltjeink legjobb
szereplését

akarjuk,

hanem

magának

az

önkormányzatiság

eszméjének

és

gyakorlatának a védelmét képviseljük. Mindezek alapján az MSZP Kongresszusa
lehetővé teszi, hogy szervezeteink a párt értékrendjét szem előtt tartva a helyben
legmegfelelőbb és legtöbb választó bizalmát elnyerni képes személyeket, illetve
együttműködéseket támogassák, ilyenek létrejöttét kezdeményezzék. Budapesten
ragaszkodunk a közvetlen kerületi polgármester, illetve közvetlen főpolgármester
választáshoz.
A Magyar Szocialista Párt Nagy Imre szellemi örökösének tartja magát. Emlékét,
társainak emlékével együtt kezdeményezésünkre 1996 óta törvény rögzíti. Helyesnek tartjuk,
hogy Budapesten Nagy Imre szobra a Parlament közelében, a Vértanúk terén áll. Tiltakozunk
minden olyan terv és elképzelés ellen, amely a mártír miniszterelnök szobrát e helyről
elmozdítaná, s egyetértünk mindenkivel, aki a szobrot jelenlegi helyén akarja megtartani.
Budapest, 2018. június 17.
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