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Az Együtt 2014 Választói mozgalom elvi, erkölcsi alapvetései, valamint az MSZP Kongresszusi és válaszmányi határozatainak és politikusi 

megnyilatkozásainak összevetése 

 

Az Együtt 2014 Választói mozgalom elvi, erkölcsi 

alapvetései 

 

 

 

Reakciók és válaszok 

1. Preambulum 

Hazánk ma mély és összetett válságban van. Ahhoz, 

hogy Magyarország kijusson ebből a 

válsághelyzetből és újra a régió élmezőnyébe tartozó, 

összetartó, igazságosan gyarapodó közösség otthona 

legyen, a lehető legerősebb választói 

felhatalmazással végrehajtott változások sorozatára 

van szükség. 

 

A következő választás több a politikai erők 

szokványos megmérettetésénél: sorsforduló lesz, 

amely meghatározza számunkra a következő 

negyedszázad alakulását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 1. és 14. bek.: 

„A Kormány antidemokratikus, nemzet- és társadalomellenes politikája lerombolja elért eredményeinket, 

kilátástalanságba és bizonytalanságba kergeti a magyar embereket, és veszélybe sodorja Magyarország jövőjét. 

Intézkedéseik nyomán, hazánkban demokratikus, gazdasági, és szociális válság alakult ki. Feldúlták a 

Harmadik Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerét, támadást intéztek a demokratikus intézményrendszer, 

a jogállam ellen. Szétzilálták a magyar társadalmat, és bűnbakképzéssel szembe állítanak egymással társadalmi 

csoportokat. Korlátlan hatalmuk kiépítése érdekében kiiktatták a hatalom demokratikus ellensúlyait és 

megbélyegzéssel, bűnbakképzéssel, megfélemlítéssel alattvalóvá akarják kényszeríteni Magyarország 

állampolgárait. 

… 

Mi, a Magyar Szocialista Párt tagjai és támogatói elutasítjuk Orbán Viktor politikai rendszerváltását. A 

nemzet érdekében elvi alapokon álló, konstruktív ellenzékiséget képviselünk, ezért kizárólag 

értékrendünkkel és szakmai meggyőződésünkkel összhangban álló, hazánk érdekét szolgáló ügyekben 

működünk együtt.” 
 

Egység Magyarországért (kongresszusi határozat, 2011. június 18.): 

„5. Baloldali pártként a Szocialista Párt kiemelt felelősséget érez az érdekeiket érvényesíteni nem, vagy alig 

tudó, elesett, kiszolgáltatott emberek iránt. Képviseli a fiatalokat, a munkájukból és nyugdíjukból élőket és 

mindazokat, akik az orbáni gazdaság- és társadalompolitika vesztesei. Támogatja azokat, akik a 

demokrácia, a jogállam és a Köztársaság helyreállítását tekintik céljuknak.” 
 

A változás szövetsége (kongresszusi határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

1. Céljuknak tekintik az Orbán-rendszer leváltását, az új Magyar Köztársaság felépítését és a szolidáris 

társadalom megteremtését.” 
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A kormány leváltása ugyanakkor csupán szükséges, 

de nem elégséges feltétele Magyarország 

felvirágoztatásának. Le kell bontanunk – az elmúlt 

két esztendőben váratlan erőszakossággal kiépülő 

– rezsimet is, amelynek működtetésén keresztül a 

hatalom mai birtokosai akkor is befolyásuk alatt 

tarthatnák a hazánkat, ha a választók többsége 

amúgy megfosztaná őket hatalmuktól. 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata 1. pont: 

„Cél: az autoriter politikai rendszert építő Orbán-rezsim leváltása általános választások útján úgy, hogy 

a politikai demokrácia helyreállítható legyen.” 

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.): 

„A közszolgáltatások leépülése, a társadalmi különbségek rohamos növekedése, a nemzetközi elszigetelődés, a 

morális és bizalmi válság kiteljesedése fenyegeti az országot.” 
 

Mesterházy Attila, Duna TV Hattól Nyolcig interjú, Budapest 2010.04.21., szerda, részlet : 

„…Sokkal fontosabb, és érdekesebb az, hogy a Fidesz ma már, vagy éppen talán tegnap, tegnapelőtti napon már 

megszegte a saját ígéreteit, hiszen Kövér László arról beszélt, hogy nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nem lesz olyan 

adócsökkentés, amilyet ígértek, hogy azonnali, és radikális. Arról beszélnek, hogy olyan választási, olyan 

kétharmados törvényekhez akarnak hozzányúlni, ami a választójogi törvényt, az önkormányzati törvényt, a 

médiatörvényt, vagy éppen a kettős állampolgárságról szóló törvényt akarja átírni. Ez mind-mind olyan, amihez 

valóban egy nemzeti konszenzus kellene, hiszen alapvetően változtathatja meg a magyar demokratikus 

berendezkedést. És e mellett azok a nyilatkozatok, amik arról szólnak, hogy a Fidesz igenis élni akar a kétharmaddal, 

tehát hogy magyarul nem törődnek azzal, hogy mit gondol az ellenzék, ez azért felsejti azt, hogy talán felvázolja azt a 

képet, hogy ők milyen jövőben gondolkodnak. Egy olyan jövőben, amiben minden egyes jogszabály úgy van alakítva, 

ami egy pártnak az érdekét szolgálja.” 

Részletek Mesterházy Attila kongresszusi beszédéből (2011. 11. 12.): 

„…Köszönet a Szolidaritási mozgalomnak, a Millának, a 4K!-nak, a szakszervezeteknek, a Facebook aktivistáinak, 

hogy segítenek lebontani az apátia, az érdektelenség, a reményvesztettség falát!”… 

„Egy Magyarország van. Teremtsünk hát olyan országot, ahol mindenki otthon érezheti magát.” 

Részletek Mesterházy Attila beszédéből (2011. május 1.): 

„Igen, sokat kell még változnunk, de az együttműködésnek nincs alternatívája! … Kétségtelen, hogy sok mindenben nem 

fogunk egyet érteni. De ne azt keressük végre, hogy miben nem értünk egyet, hanem azt, hogy mi az, amiben azonos a 

véleményünk. Hiszen egészen biztosan egyetértünk abban, hogy le kell váltani Orbán Viktor rendszerét!” 

„…Ma Magyarországon gazdasági, szociális és demokratikus válság van.” 
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Ehhez a változást akaró, demokrata hazafiak és 

az őket képviselő politikai szervezetek minden 

korábbinál szélesebb összefogására van szükség! 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 16-17. bek.: 

„Az Orbán-rendszer ellenzékeként, erős baloldali néppártként, szövetségesként tekintünk minden 

demokratikus ellenzéki erőre és szorgalmazzuk a velük való, program és érték alapú együttműködést, 

annak érdekében, hogy a legközelebbi választáson leválthassuk az Orbán-kormányt.  

Ma valamennyi demokrata elsőrendű feladata és kötelessége, hogy újra egyesítsük a magyar embereket és, 

hogy helyreállítsuk Magyarországon az alkotmányosságot, a jogállamot, a parlamentarizmust és a szociális 

piacgazdaságot.” 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 3-4.bek.): 
„Új összefogásra hívunk minden demokratikusan gondolkodó polgártársunkat, bal és jobboldalról 

egyaránt. A forrongó civil mozgalmak résztvevőit, az érdekegyeztetésből kiszorított szakszervezetek tagjait, 

az egyetemek polgárait, az önkormányzati intézményeiktől megfosztott városlakókat és falun élőket, az 

adóprésbe szorított vállalkozókat, az igazságtalan adózásra kényszerített alkalmazottakat, a visszaható hatályú 

törvénykezést elszenvedőket. A közigazgatás szakembereit, az egészségügy, az oktatás, a kultúra dolgozóit. 

Fiatalabbakat és idősebbeket. Valamennyi korosztály képviselőit. 

Kössünk új társadalmi szerződést, gazdasági megegyezést a jogállam visszaállítására, a fejlődés 

beindítására, az igazságosabb, szolidárisabb, szabadabb Magyarország megteremtésére!” 

 
Részlet Mesterházy Attila „Alternatíva és remény” című írásából (Népszabadság, 2011. február 17.):„… Mindez nem 

egyedül az MSZP feladata. Mindenki, aki hisz abban, hogy van és lehet alternatíva, hogy a jövő válaszaihoz nem a múlt 

kérdéseit kell feltenni, barátunk és szövetségesünk. Hiszem, hogy képesek vagyunk befejezni a múlt küzdelmeit és 

harcait. Tudunk és akarunk együttműködni mindazokkal, akik látják, hogy a közös cél háttérbe kell szorítsa az egyéni 

ambíciót, hatalomvágyat. A tét nagyobb, mint a baloldal egysége, nagyobb, mint a demokratikus ellenzék sikere, 

nagyobb, mint mi magunk. Aki továbbra is a saját harcait harcolja és saját démonaival küzd, nem tud segíteni sem 

nekünk, sem a hazának. 
Az alternatíva felmutatása és a remény fenntartása a célunk. Ehhez támogatásra, szövetségre és együttműködésre van 

szükségünk. Szövetségre mindenkivel, aki hisz abban, hogy mindez sikerülhet.” 

 

 
Ahhoz, hogy Magyarországon a normális politizálás 

olyan új korszaka kezdődhessen, amely épít a 

rendszerváltozás óta eltelt időszak tanulságaira – és a 

korábbinál erősebb jogállami és kulturális 

garanciákat nyújt a rezsimépítő, hatalomkoncentráló 

törekvésekkel szemben –, arra van szükség, hogy a 

változatást akaró demokraták közös nevezőkben 

egyezzenek meg. 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata, 3. pont: 

„A szövetségkötés politikai minimuma: a demokratikus alapértékek elfogadása. Elkötelezettség 

Magyarország gazdasági és társadalmi modernizációja, a szolidaritáselvű társadalompolitika erősítése, a 

társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése mellett.” 
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A hatékony választói összefogás a demokraták 

párbeszédével kezdődik, amelynek feltétele, hogy a 

felek tiszteljék egymást, ne legyenek egymással 

szembeni rendezetlen – politikai, erkölcsi – 

adósságaik, illetve kölcsönösen tisztázzák 

viszonyukat a rendszerváltozás utáni 

évtizedekhez, a modern, szabad Magyarország 

történetének ahhoz az első fejezetéhez, amelyet a 

magyaroknak végre le kell zárniuk. 

 

 

Párbeszéd a nemzetért (Kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 7. bek.) 

„Egy olyan köztársaság megteremtésére teszünk felhívást, amely nem csak az elitek demokráciája, hanem a 

valódi részvételt, a demokratikus és szociális jogokat és ezek garanciáit biztosítja minden állampolgárának.” 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata, 2. pont: 
A Magyar Szocialista Párt a pártokkal, civil szervezetekkel a kapcsolatok kialakításánál, szövetségkötésnél a 

következő alapelvek, célok egyezőségét támogatja. 

2. A partneri együttműködésben kiemelt szerepet biztosít a kezdeményezőkészségnek, a nyitottságnak, 

az egyenrangúságnak, egymás tiszteletének. 

 
Részletek Mesterházy Attila beszédéből (2011. május 1.): 
„…Sikerünk kulcsa az, hogy hisszük-e, hogy együtt képesek vagyunk a győzelemre. Én tudom, hogy igen, de ehhez 

száműznünk kell a politikából a hazugságokat, az ígérgetéseket, a csodavárást. A magyarok őszinte, egyenes 

beszédet érdemelnek. 

Ez az együttműködés alapja, ez a bizalom alapja. A bizalom az egymás iránti tisztelet és odafigyelés apró köveiből 

épül. És minden kis kő egyetlen nagy építménnyé áll majd össze. Ez az építmény lesz a mi Magyarországunk, a remény 

és a megvalósult álmok hazája. 

…. 

A megosztás ellenszere a párbeszéd és az együttműködés, a megfélemlítésé pedig a szolidaritás és a bátorság!...” 
 

A múlt lezárásához elengedhetetlen, hogy 

mindannyian szembenézzünk saját szerepünkkel is 

az elmúlt 22 év, a mostani kormányzati ciklus és az 

azt megelőző 8 év alakulásában. Mindannyiunknak 

el kell készítenünk az elmúlt időszak személyes 

leltárját: le kell vonnunk a rendszerváltozás utáni 

első negyedszázad tanulságait, be kell ismernünk a 

hibáit és meg kell vallanunk a bűneit is! 

 

 

Közös dolgaink rendezése nélkül csak a múltat 

élnénk újra, a tegnapi hibákat követnénk el megint, 

ahelyett, hogy – tanulva belőlük – rendbe tennék 

végre a jelent és évtizedekre megalapoznánk ennek a 

tehetséges, sokra hivatott nemzetnek a jövőjét. 

 

 

 

 

Párbeszéd a nemzetért (Kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 1. bek.) 

„Az elmúlt húsz évben az országban lezajlott változások azonban ellentmondásosak, az ország polgárai 

nem egyenlő arányban részesedtek mindennek előnyeiből, sokak hátrányt szenvedtek. Vészesen 

meggyengült a politikába, az erkölcsbe és az egymásba vetett bizalom.” 

 

 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 16. bek.): 

„Rendezzük el együtt közös dolgainkat! Haladjuk meg közösen az átmenet elmúlt húsz esztendejét, 

hozzuk helyre együtt közös hibáinkat, a rendszerváltás utáni évek zsákutcába vezető próbálkozásait, 

igazságtalan döntéseit. Kössünk egyezséget az igazságos, szabad, európai, demokratikus és modern 

Magyarország megteremtésére. A ”fülkeforradalom” után teremtsük meg közösen a biztonságot teremtő, 

élhetőbb Magyar Köztársaságot, mindannyiunk közös hazáját.” 
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Mi, az Együtt 2014 Választói Mozgalom alapítói 

készek és képesek vagyunk a szembenézésre, a 

demokrata hazafiak közötti közös nevezők 

megtalálására. 

 

 

 

 

 

Készek és képesek vagyunk arra, hogy 

szövetségeseinkkel együttműködve véghezvigyük 

azoknak a változásoknak a sorozatát, amelyek után 

a hazánk olyan ország lehet, amilyenné a benne élők 

tehetsége, szorgalma és hazaszeretete teheti. 

 

 

Részlet Mesterházy Attila kongresszusi beszédéből (2011. november 12.): 

„A többség ma már érzi, hogy változtatásra van szükség! De barátaim, ez nem jelentheti a Fidesz előtti világhoz 

való visszatérést sem! 

Az eredmények ellenére, az elmúlt huszonegy év nem váltotta be a rendszerváltás ígéreteit. A vágyott felzárkózás 

elmaradt, a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek rögzültek, még mindig nagyon sokan érzik magukat a 

rendszerváltás veszteseinek. A két évtized óta tartó politikai hidegháború és társadalmi megosztottság miatt nem 

sikerült megállapodásra jutnunk abban, hogy milyen Magyarországot szeretnénk felépíteni. Az emberek úgy érzik, 

hogy miközben egyre többet kell dolgozniuk, egyre rosszabbul élnek és sehogy se jutnak ötről hatra. Azt tapasztalják, 

hogy a játékszabályok nem vonatkoznak mindenkire, és vannak kiváltságosak és egyenlőbbek. 

Azt tapasztalják, hogy az állam nem jól szolgálja állampolgárait, hogy nem képes megvédeni tulajdonukat, és nem képes 

megfékezni a rasszista indulatokat sem. De nem elég felismerni az elmúlt húsz év hibás döntéseit, meg is kell 

haladnunk azokat.” 

 

Részlet Mesterházy Attila kongresszusi beszédéből (2012. március 31.): 

„… Szembe kell nézni a hibákkal. És le kell vonni a tanulságokat. 

Persze vannak, tanácsadók, akik azt mondták, hogy egy politikus soha nem ismerheti el a hibákat. Pláne, ha azokat 

nagyrészt nem is ő maga követte el. Mások azt mondták, ne foglalkozzak a múlttal, csak a jövővel. De én azt mondom, 

hogy igenis őszintén kell beszélni a múltról. 

Úgy döntöttem, hogy csak egyértelmű és egyenes mondatokat fogok mondani. Ez, lássuk be, éppen annyira alapvető és 

jogos elvárás, mint amennyire ritkagyakorlat a mai magyar politikában. Itt az ideje, hogy új fejezetet kezdjünk ebben is. 

Tartozunk a választóinknak és magunknak is azzal, hogy visszatekintve saját teljesítményünkre, nemcsak az 

eredményeket vesszük számba, de a hibákat is. És bizony voltak a nyolc év alatt hibák. 

Medgyessy Péter kormánya 2002-ben azzal az egyértelmű felhatalmazással kapott mandátumot, hogy tegyük helyre 

mindazt, ami részben az első Orbán-kormány alatt, részben a rendszerváltás óta eltelt években kisiklott az országban. És 

tettük a dolgunkat. De közgazdász körökben ma már úgy emlékeznek vissza erre, hogy túl sokat ígértünk. Van ebben is 

igazság. De az orvosok, az ápolónők és a tanárok munkájuk méltó megbecsülését, a biztonságos élet elérését köszönhetik 

ennek! És ugyanígy sokat jelentett a nyugdíjasoknak, hogy visszaadtuk nekik az Orbán-kormány által jogtalanul elvett 

19 000 forintot. Igazuk van nekik is. 

Éppen e mögött húzódik meg a legnagyobb politikai dilemma. Hogy az eltérő, de egyformán jogos érdekeket össze kell 

hangolni. Mert a gazdasági fenntarthatóságnak és a társadalmi igazságosságnak kéz a kézben kell járnia. Hiba, ha ezt épp 

egy modern baloldali párt felejti el. 

Amikor Szili Katalint jelöltük köztársasági elnöknek, rosszul mértük fel a lehetőségeinket. Olyan jelöltet támogattunk, 

aki mögé nem tudtuk megteremteni a parlamenti többséget. Ez hiba volt. De tanultunk belőle. 

Ahogy tanultunk abból is, hogy a választási program és a kormányprogram között nem lehet akkora ellentmondás, mint 
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2006-ban volt. Mindig, minden körülmények között őszintén kell beszélni az emberekkel, az országról. Zárt körben 

éppúgy, mint nyilvánosan. Ha valamit, hát ezt megtanultuk. Mi meg. 

És beszélni kell 2006 októberéről is. Az, amit akkor Budapest utcáin műveltek a szélsőségesek, felkészületlenül 

érte az országot. Minden polgárt, a politikát is, és a rendőrséget is. Ez vezetett a rendőri vezetők szakmai 

hibáihoz, és ez vezetett egyes rendőrök jogsértéseihez. 

Az emberek jogos elvárása, hogy fenn kell tartani a rendet. És a rendet veszélyeztetőkkel szemben szükséges a 

határozott fellépés. De csak a jogos fellépés megengedett. Aki jogsértést követ el, büntetést érdemel. Akkor is, ha 

fekete kapucniban támadja, és akkor is, ha egyenruhában védi a rendet. Mert a jogállamban a törvényes rendet 

törvényes eszközökkel kell fenntartani. 

Az igazság felderítése fontos, de a Fidesz és a szélsőjobboldal célja ebben az ügyben, nem az igazság felderítése, 

hanem elferdítése. Színtiszta politikai boszorkányüldözés. 

Hiba volt és fontos tanulság, hogy nem egyszer kapkodás, rögtönzésjellemezte a kormányzásunkat. A cél a legtöbbször 

helyes volt, de hiba volt, hogy a régóta halogatott reformokat nem készítettük elő, az embereket pedig nem készítettük fel 

kellően. Nem jól kommunikáltuk a célokat, túl nagy lépésekkel és akarással indultunk el, miközben a társadalom nem 

bírta követni a tempót. És nem sikerült megtalálni a szakmai szövetségeseket sem. Persze nem könnyítette meg a 

dolgunkat a koalíciós partnerünk, de az ellenzék felelőtlensége sem. 

És bizony hiba volt, ezért óriási tanulság, hogy a párt immunrendszere nem volt kellően erős ahhoz, hogy a 

tisztességtelen, nyerészkedő politikusokat idejében kivesse magából. Ez a párt tisztességes emberekből áll. Az a 

pár tisztességtelen politikus viszont sokat ártott nekünk. A választók megbüntettek érte. És mi tanultunk ebből. 

Ezért erősebb eszközöket vezettünk be a pártban, hogy hatékonyabban megvédhessük magunkat. 

És a párton belüli új elveket is bevezetünk a régi rossz szokások helyett: a széthúzás helyett az összetartás, a különalkuk 

helyett az együttműködés, az önérdek helyett a közérdek képviselete az új norma az új MSZP-n belül. 

De a párt nem önmagáért fontos. Hanem elsősorban azért, hogy hatékonyan tudjuk érvényesíteni az elveinket, és 

képviselni a szavazóinkat. Ezért hiba volt, hogy a két választási ciklus alatt eltávolodtunk az emberektől, és 

elfeledkeztünk a párt építéséről is. Levontuk a tanulságot: mostantól másképp lesz ez is. Hiszen ezen a területen sok a 

teendőnk! Folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy politikánk az emberekről, gondjaik megoldásáról, álmaik 

megvalósításáról szól. 

Sokan joggal kérték számon a baloldali kormányokon a baloldaliságot magát. És nem az számít, hogy mennyire 

gondoljuk mi magunk baloldalinak a politikánkat az adott körülmények között. Hanem az számít, hogy az 

emberek mennyire látták azt baloldalinak saját körülményeikhez képest. Tanultunk ebből. Ezért mostantól 

mindig lesz egy baloldali minimum, amiből nem engedünk. Ami kellő védelmet nyújt az embereknek a 

legnagyobb bajban is. 

Hiba volt az is, hogy nagyon fontos társadalmi-szociális problémákra nem találtunk megoldásokat. Pedig a társadalmi 

fesztültség fokozatosan nőtt. Ez Kelet-Magyarországon és sok más helyen megnehezíti, néhol pedig már egyenesen 

ellehetetleníti a többség és a kisebbség együttélését. Hiba volt, hogy tabunak tekintettünk egy sor kényes, de lényeges 

kérdést. A szélsőjobb pedig ezekre nem megoldásokat, hanem rossz és populista válaszokat ad – amivel rengeteg embert 
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tévesztettek meg. Ki kell szabadítanunk ezt a kérdést a demagógia csapdájából: reális megoldásokra és felelős tettekre 

van szükség itt is. 

És hiba volt a miniszterelnök-váltás körüli huzavona. Túl sokáig, túl sok név körül forgott a beszéd. Váratlanul ért 

minket a helyzet, és nem tudtuk határozottan, gyorsan megoldani. 

És abból is levontuk a tanulságot, hogy nem figyeltünk eléggé az értünk aggódó értelmiség hangjára és véleményére. 

Tettekkel fogjuk bizonyítani, hogy tanultunk ebből is.” 

 

Részlet dr. Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettes, országos elnökségi tag parlamenti felszólalásából (2012. 02. 

21.): 

„Nem, a felelősség nem az övék! A 2006 őszén tapasztalt felszerelésbeli és szervezési hiányosságért a rendőri vezetést a 

2006-os és az azt megelőzően tevékenykedő kormányokat, mindegyik kormányt terheli a politikai felelősség. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy komolyabb tömegkezelési feladatok szakszerű végrehajtására a rendőrség alkalmatlan 

volt. Ha valamiben, akkor ebben terheli a politikai és a rendőri vezetőket felelősség. Igaz ez annak ellenére, hogy 

hasonló méretű utcai rendzavarással korábban sem a rendőrök, sem a vezetőik még nem találkozhattak. 

Természetesen, mint az akkori kormánypártnak, a Magyar Szocialista Pártnak is felelőssége van ezekért a 

hiányosságokért. Az MSZP-nek meg kell követnie minden civil áldozatot, akár a randalírozóknak, akár a rendőri 

atrocitásnak estek áldozatul, és meg kell követnie azt a 319 rendőrt, akik ebben az időszakban szolgálatuk ellátása 

során sérültek meg. (Felzúdulás a kormánypártok és a Jobbik soraiban. - Pálffy István: Kérjetek előbb bocsánatot!) Meg 

kell követnünk, és bocsánatot kell kérnünk az itt jelen lévő Révész Máriusz képviselőtársunktól is.” 
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2. Haza és nemzet 

2.1. Nemzeti büszkeség és összetartozás 

Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk: 

büszkék vagyunk a történelmünkre, a kultúránkra 

és a sikereinkre.  
 

Éppen ezért fájdalmas érzés a számunkra 

megtapasztalni azt, hogy Magyarország mára 

elszigetelődött a világban, hogy szégyenkeznünk kell 

a kormányzat ámokfutása miatt, hogy fiatal 

honfitársaink legjobban képzett és leginkább 

vállalkozó kedvű tagjai közül aggasztóan sokan az 

országon kívül keresik és találják meg a 

boldogulásukat. 

Ez így nem mehet tovább! Magyarország a 

szülőföldünk, a hazánk: jogunk van hozzá, hogy 

itt boldoguljunk és itt legyünk boldogok; hogy ne 

csak a múltunk, de a jövőnkbe vetett hit is ide kössön 

minket. Vissza akarjuk kapni a hazánkat, a közös 

jövőnkbe vetett hitünket, a reményünket! Nem olyan 

országot akarunk magunknak és a gyermekeinknek, 

ahová egyszer talán érdemes lesz majd visszatérni, 

hanem olyat, ahonnan nincs miért elmenekülni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hazai közállapotok régóta változásért kiáltanak: 

Magyarország kettészakadt, a nemzet megosztott.  

 

 

Párbeszéd a nemzetért (Kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.) 

„A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei: 

5. Az új MSZP élhető, kulturális értékeit, hagyományait megőrző és gyarapító Magyarország 

újjáépítésében érdekelt, amelyben a nemzeti értékek és intézmények nem sajátíthatók ki, ahogyan a 

nemzeti összetartozásunk sem.” 

 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata 4. és 7. pont: 

„4. A közös cselekvés legfontosabb alapelvei: demokratikus társadalom, a társadalmi ellenőrzés, a 

patriotizmus, a nemzetköziség, az érték-alapú gazdaság, a fenntarthatóság, környezettudatosság, az igazságos 

és befogadó társadalom, a nemek közötti egyenlőség, az egyén és közösség biztonságának biztosítása. 

7. Reális, megvalósítható program kimunkálása, amely a társadalom széles rétegei számára támogatható 

irányt, jövőt mutat. Egy fenntartható szociális piacgazdaság, amelyben megvalósul az esélyek biztosítása. 
 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2011. május 1.): 

„Mi is itthon vagyunk! Nem tűrjük a kirekesztést! Büszke magyarként, elkötelezett demokrataként, szenvedélyes 
baloldaliként otthon akarjuk érezni magunkat hazánkban! 
 

Winkfein Csaba, az MSZP országos elnökségének tagja 2012. 12. 04:  
„Orbánnak, Selmeczynek és Mihalovics Péternek is meg kell értenie végre: a fiatalok kivándorlása nem 

tapasztalatszerzés! Ha Orbán ismerné a mai magyar valóságot, tisztában lenne azzal, miért menekülnek innen a fiatalok.” 

„A magyar fiatalok az itthoni éhenhalás helyett kénytelenek külföldön munkát vállalni. Nem jókedvükből utaznak 

Európa munkát adó felébe, hanem mert rákényszeríti őket az Orbán-Matolcsy-féle országrontó gazdaságpolitika! Az a 

fideszes politika, ami kizárólag a gazdag kisebbséget segíti, az elszegényedett többséget pedig földönfutóvá teszi. A 

jövőkép eltörlése, a munkahelyek eltűnése, a bérek és fizetések csökkenése, a szociális háló felszámolása egyenes útként 

vezet a magyar társadalom elmúlt száz éves történelmének legnagyobb kivándorlásához.” 

link: http://mszp.hu/hirek/orbanek_vegyek_vegre_komolyan_a_kivandorlast 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 1. bek.: 

„Szétzilálták a magyar társadalmat, és bűnbakképzéssel szembe állítanak egymással társadalmi csoportokat. 

Korlátlan hatalmuk kiépítése érdekében kiiktatták a hatalom demokratikus ellensúlyait és megbélyegzéssel, 

bűnbakképzéssel, megfélemlítéssel alattvalóvá akarják kényszeríteni Magyarország állampolgárait.” 

 

 

http://mszp.hu/hirek/orbanek_vegyek_vegre_komolyan_a_kivandorlast
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A szekértáborok háborúinak meghaladásával új 

nemzeti egységet kell létrehoznunk. Előbb vagyunk 

magyarok és európaiak, mint ilyen vagy olyan 

világnézetű, politikai meggyőződésű polgárok. A 

nemzetből senkit nem lehet kirekeszteni vagy 

kiátkozni, ellenfeleink ugyanúgy részei a politikai 

közösségnek, mint mi, magunk – magyarságunk 

összeköt minket, nem pedig elválaszt.  

 

 

 

 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 13. bek.): 

„Új kiegyezésre van szükség a politikában!  
Egyezzünk meg, hogy egy olyan politikai kultúrát teremtünk, amelyben tiszteletet érdemlő ellenfélnek és nem 

megsemmisítendő ellenségnek tekintjük azt, akinek más a véleménye. Egyezzünk meg abban, hogy az új 

politikai kultúra része a párbeszédre való törekvés, a kompromisszumok keresése, a különböző érdekek 

összehangolása és az önszerveződő civil társadalom támogatása.” 

 
Részlet Mesterházy Attila „A lehetőség és a felelősség is a miénk” című írásából (Népszava 2010. május 08.) 

„… 

A magyar politika legnagyobb kudarca, hogy húsz évvel a rendszerváltás után a társadalom jelentős része a 

rendszerváltás vesztesei közé sorolja magát. Erőfeszítéseink ellenére a társadalom végletesen szétszakított. A tartós 

egyenlőtlenség hatásai tetten érhetőek kulturális, világnézeti, sőt - nem túlzás - civilizációs különbözőségek 

tekintetében is. Magyarországon ma együtt él a nyugatos, modernizációban érdekelt, teljesítményelvű és 

öngondoskodásra képes polgár és a leszakadó, tanácstalan, sok esetben képzetlen, reményveszett és kiszolgáltatott 

tömeg. Az együtt élő és egymástól radikálisan eltérő élethelyzetek megnehezítik a társadalmi párbeszédet és az 

együttműködést. Ennek feloldására nem alkalmasak az eddig alkalmazott eszközök. A "vagy" politikáját fel kell 

váltania az "és" politikájának. A politika elszakadt a társadalmi valóságtól és ugyanolyan eszközökkel akart, ha 

akart válaszokat adni új problémákra. A régi úton és régi eszközökkel egy megváltozott világban, megváltozott 

feltételek között…” 
 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2010. március 15.): 

”A magyar nemzetnek mindannyian részei vagyunk, baloldaliak és jobboldaliak, liberálisok és konzervatívak, határon 

innen és túl élő magyarok egyránt. Nincs két Magyarország. Egy nemzet van! A magyar nemzet” 

Részlet Mesterházy Attila „Új, erős, demokratikus baloldal” című írásából (Népszabadság 2010. március 26): 

„Az emberek elvesztették a hitüket azokban a vezetőkben, akiket maguk választottak. A politikai elit elszakadt az 

emberek mindennapi problémáitól. A társadalom joggal érzi úgy, hogy magára maradt a gazdasági problémákkal, a 

szegénységgel, a kiszolgáltatottsággal. Miközben a társadalmat szekértáborokba terelte a politikai hidegháború, a 

korrupció és a politikusok be nem tartott ígéretei aláásták a közbizalmat.” 

 
Nemzetünket a huszadik században számos csapás 

érte. A történelmi Magyarország felbomlása után 

Trianon igazságtalanságát kellett és kell mind a 

mai napig megélnünk, majd a jobboldali és baloldali 

totalitárius rendszerek hurcolták, nyomorították, 

gyilkolták meg polgártársainkat. 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 15. bek.): 

„…A magyar kulturális nemzet részének és a politikai nemzet jelképes tagjainak tekintjük a határon túl 

élő magyarokat. Tiszteletben tartjuk szervezeteik szuverenitását, támogatjuk autonómia törekvéseiket 

és elősegítjük, hogy szülőföldjükön magyarként boldogulhassanak.” 
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 Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2010. március 15.): 

„Nekünk ugyanannyira fáj Trianon, csak mások a válaszaink erre a nemzeti tragédiára! Mi a nemzet boldogulását nem 

területi terjeszkedésében, nem a kirekesztésben és megosztásban, hanem a határon inneni és túli polgárainak közös 

boldogulásában, jólétében és egy modern, befogadó közösség megteremtésében látjuk.” 

 

 

 

Fellépünk minden olyan törekvés ellen, ami az 

áldozatok emlékét meggyalázza! Nem feledjük, 

hogy a jogsértések elkövetői nem egy esetben 

éppúgy magyarok voltak, mint azok elszenvedői. 

Erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk és 

emlékeztessünk e testvérgyilkosságokra, hiszünk 

ugyanis abban, hogy az oktatás és az új nemzedékek 

nevelésének legfontosabb feladata éppen az, hogy e 

nemzeti tragédiák soha többé ne történhessenek meg. 

A történelmi traumák feldolgozásához csak az 

emlékezésen, a bűnvalláson és a múlt – 

közmegegyezésen alapuló – lezárásán keresztül 

juthatunk el. 

 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata a szövetségkötés feltételeiről 6. pont): 

„Az eszmék és kultúrák sokszínűségének támogatása, a diktatúrák, a kirekesztés, a gyűlöletkeltés feltétel 

nélküli elutasítása. A társadalmi stabilizáció, a béke megőrzése, védelme” 
 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2011. május 1.): 
„Egyértelmű, hogy minden eszközzel fel kell lépni a rasszista és fasiszta eszmék és gondolatok ellen. De abban is 

egyetértünk, hogy hatékony és európai megoldásokat kell találnunk a társadalmi feszültségek kezelésére.” 

 
Az MSZP Frakció szélsőségek elleni fellépésről szóló határozati javaslatai: 

H/9290 A szélsőségesség, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és az emberi méltóságot más módon 

sértő megnyilvánulások elleni határozott fellépésről 

 

H/6354 Az 1939-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni 

magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt 

személyek emlékének megörökítéséről 

 

H/5991 A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről 

[az MSZP önálló indítványai a parlamenti gyűlöletbeszéd visszaszorítására irányulnak. Az emlékezet fenntartására való 

törekvés is ezt a célt szolgálja) 

 
Éppen ezért nem halogathatjuk tovább azt sem, hogy 

– húszéves adósságot törlesztve – az 

állambiztonsági iratok nyilvánosságában is áttörést 

érjünk el.  

 

Részlet Mesterházy Attila parlamenti felszólalásából (2005. március 1.): 

„Én hiszek abban, hogy ennek a valóságnak, ennek a valós kezelésnek a megközelítése, a teljes igazság megtalálása 

valahol a teljes nyilvánosság megteremtésében rejlik. Ma ez a kisebbik rossz. Ehhez a teljes nyilvánossághoz kell 

ragaszkodnunk, amit a Magyar Szocialista Párt és az SZDSZ is  

kezdeményezett. 

…. 

Úgyhogy az előbbi idézetre utalva én még egyszer arra szeretném magunkat felszólítani, hogy vállaljuk a kockázatot, 

vállaljuk a kompromisszum kockázatát, azért, hogy Magyarország nyerhessen.” 
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Az MSZP Frakció által 2005.02.15-én benyújtott T/14230 „Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 

feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 

módosításáról” szóló törvényjavaslatot, amely elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szólt a teljes 

MSZP Frakció megszavazta. 

 

Mesterházy Attila (2012.03.19.): 

A szocialista párt támogatja, hogy parlamenti vitanap foglalkozzon az ügynöküggyel, az MSZP-s képviselők ezért 

aláírják az erre vonatkozó LMP-s kezdeményezést.  

link: http://mszp.hu/video/ugynokkerdes_az_mszp_tamogatja_a_parlamenti_vitanapot 
 

Tudatában vagyunk annak, hogy az 

anyaországban élő magyarokként felelősséget 

viselünk a határon túli magyarok sorsáért. A 

legtöbbet ugyanakkor azzal ártunk nekik, ha a 

magyar belpolitikai küzdelmekbe próbáljuk bevonni 

őket. Nem nekünk kell eldönteni, hogy ki a jó és ki a 

rossz kisebbségi magyar: a saját életükre nézve 

nekik kell a döntéseiket meghozni, ezeket pedig a 

magyar államnak kötelessége támogatni. 

Magyarországnak kötelessége, hogy kifejezze az 

elszakított országrészeken élő magyarokkal való 

nemzeti összetartozását.  

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 3. bek.: 

„Nemzetinek álcázott politikájukkal aláássák Magyarország nemzetközi tekintélyét, veszélyeztetve 

jószomszédi kapcsolatainkat és kockáztatva hazánk Európai Unión belüli megbecsülését. A határon túlra is 

kiterjesztett megosztó politikájukkal gyengítik a határon túli magyarok érdekérvényesítő képességét.”  

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány 2011. november 12. 15. bek.): 

„…A magyar kulturális nemzet részének és a politikai nemzet jelképes tagjainak tekintjük a határon túl 

élő magyarokat. Tiszteletben tartjuk szervezeteik szuverenitását, támogatjuk autonómia törekvéseiket 

és elősegítjük, hogy szülőföldjükön magyarként boldogulhassanak.” 
 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből 2011. május 1.: 

„Meggyőződésünk, hogy a határon túli testvéreinket támogatni, velük együttműködni kell, nem pedig beleszólni 

ügyeikbe.” 

T/7469. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról [az MSZP indítványa a külhoni 

magyarokat támogató források felhasználásának átláthatóságát célozta] 

 

Sajtóhír 2012.09.13.: A határon túli magyarok vonatkozásában: 

Folytatja nemzetpolitikájának megújítását az MSZP, a szocialisták stratégiájuk elkészítésébe a határon túli szervezetek 

képviselőit is bevonják. 

Mesterházy Attila szerint a Fidesz az elmúlt két évben megosztotta a határon túli magyar szervezeteket, nehezítve ezzel 

az ott élők politikai képviseletét. Az MSZP ezért is tartja fontosnak, hogy nemzetpolitikai stratégiáját a határon túli 

magyar szervezetek véleményének figyelembevételével készítse el - közölte. Emlékeztetett arra is, hogy az MSZP 

korábban nemzetpolitikai kerekasztalt kezdeményezett, ahová a határon túli magyar pártok szakértőit hívták meg. 

link: http://mszp.hu/video/hataron_tuli_szervezetek_velemenyere_epitve_keszit_nemzetpolitikai_programot_az_mszp 

 

 

http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=37&p_izon=14230
http://mszp.hu/video/ugynokkerdes_az_mszp_tamogatja_a_parlamenti_vitanapot
http://mszp.hu/video/hataron_tuli_szervezetek_velemenyere_epitve_keszit_nemzetpolitikai_programot_az_mszp
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A kettős állampolgárság jogintézménye – két 

évtized méltatlan vitái, bűnösen feltett kérdései és 

hibásan megadott feleletei, valamint újabb 

problémákat okozó megoldásai ellenére is – új 

fejezetet nyitott a nemzeti összetartozás kérdésében.  

 

 

 

 

 

 

 

A határon túl élő magyarok újabb jogfosztása ezért 

nem lehet célja egy új politikai korszak 

megalapozását akaró választói összefogásnak. 

Ugyanakkor jogi, politikai garanciákat kell találnunk 

arra, hogy az új közjogi helyzet ne járjon együtt az 

anyaországi politikai viták exportálásával, 

beszüremkedésével a határon túli magyarság életébe. 

 

T/29. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról [a magyarországi lakóhellyel nem 

rendelkezők kedvezményes honosításáról szóló törvénymódosítás elfogadását az MSZP frakció támogatta] 

 

H/5098. Hosszú távú Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia, illetve gazdasági térség kidolgozásáról [az MSZP 

önálló indítványa felkéri a Kormányt, hogy a határon túli magyar támogatáspolitikával összefüggésben teremtse meg a 

feltételeit egy hazai és határon túli szakértőkből álló testület munkájának, amely megvizsgálja a határon túli magyar 

közösségek megmaradásának legoptimálisabb feltételeit, majd a régió és a helyi közösség erőforrásainak 

figyelembe vételével javaslatot tesz a fejlesztésekre] 

 

Sajtóhír2012.06.27 :  

A határon túli magyarsággal való kapcsolatokban nincs helye a pártpolitikának, erről egy nemzetpolitikai 

minimumot kell kialakítani - vélekedett szerdán Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke Bukarestben, 

miután a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetőivel egyeztetett. 

Az MSZP elnöke azt mondta, hogy a szocialisták számára prioritássá vált a nemzetpolitika, ennek keretében azonban 

nem beavatkozni akarnak a határon túli magyarok politikai életébe, hanem annyi segítséget nyújtani, amennyit a magyar 

közösségek igényelnek. 

"Mi nem pártpolitikai alapon akarunk lépéseket, gesztusokat tenni, hanem a téma fontossága okán, erről a 

parlamentben is nemzeti minimumot kellene kialakítani, ami nem politikai vita tárgya, hanem egy józan 

konszenzust övező kérdéskör" - jelentette ki az MSZP elnöke. 

link: http://mszp.hu/hirek/a_hataron_tuli_magyarsaggal_valo_kapcsolatokban_nincs_helye_a_partpolitikanak 

 

 

A magyarság aggasztóan fogy: egyre kevesebb 

gyermek születik, soha olyan kevesen nem voltunk 

az elmúlt bő két évtizedben, mint ma. Ezt a 

folyamatot le kell lassítani, meg kell állítani, vissza 

kell fordítani – ez a legelemibb nemzeti érdekünk! 

Ezzel ellentétesen cselekszik az, aki választói 

felhatalmazásával visszaélve különbséget tesz 

gyermek és gyermek, család és család között.  

 

Részlet Mesterházy Attila „Felvilágosodás, Európa, demokrácia” című írásából (Népszabadság, 2012. április 28.): 

„Orbán Viktor szerint az európai válság egyik fő mutatója a népességcsökkenés. A helyzet úgy áll, hogy 2011-ben 

csökkent a születések száma Magyarországon, tehát akkor a magyar kormány valamit nagyon rosszul csinál. Emellett azt 

is tudjuk, hogy a legimpozánsabb termékenységi ráta azokban a skandináv országokban tapasztalható, ahol a 

legdemokratikusabb a kormányzati rendszer, ahol a legtöbb nő dolgozik, ahol a férfiak a legnagyobb mértékben veszik ki 

részüket a háztartási teendőkből, ahol az állam nem az együttélési formák merev előírására, hanem a gyerekvállalás 

valódi támogatására törekszik, tiszteletben tartva a családok döntését, ahol a szegényeket nem teszik még szegényebbé, 

hanem segítik, és ahol érdemben tesznek a gyermekek mostoha sorsának jobbra fordításáért. Ez a jóléti állam 

szociáldemokrata típusa a szakirodalomban, ám megteremtéséhez ma számos társadalmi-történelmi feltétel hiányzik 

Magyarországon, mindennek ellenére viszont sokkal jobb minta és kiindulópont, mint a központilag előírt életminták 

orbáni világa.” 

 

T/7966. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. CLXXIV. törvény módosításáról [az MSZP önálló 

indítványának célja a biztos befektetést adni a jövőgenerációja számára (babakötvény garantálása, START-számla 

védelme)] 

 

http://mszp.hu/hirek/a_hataron_tuli_magyarsaggal_valo_kapcsolatokban_nincs_helye_a_partpolitikanak
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Bangóné Borbély Ildikó, az Országos elnökség tagja 2012. 11. 17.: 

Az MSZP diszkriminatívnak tartja, ezért elutasítja azokat a KDNP-s javaslatokat, amelyek megkülönböztetnék a 

házasságban, illetve az élettársi kapcsolatban élő családokat. 

link: http://mszp.hu/hirek/az_mszp_elutasitja_a_kdnp_csaladokat_megkulonbozteto_javaslatait 

 

dr. Gurmai Zita 2011. 01.19: 

„A társadalmi integráció, a demográfiai kihívások kezelése és a magyar elnökség további prioritásai valóban fontos 

kérdések. Szükség van ugyanakkor arra is, hogy a nők igényeire elkülönítetten is figyelmet fordítsunk, mivel a nők 

munkaerő-piaci, adózási, nyugdíj- vagy egészségügyi-rendszerbeli igényei különböznek a férfiakétól.” 

link: http://mszp.hu/hirek/a_magyar_elnokeg_tegyen_tobbet_a_nokert 
 

A társadalom minden olyan egysége, amely 

családként funkcionál, méltó a közösség 

támogatására; a családon belüli erőszakkal 

szembeni védelem pedig mindenkit megillet: az nem 

múlhat senkinek a gyermekvállalási hajlandóságán 

vagy képességén. Olyan társadalmat akarunk építeni, 

amelyben a nők nem kényszerülnek választani a 

szakmai pályafutás és az anyaság között, mert 

mindkettőre vállalkozhatnak anélkül, hogy azzal le 

kellene mondaniuk életük másik fontos céljáról. 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 
A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

„6. Kiállnak a nemek közötti egyenlőség megteremtése mellett; eltökélten védelmezik a politikai, vallási, 

szociális, szexuális, egészségügyi, származási hovatartozásuk miatt hátrányt szenvedőket.” 

 
Kormos Kata szóvivő „November 25. Világnap a nők elleni erőszak megszüntetéséért részletek” (2012.11.25.): 

„… 

Az egyenjogúságukért folytatott küzdelem mellett ma még számos nőnek szembe kell néznie az őt ért erőszakkal is. …A 

Magyar Szocialista Párt elkötelezett az erőszak megfékezésében. Küzd a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetéséért, 

az igazságosság megteremtéséért, elutasítja a diszkrimináció minden hétköznapi megnyilvánulását.” 
link: 

http://www.mszp.hu/hirek/az_eroszak_a_gyenge_ember_fegyvere 

 

Részletek az MSZP Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program vitaanyagából 2012. november: 
„Az alacsony foglalkoztatási szint korlátozza az ország növekedési lehetőségeit, súlyos terheket ró a családokra és az 

egész társadalomra. A 90-es évek közepe óta valamennyi párt választási programjának fontos célkitűzése volt, hogy ki 

tudjunk törni az alacsony foglalkoztatás csapdájából, de a fellendülés mérsékelt volt és átmenetinek bizonyult… 

… 
A Magyar Szocialista Párt foglalkoztatáspolitikájának célja: kitörni az alacsony 

foglalkoztatás csapdájából. Ezért: 

5. Mindennek eredményeként el kell érni, hogy minden családban legyen legalább egy 

tartós, tisztességes munkajövedelemmel rendelkező személy… 

A munkaerő piaci politika legfontosabb feladata az legyen, hogy az eszközök, programok közül, azokat kombinálva – 

állítsa össze azt a „csomagot”, amely adott személy, csoport, vagy akár térség számára megoldást nyújt. Ennek 

része lehet az egyszerű információnyújtás, a közlekedés támogatása, a gyermekek elhelyezése, az egyéni, illetve családi 

körülményekhez igazodó munkafeltételek és teljesítménykövetelmények kialakításának támogatása, tanulási-

továbbképzési, munkatapasztalat-szerzési lehetőségek nyújtása, stb” 

http://mszp.hu/hirek/a_magyar_elnokeg_tegyen_tobbet_a_nokert
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Hiszünk abban, hogy a nők esélyegyenlőségének 

megteremtése az élet minden területén, így – a többi 

között – a munkaerő-piacon is, a leghatékonyabb 

eszköz az állam kezében annak érdekében, hogy 

Magyarországon újra egyre több gyermek 

születhessen.  

 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2012. május 1.):  

„Mondják meg őszintén, milyen esélyekkel szerezhet munkát egy anya, ha nem viheti bölcsődébe a gyermekét, mert már 

az állami bölcsőde is többtízezer forintba kerül? Hová menjen egy 50 feletti nő, aki elveszítette a munkahelyét?” 

dr. Gurmai Zita 2012.11.19: „A társadalmi igazságosság alapkövetelménye, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség 

és az arányos részvétel megfelelően biztosított legyen. Az igazságos arány eléréséhez a  nők részvételétnek növelésére 

lenne szükség, ez azonban nem megy segítség nélkül, sem a politikában, sem a gazdasági életben”  
http://mszp.hu/hirek/nem_lehet_igazsagos_egy_tarsadalom_ha_a_nok_reszvetele_nem_megfeleloen_biztositott_benne 

 

H/8580 A nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában történő gyakorlati érvényesítéséről [az 

MSZP önálló indítványa a női felsővezető jelöltekkel szembeni igazságtalan diszkrimináció felszámolása céljából 

felszólítja a kormányt a jogalkotásra] 

 
Összetartozásunk elsősorban nemzeti kultúránkban 

nyilvánul meg. Büszkék vagyunk nemzeti 

kultúránk sokszínűségére. Hisszük, hogy e kultúrát 

alkotó változatos törekvések mindegyike teremtő 

módon járulhat hozzá közös nemzeti identitásunk 

megőrzéséhez, függetlenül attól, hogy a határon 

innen vagy túl, a múltban vagy a jelenben 

keletkeztek-e; hogy a hagyományok nevében vagy 

azokkal vitatkozva szólalnak-e meg, és hogy milyen 

világnézetű, vallású, nemű és származású 

honfitársunk alkotásából táplálkoznak.  

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 
A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

„5. Őrzik és gyarapítják a kulturális, nemzeti hagyományokat, egyben vallják, hogy a kultúrák 

sokszínűsége erősíti a nemzetet; ezért mindenkor védik a kisebbségek jogait.” 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 15. bek.): 

„Egyezzünk meg abban, hogy tiszteletben tartjuk az önkormányzatisághoz való jogot, értékként tekintünk a 

független és szabad sajtóra, támogatjuk a szabad és független közszolgálati médiát, biztosítjuk a vallás 

és világnézeti szabadságot és a félelem nélküli életet.” 

 
A közéletünket ma jellemző kultúrharcra nincs sem 

ok, se szükség. A nemzet kultúráját senki sem 

határozhatja meg erővel, hatalmi szóval. Mi olyan 

politikát képviselünk, amely érti és büszke arra, hogy 

a magyarságon belül számtalan egymás mellett élő, 

egymást gazdagító és ösztönző kulturális törekvés 

van jelen, amely mind együtt alkotja nemzeti 

kultúránkat. 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 2. bek.: 

„Erőszakosan, egyoldalúan korlátozzák a szólás szabadságát, a gondolkodás a tudomány a művészet és a 

kultúra függetlenségét, megsértik a világnézeti semlegességet.” 
 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2011.05.01.): 

„Egészen biztosan egyetértünk abban, hogy helyre kell állítani az ország demokratikus működését és a jogállamot. Hogy 

helyre kell állítani a szólás szabadságát és a kultúra függetlenségét.” 

 

 

 

http://mszp.hu/hirek/nem_lehet_igazsagos_egy_tarsadalom_ha_a_nok_reszvetele_nem_megfeleloen_biztositott_benne
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=8580
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2.2. A jogállam újjáépítése, megerősítése és a 

bizalom helyreállítása 

Politikai kultúránk elzüllése, közéletünk válsága az 

alkotmányos és demokratikus alapértékek 

tiszteletének folyamatos megkérdőjelezésével 

kezdődött. A hatalom mai birtokosai most ezt a 

folyamatot tetőzik be azzal, hogy a jog egyre inkább 

a kormányzat, az állam eszköze a polgárral 

szemben ahelyett, hogy a polgárt védené az állam 

túlhatalmától. 
 

 

 

A mi feladatunk, hogy újjáépítsük a jogállamot 

Magyarországon, és ezzel létrehozzuk a szabad és 

egyenlő méltóságú magyar állampolgárok 

közösségét.  

 

A jelenlegi kormánytöbbség a jogalkotási 

tevékenységével és a független intézmények 

pártkatonákkal, egypárti delegáltakkal való 

feltöltésével frontális támadást intézett a hatalom 

jogállami korlátai ellen. 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 17. bek.: 

„Ma valamennyi demokrata elsőrendű feladata és kötelessége, hogy újra egyesítsük a magyar embereket és, 

hogy helyreállítsuk Magyarországon az alkotmányosságot, a jogállamot, a parlamentarizmust és a szociális 

piacgazdaságot.” 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 2.; 4. és 13. bek.): 

„Az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt a bizalmatlanság a politikai elittel szemben, hiszen a pártok sokszor 

hazugsággal, a valós szándékok eltitkolásával, vagy egyszerűen program nélkül szereztek felhatalmazást. 

Tudjuk és érezzük, hogy a választók elfordultak a pártoktól, de a politika csak akkor lehet ismét közös ügyünk, 

ha egyre többen kivesszük a részünket belőle. A politika iránti bizalmat csak közösen teremthetjük meg… 

Kössünk új társadalmi szerződést, gazdasági megegyezést a jogállam visszaállítására, a fejlődés beindítására, 

az igazságosabb, szolidárisabb, szabadabb Magyarország megteremtésére! … 

Új kiegyezésre van szükség a politikában!  

Egyezzünk meg, hogy egy olyan politikai kultúrát teremtünk, amelyben tiszteletet érdemlő ellenfélnek és 

nem megsemmisítendő ellenségnek tekintjük azt, akinek más a véleménye. Egyezzünk meg abban, hogy az új 

politikai kultúra része a párbeszédre való törekvés, a kompromisszumok keresése, a különböző érdekek 

összehangolása és az önszerveződő civil társadalom támogatása.” 
 

Párbeszéd a nemzetért (Kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.) 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei: 

„3. Az új MSZP együttműködést ajánl minden hazai demokratikus erőnek az európai jogállami értékek 

védelme és az alkotmányosság helyreállítása érdekében.” 
 

Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2011. május 1.): 

„Egy alkotmányos puccsal kivégezték a Harmadik Magyar Köztársaságot! Kivégezték, hiszen az útjukban állt. Mert egy 

demokratikus országban elképzelhetetlen, hogy a hatalom korlátozza az állampolgárok jogát arra, hogy 

érdekeiket és jogaikat érvényesíthessék a hatalommal szemben. Egy demokratikus országban elképzelhetetlen, hogy 

a pártpolitika maga alá gyűrje az ügyészséget, a Kormány pedig lefejezze a bíróságokat. Egy demokratikus országban 

elképzelhetetlen, hogy évtizedekre bebetonozzák a közhatalmi intézmények Fidesz által kinevezett vezetőit. De itt sem 

állnak meg! Ami a Pártalkotmányból kimaradt, azt most majd kétharmados diktátumokkal kényszerítik rá az országra. 

Nem lehetnek illúzióink! A választójogi törvény, a nyugdíjakról szóló törvény, a családok védelméről szóló törvény 

és a többi, semmivel nem lesz jobb, demokratikusabb és igazságosabb, mint a nemrégiben elfogadott új 

alaptörvény.” 
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Részletek Mesterházy Attila a Köztársaság köve letételének alkalmából mondott beszédéből 2011. április 18.: 

„A ma elfogadott új alkotmány nem a haza, hanem egy párt alkotmánya. A magyar Országgyűlés Fideszes-KDNP-s 

képviselők szavazataival elfogadta a Fidesz alkotmányát. Így kormányozni, így alkotmányozni, így jövőt építeni nem 

lehet. Kormányozni, alkotmányt elfogadni, jövőt építeni csak közösen, minden magyar állampolgár 

képviseletében lehet.”  

Ha alkotmányról van szó, akkor nincs két Magyarország. Nincs jobb és baloldali Magyarország, csak egy, közös és 

demokratikus Magyarország van. Ha újra bizalmat kapunk választóinktól, vissza fogjuk állítani Magyarország 

egységét. Vissza fogjuk állítani a demokrácia, a jog és a bizalom Magyarországát. Erre immár nem alkalmas sem 

a régi, sem az új alkotmány. Magyarországnak olyan alaptörvényre van szüksége, melyet minden állampolgár 

elfogad. Meg fogjuk változtatni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy újra demokratikus, a közös jövőt építő 

alkotmánya legyen hazánknak.” 

 

Horváth Csaba, az MSZP Fővárosi frakciójának vezetője 2012.11.15.: 

„2014-ben a negyedik magyar köztársaságot kell létrehozni, mivel Orbán Viktor miniszterelnök miatt a harmadik 

köztársaságnak vége van. 

Horváth Csaba azt mondta, 2014-ben széles társadalmi szövetségben hozzák majd létre a negyedik köztársaságot. Az 

MTI azon kérdésére, hogy ez az Együtt 2014-gyel történő együttműködést jelenti-e, az alelnök azt mondta, mindazon 

demokratikus pártok és szervezetek szövetségére gondol, akik hisznek a szabadság eszméjében.” 

link: http://www.mszp.hu/video/2014ben_a_negyedik_magyar_koztarsasagot_kell_letrehozni 

 

Sajtóhír, Mesterházy Attila 21012.11.16.: 

„Magyarországon nemcsak gazdasági, hanem társadalmi, politikai és demokratikus válság van. Magyarországon 

parlamenti diktatúra alakult ki, a kormányoldal semmiféle önkorlátozásra nem hajlandó, visszaél kétharmados 

többségével. Nem politikai verseny van a jobb- és a baloldal között, hanem két világnézet, értékrend, vízió és kultúra 

háborúja zajlik. Az utóbbi időben két kihívás érte a magyar demokráciát, a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság, majd a 

2010-es kormányváltás és Orbán Viktor kormányzása.” 

Mesterházy Attila szerint a Fidesz-kormány demokratikus válságot okozott azzal, hogy az ellenzék nélkül fogadott el új 

alkotmányt, elfoglalta a független intézményeket és folyamatosan változtatja a politikai verseny szabályait. 

A baloldal feladatát abban jelölte meg, hogy elősegítse az emberek jólétet, csökkentse a társadalmi különbségeket. 

Hozzátette: válság idején kiváltképp erre, a jobboldali kormányok által véghez vitt megszorításokkal szemben a 

növekedés beindítását és a munkahelyteremtést célzó szociáldemokrata politikára van szükség.” 

link: http://www.mszp.hu/hirek/politikai_valsag_van_magyarorszagon 

T/2340. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról [az MSZP önálló 

indítványa visszaállította volna az alkotmány-koncepció elfogadásához szükséges négyötödös szavazati arányt, amelyet a 

Fidesz elsők között helyezett hatályon kívül] 

 

http://www.mszp.hu/video/2014ben_a_negyedik_magyar_koztarsasagot_kell_letrehozni
http://www.mszp.hu/hirek/politikai_valsag_van_magyarorszagon
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T/5690. Magyarország Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek Magyarország gazdasági biztonságát 

szolgálómódosításáról [az MSZP önálló indítványának célja a bírák függetlenségének helyreállítása, valamint a 

személyes adatok védelmét biztosító intézményrendszer megváltoztatása] 

 

Alapvető feladatunk a fékek és ellensúlyok 

rendszerének helyreállítása. Ennek során azonban 

nem eshetünk abba a hibába, hogy ellentétes politikai 

előjellel, de ugyanúgy pártkatonákat és egypárti 

delegáltakat választunk a független intézmények 

élére: véget kell vetni a zsákmányszerző politikai 

gondolkodásnak Magyarországon. A köztársaság és 

a jogállam alapértékei iránti lojalitást többé nem 

írhatja felül a pártpolitikai hűség. 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 1. bek.): 

„Magyarország polgáraihoz fordulunk! 

Mindazokhoz, akik másfél évvel ezelőtt hittek a Fidesz terveiben és ígéreteiben, akik most úgy gondolják, 

rossz irányba mennek az ország dolgai, hiszen Magyarország milliók számára az igazságtalanság, a 

reménytelenség és a leszakadás országa lett. Mindenkihez, aki azt kívánja, hogy építsük újra a 

demokratikus jogállamot, szüntessük meg a hatalommal való visszaélést, a politikai korrupciót, a 

pártkatonákra épülő államot, a visszaható hatályú törvényalkotást. Mindenkihez, aki azt kívánja, hogy 

tartsuk tiszteletben a független intézményeket, tartsuk és tartassuk be mindenkivel a parlamentáris 

demokrácia írott és íratlan szabályait.” 

 
Részlet az MSZP Gazdaságpolitikai Programjából (2012. Október 2. oldal 1. bek.): 

„Hiba lenne sérelmi vagy reváns politikát folytatni. Józan, érdemi, a jövőre koncentráló, megoldásokat kereső párbeszéd 

kell minden demokratikus politikai erővel.” 

 

Szövetség a változásért (2012. november 4. Oldal 1. bek.): 

„De nem akarunk pusztán elitcserét sem. A célunk egy olyan program megalkotása, amely az országot feszítő 

problémákra ad választ és az emberek életminőségének érezhető javulását eredményezi.” 

 
Részletek Mesterházy Attila a Köztársaság köve letételének alkalmából mondott beszédéből 2011. április 18.: 
Ha alkotmányról van szó, akkor nincs két Magyarország. Nincs jobb és baloldali Magyarország, csak egy, közös és 

demokratikus Magyarország van. Ha újra bizalmat kapunk választóinktól, vissza fogjuk állítani Magyarország 

egységét. Vissza fogjuk állítani a demokrácia, a jog és a bizalom Magyarországát. Erre immár nem alkalmas sem 

a régi, sem az új alkotmány. Magyarországnak olyan alaptörvényre van szüksége, melyet minden állampolgár 

elfogad. Meg fogjuk változtatni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy újra demokratikus, a közös jövőt építő 

alkotmánya legyen hazánknak.” 
 

Az új korszak jogi-politikai kereteinek kialakítása 

ugyanakkor csak jogállami eszközökkel valósulhat 

meg, hiszen semmilyen cél nem szentesíthet olyan 

eszközöket, amelyek ellentétesek a demokratikus 

eszményekkel, jogállami hagyományainkkal.  

T/1298. Az új alkotmány társadalmi egyeztetéséről [az MSZP önálló indítványa egyértelművé tette, hogy az 

alkotmányozás alapvető elveinek meghatározása, majd normaszövegének kialakítása nem lehet pusztán a 

politikai elit ügye. Ez olyan társadalmi ügy,amely tekintetében a legszélesebb nyilvánosságot kell biztosítani, 

továbbá az állampolgárok és az általuk létrehozott társadalmi szervezetek számára intézményes kereteket kell 

létrehozni a véleményformáláshoz.] 
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Szükségesnek tartjuk azt is, hogy lehetővé tegyük az 

új korszak alkotmányos kultúrájának 
népszavazással történő megerősítését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt közel három évben az alapvető jogok 

védelmének szintje drámaian csökkent 

Magyarországon: a sajtó megfélemlítését célzó 

médiaszabályozást, az egyházak közötti politikai 

alapú válogatást, a gazdasági és szociális jogok 

kiüresítését, a visszaható hatályú jogalkotást csak 

betetézte a választójog korlátozása, előzetes 

regisztrációhoz kötése.  

 

Részlet Mesterházy Attila „Magyarország ma még néma” című írásából (Népszabadság 2010. szeptember 27.): 

Nekünk, baloldaliaknak az a legfontosabb feladatunk, hogy a társadalmi ellensúly megszervezésének élére álljunk. Így 

lehet a diktatórikus hajlamú hatalommal sikeresen szembeszállni. Az idő sürget, hiszen naponta tapasztaljuk, hogy a 

kormány lépéseivel egyre távolabb kerülünk egy versenyképes, modern, igazságos, európai Magyarországtól. Az új 

alkotmánnyal a kormánypártok új alapokra akarják helyezni a III. Magyar Köztársaságot. A kérdés az, hogy 

Magyarország milyen értékek alapján határozza meg identitását. A két világháború közötti berendezkedést idéző, az 

országot romba döntő keresztény-nacionalista kurzussal vállal-e folytonosságot, vagy egy modern, nemzeti, 

nyugatias, az emberi jogi, a szociális és ökológiai kérdéseket is felvállaló értékrendet fogad el. Erre az 

értékválasztásra kell felkészülnie minden demokratának bal- és jobboldalon egyaránt. Kiemelt szerepe lesz ebben a 

vitában az értelmiségieknek és minden polgárnak, aki megelégelte, hogy helyette és nélküle döntsenek őt érintő 

kérdésekben. Közös felelősségünk, hogy minden magyar ember számára elmagyarázzuk, mi a tétje ennek a vitának. Az 

alkotmányozás akkor lehet sikeres, ha az alkotmány a lehető legnagyobb társadalmi konszenzus mellett kerül 

elfogadásra. Ennek érdekében élnünk kell minden rendelkezésre álló eszközzel. Végső lehetőség lehet egy 

népszavazás kezdeményezése is. A mai helyzetben a demokrácia megvédése nem a szocialista pártról, nem 

politikusokról szól, hanem érdekeink megvédéséről és önrendelkezésünk visszaszerzéséről. Ezért ez a küzdelem 

nemzeti ügy! 

„A változás szövetsége” Kongresszusi határozat (2012. március 31.): 

A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

6. Kiállnak a nemek közötti egyenlőség megteremtése mellett; eltökélten védelmezik a politikai, vallási, 

szociális, szexuális, egészségügyi, származási hovatartozásuk miatt hátrányt szenvedőket. 

 
T/7980 Az indokolás nélkül felmentett kormánytisztviselők és munkavállalók állami kárenyhítéséről [az MSZP 

önálló indítványa az alkotmányellenesen felmentett köztisztviselők kárpótlására tesz javaslatot] 
 

Részlet Mesterházy Attila évértékelő beszédéből (2012.03.08). 

„Jogállamban a vallás magánügy. Mert nem a kormány mondja meg, hogy ki milyen istenben hihet, milyen egyházhoz 

tartozhat. Ez a hívők legszentebb és legszemélyesebb döntése. Egyházi iskolába járatni a gyerekünket pedig nem 

kényszer vagy egyetlen lehetőség, hanem szabad választás dolga. Demokráciában az állam távol tartja magát az 

egyházaktól és az egyházakat is távol tartja az államtól.” 
 

T/7710 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról [az MSZP önálló indítványa biztosítja az egyházak valódi 

függetlenségét a lelkiismereti és vallásszabadság sérelme nélkül] 

 

 

 



19 
 

Molnár Zsolt, az MSZP Budapesti elnöke (2012.11.04.): 

„A demokrácia halálát okozza az új választási eljárásról szóló törvényjavaslat.” Molnár Zsolt jelezte: ha 2014-ben 

az MSZP vagy szövetségese nyer, akkor eltörlik az előzetes feliratkozás intézményét. 

link: http://www.mszp.hu/hirek/az_uj_valasztasi_torveny_a_demokracia_halalat_okozza 

 

 
Helyre kell állítani az alapvető jogok európai 

szintű védelmét és az Alkotmánybíróság 

hatáskörét!  

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 14. bek.): 

„Egyezzünk meg abban, hogy az ország demokratikus berendezkedése, jogállami normái sérthetetlenek. 

Közösen fogadjuk meg, hogy hazánk Alkotmánya akkor lesz mindenkié, ha az széleskörű konszenzussal 

születik meg. Egyezzünk meg abban, hogy mindenkor betartjuk és betartatjuk a parlamentáris demokrácia írott 

és íratlan szabályait, a széleskörű és egyenrangú érdekegyeztetés rendszerét.” 
 

 

Dr. Gurmai Zita 2012.11.17: 

„Az Európai Szocialisták Pártja és a Magyar Szocialista Párt is az aktív demokrácia elkötelezettje. A jövőben is mindent 

el fognak követni annak érdekében, hogy az Európai Unió átlátható és fenntartható legyen, valamint képviselje a 

progresszív értékként kezelt sokszínűséget.” 

 

link: http://www.mszp.hu/hirek/osszefogassal_egy_erosebb_europai_demokraciaert 

 

Részlet Mesterházy Attila Sportarénában elhangzott beszédéből (2010. 11. 27): 

„… 

9. Visszaállítjuk az alkotmánybíróság hatáskörét. 

…” 

Az MSZP módosító javaslatokat nyújtott be az Alkotmánybíróságról szóló T/4424. számú törvényjavaslathoz – az 

Alkotmánybíróság hatásköreinek megőrzése, az alkotmány- és jogvédelem elért szintjének megőrzése érdekében 

 
Az államnak magának is részt kell vállalnia a 

plurális, szabad és a hatalmat ellenőrizni képes 

szabad sajtó működési feltételeinek 

megteremtésében.  

Részlet Mesterházy Attila „Feketország” című írásából (Népszabadság, 2011. január 8.): 

„A napokban hatályba lépett médiatörvény a nemzet és a magyar demokrácia szégyene. … A példátlan nemzetközi 

felháborodás nem véletlen. A demokrácia pillére a szuverén és tájékozott polgár. Ha a polgárt megfosztják a szabad és 

objektív tájékozódás lehetőségétől, akkor a sorsát érintő döntésekbe való beleszólás jogától fosztják meg. Ez 

demokráciákban elképzelhetetlen. Ez a törvény tökéletesen szimbolizálja a kormányzó hatalom gondolkodásmódját és 

szándékait. … Gyűlöli politikai ellenfeleit és mindazokat, akik másként gondolkodnak.” 
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Mesterházy Attila: Nyílt levél Orbán Viktornak (2011.12.22.): „Ma már tény a kormánykritikus média agyonverése .. 

…A kiegyensúlyozott és a teljes körű tájékoztatáshoz illetve a tájékozódáshoz, információhoz jutás jogát senkitől nem 

lehet elvitatni, ez alapjog, amely minden állampolgárt megillet az Európai Unióban.” 

Az MSZP módosító javaslatokat nyújtott be a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, T/1747. 

számú törvényjavaslathoz, valamint a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló, T/7022. számú törvényjavaslathoz – főként a sajtóra és az internetre vonatkozó szabályozás 

jogállamivá tétele érdekében 
 

Részlet Mesterházy Attila Sportarénában elhangzott beszédéből (2010. 11. 27): 
„… 

10. Visszaállítjuk a demokratikus nyilvánosságot és a pártfüggetlen közszolgálati médiát.” 

 

Magyarországon újra érvényt kell szerezni a 

magántulajdon és a szerzett jogok alkotmányos 

védelmének, helyre kell állítani a munkavállalói 

jogok törvényes garanciáit és az érdekegyeztetés 

hatékony intézményrendszerét. A kormányváltás 

után kiépülő új jogállamban nem válhat normává az 

indokolás nélküli felmondás vagy a sztrájkjog 

indokolatlan korlátozása, ezért újra olyan Munka 

Törvénykönyvét kell írni és érvényesíteni 

Magyarországon, amely a munkavállalók jogait is 

védi, nem csak a munkáltatókéit. 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 5. bek.: 

„Támadást intéznek a munka világa ellen. Egyoldalúan felmondják az érdekegyeztetés ma létező rendszerét, 

kormányzati diktátumokkal csorbítják a szociális partnerek, a munkavállalók képviseleti jogait. A 

munkájukból élőket kiszolgáltatottá és jogfosztottá teszik.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

3. Tevékenységük alapjának az együttműködést, a párbeszédet, a kompromisszumok keresését és a 

valódi érdekegyeztetést tartják; a társadalmi béke megteremtésére törekednek.” 

 
Az MSZP módosító javaslatokat nyújtott be (közel 500 db) a Munka törvénykönyvéről szóló, T/4786. számú 

törvényjavaslathoz – a munkavállalói jogok megerősítése, az érdekegyeztetés rendszerének hatékonyabbá tétele, a 

szakszervezeti jogok bővítése érdekében. 

 

Részlet az MSZP Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program vitaanyag prezentációjából (2012. november): 
 

"A foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatáspolitika paradigmaváltását össze kell hangolni a munka világának 

biztonságosabbá tételét, a munkavállalók védelmét szolgáló akciókkal, átfogó intézkedésekkel. 
 Ezért szakpolitikai programot kell kidolgozni: 

– bérpolitikára, 

– a munkajogi szabályok átfogó átalakítására, a munkavállalók védelmét szolgáló, a szakszervezetek 

szerepét helyreállító törvények megalkotására; 
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– az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd intézményrendszerének újraépítésére. 

  A Munka Törvénykönyvének megváltoztatása!” 

 
Az új alaptörvény a következő kormányok kezét egy 

sor kétharmados törvénnyel tudatosan meg kívánja 

kötni. Az adó-, nyugdíj- vagy családpolitikát egy 

parlamentáris demokráciában az alakíthatja, aki a 

választóktól erre felhatalmazást kap, ezért 

elfogadhatatlan, hogy az ellenzékbe szoruló, 

jelenlegi kormánypártok támogatása nélkül ezekben 

a kérdésekben egy következő kormányzat ne tudja 

érvényesíteni az elképzeléseit. 

A jogállamiság rendszerét a rendszerváltáskor 

lefektetett alapokon újjá kell építeni. A fékek és 

ellensúlyok rendszerét, az új alkotmányos kultúrát 

azonban – az elmúlt két évtized tapasztalatai alapján 

– meg is kell erősíteni. Mindez csak és kizárólag 

jogállami eszközökkel történhet, ezért ezen a ponton 

szükséges külön is hangsúlyozni a változást akaró 

demokrata hazafiak széles összefogásának 

fontosságát. Ez ugyanis megkérdőjelezhetetlen 

felhatalmazást képes adni az új korszak első 

kormánytöbbségének ahhoz, hogy Magyarországot 

visszavezesse leghaladóbb alkotmányos 

hagyományaihoz. 

 

Magyarországon a politika és a politikusok 

hitelessége, a polgároknak az államba vetett 

bizalma rémisztő mértékben sérült a 

rendszerváltozás utáni két évtizedben. Mindennek 

legnagyobb részben az volt az oka, hogy a polgárok 

számtalan alkalommal voltak kénytelenek azzal 

szembesülni: nem bízhatnak a politikusok 

szavában, a pártok ígéreteiben, de még az állam 

hivatalos közléseiben, jogkövető magatartásában 
sem. A hétköznapi hazugságok, a kisebb és nagyobb 

csalások, ügyeskedések és szabályszegések az 

életünk szerves részévé váltak az elmúlt két 

évtizedben, mindezt pedig a politikai elit hazugságai 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 2. és 8. bek.): 
 

„Most az új szakasz feladatai jönnek: az együttműködés és a szolidaritás erősítése, a fejlődési egyenetlenségek 

kiküszöbölése, a többség érdekét érvényesítő, de mindenki méltóságát védő együttműködés, és a valódi 

demokrácia megteremtése. Az új MSZP új kiegyezést, új társadalmi szerződést ajánl a társadalmi 

ellentétek megszűntetése és az árkok betemetése érdekében…” 
„Olyan országot akarunk, ahol az esélykülönbségek csökkennek, a felemelkedés útjai újra megnyílnak, a 

politikai hidegháború helyett kibontakozhat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd és 

szolidaritás.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

„3. Tevékenységük alapjának az együttműködést, a párbeszédet, a kompromisszumok keresését és a 

valódi érdekegyeztetést tartják; a társadalmi béke megteremtésére törekednek.”  
 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 2. bek.) 
 

„Az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt a bizalmatlanság a politikai elittel szemben, hiszen a pártok sokszor 

hazugsággal, a valós szándékok eltitkolásával, vagy egyszerűen program nélkül szereztek felhatalmazást. 

Tudjuk és érezzük, hogy a választók elfordultak a pártoktól, de a politika csak akkor lehet ismét közös ügyünk, 

ha egyre többen kivesszük a részünket belőle. A politika iránti bizalmat csak közösen teremthetjük meg.” 

 
Részlet Mesterházy Attila „Új, erős, demokratikus baloldal” című írásából (Népszabadság 2010. március 26): 

„Az emberek elvesztették a hitüket azokban a vezetőkben, akiket maguk választottak. A politikai elit elszakadt az 

emberek mindennapi problémáitól. A társadalom joggal érzi úgy, hogy magára maradt a gazdasági problémákkal, a 

szegénységgel, a kiszolgáltatottsággal. Miközben a társadalmat szekértáborokba terelte a politikai hidegháború, a 

korrupció és a politikusok be nem tartott ígéretei aláásták a közbizalmat.” 
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és következmények nélkül maradó normasértései 

bátorították és igazolták.  

 

 

Ahhoz, hogy az állam és polgára, a politikus és 

választója közötti bizalmat újraépítsük, olyan 

politikai kultúrára van szükség, amelyben a 

becstelen, tisztességtelen vagy törvénytelen 

politikusi szavaknak és cselekedeteknek világos, 

elkerülhetetlen következményei vannak, a 

politikai elit az erkölcsi normák és törvények 

betartásában mutat példát a társadalomnak, nem 

pedig azok megkérdőjelezésében. 

A politikai és gazdasági elitek erkölcsileg 

megkérdőjelezhető tevékenysége vezetett ahhoz a 

káros társadalmi meggyőződéshez, hogy 

Magyarország a folyamatos normaszegések 

országává vált. Ez a bizalmatlanságra épülő 

környezet szükségszerűen ásta alá az adómorált és 

általában a szabálykövető magatartást.  

 

„Egység Magyarországért” kongresszusi határozat, 2011. június 18.: 

„9. A Kongresszus felszólítja az Alapszabályszerkesztő Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a szigorúbb etikai 

normák következetes érvényesítésére, a párt gazdálkodásának átláthatóbbá tételére, a párt működésének 

hatékonyabbá tételére, a párttagok és szimpatizánsok aktívabb részvételének biztosítására, továbbá az 

összeférhetetlenség szigorúbb szabályozására.” 

 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata 8. pont: 
A Magyar Szocialista Párt a pártokkal, civil szervezetekkel a kapcsolatok kialakításánál, szövetségkötésnél a 

következő alapelvek, célok egyezőségét támogatja. 

„Elkötelezettség a párt-és kampányfinanszírozás rendbetétele és korrupciómentes Magyarország 

megteremtése mellett.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

10. Elkötelezettek a párt- és kampányfinanszírozás rendbetétele és a korrupciómentes Magyarország 

megteremtése mellett.” 

 
Részlet Mesterházy Attila „Új, erős, demokratikus baloldal” című írásából (Népszabadság, 2010. március 26): 

„A szabadság, a szolidaritás, a társadalmi egyenlőség, az emberi méltóság és a békés egymás mellett élés értékét. Az új 

baloldali politika képviselni fogja egy új politikai kultúra ügyét. Olyan politikai kultúráét, mely az 

együttműködésen alapul. Melyben nem ellenség az, akinek más a véleménye. Az értelmes párbeszédre való 

törekvés, a kompromisszumok keresése, a társadalom rétegei, különböző világnézetű és kultúrájú csoportjai 

érdekeinek harmonizálása nélkül nem valósulhatnak meg közös céljaink. 

Olyan politikai kultúra megteremtéséért szállunk síkra, mely világos határokat alakít ki, és amelyben a közösség 

kiveti magából azokat, akik átlépik ezeket a határokat.” 
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El kell érnünk, hogy a társadalom tagjai újra 

annak tudják látni a közteherviselés intézményét, 

az állami újraelosztás elméletét és gyakorlatát, 

illetve általában a törvényeket, amiknek 

valójában lenniük kell: a közösség hosszú távú 

érdekeit és az egyéni boldogulás célját egyaránt 

szolgáló eszközöknek.  

Ehhez a közösségi felelősségvállalás új kultúráját 

kell megteremtenünk – az elitekben és a 

társadalomban egyaránt. 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 4. bek.: 

„A Kormány adó- és szociálpolitikája a gazdagoknak még többet ad, a középrétegektől és a szegényektől 

elvesz. Ez a torz társadalompolitika robbanásig feszíti a társadalmi különbségeket.” 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 6. és 10. bek.): 
„Az állam polgárainak felelősséget kell viselniük saját és közösségeik sorsának alakításában. Fogadjuk 

el, hogy felelős életvezetésre, gazdálkodásra, igazságos és közös teherviselésre van szükség. Hiszünk a 

jogok és kötelezettségek egyensúlyában, abban, hogy az együttélés normáit mindenkinek be kell 

tartania, azokkal szemben pedig, akik ezt nem fogadják el, az államnak kötelessége fellépni.” 
… 

 

„Egyezzünk meg egy igazságosabb közteherviselésben. A többkulcsos, igazságos adórendszer 

bevezetésében, hogy a terhekből a magasabb jövedelműek nagyobb részt vállaljanak.”  
 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 16 bek. 1. pont): 
„1. Az új MSZP munkahelyteremtő, fenntartható módon és dinamikusan növekvő gazdaságot céloz meg, amely a 

versenyképes vállalkozásokra, az innovációra alapuló termelésre és a felelős, igazságos közteherviselésre épül.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

„2. Demokratikus értékeket vallanak, és maguk is demokratikusan működnek; hisznek a jogok és a 

kötelezettségek egyensúlyában, az igazságos közteherviselésben.” 
 

Részlet az MSZP Baloldali Gazdaságpolitikai Programjából (2012. október): 

5.1. A közterhek kapcsolata a befizetőket érintő szolgáltatásokhoz 
„A FIDESZ-kormány a közteherviselési rendszert úgy alakította át, hogy szinte minden közteher központi adóként kerül 

beszedésre, a közterhek fizetése és az értük járó szolgáltatások közötti kapcsolat minőségileg meggyengült… 

Márpedig ha a foglalkoztatás közterheit csak közhatalmi alapon szedik be, ha nincs valós kapcsolat a befizetés és a 

szolgáltatás között, akkor ez a helyzet adóelkerülésre ösztönöz. Ezért vissza kell térni a társadalombiztosítás elveihez, 

sőt a korábbiaknál erősebb kapcsolatot kell létrehozni a közterhek fizetése és a társadalombiztosítási 

szolgáltatások között.” 
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Szükség van továbbá arra, hogy elsősorban helyi, de 

országos szinten is az állampolgári aktivitás, a 

részvételi demokrácia eszközei – a választások 

közötti időszakban is – erősebbek legyenek.  

 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata: 

„A Magyar Szocialista Párt a pártokkal, a társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel a kapcsolatok 

kialakításánál a következő alapelvek, célok egyezőségét támogatja: 

„5. A demokratikus egyenlőség, a képviseleti demokrácia és a részvételi demokrácia elvének 

elfogadása, ami az EU és Magyarország működésének alapja.” 

 

 
Mindez jelenti az állami működés átláthatóságát, a 

polgárok és érdekképviseleti szervezeteik nagyobb 

bevonását a döntés-előkészítésbe, de a népi 

kezdeményezés és a népszavazás lehetőségének 

kitágítását is. Nem lehet sikeres az a demokrácia, 

amit a polgárai nem éreznek magukénak. 

 

Részlet az MSZP Gazdaságpolitikai Programjából (2012. október): 

„1.1.1. A gazdaságpolitikai fordulat fő elemei 
A 2014-ben megalakuló kormány első és fő feladata az intézményi és gyakorlati-működési szinten történő visszatérés 

az európai értékekhez, a demokráciához, a szabadsághoz, az átláthatósághoz, a tisztességhez és a szakmai 

korrektséghez. Gazdasági szempontból is elsődleges fontosságú a jogállami működés, a különböző intézmények - az 

Alkotmánybíróságtól a Költségvetési Tanácson át a jogalkotásig és az igazságszolgáltatásig - függetlenségének 

helyreállítása.” 

 

Hiszünk abban, hogy a helyi közösség ügyeiben 

helyben kell dönteni. Az esztelen kormányzati 

centralizáció nem eredményez magasabb 

szolgáltatási színvonalat, csak felesleges bürokráciát 

hoz helyette. Helyre fogjuk állítani ezért az 

önkormányzatok autonómiáját. A korábbinál 

hatékonyabban, de újra érvényesíteni kívánjuk az 

önkormányzatiság eszméjét azzal, hogy a 

járásokat a kormányzati alárendeltségből az 

érintett települési önkormányzatok irányítása alá 

helyezzük. Így a járásoknak lehet elsődleges szerepe 

a közszolgáltatások szervezésében, az állami 

szerepvállalásra pedig csak különleges helyzetekben 

lehet szükség. 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 11. bek.: 

„A Kormány központosító törekvéseit az önkormányzatiság elleni hadüzenetnek tekintjük. A helyi 

igazgatás és a feladatok átszervezése nem lehet ok az önkormányzatiság csorbítására. A „Rólunk - 

nélkülünk ne döntsenek”- elv húszéves vívmányát meg kell őrizni.”  

 

 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 15. bek.): 
„Egyezzünk meg abban, hogy tiszteletben tartjuk az önkormányzatisághoz való jogot…” 

 
Dr. Gurmai Zita 2012.11.17: 

Az MSZP amennyiben 2014-ben kormányzati felelősséget kap, az önkormányzati önrendelkezés erősítése érdekében az 

alaptörvényben kívánja rögzíteni az önkormányzatiságot, mint a demokratikus intézményrendszer egyik fontos értékét. A 

kormányváltás után az önkormányzati feladat- és hatásköröket tisztázni, a vagyoni- és a tulajdoni viszonyokat rendezni 

kell, mindezekhez egyeztetéseket kell folytatni az országos önkormányzati érdekképviseleti szövetségekkel is. 

link: http://www.mszp.hu/hirek/vegveszelyben_az_onkormanyzatisag 
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Részlet az MSZP Baloldali önkormányzati vitairatából (2012. november): 

A kormány kétéves tevékenysége túlnyomórészt az államhatalmának az önkormányzatok rovására történő 

kiterjesztéséről szólt. 

„alapfogalmak tartalma került szűkítésre (pl. helyi közügy, önkormányzati autonómia)” 

„Alaptörvényben kell megjeleníteni, hogy az önkormányzás a település választópolgárainak közösségének kollektív 

joga” 

„A helyi önkormányzás fogalmának alaptörvényi meghatározásába vissza kell emelni a helyi közügyek önálló, 

demokratikus intézésének és a helyi közhatalom lakosság érdekében való gyakorlásának követelményét.” 

„A szervezetalakítás, a szabályozás szabadságán túl a gazdálkodás önállóságának deklarálását, az önkormányzati 

tulajdon elkülönült jellegét, annak védelmét.” 

 

Változtatások, amelyeket az Alaptörvényben is meg kell jeleníteni: 

 az önkormányzás, a település választópolgárainak kollektív jogát 

 a helyi közügyek alkotmányi fogalmát és védelmének garanciáit 

 azok önálló, demokratikus intézésének és a helyi közhatalom lakosság érdekében való gyakorlásának 

követelményét 

 az önkormányzatok alapvető jogait: 

 szervezetalakítás és szabályozás szabadságát 

 a gazdálkodás önállóságának deklarálását 

 az önkormányzati vagyon és az állami vagyon „egyenjogúságát” 

 

Az MSZP módosító javaslatokat nyújtott be a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló, T/6590. számú törvényjavaslathoz – az önkormányzatok autonómiája, a tulajdonviszonyok 

stabilitása, a feladatellátás biztonsága érdekében 



26 
 

 

2.3. Átláthatóság, korrupcióellenes 

elkötelezettség, erős civil kontroll 
A polgárok az államot ma sokszor korrupciós 

érdekek fogságába került szervezetnek látják. A 

politika iránti bizalom helyreállításához ezen a 

területen is áttörést kell elérni; ennek egyik eszköze 

az, hogy az állam működése, a közpénzek 

felhasználása felett – törvény által garantált és 

érdemi – civil kontrollt biztosítsunk. Bár huszonkét 

év alatt az állami átláthatóság érdemben erősödött, az 

információszabadság területén további előrelépésre 

van szükség. Ehhez egyre több, az állami működésre 

vonatkozó információt, közérdekű adatot kell 

automatikusan és kötelezően az interneten 

közzétenni. Az üzleti titokra, banktitokra, 

államtitokra és más titkokra vonatkozó lehetőségeket 

érdemben szűkíteni kell. 

A magyarországi korrupció egyik fő okát szinte 

mindenki a megoldatlan pártfinanszírozásban látja. A 

demokrácia működtetésének forrásait – akár 

átmenetileg népszerűtlen intézkedésekkel is – 

legálisan kell biztosítani, ugyanakkor világossá kell 

tenni, hogy a korrupció pártfinanszírozási célja senki 

számára nem nyújt védelmet a jogi felelősségre 

vonás alól. 

 

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei: 

4. Az új MSZP a szakszerűen működő, demokratikusan ellenőrzött, a rendet és biztonságot garantáló, 

cselekvő és fejlesztő állam híve…” 

 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata, 8. pont: 
A Magyar Szocialista Párt a pártokkal, civil szervezetekkel a kapcsolatok kialakításánál, szövetségkötésnél a 

következő alapelvek, célok egyezőségét támogatja. 

„Elkötelezettség a párt- és kampányfinanszírozás rendbetétele és korrupciómentes Magyarország 

megteremtése mellett.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

10. Elkötelezettek a párt- és kampányfinanszírozás rendbetétele és a korrupciómentes Magyarország 

megteremtése mellett.” 

 

A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi 

CLXIII. törvény [elsőként tett jogalkotási kísérletet a demokratikus jogállam értékeinek megfelelő, a közélet 

tisztasága és a közérdek következetes érvényre juttatását biztosító átfogó szabályozásra.] 

 
T/5267 A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéhez szükséges törvénymódosításokról [az MSZP önálló 

indítványa – a Transparency International Magyarország javaslata alapján -a választási (népszavazási) kampányok 

átláthatóságát kívánja megteremteni a kampányszámlák bevezetésével, nyilvánossá tételével és az Állami Számvevőszék 

ellenőrzési jogkörének kiterjesztésével, valamint a jelenlegi törvényi szabályozáshoz képest hatékonyabb szankciók 

bevezetésével.] 

Tóbiás József frakcióvezető-helyettes: (a pártfinanszírozással kapcsolatban) 2012.05.19.:  

Az MSZP frakcióigazgatója úgy vélte, parlamentáris demokráciákban a pártoknak fontos szerepük van, a javaslat pedig a 

működésüket korlátozná. Tóbiás József szerint ha átlátható gazdálkodási szabályok hiányában kiiktatják az állami 

támogatást, az utat nyit az oligarchák, a gazdasági hatalom birtokosai előtt, hogy befolyásukat a politika világában 

érvényesítsék. Megjegyezte: a pártok költségvetési támogatásának megvonásával 250-300 év alatt lehetne annyi 

megtakarítást elérni, amekkora kiesést az egykulcsos adó évente okoz a büdzsének. 
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link: http://www.mszp.hu/hirek/megfojtja_a_fidesz_a_vetelytarsakat 

A korrupció másik melegágya a közbeszerzési 

eljárások átláthatatlan rendszere. Biztosítani kell a 

közbeszerzési pályázatok, ajánlatok és szerződések 

teljes nyilvánosságát. A közbeszerzés szabályozását 

a korrupciós kockázatok kiszűrése érdekében 

módosítani kell: az ügyeskedések lehetetlenné 

tételével minden esetben a legkedvezőbb ajánlatnak 

kell nyernie.  

Az állami vagyon, mindenekelőtt a termőföld 

hasznosítása során nincs helye a titkolózásnak: 

teljes átláthatóság mellett történhet csak a 

pályáztatás. A korábbi jogsértéseket a jogállami 

garanciák mellett orvosolni kell. 

 

H/7137. Az állami földpályázatok kapcsán kialakult erősen vitatható döntéseket vizsgáló országgyűlési bizottság 

létrehozásáról. [Az MSZP által kezdeményezett vizsgálóbizottság főbb vizsgálati tárgykörei: a 2010-ben egyéves 

ideiglenes hasznosításra kiadott földterületekkel kapcsolatos döntések vizsgálata; a 2011 novemberében meghirdetett 

állami földalaphoz tartozó lejárt földbérletek 20 éves bérbeadásával kapcsolatos kormányhatározatok vizsgálata, különös 

tekintettel a titkosításra; a pályázati kiírás szakmai tartalmának vizsgálata; a pályázati kiírás feltételrendszerének és a 

bírálati szempontrendszer összhangjának vizsgálata, különös tekintettel az alkalmazott szubjektív pontozási tartalom 

arányaira.] 

Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából (6. oldal, 7. bek.): 

„Deklarálni kell, hogy az új kormány az állami segítségnyújtás mellett,  piaci verseny révén kívánja javítani a 

vállalkozások – ezen belül a hazai kkv-szektor – versenyképességét és szakít a megelőző időszak klientúra-építéssel 

összefonódó állami beavatkozásaival, ami a fejlesztési támogatások odaítélésétől kezdve a közbeszerzési pályázatig a 

legkülönbözőbb területeken tapasztalható volt.” 
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3. Haladás 

3.1. Megbízhatóság és gazdasági felzárkózás 

Magyarország ma leszakadóban van régiós 

versenytársaitól, a gazdasági növekedés lehetőségei 

szűkülnek, egyre távolabb kerül az európai 

centrumhoz való gazdasági felzárkózás. 

Az állandó és értelmetlen, a nemzeti érdekeinket 

sértő gazdasági „szabadságharc” helyett az 

országnak békés, kiszámítható fejlődésre van 

szüksége. Ehhez elengedhetetlen a bizalom 

helyreállítása, mert e nélkül sem a hitelezés nem 

indul újra, sem új befektetések nem érkeznek 

Magyarországra, miközben a vállalkozó kedvű 

és/vagy jól képzett munkavállaló szabályosan 

menekül a saját hazájából. A bizalom jelenti egyfelől 

a felelős, kapkodástól mentes fiskális politikát, ami 

nem ad hoc megszorításokkal, egyszeri tételekkel 

teremti meg a költségvetési egyensúlyt.  

 

 

 

 

 

 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 12. bek.: 

„Megalapozatlan, ad hoc jellegű gazdaságpolitikai intézkedéseikkel zsákutcába viszik az ország gazdaságát. 

Rontják hazánk versenyképességét, elriasztják a befektetőket, felélik a meglévő forrásokat, a modernizációtól 

való elfordulással a fejlett világ perifériájára sodorják Magyarországot. A kapkodó gazdaságpolitikai 

intézkedések nem teremtenek új munkahelyeket, és nem állítják fenntartható növekedési pályára az országot.”  

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 12. és 16. bek.): 

„..Ezért Magyarországnak olyan gazdaságpolitikára van szüksége, amelynek középpontjában a dolgozó 

ember, a munkahelyteremtés, a termelésen és innováción alapuló növekedés elindítása és a felelős 

költségvetési politika áll. A lehető leghamarabb kiszámítható gazdasági környezetre, a társadalmi felek 

közötti értelmes, valódi párbeszédre, igazságos közteherviselésre, a munkára rakódó terhek 

csökkentésére van szükség. Hosszú távú célunk a teljes foglalkoztatottság, azonnali feladatként azonban 

elkerülhetetlen minimális célként megfogalmaznunk, hogy minden családban legyen legalább egy kereső. A 

tisztességes munka bére tisztes megélhetést biztosítson!” 
… 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei:  

1. Az új MSZP munkahelyteremtő, fenntartható módon és dinamikusan növekvő gazdaságot céloz meg, 

amely a versenyképes vállalkozásokra, az innovációra alapuló termelésre és a felelős, igazságos 

közteherviselésre épül.  

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

„8. Elkötelezettek Magyarország megújítása, a versenyképesség növelése és a mélyreható szerkezeti 

változások végrehajtása mellett; egyetértenek a felelős, reális gazdaság- és költségvetési politika 

megvalósításával.” 

 

Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából: 

 
Magyarország gazdaságilag leszakadóban, gazdaságpolitikailag és politikailag pedig elszigetelődőben van az EU-tól. A 

2010 óta követett hibás gazdaságpolitika és kormányzás ezermilliárdokban mérhető nemzeti jövedelem kiesést okozott, 

ráadásul az elmaradt beruházások, a befektetők elfordulása hosszú ideig ható károkat jelent. A magyar gazdaság 2012-

ben nemcsak recessziós, hanem perspektívátlan pályán is halad. (2. old. 3. bek.) 
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Jelenti másfelől az adórendszer és a szabályozási 

környezet stabilitását: amikor évente húsz 

alkalommal változnak az adószabályok egyik napról 

a másikra, amikor parlamenti rohammunkában lehet 

korábbi befektetéseket egy hét alatt semmivé tenni, 

akkor aligha várható, hogy a gazdaság élénkülni fog.  

 

 

 

Önmagában a döntően exportra termelő vállalatok 

azonban nem oldják meg Magyarország problémáit.  

 

Alapvető magyar érdek, hogy mi Európának a gyorsan és mélyen integrálódó részéhez tartozzunk (ahova gazdasági 

kapcsolataink nagyobb része is köt bennünket). Ehhez abba kell hagyni a szabadságharcot. (4. old. 2. bek) 

 
Rövidtávon a bizalomnövelés a legfontosabb és egyben leggyorsabban megvalósítható gazdaságstabilizáló eszköz. 

Ennek révén csökkenhet a magyar kockázati felár, s a költségvetés, az üzleti szféra és a lakosság kamatkiadása, 

törlesztési terhe. Enyhülhet az inflációs nyomás, s indulhat meg a külföldi tőke beáramlása, illetve a hazai 

tőkebefektetés révén a beruházás és a gazdaság növekedése. Ehhez természetesen az államháztartási hiány tartós, s a 

jelenleginél sokkal kisebb növekedési áldozatot okozó eszközökkel való kézben tartása szükséges. Ennek fontos eleme 

a válságadók (illetve utód-adóik) döntő részének kivezetése, illetve mérséklése, nemzetközileg elfogadható technikájú 

fenntartása. Bizalomnövelő lehet az euró előszobáját jelentő, szigorú feltételeket támasztó un. ERM2-rendszerbe történő 

mielőbbi belépés is. A cél tehát egy kiszámítható, versenyképes, az EU-ba mélyen integrálódott ország. (2. old. 3. 

bek.) 

 
Elsősorban a következő területeken lenne szükség az állam beavatkozására, amelyek megkönnyítenék a kis- és 

középvállalatok helyzetét: 

… 

a vállalkozások mozgásterét alapvetően meghatározó szabályozási környezet stabilizálása, (15. old. 8. bek.)…… 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 9. és 12. bek.): 

„A bezárkózás helyett kapcsolódjunk jobban a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe, támogassuk, 

hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások alkalmassá váljanak a hazai és a nemzetközi piacokon zajló 

megmérettetésre. Erősítsük a helyi gazdasági együttműködéseket, a helyben termelt áruk helyi 

fogyasztását, mert ez lehet az eszköze a leszakadó térségek megmentésének, a hátrányos helyzetű 

csoportok munkához juttatásának. Segítsük egy új szociális szövetkezeti mozgalom szerveződését. 

… 

Mindehhez megegyezésre hívjuk a gazdaság szereplőit, a szakmai szervezeteket és érdekképviseleteket, a 

szakszervezetek, a munkaadók, a pénzügyi szektor és az állam képviselőit, hogy közösen dolgozzuk ki, milyen 

– minden résztvevő számára elfogadható, támogatható és végrehajtható – intézkedésekre és szerkezeti 

átalakításra van szükség a gazdasági válságból való kilábaláshoz, a gazdaság modernizációjához.” 

 

T/5941. A közteherviselés igazságosságának erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében 

szükséges egyes adó- és járuléktörvények módosításáról [az MSZP önálló indítványa egy Magyarország 

számára előnyös IMF/EU megállapodás megkötéséhez biztosítana feltételeket, többek között az igazságosabb 

és hatékonyabb adórendszer bevezetésével.] 
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H/5146. A magyar költségvetési és gazdaságpolitika hitelességének visszaállítása és a gazdasági 

növekedés beindítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről [az MSZP önálló indítványa többek 

között az Alkotmánybíróság és a Költségvetési Tanács korábbi hatásköreinek, az Országos Érdekegyeztetési 

Tanács korábbi működési szabályainak visszaállítását, a válságadók kivezetésének ütemezését, progresszív 

személyijövedelemadó-rendszert javasol] 

 

 

Tartós és kiszámítható gazdasági növekedés csak 

akkor lesz, ha a foglalkoztatás ténylegesen bővülni 

tud, ha valódi új munkahelyek jönnek létre. 

 

 

 

Ehhez egyfelől a kis- és közepes vállalkozások 

üzleti lehetőségeit kell javítani a hitelezés 

beindításával, a fejlesztési források biztosításával, a 

piacra jutási lehetőségeik bővítésével, másfelől pedig 

a mezőgazdaság és az élelmiszeripar munkaigényes 

alágazatait kell előnyben részesíteni. 

 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 8. bek.): 

„Kössünk olyan megegyezést, mely elfogadja, hogy a gazdaságpolitika középpontjában a valódi 

munkahelyteremtés, a gazdaság termelésen és innováción alapuló élénkítése és felelős költségvetési politika 

áll.” 

 

Párbeszéd a nemzetért kongresszusi állásfoglalás 2012. március 31.12. bek.: 

„Az egyik legfontosabb a foglalkoztatás kérdése, hiszen egyre nő a munkanélküliség és ezzel együtt a 

kiszolgáltatottság, a szegénység és a reményvesztettség. Ezért Magyarországnak olyan gazdaságpolitikára van 

szüksége, amelynek középpontjában a dolgozó ember, a munkahelyteremtés, a termelésen és innováción 

alapuló növekedés elindítása és a felelős költségvetési politika áll. A lehető leghamarabb kiszámítható 

gazdasági környezetre, a társadalmi felek közötti értelmes, valódi párbeszédre, igazságos közteherviselésre, a 

munkára rakódó terhek csökkentésére van szükség. Hosszú távú célunk a teljes foglalkoztatottság, azonnali 

feladatként azonban elkerülhetetlen minimális célként megfogalmaznunk, hogy minden családban 

legyen legalább egy kereső. A tisztességes munka bére tisztes megélhetést biztosítson!” 
 

Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából: 
2.2. A foglalkoztatás elősegítését szolgáló közvetlen lépések  
A gazdasági növekedés, a beruházások beindulása a munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létrejöttét segíti elő. 

Ugyanakkor szükség van olyan külön állami intézkedésekre is, amelyek közvetlenebbül is segítik e folyamat 

kibontakozását, munkahelyek megőrzését és létrejöttét. (16. old. 3. bek.) 

 
Elsősorban a következő területeken lenne szükség az állam beavatkozására, amelyek megkönnyítenék a kis- és 

középvállalatok helyzetét: 

 

fontos feladat az egyébként életképes vállalkozások likviditását hátrányosan sújtó lánctartozások csökkentése, ezzel 

kapcsolatban a bankokkal szorosan együttműködve (az EU ajánlásainak figyelembe vételével) cselekvési program 

kidolgozása;  
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a banki hitelezés fellendítése, ami alapfeltétele a kkv-szektor élénkülésének, hiszen számukra alig van alternatív 

finanszírozási forrás. A kkv-k hitelképességének fokozása is komplex cselekvéseket követel, melynek fontos faktorai az 

állami garancia intézmények megerősítése és rugalmasabb működése, kamattámogatási konstrukciók alkalmazása,  

 a Széchenyi Kártya további működtetése, a tartós tőkekihelyezést nyújtó tőkealapok kínálatának és üzleti 

konstrukcióinak a bővítése,  

 a piacra lépést támogató konstrukciók működtetése,  

 az egyszerű normatív feltételeknek való megfelelés esetén automatikus beruházás-finanszírozást nyújtó 

EU-programok szerepének növelése,  

 új finanszírozási megoldások bevezetése és támogatása,  

 a foglalkoztatás költségeinek csökkentése,  

 a vállalkozások mozgásterét alapvetően meghatározó szabályozási környezet stabilizálása,  

 az állami bürokrácia csökkentése, ennek révén a vállalati adminisztráció egyszerűsítése  

 képzés, tudás-transzfer segítése.  
 

Ezeket a követelményeket integrálva hosszabb távon következetesen érvényesülő stratégiára van szükség a kkv-

szektor tartós élénkülése és versenyképességének növelése érdekében, amely elsősorban az üzleti környezet javítására 

összpontosít. Idetartozik a külföldi tőke vonzásával kapcsolatos feltételek javítása, az oktatás és szakképzés 

korszerűsítése (a színvonal emelése, a vállalkozói készségek, ismeretek szélesebb körű és jobb minőségű oktatása, a 

szakképzésnek a munkaerő piaci igényekhez való igazítása), a vállalkozások számára fontos infrastrukturális feltételek 

javítása. A vállalkozásfejlesztésnek ezekre, és nem az állami források elosztására kell koncentrálni. A kis- és 

középvállalatok számára az exportpiacokon való részvétel, a külpiacok bővítése világszerte egyre inkább kényszerré 

válik. Most az látszik, hogy középtávon Magyarországon nem lesz húzóerő a belső kereslet, exportpiacok nélkül nem 

tudnak előremenni a cégek. (14-15. old.) 

 

 

A magyar Szocialista Párt Agrár- és vidékfejlesztési programja (vitairat) (2012 december, 8. old 1-3 bek.): 

„Segítjük a magas hozzáadott értékű termékek arányának dinamikus növelését. 

A piacorientált termelési szerkezet fejlesztését agrárpolitikai eszközökkel is segítjük, így különösen a magas hozzáadott 

értékű, megbízható, jó minőségű termékek előállítását. 

 

Az állattenyésztés és a kertészet fejlesztésében rejlő potenciális lehetőségek kihasználására, a termelés dinamikus 

növelésére külön programot dolgozunk ki. Kedvező feltételekkel segítjük a hazai élelmiszeripar jelentős megújítását, 

kapacitásának indokolt bővítését.” 
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Magyarország gyarapodásának zálogát a 

magántulajdon védelmén alapuló piacgazdaságban 

látjuk. A gazdaság fejlesztése, a verseny erősítése 

mellett az államnak azonban érdemi feladata van a 

monopóliumok és a közszolgáltatók feletti erős 

piacfelügyeleti kontroll, illetve a fogyasztóvédelem 
működtetésében is.  

Nem elüldözni kell Magyarországról a külföldi 

szolgáltató vállalatokat, hitelt nyújtó bankokat, 

hanem tisztességes versenyre szorítani őket! 

Magyarországnak és a magyar családoknak, illetve 

vállalkozásoknak ugyanis nem az az érdeke, hogy az 

állam fölszámolja a piacgazdaság sikeres 

működtetéséhez szükséges bizalmat, hanem az, hogy 

a piaci folyamatokat szabályozza, azokat az 

igazságosság és közösségi érdek szempontjait 

érvényesítve tartsa mederben. 

Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából (13. old. 4. bek.): 
A monopóliumok elleni hangzatos fellépés ellenére az erőfölénnyel történő visszaélés egyes hazai gazdasági 

szektorokban jellemző, ami gátolja a gyengébb piaci erejű vállalkozások fejlődését. Ez a jelenség adta az Orbán-kormány 

által bevezetett különadók ideológiáját. Erre a piactorzító kinövésre a valódi megoldást azonban elsősorban nem az 

erőfölénnyel elérhető extra jövedelem adóztatása, hanem a jelenséget visszaszorító szabályozás, illetve fokozott 

ellenőrzés, továbbá az állam és az érintett szektorok önkorlátozó megállapodásai adhatják. Szükséges a 

kormányközeli cégek erőfölényes helyzetének megszüntetése, a kliensrendszer felszámolása is, hiszen manapság a 

versenyt leginkább maga az állam korlátozza, alig van valódi közbeszerzés (már a feltételekkel kizárják a 

potenciális versenyt), illetve az elszámolási és a kifizetési rendszereken keresztül is folyamatos nyomás alatt 

tarthatják a nem „udvari” beszállítókat (sőt, gyakran ki sem fizetik a kivitelezőket, megvalósítókat, így többéves 

pereskedésre kényszerítve őket). Mivel a versenykorlátozás a korrupció melegágya, ezért is célszerű az átlátható 

és szabályozott keretek közötti verseny. 

 

A Versenyhivatalnak és a különböző fogyasztóvédelmi hatóságoknak feladataikat hatásosabban kell ellátniuk. 

Meghatározott ügycsoportoknál ingyenes jogsegélyszolgálatokat célszerű működtetni a panaszosok segítésére 

együttműködve a civil szervezetekkel.  

 

A bankrendszer működését érintően növelni kell a felügyeletek szerepét a fogyasztóvédelem érvényesítésében, de 

ez a szerep esetleg részben piaci alapokra is helyezhető. A legkülönbözőbb banki formaszerződéseket, az ügyfélre nézve 

lényeges szabályzatokat célszerű független minősítőkkel, vagy a felügyelettel jóváhagyatni, illetve véleményeztetni és 

ennek eredményéről az ügyfelet a formanyomtatványokon is tájékoztatni. (8. old. 2. bek.) 
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3.2. Új fejlesztéspolitika: hazánk felzárkózása 

Európához és Magyarország egyesítése a cél 

A fejlesztéspolitikának a gazdasági fejlődés, a 

nemzet felzárkóztatásának célját kell szolgálnia.  

 

Uniós tagságunk történelmi lehetőség arra, hogy 

hazánk felzárkózzon Európa fejlettebb, sikeresebb 

feléhez, de arra is, hogy Magyarország szociálisan és 

gazdaságilag leszakadóban lévő fele csatlakozzék, az 

ország sikeresebb, gyarapodóbb feléhez.  

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 9. bek.): 

„A bezárkózás helyett kapcsolódjunk jobban a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe, támogassuk, 

hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások alkalmassá váljanak a hazai és a nemzetközi piacokon zajló 

megmérettetésre.” 
 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 12. és 16. bek.): 

„Ezért Magyarországnak olyan gazdaságpolitikára van szüksége, amelynek középpontjában a dolgozó ember, a 

munkahelyteremtés, a termelésen és innováción alapuló növekedés elindítása és a felelős költségvetési 

politika áll.” 

 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei: 

„1. Az új MSZP munkahelyteremtő, fenntartható módon és dinamikusan növekvő gazdaságot céloz meg, 

amely a versenyképes vállalkozásokra, az innovációra alapuló termelésre és a felelős, igazságos 

közteherviselésre épül.” 
 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata, 3. pont: 
A Magyar Szocialista Párt a pártokkal, civil szervezetekkel a kapcsolatok kialakításánál, szövetségkötésnél a 

következő alapelvek, célok egyezőségét támogatja. 
 

3. A szövetségkötés politikai minimuma: a demokratikus alapértékek elfogadása. Elkötelezettség 

Magyarország gazdasági és társadalmi modernizációja, a szolidaritáselvű társadalompolitika 

erősítése, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése mellett.  
 

Részletek a Magyar Szocialista Párt baloldali gazdaságpolitikai programjából (30. old. 5. bek.): 
„Hosszabb távon kívánatos az európai uniós fejlesztési források lehívására szolgáló terveket hosszú távú, 

komplex, de fókuszált fejlesztési koncepcióba integrálni. Ennek keretében célszerű lenne parlamenti ciklusokon 

átívelő konszenzust kialakítani a legmagasabb szintű, általános fejlesztési célokról (pl.: szerkezeti átalakítások, 

szociális felzárkóztatás, versenyképesség, munkahelyteremtés) és a beruházási prioritásokról. Ezzel lehetne biztosítani a 

prioritások állandóságát. Az ágazati stratégiák (például nemzeti közlekedési stratégia stb.) kialakításának előkészítésekor 

célszerű és kívánatos a szűken vett ágazati és szektor szempontokon túlmutató tényezőket figyelembe venni. 

Szinergikus hatások realizálása végett célszerű és kívánatos az európai uniós támogatások lehívására szolgáló 

intézményrendszert az államigazgatási folyamatokba és intézményrendszerbe integrálni.” 
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Részlet Mesterházy Attila „A lehetőség és a felelősség is a miénk” című írásából (Népszava, 2010. május 08., 07:35) 

Magyarország számára tragikus következményekkel jár, ha nem sikerül megtörni a populizmus és a szélsőjobboldali 

radikalizmus erőit. Tragikusak lesznek a következmények, mert nincs más útja a magyar társadalomnak, mint a haladás 

és a felzárkózás. Nincs más utunk, mint az, hogy saját kezünkbe vesszük a sorsunkat, és együtt találunk válaszokat 

korunk legnagyobb kérdéseire 

 

Részlet Mesterházy Attila „Alternatíva és remény” című írásából (Népszabadság, 2011. február 17.): 

„A világban gyors és mélyreható átrendeződés kezdődött. Átalakul a nemzetközi munkamegosztás rendszere, új 

együttműködési formák veszik át a régiek helyét. A ma egyik legfontosabb kérdése a technológiai kihívásoknak való 

megfelelés, a fenntarthatóság és a technológiai haladás lehetőségeinek összeegyeztetése, az új, immár digitális világ és az 

ebbe már beleszületett generáció integrálása és kreativitásának kihasználása. Magyarország jövője azon múlik, hogy 

részt tudunk-e venni a kialakuló új rendszerekben, előnnyé tudjuk-e kovácsolni lehetőségeinket, be tudunk-e kapcsolódni 

az innováció és technológiai fejlesztés által vezérelt zöld gazdasági forradalomba vagy ezekből kimaradva továbbra is 

periférikus helyzetben maradunk.” 
Különösen sürgető ez hazánk leghátrányosabb 

helyzetű kistérségeivel kapcsolatban, amelyek 

felzárkóztatása egyaránt erkölcsi parancs és 

nemzeti, gazdasági érdek a számunkra. 

 

 

 

A következő hétéves uniós fejlesztési ciklusban ezért 

a források döntő részét a vállalkozások 

foglalkoztató- és versenyképességének növelésére, a 

leszakadó térségek gazdasági, foglakoztatási 

felzárkóztatására, illetve általában a vidék 

népességmegtartó képességének erősítésére 

valamint – világos prioritásokat kijelölve – a 

tudásalapú társadalom és a környezettudatos 

közösség kialakítására kell felhasználnunk. 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 6. bek.: 

„A közmunkaprogram csonkításával a legnehezebb helyzetű térségekben élőkre a nyomor az éhezés vár. Pedig 

ezekben a térségekben éppen a Kormánynak kell munkát teremtenie, hogy a közmunka programok minimális 

megélhetési lehetőséget teremtsenek az ott élőknek.”  

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 7-8. bek.): 

 

„A szolidáris Magyarország, az új, IV. Köztársaság felépítésére teszünk ajánlatot az országnak, mindenkinek, 

aki fontosnak tartja ezeket a célokat.  

Olyan országot akarunk, ahol az esélykülönbségek csökkennek, a felemelkedés útjai újra megnyílnak, a 

politikai hidegháború helyett kibontakozhat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd és 

szolidaritás.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

9. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, a szociális biztonság megteremtését, a fenntarthatóság 

biztosítását és a környezettudatosság érvényesítését tűzik ki célul.” 
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A Magyar Szocialista Párt Agrár- és vidékfejlesztési programja (vitairat) (2012. december, 5-6. old.): 
„Bővülő foglalkoztatás és javuló életkörülményeket teremtünk vidéken 

… 

A leghátrányosabb helyzetű térségekben az MSZP Kelet-Magyarország Programjában és Dél-Dunántúl Programjában 

meghatározott keretek alapján cselekszünk. 

Szociális-, iskola- és faluszövetkezetek, továbbá beszerző-értékesítő szövetkezetek létrehozásának támogatásával 

segítjük a kistermelők és családi gazdálkodók zöldség- és gyümölcstermesztését, valamint az előállított termékek 

felvásárlását. Célunk a kisebb területeken és saját kertekben végezhető élelmiszertermelés újraindítása, támogatása. 

 

Továbbfejlesztjük a helyben előállított termékek helyben történő feldolgozásának és értékesítésének feltételeit. Ebben 

nagyobb szerepet szánunk az önkormányzatoknak. Megteremtjük az önkormányzatokhoz tartozó falugazda-hálózat jogi 

és anyagi feltételrendszerét, amely szervezéssel, tanácsadással segíti a mezőgazdasági tevékenységet végző 

közmunkásokat, illetve a kistermelőket. 

 

Megvédjük a legálisan foglalkoztató vidéki kis- és közepes agrárvállalkozásokat. Védjük a munkavállalók érdekeit és 

nem tűrjük el a fekete foglalkoztatást, az emberhez méltatlan munka- és életkörülményeket, a feudális függőségben 

tartott cselédség intézményének XXI. századi újrahonosítását. 

 

Az átalakult falusi életforma változásait is figyelembe véve, termelői integráció támogatásával ösztönözzük a 

közösségben végzett helyi állattartás bővítését.” 

 
H/5101. A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében [a többpárti javaslat az 

Országgyűlés állásfoglalását javasolja a NEFE és a Busanban megrendezésre kerülő Nemzetközi Segélyhatékonyság 

Magas szintű Fóruma ügyében; felhívja továbbá a figyelmet a kérdéskör fontosságára és annak szükségességére, hogy a 

magyar kormány dolgozza ki Magyarország nemzetközi fejlesztési keretstratégiáját.]  

 

H/6136. A vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javításáról [az MSZP önálló indítványa egy 

komplex problémakezelő csomag a társadalmi integráció megteremtésére. A javaslatok között vannak azonnali és 

halaszthatatlan intézkedési javaslatok, és vannak, amelyek egy hosszútávra szóló, megközelítésében új gazdasági- és 

társadalompolitikai irányt kívánnak kijelölni.] 
A rossz magyar foglalkoztatási helyzet egyik fő oka 

a szakképzetlen munkavállalók alacsony 

elhelyezkedési aránya, illetve a közoktatási és 

szakképzési rendszer esélyegyenlőtlenséget 

konzerváló hatása. 

A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen az 

oktatásba és a képzésbe való nagyobb arányú 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 7. bek.: 

„A Kormány a tankötelezettség korhatárának leszállításával, a pedagógustársadalom elbizonytalanításával, az 

oktatási rendszer kapacitásainak drasztikus szűkítésével, a felsőoktatásra szánt források csökkentésével, a 

szakmához és a diplomához jutás feltételeinek nehezítésével a jövő generációk életesélyeit korlátozza. A 

tanulást nem korlátozni, hanem bátorítani kell.” 
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befektetés. 

A gazdaságfejlesztési célú forrásokat emellett a kkv-

k üzleti lehetőségeinek, jövedelemtermelő 

képességüknek a javítására, illetve a mezőgazdaság 

munkaigényes ágazatainak fejlesztésére kell nagyobb 

arányban fordítani. 

 

 

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.): 
(12. és 16. bek.) 

„Az egyik legfontosabb a foglalkoztatás kérdése, hiszen egyre nő a munkanélküliség és ezzel együtt a 

kiszolgáltatottság, a szegénység és a reményvesztettség. Ezért Magyarországnak olyan gazdaságpolitikára van 

szüksége, amelynek középpontjában a dolgozó ember, a munkahelyteremtés, a termelésen és innováción 

alapuló növekedés elindítása és a felelős költségvetési politika áll. … Hosszú távú célunk a teljes 

foglalkoztatottság, azonnali feladatként azonban elkerülhetetlen minimális célként megfogalmaznunk, hogy 

minden családban legyen legalább egy kereső. A tisztességes munka bére tisztes megélhetést biztosítson!” 

 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei:  

2. Az új MSZP szolidáris mindazokkal, akik a magyar peremkapitalizmusban védtelenné váltak; az 

egészségügyi, oktatási és szociális ellátórendszerekben mindenki számára biztosítja az igazságos hozzáférést a 

legfontosabb szolgáltatásokhoz, egyúttal ösztönzi az előzetes takarékosságra épülő finanszírozási formákat; 

biztosítja a nyugdíjak értékállóságát.” 

Részlet az MSZP Oktatáspolitikai programjának prezentációjából (2012.): 

„Szakképzett, nyelveket tudó, számítástechnikai ismertekkel bíró, jól kommunikáló, a munkáltatóhoz lojális, rugalmasan 

alkalmazkodó szakmunkásokra van szükség.” 

 

Részlet az MSZP Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Programjából (2012. november): 

 
„3. A munkaerőpiaci alkalmazkodás korlátai 

a) Az iskolarendszerből kikerülők jelentős része nem rendelkezik a munkaerőpiacon hasznosítható képzettséggel és 

kompetenciákkal. Hiába van munkaerőből túlkínálat, sokszor mégsem találnak elegendő, megfelelő tudással, 

képességekkel, kultúrával rendelkező, minőségi munkaerőt a termelésüket bővíteni, technológiát váltani, új 

vállalkozásokat beindítani kívánók, vagy egyszerűen csak háztartási-családi segítséget keresők. 
 

 

III. A foglalkoztatáspolitikai célok csak más szakpolitikai célokkal együtt 

értelmezhetőek 

… 
3. minden lehetséges eszközt mozgósítani kell annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődéshez megfelelő mennyiségű és 

minőségű munkaerő álljon rendelkezésre. Kulcsfontosságú az azonnali visszatérés az autonóm, szektor semleges, 

minőségi célokat maga elé tűző oktatáspolitikához, annak tudatában, hogy hatása csak hosszabb távon érvényesül. A 

foglalkoztatás csak képzett, alkalmazkodásra kész és képes emberekkel növelhető. Ez nem jelentheti azonban azt, hogy a 
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közoktatás, illetve az iskolarendszerű szakképzés tartalmát, formáját bármely szinten le lehet vezetni a – nehezen, 

bizonytalanul megfogalmazható – napi munkaerőpiaci igényekből és feszültségekből. Mindenki számára lehetővé kell 

tenni, hogy egy szabadon választott, nyitott tanulási pályát kövessen;…” 

 

 
Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából: 

(6. old.) 

„Deklarálni kell, hogy az új kormány az állami segítségnyújtás mellett, piaci verseny révén kívánja javítani a 

vállalkozások – ezen belül a hazai kkv-szektor – versenyképességét és szakít a megelőző időszak klientúra-építéssel 

összefonódó állami beavatkozásaival, ami a fejlesztési támogatások odaítélésétől kezdve a közbeszerzési pályázatig a 

legkülönbözőbb területeken tapasztalható volt…..” 

2.1.9. A KKV-szektor segítése 

„… 
A kkv-szektor versenyképessége –, amely a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének feltétele – nagymértékben az 

általános gazdaságpolitika függvénye. Előretekintő, szakmailag meggyőző erejű és a piaci szempontok 

érvényesülését előtérbe helyező gazdaságpolitika az alapfeltétele a kkv-szektor boldogulásának, versenyképessége 

javulásának. Ennek hiányában a szakpolitikai eszközök - amelyek egyébként fontosak – csak alacsony hatékonysággal 

képesek működni. Világosan kell látni, hogy a nálunk nagyszámú mikrovállalkozás – ezen belül gyakran 

kényszervállalkozás – döntő része fontos szerepet tölt be az érintett vállalkozók megélhetésének a biztosításában 

(és ezzel tehermentesíti a szociális rendszert), de nem képes gazdasági szempontból komolyabb fejlődésre, bővülésre. 

A gazdaságpolitikának egyrészt ésszerű mértékben védenie és erősítenie kell a mikrovállalkozások fennmaradásához 

szükséges feltételeket, másrészt aktív közreműködésével főleg a fejlődésre képes vállalkozásokra indokolt 

koncentrálnia (némileg eltérő módszerekkel a középvállalkozásokra és a fejlődésre és bővülő foglalkoztatásra képes 

kisvállalkozásokra nézve).” 

 
Ahhoz, hogy Magyarország sikeresen állja meg a 

helyét a nemzetközi versenyben, a hagyományos 

magyar értéknek számító innováció és kreativitás 

gazdasági kihasználására is szükség van. A 

fejlesztési források felhasználásával a hazai 

felsőoktatási és kutatói rendszerhez kapcsolódó, 

valós gazdasági értéket teremtő kutatás-fejlesztési 

tevékenységet is támogatni kell. 

 

H/2865. Magyarország innováció-politikájáról [az MSZP önálló indítványa azoknak az elveknek és céloknak az 

Országgyűlés által történő meghatározására tesz javaslatot, amelyek megfelelő irányt mutatnak a mindenkori kormányzat 

számára a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek előmozdításához, és amelyek viszonyítási alapként 

biztosítják az egyes hazai gazdaság- és szakpolitikai intézkedések innováció-politikai célok szempontjából történő 

vizsgálhatóságát] 

Ahhoz, hogy – a döntően az európai adófizetők 

hozzájárulásából származó – forrásokat társadalmi-

gazdasági felzárkózásunk érdekében a lehető 

leghatékonyabban használjuk fel, meg kell 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 7. és 11. bek.): 

„Az állam felelőssége, hogy megteremtse a leszakadók, a mélyszegénységben élők számára a létfenntartás 

biztonságát. Biztosítsa mindenki számára a tudáshoz, a munkához, az egészségügyi és a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférést, segítse a versenyben hátrányt szenvedők felzárkóztatását.” 
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erősítenünk az intézményrendszer szakmaiságát, 

térségi gazdasági– foglakoztatási stratégiai 

szempontokat kell bevonnunk a döntéshozatalba, 

ezáltal is nagyobb érvényt szerezve a szubszidiaritás 

elvének és követelményének. 

A következő évtizedek egyik nagy kihívása lesz az 

ország számára az energia. Mind a lakosság, mind 

pedig a vállalatok energiahatékonyságát növelni 

kell ahhoz, hogy a rezsiköltségek alacsonyabbak, a 

magyar termékek és szolgáltatások 

versenyképesebbek legyenek. 

 

 

 „Egyezzünk meg a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, a zöldgazdaság értékeinek képviseletében.” 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

9. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, a szociális biztonság megteremtését, a fenntarthatóság 

biztosítását és a környezettudatosság érvényesítését tűzik ki célul.  

 
Részletek az MSZP Kelet-magyarország programjának alapelveiből (2012. október): 

 

„Gazdasági növekedés vezérelt fejlődés támogatása, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság egyensúlyának 

konzekvens fenntartása mellett  

… 

A pozitív diszkrimináció elve. A program leszámol a laissez-faire illúzióval és deklarálja, hogy a régió felzárkóztatása 

érdekében erőteljes állami beavatkozásra és pozitív diszkriminációra van szükség.  

Szolidaritás elvét fogadja el, mely a pozitív diszkrimináción felül a felzárkózás érdekében erőforrást csoportosít át  

A megkülönböztethetőség elve. A program karakteres baloldali válaszokat ad a társadalmat foglalkoztató regionális 

kérdésekre és egyben alternatívát jelent a FIDESZ kormányzat politikájával szemben.  

… 

Az alulról építkezés elve. A program felismeri, hogy az erős politikai elkötelezettséggel párosuló magas szintű szakértői 

segítség a helyi kezdeményezéseket kell, hogy támogassa.  

Államosítás, centralizáció helyett decentralizáció, a regionális gondolkodás kapjon újra teret, azaz a problémát ott 

oldják meg ahol keletkezik és azok akiket érint  

… 

Új társadalmi szerződést kell kötni, mely a FIDESZ kormány szabályszétverése után újra visszatereli az 

állampolgárokat a társadalmi együttműködés igényéhez, a szabálykövetés betartásához, ez azonban élhető perspektívát 

igényel minden csoport számára  

 

Részlet Mesterházy Attila „Zöldfordulatot! – A kurzus „gazdasági fordulata helyett!” című írásából (Népszabadság 

2011. 06. 14.): 

„Talán közhelyes, de nem kellően értékelt igazság, hogy a legtisztább energia az, amit nem használunk el. 

Magyarországon éves szinten milliárdos tételt lehetne megspórolni azzal, ha energiatakarékossá, környezetbaráttá 

tennénk az ország lakásállományát, hiszen az épületek csaknem kétharmada ma nem felel meg a korszerű szigetelési, 
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hőtechnikai követelményeknek. 

 

Magyarországon és Európában olyan politikára van szükség, amely egyszerre képes megteremteni az emberek 

gazdasági, környezeti és szociális biztonságát, s létrehozza a fenntartható gazdasági növekedés feltételeit. Ezeket 

az együttes törekvéseket nevezném olyan zöldfordulatnak, amely már számos országban bekövetkezett, és amire a 

jövőnket hosszú távon építhetjük – reális alapokon. A fejlett gazdaságok sorra belátták, a környezetvédelmet, a termelés 

és a szolgáltatások bővülését (munkahelyek létrehozásával) és a szociális ellátás javítását összekapcsoló program 

mutathat kiutat a válságból. Meggyőződésem szerint a magyarországi baloldal történelmi felelőssége, s egyben politikai 

jövőjének a kulcsa, hogy kezdeményezze és következetesen elősegítse a fordulatot megalapozó szakmai és közéleti 

párbeszédet.” 

 
Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából: 

Az állami és az önkormányzati szférában a folyó többletkiadást nem okozó, illetve a kifejezetten megtakarítást 

eredményező projekteket célszerű preferálni (például energia-megtakarítás). Ott pedig, ahol elkerülhetetlen a 

többletkiadás, csak az alapos tervezés lehet a megoldás. A nem állami szereplők körében célszerű tovább egyszerűsíteni 

a pályázatok adminisztratív és biztosítéki feltételeit. Az NFÜ-nek mindenütt a lehető legegyszerűbb pályáztatási 

formákat kellene használnia. A projektek időigényes rangsorolása, zsűrizése helyett a minimumfeltételeknek 

megfelelő pályázatokat érkezési sorrendben mind el kellene fogadni. 

 
Új energiastratégiára van szükség, amely a 

megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság 

fokozásával mind az ország energiafüggetlenségét 

növelni tudja, mind pedig a foglalkoztatást tekintve 

pozitív hatásokkal járhat. E két cél elérésére érdemi 

gazdaságfejlesztési forrásokat kell biztosítani. 

 

Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából: 
9.5. EU-programok a költségvetésben  

Külön megközelítést igényel az EU forrásokból finanszírozott, a költségvetésen átfolyó (és társfinanszírozott) 

programok ügye, ezzel összefüggésben különösen az állami beruházások és beruházási támogatások alakulása.  

Az új kötelezettségvállalási lehetőségeket illetően várhatóan (sajnos) 2014-től akár jelentős csökkenés történik, de ez 

csak késleltetetten érezteti majd a hatását a költségvetési folyamatokban és a reálgazdaságban. 2014-15-ben még az 

előző 7 évből származó jelentős források beáramlása és felhasználása folytatódhat, sőt ügyes technikákkal a járó EU-s 

pénz egy kisebb része (különböző „tározókban”) a még későbbi időszakra is átmenthető lehet. Így az EU-források 

felhasználásában az első időszakban nagyobb lehetőségek adódnak, mint a későbbiekben.  

Ugyanakkor a 2014-től induló új programok révén elérhető kedvező gazdasági és társadalmi hatás így is igen 

jelentős lehet, ha sikerül tanulni a megelőző időszak hibáiból és a források felhasználása a valóban legfontosabb 

területekre koncentrálódik. Ilyen prioritás lehet az egészségügy strukturális átalakulása, a közösségi közlekedés 

átformálása, a főutakra csatlakozó úthálózat fejlesztése, a fiatal munkanélküliek munkaerőpiacra segítése, a 

foglalkoztatás bővítése, a kis- és középvállalkozások, a vidékfejlesztés támogatása, a romaprogram és az oktatás 

modernizációja. 
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Részletek a Magyar Szocialista Párt gazdaságpolitikai programjából: 

2.2.2. Egyes speciális munkahelyteremtő vállalkozások, intézmények segítése 8-9 bek 
zöldgazdaságban (pl. biomassza, geotermikus energia, zöld építés, recycling) komoly foglalkoztatási potenciál van, és 

az ennek kihasználására irányuló törekvéseket a mostani válság világszerte felerősítette. Ennek a felismerése különösen 

igaz Magyarország számára, ahol a zöldgazdaság egyes szegmensei a képzetlen munkaerő számára is 

munkalehetőségeket kínálnak. Tipikusan ilyen a mező- és erdőgazdasági hulladékok újrahasznosítása, vagy a 

geotermikus energiára épülő intenzív zöldségtermelés. Az állam az üzleti szereplőket arra ösztönözhetné – pl. regionális 

derogációkkal, a vállalkozóknak nyújtott átmeneti kedvezményekkel, adminisztrációs könnyítésekkel – hogy 

befektetéseiket az érintett területekre koncentrálják.  

A zöldgazdaság fontos szereplői világszerte a helyi önkormányzatok, a kkv-szektor és az oktatási-kutatási intézmények. 

Szereplésüket, együttműködésüket kézikönyvek, vagy a jó példák megismertetése segítené, amibe szakembereket, 

oktatókat, gyakorlott üzletembereket célszerű lenne bevonni. (Sor kerülhet a lakótelepi épületek szigetelésére, az 

ablakok cseréjére, vagy a geotermikus energiával fűtött üvegházakra, a különböző hulladékok, pl. erdei szemét, 

kommunális hulladékok, e-hulladék stb. gyűjtése, szelektálása és esetleg helyben történő feldolgozása stb.).  

 

H/9352. A lakossági energiafogyasztás és az energiaterhek csökkentéséről, valamint az energiahatékonyság és a 

megújuló energiaforrások felhasználására irányuló lakásberuházások támogatásáról [az MSZP önálló indítványa 

felszólítja a Kormányt, hogy a címbe foglalt célok érdekében haladéktalanul tegyen felelős lépéseket] 

 

H/9064. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról [Az Országgyűlés a 102/2009. (XII. 18.) számú 

határozatával felkérte a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot, hogy dolgozza ki a fenntartható fejlődés nemzeti 

stratégiáját, és azt terjessze a Parlament elé. A többpárti javaslattal és az ahhoz mellékletként előterjesztett Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával az előterjesztők e határozatnak tesznek eleget.] 
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4. Szolidaritás: esélyteremtő állam, felelős 

közösség 

4.1. Esélyteremtő oktatás 

A jelenlegi kormányzat a készségalapú közoktatás és 

szakképzés, valamint a széles körben elérhető 

felsőoktatás visszafejlesztésével Magyarország 

jövőjét veszélyezteti. A bevezetett oktatási 

intézkedések a társadalom felső rétegeinek érdekeit 

szolgálják: azokét, akik saját zsebből is magas 

színvonalú oktatást tudnak gyermekeiknek 

biztosítani.  

A mindenki számára hozzáférhető, jó minőségű, 

verseny- és piacképes tudást adó oktatási, 

szakképzési rendszer kínálhatja az egyik 

leghatékonyabb felemelkedési csatornát a magyar 

társadalomban is.  

Az egyenlő méltósággal és az esélyegyenlőséggel 

összeegyeztethetetlen a szegregált oktatás, ezért az 

ilyen gyakorlatot fel kell számolni Magyarország 

minden szegletében. Jó iskolákkal és taníttatással 

minden gyermek esélyt kaphat arra, hogy kitörjön a 

szüleitől öröklött helyzetéből, tisztes középosztályi 

életet biztosíthasson önmagának és a családjának, 

gyarapítva ezzel végső soron Magyarországot is. 

Az oktatási rendszer átgondolt, ciklushatárokon 

átívelő fejlesztése vezet a tudásalapú közösség és 

gazdaság megteremtéséhez is, amelyben 

kiszámíthatóan növekszik a munkahelyek száma, 

illetve a már meglévő álláshelyek nagyobb 

biztonságban lehetnek – például a nemzetközi 

gazdasági válságok hatásaival szemben.  

Magyarországnak olyan oktatási rendszerre van 

szüksége, amely a fiatalokat a nemzeti hagyományok 

és kultúra, illetve a klasszikus európai műveltség 

elsajátítása mellett digitális írástudással, a modern 

életvezetéshez szükséges gazdasági alapismeretekkel 

és az öntudatos, szabad polgári léthez szükséges 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 7. bek.: 

„A Kormány a tankötelezettség korhatárának leszállításával, a pedagógustársadalom elbizonytalanításával, az 

oktatási rendszer kapacitásainak drasztikus szűkítésével, a felsőoktatásra szánt források csökkentésével, a 

szakmához és a diplomához jutás feltételeinek nehezítésével a jövő generációk életesélyeit korlátozza. A 

tanulást nem korlátozni, hanem bátorítani kell.” 

 

MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata: 
A Magyar Szocialista Párt a pártokkal, civil szervezetekkel a kapcsolatok kialakításánál, szövetségkötésnél a 

következő alapelvek, célok egyezőségét támogatja. 

3. A szövetségkötés politikai minimuma: a demokratikus alapértékek elfogadása. Elkötelezettség 

Magyarország gazdasági és társadalmi modernizációja, a szolidaritáselvű társadalompolitika erősítése, 

a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése mellett.  

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 5. és 7. bek.): 

Új együttműködésre van szükség a társadalomban! 

„Egy Magyarország van. Ez az otthona szegénynek és gazdagnak, dolgozónak és munkanélkülinek, 

sikeresnek és a változások veszteseinek. 
Magyarországnak társadalmi békére, az embereknek biztonságra van szükségük! 

 

Az állam felelőssége, hogy megteremtse a leszakadók, a mélyszegénységben élők számára a létfenntartás 

biztonságát. Biztosítsa mindenki számára a tudáshoz, a munkához, az egészségügyi és a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférést, segítse a versenyben hátrányt szenvedők felzárkóztatását.” 

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31. 8. és 16. bek.): 
Olyan országot akarunk, ahol az esélykülönbségek csökkennek, a felemelkedés útjai újra megnyílnak, a 

politikai hidegháború helyett kibontakozhat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd és 

szolidaritás. … 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei: 

2. Az új MSZP szolidáris mindazokkal, akik a magyar peremkapitalizmusban védtelenné váltak; az 

egészségügyi, oktatási és szociális ellátórendszerekben mindenki számára biztosítja az igazságos hozzáférést a 

legfontosabb szolgáltatásokhoz, egyúttal ösztönzi az előzetes takarékosságra épülő finanszírozási formákat; 

biztosítja a nyugdíjak értékállóságát.  
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jogi-politikai műveltséggel is felvértezi. 

Ezek biztosításában nagyobb az állam felelőssége a 

hátrányos helyzetben levő gyermekek esetében, 

hiszen ők az induló helyzetből fakadó nehézségeiket 

nehezebben tudják leküzdeni, ez pedig az egész 

társadalom számára veszteség. 

A felsőoktatásba járó fiatalok számát mindezért nem 

csökkenteni, hanem növelni kell: minden társadalmi 

réteg számára képességei és nem anyagi helyzete 

szerint kell elérhetővé tenni a diploma 

megszerzésének lehetőségét. Elfogadhatatlan, hogy 

csak a jól kereső szülők gyermekei juthassanak be a 

közgazdász- vagy jogászképzésre.  

A felsőoktatás terheinek viselésében az államnak, az 

üzleti szférának és az egyénnek is igazságos és 

ésszerű arányú felelősséget kell vállalnia. 

 

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

9. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, a szociális biztonság megteremtését, a fenntarthatóság 

biztosítását és a környezettudatosság érvényesítését tűzik ki célul.” 

 

 
H/7950. A képzés és szakképzés rendszerének a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében szükséges 

átalakításáról 

[az MSZP önálló indítványa azt célozza, hogy a Kormány azonnal vizsgálja felül a szakképzés 2012 évi rendszerét. 

Legfontosabb követelményként azt írja elő, hogy a gyakorlati képzésre fordítható fajlagos költségeket a kormányváltás 

előtti szintfölé növeljék.] 

 
Részlet Mesterházy Attila évértékelő beszédéből (2012.03.08).  

„A felsőoktatásban hasonló a helyzet: ott a választás szabadságát veszik el. A végzős középiskolások hiába készültek 

évekig mondjuk jogásznak vagy közgazdásznak, hiába jártak előkészítőre, nyelvórákra. Hiába készültek az érettségire a 

speciális tárgyakból. A kormány most elvágta előttük a továbbtanulás útját…. Egy biztos, mert a skandináv országok 

példája bizonyítja: akármilyen súlyos gond legyen a gazdaságban, az oktatásra muszáj költeni. Mert az oktatás a legjobb 

befektetés.” 

Részlet az MSZP Oktatáspolitikai programjának prezentációjából: 

Kiszámítható és fenntartható finanszírozás, forrásbiztonság: 

Több lábon álló finanszírozás: 

központi költségvetési támogatás 

önkormányzati támogatás 

gazdasági szereplők - vállaljanak nagyobb szerepet az oktatás finanszírozásában (ösztöndíjprogramok, alapítványok, 

közvetlen iskolatámogatás) 

méltányos, szociális szempontokat is figyelembe vevő egyéni hozzájárulás. 
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4.2. Védelem a leszakadással szemben, az 

újrakezdés esélye mindenkinek 

Ma Magyarországon nagyon sokan érzik úgy: a 

leszakadás, az elszegényedés, a nehezen megszerzett 

egzisztencia elveszítése fenyegeti őket.  

Számukra a legfontosabb állami feladat az, hogy a 

gazdasági növekedést lenullázó kalandor 

gazdaságpolitika helyett egy kiszámítható, 

munkahelyek teremtését ösztönző, a 

megszüntetésüket megakadályozó kormányzati 

magatartás érvényesüljön. Ez azonban önmagában 

nem elegendő. Folyamatosan változó világunk gyors 

és szüntelen alkalmazkodást kíván meg, amire a 

társadalom felső egyharmada magától is képes, míg a 

többieknek mindehhez aktív állami segítségre van 

szükségük.  

Az előrejutás, a leszakadás elleni védekezés egyéni, 

családi erőfeszítést is igényel, de ehhez – elsősorban 

szolgáltatások nyújtásával – a közösségnek is 

támogatást kell adnia. Mindehhez a társadalom – az 

adórendszer progresszív elemein keresztül – 

nagyobb arányú hozzájárulást várhat el tehetősebb 

tagjaitól, mint azoktól, akiknek elvitathatatlan 

szükségük van az állam, a közösség támogatására. 

A jó kormányzás gyakorlata – támaszkodva a 

társadalom egészének belátáson alapuló 

támogatására – képes lehet újranyitni az ún. 

mobilitási csatornákat, megakadályozni azt, hogy a 

közösség tagjai akaratuk ellenére kihulljanak a 

szolidaritás kötelékéből, sőt biztosíthatja az 

újrakezdés esélyét is az azt igénylő honfitársainknak.  

A szolidaritás ugyanis nem kegy, hanem felelősség 

egymásért és kölcsönös tisztelet egymás iránt: a fent 

lévők kötelező felelőssége a lent lévőkért, ezzel 

párhuzamosan pedig az alulra születettek vagy az 

oda csúszottak felelőssége a közös célokért. Így 

teremthető meg egy olyan szolidáris Magyarország, 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás 2012. március 31.): 

(8. bek) 
„Olyan országot akarunk, ahol az esélykülönbségek csökkennek, a felemelkedés útjai újra megnyílnak, a 

politikai hidegháború helyett kibontakozhat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd és 

szolidaritás.” 

 

(13-14. bek.) 

„Más szemmel kell tekintetnünk többek között az egészségügyre is, hiszen az elmúlt két évben az egészségügy 

alapvető értékei kerültek veszélybe. A kormányzati tétlenség mellett olyan politikai, jogi, pénzügyi és szakmai 

döntések születtek, amelyek fenekestül felforgatják az egészségügy egész intézményrendszerét anélkül, hogy 

esély lenne az eddigieknél jobb működésre. Rohamosan növekednek a lakossági terhek a gyógyszerellátásban, 

egyre hosszabbá válnak a várólisták, folytatódik az eszközpark elavulása. A kormány burkolt intézkedésekkel 

felszámolja a társadalombiztosítást, és az állami szegényellátás mellett üzleti biztosításon alapuló rendszert 

alakít ki.  

Ezért meg kell őrizni a szolidaritáson alapuló egészségbiztosítási rendszert. Olyan kórházakra, háziorvosi 

rendszerre van szükség, amely fenntartható, hatékony és igazságos. Hozzáférhető, takarékos, de használja és 

alkalmazza a legújabb eszközöket, gyógyszereket és szaktudást.” 

(16. bek.) 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei:  

2. Az új MSZP szolidáris mindazokkal, akik a magyar peremkapitalizmusban védtelenné váltak; az 

egészségügyi, oktatási és szociális ellátórendszerekben mindenki számára biztosítja az igazságos hozzáférést a 

legfontosabb szolgáltatásokhoz, egyúttal ösztönzi az előzetes takarékosságra épülő finanszírozási formákat; 

biztosítja a nyugdíjak értékállóságát.” 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány 2011. november 12. 10. bek.): 

„Egyezzünk meg egy igazságosabb közteherviselésben. A többkulcsos, igazságos adórendszer 

bevezetésében, hogy a terhekből a magasabb jövedelműek nagyobb részt vállaljanak.” 

 
H/4202. A vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges szociális 

gazdaságfejlesztési intézkedésekről [az MSZP önálló indítványa egy komplex, vidéki gazdaságfejlesztési programot 

kínál és követel, mely a szociális gazdaságban rejlő, kihasználatlan foglalkoztatási és jövedelemtermelési kapacitásokat 

mozgósítja, a keletkező helyi jövedelmet fenntartható módon helyben, az adott településen tartja.] 
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amelyben a közösség minden tagjának nehezebb 

lecsúsznia, de könnyebb felemelkednie. 
T/2895. A természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairól [az MSZP önálló indítványának célja 

megteremteni az adósságspirálba került adósok számára a hitelezőkkel való egyezségkötés – szabályozott keretek között 

történő– megkísérlésének lehetőségét, ennek sikertelensége esetén pedig az adós döntése alapján a szigorú feltételekhez 

kötött mentesítést a fennmaradó kötelezettségeik alól, ezáltal elősegítve az adósok társadalomba történő reintegrálását, a 

lakossági eladósodás megelőzését, esetleg csökkentését, a felelős hitelezői magatartás kialakítását] 

Eladósodás, otthonvédelem: 

T/4831. Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról [mivel a törvényjavaslat a 

bajba került devizahitelesek problémáinak megoldására irányult, az MSZP a jogos szakmai aggályok ellenére támogatta 

a javaslatot] 

H/3125. A lakáshitelesek megmentése érdekében felállított operatív eseti bizottság létrehozásáról [az MSZP önálló 

indítványa a valódi megoldások megtalálása érdekében lépett fel] 

T/4623. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény egyes rendelkezéseinek a 

lakóingatlan vonatkozásában kötött deviza alapú pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező fogyasztók rögzített 

árfolyamú végtörlesztését biztosító módosításáról [az MSZP önálló indítványa az otthonvédelemmel összefüggőegyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény hatályát terjesztette volna kii a lakóingatlan vonatkozásában 

fogyasztó által kötött pénzügyi lízingszerződésekre.] 

T/4331. A lakossági hitelkamatoknak referenciakamathoz történő rögzítéséhez szükséges egyes törvények 

módosításáról [az MSZP önálló indítványa a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés helyett a lakossági 

hitelkamatoknak referenciakamathoz történő kötését javasolta az ingatlan vagy állami kezességvállalási fedezettel 

létrejött hitel- illetve kölcsönszerződésekkel kapcsolatban. A törvényjavaslat tehát nemcsak a lakáscélú hitelügyletekre 

terjedt volna ki.] 

T/8946. Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megelőzése érdekében 

szükséges egyes törvények módosításáról [az MSZP önálló indítványa a kihűlés által okozott tragédiák megelőzése 

érdekében, a közpénzek ésszerűmódon történő felhasználásával és a társadalmi szolidaritás szempontjának 

érvényesítésével átmeneti segítséget nyújtson az önhibájukon kívül bajba jutott embereknek, családoknak.] 

H/7856. A megváltozott munkaképességű, a tartós egészségkárosodással és a fogyatékossággal élő emberek 

szociális biztonsága érdekében szükséges feladatokról [az MSZP önálló indítványa megfelelő pénzügyi feltételek 

kialakítását követeli, amelyek megállítják a megváltozott munkaképességű emberek elnyomorodását és azok esetében, 
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akiknél ez lehetséges elősegítik a valódi és eredményes rehabilitáció megvalósulását.] 

H/1190. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásáról [az MSZP önálló indítványa az egészségért viselt 

személyes és közösségi felelősség új alapokra helyezéséből kiindulva feladatként írja elő többek között a Kormány 

számára a Nemzeti Népegészségügyi Program továbbfejlesztését, a járványügyi és közegészségügyi biztonság 

megerősítését, a betegek számára követhető és kiszámítható ellátórendszerek kialakítását.] 
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4.3. Egyenlő emberi méltóságot! – A 

mélyszegénység csökkentése 

Az emberi lét alapvető feltételeit mindenki 

számára biztosítani kell:  

az éhezés, a fagyhalál és a hajlék nélküliség a 21. 

században éppúgy nem elfogadható, mint az, hogy 

akárcsak egyetlen magyar gyermek is éhesen menjen 

iskolába vagy feküdjön le a nap végén. Ennek 

feltételeit a közösségnek kell biztosítania: a magyar 

állam nem feledkezhet meg egyetlen polgáráról, a 

magyar állam nem mondhat le egyetlen gyermekről 

sem. 

Az egész közösség érdeke, hogy ne legyenek 

reményvesztett tagjai.  

A mélyszegénységben élőknek állami esélyteremtés 

kell már ahhoz is, hogy érezzék: érdemes erőfeszítést 

tenniük az előrejutásért; azért, hogy maguk vagy 

legalább a gyermekeik számára a kitörés lehetőségét 

biztosítsák. Ilyen erőfeszítést joggal várhat el a 

közösség, de az nem lehet öncélú, büntető jellegű. 

A magyar társadalom fenntartható fejlődésének 

sorskérdése a magyarországi romák sikeres 

integrációja, bevonása a közösség életébe. A magyar 

társadalom erkölcsi és gazdasági érdeke is az, hogy a 

hátrányos helyzetű roma honfitársaink tömegei egy 

nemzedéken belül – minden tekintetben – 

felzárkózzanak a többségi társadalomhoz: e 

felzárkózási folyamat felgyorsításában, sikerre 

vitelében az államnak megkerülhetetlen felelőssége 

van. 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány 2011. november 12. 7. bek.): 
„Az állam felelőssége, hogy megteremtse a leszakadók, a mélyszegénységben élők számára a létfenntartás 

biztonságát. Biztosítsa mindenki számára a tudáshoz, a munkához, az egészségügyi és a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférést, segítse a versenyben hátrányt szenvedők felzárkóztatását.  

Felelős, igazságos, rendet és biztonságot teremtő állam felépítésére, a szolidáris társadalom megteremtésére 

szövetkezzünk!” 

 
T/8946. Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megelőzése érdekében 

szükséges egyes törvények módosításáról [az MSZP önálló indítványa a kihűlés által okozott tragédiák megelőzése 

érdekében, a közpénzek ésszerűmódon történő felhasználásával és a társadalmi szolidaritás szempontjának 

érvényesítésével átmeneti segítséget nyújtson az önhibájukon kívül bajba jutott embereknek, családoknak.] 

H/6510.  A dolgozó szegények megélhetése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről [az MSZP önálló 

indítványa az egy családban legyen legalább egy foglalkoztatott elve alapján azonnali és konkrét intézkedéseket sürget.] 

H/2999. A foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről [az MSZP önálló 

indítványa a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítására tesz javaslatot,  közoktatási, szociális és rendészeti feladatokat 

fogalmaz meg] 

 

Összefogás az új Köztársaságért! (Kongresszusi kiáltvány, 2011. november 12. 6. bek.): 
 

Az állam polgárainak felelősséget kell viselniük saját és közösségeik sorsának alakításában. Fogadjuk el, 

hogy felelős életvezetésre, gazdálkodásra, igazságos és közös teherviselésre van szükség. Hiszünk a jogok és 

kötelezettségek egyensúlyában, abban, hogy az együttélés normáit mindenkinek be kell tartania, azokkal 

szemben pedig, akik ezt nem fogadják el, az államnak kötelessége fellépni. 

 
Részlet Mesterházy Attila „Alternatíva és remény” című írásából (Népszabadság, 2011. 02. 17.): 

A mélyszegénység nem etnikai, hanem szociális kérdés. Aki ezt etnikai kérdéssé formálja, aki a magyarországi 

cigányokat teszi bűnbakká a rendszerváltás társadalmi kudarcaiért, súlyosan téved és még súlyosabban hibázik. 

Bűnbakképzés és megosztás helyett integrációra és együttműködésre van szükség. 
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4.4 Kiszámítható nyugdíjaskor, újrakötött nemzedéki 

szövetségek 

Magyarország minden polgárának joga van az 

emberhez méltó öregkorhoz, és a közösség minden 

tagjának joga van ahhoz, hogy nyugdíja a tudásával, 

szorgalmával és korábbi öngondoskodásával arányos 

legyen. A kiszámítható időskor biztosításához az 

aktív és inaktív nemzedékek közötti 

együttműködésre van szükség.  

Amikor a hatalom mai birtokosai magyarok 

százezreinek a magán megtakarításait kobozták el, 

államosítva a magánnyugdíj-pénztárak vagyonát, 

akkor azzal nemcsak súlyos, a munkahelyteremtő 

befektetőket elriasztó normasértést követtek el, de 

egyúttal felmondták az aktív és inaktív nemzedékek 

közötti közmegegyezést is. Ez a lépés pedig súlyosan 

veszélyezteti a nyugdíjrendszerünk 

fenntarthatóságát: a fiatal és idősebb nemzedékek 

közötti együttműködést ezért a változást akaró 

erőknek újra meg kell erősíteniük Magyarországon. 

 

Politikai nyilatkozat (elfogadta az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án) 9. bek.: 

„A Kormány szétverte a magánnyugdíj-rendszert, elvette a tagok megtakarításait, és ezzel megsértette az 

emberek magántulajdonhoz való jogát, valamint összezúzta a nyugdíjrendszer egyik pillérét. Ezzel 

veszélyezteti a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, és nemzedékektől veszi el a békés és biztonságos öregkor 

lehetőségét.” 

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.): 

(8. bek) 

„Olyan országot akarunk, ahol az esélykülönbségek csökkennek, a felemelkedés útjai újra megnyílnak, a 

politikai hidegháború helyett kibontakozhat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd és 

szolidaritás.” 

 

(16. bek.) 

A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei:  

2. Az új MSZP szolidáris mindazokkal, akik a magyar peremkapitalizmusban védtelenné váltak; az 

egészségügyi, oktatási és szociális ellátórendszerekben mindenki számára biztosítja az igazságos hozzáférést a 

legfontosabb szolgáltatásokhoz, egyúttal ösztönzi az előzetes takarékosságra épülő finanszírozási formákat; 

biztosítja a nyugdíjak értékállóságát.” 

H/7926. A nyugdíjasok védelméhez és a nyugdíjak reálértékének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről [az 

MSZP önálló indítványa a nyugdíjas fogyasztói kosár kidolgozására szólítja fel a Kormányt] 

 

H/1664. A magán-nyugdíjpénztári tagok kárpótlásáról [az MSZP önálló indítványában felkéri a Kormányt, hogy 

nyújtson be törvényjavaslatot, amely garantálja, hogy a 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban 

esedékes magán-nyugdíjpénztári tagdíjak nyugdíjjárulékként elvont összegét és az elmaradt hozamot az elvonásban 

érintettek visszakapják] 

 
H/1128. Az egyes nyugdíjszabályok módosításáról és nyugdíjasokat érintő intézkedésekről [az MSZP önálló 

indítványa a nyugdíjrendszer néhány pontjának korrigálására, illetve a rokkantnyugdíj rendszerének rendezésére, a 

nyugdíjak korrekciós célú emelésére kéri fel a Kormányt. Emellett javaslatokat fogalmaz meg a temetkezés költségeihez 

való hozzájárulás érdekében az özvegyi nyugdíj emelésére, az alacsony nyugdíjak növelése érdekében a méltányossági 

kassza emelésére, valamint az otthonukban ápolást végzők munkájának munkaviszonyként való elismerésére.] 
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5. Európa és az euroatlanti szövetségi rendszer 

Magyarországot érték- és érdekközösség köti 

Európához, illetve az egész euroatlanti térséghez: 

csak Európában lehetünk sikeres nemzet.  
Kelet helyett Nyugatra tekintünk, a sikeres és 

szerencsésebb európai nemzetekhez akarunk 

felzárkózni. Magyarország helye nem a periférián, 

hanem a centrumban van. Érdekalapon 

természetesen együttműködünk más államokkal is, 

de a nemzeti becsülettel ekkor sem kufárkodhatunk. 

 

Magyarország alapvető nemzeti érdeke, hogy 

Európa sikeres legyen, úgy, hogy ennek a sikernek 

mi is részesei legyünk – ez a nemzeti érdek összeköt 

mindannyiunkat. Az Európai Unión belül a fő 

célunk a nemzeti érdekek érvényesítése, ehhez 

értelmes konfliktusokat is érdemes felvállalni. Ez 

azonban csak akkor lehet sikeres, ha a felelőtlen 

vagdalkozás, a szövetségeseinkkel szemben 

folytatott, belpolitikai célú harc folytatása helyett az 

erős, tiszteletet adó, de kulturált 

érdekérvényesítést tűzzük ki célul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párbeszéd a nemzetért (kongresszusi állásfoglalás, 2012. március 31.): 
A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei:  

6. Az új MSZP elkötelezett Magyarország uniós tagsága mellett. Európai szövetségben kívánja 

érvényesíteni nemzeti érdekeinket, és mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió és benne 

Magyarország erős és sikeres legyen.  

 

A változás szövetsége (Kongresszusi Határozat, 2012. március 31.): 

„A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, 

amelyek: 

7. Elkötelezettek Magyarország euroatlanti integrációjának mélyítése iránt, vallják és védelmezik az 

európai értékeket, egyben felelős hazafisággal érvényesítik a nemzeti érdekeket.  
 
Részlet Mesterházy Attila „Új, erős, demokratikus baloldal” című írásából (Népszabadság, 2010. március 26) 

„Az egész nemzet stratégiai célja, hogy belátható időn belül mind gazdaságilag, mind az életminőség tekintetében 

felzárkózzon Európa legfejlettebb országaihoz és a kelet-közép-európai régió gazdasági és kulturális központjává váljon. 

E célok elérése azt jelentené, hogy Magyarország szabad és demokratikus, erős, rugalmas és innovatív gazdasággal 

rendelkező, nyitott, sokszínű kultúrájú, egyszerre modern és hagyományait őrző országgá válik. 

 

Részlet Mesterházy Attila „Alternatíva és remény” című írásából (Népszabadság, 2011. február 17.) 

A világ fejlődésének fősodrához való alkalmazkodás ugyanis nem a piaci viszonyok elvtelen és önérdeket feladó 

elfogadását jelenti, hanem a nemzeti érdek érvényesítését tárgyalásokkal, egymás érdekeinek kölcsönös 

figyelembevételével és összehangolásával. 

 

Részlet Mesterházy Attila évértékelő beszédéből 2012.03.08.: 

„Orbán Viktor egyszerűen elszigetelte Magyarországot. Ezzel lehetetlenné teszi nemzeti érdekeink hatékony 

képviseletét. Ennek az árát pedig euro milliárdokban mérik, és ennek minden centjét a magyar embereknek kell majd 

megfizetniük.” 

 

Részlet Mesterházy Attila: „Házidolgozat” (2010. június 4.) című dolgozatának „Az új világ és a politika lehetőségei” 

fejezetéből 
„…nemzetállami szinten nem lehet hatásos válaszokat adni a globális versenyből fakadó kihívásokra. 
Ez a felismerés tovább erősíti a különböző országok regionális, vagy éppen egész kontinensre kiterjedő 

együttműködését. Egyben jelenti azt is, hogy nemzetközi együttműködés nélkül nem lehetséges a világban szabadon 

áramló tőke hatékony szabályozása. Globális problémákra és jelenségekre globális válaszokat kell adni, de ettől még 

a nemzeti kormányok és a nemzeti elkötelezettségű politika, a nemzetgazdaság, a nemzeti érdek nem kerül a 



49 
 

 

 

A globális versenyben az európai államok 

egymásra vannak utalva, csak együtt lehetnek 

sikeresek: a hatékony szövetségekben való 

részvételre, az államközi, regionális 

együttműködésekre azonban csak a stabil, 

megbízható országoknak van esélyük.  

Megbízhatatlan szövetséges hírében álló, a 

közösségnek hátat fordító ország bukásra van ítélve.  

Magyarországot ezért újra szavahihető, 

megbízható szövetségesévé kell tenni az 

euroatlanti szervezeteknek, hogy hazánk ismét 

visszakerülhessen az európai és észak-atlanti 

világnak azokba a döntéshozatali folyamataiba, ahol 

a nemzeti érdek hatékonyan érvényesíthető. 

 

„történelem lomtárába”. Az arányokat kell megfelelően meghatározni. 

 
A társadalom alkalmazkodásának feltétele annak felismerése, hogy a bezárkózás haszontalan, sőt káros. A jövőbe 

tekintő nemzeti politika a nemzeti kereteken túlmutató eszközök kidolgozásán és alkalmazásán kezd 

munkálkodni saját közösségeinek és állampolgárainak védelmében. Érvényre juttatja a nemzeti érdeket, 

mégpedig úgy, hogy a kompromisszumok keresésekor figyelmet fordít mások érdekeire is.” 
 
Részlet Mesterházy Attila beszédéből (2011. május 1.): 

„És egyet érthetünk abban, hogy magyarok és európaiak vagyunk és azok is akarunk maradni, mert számunkra Európa 

közös otthon, a tér, ahol képviselni tudjuk nemzeti érdekeinket.” 
 
 

H/5214. Magyarországnak az euróválság megoldásában való részvételéről [az MSZP önálló indítványa annak 

kinyilvánítására hívja fel az Országgyűlést, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként elkötelezett az európai 

integráció továbbfejlesztése és megerősítése mellett, elkötelezett abban, hogy Magyarország önállóságának és érdekeinek 

figyelembe vételével részt vegyen az Európai Unió és az euró övezet tagállamai pénzügyi stabilitásának 

megteremtésében. Hangsúlyozza, hogy Magyarország alapvető érdeke a befektetések biztonságának, a költségvetési 

hitelességnek és bizalomnak a fenntartása, továbbá megerősítése. A javaslat szerint az Országgyűlés felhívja a 

Kormányt, hogy a pénzügyi válság megoldására irányuló javaslatokra, az európai pénzügyi stabilitás megteremtésére, 

továbbá az európai integráció mélyítésére vonatkozó magyar álláspont tervezetét nyújtsa be az Országgyűlésnek.] 
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6. Záró rész 

A fenti alapvetések alkotják azt a keretet, amelyben 

egy, a változások sorozatát véghezvinni képes széles 

választói összefogás megvalósítható, illetve ezekre 

az erkölcsi, politikai alapelvekre építhető egy 2014 

utáni jó kormányzás reális programja is. Mi, az 

Együtt 2014 Választói Mozgalom tagjai 

aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy közéleti 

szerepvállalásunkat, szövetségesi politikánkat ezekre 

az értékekre alapozzuk.  

 

Budapest, 2012. novembere 

 

 

 

 


