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Magyar Szocialista Párt 
Baloldali Tömörülés Platform 

 

H Í R L E V É L 

 

Platformunk elnöksége a közelgő választásokat megelőző kampányban résztvevő 

politikusaink számára összeállította azoknak a konkrét ügyeknek a listáját, amelyek vélhetően 

sokak számára érthetővé teszik a szocialista párt irányultságát, kormányzati szerepkörben 

megvalósítandó programjának az emberek életére gyakorolt hatását.  

Kezdeményeztük, hogy a párt testületei tekintsék át ajánlásunkat, hasznosítsák a kampányban 

az általunk megfogalmazottakat.  

Kérjük a Baloldali Tömörülés ügyvivőit, hogy az elkövetkező időszakban megrendezendő 

összejöveteleiken ismertessék az alábbiakban közreadott, öt csomóponti kérdés köré rendezett 

üzeneteinket, és juttassák el az azokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat platformunk 

elnökségéhez. 

Öt pont a demokrácia helyreállításáért és egy igazságos társadalom megteremtéséért 

Az elcsalt jogállamiság helyreállítása érdekében 

1. Új alkotmányt alkotunk, amelyben érvényesítjük az állampolgárainkat korábban 

megillető szociális jogokat, a társadalombiztosítást. 

2. A dolgozók jogfosztásának megszüntetése, a törvényes védelem intézményének 

visszaállítása: a Munka Törvénykönyvének módosítása, az érdekegyeztetés 

fórumainak újraindítása, a szakszervezeti jogok visszaállítása és erősítése. 

3. A nyugdíjas jogviszony helyreállítása annál a 600 ezer személynél, akit önkényesen 

megfosztottak ettől. 

4. Ismét 18 évre emeljük a tankötelezettség korhatárát, valódi esélyegyenlőséget 

teremtünk az oktatásban. Nem csökkentjük, hanem növeljük a középiskolába járók 

arányát. Megváltoztatjuk a tanoncokat nevelő szakoktatási rendszert, erősítjük a 

szakmunka becsületét. 

5. A felsőoktatásban ingyenessé tesszük az első évfolyamot, és a további évfolyamok is 

ingyenesek lesznek a jól tanulóknak, valamint a tisztességgel helytálló, szociálisan 

rászorulóknak. 

A meglopott milliók kárpótlása 

1. A gazdaságpolitikánk alapja a munkahelyek bővítése lesz: 300 ezer új munkahelyet 

teremtünk, beleértve a szociális gazdaságot. 

2. Az állam hozzájárul a munkába járás költségeihez azokon a területeken, ahol nincs a 

településen elegendő munkahely. 
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3. Kétszeresére emeljük a munkakeresési támogatás folyósításának időtartamát, 

többlettámogatást adunk, amelynél a munkát kereső korát és a regionális 

foglalkoztatási helyzetet is figyelembe vesszük. 

4. Átalakítjuk a jelenlegi közmunkarendszert, megszűntetjük a büntető jellegét, és érdemi 

munkalehetőségeket hozunk létre ennek keretében. 

5. Átalakítjuk a személyi jövedelemadó rendszerét, igazságos 2+1 kulcsos adórendszert 

vezetünk be: a minimálbér adómentes lesz, havi 200 ezer jövedelemig az adójóváírás 

mértéke alapján emelkedik az adó, 300 ezerig marad a jelenlegi16%. A második kulcs 

300 ezer forint felett lép érvénybe, de a közszférában dolgozóknak emiatt nem 

csökken a nettó keresete, mivel bruttósítjuk a korábbi béreket, így a nettó bér 

változatlan marad. 

6. 30%-kal felemeljük a családi pótlékot. 

7. Ingyenessé tesszük a fogorvosi ellátások jelentős részét. 

8. Visszaállítjuk az ingyenes utazást a 65 éven felüliek számára. 

 

Amihez nem térünk vissza 

 

1. Bár az államilag szervezett korrupciót a Fidesz 2010-es hatalomátvétele vezette be, a 

szocialista kormányzás alatt is történtek nyugtalanító események az országban. Ezért 

minden lehetséges szinten növelni fogjuk a társadalmi ellenőrzést, az állami 

kifizetések átláthatóságát. 

2. A kiváló szakembereket pártállásukra való tekintet nélkül meghagyjuk állásukban, 

megteremtjük a politikamentes közszolgálati etoszt. 

 

Amit jól és másképp, de folytatunk 

 

1. A szocialisták nem a külföldi nagytőkét, hanem a magyar milliókat akarják 

kárpótolni a Fidesz okozta jogfosztásért és nyomorért. Olyan gazdaságpolitikát 

folytatunk, amely az ország felemelkedését, a foglalkoztatás bővítését, az 

életszínvonal növekedését eredményezi. 

2. A szocialisták nem ellenzik az energiaszolgáltatás és árszabályozás valós, 

következetes, tartós állami kontrollját. Az energiaszektort olyan köztulajdonnak 

tekintjük. Olyan energiapolitikát folytatunk, amely csökkenti az ország 

kiszolgáltatottságát, érdekelté teszi a fogyasztókat az energia megtakarításban. Ehhez 

olyan állami támogatást adunk, amely a rezsiköltségek valós, hosszabb távon is 

érvényesülő csökkenését eredményezi.  

3. A szociális támogatás azt célozza, hogy minél több felnőtt munkához jusson, segítse 

a gyermekek iskoláztatását és az idősek, valamint a valóban munkaképtelenek 

emberhez méltó életkörülményeinek fenntartását. A társadalmi normákat 

mindenkinek be kell tartania, de mi nem az elavult konzervatív dogmákat, hanem a 

szolidaritást és az egymás iránti türelmet, tisztelelet tartjuk kívánatos normának. 
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Igazságos társadalmat akarunk 

 

1. Szociális gazdaságot teremtünk, érdemben támogatjuk a szövetkezeteket, a nonprofit 

kezdeményezéseket, a munkahelyteremtő kisvállalkozásokat. 

2. A magánszférában is megerősítjük a munkavállalók beleszólási jogát. Fellépünk a 

dolgozók jogaiért kiállók igazságtalan elbocsátása ellen.  

3. Törvényben garantáljuk, hogy állami megrendeléseket csak a dolgozók jogait 

tiszteletben tartó cég kaphasson a jövőben.  

4. A megújuló energiák helyben történő és közösségi tulajdonú kiaknázásával új esélyt 

adunk az elmaradott, vidéki térségeknek. 

  

 

Budapest, 2013. június 24. 


