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A Magyar Szocialista Párt Baloldali Tömörülés Platformja legutóbbi ügyvivői 

értekezletén Katona Tamás a Pénzügyminisztérium volt államtitkára és Gúr Nándor, az 

Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Tagja, a Magyar Szocialista 

Párt alelnöke tartott előadást. 

 

 

Katona Tamás előadása felütéseként rámutatott: a jelenlegi kampányra különleges 

időszakban kerül sor. A kérdés most az, hogy Magyarország előre, Európa irányába indul-e el, 

vagy vissza a múltba és keletre, Azerbajdzsán irányába. 

 

A választást meg lehet és meg is kell nyerni, mert még négy ilyen évet nem bír ki sem 

Magyarország sem a magyar gazdaság. 

 

Az elmúlt időszakban szabályszerűen kettészakadt az ország: minden kormányzati intézkedés 

csak a felső társadalmi csoportokat szolgálja – a széles alsó társadalmi csoportok rovására. 

Ezek közül a felső legalább 3 millió is egyre nehezebben él, ha nincs is még teljesen 

kilátástalan helyzetben. Ezen túlmenően is további 4 millió embernek romlott jelentősen az 

életszínvonala – ezen belül legalább 2 millió ember helyzete teljesen ellehetetlenült. 

 

Az inflációs közlések félrevezetőek: a maginflácó valójában 3,5 százalék. Ezt a Nemzeti Bank 

újabban nem hoz nyilvánosságra, pedig ez érinti leginkább a hétköznapi embereket.  

 

A társadalom statisztikai mutatói ijesztőek. Legalább 4 millió 6 százezer ember él ma 

Magyarországon a létminimum alatt és 1 millió 6-7 százezer nagyon rossz körülmények 

között – ennek fele mélyszegénységben él és éhezik. 

 

A legfelső 1 millió és a legalsó 1 millió ember (a felső és az alsó decilis) között jelentősen 

nőtt a jövedelemkülönbség. Míg ezt a mutatót a 2001-es 8,5-ről 2010-re, a szocialista 

kormányok időszaka alatt sikerült 7-re csökkenteni, addig 2014-re, az Orbán-kormány 

intézkedései nyomán 9-re nőtt. 

 

Az Európai Unióban nincs még egy olyan tagállam, ahol a munkanélküliekkel ilyen megalázó 

módon bánnak, és a segély csak 3 hónapra korlátozódik. 

 

Mindez alátámasztja azt a kezdő kijelentést, hogy ezt a választást nem csak meg kell, de meg 

is lehet nyerni. Erre a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha mi magunk nem bízunk magunkban. 

A közvélemény-kutatások e téren a mai Magyarországon már nem mérvadóak: közvélemény-

kutatásnak csak demokráciában van értelme. 



 

A Szocialista Párt örvendetes módon jelentős mértékben visszatért modern baloldali 

gyökereihez. Most ezen a bázison az embereket kell megszólítanunk. 

 

Programunk egyik alapeleme, hogy legalább 50 ezer forintig adó- és járulékmentes lesz a bér. 

Ilyen mértékben egy kisvállalkozó is le tud írni költséget a bérből. Megindulhat a 

részmunkaidős foglalkoztatás elterjedése (például egy kétgyerekes anya 6 órában is tud 

dolgozni). A bérterhetek, a foglalkoztatást kedvező irányban kell átalakítani. Így például 

támogatni kell az útiköltség átvállalását, ami az alacsony jövedelmű, vidéki ingázók és 

alkalmazói számára is komoly segítséget jelenthet. 

 

További hangsúlyos programpontjaink: 

- Megszüntetjük a gyermekéhezést! 

- Visszaállítjuk a 18 évre a tankötelezettségi korhatárt. 

- 2-300 ezer minőségi munkahelyet hozunk létre. 

 

Gúr Nádor előadásában emlékeztetett: most már a hivatalos KSH, GKI adatok szerint is 

több mint félmillió embernek kellett külföldön munkát vállalnia. 

200 ezer fölött van a közmunkások száma. 

 

A tartós munkanélküliek száma legalább 100 ezer fővel nőtt, miközben kiszorították őket az 

ellátórendszerből. 

 

A minimálbéren élők tényleges jövedelme csökkent. Az elmúlt négy évben a köztisztviselői 

illetményalap egy fillérrel sem nőtt. 

 

A Kormányváltók egyeztetett programjában megjelenik a garancia-kártya, a felsőfokú oktatás 

tandíjmentes megkezdése, az alapvető létszükségleti cikkek ÁFÁ-jának 5%-ra csökkentése, és 

a legalsó jövedelmek adó és járulékmentessége az egykulcsos adórendszer megszüntetése 

nyomán. 

 

Biztosítani akarjuk, hogy 100 ezer forint legyen a minimálbér nettó összege. 

 

Növelni fogjuk a foglalkoztatottságot. Ehhez fenntartható munkahelyteremtést kell 

végrehajtani vidéken is, támogatni kell a hátrányos helyzetű régiókat és segíteni kell a 

vállalkozásokat. 

 

Mindehhez meg kell nyerni a választást: ez most nem pártpolitikai, hanem nemzeti érdek! 

Ennek kulcsa a mozgósítás. Vigyázni kell, hogy nehogy az utolsó napon csak 

„narancssárgákkal” lehessen találkozni. 

 

A nagyobb részvétel a kormányváltásnak kedvez: 65% a fordulópont. 


