
Mesterházy Attila beszéde 

a Magyar Szocialista Párt kongresszusán 

2013. október 19. Budapest, SYMA-csarnok 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!  

 

Sok dolgunk lesz a következő hónapokban, úgyhogy számot kell vetni a 
feladatainkkal, és azzal, mi a tétje ennek a választásnak.  

Európa-ellenség vagy európaiság? Erőszak vagy józan ész? Önkény vagy 
önmérséklet? Becstelenség vagy tisztesség? Hatalomszeretet vagy a haza szeretete? 
Múltba révedés vagy a jövőbe tekintés? Lemaradás vagy haladás? Félelem vagy 
nyugalom? Erről szól a 2014-es választás.  

Arról szól, hogy Magyarország milyen világban akar élni. Abban a világban, 
amiben mi, baloldaliak hiszünk, és amiben a normális emberek is hisznek: egy 
fejlődő, igazságos, demokratikus, európai Magyarországban. Vagy Orbán Viktor mai 
világában.  

Éppen ezért mondjuk azt, hogy a 2014-es választás két világ, két értékrend, 
két politikai kultúra közötti választást jelent. Tudják, ez nem véletlenül van így. 
Nem véletlen, ami ma történik Magyarországon. Nem arról van szó, hogy valakik 
tehetségtelenül irányítják az országot – úgy is. Sokkal többről van szó, és ezt sokan 
nem értik. Külföldön, beszélgetve az emberekkel, kiderül, sokan nem értik, hogy 
miért épül ez a rendszer. Én mindig azt mondom, amikor fórumokon emberekkel 
beszélgetek, hogy csak az érti meg, hogy mi történik ma Magyarországon, hogy 
milyen rendszer épül, aki megérti, hogy milyen Orbán Viktor jelleme, milyen az ő 
karaktere.  

Mert kérem, ne tévedjünk: azért ilyen az Orbán-rendszer, mert annak 
kitalálója ilyen. Az ő jellemrajzának a pontos lenyomata a mai Magyarország. Mert 
Orbán Viktor erőszakos, mert Orbán Viktor háborúskodó, mert Orbán Viktor 
önkényes, mert Orbán Viktor Európa-ellenes. Azért, mert ő ilyen, ilyenre akarja 
formálni a hazánkat is. Ez nem egy jobban teljesítő, nem egy sikeres, fejlődő, 
szabad, európai Magyarország víziója. Ez egy múltba forduló, avítt, a 
sikertelenséghez vezető Magyarország-vízió.  

Tudják, korábban – talán emlékeznek rá – a választások második fordulója 
előtt nagyon sokan, a mai ellenzéki elemzők körében is többen azt mondták, hogy 
Orbán Viktor nagyon sokat tanult az első Orbán-kormány idejéből, ezért bölcsebb 
lett, és most már másképpen fogja csinálni. Azt mondták, hogy nagyon jó lesz ez a 
kétharmad Magyarországnak, hiszen egy kisebbségi kormányzás után most majd el 
lehet dönteni, meg lehet változtatni, meg lehet reformálni azokat a dolgokat, 
amelyek a rendszerváltás óta Magyarországot nyomasztják, és milyen jó lesz ez a 
kétharmados többség. Kérdezem: jó ez a kétharmados többség? Valóban az lett, 
amit sokan vártak, talán egy kicsit naivan, de nagy jó szándékkal? Nem, kérem. Ez 
a kormány visszaélt a kétharmados többségével, nem tett semmit azért, hogy 
valóban a rendszerváltás után a Magyarországot, a magyar embereket nyomasztó, 
alapvető problémákat kezelje. Sőt, súlyosbította ezeket. Azt kell mondjuk, hogy 
ma Magyarországon a kétharmaddal visszaélnek, és a többség zsarnoksága valósul 
meg a hétköznapokban.  
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Éppen ezért azt kell, mondjam megint, mint amit mondtam 2010-ben is a 
választások második fordulója előtt: nehogy bárki azt gondolja, hogy Orbán Viktor 
bármit is tanult abból, ami történt. És éppen ezért senki ne reménykedjen abban, 
hogy Orbán Viktor bármilyen formában is változni fog vagy változni tud a következő 
években. Abban az esetben, ha ne adj’ isten, véletlenül megnyernék a 
választásokat, akkor még nagyobb erővel haladna ugyanabba az irányba: hogy a 
saját arcára, a saját képére formálja Magyarországot.  

Éppen ezért történelmi küldetésünk van, hogy Magyarországot 
visszarángassuk, visszatérítsük erről az útról, és mégiscsak egy igazságos, szabad, 
demokratikus Magyar Köztársaságot építsünk föl. A tét tehát az, hogy a magyarok 
Orbán Viktor kezében hagyják-e a sorsukat vagy változtatnak. Változtatnak, és egy 
új Magyar Köztársaságot tudunk közösen felépíteni. 

De, tisztelt hölgyeim és uraim, arra is szeretném magunkat figyelmeztetni, 
hogy ezek az eszmék – igazságosság, szabadság, demokrácia, köztársaság, jogállam 
– nagyon szép és magasztos eszmék, de az MSZP, a magyar baloldal azért azt is el 
kell, hogy tudja mondani az embereknek Vas megyétől egészen Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéig, hogy a hétköznapi emberek mindennapi élete hogyan lesz 
igazságos, hogyan lesz európai, hogyan lesz szabad.  

Ha ezt egyszerűen kell megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ezt úgy 
fogjuk megvalósítani, hogy munkát és kenyeret adunk mindenkinek. Munkát és 
kenyeret adunk mindenkinek, ez a baloldal víziója.  

Mert, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha van munka és kenyér, akkor van 
biztonság és jólét. Ha van biztonság és jólét, akkor van igazi szabadság. 

Azt kell hogy elmondjam – ahogy itt a kollégáim pontosan, precízen 
elmondták –, hogy ma miért nincsen Magyarországon igazi szabadság. Ma 
Magyarországon az emberek többsége nagyon nehéz, elképesztően nehéz 
körülmények között él.  

Négymillió ember a létminimum alatt él. Nemcsak hogy nőtt a szegénység, 
hanem mélyült is a szegénység. Tóbiás Jóska utalt rá: a szegények között – 
gondoljanak bele – minden harmadik gyermek, a 40 százalékuk pedig fiatal. Ma 
nemhogy nincsen munka, hanem akik dolgoznak, azok közül is minden harmadik 
ember minimálbéren dolgozik. És sokan, akik dolgoznak – akár mind a két szülő egy 
családban –, kénytelenek megtapasztalni azt, hogy mégsem tudják beosztani a 
pénzüket, még sincs elég pénzük arra, hogy a család a hónap végéig tudja 
finanszírozni a kiadásait. Ez a dolgozói szegénység. Nemcsak a munkanélküliek 
vannak bajban, hanem már azok is, akik tisztességesen dolgoznak.  

Arról nem is beszélve, hogy hány kis- és középvállalkozó ment csődbe az 
elmúlt években. Több tízezer olyan magyar mikro- és kisvállalat van, amely 
kénytelen volt abbahagyni a tevékenységét, mert egyszerűen nem jutott piachoz, 
nem tudta eladni a termékeit, és semmilyen segítséget nem kapott senkitől. És 
sajnos, az is a mindennapi élet része ma Magyarországon, hogy bizony a 
nyugdíjasok nyomorognak, és aközött kell választaniuk, hogy a gyógyszerüket 
váltják ki, ételt vesznek vagy éppen a rezsijüket fizetik ki.  

És ez a kormány képes azt mondani, hogy nem kell nyugdíjat emelni, hiszen 
a nyugdíjasokat majd eltartják a gyermekeik. Én bármerre járok az országban, azt 
látom, hogy nemhogy a gyermekek tudnák eltartani a szüleiket, hanem még mindig 
pont fordítva van: a szülők tartják el a gyermekeiket és az unokáikat. Van számos 
olyan magyar család, ahol a nyugdíj a legbiztosabb havi bevételi forrás, mert a 
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többiek nem tudnak dolgozni. Nem nem akarnak, nem tudnak dolgozni! Mert a 
lakóhelyükhöz közel, 100 kilométeres körzetben sincsen semmilyen munkahely!  

Így nagyon kilátástalan az életük, ezért mondjuk, hogy Magyarország tele 
van igazságtalanságokkal. Ezeket az igazságtalanságokat ki kell küszöbölni, és ezen 
változtatni kell. És tudják, ez egy ember felelőssége, egy ember bűne: Orbán 
Viktor felelőssége és Orbán Viktor bűne. Az a bűne, hogy visszahozta 
Magyarországra a Horthy-rendszer nyomorát! 

Kedves Barátaim!  

Mi abba soha nem fogunk belenyugodni – soha nem fogunk belenyugodni –, 
hogy ilyen nagy jövedelmi különbségek vannak emberek között. Soha nem fogunk 
abba belenyugodni, hogy nincs mindenkinek munkája Magyarországon! Soha nem 
fogunk abba belenyugodni, hogy éheznek a gyermekek Magyarországon. És soha 
nem fogunk abba belenyugodni, hogy vannak olyan családok, akik nem kaphatnak 
megfelelő oktatást vagy megfelelő egészségügyi ellátást. Az ilyen Magyarország 
nem sikeres Magyarország. Nem jövőbe tekintő Magyarország, és nem is tekinthető 
szabad országnak.  

Éppen ezért a baloldalnak történelmi küldetése van. Történelmi küldetésünk 
az, hogy azokat is képviseljük, akiket rajtunk kívül senki más nem akar képviselni. 
Azokat az embereket, azokat a társadalmi csoportokat, akiknek a hangja nem 
hallatszik olyan messzire. Akiknek nem olyan erős és jó az érdekérvényesítő 
képességük. Ők azok, akik a leginkább segítségre szorulnak; még akkor is, ha 
pusztán politikai pragmatizmus, politikai számítás, szavazatmaximalizálás 
szempontjából nem éppen a legpraktikusabb és nem a legjobb megoldás velük 
foglalkozni. De kérem, a Magyar Szocialista Párt nem a szavazatmaximalizálás 
logikája alapján közelít a társadalmi problémákhoz.  

Ahogy mondták a fiúk, mi senkit nem hagyunk hátra az út szélén. Mi 
mindenkit képviselni akarunk, mi mindenkinek segíteni akarunk. Igen, úgy, ahogy 
egy baloldali értékrendből következik: hogy a gazdagoktól több felelősségvállalást 
kérünk, a kisebb keresetűeknek és a szegényeknek pedig több segítséget akarunk 
adni. Mert ez a lényege a szolidaritásnak, az igazságosságnak, az esélyek 
kiegyenlítésének.  

Ezért nem fogadhatjuk el azt, hogy ma Magyarországon kilencszeres 
jövedelmi különbség a felső 10 százalék és az alsó 10 százalék között. És ez a szám 
az elmúlt 3 évben jelentősen nőtt. Sokan nem tudják, hogy abban a 8 évben, amit 
a Fidesz mindig kritizál, kérem, abban a 8 évben világválsággal együtt is csökkent a 
felső 10 százalék és az alsó 10 százalék közötti különbség.  

Most nincs világválság. Azt mondja a kormány, hogy kétharmados többsége 
van. Azt mondják, hogy amit akarnak, megcsinálnak. És mégis nőtt ez a különbség. 
Akkor miért történik ez? Ha minden eszköze megvan ennek a kormánynak, ha Orbán 
Viktor egymaga tudja irányítani ezt az egész országot, ha az akaratát mindig 
mindenen keresztül tudja vinni, akkor miért nem abba az irányba állítja az 
akaratát, hogy ezeknek az embereknek, ennek a több millió, nehéz sorsban élő 
embernek segítsen? Kérem, azért, ami már elhangzott: mert őket ez nem érdekli. 
Őket a kiváltságos kevesek érdeklik. 

Azt szokták mondani, magukat úgy címkézik – önök is hallották –, hogy ők a 
családbarát kormány. Ez úgy igaz, hogy ha még egy jelzőt hozzáteszünk. Ez a 
„sajátcsalád-barát” kormány. Úgy értem! De amúgy az intézkedéseikből egyetlen 
olyan momentum nem emelhető ki, ami Magyarország egészén, a kiváltságos 
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keveseken túli többség érdekében történne. Éppen ezért mondom azt, hogy mivel 
az orbáni szabadságharcnak most már több millió civil áldozata van, ezért minden 
eddiginél nagyobb szükség van a magyar baloldalra, az MSZP-re és annak 
programjára.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon a kongresszusnak fontos feladata 
lesz a választási programunknak, a Magyarországnak tett ajánlatunknak az 
elfogadása. Akik itt a teremben ülnek és részt vettek ebben a munkában, 
mindenkinek köszönöm a hozzájárulását, a munkáját. Ez egy olyan program, amely 
választ ad Magyarország égető társadalmi-gazdasági és demokratikus kihívásaira, 
amely választ ad arra, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a válságpontokat.  

Sokan kérdezik tőlünk – és a program is erre koncentrál egyébként –: 
mondjuk meg, kik járnak majd jobban az MSZP politikájával, mely társadalmi 
csoportokra lehet azt mondani, hogy ha MSZP-kormány lesz, akkor egészen biztosan 
ők a nyertesei lesznek ennek a politikának.o 

Ez a program megmondj, hogy kik lesznek a nyertesek. Mi öt társadalmi 
csoportra koncentrálunk a politikánkban. Az első a gyermekek, a második a nők, a 
harmadik a munkavállalók, a negyedik a kis- és középvállalkozók, az ötödik a 
nyugdíjasok, az idősek csoportja. Ők azok, akik a rendszerváltás óta folyamatosan 
nehézségekkel küzdenek, és akik helyzetét ez a kormány az elmúlt három évben 
tovább súlyosbította.  

Gondoljunk bele! Valamelyik nap a kampány során jártam Baján. Háztól 
házig mentünk, találkoztam egy családdal, és kérdeztem az anyukát, hogy itt a 
gyerekek hogyan járnak iskolába, mert olyan településrészen jártunk, ahol 
nemhogy betonozott út, hanem még közvilágítás sem volt, és olyan házakban 
laktak az emberek, amelyek teljes alapterülete szerintem kisebb, mint a 
miniszterelnök dolgozószobája. Kérdeztem az anyukát, hogy mondja már meg, hogy 
itt a gyerekek hogyan jutnak el az iskolába. Azt mondja, úgy, hogy fogja magát, 
rááll a vasúti sínekre, követi a síneket és szépen, gyalog elmegy az iskolába. 
Mondom, hogyan viszi el a cuccait? Hogyan? Azt mondja, reklámszatyorban.  

Ez a mai Magyarország. A mai Magyarországon akkora különbségek vannak 
különböző gyerekek között, amelyek elfogadhatatlanok. Nem lehet olyan 
Magyarország, nem lehet olyan modern, nem lehet olyan sikeres Magyarország, ahol 
egy gyermek sorsa a születésének pillanatában már eldől. Ilyen országot, ilyen 
helyzetet mi nem fogadhatunk el! Az esélyegyenlőségben mindenkinek része kell 
hogy legyen! Minden gyermetk sikere, az, hogy az álmait meg tudja-e valósítani 
vagy nem, csak attól szabad hogy függjön, hogy mennyire tehetséges és mennyire 
szorgalmas! 

Nem függhet egy gyermek álmainak megvalósítása attól, hogy a szülei milyen 
egzisztenciális, anyagi körülmények között élnek, vagy éppen hogy hova születtek, 
mely településre az országban. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy be fogunk 
fektetni az oktatásba a bölcsődétől az egyetemekig. Mert ez a kormány nem tett 
mást, mint hogy kivont pénzeket az oktatásból, miközben persze azt ígérte – ha 
már szembesítjük őket a hazugságaikkal –, hogy növelni fogják az oktatásra szánt 
forrásokat. Ehhez képest nemcsak hogy centralizálták, nemcsak hogy kaotikussá 
tették az oktatást, hanem mégt pénzt is vettek ki belőle bőven.  

Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy befektetünk az oktatásba, a bölcsődéktől 
az egyetemekig, fejleszteni fogjuk az infrastruktúrát, fejleszteni fogjuk az ott 
dolgozó pedagógusok bérét, mert tisztességgel meg kell őket becsülni a 
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munkájukért. És teljesen természetes, hogy egy olyan rendszert akarunk 
kialakítani, amiben esélyteremtő lesz az oktatás. Éppen ezért 2014 
szeptemberétől, hogy ha mi nyerjük meg a választásokat, garantálni fogjuk, hogy 
minden, pontszámot elért hallgató fiatal tandíjmentesen kezdhesse meg a 
tanulmányát.  

Emellett garantálni fogjuk azt is, hogy minden gyermek a lehető legjobb 
egészségügyi ellátást tudja megkapni. Ugyanezen a településen, Baján elmeséltek 
egy másik történetet is: valamelyik gyermeknek baja volt, Budapesten kaptak 
időpontot kivizsgálásra, reggel 8-ra. Egy probléma volt vele, hogy reggel 8-ra se 
busszal, se vonattal nem lehetett felérni onnan, úgyhogy a gyereket nem tudták 
elvinni orvoshoz, és ezért a betegsége is egy kicsit súlyosbodott. Éppen ezért elemi 
érdekünk, emberi tisztesség dolga, hogy olyan egészségügyi rendszerünk legyen, 
amelyik minden gyermek számára a lehető legmegfelelőbb, legmagasabb 
színvonalú, legmegbízhatóbb egészségügyi ellátást adja.  

És amit a végére hagytam itt ennél a pontnál, mert talán ez az egyik 
legtragikusabb adat: ma több mint 500 ezer gyerek éhezik Magyarországon. Nem a 
XIX. századról beszélünk, a mai Magyarországról beszélünk. Kérem, számunkra, egy 
baloldali párt számára, de inkább csak úgy mondanám, hogy egy normális, 
humanista párt számára elfogadhatatlan, hogy 500 ezer gyermek éhezik ma. 
Számunkra egy szám elfogadható! Tudjátok, mi az? A nulla! Egyetlenegy gyermek 
sem éhezhet Magyarországon, és azt vállaljuk, hogy a kormányzásunk első évének a 
végére megszüntetjük a gyermekéhezést Magyarországon, és nullára csökkentjük az 
éhező gyermekek számát.  

És aztán itt vannak a hölgyek, a nők. Mikor arról beszélünk, hogy sok az 
igazságtalanság Magyarországon, akkor a hölgyek bizony ezt elég sokszor, napi bb  
gyakorlat szintjén érzik a hétköznapjaikban. Hiszen nekik nemcsak a 
munkahelyükön, nemcsak a karrierjük területén kell teljesíteni, hanem bizony a 
családban is a legnagyobb feladatok talán rájuk hárulnak. És azt látjuk, hogy 
nagyon nehéz egyszerre megfelelni a kettőnek, a munkahelyen is teljesíteni, és 
aztán utána a családban is mindennek megfelelni, ami elvárásként 
megfogalmazódhat. Éppen ezért azt látjuk, hogy nagyobb segítséget kell adni a 
nőknek, nagyobb biztonságot kell adni a hölgyeknek. És hadd emeljem ki egy kisebb 
csoportját a hölgyeknek! Aazoknak a nőknek, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. 
Hiszen számukra még nehezebb az élet, nincs társuk, aki tudna segíteni. Sokszor 
azok a férjek, akik leléptek, és otthagyták őket, még tisztességesen a tartásdíjat 
sem fizetik, mindenféle trükkel, machinációval csökkentik azt a pénzt, amit 
egyébként a saját gyerekükre kellene, hogy költsenek. Éppen ezért a mi 
programunk kiemelt hangsúllyal több védelmet akar adni, és több segítséget akar 
adni azoknak az anyáknak, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. 

Emellett természetesen, ha ezen a gondolati síkon haladunk tovább, akkor 
fontos lépés lesz az is, amikor eltöröljük a bölcsődei gondozási díjat. Hiszen ezzel 
is tudjuk segíteni az anyukákat. És ehhez még egy dolog kell. Nemcsak hogy 
olcsóbbá kell tenni a bölcsődei gondozást, hanem bővíteni is kell a férőhelyeket. 
Hiszen mind a bölcsődékben, mind az óvodákban férőhelyhiány van. Ezt ők úgy 
oldották meg, hogy „felemeltük eggyel a létszámot, és azt mondtuk, hogy akkor 
nem annyi gyerek, hanem jóval több gyerek járhat egy csoportba, és akkor ezzel 
meg is oldottuk a problémát”. Nem ez a megoldás! Nem az a megoldás, hogy egyre 
több gyereket zsúfolunk be egy csoportba, miközben minden pedagógiai módszer – 
már a modern pedagógiai módszer – a világon azt mondja, hogy minél kisebb a 
csoportlétszám, annál jobban lehet fejleszteni a gyerek képességeit. És az nem 
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újdonság, hogy bölcsődében, óvodában, ezekben az intézményekben nagyon sokat 
lehet tenni a gyerekek korai fejlődéséért. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, 
hogy milyen körülmények közé engedjük a gyermekeinket mind a bölcsőde, mind az 
óvoda tekintetében.  

Ezért a Magyar Szocialista Párt bölcsődei- és óvodaiférőhely-építési 
programot, -bővítési programot fog indítani. Mert azt akarjuk, hogy olyan 
közszolgáltatást kapjanak a magyar családok, ami mellett nyugodtan lehet 
dolgozni, és ami mellett nyugodtan lehet arra számítani, hogy a gyerek sokkal 
többet kap az óvodában, a bölcsődében, mint ami korábban elérhető volt a magyar 
családok számára. 

Aztán az is nagyon fontos, hogy nagyon sok magyar családban nem arról van 
szó, hogy az anyuka mindenáron vissza akar menni dolgozni. Mert vannak, akik úgy 
vannak ezzel, hogy szívesen maradnának otthon a gyermekükkel hosszabb ideig, 
csak egyszerűen rá vannak kényszerítve, mert hiányzik az a fizetés, amit az állások 
után kaphatnának, ezért természetesen vissza kell hogy menjenek dolgozni. De ma 
már olyan szabályozás van, hogy szinte semmi nem védi őket a munkahelyeken, 
egyre nehezebb visszamenni a munkahelyekre dolgozni. Ezért mi olyan programot 
írtunk, és olyan javaslataink vannak, amelyek garantálják azt, hogy 
visszamehessenek a gyermekes anyukák dolgozni, és megkapják a szükséges 
munkahelyi védelmet is ehhez. És az is nagyon fontos, hogy olyan legyen az a 
munkahely, olyan legyen az a szabályozás, ami lehetőséget ad a rugalmasabb 
munkavégzésre, hiszen mindenki tudja, akinek gyermeke van, hogy bizony nem 
lehet előre számítani. Nem lehet előre tervezni a család minden egyes pillanatát. 
Éppen ezért fontos, hogy rugalmas, családbarát munkahelyek legyenek 
Magyarországon, mert akkor tudjuk garantálni azt, hogy ezek az anyukák megfelelő 
körülmények között és megfelelő módon tudják végezni a munkájukat.  

Még van egy fontos dolog – Gurmai Zitára nézek. Nagyon fontos gondolat, 
ami többször felmerül, és ez is része a programunknak. Hogy nem elég garantálni 
azt, hogy egy anyuka visszamehessen, nem elég azt mondani, hogy rugalmas 
módon, családbarát módon kell szervezni a munkát egy vállalatnál vagy bárhol 
máshol. Bizony még egy dolog kell. Talán tudjátok ti is: egyenlő munkáért egyenlő 
bért kell, hogy kapjanak a nők! 

Emellett nagyon fontos az is, hogy zéró toleranciát hirdessünk a családon 
belüli erőszakkal szemben. Látjuk, a Fidesz nem osztja ezt a nézetet, mert a 
Fidesz szerint Magyarország még a „vak komondorok” országa, ahol – ahogy 
mondják a fideszesek – a pénz számolva, a nő meg ütve jó. Ahogy osztják ezt a 
nézetet, az egészen elképesztő. Ahogy beszélnek a hölgyekkel a parlamentben, 
ahogy viselkednek a saját családjukban. Éppen ezért kell a zéró tolerancia, hogy ne 
a vak komondor legyen a felelős a családon belüli erőszakért. 

Azt garantáljuk a munkavállalók számára, hogy minden családban legyen 
legalább egy kereső, és hogy az az egy kereső tisztes bérért dolgozhasson. Hogy 
igenis a munkahelyen a munkavállalókat megillesse a biztonság: a munkahelyi 
biztonság, a jogbiztonság, a kiszámíthatóság. Hiszen, ha van munkahely, akkor van 
munkabér, ha van munkabér, akkor nagyon sok egyéb társadalmi probléma nem is 
jelentkezik egy családban, hiszen tudják élni az életüket, tudják finanszírozni a 
kiadásaikat. Éppen ezért új munkahelyeket fogunk teremteni. Ott, ahol a piac nem 
tud vagy nem akar munkahelyeket teremteni, ott mi vállaljuk, hogy az államnak 
kell belépni, és az államnak kell munkahelyeket teremteni. Mert nem fogadhatjuk 
el azt a helyzetet, hogy valaki, ha az országnak az egyik vagy másik részén él, 
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akkor ő így járt, mert oda éppen nem akarnak menni a vállalatok. Akkor igenis az 
államnak kell segíteni ösztönzéssel, szabályozásokkal, európai uniós 
támogatásokkal, hogy ott is tudjanak az emberek dolgozni.  

Igazságos, többkulcsos adórendszert fogunk bevezetni. Azt mondjuk, hogy 
fizessenek többet a gazdagok, és fizessenek kevesebbet a szegények.  

A Fidesz mindig azt mondja – és megszoktuk, hogy tele vannak 
hazugságokkal, finoman fogalmazván: a tények sem nagyon zavarják őket –, mindig 
azt mondják, hogy mi adót akarunk emelni. Biztos ti is hallottátok, hogy 
Mesterházy meg az MSZP adót akar emelni. Hát kérem, igen: szolidaritási adót 
akarunk kivetni. Igen, ez a mi értékrendünkből fakad. Szolidaritási adót, hogy ha 
valaki milliókat keres egy évben, akkor az fizessen több adót. De ennek a másik 
részét elfelejtik hozzátenni: hogy akik viszont kevesebbet keresnek, azoknak 
viszont többet akarunk adni. Azt akarjuk, hogy több maradjon a borítékjukban. 
Mert kérem, ez így tisztességes és így igazságos.  

És természetesen kell támogatni, kell segíteni a munkaerő mobilitását is, 
hiszen sok esetben a lakhatás vagy éppen a közlekedési problémák azok, amik 
miatt valaki nem tud állást vállalni adott esetben a településétől, lakhelyétől 
távolabb. És van egy olyan társadalmi csoport – erről nemrég konferenciát is 
szerveztünk az Európai Parlament szocialista frakciójával –, ez pedig a fiatalok 
csoportja, a pályakezdők munkához juttatása. Kiemelt cél, hogy Magyarországon 
minden fiatalnak legyen munkája és lehetősége.  

A következő: a mikro-, kis- és középvállalatok. Ahogy az imént is mondtam, 
három problémával szembesülnek ezek a cégek, ezek a vállalatok. A legelső az, 
hogy nem tudják eladni a termékeiket, tehát nincsen piacuk. Nincsen piacuk, de 
utána nincsenek olyan hitelek, amelyekkel tudnák egyébként a termelésüket 
segíteni, és nem férnek hozzá az európai uniós pénzekhez. Van olyan vállalat, 
amelyik átkozza azt a napot, amikor megnyert egy európai uniós pályázatot, mert 
azóta csak problémája van belőle. Olyan lassú a kifizetés, hogy azóta csődbe ment 
a vállalat, nem tudta fizetni a banki hiteleket, amit azért kellett felvennie, hogy 
áthidalóan finanszírozza a projekt költségeit. Éppen ezért azt mondjuk, hogy 
bizony jelentős állami segítséget kell adni ezeknek a mikro-, kis- és 
középvállalkozóknak. Ehhez az kell, hogy kiszámítható gazdasági feltételeket 
teremtsünk, hogy az állam tartsa tiszteletben a magántulajdon szentségét és a 
vállalkozás szabadságát! Mert ma már az egy teljesen megszokott dolog, hogy 
valakinek, egy fideszesnek megtetszik egy cég, odabattyog, és azt mondja, úgy 
hallottuk, hogy el akarod adni a cégednek a felét. Nem akarom eladni. De, de, el 
akarod adni. És hogy, hogy nem, a végén el is akarja adni az illető. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az állam – még egyszer mondom – tartsa 
tiszteletben a magántulajdon szentségét, nemcsak a vállalatoknál, a 
magánembereknél is, természetesen, és tartsa tiszteletben a vállalkozás 
szabadságát is.  

Csökkenteni fogjuk az adók számát, újraindítjuk a lefagyott hitelezést, 
ahogy mondtam, az uniós forrásoknál felgyorsítjuk ezeket a pályázatokat és a 
kifizetéseket. Segíteni fogjuk állami ösztönzőkkel vagy európai uniós pályázatokkal 
azt, hogy egy kis- és középvállalat beszállítója lehessen nagy multinacionális vagy 
magyar cégeknek. Számos olyan nagyvállalat dolgozik ma Magyarországon, 
amelynek nagyon alacsony a magyar beszállítói hányada. Ezen változtatni kell, 
ezzel új piachoz tudjuk őket juttatni. És természetesen fel kell számolni a 
lánctartozásokat, és világos, tisztességes, átlátható közbeszerzéseket kell 
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Magyarországon csinálni. Mert ahogy látjuk, Simicska Lajos egy közbeszerzési zseni: 
bárhol indul a cége, a Közgép, ott mindenhol nyernek. Én közgazdász vagyok, 
Budapesten tanultam a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Szerintem egészen 
biztosan nemsokára tanítani fogják a vállalkozás-gazdaságtani tanszéken a 
Közgépet, mert ilyen sikeres cég nem volt Magyarország történetében szerintem az 
elmúlt 120 évben. Úgyhogy fontos az, hogy erre odafigyeljünk, és világos, 
tisztességes közbeszerzés legyen. 

Még egy dolgot hadd mondjak a kis- és középvállalkozókról. A mi programunk 
két ok miatt tartja fontosnak, hogy támogassuk a kis- és középvállalkozókat. Az 
egyik az eddig megszokott gondolat, hogy a versenyképességüket növeljük, hogy 
minőségi ugrást tudjanak elérni. De a másik, számunkra ugyanilyen fontos – és erről 
sokkal kevesebbet beszélnek ma Magyarországon, ez a kormány meg egyáltalán 
nem –, hogy bizony a kis- és középvállalkozói szektor az egyik legnagyobb 
munkáltató szektor Magyarországon. Ezért nemcsak a gazdasági versenyképesség 
fejlesztése miatt kell őket támogatni, hanem a munkahelymegtartó képesség miatt 
is kell őket támogatni. És ez egy nagyon fontos, új szempont a mi gazdasági 
programunkban. 

És aztán utoljára, de nem utolsósorban az idősek, a nyugdíjasok. Nézzék! Egy 
olyan társadalmi csoport tagjairól beszélünk, akik felépítették nekünk, fiataloknak 
a II. világháború után ezt az országot. Néha szó szerint tégláról téglára. Egy ilyen 
társadalmi csoport megbecsülést, tiszteletet érdemel, nem pedig azt, amit ettől a 
kormánytól kap. Ez a kormány persze szavakban sokat beszél az idősekről, de annál 
kevesebbet cselekszik a gyakorlatban. Ugyanazt a szemléletmódot képviseli, mint 
amit az első Orbán-kormány idején, amikor csak tehette – akkor már Orbánt 
használom: „rárontott” a nyugdíjasokra. Amikor csak tehette, elvett a 
nyugdíjasoktól vagy korlátozta a lehetőségeiket. Most is azt mondják, hogy annyira 
jó az infláció Magyarországon, hogy igazából nem is kell emelni a nyugdíjasok 
nyugdíját. 

De kérem, több százezer magyar nyugdíjas ötvenezer forint alatti nyugdíjat 
kap egy hónapban. Majdnem másfél millió nyugdíjas százezer forint alatti nyugdíjat 
kap ma Magyarországon havonta. Ezekből az összegekből nem lehet megélni! 
Miközben a nyugdíjasoknak vannak olyan speciális igényeik a gyógyszerekkel, az 
egészségügyi kezelésekkel, sok minden mással, ami tovább drágítja az ő 
megélhetésüket. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy ez így nincsen jól, és igenis 
szükség van egy nyugdíjkorrekciós programra, differenciált nyugdíjkorrekciós 
programra, ami arról szól, hogy azoknak adunk többet, azoknak adunk nagyobb 
nyugdíjemelést, akiknek kisebb a nyugdíja.  

Velük kezdünk, mert náluk a legnagyobb a szükség. Mert ők azok, akik a 
konyhában ücsörögnek, és ott fűtenek a rezsóval, mert így tudnak takarékoskodni. 
Ők azok, akiknek egyébként azt mondja ez a kormány, hogy szociális temetés. 
Azaz, kicsit sarkítva: ásd meg magadnak a sírod. Mi nem ezt mondjuk. Szociális 
temetés helyett azt mondjuk, hogy kegyeleti támogatást kell adni a 
nyugdíjasoknak.  

Emellett ingyenes étkeztetést fogunk adni azoknak a nyugdíjasoknak, akik 
rászorulnak. Az imént beszéltem arról, hogy nagyon sok gyerek éhezik 
Magyarországon, de talán kevesebb szó esik arról, hogy sajnos nagyon sok idős 
ember is szó szerint éhezik. Ezen a területen leginkább csak civil szervezetek 
végeznek igazi értékteremtő és problémát megoldó munkát. Éppen ezért ezen civil 
szervezetekkel együttműködve, állami segítséggel nemcsak a gyermekéhezést, 
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hanem az idősek éhezését is meg fogjuk szüntetni Magyarországon. Mert nem lehet, 
hogy egyetlenegy gyermek, és nem lehet, hogy egyetlenegy nyugdíjas is éhezzen 
Magyarországon.  

Az is nagyon fontos, szimbolikus az MSZP számára – Horn Gyuláról már volt 
szó ma –, hogy bizony mi fogjuk garantálni azt, hogy a 65 év felettiek tényleg 
ingyenesen utazhassanak, hogy az a „Gyula-bérlet” tényleg ugyanannyit érjen, mint 
amikor bevezették, vagy amikor a mi kormányzásunk volt. 

Persze sokan kérdezhetik azt is, hogy miből fogjuk finanszírozni ezeket az 
ügyeket. Én öt forrást hadd mondjak gyorsan önöknek. Az első, hogy újra fogjuk 
rendezni a költségvetés prioritásait. Igazságosan, józanul és tisztességesen fogjuk 
elosztani a rendelkezésre álló forrásokat. 

Hadd mondjak egy-két példát, hogy mi hogyan döntöttünk volna másképpen, 
ha nekünk van erre lehetőségünk!  

Van ez a rendkívül kiváló stadionépítési program. 200 milliárd forintot költ a 
kormány stadionok építésére – hogy pár tízezer szurkoló utána szétverhesse, hogy 
utána újra lehessen építeni ezeket a stadionokat. Kérem, mi nem ezt tennénk. Mi 
azt mondanánk, hogy 200 milliárd stadionépítésre, ez a Fidesz; az MSZP bölcsődét, 
óvodát és tornatermet építene. 

A másik a focicsapatok támogatása – maradjunk már itt a focinál –, 60 
milliárd. 60 milliárd focicsapatok támogatására! Ez nemhogy semmi eredményt 
nem ér el, de elért 8:1-et, ugye… Hatalmas eredmény volt, és utána pedig – ahogy 
írták az interneten – az építési vállalkozókkal és a biztosítási ügynökökkel szemben 
nagy nehezen egy győzelmet ki tudtunk harcolni a legutóbbi mérkőzésen. Na, hát 
mi azt mondanánk, hogy a Fidesz azt mondja, hogy focicsapatokra 60 milliárdot, mi 
meg azt mondjuk, hogy tandíjmentes felsőoktatás. 

Itt a következő sikertörténete Orbánnak: van egy multinacionális cég, amit 
mégis nagyon szeret a miniszterelnök, mert rengeteg pénzt fizet valamiért, ami 
ezé a cégé. Ez az E.ON, német multinacionális vállalat. Hogy, hogy nem, úgy 
döntött a miniszterelnök, hogy az előzetes értékbecslések fölötti összeget kínál 
ezért az üzletrészért, hogy megvásárolja a gázüzletágát. 350 milliárd forintot fizet 
a magyar adófizetők pénzéből ez a kormány az E.ON-nak, hogy megvásárolja ezt az 
üzletágat! Becsléseink szerint ez legalább 170 milliárddal több, mint amennyit 
valósan érne ez a cég! 170 milliárddal több, mint amennyit valósan érne a cég! Erre 
mondjuk azt, hogy ők egy multinacionális cégnek adnak egy jó nagy adag pénzt jó 
sok extraprofittal – ez a Fidesz. Mi meg azt mondjuk, hogy az egészségügyben és az 
oktatásban rendezzük a béreket. 

Aztán itt van egy másik nagyon fontos cég Magyarországon, ez a MOL. 
Megvásárolta a kormány a MOL-részvényeket abból a pénzből, amit elloptak az 
emberektől. Ez 500 milliárd forint. 500 milliárd forintért vásároltak MOL-
részvényeket. Hozzáteszem, hogy ez már a felét éri körülbelül, mert annyira rossz 
a gazdaságpolitikájuk, hogy elértéktelenítették a saját részvényeiket – ez egy 
nagyon racionális politika. Azt mondják, hogy MOL-részvény vásárlása 500 milliárd, 
ezzel szemben mi azt mondanánk, hogy érdemi nyugdíjemelés a kisnyugdíjasoknak. 

És van ez a fantasztikus, csodálatos cég, amiről már az imént beszéltem, a 
Közgép, minden magyar cég legsikeresebb vállalata. 400 milliárd forintos 
megrendelésállománnyal rendelkeznek azok a konzorciumok, ahol egy közös pont 
mindig van: minden konzorciumban benn van a Közgép. Valahogy ez a vörös fonál, 
ami összeköti az összes céget. Ez a 400 milliárd forint a Fidesz választása, mi meg 
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azt mondanánk, hogy több tízezer magyar kis- és középvállalkozásnak adnánk 
ezekből a pénzekből. 

És akkor még nem beszéltünk a Kossuth tér felújításáról, vagy a Századvég, a 
Nézőpont és egyéb más propagandaintézmények finanszírozásáról, vagy a 
parlamenti őrség fenntartásáról. Ezek mind-mind újabb 10-20 és 100 milliárdokat 
jelentenek a magyar költségvetésben. Gondoljanak bele, hogy a parlamenti őrség 
paszományaira és gombjaira, az egyenruhára majdnem 20 millió forintba kerültek. 
Hát egy magyar átlag munkavállaló éves fizetése a közelébe nem kerül ennek! 
Tehát ez a választás: paszomány a Fidesznek, mi meg azt mondjuk, hogy lehetne 
például a gyermekéhínség megszüntetésére fordítani ezeket a forrásokat. 

A második forrás a költségvetési pénzek tisztességes, józan elosztása után 
az, hogy egy felelős gazdaságpolitikát kell, hogy folytassunk. Mert ha felelős 
gazdaságpolitika van, akkor bizony van beruházás, jönnek Magyarországra a 
befektetők, vagy a magyar cégek is újra befektetik a jövedelmüket. Ezáltal lesz 
újabb munkahely, és újraindul a gazdaság. Lesz gazdasági növekedés, aminek a 
hasznát társadalompolitikai céljaink megfinanszírozására tudjuk fölhasználni. 

A harmadik a kiszámítható gazdaságpolitika, ami az államadósság hosszú 
távú finanszírozása szempontjából is fontos, mert olcsóbban tudjuk akkor 
finanszírozni Magyarország államadósságát.  

A negyedik, hogy az uniós pénzeket okosabban, gyorsabban, hatékonyabban 
fogjuk felhasználni. Gondoljatok bele, 1500 milliárd forint sorsa még mindig 
kétséges és kérdéses. Ezek olyan tehetségtelenek, hogy azt a pénzt, amit adnak, 
azt sem tudják elkölteni. Nem hogy jól költenék el, hanem megbírságolják 
Magyarországot, mert nem megfelelően használják föl ezeket az uniós forrásokat. 
Mi ez, ha nem tehetségtelenség, inkompetencia? Éppen ezért itt van még komoly 
tartalék, amit használhatunk.  

Az ötödik, hogy erősíteni fogjuk az adózási fegyelmet, és visszaszorítjuk a 
korrupciót. Kérem, ne tévedjünk, ez az utolsó, a korrupció, nem egy kis tétel ám. 
A mai Magyarországon ez a kormány intézményesítette, állami szintre emelte a 
korrupciót. Ez a kormány maffiamódszerekkel, bűnszervezetben nyúlja le az 
európai uniós és az állami százmilliárdokat. Ezt fogjuk megakadályozni, ezt fogjuk 
megállítani.  

 

Kedves Barátaim! Azt is vegyük észre – és itt fontos egy picit megállni, mert 
annyiszor halljuk a Fidesztől a parlamentben és különböző sajtótájékoztatókon – a 
külföld gyarmatosítani akarja Magyarországot. Hányszor mondják ezt? De kérem, 
vegyük észre, nem a külföld akarja gyarmatosítani Magyarországot. Nem! Hanem 
egy kollégiumi társaság, annak barátai, nevezetesen az Orbán-klán szállta meg 
Magyarországot.  

Gondoljuk csak végig tényleg, mert lehet, hogy ezt így összességében sose 
rakjuk össze a fejünkben: ez a társaság, ez a klán hogy is áll össze? Van Orbán 
Viktor, a miniszterelnök, az antikommunista volt KISZ-titkár - mert közben volt 
liberális is, tehát hogy éppen milyen a szél forgása. Aztán van Áder János, aki a 
köztársasági elnök. Aztán van Kövér László, aki a parlament elnöke, aki manapság 
annyira harcosan antikommunista, és annyira utálja Gyurcsány Ferencet, mint a 
csuda. De azért vannak itt a teremben, akik emlékeznek talán még rá, hogy 1988-
ban a MISZOT-ot, a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsát Gyurcsány 
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Ferenccel együtt szervezte Kövér László – zárójel bezárva. Tehát ő a harmadik 
szereplő ebben.  

Aztán itt van Simicska Lajos, az első számú oligarcha, a pénzügyi zseni, aki a 
közbeszerzések ásza. De itt van Polt Péter, aki a legfőbb ügyész, Szájer József, aki 
az alaptörvény atyja, aki mindenkit kioszt Brüsszelben és itthon, hogy ki a 
hazaszerető és ki nem. Az ő felesége a bíróságokat irányítja. Természetesen ennek 
a klánnak az ügyvéde a médiát irányítja, csak nehogy egyetlenegy terület is 
kimaradjon. Még valakit elfelejtettem: Deutsch Tamást. Deutsch Tamás, aki 
manapság már azért csak Brüsszelből twitterezik, hál’ istennek, bár ebben a 140 
karakterben is hatalmas károkat tud okozni az országnak. Tehát van olyan terület, 
ahol Deutsch úr kiemelkedően teljesít.  

Ez az a klán, ez az a kollégiumi társaság, amelyik megszállta 
Magyarországot. Tisztelt, Hölgyeim és Uraim, 2014-ben a magyar emberek ettől a 
kollégiumi társaságtól fogják visszavenni Magyarországot.  

Kedves Barátaim! Miután visszavették a magyar emberek az országot ettől a 
társaságtól, ettől a klántól, utána kétfajta igazságtétel fog következni. Az egyik 
igazságtétel az, amiről eddig beszéltem: egy társadalmi igazságtétel. Hogy az 
Orbán-rendszer károsultjait, szabadságharca áldozatait kárpótolni fogjuk. Igazságot 
fogunk nekik szolgáltatni, hogy az életük nekik is jobb legyen a következő 
időszakban.  

De lesz egy másik igazságtétel is: ez egy jogállami igazságtétel. A jogállami 
igazságtétel arról szól, hogy a törvénytelenség nem maradhat büntetés nélkül, a 
bűnnek meglesz a büntetése. 

Azoknak az embereknek, akik tisztességesen dolgoztak, semmi problémájuk 
nem lehet. De azoknak, akik tudatosan, szántszándékkal törvényt sértettek, 
korrupcióba keveredtek vagy segítették a törvénytelenségeket, az 
igazságszolgáltatás előtt kell felelniük. Kérem, senki ne értse félre, nem 
boszorkányüldözésről beszélek, nem politikai boszorkányüldözésről beszélek. A mi 
időszakunkban nem egy párt fogja megmondani, hogy ki bűnös és ki nem. Nem! A 
független magyar bíróság. De az meg kell hogy mondja.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elég sok dolgunk lesz, mert ilyen tolvaj, hazug, 
csaló kormányt még nem látott Magyarország. Éppen ezért ebben az 
igazságtételben lesz még sok feladat és munka.  

Tisztelt Kongresszus!  

Azt ígértem három éve, amikor itt álltam előttetek, hogy újjá fogjuk 
szervezni a Magyar Szocialista Pártot, ismét kormányzó erővé, alternatívává fogjuk 
tenni, és meg fogjuk erősíteni ezt a pártot. Ugyanaz volt a történelmi kihívás 
előttünk, mint 1990-ben Horn Gyula előtt. Akkor is egy nagy megsemmisítő 
választási vereség után voltunk, és 2010-ben is hasonlóképpen jártunk. Éppen ezért 
ez a feladat nagyon nagy volt, de azt kell, mondjam nektek: jelentem tisztelettel, 
ezt a munkát elvégeztük veletek közösen! Ma a Szocialista Párt a legnagyobb, 
legszervezettebb, legerősebb ellenzéki párt, amely méltó kihívója ennek a 
bűnbandának. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!  

Természetesen ebben volt egy csapat, amely folyamatosan támogatott 
engem, és segített. Akikre mindig lehetett számítani, és akik irányították a Magyar 
Szocialista Párt munkáját az elmúlt években. Arra kérem őket, hogy ha tudnak, és 
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itt vannak valahol a közelben, jöjjenek föl ide mellém, mert szeretném 
megmutatni mindenkinek Magyarországon, aki nézi a televíziót, hogy igen, a 
Magyar Szocialista Párt megújult.  

Ez a párt új politikusgenerációval, új politikával és új programmal áll a 
magyar választók elé! Tanultunk a hibákból, másképpen fogjuk csinálni.  

Három akciót fogunk elindítani a mai napon. Az első, hogy azt a programot, 
amit a kongresszusnak elfogadásra ajánlunk, szakpolitikusaink végig fogják 
konzultálni civil szervezetekkel, szakszervezetekkel. Hogy lássák, hogy mit akar 
tenni a Magyar Szocialista Párt az ő érdekükben, az ország, a nemzet érdekében. 
Párbeszédet hirdetünk civil szervezetekkel és szakszervezetekkel.  

A második, hogy ez a csapat, ők mindnyájan végig fogják járni a 106 
választókörzetet. A jelöltjeikkel közösen bemutatják az MSZP programját, és meg 
fogják hallgatni az emberek véleményét, hogy hogyan látják Magyarországot. Ennek 
a kampányunknak az elnevezése „Beszéljük meg!”, hiszen nekünk fontos a 
választópolgár véleménye és gondolata. 

A harmadik akció, amit ma elindítunk, az az, amit a kongresszus elején 
láttak: a Fidesz igazi arcának bemutatása. Ez a kampányunk neve. Mindenkinek lesz 
dolga itt a teremben, és az aktivistáknak is a termen kívül. Ott kell, hogy legyünk 
az utcákon, tereken, a postán, a buszmegállóban, az éttermekben, hogy 
elmondjuk, hogy szembesítsük a Fideszt azzal, mit ígértek és miben hazudtak a 
magyar embereknek. És azt, hogy mi mit szeretnénk tenni ebben az országában az 
emberek érdekükben.  

Ez az a három akció, amit a mai napon elindítunk, és innen kezdve a Magyar 
Szocialista Párt csak a választókkal foglalkozik. Mi a választókkal, a magyar 
emberekkel akarunk szövetséget kötni! Az ő érdekükben, értük tevékenykedünk. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Éljen Magyarország! Hajrá MSZP!  

 


