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Ajánlások 
 
 
Baloldali ember vagyok. Hiszek abban, hogy a szolidaritás az egymásért való kiállás a feladatunk. 
Meggyőződésem, hogy, ki kell állni, azok érdekeiért, akik nem elég erősek ahhoz, hogy ezt maguk egyedül 
megtegyék. Segíteni kell az elesetteknek, akik önmaguk érdekeit nem tudják megfelelően érvényesíteni. Ehhez 
persze szerveződni kell, és én ezt javaslom az MSZP-nek is. A baloldali értékek - szolidaritás és igazságosság 
- megerősítésére van szükség. Az elmúlt időszakban szinte elveszett a demokratikus intézményekbe vetett 
közbizalom, ezt kell visszaállítani.  Megítélésem szerint fontos, hogy a vidék gondjait, problémáit meg kell 
ismerni, mert a vidéki embereket csak így lehet hitelesen képviselni. A baloldali értékek mellett a 
kiszámíthatóság és rend iránti igény kell, hogy szervezze azokat a mozgalmakat, amelyek változtatni akarnak. 
És a vezetőiket is. Én Mesterházy Attilát ilyen embernek, ilyen vezetőnek ismertem meg. Elkötelezett baloldali, 
jól felkészült, akit jól ismerek, és tudom, hogy olyan elnöke lenne az MSZP-nek, akiben bízhatnak az emberek 
is, és a pártja is.  
 

 Sulyok László, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének ügyvezető alelnöke 
 
 
 
Határozottan támogatjuk Mesterházy Attilát a Magyar Szocialista Párt elnöki pozíciójára. Meggyőződésünk, 
hogy a fiatalok iránti elkötelezettsége, szakmai tapasztalata – kiváltképpen a gazdaság- és külpolitika 
területén, jártassága, mint politikai aktivista, országgyűlési képviselő és korábbi pártvezető kiváló jelöltté 
teszi, valamint garantálja a párt jövőbeli sikerét.  
 

Johanna Ortega, a Szocialista Ifjúsági Internacionálé (IUSY) elnöke és  
Ana Pirtskhalava, a IUSY főtitkára 

 
 
 
Meggyőződésem, hogy ha olyan személyek vezetik a jövőben az MSZP-t, akik emberi, szakmai, vezetői és 
közösségépítő kvalitásukkal, a megszokott sémákon túli gondolkodásmódjukkal, kitartó munkájukkal, minden 
társadalmi csoporthoz tartozókat eredményesen megszólítani tudó kommunikációjukkal, moralitásukkal, 
empátiájukkal már eddig is bizonyították a morális vezetésre való alkalmasságukat, akkor a párt a jelenlegi 
támogatóit megtartva, újabb szimpatizánsokat, aktivistákat tud maga mellé állítani a közös célokért. Ezúton 
javaslom Mesterházy Attila képviselő urat az MSZP elnökének, és Szakács László képviselő urat az MSZP 
alelnökének. 
 

Himmer Éva, Quaestor Károsultak Közössége 
 

Társadalmi szolidaritásra a XXI. században is szükség van, és szükség van olyan pártokra is, amelyek ezt 
képviselik. Meglátásom szerint azonban ehhez az MSZP-nek választania kell a baloldali (szociáldemokrata) 
és a liberális  eszmerendszer között. A baloldaliság önmagában azonban kevés ahhoz, hogy valaki az 
álláspontom szerint az MSZP hiteles elnöke lehessen. Ehhez még teljesíteni kell két további kritériumot is: 
határozott, nagy munkabírású szuverén személyiség kell, olyan, és olyan, akinek van vidéki beágyazottsága 
is.  Számomra ezeket a tulajdonságokat az MSZP leendő parlamenti frakciójában legjobban Mesterházy Attila 
testesíti meg. A több éves vezetői múltja miatt nem megkérdőjelezhető, hogy saját maga az erőcentrum közepe, 
nem pedig valaki embere. Határozott baloldali nézeteket vall, szuverén személyiség vezetői képességekkel és 
sajtókapcsolatokkal rendelkezik. Nekünk - Quaestor károsultaknak – is segített médiamegjelenést biztosítani, 
amikor erre volt szükségünk. Ráadásul vidéki gyökerekkel rendelkezik, vagyis érzi a vidék problémáit is.  

Kálmán-Pikó István, Quaestor Károsultak Közössége 
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BEVEZETŐ 
az elnöki pályázatomhoz 

 
I. 
 

Az MSZP válaszúthoz érkezett. Az egyik út a politikai és szervezeti erózió, végső soron a párt maradék 
befolyásának elvesztése, az eltűnés, az önfeladás felé vezet, a másik a stabilizáción valamint a politikai, 
szervezeti és kommunikációs újratervezésen, újragondoláson keresztül a váltópárti szerep 
visszaszerzéséhez.  
 
Hogy melyik irányba indulunk, az rajtunk múlik! 
 
Az április 8-án megtartott parlamenti választásokon a Fidesz ismét kétharmados többséget szerzett. Az MSZP 
a korábbi választásokhoz képest jóval kevesebb szavazatot kapott. Ez közel 300-350 ezer szavazó elvesztését 
jelenti. A vereség különösen vidéken volt látványos. A parlamenti frakció létszáma a felére fogyott. 
Erőforrásaink, ezzel arányosan tovább csökkentek. Szervezeteink nehéz helyzetbe kerültek, sok helyi 
szervezetünk a megszűnés határára sodródott. 
 
Az MSZP jelentősen veszített súlyából és a felé forduló figyelem is lanyhul. Egyre kevesebben gondolják úgy, 
hogy az MSZP a Fidesz elleni küzdelemben mérvadó szerepet tud majd játszani. Az MSZP az 
eljelentéktelenedés határán van. Ám a baloldali teljes ellenzék helyzetét mutatja, hogy az MSZP még ebben a 
helyzetben is a baloldal legerősebb pártja maradt. Még így is mi rendelkezünk a legtöbb aktivistával, a 
legnagyobb szervezettséggel és a legtöbb támogatóval. 
 
A párt története bizonyította, hogy ellenfeleink – rendelkezhetnek bármiféle hatalommal – nem képesek 
az MSZP megsemmisítésére. A belső viták, a megosztottság, a szervezetlenség, a cinizmus és a közöny 
azonban a legnagyobb pusztításra is képes. Ezért ma józanságra, higgadtságra, türelemre és harcos 
elkötelezettségre van szükségünk ahhoz, hogy felülemelkedjünk a választási vereség sokkhatásain, és 
meghaladva korlátainkat, megteremtsük az újjászervezett és politikájában, stílusában újragondolt 
MSZP-t. 
 
Az MSZP további gyengülése az egész baloldali ellenzék gyengülését eredményezné, míg megmaradása 
és megerősödése erőt adhat az Orbán-rendszer teljes ellenzékének. 
 
Ehhez azonban ÚJRATERVEZÉS-re van szükség. Arra, hogy a szociáldemokrácia értékeit a jelen 
körülmények között képviselve, nemcsak taktikai megoldásokat alkalmazva, nemcsak a Fidesz kritikáját 
megfogalmazva, hanem a meglévő értékkonfliktust felvállalva szimbolikus politizálással is 
nyilvánvalóvá tegyük az Orbán-rendszerrel való szembenállásunkat. Ez határozott, következetes és 
offenzív politizálást jelent az embereket és az egész országot érintő kérdésekben. Történetekben kell 
elmondanunk, hogy mit gondolunk a világról, hogyan látjuk az ország helyzetét és milyen kiutat ajánlunk a 
jelenlegi helyzetből. Bátor, nemzeti, progresszív baloldali politikát kell képviselnünk. 
 
Nem lesz könnyű dolgunk! De meggyőződésem, hogy az MSZP minden veszteség, minden nehézség ellenére 
újjá tudja szervezni magát, bebizonyítja, hogy hiteles alternatíva, ezáltal visszaszerzi az ország bizalmát és 
betölti történelmi szerepét.  
 

II. 
 
Jelenleg gazdasági konjunktúra van, ez pedig a hatalmon levő politikai pártoknak kedvez. A gazdasági 
várakozások a lakosság és a gazdasági szereplők körében is pozitívak. A gazdaság növekedése gyógyír sok 
problémára. Az uniós források mellett ez a fellendülés táplálja a magyar gazdaságot is, és lehetőséget ad a 
Fidesz számára, hogy a meglévő gazdasági növekedést, saját sikereként mutassa be.  
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Ugyanakkor a globális gazdaság kihívásai, a migráció, a környezeti válság, a háborús konfliktusok, a növekvő 
egyenlőtlenség, a terjedő szegénység, a bizonytalanság kihívás elé állítja a világ legfejlettebb és legerősebb 
országait is. Felértékelődött a biztonság, az életszínvonal, az életminőség és a személyi biztonság 
megőrzésének igénye, emiatt érzékelhetően erősödött a rendpártiság. Nem véletlen, hogy a gazdasági 
válságot követően, ma Európa legtöbb országában és Észak Amerikában is erőteljes jobbratolódás figyelhető 
meg. A baloldal pedig eddig adós maradt a válaszokkal, nem volt képest szembeszállni a populista 
demagógiával, nem tudta megvédeni értékrendi/ideológiai pozícióit, ezért félő, hogy ezzel a jelenséggel a 
következő években is együtt kell élnünk. 
 
Ráadásul a magyar jobboldal a rendszerváltás óta megteremtette saját bázisát, kialakította sajátos közösségi 
kultúráját. A rendszerváltás időszakától kezdődően a magyar jobboldal az akkori baloldallal szemben meglévő 
szervezettségbeli és működésbeli lemaradását ledolgozta, sőt óriási előnyre tett szert. Ide tartozik a közös 
nyelv kialakítása, a közös szimbólumrendszer elfogadása, és természetesen a bal- és liberális oldal, mint közös 
ellenség definiálása. A magyar jobboldal nem vágta el a két világháború előtti korszakhoz fűződő szálakat, 
nem utasította el a sérelmi politikát. A szomszédokkal és a hazai politikai ellenfelekkel szemben egyaránt a 
konfrontáció élezését tartja az egyik legfontosabb eszköznek. A nemzetre hivatkozás gyakran csak álca, 
retorikai trükk, a kirekesztés és kiszorítás eszköze. A jobboldal politikájának fő színtere a szimbolikus, sőt 
misztikus tér, az irracionalitás szférája, ahol nem folyhat racionális vita, eszköze pedig a valóságtól való 
elrugaszkodás, a vágyakra épített azonosulás, az érvelés helyében lépő kinyilatkoztatás. Mindennek alapja 
nem a jobboldal vezetőinek naivitása vagy emelkedettsége, hanem a hideg számítás: mások hiszékenységének 
és tájékozatlanságának tudatos kihasználása.  
 
Ebben a helyzetben világszerte egyre erősödik a populizmus, egyre nagyobb teret nyernek a populista 
politikai pártok, mozgalmak. A csalódottságot kihasználva és a hibákat felnagyítva hosszú évek óta 
megkérdőjelezik a politikai elitek teljesítményét, magát a liberális demokratikus rendszer hatékonyságát, sőt 
létjogosultságát is. A jobboldali populizmus lényege, hogy a demokráciát felhasználva, de annak szabályait 
tiszteletben nem tartva a demokratikus intézmények aláásására törekszik. A populista politika ma már nyíltan 
megkérdőjelezi azokat az eszméket, amelyekre a szabad és demokratikus világ épül, amelyek modern, európai 
kultúránk és civilizációnk alapvetései. Megkérdőjelezik a szabadságot, a humanizmust, a jogállamiságot, 
a demokratikus intézményeket, az emberek önrendelkezéshez, szuverenitásához való jogát, a 
szolidaritást. Megkérdőjelezik az egyenlőség eszméjét, és azt, hogy egy modern társadalom egyik 
legfontosabb célja, hogy minden polgára számára esélyt biztosítson a jobb élethez. Megkérdőjelezik a 
sokszínűséget, a kisebbségek jogait, a toleranciát, a politikai korrektséget, sőt egyre terjed az antiszemitizmus 
és a rasszizmus is. Az átalakuló európai integrációval szemben a nacionalizmust és a bezárkózást hirdetik. 
Tagadják a nemzetek közötti szoros együttműködés szükségességét, és abba az illúzióban ringatják híveiket, 
hogy napjaink legfontosabb problémáira lehet pusztán nemzetállami szintű megoldásokat találni. 
Leegyszerűsítő magyarázataik annak ellenére, hogy valódi megoldásokat nem adnak, hamar népszerűvé 
válnak azok között, akiket napjaink gyors változásai bizonytalansággal és félelemmel töltenek el. 
 
A XXI. század elején egy sajátos értelmezési verseny részesei vagyunk. Ez a verseny a rendkívül gyorsan 
változó világ folyamatinak megértéséről, a valódi problémák azonosításáról és a megfelelő válaszok 
kidolgozásáról szól. Így a populizmus erői és a szabadságot, a haladást képviselő erők között kibontakozó 
értékkonfliktus vált napjaink legfontosabb politikai konfliktusává. 
 

 
III. 

 
Az Európai Unió országai közül Magyarországon teljesedett ki legerőteljesebben a szélsőséges populista 
politika. Az Orbán-rendszer kezdetben az annyira óhajtott polgárosodást tűzte zászlajára.  Ezzel sokak 
támogatását megnyerte. Ám kiderült, hogy a hangzatos jelszavak mögött, egy szélsőjobboldalra sodródó 
autokrácia kiépítése történik. Megszállni a társadalmat, elfoglalni a stratégiai hatalmi centrumokat, gazdasági 
hatalmat építeni, elfoglalni a médiát, elfojtani a társadalom önszerveződő csoportjait és megosztani az 
embereket. Ez az orbáni taktika lényege. Orbán Viktor személyében is jelképe saját rendszerének. A Fidesz 
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táborán belül ma már sokak számára kultikus figura, sajátos személyi kultusz övezi, aki egyszemélyben fékek 
és ellensúlyok nélkül dönt a magyar emberek sorsáról. A kormányzati szervek kiüresedtek, a miniszterek és 
államtitkárok politikai szerepe jelképessé vált. Az államigazgatás és állami szervezetek mellett létrejött egy 
párhuzamos, informális hatalmi struktúra. A hatalomgyakorlás tényleges menete a kívülállók számára 
megismerhetetlen, átláthatatlan és ellenőrizhetetlen. A jelszavak változhatnak, de biztosak lehetünk abban, 
hogy az Orbán-rendszer nem fog konszolidálódni. Folytatódik a gazdasági hatalom centralizálása, az 
oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás pártpolitikai célok szerinti átalakítása. 
Folytatódni fog az ellenzékinek tartott értelmiségiek, művészek kiszorítása, az „aki nincs velünk, az nem lesz” 
politikája. Az érdekvédelem, az érdekegyeztetés lehetőségei, a demokratikus politikai verseny feltételei 
már régen megszűntek Magyarországon. Nem egyszerűen egy párttal, egy központosított 
államhatalommal, hanem egy állampárttal állunk szemben. 
 
A változáshoz az MSZP és valamennyi ellenzéki párt ereje önmagában kevés. Olyan társadalmi mozgalom 
megszerveződésére van szükség, amely magába foglalja mindazokat, akiknek elege volt az Orbán-
rendszerből és szabad, modernizálódó, európai Magyarországot szeretnének teremteni. Ezért nincs más út, 
mint egy ismételt rendszerváltás, „rendszer-visszaváltás”! 

 
IV. 

Az MSZP, mint szociáldemokrata párt legfontosabb feladata, hogy miközben értékek tekintetében is 
világos ellenpontot képez a Fidesz világával szemben, elősegítse és támogassa a hatalommal szemben 
álló, azt leváltani akaró széles társadalmi mozgalom megszerveződését.  
 
A szociáldemokrácia alapértékei: szabadság, igazságosság, szolidaritás. E fogalmak politikai tartalma 
különböző korszakokban és helyzetekben más és más. Az alapértékek tartalmának közös értelmezése éppen 
ezért szükséges, politikánk sikere és hitelességünk visszaállítása érdekében. A szociáldemokrácia – mint 
nevéből adódik – csakis demokratikus viszonyok között érvényesülhet. Ott, ahol a szabad 
véleménynyilvánítás és a vélemények versenye természetes közege a politizálásnak. A szociáldemokrácia 
egyedisége abból adódik, hogy pontosan tudja: az emberi jogi kódexben, az alkotmányban, törvényekben 
rögzített polgári és politikai jogok nem ugyanazt jelentik a különböző egzisztenciális helyzetű emberek és 
csoportok számára. Akit bőrszíne miatt kirekesztenek az iskolában, az valójában nem szerezhet tudást, nem 
léphet előbbre, hiába létezik a közoktatás rendszere. Aki elmaradott térségben él, s nincs pénze nagyvárosba 
utazni, az nem jut hozzá a megfelelő egészségügyi, vagy szociális szolgáltatáshoz, hiába jár neki papíron. Aki 
nem rendelkezik szakképzettséggel és alacsony bérért dolgozik, az nem kockáztatja meg, hogy felszólaljon a 
rossz munkakörülmények ellen, hiába működhetnek törvényes felhatalmazással a szakszervezetek. Akik olyan 
településen élnek, ahol környezetszennyező üzem működik, mindannyian elszenvedik az egészségkárosító 
hatásokat, hiába van a közösség tagjainak joga az egészséges környezethez.  
 
A szociáldemokraták nem hunynak szemet az induló helyzetek egyenlőtlensége felett. Célunk az, hogy 
a szabadság mindenkihez eljusson. Nem csak az anyagi javak, hanem a tudás és a lehetőségek igazságos 
elosztására törekszünk, ennek pedig nélkülözhetetlen feltétele a szolidaritás, az együttműködő közösség, a 
társadalom tagjainak kölcsönös és egyöntetű felelősségvállalása egymásért. Politikánk vezérelve a morál, a 
józan ész, a példamutatás és a felelősség. Ez az a politika, amelynek hiteles képviseletét meg kell valósítanunk.  
   
Ennek érdekében nyitottsággal, bizalommal és a legteljesebb együttműködéssel kell fordulnunk 
valamennyi változást akaró polgár, ellenzéki csoport, szakszervezet, érdekvédelmi szervezet, civil 
szervezet és párt felé, ideértve egy demokratikus átalakulást támogató, euro-atlanti értékeket felvállaló 
Jobbik-ot is. 
 
Ellenzéki létünket úgy kell megszerveznünk, hogy tisztában vagyunk azzal: egy állampárt ellenzéke 
vagyunk. A megváltozott feltételek között újra kell definiálnunk olyan, a történelemből ismert fogalmakat, 
mint „másként gondolkodó”, vagy a „szamizdat”. Fel kell elevenítenünk olyan politikai módszereket, mint a 
személyes meggyőzés, vagy az erőszakmentes polgári ellenállás eszközei. Tudnunk kell, hogy minél 
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eredményesebbek leszünk, annál nagyobb lesz rajtunk a nyomás. De nincs más út, mint folytatni ezt a 
küzdelmet egy új Magyar Köztársaságért.  
 
Ahhoz, hogy ezt a szerepet betölthessük, az orbáni, idegengyűlölő, szegényellenes, bezárkózó, korrupt 
rendszerrel szemben meg kell mutatnunk, hogyan teremtenénk olyan Magyarországot, ahol 
valamennyi magyar ember otthon érezheti magát. Ahol mindenki kibontakoztathatja képességeit, 
megteremtheti a biztonságos és kiszámítható élet feltételeit, és biztosíthatja gyermekei jövőjét. Hiszen 
azt szeretnénk, ha évek múlva a világban a magyar szó az elismerés szava lenne. Ha úgy tudnának ránk 
gondolni, mint egy a világ felé nyitott, a kihívásokhoz alkalmazkodó, de nemzeti kultúráját büszkén 
ápoló, erőforrásait okosan használó, nyitott, toleráns népre. Olyan szabad, igazságos és demokratikus 
országra, amelynek lakói nyelveket beszélő okos, szorgalmas, kreatív, nagy szakmai tudású, jómódú és 
hosszú életű emberek.  
 
De elképzeléseinket meg is kell ismertetni az országgal. A politikai kommunikáció valamennyi 
rendelkezésünkre álló eszközét alkalmaznunk kell és - amennyire csak lehetséges - ellensúlyoznunk kell a 
Fidesz propagandáját. Ezzel összhangban folyamatosan és minden lehetséges eszközzel és forrással 
növelnünk kell szervezettségünket, szervezeti hátterünket. Különösen vidéken, de más eszközökkel 
Budapesten is.  
 
Ennek elérése érdekében - sok személyes konzultáció alapján - összefoglaltam, hogy mit KELL szerintem 
tennünk: 
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