
 

 

 

A CSELEKVŐKÉPES, KÖVETKEZETES 

BALOLDALI NÉPPÁRT 
 

 

 

 

 

Dr. Tóth Bertalan 

e l n ö k i  p á l y á z a t a  

 
 

 

 

Budapest, 2018. június 10. 



 
 

 2	

 

ELŐSZÓ 

A 2018. évi országgyűlési választási eredmény egyértelmű bizonyítéka annak, hogy 

változnunk és változtatnunk kell. Tudjuk, hogy a választást a Fidesz rendszerszinten 

manipulálta – a választási rendszer eltorzításával, az újságok, tévék, rádiók lopott 

közpénzből történő felvásárlásával, a köztévé propaganda-gépezetté tételével, a 

szavazatvásárlással, szavazók szállításával, a külföldön dolgozók szavazati joggyakorlásának 

nehezítésével –, de nem tehetünk úgy, mintha ezt előre ne tudtuk volna. Pártunk éppen 

ezért érvelt közös jelöltek, közös lista, közös miniszterelnök-jelölt mellett. Sajnos, a többi 

ellenzéki párt saját céljait fontosabbnak tartotta a kormányváltás helyett. Mi végig a 

kormányváltást tartottuk szem előtt, és ezért nagyon komoly, helyenként túlzó 

áldozatokat hoztunk. Ahelyett, hogy a munkára összpontosítottunk volna, túl sokat 

foglalkoztunk más pártok meggyőzésével, kevesebbet a választókkal.  

A választási rendszer számunkra nem fog kedvezőbben változni, a küzdelem ugyanazon a 

lejtett pályán zajlik majd, mint eddig.  

A Párbeszéddel kötött szövetséget fenn kell tartanunk, és ha lehet, bővítenünk kell. Ezt a 

célt szolgálta, hogy a választmány elsöprő többségű támogatásával létrehoztuk az MSZP-

Párbeszéd Frakciószövetséget. Látni kell, hogy aki bezárkózik, egyedül marad. 

Az együttműködési készség és a nyitottság azonban nem azt jelenti, hogy pártunknak 

bármely más párttal össze kell olvadnia vagy közös szervezetbe tagolódnia. Pártunk 

szervezeti állapotának stabilizálása és erősítése, valamint a szociáldemokrata 

értékeink következetes képviselete most mindennél fontosabb.  

Elkerülhetetlen, hogy az elkövetkező években amellett, hogy készülünk az európai 

parlamenti, majd az önkormányzati választásokra, magunkkal foglalkozzunk: helyi 

szervezeteinkkel, tagjainkkal, szimpatizánsainkkal. Az elmúlt években minél inkább 

fogyatkoztunk, annál inkább központosodott a működésünk, szervezetrendszerünk. Ezért 

új szakaszt nyitunk, alulról építkezve megerősítjük az MSZP hátországát és választói 

bázisát. Erőforrásainkat a helyi közösségek fenntartására, erősítésére, bővítésére, és 

közösségeink hálózatba szervezésére kell felhasználnunk. Nem fogom hagyni, hogy 

különböző alkuk miatt elfecséreljük a még meglévő erőforrásainkat.  
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Az európai parlamenti választáson és az önkormányzati választásokon való 

szereplésünkre lehetőségként tekintek. Lehetőség az építkezésre, lehetőség az 

erősödésre. Ha az önkormányzatokban újra nő a súlyunk, tudunk tovább építkezni. Ehhez 

azonban minden településen olyan együttműködéseket kell kialakítani, amely a legnagyobb 

esélyt kínálja a győzelemre. Elengedhetetlen, hogy pártunk a települések többségében jelen 

legyen, és vállaljon aktív szerepet a helyi közélet alakításában. 

Pártunk léte, erősödése nem önmagáért való cél. Azért van ránk szükség, mert 

Magyarországon egyedül mi valljuk és képviseljük a baloldali, szociáldemokrata értékeket 

és elveket. Hiszünk az igazságosságban, a szolidaritásban, az esélyegyenlőségben és az 

egységesülő, nem szétszakadó nemzetben. Ezért, aki pártunk felszámolását mérlegeli, az a 

magyarországi baloldal felszámolását hajtja végre.  

Aki erős baloldalt akar, aki erős baloldali demokrata szövetséget akar, az 

erős MSZP-t épít. Elnökként én erre vállalkozom. Ezt a vállalást azonban nem egyedül 

teszem. Hiszek a csapatmunkában, az országgyűlési képviselőcsoportunkat és a 

frakciószövetséget is ennek szellemében vezettem és vezetem. Sokan vagyunk a 

pártunkban, akik erős, baloldali, egységes, szervezett MSZP-ben hiszünk, amely 

együttműködő, nyitott és képes egy baloldali demokrata szövetség létrehozására. Ehhez 

sem felszámolásra, sem más pártokkal való egyesülésre nincs szükség.  

Nem kell, és nem szabad várnunk másokra, mert magunkon csak mi, közösen tudunk 

segíteni! 

Számítok Rád! Dolgozzunk együtt! 
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I. HELYZETÉRTÉKELÉS 

Pártunk helyzetének reális megítéléséhez elengedhetetlen annak rövid áttekintése, hogy 

1990 óta milyen utat járt be az MSZP a társadalomban, voltunk-e már a maihoz hasonló 

helyzetben. Szerintem nem. 

Az MSZP 1990-ben a többség szemében egy eltűnő rendszer utódpártjaként jelent meg, 

ezért nem is lehetett más reális célunk, mint a parlamenti képviselet elérése. Sikerült 

megőriznünk ugyanakkor azt a képet, hogy hiteles szakemberek vesznek minket körül, és 

ez később – az akkori új világról árnyalódó képpel – meghozta nekünk a lehetőséget. A 

tragikus konzervatív kormányzás után szakmaiságunk még egyértelműbb elfogadása, 

következetes európai irányvonalunk 1994-ben újra kiérdemelte az emberek relatív 

többségének bizalmát, pártunk a választásokon elért 32,99%-os eredményével az 

Országgyűlés legnagyobb képviselőcsoportját adta, és az SZDSZ-szel együtt alkotmányozó 

többségünk volt. Társadalmi támogatottságunk 1998-ra lényegében nem változott, 

kormányzásunk sikeres volt, ugyanakkor az SZDSZ-szel vállalt konfliktusok, valamint 

Orbánnak a választási törvényből adódó – saját szempontjából helyes – politikai válasza 

meghozta a sikert számára. Pártunk szakmaiságának megőrzése, az agresszív orbáni világtól 

való viszolygás és a többségi politika ugyanakkor minden korábbinál nagyobb támogatást 

szerzett az MSZP-nek 2002-ben. Az uniós csatlakozás utáni eufória, a növekvő gazdaság 

és az „adjunk esélyt valakinek két ciklusra” gondolkodásmód együttes hatása 2006-ban is 

sikert eredményezett az országgyűlési választásokon. Az ezt követően meghozott rossz 

döntések a bázis és a megyei szervezetek leépüléséhez és az önkormányzatok többségének 

elvesztéséhez vezettek. Hiába voltak helyes, előremutató intézkedéseink is, a gazdasági 

válság, a belső konfliktusok, a következmények nélküli világunk, valamint a hiteles 

kormányfőjelölt hiánya 2010-ben nem eredményezhetett mást, mint a Fidesz győzelmét. 

Magyarország külön tragédiája, hogy a fideszes győzelem egyúttal alkotmányozó többséget 

is hozott, így kialakíthatta azt a keretet, a „centrális erőteret”, amelyben a széttöredezett 

ellenzék nem volt képes az emberek szemében hiteles egységet képezni. A 2014. évi újabb 

kétharmados választási vereségből azt is meg kellett tanulnunk, hogy a társadalom 

többségének akaratával szemben nem helyezhetjük előtérbe az egyéni ambíciókat a 

kormányváltó közösségi érdek rovására. 
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A 2018. évi országgyűlési választás eredménye azért is különösen fájdalmas, mert a 

feltételek ismertek voltak, a győztes stratégiát felvázoltuk: közös miniszterelnök-jelölt, 

közös jelöltek, közös lista. Míg a pártunk a kormányváltás célját a saját érdekeinél is 

előrébb helyezte, más ellenzéki pártok a saját túlélésükre, pozíciójavításukra játszottak.  

Mondjuk ki: nélkülünk valószínűleg nem lett volna frakciója a DK-nak, és azt sem 

szeretném még egyszer megélni, hogy mandátumhoz segítünk kvázi ellenzéki pártokat, 

amelyek képviselőinek azután az az első dolguk, hogy belénk törlik a lábukat. A 

vezetésemmel úgy fogunk dolgozni, hogy ne az utolsó pillanatban megkötött 

kényszer-megállapodásokon múljon a sikerünk.  

A Fidesz kampánya lényegében egyetlen témára összpontosult: az emberek biztonság iránti 

igényére. A kampány során sikerrel tudta felszínen tartani az ösztönökre, félelemre és 

gyűlöletre épített migrációs üzeneteit, és ezzel erősíteni a választókban a biztonság iránti 

igényt. A Fidesz kampányával szemben az ellenzéki oldalon a pártok együttműködésének 

vagy együtt nem működésének kérdései a választás előtti utolsó pillanatig uralták a 

közbeszédet. A Fidesz egységes fellépésével és biztonságot hirdető kampányával szemben 

újra egy civakodó, sokszereplős és – a társadalom többségének szemében egy – hitelét 

vesztett társaság állt. Ez a vita lényegében érdektelenné tette a pártok választási 

programelemeit, kezdeményezéseit vagy a jelentős számú fideszes korrupciós ügyet.  

Mindez erősíti az emberekben az ellenzéki pártok üzeneteivel szembeni apátiát, a 

politikájuktól való elfordulást, és az orbáni rendszerhez való alkalmazkodás szándékát. Így 

lehetővé válik, hogy a Fidesz leszámoljon egyes civil szervezetekkel, és érdemben rombolja 

a független igazságszolgáltatás rendszerét. 

A választási eredmények alapján megállapítható, hogy Budapesten és a nagyobb 

városokban értük el a legjobb eredményeket, de ez is csak arra elég, hogy – megfelelő 

együttműködésekkel – egyes helyeken versenyben legyünk a Fidesszel. A kistelepüléseken 

ugyanakkor szinte mindenhol abszolút többsége volt a Fidesznek. 

A harmadik fideszes kétharmad megszerzését követő helyzet értékeléséhez szükséges 

elemezni az MSZP állapotát, valamint indokolt áttekinteni a szervezeti kereteinken kívüli 

környezetet, azokat a gazdasági, társadalmi, politikai és technikai, technológiai 

kihívásokat, amelyek a párt politikai mozgásterére hatással lehetnek a következő években. 
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I.1. Az MSZP állapotának értékelése 

Az MSZP reális helyzetértékeléséhez elengedhetetlen, hogy megvizsgáljuk azokat a belső 

tényezőket, amelyek jól vagy rosszul működnek, és amelyeket együttes erővel, közös 

szándékkal javítani tudunk, illetve számításba kell vennünk azokat a külső körülményeket, 

amelyekre nincs befolyásunk, ugyanakkor hatással lehetnek a céljaink elérésére. 

 

I.1.1. Az MSZP erősségei, amikre építhetünk 

Az MSZP legfontosabb erőssége és értéke a tagságának sokszínűsége, amely korra, 

foglalkozásra, lakóhelyre, iskolázottságra tekintet nélkül képes volt közösséggé formálni 

bennünket, és célt adni emberek millióinak. Mi ugyanis kivétel nélkül hiszünk a baloldali 

értékekben, hiszünk a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás eszméiben, 

elérendő célként tekintünk a szegénység és az elmaradottság felszámolására, a társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentésére, és elutasítjuk a szélsőséges ideológiákat. A közösségünk 

tagjaira jellemző a kitartás és a közösséghez kötődés, amely biztos alapot ad, és 

megerősít bennünket a legnehezebb időkben is abban a hitünkben, hogy érdemes egy 

igazságos Magyarországért küzdeni. Ez a hit és – a más ellenzéki pártokéhoz képest – 

ideológiailag egységesebb világkép adja az MSZP egyik legnagyobb erősségét.  

A MSZP – más ellenzéki pártokkal szembeni – előnye, és felbecsülhetetlen értéke az a 

tudás, tapasztalat, kapcsolati tőke, amelyet az MSZP tagjai és szimpatizánsai az 

elmúlt évtizedekben a pártunk rendelkezésére bocsátottak, amelyekkel segítették ennek a 

közösségnek a működését, céljai megvalósítását.  

A Magyar Szocialista Párt – a kormánypártokon kívül – az egyetlen olyan ellenzéki párt, 

amely huszonnyolc éve folyamatosan tagja a Magyar Országgyűlésnek, van kormányzati 

tapasztalata, háromszor nyert országgyűlési választást, és vannak nemzetközi 

szövetségi rendszerbeli kapcsolatai. Az MSZP ezen tudás és tapasztalat birtokában az 

elmúlt időszakban is szakmailag megalapozott kezdeményezésekkel állt elő, vagyis az 

MSZP-ben meglévő szakértelem, szakmaiság alapvető fontosságú érték és erősség. Ez 

a szakmai, szakmapolitikai ismeret, politikai jártasság, a tapasztalt politikusainknál 

meglévő tudás olyan kincs, amelynek a mellőzése a későbbiekben hiba lenne, és amelyre az 

előttünk álló építkezésben szükségünk lesz. 
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A Magyar Szocialista Párt további erőssége, hogy – bár csökkenő mértékben, de – még 

mindig kiterjedt országos hálózattal és infrastruktúrával rendelkezik, amely 

elengedhetetlen feltétele annak, hogy a pártunk üzenetei minél több emberhez eljussanak. 

A rendelkezésünkre álló erőforrásokat a meglévő bázisainkon tudjuk a leggyorsabban és a 

leghatékonyabban hasznosítani.  

 

I.1.2. Az MSZP gyengeségei, amik hátráltatnak bennünket 

A pártunk helyzetének reális megítéléséhez szükséges áttekintenünk azokat a tényezőket is, 

amelyek az elmúlt időszakban a kívánatosnál rosszabbul, vagy nem megfelelően működtek. 

A pártunkban sok helyen tapasztalt reményvesztettség, apátia, széthúzás, kibeszélés mind 

következmény. Következménye annak a 2006-ban kezdődött hitelesség- és 

szervezetrombolásnak, amely a Fidesz háromszori kétharmados győzelméhez, a megyei 

szervezetek leépüléséhez, és az önkormányzatok többségének elvesztéséhez vezetett. 

Kétségtelen, hogy ezeket a folyamatokat erősítette, gyorsította a 2008-ban kezdődött 

világgazdasági válság is, de ekkortól vált kézzelfoghatóvá, hogy az MSZP a politikájában 

egyre inkább elfordult a baloldali értékektől (pl.: fizetős egészségügy bevezetésének 

terve), ezzel párhuzamosan veszített a társadalmi támogatottságából. A támogatottság 

csökkenése közben további rossz politikai döntések (pl.: 13. havi nyugdíj kifizetésének 

felfüggesztése) születtek, ez pedig erodálta az MSZP belső közösségi jellegét, szűkítette a 

bázisát. A szervezeten belül folyamatossá vált az egymás iránti bizalmatlanság, a 

mindenkori pártvezetés pedig kerülte a konfliktust, igyekezve a látszategységet 

megőrizni, ezért nem szabadultunk meg azoktól, akik lejáratták a pártot, nem, vagy rosszul 

végezték a munkájukat. A gyakori kontraszelekció és a következetlenség 

megbosszulta önmagát. 

A belső szervezetünkben a választmány tevékenysége formálissá vált, jelenleg nem érdemi 

döntéshozó, csak az indulatok levezetését szolgálja, a platformok, tagozatok javaslatai, a 

műhelymunkák gyakran visszhang nélkül maradnak. A teljesítménybe vetett hit és a 

csapatszellem hiánya mind hozzájárult ahhoz az érzethez, hogy az MSZP-nek nincs 

egységes, elfogadott jövőképe. 

A belső konfliktusok és a következetlen, fegyelmezetlen működés következménye az a 

zűrzavar, amely a pártunk kommunikációját jellemezte. Ha következetesen és 
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egységesen politizálunk, döntéseink egyértelműek és nyilvánosak, akkor ez megteremti a 

lehetőségét annak, hogy a kommunikációnk egységes és hatékony legyen.  

Összefoglalva: az MSZP jelenleg egy idősödő, elkeseredett és csökkenő 

taglétszámú, nehéz anyagi háttérrel rendelkező párt képét mutatja, ahol jellemző a 

belső konfliktusok szervezeten kívüli megjelenítése, és ahol a személyzeti politikában a 

kiválasztás során nem feltétlenül az elvégzett munka és az adott feladatra történő 

alkalmasság áll a középpontban.  

 

I.1.3. Lehetőségek, amelyekkel élnünk kell 

Jelenlegi állapotunk ellenére is megállapítható, hogy az MSZP-nek nincs behozhatatlan 

lemaradása más pártokhoz képest. A 2018. évi országgyűlési választások után előállt 

belpolitikai helyzet lehetővé teszi, hogy hozzálássunk mindannak a végrehajtásához, amit 

az elmúlt évtizedekben kellett volna megtennünk, de különböző okokból sohasem 

kerítettünk rá sort.  

Első lépésként ideje szembenéznünk a valósággal, és ideje elvégezni az elmúlt évek 

kritikai elemzését. Ideje nyíltan és őszintén feltárni, és beismerni, ha korábban valamiben 

hibáztunk, és lezárni a múltat. Itt az ideje a tiszta beszédnek. Amíg mi magunk nem 

végezzük el ezt a munkát, mástól sem várhatunk őszinte beszédet. 

Látnunk kell azonban azt is, hogy aki folyton visszafelé néz, az előbb-utóbb hasra esik. 

Ezért előre is kell tekintenünk, és meg kell oldanunk a legfontosabb tartalmi és 

szervezeti feladatokat. Fel kell vázolnunk a hosszú távra szóló közös jövőképünket, 

a közösen elfogadott szabályainkat következetesen be kell tartanunk, és 

hatékonyabbá kell tennünk a szervezetünk működését. Biztos vagyok benne, 

hogy a rendelkezésre álló viszonylag széles társadalmi beágyazottság, a meglévő 

szervezeti infrastruktúra, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer kellő 

alapot ad pártunk újjáépítésére és megerősítésére. Újra jól működő, gondoskodó 

közösséggé kell formálni az MSZP-t, amelyben a közösségi érdekek megelőzik az egyéni 

érdekeket: ahol az egyén sikere a közösség sikere, ahol az egyéni kudarc a közösség 

kudarca is. 
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Elkerülhetetlen, hogy az elkövetkező években amellett, hogy készülünk az európai 

parlamenti, majd az önkormányzati választásokra, magunkkal foglalkozzunk: helyi 

szervezeteinkkel, tagjainkkal, szimpatizánsainkkal. Az elmúlt években minél inkább 

fogyatkoztunk, annál inkább központosodott a működésünk, szervezetrendszerünk. Ezért 

új szakaszt nyitunk, alulról építkezve megerősítjük az MSZP bázisát.  

Erőforrásainkat a helyi közösségek fenntartására, erősítésére, bővítésére és 

közösségeink hálózatba szervezésére kell felhasználnunk. Nem fogom hagyni, hogy 

különböző alkuk miatt elfecséreljük a még meglévő erőforrásainkat. 

Az európai parlamenti választáson és az önkormányzati választásokon való 

szereplésünkre lehetőségként tekintek. Lehetőség az építkezésre, lehetőség az 

erősödésre. A Párbeszéddel kialakított szövetség fenntartása és erősítése magában 

hordozza annak a reális lehetőségét, hogy a fiatalabb generációkhoz tartozókat is 

eredményesen meg tudjuk szólítani. Azt szeretném, hogy a pártunk mindenhol legyen 

motorja, erős bázisa ezeknek az együttműködéseknek. És azt szeretném, ha úgy 

dolgoznánk, hogy a jövő évi választásokon a társadalmi gondolkodásban 

jelenlévő szociáldemokrata értékeket minél többen az MSZP-hez kössék. 

 

I.1.4. Veszélyek, amelyekre figyelnünk kell 

Pártunk helyzetének reális értékeléséhez számba kell vennünk azokat a tényezőket is, 

amelyek a céljaink elérését hátráltathatják, működésünket nehezíteni fogják.  

Az jelenti ránk és a pártunkra a legnagyobb veszélyt, ha a belső viszonyainkon, 

hozzáállásunkon, belső megosztottságunkon nem tudunk változtatni, ha 

nem tudunk újra összetartó, valódi közösséget alkotni. Ez ugyanis a fásultság, 

reményvesztettség további erősödéséhez vezethet, nem leszünk képesek eredményt 

produkálni, és a társadalom számára is érdektelenné válunk. 

Hasonlóképpen veszélyt jelenthet, ha a céljainkat rosszul határozzuk meg. Fontos 

leszögezni: sem felszámolni, sem más pártokkal egyesíteni nem akarom az MSZP-t. Én erős 

baloldalt akarok, erős baloldali demokrata szövetséget akarok, ezért erős MSZP-t akarok 

építeni. Elnökként én erre vállalkozom. 
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A kockázatot jelentő külső tényezők közül nem hagyhatom figyelmen kívül magát a Fidesz 

által létrehozott Nemzeti Együttműködés Rendszerét sem, amely jelenleg „csak 

nehezíti”, de egy adott pillanatban akár el is lehetetlenítheti az ellenzéki pártok működését. 

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk ezért az építkezés során a NER-rel szembeni megfelelő 

stratégia kialakítására és következetes végrehajtására. 

 

I.2. Az MSZP mozgásterét befolyásoló környezet értékelése 
Az MSZP reális helyzetértékeléséhez, a stratégiaalkotáshoz szükséges, hogy feltérképezzük 

az MSZP szervezeti keretein kívüli környezetet, azokat a társadalmi, gazdasági, politikai és 

technológiai kihívásokat is, amelyek a párt politikai mozgásterére hatással lehetnek.  

 

I.2.1. Társadalmi környezet 

A mai magyar társadalom az elmúlt száz évben a szorongásban és a veszteségben 

szocializálódott. A két vesztes világháborúnak, a náci megszállásnak, a holokausztnak, majd 

a szovjet érdekszférában töltött időszaknak társadalmi következménye lett a 

bizonytalanság. Ez a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság eredményezte azt, hogy a 

mai magyar társadalom hajlamos az engedményre a hatalommal szemben azért, hogy 

elviselhető elnyomásban élhessen. Ezzel van tisztában a Fidesz, és ezeket a negatív 

társadalmi érzelmeket használja kormányzása során.  

A Fidesz a jelenlegi politikai helyzet fenntartása érdekében olyan virtuális világot 

próbál kialakítani, amely az egyre gyorsabb döntéseket, alkalmazkodást igénylő világgal 

szemben látszatstabilitást, látszatvédelmet nyújt. Ennek része a hagyományos férfi-női 

szerepek változásának tagadása, a nemek közötti bérkülönbségekkel szembeni fellépés 

hiánya, a gondoskodó állam és az atyáskodó miniszterelnök látszatának fenntartása, a 

vezérelvű működés kialakítása.  

Ez azonban csak átmeneti, tüneti kezelése lehet a kialakuló társadalmi problémáknak, 

amely nem foglalkozik a vidéki elvándorlással, az elmagányosodással, nem foglalkozik a 

fiatal generációk megváltozott fogyasztási szokásaival, világszemléletével, a jövedelmi 

egyenlőtlenségek növekedésével, és a társadalom kettészakadásával, a szegénység 

terjedésével. 



 
 

 12	

 

I.2.2. Gazdasági körülmények 

A 21. században a gazdasági növekedés fő iránya a tudás alapú társadalom, amelyben a 

tudás gazdasági teljesítménnyé történő kibontakoztatása, átalakítása alapozza meg a 

fejlődést. A következő időszak gazdaságpolitikáját alapjaiban fogja meghatározni az új 

technológiai korszakhoz (automatizáció, robotizáció) történő 

alkalmazkodás módja. Ez fogja meghatározni a növekedési lehetőségeket, és a növekedés 

elősegítéséhez szükséges ágazati politikát, iparpolitikát. Megváltoztatja a foglalkoztatási 

körülményeket és a gazdasági szerkezetet, hatással lesz az oktatási, képzési rendszerünkre, 

és a nagy ellátórendszerek működésére. 

Magyarországon azonban az állam kivonulóban van azokról a területekről, ahol 

feladata lenne (oktatás, egészségügy, szociális ellátás) és benyomult oda, 

ahol nincs keresnivalója (piaci folyamatok, magánjogi ügyletek, kultúra, 

sport, média). Az állami tulajdon növelése nem járt haszonnal, de forrásokat vont el a 

humán szférától. A jövedelmi viszonyok átalakításával a társadalom egyes csoportjai 

közötti különbségek egyre gyorsuló ütemben növekedtek, amelyen az utóbbi időszak 

reálbér-növekedése sem változtatott érdemben. A fideszes világ a társadalom jelentős 

részének leszakadását és a lehetőségekből való kirekesztést hozta. A jogbiztonság 

csökkenésének különösen súlyos gazdasági következményei lehetnek, ha a Fidesz 

végrehajtja az igazságszolgáltatás ellen indított újabb támadását.  

Az EU-forrásokat rosszul használta fel a Fidesz, ami történelmi bűn. Jelenleg 

folyamatban van az Európai Unió következő hétéves költségvetési 

ciklusának előkészítése, amely jelentős hatást fog gyakorolni a magyar gazdaság 

teljesítőképességére is. A kiadások lehívásának feltételei várhatóan megváltoznak, és azok 

között hangsúlyosabb szerepet kap a jogállamiság (igazságszolgáltatás függetlensége) és a 

korrupció visszaszorítása. Magyarország a jelenlegi költségvetéshez képest – a 

bemutatott tervek alapján – kevesebb uniós forrást kaphat az agrárium és a 

kohézió támogatásának csökkentése miatt. Erre azonban Magyarország 

nincs felkészülve. 
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I.2.3. Politikai körülmények 

Az MSZP politikai mozgásterét érintő külső körülményekkel kapcsolatban szükséges 

áttekinteni a hazai és a külső folyamatokat is. 

Magyarországon a Fidesz egy vezérelvű, jobboldali, tekintélyuralmi, konzervatív, 

álkeresztény berendezkedést valósított meg, amelyben kiemelt hangsúlyt kap az 

álgondoskodás, a külső fenyegetésekkel szembeni biztonság látszata.  

A kormányzati propagandában továbbra is számolni kell a nacionalista-populista 

irány erősödésével, a politikai korrektség hiányával.  

A magyarországi körülményekkel kapcsolatban szinte biztosra vehető, hogy – amíg a 

Fidesznek nincs más politikai érdeke, addig – marad a jelenlegi torz, igazságtalan és 

egyenlőtlen feltételek mentén kialakított választási rendszer. Ez egyelőre maga után 

vonja az ellenzékhez sorolt pártok együttműködési kényszerét. 

A fideszes médiatúlsúly változására egyelőre ugyancsak nem számíthatunk: marad a 

közpénz-tízmilliárdokból finanszírozott, kormánypropagandát hirdető közmédia, és 

maradnak az ugyancsak közpénzből eltartott, fideszes oligarchák tulajdonában álló 

médiumok, vagyis új megoldásokat kell keresnünk az üzeneteink, akcióink eljuttatására. 

A harmadik fideszes kétharmad után a belpolitikai térkép az alábbiak szerint foglalható 

össze:  

• az ellenzéki szavazók enyhe többségben vannak a Fidesz szavazóival szemben; 

• egyes, országgyűlésbe nem jutott ellenzéki pártok éppen megszűnnek,  

• az LMP és a Jobbik ideológiailag megosztott, és belső feszültségekkel terhelt, 

• a DK – jelentős részben az MSZP-vel kötött megállapodásnak köszönhetően – 

bejutott az Országgyűlésbe, de politikai teljesítménye lényegében egyetlen 

személy köré szerveződik; 

• az MSZP képez egyedül ideológiailag egységes szervezetet, és a Párbeszéddel 

együtt erős parlamenti szövetséget.  

A Magyarországot körülvevő világban is jelentős változások zajlanak. Szembe kell néznünk 

azzal is, hogy a liberális politika válságát éli, és ez a vele sokáig együttműködő 

baloldalra is kártékonyan hatott. Ugyancsak határokon átívelő probléma a politikai 

korrektség háttérbe szorulása, a konfliktusok erőszakos úton történő egyre 
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gyakoribb megoldása pedig azt mutatja, hogy a második világháború óta felnőtt 

generációk tudatából kezdenek kikopni a legutóbbi világégés tapasztalatai. A gyorsan 

változó világban számos, egymással is kölcsönhatásban álló, jelentős konfliktus-kockázatot 

hordozó tényezőt kell figyelembe venni. Ezek: az éghajlatváltozás következményei, a 

migráció, a technológiai korszakváltás, a tőkekoncentráció növekedése. Ezek 

mind olyan körülmények, amelyekre a társadalmi igazságosságon alapuló értékrendünk 

segítségével képesek lehetünk helyes válaszokat adni. 

 

I.2.4. Technológiai körülmények 

Az MSZP politikai mozgásterét a fentieken kívül érdemben befolyásolják azok a szervezeti, 

technológiai folyamatok, amelyek az emberek, közösségek közötti információáramlást, 

vélemények eljuttatását érintik.  

Az egyre gyorsabban változó világunkban a személyes kapcsolatok a virtuális világ 

kialakulásával átalakulóban vannak. Szembe kell néznünk azzal, hogy a pártok, civil 

szervezetek és más közösségek létszáma csökkenhet, párhuzamosan azzal, hogy fizikai 

helyett egyre inkább virtuális közösségi terek jönnek létre. Ezért is kell élnünk azokkal 

az új kommunikációs lehetőségekkel, amelyeket a technológiai fejlődés lehetővé tesz 

számunkra. 

A technológiai korszakváltás, az automatizáció, robotizáció, a génmódosított 

élőlények megjelenése, a mesterséges intelligencia az élet egyre több területén fogja 

kifejteni a hatását, egyre nagyobb társadalmi, gazdasági változásokat fog beindítani. 

Pártunk politikájában fel kell mérnünk ezeket a lehetséges hatásokat, és ki kell dolgozunk a 

modern kor kihívásaihoz illeszkedő válaszokat. 
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II. POLITIKAI ÉS SZERVEZETI CÉLOK 

 

Ahogyan azt már korábban bemutattam, tisztában vagyok vele, hogy a helyzetünk nem 

egyszerű, rengeteg belső és külső nehézséggel kell szembenéznünk, sőt, azt is kijelenthetjük, 

hogy a jelenlegi helyzetünk nem hasonlítható egyetlen korábbi választás utáni állapothoz 

sem. De azt is bemutattam, hogy a helyzetünk nem reménytelen, sőt, valós esélyünk van 

arra, hogy a lehetőségeinkkel élve, erősségeinkre építve megerősítsük a pártunk szervezetét, 

tagságunk hitét, növeljük a politikánk hitelességét, és a kormányváltás motorjaként 

visszaadjuk egy igazságos Magyarország megteremtésének reményét a társadalomnak. 

Biztos vagyok abban, hogy együtt, közös erővel, fegyelmezett és kitartó munkával 

változtathatunk a sorsunkon. Nincs megírva, hogy az MSZP örökké működni fog – bár én 

ezért kívánok tenni –, mint ahogyan az sincs megírva, hogy meg kellene szűnnie, vagy más 

pártokkal össze kellene olvadnia. A jövőnkről csak mi, közösen tudunk dönteni.  

Hiszek a munkában: a kitartó, szisztematikus munkában. És hiszek a csapatmunkában. 

Hiszem, hogy kitartó, szisztematikus munkával stabilizálni és erősíteni tudjuk a pártunk 

szervezetét, népszerűségét, valamint, hogy helyben és országosan fel tudjuk készíteni az 

MSZP-t a 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati választásokra.  

Az alábbiakban bemutatom az MSZP-re vonatkozó hosszabb távú jövőképemet, valamint 

azokat a rövidebb távú célokat, amelyeket elnökként – a bizalmatokból és a segítségetekkel 

– a következő két évben el kívánok érni. Bemutatom, hogy az egyes célok eléréséhez mire 

van szükség, valamint azt, hogy a céljaink eléréséhez mit is kell tennünk. Nekünk, közösen. 
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II.1. Jövőkép 
Ha egy mondatban kell megfogalmaznom, hogy milyen kép alakuljon ki a következő 

években a pártunkról, akkor azt az alábbi módon tudom tenni: 

„AZ MSZP CSELEKVŐKÉPES, A BALOLDALI ÉRTÉKEKET HITELESEN 

KÉPVISELŐ NÉPPÁRT, AMELY REMÉNYT AD A TÁRSADALOM SZÁMÁRA, ÉS 

AMELY A NER LEVÁLTÁSÁNAK A MOTORJA.” 

Olyan MSZP-t akarok, amely következetesen képviseli a baloldali, szociáldemokrata 

értékeket, amely hisz az igazságosságban, a szolidaritásban, az 

esélyegyenlőségben és az egységesülő nemzetben. Amely fel tudja készíteni a 

társadalom tagjait a 21. századi kihívásokra, a versenyre, amely humanista, az embert 

helyezi a politikája középpontjába. Amelynek célja a bezárt és bezáródó társadalmi 

felemelkedési csatornák megnyitása, a társadalmi mobilitás elősegítése – elsősorban 

a közszolgáltatások minőségének javításával és az ahhoz való egyenlő esélyű hozzáféréssel –, 

a lemaradók, leszakadók pozitív diszkriminációjával együtt. Amely újra fogalmazza az 

állam funkcióit és feladatait a szociális biztonság erősítése érdekében, hiszen a 21. 

században minden embernek joga, hogy hozzáférjen az emberi méltóság megóvásához 

szükséges alapvető szolgáltatásokhoz. Amely a magas szintű, mindenki számára 

elérhető egészségügyi ellátással és oktatással csökkenti a társadalom szétszakadását, 

az egyenlőtlenségeket, és képessé teszi a jövő generációkat a változásra, a megváltozott 

körülményekhez való alkalmazkodásra. Amely kiemelt figyelmet fordít a tudásra és az 

innovációra. Leegyszerűsítve: olyan MSZP-t akarok, amelynek a politikája arra irányul, 

hogy képes legyen az egyéni hátrányokat társadalmi szolidaritással ellensúlyozni, és képessé 

tegyen mindenkit a versenyben való sikeres részvételre. 

Olyan MSZP-t akarok, amely valódi közösségként működik, amely az együttesen 

kialakított stratégiát, közösen elfogadott szabályokat következetesen hajtja végre, 

amelyben működik a csapatszellem és az egymás iránti szolidaritás. 

Olyan MSZP-t akarok, amely cselekvőképes közösséget alkot, és ennek keretében 

valódi értékközösségként, szervezetten, egységesen és aktív kezdeményezésekkel lép fel a 

kitűzött célok elérése érdekében.  
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Olyan MSZP-t akarok, amely reményt ad azzal, hogy védelmet biztosít a hatalom 

üldözöttjeinek, segítséget ad a hozzá fordulóknak, gondoskodik a rászorulókról, és amely 

mindazokat képviseli, akik többet érdemelnek, de kevesebbet kapnak annál, mint ami 

jelenleg jut nekik. 

Olyan MSZP-t akarok, amely egy kormányváltás motorja lehet azzal, hogy 

kérlelhetetlen bírálója az orbáni hatalomnak, és az emberek valódi problémáira kínál 

valódi megoldásokat. 

Olyan MSZP-t akarok, amely elsősorban nem a médiaszereplések miatt országos párt, 

hanem a szervezeti jelenléte miatt. Ez utóbbi meghozza az előbbit is. 

A fenti célok eléréséhez elsősorban őszinte beszédre, hitre és hitelességre, kitartó és 

szisztematikus munkára, tartalmi nyitottságra és erős közösségre van szükség.  

 

II.2. A következő két évben elérendő célok, megoldandó feladatok 
A következő elnökségnek a következő két évben meg kell oldania, hogy amellett, hogy 

készülünk az európai parlamenti, majd az önkormányzati választásokra, magunkkal 

foglalkozzunk: helyi szervezeteinkkel, tagjainkkal, szimpatizánsainkkal. Újra kell 

kezdenünk az alulról építkezést, meg kell erősítenünk a szervezeteinket, hátországunkat, 

szélesítenünk kell a választói bázisunkat. Erőforrásainkat a helyi közösségek fenntartására, 

bővítésére és közösségeink hálózatba szervezésére kell felhasználnunk.  

Az európai parlamenti választás és az önkormányzati választások számunkra lehetőséget 

jelentenek. Ha az önkormányzatokban újra nő a súlyunk, tudunk tovább építkezni. Ehhez 

azonban minden településen olyan együttműködéseket kell kialakítani, amely a legnagyobb 

esélyt kínálja a győzelemre. Elengedhetetlen, hogy pártunk a települések többségében 

legyen jelen, és vállaljon aktív szerepet a helyi közélet alakításában. 

A következő két évben az elnökségnek számos intézkedést meg kell tennie a meglévő 

problémáink megoldása, és a fentebb ismertetett jövőkép elérése felé, vagyis, hogy az 

emberek úgy tekintsenek az MSZP-re, mint arra a pártra, amely cselekvőképes, hitelesen 

képviseli a baloldali értékeket, közösségként működik, a NER leváltásán dolgozik, és 

reményt ad a társadalom számára egy jobb, igazságos ország megteremtéséhez. 
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Az alábbiakban a megoldandó politikai-társadalmi problémákra adandó 

válaszjavaslataimat, valamint az MSZP szervezeti megerősítése, társadalmi 

beágyazottságának növelése érdekében teendő intézkedésekre vonatkozó javaslataimat 

mutatom be. 

 

II.2.1. Politikai, társadalmi célok 

Tény, hogy a baloldal mind Európa más országaiban, mind Magyarországon nehéz 

helyzetbe került.  

Az MSZP számára nehézséget okoz, hogy a társadalom többségének szemében kialakult 

hitelvesztés, az üzeneteinkkel szembeni érdektelenség, a társadalom többsége bizalmának 

elvesztése, a csökkenő számú és egyre idősödő tagság és támogatói kör, a megszűnő 

hagyományos közösségek, a tájékozatlanság, a politikától és az aktív politizálástól történő 

elfordulás. Ugyancsak probléma a társadalom jelentős része esetében az orbáni világgal és 

berendezkedéssel kapcsolatos megalkuvás, belesimulás, amelyet a hatalomnak az élet 

minden területén érvényesítő túlereje kényszerít ki. A társadalom jelentős része inkább él 

elviselhető elnyomásban, és tesz különböző engedményeket, semhogy vállalja a hatalommal 

szembeni egyenlőtlen küzdelmet. 

A következő elnökségnek ezért a következő két évre célként kell kitűznie, hogy az MSZP 

újra egységes, nyitott, a társadalom többségét képviselő baloldali néppárttá váljon. Olyan 

közösséget kell létrehozni, amely érti és érzi a társadalmi igényeket, és képes 

azokra megfelelő válaszokat adni. Ezek azok a célok, amelyekkel segíteni lehet a 

hosszabb távra szóló jövőkép megvalósítását, és amelyek a soron következő választásokon 

nagyobb sikerekhez vezethetnek. 

 

II.2.2. Szervezeti célok 

Az MSZP belső, szervezeti problémákkal terhelt, amellyel a következő elnökségnek komoly 

feladata lesz. Pártunk problémái jelentős részben az elmúlt 10 évben tapasztalt 

sikertelenségre, részben az anyagi erőforrások mértékének csökkenésére, részben a rossz 

vezetési döntésekre, a következetlen működésre vezethetők vissza.  

Ezek eredményezik a nem hatékony erőforrás-felhasználást, a szellemi háttér leépülését, a 

párt vidékről való kiszorulását, a tagság elkeseredettségét, az apátiát, az 
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eredménytelenséget. Mindez maga után vonja a belső megosztottságot, az egymás iránti 

bizalmatlanságot, a kibeszéléseket, és a párt tagságának egyre gyakrabban történő 

mellőzését a közös ügyeink megvitatásából. 

Az évek óta tartó káros folyamatok megállítása tehát alapvető érdekünk, hiszen mi 

mindannyian hatékony, motivált, összetartó közösség részeként akarunk élni, 

amelynek a munkáját jól szervezett szakmai, tudományos háttér segíti. Ez 

biztosíthatja a közösségünk szellemi hátterének megerősítését, és új emberek, új 

gondolatok bevonását. 

Kitartó, szisztematikus munkára van szükség, amellyel stabilizálni és erősíteni 

tudjuk a pártunk szervezetét, népszerűségét, valamint, hogy helyben és országosan fel 

tudjuk készíteni az MSZP-t a 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati 

választásokra.  

 

II.2.3. Feladatok 

Mit kell tennünk? Ahhoz, hogy a fenti célokat elérése felé induljunk, szükséges az alábbi, 

egymással szorosan összefüggő, részben egymásra épülő szervezeti és politikai intézkedések 

megtétele. 

1. Elengedhetetlen a múlttal való szembenézés, és az erről szóló őszinte beszéd. 

Mert egy baloldali, szociáldemokrata értékrendet valló párt nem függesztheti fel a 

korábban általa bevezetett jóléti intézkedéseket, nem léphet fel a bankok és más 

multinacionális cégek védelmében a rájuk kivetni tervezett vagy kivetett adó miatt. 

Mindez érdemben erősítheti az MSZP jövőbeni kommunikációjának, üzeneteinek 

hitelességét is a társadalom szemében. Hiszen, hogyan beszélhetnénk jelenről és 

jövőről hitelesen, ha a múltról sem beszélünk őszintén? Azt várhatjuk el mástól, 

amit mi is megteszünk, éppen ezért szükséges még idén elvégezni párton 

belül ezt az értékelő munkát, és tiszta lappal indítani a jövőt. 

2. Előbb mérj, azután vágj! Nem szabad lebecsülni a kutató, elemző munkát. 

Mindennek az alapja, hogy ismerjük a társadalmi igényeket és az üzeneteinket az 

alapján fogalmazzuk meg. Nélkülözhetetlen a szociálpszichológia tudományának 

professzionális alkalmazása a működésünkben.  
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3. A társadalmi többséget kell képviselnünk! Azokat az embereket kell 

képviselnünk, akik többet érdemelnek, de kevesebbet kapnak annál, 

mint ami jelenleg jut nekik: akiknek a családjukkal, a társadalommal szembeni 

teljesítményét az érdemeikhez képest kevésbé ismeri el az állam, a jelenlegi 

hatalom. Rá kell ébresztenünk azokat az embereket, akik most a Fideszre 

szavaztak, hogy a félelemkeltés nem válasz a mindennapi problémáikra, nem teremt 

megélhetési biztonságot. Mi nekik akarunk segíteni. 

4. Valós, a társadalmi elvárásokhoz, szükségletekhez igazodó problémákkal kell 

foglalkoznunk, és azokra kell megoldást adni (pl.: lakhatási válság, elvándorlás). 

Következetesen fel kell lépni a jelenlegi kasztrendszer ellen, fel kell lépni a 

tehetség elnyomása ellen, fel kell lépni a társadalmi különbségek 

növekedése ellen. Ki kell dolgoznunk, hogy milyen a modern 

nemzetfelfogás, és miként működik harmóniában, de egymástól egyértelműen 

elválasztva az állam és az egyház. Szintén ki kell alakítanunk az álláspontunkat az 

Európai Unió következő költségvetésével kapcsolatban. 

5. Egységet, következetességet és fegyelmet a kommunikációban! 

Elengedhetetlen, hogy egységes és fegyelmezett kommunikációt 

valósítsunk meg. A központi üzeneteinket az ország minden pontjára el kell 

juttatnunk, és emellett helyi szinten is tudnunk kell kommunikálni azokat a 

témákat, amelyek az ott élőket a leginkább foglalkoztatják. E kettő 

kombinációjával már rövid távon is látványos eredményeket érhetünk el, és 

növelhetjük pártunk tagjainak aktivitását. Az önkormányzati választásokra 

készülve különösen fontos, hogy helyi ügyekben az önkormányzati 

képviselőink minél többször szólaljanak meg. Sokkal tudatosabban kell 

használnunk a közösségi médiát, és emellett folyamatos képzési lehetőséget 

biztosítunk a nyilatkozók számára. 

6. Újra kell értelmeznünk társadalmi kapcsolatainkat! Kezdeményezőnek 

kell lennünk, egyenrangú félként, partnerként támogatni kell a társadalmi 

mozgalmak, szervezetek programjait. Ennek érdekében a kapcsolatok kialakítása és 

gondozása szempontjából nagyobb szerepet kell kapnia a civil 

szervezetekkel, szakszervezetekkel történő párbeszédnek, több 
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javaslatot kell velük közösen kidolgoznunk és képviselnünk. 

Folyamatos konzultációt kell folytatnunk a gazdasági élet szereplőivel, és 

gondoznunk kell az egyházak képviselőivel, a helyi kisebbségekkel 

fenntartott kapcsolatainkat. A médiával fenntartott kapcsolat folyamatos 

ápolása elengedhetetlen, de tisztában kell lennünk azzal, hogy nem ez az egyetlen út 

a választópolgárokhoz. A személyes jelenlét, a személyes kapcsolatok, a közéleti 

klubok, konferenciák, helyi rendezvények szervezése, ezeken az aktív 

jelenlét legalább ennyire fontos.  

7. Szolgáltató MSZP-t hozunk létre. A társadalmi helyi igényeknek megfelelő 

területeken, ügyekben segítséget kell nyújtanunk. Ennek a formája lehet képzésbeli, 

egészségügyi vagy akár jogi segítségnyújtás. 

8. Támogatni kell a Societast közösségi, képzési, szabadidős programjainak 

megvalósításában. Ne hagyjuk elsorvadni a meglévő hagyományainkat! Nincs erős 

párt utánpótlás nélkül! Lehet, hogy nem vesznek körbe minket fiatalok ezrei, de 

akik itt vannak, velünk vannak, azokat segítenünk kell, hogy egyszer képesek 

legyenek átvenni a stafétát. Nyitnunk kell a fiatalabb generációk felé! 

9. Létre kell hozni az ellenzéki kerekasztalokat, a szabadság kis 

közösségeit, hogy az az önkormányzati választásokon elvezessen minél több 

település NER-mentesítéséhez. Ehhez azonban minden településen olyan helyi 

együttműködéseket kell kialakítani, amely a leginkább győzelmi esélyes 

forgatókönyvet hordozza. Pártunk viszont mindenhol legyen motorja, erős bázisa 

ezeknek az együttműködéseknek. 

10. A helyi közösségeknek nagyobb, szélesebb mozgásteret, döntési 

szabadságot kell hagyni a helyi együttműködések minél eredményesebb 

kialakítása érdekében. Én arra készülök, hogy ami nem sikerült 2018 tavaszán, 

sikerülni fog 2019-ben. Hitem szerint a helyi önkormányzati választásokon, az 

ellenzéki pártok, civilek, lokálpatrióták és magánszemélyek együttműködésével sok 

települést ki tudunk szabadítani a Fidesz-fogságból. Széles körű autonómia 

megadása mellett, először azokat a szervezeteket kell kiemelten támogatni, amelyek 

érdemi együttműködést tudnak kialakítani az önkormányzati választásokra, 
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következő lépésben azoknak a szervezeteknek a segítése, akik valamilyen okból ezt 

nem tudták összehozni. 

11. A parlamenti munkában az ellenőrzési funkcióra helyezzük a hangsúlyt, 

kihasználjuk annak nyilvánosságát. 

12. A parlamenti ellenzéki pártokkal fokozott együttműködésre kell törekednünk: 

lehetőség szerint egyeztetnünk kell álláspontunkat, és közös politikai akciókat kell 

végrehajtanunk. Szolidárisnak kell lennünk az „utcai” politikusokkal, és 

együttműködést kell kialakítanunk velük. Arra kell törekednünk, hogy kölcsönös 

védelmet biztosítsunk egymásnak a kormányzati támadásokkal szemben. 

13. Ki kell dolgozni a párt új működési modelljét, amely magában foglalja az új 

szervezeti struktúrát, a párton belüli intézmények szerepét, hatáskörét, az új 

döntési mechanizmust, a választások új rendjét, a teljesítménymérés, az ellenőrzés 

és a beszámoltatás, a visszahívás új rendszerét, és amely egyúttal garanciája a 

hatékonyabb működésnek is.  

14. Újjá kell szerveznünk azt a szellemi, szakértői háttérbázist, amely 

megalapozhatja egy kormányváltás szakpolitikai hátterét.  

15. Az MSZP-n belül szükséges egy professzionális központi és regionális 

apparátus működtetése: a politikai tervező, kommunikációs és szervező 

munkát a párt, a frakció és a Táncsics Alapítvány anyagi és személyi bázisán lehet 

biztosítani. 

16. Regionális és helyi szinten fel kell mérnünk a társadalmi igényeket, majd az igények 

és a lehetőségek pontos számbavételével ki kell alakítani a politizálás 

eszköztárát. 

17. Valódi közösség létrehozására van szükség, amelyhez  

• szükség van közösen elfogadott szabályokra, ehhez pedig az kell, hogy a 

szabályok kialakításában minél többen tudjanak részt venni, 

• szükség van a pártunk tagjaival való szorosabb és rendszeresebb 

kapcsolattartásra, javaslataik, észrevételeik figyelembe vételére, 

• a párton belüli információ-áramláson javítanunk kell. 
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18. Élnünk kell a nagy tapasztalattal rendelkező politikustársaink tudásában, 

kapcsolatrendszerében rejlő lehetőségeinkkel. Ennek a mellőzése ostobaság lenne. 

Ők azok, akik sokat tettek a pártunk korábbi sikereiért, és a nehezebb időkben sem 

fordultak el a közösségünktől. Tanuljunk tőlük! 

 

II.2.4. A program megvalósításának első lépései 

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” – tartja a mondás. Minél előbb elkezdünk 

dolgozni, annál előbb lesz eredménye. Az alábbiakban a programom megvalósításának 

2018. szeptember 30-ig megteendő első lépéseit, a szükséges azonnali teendőket mutatom 

be: 

1. a lehetséges szellemi, szakmai háttérbázis újjászervezésében résztvevő 

személyek felkérése, valamint kutató és elemző műhely létrehozása a 

társadalmi igények pontos felmérése és a társadalomban zajló folyamatok 

értelmezése érdekében; 

2. helyi igényfelmérés, közös tervezés a szolgáltató hálózat kialakítása 

érdekében; 

3. ellenzéki kerekasztalok létrehozásának és az együttműködés kereteinek 

kialakítása helyi, megyei és országos szinten;  

4. az elnökség és az országgyűlési képviselőcsoport működésének 

összehangolása, a helyi szervezetekkel történő rendszeres, aktív kapcsolattartás 

rendszerének kidolgozása; 

5. új szervezeti működési modell kialakítása: helyi, megyei, regionális és 

országos szinten; 

6. szervezetfejlesztési műhely létrehozása az MSZP szervezeti működésének 

korszerűsítése érdekében; 

7. kommunikációs műhely fejlesztése az üzenetek egységes, hatékony és 

fegyelmezett közvetítése érdekében; 

8. finanszírozási rendszer átalakítása a hatékonyabb működés biztosítása 

érdekében. A finanszírozási rendszer középpontjában a teljesítmény áll; 
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9. az európai parlamenti választásra való felkészülés megkezdése keretében 

a kampánystratégia kidolgozása, a kampány személyi és tárgyi feltételeinek 

áttekintése;  

10. az önkormányzati választásokra történő felkészülés érdekében 

javaslattétel a választmány számára az önkormányzati választásokon 

induló jelöltek kiválasztásának elveire. Az országgyűlési választások 

bebizonyították, hogy a választók többsége változást akar, és bebizonyították azt is, 

hogy közös jelöltekkel le lehet győzni a Fidesz jelöltjeit. A cél továbbra is az, hogy a 

Fidesz-ellenes erők egységesen tudjanak fellépni a kormánypárt által támogatott 

jelöltekkel szemben. A kormánypártok által támogatott jelöltek önkormányzati 

választásokon történő legyőzésére alkalmas ellenzéki jelöltek kiválasztásához 

ugyanakkor elengedhetetlen a helyi sajátosságok, adottságok, körülmények 

figyelembe vétele. Ezen körülményeket természetszerűen az MSZP helyi szervezetei 

tudják leginkább figyelembe venni, ezért szükséges, hogy az MSZP támogatásával 

induló önkormányzati képviselőjelöltek, illetve polgármester-jelöltek 

kiválasztásáról helyben szülessenek meg a döntések. A kiválasztás során hangsúlyt 

kell fektetni arra, hogy a jelölt a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a 

szolidaritás értékeit magáénak vallja, elérendő célként tekintsen a szegénység és az 

elmaradottság felszámolására, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, életútja 

alapján rendelkezzen a helyi közösség megbecsülésével, szélsőséges nézeteket ne 

képviseljen. 

A kongresszus által megválasztott új elnökségnek egy hónapon belül el kell fogadni a 

következő évi cselekvési tervet, ki kell jelölni az egyes területek felelőseit, meg kell 

határozni e felelősök feladat- és hatásköreit. A megyei és helyi vezetőkkel történő 

egyeztetés után el kell kezdeni a helyi cselekvési programok kidolgozását. 

Akkor leszünk sikeresek, ha képesek leszünk összehangoltan, egymást 

támogatva cselekedni! 
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III. ÉLETÚT, KOMPETENCIÁK, EREDMÉNYEK 

42 éves vagyok, két gyermek édesapja. Jogász, európajogi szakjogász és közgazdász 

diplomákkal rendelkezem. 2004 óta saját ügyvédi irodám van Pécsett, jelenleg 

szüneteltetem ügyvédi tevékenységemet. 

1992-ben léptem be a Magyar Szocialista Párt pécsi szervezetébe. Az elmúlt 26 évben 

alaposan megismertem a pártunk belső viszonyait, részese voltam nagy közös sikereknek és 

közös kudarcoknak. Már 16 évesen részt vettem az ifjúsági mozgalomban. Pécsett a 

szülővárosomban ifjúsági kerekasztalt szerveztem, ifjúsági tanácsadó iroda kialakításában 

vettem részt. 2002-ben önkormányzati képviselővé választottak, egészen 2014-ig dolgoztam 

a helyi testületben. Rövid ideig, 2006-2007-ig országgyűlési képviselő is voltam. 2006-2009-

ig Pécs város alpolgármestereként komoly közigazgatási és szervezetirányítási 

tapasztalatokra tettem szert. 

2014-től a bizalmatokból országgyűlési képviselő lettem. Felelősségi körömbe tartozik a 

pécsi, a békéscsabai, az orosházi és a gyulai választókerület munkájának segítése, szervezése. 

Rendszeresen tartok fogadóórákat, sajtótájékoztatókat, veszek részt helyi rendezvényeken, 

eseményeken, számos alkalommal tettem szóvá a helyi ügyeket a Parlamentben. 

Országgyűlési munkám során a feladatkörömbe tartozó ügyeket és feladatokat mindig 

szakmailag megalapozottan, kitartó, sokszor hónapokig – egyes esetekben akár évekig – 

tartó sziszifuszi munkával előkészített módon képviseltem és végeztem el. Ebben komoly 

szakértői csapat segített.  

Az elmúlt négy évben több száz közérdekű adatigénylési eljárást indítottam, amelyek 

szinte kivétel nélkül sikeresek voltak. Több, jelentős, államilag szervezett korrupciós ügyet 

tártam fel, amelyekben bemutattam a választóknak, hogyan működik az orbáni világ, 

hogyan veszíti el közvagyon jellegét az adófizetők pénze. Ilyen volt a MET gázoffshore 

ügye, ilyen volt az MNB-alapítványok ügye, illetve a Posta irányítása részleges 

pivatizálásának leleplezése, vagy a Jeremie-alapok működésével kapcsolatos visszásságok 

bemutatása. 

2016 nyara óta irányítom az Országgyűlési Képviselőcsoportot, és április óta koordinálom 

az MSZP-Párbeszéd Frakciószövetség munkáját. Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt két 

évben az országgyűlési képviselőcsoportunk fegyelmezett és összehangolt fellépésével 
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számos, kétharmados többséget igénylő, a társadalom többségének érdekeivel szembemenő 

törvénymódosítás elfogadásának megakadályozásához járult hozzá. Képviselőtársaim 

intenzív munkájának köszönhetően derülhetett fény az Elios-ügyre, a kereskedőházak 

pénznyelőire, a letelepedési kötvények értékesítésének botrányos körülményeire, vagy 

éppen a déli határkerítés építése körüli mutyikra. A képviselőcsoportunk munkájának 

sikere, hogy a kistelepülési polgármesterek fizetése a kormány javaslatánál nagyobb 

mértékben emelkedett. Képviselőtársaimmal felvállaltuk és a rendelkezésünkre álló 

eszközökkel intenzíven képviseltük a fideszes brókerbotrányok (Quaestor, Buda-Cash, 

Hungária Értékpapír Zrt.) károsultjainak, valamint az adósságcsapdából kilábalni képtelen 

családok érdekeit. 

Mindig az motivált, hogy erősítsem az MSZP hitelességét, következetes szembenállását a 

fideszes világgal, a fideszes elittel. Ezeket az eredményeket nem értem volna el, ha nem 

állnak mellettem képviselőtársaim és a frakciót, pártot segítő szakértők, munkatársak.  

Meggyőződésem, hogy aki erős baloldalt akar, aki erős baloldali demokrata szövetséget 

akar, az erős MSZP-t épít. Elnökként én erre vállalkozom. Ezt a vállalást azonban nem 

egyedül teszem. Hiszek a csapatmunkában, az országgyűlési képviselőcsoportunkat is ennek 

szellemében vezettem és vezetem. Sokan vagyunk a pártunkban, akik erős, baloldali, 

egységes, szervezett MSZP-ben hiszünk, amely együttműködő, nyitott és képes egy 

baloldali demokrata szövetség létrehozására.  

Ezúton kötelezettséget és felelősséget vállalok arra vonatkozóan, hogy egyéni céljaimat a 

párt szervezeti és politikai céljainak megfelelően tűzöm ki, és hajtom végre. 
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