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A huszonegyedik századra a politika megváltozott – nemcsak  
Magyarországon, hanem az egész világon. Ma már csak az  
tud sikeres lenni, aki érti ezeket a változásokat.

A politika egyetlen kattintásra került az otthonunktól. Magyarországon  
mégis milliók fordulnak el a közügyektől, mert nap mint nap tapasztalják, 
hogy a politika nem őket képviseli, hanem uralkodni akar felettük. 

Nekünk vissza kell adnunk a képviselet eredeti értelmét. Nemcsak arra  
a kérdésre kell választ adnunk, hogyan képzeljük el a demokrácia jövőjét,  
hogyan indítsuk be a gazdaság fenntartható növekedését, és hogyan  
számoljuk fel az egyre növekvő szegénységet, hanem arra is, hogyan  
adjuk vissza a reményt millióknak, akik már nem hisznek Magyarországban. 

Én hiszek Magyarországban. 

Hiszek abban, hogy helyre tudjuk tenni a dolgainkat. Hogy képesek vagyunk 
olyan politikát csinálni, ami nem az emberek feletti uralkodásról, hanem  
a segítségnyújtásról szól. Több munkahelyet, biztos és kiszámítható jövőt, 
fenntartható fejlődést, a szegények felemelését és egy olyan Magyarországot 
tudunk együtt építeni, ami Európából nézve is vonzó. 

Ez a pályázat nem kormányprogram, hanem a kormányzásig vezető útról szól. 
Elvekről, tervekről, lépésekről. Aki ugyanis egy új országot akar építeni, annak 
tudnia kell azt is, hogyan jutunk el az irányításig. Ehhez kérem mindenki  
segítségét, aki egy szabad és összetartó országban szeretne élni.  
Az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll, aki Magyarországért akar dolgozni. 
Tartsatok velem. Tegyük helyre együtt a dolgokat!

Magyarország, 2016. május 25.

Molnár Gyula
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TEGYÜK HELYrE A DoLGoKAT!
A 2018-as választás sorsdöntő lesz Magyarország életében. Arról fog dönteni, 
vajon meg tudjuk-e állítani azt a lecsúszást, amelynek következtében hazánk 
közép-európai ország helyett lassan kelet-európai országgá válik. Arról fog dön-
teni, vajon vissza tudunk-e térni arra a helyes útra, arra a fejlődő, igazságosságot 
ígérő, reménnyel teli útra, amelyen kormányoktól függetlenül Magyarország a 
milleniumig haladt. Tudom, hogy a Magyar Szocialista Párt olyan meghatározó 
erő, közösség, amely nélkül ezt a harcot nem lehet sikerrel megvívni. 

Azonban a sikerhez komolyan magunkba kell néznünk, és választ kell találnunk 
arra a kérdésre, kik is vagyunk valójában, kik akarunk lenni? 2016-ban ez a kér-
dés nem válaszolható meg annyival, hogy szocialisták, baloldaliak vagyunk. 
A régi definíciók, választóvonalak elmosódtak, és hívószóként sem működnek 
olyan hatékonyan, mint azelőtt. Sőt, kijelenthetjük, hogy a klasszikus, múlt szá-
zadi, vegytiszta bal- vagy jobboldaliság merev rendszerei a 21. század kihívásaira 
csak veszélyes és fenntarthatatlan válaszokat tudnak adni. Ha ehhez hozzádjuk 
a tényt, hogy a Fidesz és a hozzá hasonló jobboldali-populista pártok hogyan 
„gyarmatosítják” a hagyományosan baloldali témákat, joggal érezhetjük, hogy 
kihúzták a szőnyeget a lábunk alól. Mégis, én azt mondom, ezt a helyzetet nem 
szabad tragédiaként megélnünk. Sőt, én óriási lehetőséget látok benne. Ez a 
gondolatsor erről a lehetőségről szól.

MoDErn BALoLDALISÁG

A válság, a padló elérése mindig új lehetőséget is hordoz magában. Lehetősé-
get, hogy újradefiniáljuk magunkat. Lehetőséget, hogy egy kicsit visszatérjünk 
az alapokhoz, és megtaláljuk azokat az egyszerű elveket, építőkockákat, amelyek 
baloldalivá tesznek minket. Lehetőséget, hogy megalkossuk a modern magyar 
baloldaliságot, amely egyszerű, emberi, közérthető. 

A modern baloldaliság nem bonyolult filozófiai vagy gazdasági rendszer, hanem 
a legalapvetőbb emberi értékek, alapelvek felvállalása. A baloldali ember hisz 
az igazságosságban, a demokráciában, az együttérzésben. A modern balolda-
li ember hisz abban, hogy mindenkinek lehet, kell és tudunk segíteni. Modern 
baloldaliként hiszünk benne, hogy senkit sem hagyhatunk hátra. Hiszünk a lehe-
tőségben: hogy lehetőséget kell adni a kiemelkedésre, teret kell adni a vállalko-
zó szellemnek, és nem pedig megfojtani azt. Hisszük, hogy a sikerhez a tanulás 
és a kemény munka vezet, nem a rokoni, szomszédsági kapcsolatok. Hisszük, 
hogy a siker felelősséggel jár, hogy az erősebb vállaknak nagyobb terheket kell 
cipelniük. Hiszünk abban, hogy nincs tévedhetetlen ember, ahogy nem lehet 
mindenható az állam sem. Hisszük, hogy minden ember egyenlő. Hisszük, hogy 
minden család egyenlő, akárhány tagja van, akárhány gyermeket vállal. Hisszük, 
hogy a család az, amely annak tartja magát, nem az, amelyet az állam elfogad. 
Hisszük, hogy az állam van az emberekért, nem pedig fordítva. Hisszük, hogy a 
vezetés szolgálat, nem pedig uralom az emberek felett. 

Egyszerre hiszünk Deák Ferenc nyitottságában, Göncz Árpád emberségében és 
Horn Gyula pragmatizmusában. Ha ezekre az egyszerű alapelvekre építjük po-
litikánkat, az MSZP újra érthető, hiteles, vonzó alternatívát tud kínálni a magyar 
embereknek. Olyan alternatívát, amely nem csak azzal határozza meg magát, 
hogy mi ellen, hanem azzal is, hogy miért létezik.
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A KÖZÖS CÉLoK
Ahogy egy család, úgy egy ország életében is fontosak a közös célok. Egy új 
ház, egy autó, a gyerekek iskoláztatása. A közös célok meghatározzák életün-
ket, fókuszt adnak, fontossági sorrendet állítanak, a helyes irányba terelnek 
minket. Lassan a múlt ködébe vész, de a modern Magyarország életét is meg-
határozták ezek a közös célok: demokráciát akartunk. Kiharcoltuk. Piacgazda-
ságra, sajtószabadságra vágytunk. Megteremtettük. Csatlakozás az EU-hoz? 
Sikerült. Kormányokon, miniszterelnökökön, jó és rossz döntések, viták tömkele-
gén át a közös célok összetartottak minket, és bárhol is álltunk a politikai palet-
tán, a nap végén tudtuk, hogy jó irányba haladunk. 

Aztán valamikor, valahol, talán másfél évtizeddel ezelőtt eltűntek ezek a célok. 
És a célok elvesztésével együtt lassan, csendben, választásról választásra, tör-
vényről törvényre, hektárról hektárra azokat az eredményeket is kezdjük elveszí-
teni – a demokráciát, a sajtó szabadságát, a szabad, tisztességes versenyt, a 
bíróságok függetlenségét -, amelyekért annyit küzdöttünk. Az első, egyértelmű 
és kikerülhetetlen feladatunk, hogy ezeket a demokratikus vívmányokat közö-
sen helyreállítsuk, és Európa páriái helyett ismét megbecsült, szeretett tagjai 
legyünk a demokratikus államok közösségének. 

A világ azonban 2016-ra megváltozott. Nem érdemes és nem is lehet visz-
szatérni a rendszerváltás és a fideszes demokráciarombolás közötti időszak 
viszonylagos békéjéhez. Ennél ma többre van szükség. A modern baloldaliság 
nemcsak olyan évszázados problémákra tud választ adni, mint a szegénység 
kérdése, az oktatás vagy az egészségügy, hanem olyan globális problémákra 
is van válasza, mint a klímaváltozás, a közösségi gazdaság. Tudjuk, hogy 2016-
ban nemcsak írni és olvasni, de programozni is meg kell tanítani a gyerekeket. 
És pontosan tisztában vagyunk azzal is, hogy valódi fejlődést csak nyugati 
szövetségben, az Európai – és nem az eurázsiai – Unió megbecsült tagjaként 
érhetünk el. Emellett azonban meg kell találnunk, ki kell jelölnünk azokat a 
valódi, emberközeli, akár „földhözragadt” célokat, álmokat is, amelyek minden-
napi életünket, a jövő magyar hétköznapjait leginkább meghatározzák. 

Az MSZP régen nem álmodik. Félünk, hogy túl nagyot mondunk. Hogy irreá-
lisnak hangzunk. Hogy teljesíthetetlen célokat jelölünk ki. De mégis mernünk 
kell álmodni. Mernünk kell optimistának lenni, mert mindannyiunkat ez visz 
előre. Ez ad hitet az embereknek, ez tölti fel őket energiával, és ez vonzza majd 
őket a szavazófülkékbe. Persze nem mindegy, miről is beszélünk. Egyértelmű-
vé kell tennünk, hogy a mi álmaink az emberek álmai is egyben. Amíg a Fidesz 
és Orbán Viktor csillogó palotákról álmodik, mi csillogó kórtermekről. Amíg ők 
a következő milliárdjukról, mi tisztességes, méltó orvosi, tanári, nővéri fizeté-
sekről. Amíg ők stadionokat álmodnak minden faluba, mi csatornákat, utakat, 
tantermeket álmodunk. Akik ma kormányozzák az országot, azok nem akarnak 
javítani az emberek helyzetén. Én akarok, és együtt el is érjük közös céljainkat.
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MonDJuK KI:
…nem nyugszunk addig, amíg ezeket a közös célokat,  
álmokat meg nem valósítjuk. Radikálisan, szigorúan,  
tántoríthatatlanul ragaszkodunk hozzájuk, és mindent,  
embert, költségvetést, energiát ennek rendelünk alá.

…nem nyugszunk addig, amíg a gyógyulásnak és tanulásnak 
méltó körülményeket nem teremtük mindenütt az országban.

…nem nyugszunk addig, amíg az ország minden pontján  
fel nem számoljuk az éhezést, az extrém szegénységet,  
a kilátástalanságot.

…nem nyugszunk addig, amíg a demokrácia  
alapintézményeit helyre nem állítjuk.

…nem új arisztokráciát és új földesurakat akarunk, hanem  
új orvosokat, megbecsült nővéreket, motivált tanárokat és 
boldog gyerekeket.

…nem uralkodni akarunk az embereken, hanem kormányozni 
az országot Nyugat felé, a demokrácia, a biztonság felé.

…nem a keleti diktatúrákat és nem Azerbajdzsánt, hanem  
a Nyugatot és az innovatív, élhető Észtországot állítjuk  
példaként Magyarország elé.

…nem bársonyszékeket és pozíciókat akarunk, hanem egy 
olyan országot működtetni, amelyben lehetősége van  
mindenkinek a felemelkedésre, függetlenül attól, hogy egy 
budai villába születik vagy a faluvégi cigánysorra.
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A nYITÁS PoLITIKÁJA

A világot azonban nem tudjuk egyedül megváltani. Akár örülünk neki, 
akár nem, partnerekre, barátokra, szövetségesekre van szükségünk. 
Csak együtt sikerülhet a nagy cél, az Orbán-rezsim 2018-as leváltása, 
az új, jobb Magyarország felépítése. Ehhez az MSZP-nek nyitottnak, 
nyitottabbnak kell lennie. Ahogy persze másoknak is. És ahhoz, hogy 
konfliktusainkat rendezzük, közös céljainkat kijelöljük – éppen, mint egy 
széthullott családnak -, idő kell. Két hét vagy két hónap nem elég erre, 
de mivel két évünk sincsen már a következő választásig, itt az ideje, 
hogy elkezdjünk beszélgetni, nyitottan, befogadóan. 

A nyitás nem egyenlő a megadással, a pozícióink feladásával, hanem 
egyszerű elfogadása a ténynek, hogy nem vagyunk egyedül. Elfogadá-
sa annak, hogy gondolatainkkal, tapasztalatainkkal segíthetjük egy-
mást, és annak, hogy a mindent átható ellenségeskedés csak a másik 
oldal, a Fidesz és a Jobbik malmára hajtja a vizet. Ahhoz hogy komo-
lyan tudjuk venni magunkat – és hogy a választók is komolyan vegye-
nek minket -, felnőttként kell viselkednünk.

AZ 5 ALAPELV, amelyek elfogadását  
az együttműködés feltételének tekintem:
1. Európa és nem Kelet felé kell néznünk. Az országot  
meg kell menteni a nemzetközi elszigetelődéstől.

2. A magyar gazdaságot helyes pályára kell állítani,  
véget kell vetni az „unortodoxiának”, amely beláthatatlan  
károkat okoz. Ezzel párhuzamosan csökkenteni kell  
az ordító társadalmi különbségeket.

3. Helyre kell állítani a demokratikus alapintézményeket,  
a független bíróságokat, az igazságos választási  
rendszert.

4. Meg kell állítani a szélsőjobbos radikalizálódást.

5. Az Orbán-rezsimnek mennie kell.
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A nyitottság azonban nem csak a pártokról, a választási  
együttműködésekről, hanem politikai családunk egészéről  
kell szólnia, a HÁroM nYITÁS PoLITIKÁJÁrÓL:

1. nyitás a civilek felé
A Fidesz kiüresítette a parlamenti politizálást, ezért a politika centruma láthatóan 
kezd kikerülni az utcára, a parlamenten kívüli megmozdulásokra, legyen szó tün-
tetésekről, figyelemfelhívó gegekről vagy nagy népszavazási kezdeményezésekről. 
A civilek, a pártokhoz közvetlenül nem kötődő csoportok megszólítása, meghall-
gatása kikerülhetetlen feladat, nem kis részben azért, mert csak a párbeszéd 
útján szerezhetjük vissza a figyelmet, a hitelességet, amelyet a civilek szemében 
nem csak mi, hanem szinte minden parlamenti párt elveszített. Ha ezt a figyelmet 
visszakapjuk, akkor, és csak akkor lehet esély arra, hogy civilek igényeit, kezdemé-
nyezéseit ismét az azokat megillető helyen, az Országgyűlésben képviselhessük.

2. nyitás a szakszervezetek felé
A szakszervezetek és az MSZP mindig természetes szövetségesek, partnerek vol-
tak. Ezt a szövetséget meg kell újítani, új energiával kell feltölteni. Újra asztalhoz 
kell ülnünk, ki kell alakítanunk azt az együttműködési metódust, állandó egyezte-
tési fórumot, amellyel ismét a szocialisták lesznek az a párt a szakszervezetek, a 
dolgozók számára, amely a leghatékonyabban képviseli érdekeiket, harcol értük a 
Parlamentben.

3. nyitás az értelmiség felé
Ismét nyitnunk kell az értelmiség felé. A szocialista párt értelmiségi „holdudvara” 
még mindig létezik, de ahogy a pártunkba vetett hit csökkent, úgy morzsolód-
tak le sokan azok közül a gondolkodók közül is, akik régen támogattak, segítettek 
minket. Meg kell mutatnunk nekik, és annak az értelmiségi rétegnek, akik csupán 
a háttérből figyeltek, de szavazataikkal támogattak minket, hogy újra érdemesek 
vagyunk rá, hogy képviseljük gondolataikat, elveiket. 

Gondolnunk kell arra is, hogyan frissítjük fel értelmiségi hátterünket hosszú távon: 
jelen kell lennünk az egyetemeken – szellemi műhelyek, baloldali klubok szervezésé-
vel is -, hogy megállítsuk a szélsőjobb térnyerését a jövő értelmiségi generációinak 
körében. Az MSZP a három nyitás politikájával újra váltópárt lehet Magyarországon. 
A modern baloldal le tud számolni a populizmussal, a kormányon és ellenzékben 
egyaránt erősödő szélsőségekkel. Olyan országot tudunk teremteni, ami képes em-
bereket kiemelni a szegénységből, biztonságot és jövőt adva azoknak a millióknak, 
akik ma napról-napra élnek. Baloldali pártnak más célja nem is lehet. 

Vissza kell adnunk a reményt azoknak, akik évek óta azt tapasztalták, hogy a 
politikusok csak a saját hasznukat lesik, és nem törődnek a valódi problémákkal. 
Meg kell mutatnunk mindenkinek, hogy Magyarországon lehet szebb a holnap, 
könnyebb a jövő, boldogabb a következő szakasz az életében. Ez persze nem lesz 
könnyű. Ehhez a munkához egyszerre kell kitartás, szorgalom és alázat. A feladat 
adott: vissza kell adni a képviselet szó eredeti értelmét. Nyitnunk kell: szélesre tárni 
a kaput mindenki előtt, aki tenni akar Magyarországért.
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10 PonT EGY VErSEnYKÉPES PÁrTÉrT

1. Együtt, nem egymás ellen
Az a párt erős, melynek tagjai együtt, közös akarattal, a közösség iránt érzett 
alázattal dolgoznak. Az MSZP szolidaritással tartozik a tagjainak, az összetartozás 
kölcsönös érzés.  És éppen ez az összetartozás a legnagyobb erőnk: senki sem 
kockáztathatja pillanatnyi érdekből, egy-egy sajtószereplés kedvéért. Elég volt a 
névtelen szocialista nyilatkozókból! 

A nemzeti együttműködés rendszere ellen egy ellenszer van, az, ha erősen megfog-
juk egymás kezét, és nem engedjük el akkor sem, ha valamelyikünk a kormányzati 
média kereszttüzébe kerül. A szolidaritás nem maradhat elvont fogalom az életünk-
ben, a baloldali közösség tagjaiként meg kell mutatnunk, hogy a hétköznapokban is 
számíthatnak ránk a nehéz helyzetbe kerülő és az idős párttagok is.

Tagjaink és aktivistáink jelentős többsége nem fizetségért, hanem meggyőződés-
ből, munkája mellett, a szabadidejében segíti az MSZP-t. Ők azok, akik annyira 
fontosnak tartják közös ügyeinket, az ország boldogulását, hogy a saját kényel-
mük elé helyezik azt. Ez az önkéntesség a szocialista párt legerősebb tartóosz-
lopa, ez segített át bennünket a legnehezebb éveken és ez ad arra lehetőséget, 
hogy most továbblépjünk. Megbecsülés és köszönet jár érte.

2. Képzés, motiváció, tehetségkutatás
Felelős, képzett politikus nem lesz, hanem tanulással, a lehetőségekkel élve válik a 
tehetséges fiatalokból. A mi feladatunk ez: újra jövőképet, biztatást és bizonyítási 
lehetőséget adni, mentorálni a jövő szocialista politikusait.

Az elmúlt évek a stabilizációról szóltak, és emiatt rendre nem maradt idő és ener-
gia az utánpótlás-nevelésre. A rövid távú célok ideig óráig elfeledtették velünk, 
hogy hosszú távra gondolva a fiatalabb generációkra is figyelmet kell fordítani. 
Különösen fontos ez most, amikor nemzedékek fordulnak el nemcsak a baloldal-
tól, de a klasszikus értelemben vett politikától is. Lehetőséget és képzést, az érdek-
képviselet esélyét kell megadnunk nekik – és ez elsősorban nem is pénz kérdése. 
A platformokban, tagozatokban és szellemi műhelyekben ma is meglévő tudást 
mentorprogram keretében hozzáférhetővé tehetjük a politikába bekapcsolódni, 
fejlődni akarók számára. Élesszük újra a gyakornoki programunkat, keressük meg 
a Societas és a parlamenti, EP-beli munka lehetséges kapcsolódási pontjait.

Tele van a párt ma is sikeres helyi kezdeményezésekkel, ütős helyi akciókkal, ezek 
mégis sokszor elszigetelt eredmények maradnak. Itt az ideje, hogy összegyűjtsük 
és egymással megosszuk a bevált gyakorlatokat. Tanuljuk el egymástól a legjobb 
módszereket!

2018-ban új tudásra is szükségünk lesz: fel kell készülnünk az új kampánytechni-
kákból, hálózatfejlesztési módszerekből, csiszolni kell retorikai készségeinket. Én 
azon leszek, hogy mielőbb képzéshez juthassanak azok, akik feladatot vállalnak a 
kormányváltás előkészítésében.
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3. Mozgó párt
Az MSZP ma egy létező, működőképes, de tartalmilag és morálisan megkopott 
brand. Most mindent újrakezdeni, átalakítani öngyilkosság volna, de a fazonigazí-
tás és a rácfelvarrás elengedhetetlen. Egy jó pártelnöknek tisztában kell lennie a 
párt valódi állapotával akkor is, ha erről kifelé nem beszél. Ma egy középpárt va-
gyunk, nehezen aktivizálható tagsággal, berozsdásodott infrastruktúrával, foghí-
jas hálózattal. Ezeket a foghíjakat ki kell töltenünk. 

Ezért én azt javaslom, hogy vigyük házhoz a baloldali üzeneteket! Célzott prog-
ramszervezéssel, mobil kampánycsapatokkal el kell jutnunk az ország minden 
pontjára, oda is, ahol nincsen helyi MSZP szervezet. Ne maradjon olyan magyar 
település, amit nem keresünk fel a politikai ajánlatunkkal, ahová nem visszük el a 
kormányváltás, az új demokratikus fordulat lehetőségét. 

Meggyőződésem, hogy az országosan rendelkezésre álló erőforrásokkal a párt 
egészét kell szolgálni, így az Országos Központnak egyfajta szolgáltató központ-
ként kell működnie, ahonnan minden helyi szervezet számára gyorsan és egysze-
rűen elérhetőek a háttéranyagok, az informatikai, grafikai támogatás. Segítséget 
kell tudnunk nyújtani gyártásban, rendezvény –és sajtószervezésben egyaránt.

4. Fókusz a közösségeken, egyéni körzeteken
Alulról szerveződő, de határozottan irányított pártot szeretnék. Olyat, ahol meg-
hallgatják és figyelembe veszik a helyi szervezetek véleményét a döntéshozatal-
ban. Ahol sokszor mondjuk egymásnak: köszönöm. Ahol tudjuk: a helyiek néha 
jobban tudják, mire van szükség, mint a pártközpont.

A parlamenti politizálás ellehetetlenülésének egyik következménye, hogy a poli-
tikai programokat és az aktivitást a helyi közösségekben, a városokban kell meg-
szervezni. Szerencsés, ha a klasszikus pártfórumok helyett látványosabb, kevés 
eszközzel sokakat elérő, politikailag értelmezhető akciókat szervezünk. Keressük 
meg a működő helyi közösségeket, térjünk vissza az emberekhez, hiszen mi hagy-
tuk ott őket. Ők baloldaliak maradtak.

5. Közérthető program
A 2016-os választást egy mindössze kétszavas üzenettel – igen, igen – nyertük 
meg. Persze emögött kidolgozott, részletes szakmai programok álltak, melyeket 
végül egy egyszerű, megjegyezhető és értelmezhető jelszó köré tudtuk szervezni. 

Az MSZP szakmai műhelyeiben írt programjavaslatok jószerével már most startra 
készen állnak. A feladatunk az, hogy hatékony formát és közös nyelvet találva va-
lós, hiteles alternatívát fogalmazzunk meg a magyar választóknak. Keressük meg 
a legkisebb közös többszöröst, a hívó szót, ami érthető és elterjeszthető.
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6. XXI. századi kommunikáció
Ez a párt ma sok tekintetben - és különösen a kommunikációs módszereit és esz-
közeit tekintve - XX. századi módon működik. Eközben elérhetőek számunkra is a 
XXI. század lehetőségei, csak tovább kell lépnünk feléjük. Ne panaszkodjunk többé 
amiatt, ami hiányzik. Használjuk okosan, ami van: kreatívan legyünk jelen a kö-
zösségi média világában. Magunknak kell megteremtenünk a saját felületeinket, 
hogy a közösségi médiában vírusként terjedhessenek üzeneteink. Saját YouTube 
csatornával és saját internetes rádióval, új felfogású honlappal, több interak-
tivitással közvetlenül az emberek felé fordulva, nekik beszélve több eredményt 
fogunk elérni, mintha riportok és cikkek, klasszikus médiafelületek után ácsingóz-
nánk. 

Időszaki kiadványként nyomtatott hírlevélre is szükség van: kapjanak kézzel fog-
ható információt negyedévente a tagok és az aktivisták, a személyes találkozáskor 
legyen fizikailag is átadható, továbbadható az MSZP üzenete. 
Szervezési részletkérdésnek tűnik, de annál jóval nagyobb a jelentősége, hogy 
kapjon választ, visszacsatolást mindenki, aki az MSZP-t bármilyen módon megke-
resi. Mindannyian hallottunk már olyan panaszt, hogy a választópolgár hiába tele-
fonált, nem ért el senkit, hiába üzent, kért segítséget, nem kapott választ. Minden 
ilyen elmulasztott beszélgetés és találkozás egy-egy elvesztegetett szavazat, amit 
nem engedhetünk meg magunknak.

7. Egységes, erős, színesebb arculat
A hagyományos elemeket megtartva, egyértelmű, professzionális és jól beazono-
sítható jelenlét kell a vizuális világban. Ma a közismert logónkat és arculatunkat 
ezerféle változatban, a vörös ötven árnyalatában használjuk, kaotikus, rendezetlen 
képet mutatunk magunkról. Pedig a megoldás egyszerű, a logó és az alapvető 
arculati elemek megváltoztatása nélkül megvalósítható. Tegyük egységessé a 
megjelenésünket, nyilatkozzunk azonos háttér előtt, rendezzük az előadótermeink 
megjelenését – adjunk ehhez központi iránymutatást és segítséget. Váljunk vizuá-
lisan könnyen beazonosíthatóvá.

8. Kampányközpontok kellenek
Az MSZP szereti, ha van székháza, de ennél fontosabb, hogy sikerrel szerepeljünk 
a választásokon, hogy megvalósíthassuk politikánkat. Ez utóbbihoz azonban most 
nem székházra, hanem kampányközpontokra van szükség. 

Elfogadhatatlan, hogy a párt elnöksége és testületei, rendezvények résztvevői ma 
csak Kövér László „rendőrségének” motozása után léphetnek be az MSZP irodáiba 
a Parlamenti Irodaházban. Ugyanez a helyzet kampányidőszakban, választási fel-
készüléskor groteszkké, tarthatatlanná válik.  Kampányt egy mindenki által meg-
közelíthető és használható kampányközpontból lehet szervezni. Ennek létrehozása 
elsődleges és elodázhatatlan feladat, a rendelkezésre álló források megfelelő 
arányú elosztásával kockázat nélkül megvalósítható.
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9. nem ciki szocinak lenni – nem bújhatunk el
2016-ban kormánypárti szavazónak lenni ciki. Kínos stadionépítésekről, tönkretett 
egészségügyről, legyalult oktatásról, korrupciós ügyekről magyarázkodni – ez a 
ciki. Mi, szocik nyugodtan emeljük fel a fejünket. Vállaljuk fel a múltunkat, legyünk 
büszkék arra, amire lehet. Kérjünk bocsánatot a hibáinkért, aztán zárjuk le egyszer 
és mindenkorra az elmúlt időszakot, menjünk előre. 

Adjuk vissza a baloldal büszkeségét és hitét, foglaljuk el újra a helyünket a balol-
dalon. Habár sok sebet kaptunk, mi vagyunk az utolsó talpon lévő rendszerváltó 
demokratikus párt. Közel húsz éve egy kongresszuson mondta Horn Gyula, hogy 
lehajtott fejjel nem lehet messzire nézni. Ez most is érvényes. 

10. 2016 ősz: kezdődik a kampány
Két év múlva nem a baloldal, hanem az ország sorsa fog eldőlni az országgyűlési 
választáson. Szerveznünk, készülnünk, győznünk kell. A Fidesz folyamatosan kam-
pányol. Mi sem ülhetünk ölbe tett kézzel. Egy erősebb, nyitottabb, bátrabb MSZP-
nek kell kiállnia az emberekért, a baloldalért.

Sokan kérdezik, mi fog történni a kongresszus után. Csak egy lehetséges válasz 
van: kezdődik a kampány. Mert Dávid jól teszi, ha időben elkezdi gyűjteni a köveket 
a parittyájába mielőtt kiáll Góliát ellen. 

PoLITIKÁnK FÓKuSZAI
Az MSZP szakmai műhelyei elkészítették programjaikat, a részletes  
szakpolitikai javaslatok készen állnak. Ezeket alapul véve, megállapításaikra 
támaszkodva az alábbiakat tartom egy baloldali kormányprogram  
lehetséges fókuszpontjainak:

1. oktatás, oktatás, oktatás. 

Legfőbb célunk, hogy 2022-re a magyar oktatás ismét Európa élvonalába kerül-
jön. Szüntessük meg az állam fojtogató kontrollját, és versenyképes, emberarcú, 
gyakorlati tudást és szemléletmódot adó oktatási rendszert alakítsunk ki az általá-
nos iskolától kezdve a felsőoktatásig. Teremtsük meg az életen át tartó tanulás, az 
át-és önképzés feltételeit. Nem lehetünk az az ország, amely nem beszél nyelve-
ket: vállaljuk, hogy 2022-re minden 10 érettségiző diákból 9 középfokú nyelvvizsgát 
szerez.

2. Egészségügy. 

Tarthatatlan, hogy azokkal törődünk a legkevésbé, akik ápolnak, gyógyítanak, 
gondoskodnak rólunk. Drasztikus béremelésre, maximalizált heti munkaórákra, 
méltó kórházi állapotok megteremtésére van szükség. Szüntessük meg a várólistá-
kat, lássuk el 21. századi felszereltséggel a kórházakat.
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3. Vége a pazarlásnak. 
Stadionok kis falvakban, milliárdok kommunikációra és hiúsági projektekre. Csak 
így évente több száz milliárd Ft-ot dob ki a kormány az ablakon. Kérlelhetetlenül 
csapjunk le a pazarlásra, és költsünk minden felszabaduló forrást az oktatásra, az 
egészségügyre és a munkahelyteremtésre.

4. Korrupcióellenes Hivatal. 
A Parlamenttől független korrupcióellenes nyomozóhivatalt kell felállítani, széles 
jogkörökkel. Vessünk véget az intézményesített, sosem látott mértéket öltő korrup-
ciónak.

5. Igazi munkahelyek. 
A számok hamisítása helyett igazi küzdelmet hirdetünk a munkanélküliség ellen. 
Közmunka helyett Állami Munkaközvetítőt hozunk létre, amelyben igazi, működő 
vállalkozások, igazi munkahelyeivel, és azok igazi béreivel hozzuk össze az álláske-
resőket. A vállalkozásokat komoly adókedvezményekkel ösztönözzük a részvételre.

6. nem mondunk le senkiről. 
Nem hiszünk a reménytelen esetekben. Megreformáljuk a szociális támogatáso-
kat úgy, hogy az reményt adjon a fejlődésre, az újrakezdésre, ne a reménytelen-
ség és a kitaszítás eszköze legyen. Számunkra mindenki ugyanannyit ér. Házas, 
egyedülálló, idős, fiatal, egy- vagy háromgyermekes. Mindenki ugyanazt az esélyt, 
ugyanazt a segítséget érdemli.

7. Igazságos, versenyképes adórendszer. 
A mai magyar adórendszer megfojtja a vállalkozásokat, elijeszti a külföldi befekte-
tőket, a magyar ÁFA pedig Európa legmagasabbja. Vállalkozásbarát, munkahely-
teremtést ösztönző adórendszert kell kialakítani.
 
8. Az állam kivonul onnan, ahol nincs helye. 
Az állam dolga a lehetőségek megteremtése, és az alapvető szabályok betarta-
tása, nem pedig az, hogy Istent játsszon az élet minden területén. Nincs helye a 
vallásban, a sportban, a művészetben, vagy akár abban a döntésben, hány gyer-
meket vállaljunk. A társadalmat, a gondolkodást,a mindennapi életet nem ejtheti 
túszul az állam.

9. E-Magyarország. 
Vállaljuk, hogy 2022-re az állami, önkormányzati, adóügyi és céges ügyintézés 
95%-a teljesen papírmentesen, az interneten fog történni. Az észt minta alapján 
kialakított rendszerrel olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz mindannyiunk élete.

10. Európa. 
Sikeres Magyarország nem létezhet az Európai Unió nélkül. Véget vetünk az EU 
démonizálásának, és újra lefektetjük a partneri, szövetségesi viszony alapjait.
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28 éve politizálok veletek – 28 év politikai tapasztalatára támaszkodva e program 
megvalósításáért nyújtom be a pályázatomat az MSZP elnöki tisztségére. 1988-ban 
Kiss Péterrel alapítottuk és szerveztük meg a Baloldali Ifjúsági Társulást. Egy évvel 
később az MSZP legfiatalabb és egyetlen budapesti alpolgármesterévé választottak 
a XI. kerületben. 1992-ben a Fővárosi Közgyűlés tagja lettem. Minden választást meg-
nyertem ugyanabban az egyéni körzetben 1994 és 2010 között – az évek alatt össze-
sen 14 választáson indultam, 10-szer győztem.

Nyolc éven át voltam a XI. kerület polgármestere, azé a városrészé, amely lakosság-
száma alapján az ország ötödik legnagyobb városa.  400 fős apparátust vezettem, 
közel 3100 ember munkáltatója voltam. Az oktatás, a szociálpolitika és a nyugdíjasok-
ról való gondoskodás terén ekkor elért eredményekre máig büszke vagyok. Miközben 
a fővárosi kerületek közé korábban észrevétlenül besimuló XI. kerületet Újbudává 
változtattuk, megtapasztaltam a döntéshozatal felelősségét, a végrehajtás megkerül-
hetetlenségét, a vezetéshez szükséges következetességet. 

Mindeközben a legnagyobb önkormányzati szövetség, a TÖOSZ elnöke voltam.
1998-tól két éven át a párt alelnöke, 2004 és 2007 között budapesti elnöke voltam – 
ekkor, 2006-ban minden idők legtöbb egyéni győzelmét vívták ki a fővárosi jelöltjeink. 
Kezdeményeztem és szerveztem a még ma is működő Piros Pont hálózat kialakítását. 
Ezek a találkozási pontok városszerte a baloldali közösség csomópontjai maradtak. 

2010 óta önkéntes száműzetést vállaltam. Most úgy térhetek vissza, hogy időközben a 
magyar közélet legjobban átvizsgált politikusává váltam. Az elmúlt években a jobbol-
dali vádak mindegyikéről bebizonyosodott, hogy sikertelen lejáratási kísérletek voltak. 
Ütésálló vagyok. 

Az országot járva azt tapasztalom, hogy óriási igény van egy nyugodt, békés, szolidá-
ris és összetartó, a gyengéket megsegítő politikára. 

Az elmúlt hat év Magyarország történetében háborúskodással telt. A kormány egyik 
háborút vívta a másik után képzelt ellenségeivel, az emberek többsége pedig egy 
nagyon is valóságos küzdelmet folytatott a napi megélhetésért, a talpon maradásért. 
A jobboldal sajátjaként kezeli, ami közös, elveszi az országot sokaktól és szétosztja 
kevesek között. Ez nem mehet így tovább. Ezen fogunk közösen változtatni.

Egy normális, békés országot akarunk, ami egyaránt otthona időseknek és fiatalok-
nak, budapestieknek és vidéken élőknek. A Magyar Szocialista Pártnak ehhez nem 
önmagát kell újra és újra megreformálni, hanem az egész magyar politikát kell meg-
változtatnia. Az MSZP máig működő „brand”, országos ismertséggel, több tízezer 
taggal és országos hálózattal. 

Horn Gyula azt mondta: csak egy erős párt tud segíteni a gyengéken. Ezt az erős pár-
tot fogjuk újra felépíteni kemény munkával, nyitottsággal és új ötletekkel. Az a célunk, 
hogy az MSZP politikai otthona legyen mindenkinek, aki hisz egy szabad, összetartó 
és a gyengébbeket megsegítő, szolidáris Magyarországban. Ami talán nincs is olyan 
messze, mint gondolnánk.

A huszonegyedik század a változásról szól. Egyetlen perc alatt születhetnek olyan 
újdonságok a gazdaságban, a technológiában, az orvostudományban, amik az egész 
életünket megváltoztathatják. Nincs ez másképp a politikában sem: ami tegnap el-
képzelhetetlen volt, holnap valósággá válhat. 

Ha hiszünk benne és teszünk érte, teremthetünk olyan jövőt Magyarországnak,  
amelyben mindannyian szívesen élnénk.
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„Csak egy erős párt tud  
segíteni a gyengéken.”

Horn Gyula


