2012.05.16. szerda

Mesterházy Attila beszéde az MSZP vitairatának bemutatóján

Újabb trükk a Klubrádió ellen
Elterelő hadművelet
Zsarol és cinikus a Fidesz

A Magyar Szocialista Párt minden médiaszereplése megtekinthető az alábbi honlapon:

http://mszp.hu/calendar

Mesterházy Attila beszéde az MSZP vitairatának bemutatóján
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Szocialista Párt büszke arra, hogy számos
szakmai, politikai műhely működik mellette. Ezek kapcsolódási pontot jelentenek a
tudományos élethez, a különféle szakmák képviselőihez, a civil szervezetekhez, más
országok pártjainak hasonló intézeteihez.
A József Attila Alapítvány is egy ilyen műhely. És örülünk annak, hogy a német
szociáldemokraták hasonló intézetével, a Friedrich Ebert Alapítvánnyal szoros
együttműködésben végzik munkájukat. Közösen szervezték ezt a mai konferenciát is,
hogy megvitassuk azt a javaslatcsomagot, aminek megírására felkértem a József Attila
Alapítványt. Köszönöm nekik az együttműködést.
Hiszen ez is jól mutatja, hogy a magyar és a német baloldal hagyományosan milyen jó és
szoros viszonyt ápol, és hogy élénk köztünk a párbeszéd.
A politikai baloldalon egész Európában intenzíven folyik a közös válaszok keresése, a
közös útkeresés.
És mi tagadás, ezen az úton igen fontos állomáshoz érkezett most az európai baloldal
azzal, hogy 17 év után újból szocialista elnöke van Franciaországnak. És fontos része a
folyamatnak az is, ami a minap Észak-Rajna Vesztfáliában történt: ott is jelentős
győzelmet aratott a baloldal. Tizenkét év után először nyert itt választást az SPD, akik a
zöldekkel irányítják a legnépesebb német tartományt. Ezúton is gratulálok itt ülő német
baloldali barátainknak a történelmi sikerhez.
A baloldali pártok térnyerésének jelentőségét nemcsak a németek, a franciák, de egész
Európa meg fogja tapasztalni. Mi magyarok is. Már most olyan változások indultak el,
amelyek alapjaiban fogják meghatározni a jövőnket. Én úgy látom, az a politika, amit az
európai baloldal képvisel, és aminek most legerősebb hangadója lett Francois Hollande,
új fejezetet nyit. Új fejezetet nemcsak a válságkezelésben, de a kontinens jövőjében is.
A baloldali nézet szerint az európai válságkezelés sikeréhez az eddig uralkodó
konzervatív álláspontot meg kell haladni. A hiány visszaszorítása és az emberek
állandó megszorítása helyett a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedés

ösztönzésére van szükség. A hiány leszorítása fontos, de ha ez lebénítja a
gazdaságot, soha nem leszünk képesek kilábalni a válságból. Kérdezzenek meg egy
magyar, spanyol, német, vagy éppen román munkást, aki 4 éve képtelen elhelyezkedni,
mert a válság miatt megszűnt a munkahelye, a hiánylefaragó válságkezelés miatt pedig
nem lett helyette új. Ezek az emberek magyar, spanyol, német és román nyelven is elég
egyértelműen azt mondják: a válságkezelésnek ez a módja nem működik. Azt mondják:
jöjjön valami új.
A növekedés feltételeit kell megteremteni, be kell indítani a gazdaság motorjait,
hogy aztán ki tudjuk nőni, ki tudjuk gazdálkodni a hiányt.
Sokan hangoztatták közülünk, európai baloldaliak közül ezt a véleményt már korábban
is. Tehát nem új a gondolat. De új a helyzet. Mert az Európai Uniót irányító tandem egyik
tagja mondja ezt. Ugye, mennyire másképpen csengenek így ezek a szavak?
Ahhoz, hogy a gondolat gyakorlattá váljon, egy sor területen meg kell változtatni a
gondolkodásunkat és a hozzáállásunkat is. Erről folyik jelenleg a párbeszéd az európai
baloldalon, amiben mi, magyar szocialisták is részt veszünk. Csak a példa kedvéért,
néhány témát emelek ki most ebből: Az egyik ilyen, hogy a rövidtávú gondolkodást
fel kell váltania a hosszú távú tervezésnek. Ez éppúgy vonatkozik az üzleti környezet
szabályozására, mint az oktatás vagy az egészségügy fejlesztésére. Véget kell vetni
annak, hogy a politika négyéves ciklusokra szabdalja fel a világot. Az emberek nem
négyéves szakaszokban élik az életüket: mindenki hosszú távon akar boldogulni.
A második, hogy a baloldal továbbra sem mond le arról, hogy csökkenteni kell a legfelül
és a legalul lévő társadalmi csoportok közötti különbségeket. A jövedelmek
koncentrációja helyett a jövedelmek méltányos és igazságos elosztására van
szükség. De ehhez új eszközöket is be kell vetni, mert a piac önmagában nem hajlandó
és nem is képes megbirkózni ezzel a feladattal. Ezért határozottabb állami
beavatkozásra van szükség. Aktívabb szabályozással, tudatosabb ösztönzéssel kell
elérni, hogy emelkedjenek az alacsonyabb fizetések. Ehhez pedig elsősorban nem erőre,
hanem méltányosságra és párbeszédre van szükség.
Harmadszor mi, modern baloldaliak azt mondjuk, hogy az emberek
életminőségének javítása, a lehetőségek bővítése, az egyenlőtlenségek

felszámolása elsődlegesen az állam feladata, de mindannyiunk érdeke és
felelőssége is. Gazdagoké és szegényeké egyaránt.
Hiszen az állam polgárainak felelősséget kell viselniük saját és közösségeik sorsának
alakításában. Ehhez felelős életvezetésre, gazdálkodásra, igazságos és közös
teherviselésre van szükség. Mi hiszünk a jogok és kötelezettségek egyensúlyában, abban,
hogy az együttélés normáit mindenkinek be kell tartania, azokkal szemben pedig, akik
ezt nem fogadják el, az államnak kötelessége fellépni.
Hiszen növekvő társadalmi különbségek és feszültségek mellett a gazdaság
fenntartható növekedése és egyben a demokrácia tartós stabilitása
elképzelhetetlen. Egy haladó, európai országban a gazdasági versenyképesség és a
társadalmi igazságosság nem kizárják, hanem feltételezik egymást.
Negyedszer a baloldal szerint nemcsak helyreállítani kell a demokráciát, hanem
meg kell erősíteni és ki kell szélesíteni annak kereteit is. Szilárdabb
jogbiztonságra, nagyobb kiszámíthatóságra, aktívabb részvételre, méltányosabb
párbeszédre van szükség.
Szerintünk olyan politikai kultúrát kell kialakítani, amelyben tiszteletet érdemlő
ellenfélnek és nem megsemmisítendő ellenségnek tekintjük azt, akinek más a
véleménye. Amelyben a demokratikus berendezkedés, a jogállami normák
sérthetetlenek. Mi, baloldaliak tiszteletben tartjuk az önkormányzatisághoz való jogot.
Értékként tekintünk a szabad sajtóra, támogatjuk a független közszolgálati médiát,
biztosítjuk a vallás és világnézeti szabadságot és a félelem nélküli életet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A baloldal számára megnyílt a történelmi esély: mint
már annyiszor, megint új lendületet, új reményt adhat Európának és
Magyarországnak is.
Amikor a nem ortodox, de nem is működő gazdaságpolitika miatt nem jönnek ide
befektetők, nem jönnek létre munkahelyek, és a hiány lefaragása viszi el minden
pénzünket, nincs esély a kilábalásra. Ezért most mindennél nagyobb szükség van a
baloldali alternatívára. Egy olyan politikára, amely nem az emberek kárára folytat

gazdasági szabadságharcot, hanem ösztönzi a növekedést, támogatja az
innováción alapuló termelést és munkahelyeket teremt. A Magyar Szocialista Párt
ilyen kiszámítható gazdaságpolitikát akar. És ezt ajánljuk Magyarországnak is.
A bezárkózás helyett kapcsolódnunk kell a nemzetközi gazdasági rendszerbe, jobban
kell támogatni a magyar kis- és közepes vállalkozások érvényesülését. Erősíteni kell a
helyi gazdasági együttműködéseket, mert ez lehet az egyik eszköze a leszakadó térségek
megmentésének, a hátrányos helyzetű csoportok munkához juttatásának. Ezért a
Magyar Szocialista Párt együttműködő gazdaságpolitikát képvisel. És ezt ajánljuk
Magyarországnak is.
Ma már a gazdasági növekedés nem értelmezhető a környezeti és társadalmi
fenntarthatóság nélkül. A Magyar Szocialista Párt felismerte ennek fontosságát. Ezért
jobban ki akarjuk használni a zöld gazdaságban rejlő lehetőségeket is. Pontosan ezért
fenntartható gazdaságpolitikát akarunk. És ezt ajánljuk Magyarországnak is.
Most, amikor közel négymillió ember él a létminimum alatt, és egyre többen néznek
szembe a lecsúszás veszélyével, mindennél nagyobb szükség van a baloldali értékekre: a
szolidaritásra, a gyengék védelmére. Mi ezeket az értékeket képviseljük.
Most, amikor a kormány az egykulcsos adóval a gazdagoknak ad és a szegényektől
elvesz, mindennél nagyobb szükség van az igazságosságra. Ezért a Magyar Szocialista
Párt több igazságosságot akar.
És most, amikor a hatalmon lévők beszüntették a társadalmi együttműködést, fütyülnek
mások véleményére, mindennél nagyobb szükség van az érdemi párbeszédre. A
megfélemlítés helyett pedig olyan politikai kultúrára, amely a kölcsönös tiszteletre, a
belátásra és a kompromisszum keresésére alapul. És igen, a Magyar Szocialista Párt
ezt a párbeszédet, ezt a politikai kultúrát ajánlja Magyarországnak.
Ezért Ajánlat Magyarországnak a címe a József Attila Alapítvány szakértői anyagának.

Az ország jelenlegi helyzetére és az előttünk álló kihívásokra válaszokat, megoldásokat
ajánlunk. Olyanokat, amelyek mentén hitünk szerint jobbá, igazságosabbá és
sikeresebbé tehető Magyarország.
De nem önmagában az ország, hanem elsősorban az emberek sikere a cél. Az, hogy
Magyarországon általános legyen a jólét és a jól-lét.
Szerintünk nem elég a közgazdasági mutatószámokat javítgatni. Az egyre magasabb
GDP-adatok vagy a javuló hiányszámok önmagukban semmit nem jelentenek addig, míg
nem lesz belőlük előbb közös, azután egyéni gyarapodás. Magyarország rendszerváltás
utáni története egyértelműen mutatja ezt.
Én abban hiszek, hogy az ország sikerét új szempontok szerint kell mérni. Az a cél,
hogy végre ne csak a gazdaság, hanem az emberek helyzete is jobb legyen. Vagy,
ahogy ezt mostanában egyre többen mondják, a Nemzeti Jólléti Index is magas
legyen. Ezért Magyarországon is be kell vezetni ezt a mérési módszert, hogy
pontosabb képet kapjunk az emberkek helyzetéről.
És mert ez a cél, mást kell csinálni, mint amit a mostani kormány. Mást, másként. De
ahhoz képest is mást, amit az azt megelőző kormányok csináltak az elmúlt két évtized
során. És ez nem azt jelenti, hogy eltagadnánk azokat az eredményeket, amiket az ország
elért az elmúlt 22 év alatt. De azt jelenti, hogy levontuk az elmúlt két évtized tanulságait.
Tanultunk a hibákból, a sajátunkból és a másokéból is.
Persze elsősorban a mostani kormány hibáihoz képest kell mást tennünk. Ma már nem
azon kell rágódnunk, mit ront el a Fidesz-kormány, erről beszél eleget az összes
ellenzéki erő. Nekünk azt is világosan meg kell mondanunk, hogy mit fogunk tenni,
miután 2014-ben a Fidesz megbukott. Ezért mi azon gondolkodunk, hogy milyen
Magyarországot szeretnénk akkor. És hogy mit kell tennünk ennek megvalósításáért
most.
Az embereket ma az érdekli, hogy lesz-e munkájuk. Ezért mi arra keressük a választ,
hogyan. Az embereket az érdekli, lesz-e tisztességes nyugdíjuk. Ezért mi azon
gondolkodunk, miből. A diákokat az érdekli, lesz-e színvonalas oktatás. Ezért mi azt

keressük, mitől lesz az. Nekünk az orvosokkal, nővérekkel kell beszélnünk arról, hogy
milyen legyen az egészségügy.
A vállalkozókkal pedig arról, hogy mitől javul a versenyképességük, és miként lesz
nagyobb piacuk. Az adófizetőkkel és a gazdasági szakemberekkel, hogy milyen az
igazságos közteherviselés.
A civil jogvédőkkel és a szociális szervezetekkel, hogy milyen a fenntartható és hatékony
szociális rendszer.
A tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal, hogy milyen lesz a színvonalas, esélyteremtő
közoktatás.
Ezért indítunk most vitasorozatot Párbeszéd a Nemzetért címmel, hogy
mindezeket közösen átbeszéljük. Ehhez mi nyilvánosságra hozzuk az ajánlatainkat
minden fontosabb területen. Az MSZP új társadalmi összefogást, új gazdasági
szemléletet, új politikai kultúrát ajánl.
És tisztelt hölgyeim és uraim,ennek, vagyis az új politikai kultúrának a része az is,
ahogyan a programunkat fogjuk megalkotni. Demokratikus vitára, méltányos
párbeszédre van szükség, hogy megegyezésre juthassunk.
Ennek első állomása a mai. Ezért készítettük el ezt a vitaanyagot. Hogy megosszuk
javaslatainkat mindazokkal, akik változást akarnak ebben az országban. Akik mást
akarnak, más kormányt, más Magyarországot.
Ennek az anyagnak tehát nem az a célja, hogy választási program legyen. Választási
programot nem most kell készíteni. De a programírást most és így kell kezdeni:
párbeszéddel, felelős és tartalmas vitával. És ehhez adja meg a tartalmi keretet ez a
javaslatcsomag. Ez egy alap, amiről kell és érdemes vitázni. Őszintén, felelősen – tabuk
nélkül.

Mert csak így, közösen alkotható igazi társadalmi és szakmai támogatottsággal bíró,
felelős és reális program, amelynek alapján újjáépíthető a magyar gazdaság a magyar
demokrácia, és a Magyar Köztársaság.

Újabb trükk a Klubrádió ellen
A Fidesznek ma délután sikerült fokozni a fokozhatatlant. Már éjszaka beadtak a
médiatörvényhez egy olyan módosító indítványt, amelynek célja a Klubrádiónak
kedvező bírósági döntések végrehajtásának megakadályozása.
Ezek a módosító indítványok azonban nem csak a törvényességnek, hanem a
házszabálynak is ellentmondottak, ezért tartottak tőle, hogy Alkotmánybíróság már
formai okok miatt is azonnal megsemmisíti őket.
Ezért a következő trükköt alkalmazták: Menczer Erzsébettel beadattak egy kapcsolódó
módosító indítványt, amely – ha lehet – még nagyobbat üt a Klubrádión. Ezt követően
visszavonatták a házszabály-ellenes eredeti indítványokat, hogy formai kifogás
felmerülése nélkül teljesíthessék az eredeti célt: az egyetlen kritikus hangvételű rádió
megsemmisítését.
Lendvai Ildikó
az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának tagja

Elterelő hadművelet
Nem felel meg a valóságnak a Magyar Nemzetnek a Honvédelmi Minisztériumra
hivatkozó állítása, hogy jogszerűtlenül adott át fegyvereket 2006. október 23-án a
honvédség a rendőrségnek.
A valóság az, hogy a rendőrség egy még 2003-ban kötött együttműködési szerződés
alapján, amelyet a honvédség részéről Fodor Lajos mai közigazgatási államtitkár, mint
vezérkari főnök írt alá, a Honvédség Műveleti Központjához fordult azzal a kéréssel,
hogy a honvédség kézi könnygáz alkalmazásához alkalmas eszközöket és nem
fegyvereket, lőszert adjon át. A volt katonai vezetők közlése szerint mindez nem október
23-án, hanem korábban történt, amit egyébként később a rendőrség visszaszolgáltatott.
Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter korábbi nyilatkozataiban már kijelentette,
hogy maradéktalanul bízik a volt katonai vezetőkben, és meg van arról győződve, hogy
az alkotmánynak és a törvényeknek megfelelően jártak el minden esetben.
Egyébként értjük!
Ma indít vitát az MSZP az ”Ajánlat Magyarországnak” vitairatról, amit a József Attila
Alapítvány szakértői dolgoztak ki. A kuratórium elnöke Szekeres Imre, vagyis a valótlan
Magyar Nemzet hírrel próbálnak ellensúlyt képezni arra, hogy az MSZP-nek alternatív
programja van Magyarország számára.
Egyébként értjük!
Az Orbán-kormány a rendszerváltás óta először a GDP 1 százaléka alá csökkentette a
honvédelmi költségvetést, kockáztatva Magyarország biztonságát. A honvédelmi
kiadásokat a jelenlegi kormány 2015-ig a 2012. évi tervezett költségvetés
nominálértékén tervezi tartani, ez azt vetíti előre, hogy a Magyar Honvédség a teljes
működésképtelenség állapotába jut. A helyzet groteszk voltát mutatja, hogy laktanyákat
és más objektumokat őrző biztonsági őröket kiáltották ki ”védelmi tartalékosnak”. A
”műveleti tartalékosok” számára viszont konkrét beosztást nem biztosítanak, sőt a
felvételre jelentkezőktől megkérdik, hogy van-e egyenruhájuk, és hajlandók-e azt viselni.

Valamivel ezekről és más a honvédség mai valós helyzetét jellemző tényekről is el kell
terelni a figyelmet.
Magyar Szocialista Párt

Zsarol és cinikus a Fidesz

Czomba Sándor felháborító cinizmussal örvendezett azon, hogy a vállalkozók a
kiegészítő bérkompenzációs pályázati lehetőségek alig harmadára tartottak
igényt. Különösen alávaló káröröm ez akkor, amikor a hazai vállalkozók döntő
többsége forráshiánnyal küzd, a gazdasági növekedés hiánya miatt legalábbis
óvatos, de inkább alapvetően nem mer olyan, az Orbán-kormány által megszabott
pályázati feltételeket a nyakába venni, amelyek számára vállalhatatlanok. Ezzel
azonban nem csak a vállalkozások, hanem leginkább a munkavállalók sorsa
nehezül, hiszen ezek a vállalkozások nagy valószínűséggel nem fogják a
bérkompenzációt végrehajtani. Ezzel Czomba Sándor úr az Orbán-kormány
nevében nagyjából beleröhögött a dolgozók - és a munkaadók - arcába.
Az Orbán-kormány előre kitervelten olyan kritériumokhoz kötötte a pályázati
feltételeket, hogy azt a munkaadók igen csekély része legyen képes teljesíteni. Így
közvetve megakadályozta a munkavállalók bérkompenzációjának teljesülését, amit ezzel
az aljas húzással áthárít a munkaadókra.
Mindeközben azzal nehezíti a vállalkozások működését, hogy az állami tendereken
szinte kizárólag fideszes „haveroknak” ad esélyt a nyerésre. Marad a piac, azonban az
Orbán-kormány működésének, gazdaság- és külpolitikájának köszönhetően egyre
romlanak a piaci feltételek egy magyar vállalkozás számára.
Az már külön arcátlanság, hogy az Orbán-kormány alig 21 milliárd forintot kínált fel
kiegészítő bérkompenzációra, ami töredéke a valós bérkompenzációs igénynek.
Teljesen
érthető,
ha
a
vállalkozók
tiltakoznak
az
Orbán-kormány
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárának nyilatkozata és a kormány intézkedése
ellen.

Az MSZP felszólítja az Orbán-kormányt, hogy fejezze be a vállalkozásokat és a
munkavállalókat sújtó intézkedéseiket és olyan pályázatokat írjanak ki, melyek
vállalhatók minden érintett számára! A munkavállalók eleget szenvedtek már, nem lehet
további terheket rakni rájuk.

Gúr Nándor
az MSZP alelnöke
az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának elnöke

