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Szövetség a változásért 

 

I. Az összefogás szükségessége 

Az elmúlt két év tragikusan rossz kormányzati teljesítményének eredményeként mára a 

magyar gazdaság az összeomlás szélére került. Az országban folyamatosan mélyül a politikai, 

demokratikus és társadalmi válság. 

Magyarországról menekül a tőke, nincsenek beruházások, nem teremtődnek új munkahelyek. 

A növekvő egyenlőtlenség, a munkanélküliség, a tömeges elszegényedés, a középosztály 

lecsúszása, a közszolgáltatások minőségének romlása, a létbizonytalanság egyre 

reménytelenebb és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az embereket. 

Az erősödő elégedetlenség miatt az Orbán rendszer antidemokratikus eszközökkel, 

félelemkeltéssel, félrevezetéssel és az ellentétek szításával igyekszik hatalmát biztosítani. 

A néhány napja elfogadott választási törvénnyel – Európában példátlan módon - súlyosan 

korlátozni akarják a választókat választójoguk gyakorlásában. Ezzel a parlamenti demokrácia 

egyik legfontosabb pillérét támadják. 

Reális a veszély, hogy Magyarországon a Fidesz vezetőinek és oligarcháinak érdekeit 

kiszolgáló, önkényuralmi, ember és társadalomellenes rendszer alakul ki és szilárdul meg. 

Az egyre mélyülő gazdasági, politikai, demokratikus, és társadalmi válság kezelése 

érdekében, az Orbán rendszer leváltása nemzeti érdek. 

Ezért a következő választás több lesz, mint politikai erők eddig megszokott 

megmérettetése. Súlyában a 1989-es rendszerváltással mérhető csak, kimenetele pedig 

több évtizedre meghatározhatja Magyarország sorsát. 

Ez a történelmi helyzet a demokratikus ellenzék pártjaira és szervezeteire történelmi 

felelősséget ró. 

A demokratikus közösség jogos elvárása, hogy világos, demokratikus alternatívát kínáljunk 

számukra rövid és hosszabb távon egyaránt. Ehhez meg kell haladnunk a rendszerváltás óta 

eltelt időszak politikai gyakorlatát és eszköztárát. 

A választási győzelmet követően haladéktalanul meg kell kezdeni az új Magyar Köztársaság 

demokratikus rendszerének felépítését, ökológiai és gazdasági szempontból is fenntartható 

növekedési pályára kell állítani a magyar gazdaságot, munkahelyeket kell teremteni, 

csökkenteni kell a társadalmi és regionális egyenlőtlenségeket, igazságos közteherviselést kell 

bevezetni és meg kell állítani az emberek további elszegényedését, a középosztály lecsúszását. 

Ennek a felelősségnek csak párbeszéddel, új politikai megoldásokkal és tudatos politikai 

tervezéssel, programalapú együttműködéssel lehet megfelelni. 

Azonban nem elég csak beszélni az összefogásról: tettekre van szükség. 
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Az MSZP politikai stratégiájának a választások óta része a szövetségkötés szándéka. 

A párt 2011. június 18-án megtartott kongresszusán az „Egység Magyarországért” című 

kongresszusi határozatának 3. pontja szerint: 

„Az MSZP nyitott, demokratikus, baloldali néppárt, amely a politikai és szervezeti önállóság 

tiszteletben tartásával sokszínű, érték- és programalapú szövetségkötésre készül a jelenlegi 

kormány leváltásában érdekelt demokratikus pártokkal, mozgalmakkal, szakszervezetekkel 

és civil szervezetekkel.” 

A 2011. november 12-én megtartott Kongresszuson elfogadott „Összefogás az új 

Köztársaságért!”című kongresszusi kiáltvány utolsó bekezdése szerint: 

„Mindenkire számítunk! 

Rendezzük le együtt közös dolgainkat! Haladjuk meg közösen az átmenet elmúlt húsz 

esztendejét, hozzuk helyre együtt közös hibáinkat, a rendszerváltás utáni évek zsákutcába 

vezető próbálkozásait, igazságtalan döntéseit. Kössünk egyezséget az igazságos, szabad, 

európai, demokratikus és modern Magyarország megteremtésére. A „fülkeforradalom” után 

teremtsük meg közösen a biztonságot teremtő, élhetőbb magyar Köztársaságot, mindannyiunk 

közös hazáját.” 

Ezt erősítette meg az MSZP Választmányának 2012. március 24-i határozata és a 2012 

március 31-én megtartott Kongresszus „Párbeszéd a nemzetért”, valamint „A változás 

szövetsége” című állásfoglalása. 

A „Párbeszéd a nemzetért” című állásfoglalásában szereplő „A Magyar Szocialista Párt 

ajánlatának alappillérei” című fejezet 3. pontja szerint: 

„Az új MSZP együttműködést ajánl minden hazai demokratikus erőnek, az európai jogállami 

értékek védelme és az alkotmányosság helyreállítása érdekében.” 

Valamint ugyanezen anyag utolsó előtti bekezdésében: 

„Számítunk az állampolgárok, a szakmai- és érdekvédelmi szervezetek, szakszervezetek, civil 

szervezetek, kutatók és értelmiségiek véleményére. Számítunk mindenkire, aki Magyarország 

felemelkedéséért akar tenni és közösen gondolkodni.” 

A Magyar Szocialista Párt Országos Elnökségének „Váltópárt 2014” című stratégiája szerint 

„… 2010 stabilizáció éve, 2011 az építkezés éve, 2012 a programalkotás, nyitás éve, 2013 az 

alternatívaállítás és a szövetségkötés éve.” 

Mindezek alapján a Magyar Szocialista Párt Országos Elnöksége – Mesterházy Attila 

pártelnök előterjesztése alapján – a mai napon egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, 

hogy az MSZP kezdeményezzen tárgyalásokat a demokratikus ellenzék pártjaival, civil 

szervezeteivel a programalapú összefogás érdekében. 
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Olyan folyamat elindítását kezdeményezzük, amely világos és ütemezett menetrend 

alapján, a programok egyeztetésétől elvezethet egy választási szövetség létrehozásához. 

Ennek javasolt menetrendje: 

 

1. a programok egyezetése és összehangolása (2013. január 2.-április); 

 

2. felkészülés a regisztrációs kampányra, (2013. április-szeptember); 

3. regisztrációs kampány   (2013. szeptember-2014 tavasza) 

 

4. a parlamenti választásokon induló jelöltek megnevezése és listaállítás 

      (2013. december-2014 január); 

5. választási kampány    (2014. január-április). 

 

A javasolt menetrend egyszerre kínálja a következetes és szoros együttműködés lehetőségét a 

résztevő szervezeteknek, de módot ad arra is, hogy azok is be tudjanak kapcsolódni a közös 

munkába, akik nem akarnak részt venni a választási szövetség létrehozásában. 

A közös program feltétele egy szoros választási együttműködésnek, a választási 

szövetségnek, hiszen annak céljait és elemeit a szövetségben résztvevő szervezeteknek 

együtt kell képviselniük és megvalósítaniuk. 

De a regisztrációs kampányra való felkészülés és a regisztrációs kampány fázisába 

bekapcsolódhatnak azok is, akik az előzetes programegyeztetésben nem vettek részt, 

hiszen a szavazói aktivitás növelése minden demokratikus elkötelezettségű szervezet 

közös érdeke. 

 

II. Az együttműködési folyamat állomásai 

 

1. Programegyeztetés 

Az összefogás érdekében felül kell emelkednünk a megosztó ellentéteken és előítéleteken. 

Nem azt kell keresnünk, ami elválaszt, hanem ami összeköt bennünket. Egymás 

gondolatainak és értékeinek megismerésére, toleranciára, párbeszédre és megegyezésre 

van szükség. 

Ez nem önfeladást, elvtelen alkukat, hanem az ország jövője érdekében meghozott józan 

kompromisszumokat jelent.  
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De nem akarunk pusztán elitcserét sem. A célunk egy olyan program megalkotása, amely 

az országot feszítő problémákra ad választ és az emberek életminőségének érezhető javulását 

eredményezi. 

Azonban nem csak az elmúlt két és fél év rombolásának következményeit kell 

helyrehoznunk, hiszen számos olyan gond van, amelyet évtizedek óta görgetünk magunk 

előtt. 

Ilyen például a versenyképes magyar gazdaság fejlesztése, hiszen nem alapozhatjuk az ország 

jövőjét kizárólag bérmunkára. Ilyen a jogállamiság megszilárdítása és a demokrácia 

kiterjesztése. De ilyen a foglalkoztatás növelésének kérdése, a szegénység felszámolása, a 

gyermekéhezés megszüntetése, a cigányság integrációja, a korrupció elleni hatékony fellépés, 

az ökológiai fenntarthatóság kérdése, a közszolgáltatások minőségének növelése, a mindenki 

számára hozzáférhető oktatás és egészségügyi rendszer kialakítása és a stabil, kiszámítható 

nyugdíjrendszer megteremtése is. 

A demokratikus ellenzék programjainak egyeztetése és összehangolása egyúttal 

megteremtheti az alapját egy széles konszenzuson alapuló, Magyarországot fenntartható 

fejlődési pályára állító, nemzeti stratégiai program kidolgozásának is. 

Ezért a Magyar Szocialista Párt 19 témában kezdeményezi a tárgyalások megkezdését. 

Az alábbi menetrendet javasoljuk: 

1. Gazdaságpolitika, költségvetés politika - Jogállamiság és 

demokrácia 

2. Foglalkoztatáspolitika – Oktatáspolitika, modernizáció 

3. Szociálpolitika – Esélyegyenlőség, nők helyzete 

4. Egészségügy 

5. Vidékfejlesztés – Agrárpolitika 

6. Közbiztonság, biztonságpolitika – Társadalmi együttélés 

7. Önkormányzatok – Állami szerepvállalás 

8. Európa- és külpolitika – Nemzetpolitika 

9. Fenntarthatóság – környezetvédelem 

10. Regionális programok – Kelet-Magyarország Program, 

Nyugat-Magyarország Program, Dél-Dunántúl- Program, 

Budapest Stratégia 

Minden témában a párt elnöke három-négy tagú tárgyalódelegációt jelölt ki. 
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Ezzel párhuzamosan a három regionális program és a Budapest Stratégia felelősei is 

mandátumot kaptak arra, hogy kezdjenek párbeszédet az adott megyékben és a 

fővárosban a demokratikus szervezetekkel. 

A közös program megalkotását követően a program elemeit folyamatosan meg kell ismertetni 

a választókkal. Ez a program kidolgozóinak közös felelőssége. 

 

2.  Felkészülés a regisztrációs kampányra 

A magyar demokrácia jövője szempontjából sorsdöntő, hogy a választói névjegyzékbe való 

regisztrációval lehető legtöbb honfitársunk fejezze ki részvételi szándékát. Csattanós választ 

kell adnunk a Fidesz manipulációira. 

Mivel a regisztráció a választás „első fordulójának” tekinthető, a programok 

egyeztetését követően, az összefogásban részt vevő pártoknak és szervezeteknek együtt 

kell felkészülniük a regisztrációs kampányra. 

A felkészülés akkor a lehető leghatékonyabb, ha a különböző partnerszervezetek megosztják 

egymás között a feladatokat, összehangolják tevékenységüket és erőforrásaikat. 

Az együttműködés kiterjed többek között a kampánystratégia egyeztetésére, a célcsoportok 

meghatározására, a kommunikációs tervek és üzenetek összehangolására, a problématérképek 

elkészítésére, a logisztikai felkészülésre, a kampányra való felkészülést támogató képzések és 

tréningek összehangolásra, az információs anyagok elkészítésére. 

A felkészülési folyamat módot ad a helyi szervezetek, különböző stábok, szakértők, 

aktivisták számára egymás jobb megismerésére, és a különböző szervezetek 

működésének összecsiszolódására. Ez olyan szervezeti hatékonyságot eredményez, amely 

sorsdöntő lehet a későbbi választási kampány során. 

 

3. Regisztrációs kampány 

 

Az egész országra kiterjedő, a legkisebb faluba és településre is eljutó, a társadalom 

minden rétegét, csoportját megszólító tájékoztató és mozgósító kampányra lesz szükség. 

Lábbal kell megverni a Fidesz-t, ezért nélkülözhetetlen aktivisták tízezreinek toborzása 

és felkészítése. Ez a feladat csak megfelelő koordináció mellett teljesíthető. 

Mivel a választásnak ebben a szakaszában pártok nem kampányolhatnak itt a szövetségben 

résztvevő civil szervezetek játszanak kulcsszerepet. 

 

4. Jelöltállítás 

A demokratikus ellenzéknek akkor van nagy esélye a kétharmados választási 

győzelemre, ha közös jelölteket állít. 
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Ezért a jelöltállításai folyamat során az összefogásban részt vevő pártoknak ki kell 

választaniuk azokat a jelölteket, akik személyükben és teljesítményüket tekintve is alkalmasak 

arra, hogy képviseljék az ellenzéki összefogás programját, értékeit és céljait. 

A cél az, hogy azok legyenek a közös jelöltek, akik a legtöbb szavazót tudják hozni az 

adott választási körzetben. 

Az újonnan elfogadott választási rendszer sajátosságai miatt, a szavazatmaximalizálás 

érdekében, nem elég közös jelölteket állítani, hanem közös listára is szükség van a 

töredékszavazatok összegyűjtése érdekében. Ezért tehát a leghatékonyabb szavazatokat 

maximalizálni képes szervezeti forma a választási szövetség, amely az egész országban 

közös jelölteket és közös listát állít úgy, hogy a benne részt vevő partnerek szervezeti 

önállóságukat és politikai identitásukat megőrizhessék. 

 

5. Közös választási kampány 

A választáson pártok indulhatnak. Ezért a szövetségben részt vevő pártok alkothatnak 

választási szövetséget. E szövetség keretein belül kell támogatniuk a közös jelölteket. 

A választási kampányban a szervezetek természetesen együtt vesznek részt, a regisztrációs 

kampány tapasztalatait felhasználva. 

Fő feladatunk a választók mozgósítása. Személyesen kell megszólítani a választókat, 

amihez 25-30.000 aktivista részvétele szükséges országszerte. 

További fontos feladat a több mint 20.000 szavazóköri delegált kiválasztása és 

felkészítése, mert az ő segítségükkel lehet megakadályozni a Fidesz választási csalásait. 



7 
 

 

III. Az együttműködésre felkért szervezetek 

Az MSZP három szinten javasol konzultációsorozatot: 

 Országos politikai szervezetek 

 Országos civil szervezetek és érdekképviseletek (folyamatban) 

 Megyei- és helyi civil szervezetek (folyamatban) 

 

A Magyar Szocialista Párt ellenzéki összefogásra való felhívását következő lépésként az 

alábbi szervezeteknek juttatja (ABC rendben): 

Demokratikus Koalíció 

Haza és Haladás Egyesület 

Lehet Más a Politika 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

Milla Egyesület 

Szolidaritás 

Szövetségben, Együtt Magyarországért 

4K! 
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A programegyeztetésre javasolt témák és az MSZP által delegált 

tárgyalódelegációk összetétele 

 

Szakpolitikai programok és a tárgyalódelegációk összetétele 

Gazdaságpolitika 

Gazdasági növekedés elindítása a hitelesség és a bizalom visszaszerzésével. 

Munkahelyteremtés, hitelezés beindítása, a KKV szektor erősítése, versenyképes magyar 

gazdaság megteremtése. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Kákosy Csaba dr. 

Józsa István dr. 

Szekeres Imre dr. 

Tóth Csaba 

 

Foglalkoztatáspolitika  

Az érdekegyeztetés fórumainak helyreállítása, a Munka Törvénykönyvének újraírása. A 

foglalkoztatás növelése, a foglalkoztatásban megjelenő egyenlőtlenségek csökkentése, állami 

szerepvállalással. A szociális gazdaság lehetőségei Magyarországon. „Minden családban 

legyen legalább egy kereső, tisztességes kereset biztosítása/megőrzése mellett” elvének 

érvényesítése. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Gúr Nándor 

Simon Gábor 

Nyakó István 

Kordás László  

 

Oktatáspolitika, modernizáció 

Esélyegyenlőség, bővülő foglalkoztatás, intelligens társadalom! 

A tárgyalódelegáció tagjai: Hiller István dr. 

Kunhalmi Ágnes 

Jeszenszki András 
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Közbiztonság, rendvédelem, biztonságpolitika és társadalmi együttélés 

A közbiztonság erősítése, a rendvédelmi szervezeteknél dolgozók megbecsülése, a különböző 

szervezeteknél a jogállami működés helyreállítása. A társadalmi együttélés szabályainak és 

feltételeinek meghatározása. A közbiztonságot, mint a legalapvetőbb közszolgáltatást 

Magyarország minden polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül 

biztosítani kell. Az állam legfontosabb feladata, hogy polgárai számára megteremtse a félelem 

nélküli élet feltételeit, a hétköznapok biztonságát.  

A tárgyalódelegáció tagjai:  Harangozó Tamás dr. 

Iváncsik Imre 

Juhász Ferenc 

Demeter Márta 

 

Költségvetéspolitika 

A hitelesség, finanszírozhatóság, kiszámíthatóság helyreállítása, igazságos közteherviselés, 

ERM-2 rendszerhez való csatlakozás lehetőségei 

A tárgyalódelegáció tagjai:  Tukacs István 

Veres János dr. 

Katona Tamás dr. 

 

Állami szerepvállalás 

Az állam szerepének újradefiniálása a gazdaságban, a közszolgáltatásokban, az ellátó 

rendszerben, a szociálpolitikában, az esélyegyenlőség megteremtéséért, egy új társadalmi 

szerződés létrehozásának lehetőségei. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Kiss Péter 

Szakács László dr. 

Márton Roland dr. 

 

Közjog – Jogállamiság és demokrácia 

Az ország demokratikus működésének és a jogállam helyreállításának feladatai, az új Magyar 

Köztársaság nemzeti konszenzuson alapuló, demokratikus alkotmányának előkészítése, a 

demokratizmus továbbfejlesztése a részvételi demokrácia irányába. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Bárándy Gergely dr. 

Steiner Pál dr. 

Ipkovich György dr. 
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Szociálpolitika és esélyegyenlőség, nők helyzete 

A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, paradigmaváltás a szociálpolitikában: az egész 

társadalmat átfogó jóléti rendszerek alapelveinek kidolgozása a szolidaritás elve alapján. A 

fenntartható és kiszámítható nyugdíjrendszer megteremtéséhez szükséges intézkedések 

azonosítása. Azonnali intézkedések kidolgozása, az országban meglévő éhezés felszámolása 

érdekében. 

A tárgyalódelegáció tagjai:  Korózs Lajos 

Bangóné Borbély Ildikó 

Teleki László 

Gurmai Zita dr. 

 

Önkormányzatok 

Az önkormányzatiság elvének érvényesítése, finanszírozhatóság és autonómia, az 

állampolgár, az önkormányzat és az állam viszonyának újraértelmezése. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Lukács Zoltán 

Tóth József dr. 

Varga Zoltán 

 

Európa- és külpolitika 

Magyarország nemzetközi tekintélyének helyreállítása, nemzetközi kapcsolataink újraépítése, 

az Európai Unióban betöltött szerepünk erősítése. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Szanyi Tibor dr. 

Kovács László 

Gúr Roland 

 

Nemzetpolitika 

A valós nemzeti érdek meghatározása, törekvéseinek diktátumok nélküli támogatása, a 

kapcsolatok rendezése. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Szabó Vilmos 

Tabajdi Csaba 

Hadnagy Miklós 
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Agrár- és vidékfejlesztés 

A Földtörvény megváltoztatása, korszerű, versenyképes, biztos megélhetést nyújtó 

agrárgazdaságok megteremtése. Hatékonyságnövelés, zöld gazdaság. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Harangozó Gábor 

Gőgös Zoltán 

Mudri György 

 

Egészségügy 

A társadalombiztosítás rendszerének újjáépítése, finanszírozható mindenkit megillető 

korszerű és hatékony szolgáltatást biztosító egészségügyi ellátó rendszer felépítése. Az 

egészségügyben dolgozók bérének rendezése, nemzetközileg elfogadott minőségbiztosítási és 

mérési rendszer kiépítése 

A tárgyalódelegáció tagjai: Kökény Mihály dr. 

Havas Szófia dr. 

Papp Zsolt 

 

Modernizáció 

Csak egy modern Magyarország képes elég vonzerőt gyakorolni a fiatalok számára az 

ittmaradásra, illetve a hazatérésre. Ezért a modernizáció át kell hassa az egész országot, a 

magyar társadalom minden szövetét. Infókommunikáció, K+F a gazdaságban, innováció, 

minőség, csak ezek alapján lehet a XXI. század globális kihívásaira XXI századi 

megoldásokat adni. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Baja Ferenc 

Winkfein Csaba 

Oroszvári Péter 

Bárány Balázs 

 

Fenntartható fejlődés 

Ökológiai fordulat a gazdaságban (zöld gazdaság) az energiapolitikában és az emberek 

gondolkodásában. 

A tárgyalódelegáció tagjai: Tóbiás József 

Szabó Imre 

Beke Károly 
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Regionális programok és a tárgyalódelegációk összetétele 

Dél-dunántúli régió 

A tárgyalódelegáció tagjai: Tóth Bertalan dr. 

Pintér Attila 

Heringes Anita 

 

Kelet-magyarországi régió 

A tárgyalódelegáció tagjai: Varga László dr. 

Sós Tamás dr. 

Legény Zsolt dr. 

 

Nyugat-magyarországi régió 

A tárgyalódelegáció tagjai: Nemény András dr. 

Fodor Csaba dr. 

Széplaki Tamás 

 

Budapest Stratégia 

A tárgyalódelegáció tagjai: Horváth Csaba 

Pál Tibor 

Trippon Norbert dr. 
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