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A

ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!
A Szabadság mostani számát a Munkáspárt minden tagja
megkapja, függetlenül attól, hogy előﬁzeti-e, támogatja-e
a lapot, vagy sem. Ez a lapszám ugyanis a Munkáspárt 27.
kongresszusáról szól.

1.

A Munkáspárt 27. kongresszusa december 8-án reggel
10 órakor kezdi meg munkáját Budapesten, a Villányi úti
Konferenciaközpontban (XI. ker. Villányi út 11.)
A kongresszus megvitatja a Központi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság jelentését. Dönt a Munkáspárt jövőbeni
feladatairól. Megválasztja a Munkáspárt elnökét, a Központi
Bizottságot, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.

2. Mostani számunkban a kongresszusi anyagokat olvashatjuk.

Az egyik dokumentum a Munkáspárt Központi Bizottságának
beszámolója a 27. kongresszusnak. A párt vezetését mindig
a kongresszus választja, így a Központi Bizottságnak
a kongresszusnak kell jelentenie az elvégzett munkáról.
A Központi Bizottság október 13-i ülésén megvitatta és
jóváhagyta az anyagot. Ez tehát közös véleményünk. Erről
nyugodtan kérdezzétek meg a KB-tagokat és a megyei elnököket,
akik részt vettek a munkában!
Az elmúlt négy évben nagyon sokat dolgoztunk. Munkánkat
nyomon lehet követni A Szabadság képes beszámolóiban.
2015 óta jelentős változások mentek végbe a nemzetközi és
hazai életben, amelyek nehezítették munkánkat. A Munkáspárt
stratégiai helyzete nem változott. Egyes területeken erősödtünk,
más területeken gyengültünk.
A beszámoló több, mint az elmúlt négy év cselekedeteinek
összefoglalása. A Központi Bizottság értékeli a nemzetközi és
a hazai helyzetet, felméri a Munkáspárt helyzetét és lehetőségeit.
Ha helyesen értékeljük a mai helyzetet, könnyebben és főleg
helyesen tudjuk meghatározni a következő négy év feladatait.
Éppen ezért szívből ajánljuk mindenkinek, hogy ne sajnáljuk
az időt, olvassuk el az anyagot nagyon ﬁgyelmesen!

3.

Mit tehetünk és mit kell tennünk a következő négy
évben? Erre tesz javaslatot a második anyag, mely
az „Erős Munkáspártot!” címet viseli. Ez a Központi
Bizottság közös javaslata a pártnak.
A feladatunk az, hogy elolvassuk ezt a dokumentumot is,
elmenjünk a budapesti, illetve megyei tagértekezletekre, és ott
alakítsuk ki a budapesti és a megyei pártszervezetek véleményét.
A 27. kongresszus előtt ezeket a véleményeket feldolgozzuk,
és kongresszus dönt róla véglegesen. Közös munkára hívunk
mindenkit. A Munkáspárt a mi pártunk, és a párt olyan lesz,
amilyenné mi formáljuk.

4. A kongresszus előtt van még egy létfontosságú feladatunk.
Az elmúlt hónapokban a megyei és budapesti szervezetek
igyekeztek minden párttaghoz eljutni, és megkérdezni: hogy
élnek, milyen munkát tudnak vállalni a következő időszakban.
Egyúttal elmondtuk azt is, hogy a párt nehéz anyagi helyzetben
van, és kértünk mindenkit: ﬁzessen a következő időszakban
több tagdíjat, lépjen be az „Ezres klubba” és ﬁzessen elő
A Szabadságra!
Sajnos, helyi szervezeteink nem jutottak el minden
elvtársunkhoz. Nem mindenki értette meg, hogy most adnunk
kell a pártnak. Évtizedek munkája vész kárba, ha nem vállalunk
újabb áldozatot a pártért, a szocializmusért.
A budapesti és megyei elnökök, a KB tagjai most
ismét megkeresik elvtársainkat. A kongresszust megelőző
tagértekezletek jó lehetőséget adnak arra, hogy együtt döntsünk
arról, hogy támogatni fogjuk a pártot. Különösen fontos,
hogy minél többen lépjenek be az „Ezres Klubba”, hiszen
ezen keresztül tudunk a párt központi, közös munkájához
hozzájárulni. Forradalmi központ nélkül nincs forradalmi párt
sem. Ez a tét!
***
A Munkáspárt a miénk. A párt olyan lesz, amilyenné mi
tesszük. Sok gonddal küszködünk, de pártunk él és dolgozik.
Van tagságunk, vannak szervezeteink, van véleményünk
a világ és az ország dolgairól. Van erkölcsi tőkénk.
A Munkáspárt elfogadottsága nőtt a társadalomban. Az emberek
többsége nem utasítja vissza a pártot, lehetővé teszi indulásunkat
a választásokon.
A tőkés világ válságban van. Sok a bizonytalanság a világban
is, idehaza is. A világ változhat, sőt, akár nagyon gyorsan is
változhat. Készülnünk kell arra az időre, amikor a társadalom
többsége nem csak bízik bennünk, hanem tőlünk várja sorsa
jobbrafordulását.
Vitassuk meg együtt a kongresszusi dokumentumokat!
Jelöljük ki együtt az utat, amelyen erős Munkáspártot
teremthetünk!
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A KÖZPONTI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
A MUNKÁSPÁRT 27. KONGRESSZUSÁNAK
A Munkáspárt 26. kongresszusa 2015. március 28-án
választott meg bennünket. A kongresszus elfogadta „Az erős
Munkáspártot!” határozatot, amely elmúlt négyéves munkánk
alapjául szolgált.

Az egyes államokon belül a tőke keresi a legjobb politikai
megoldást, de egyelőre nem kívánja túllépni a hagyományos
eszközöket, nem nyúl a szélsőjobboldal vagy a fasizmus
eszközéhez.

A kongresszusi döntéseket érvényesítettük a Központi
Bizottság határozataiban. Megerősítettük a 2017. évi Országos
Pártértekezleten.

A tőkés válság szellemi téren is megjelenik. A tőke nem
érdekelt abban, hogy az emberek műveltsége növekedjen.
A tőke csak a tőkésosztály számára biztosítja a magas szintű
tudás megszerzését. A média segítségével folyik a tömegek
butítása és manipulálása.

2015 óta jelentős változások mentek végbe a nemzetközi és
hazai életben, amelyek nehezítették munkánkat.
A Munkáspárt stratégiai helyzete nem változott. Egyes
területeken erősödtünk, más területeken gyengültünk.
A TŐKÉS RENDSZER NEM LEGYŐZHETETLEN
A kapitalizmus világszerte válságban van. Ennek
következményeként egyrészt kiéleződött a tőkés
országok közötti harc a piacok és befolyási övezetek
újrafelosztásáért, másrészt fokozódott a küzdelem
a tőke és a dolgozó tömegek között. A világ a második
világháború óta először szembesül azzal, hogy a tőkés
rendszer összeomolhat, és győzhet a munkások-dolgozók
forradalma, a világ elindulhat a szocializmus felé.
A tőkés rendszer gazdasági, szociális és szellemi téren is
válságban van. Gazdasági téren az elmúlt évtizedekben
a tőke neoliberális politikát folytatott. Engedte, hogy a piac
döntse el, mi a jó és mi a rossz. Nem számított, hogy mi kell
az embereknek, hanem csak az, hogy mi hoz hasznot a tőkének.
A pénzügyi tőke fölé kerekedett a termelő tőkének. Hatalmas
fedezetlen pénzek kerültek a gazdaságba.
A válság súlyos szociális konﬂiktusokat idézett elő.
Az adósságokat egyszer ki kell ﬁzetni. A tőke által kreált
adósságokat a dolgozó tömegekkel ﬁzettetik meg. Mindenütt
leépítik a szociális, egészségügyi kiadásokat, növelik
a munkaidőt, emelik a nyugdíj korhatárt.
Ma a gazdag országok dolgozói is úgy érzik, hogy rosszabbul
élnek, mint korábban. A szegény országok dolgozói, a görögök,
a portugálok és mások pedig odáig jutottak, hogy a társadalmi
robbanás lehetősége közvetlen veszéllyé vált.
A tőke erői – elkerülendő a szocialista forradalmat –
a tőkés intézmények és módszerek átalakításába kezdtek.
Görögországban kitalálták és hatalomra juttatták a Szirizát, ezzel
átmenetileg stabilizálták a görög kapitalizmust. Ukrajnában
betiltották a kommunista pártot. Megtették azt, amit az EUban még nem mernek: hatalmat adtak nyílt nacionalista-fasiszta
erők kezébe.

A tőke minden eszközzel arra törekszik, hogy a tömegek
ﬁgyelmét elvonja a tőke elleni osztályharcról. A társadalom
ﬁgyelmét olyan kérdésekre fordítják, mint a migráció, a nem
hagyományos szexuális magatartás, a másság tiszteletének
abszolutizálása. Folyik a tömegek depolitizálása, a vallások
tudatos terjesztése.
Könyörtelen harc folyik a piacok és befolyási övezetek
újrafelosztásáért. Az USA mai politikája fordulatot hozott
a tőkés világban. Trump szerint csak egy erős USA mentheti
meg a tőkés rendet, és csak akkor, ha az USA parancsol.
Az USA a hadiipar fejlesztését tekinti a válság leküzdése
egyik fő eszközének. Folyik a háborús uszítás, fokozódik
a fegyverkezési hajsza. Az USA új szövetségi rendszereket hoz
létre, igyekszik felsorakoztatni szövetségeseit az Oroszország,
Kína és mások elleni harcra.
Kelet-Európába jelentős amerikai erőket telepítenek, növelve
a katonai feszültséget és egy európai háború kockázatát.
Az EU vezető körei új piacok megszerzésével igyekeznek
a válságot megoldani. Az EU igyekszik megszerezni Ukrajnát
és a Balkánt. Mindkét helyen beleütközik az orosz tőke érdekeit
képviselő Oroszországba.
Az EU-ban vita indult az EU jövőjéről. Két alapvető elképzelés
alakult ki. A német és francia tőke az integráció fokozását akarja,
ami elvezethet az európai egyesült államok megteremtéséhez.
A lengyel, a magyar tőke a nemzetállamok szövetségét
tekinti megoldásnak. Az EU feloszlatása nincs napirenden, de
a fokozatos szétesése nem olyan lehetetlen. Nagy Britannia
kiválása az EU-ból jelezte, hogy az EU-ban is alapvető
bajok vannak.
Kiéleződött a küzdelem az USA, az EU és Oroszország
között. Az orosz tőke megerősödött az elmúlt években,
Oroszország nem kíván alárendelt szerepet játszani
a világban. 2014-ben Ukrajna két keleti tartománya kikiáltotta
függetlenségét, a Krím-félsziget pedig népszavazással
visszakerült Oroszországhoz.
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A SZOCIALIZMUS LÉTEZŐ ERŐ
A tőkés propaganda igyekszik elfedni azt a tényt, hogy a mai
világban is vannak, sőt erősödnek a szocialista országok.
A jelenlegi szocialista országok úgy igyekeznek biztosítani
a szocializmus létét, hogy eltérnek a szocializmus korábban
ismert modelljeitől és a nemzeti sajátosságokat ﬁgyelembe véve
igyekeznek megoldásokat találni.
Politikai téren a mai szocialista országok közös tulajdonsága,
hogy a politikai hatalom a dolgozó osztályok kezében van,
a vezető szerep a kommunista pártoké. A gazdaságban eltérő
mértékben, de mindenütt alkalmazzák a tőkés gazdaság
eszközeit, beleértve a magántulajdon intenzív jelenlétét.
Szociális téren jelen vannak a tőkéscsoportok és osztályok.
Kína a kínai sajátosságú szocializmus építését tekinti céljának.
Jelentősek a társadalmi különbségek, de mindenki elmondhatja,
hogy ma jobban él, mint tegnap, és holnap jobban fog élni, mint ma.
Kína növeli gazdasági, politikai és kulturális jelenlétét
a világban, így Európában is. Az európai és az amerikai tőkés
erők Kínát egyszerre tekintik nélkülözhetetlen partnernek és
legyőzendő ellenfélnek.
Vietnamban folyik a szocializmus építése. Jelentős sikereket
értek el az életszínvonal növelésében. Kubában a forradalmi
nemzedék helyébe ﬁatalabb generációk lépnek. Folyik
a szocializmus építésének reformja. Új modell kialakítása folyik
a Koreai NDK-ban, Laoszban.
A világkapitalizmus erői igyekeznek a szocialista országok
reformfolyamatait eltéríteni és a tőkés fordulatot előidézni.
VÁLSÁGBAN A MAGYAR KAPITALIZMUS
A magyar tőkésosztály tisztában van azzal, hogy a kapitalizmus
általános válsága megrendítheti a magyar tőkésrendszert is.
Ennek megakadályozására kétféle elképzelés alakult ki.
A liberális irányzat úgy véli, hogy teljes mértékben meg kell
szüntetni a tőke előtt álló akadályokat, meg kell szüntetni az
állami beavatkozást a gazdaságba, engedni kell, hogy a piac
határozza meg az ország fejlődését. Támogatni kell egy németfrancia vezetésű centralizált EU megteremtését, és előre kell
lépni a tőke teljesen szabad uralmát biztosító „európai egyesült
államok” felé.
A konzervatív irányzat szerint magyar viszonyok között nem
lehet alkalmazni a liberális gazdaságpolitika módszereit, mert ez
tömeges elégedetlenségét idéz elő, és megrendítheti a magyar tőkés
rendszert. A konzervatív irányzat úgy véli, hogy a tőkésállamnak
tudatosan be kell avatkoznia gazdasági és társadalmi folyamatokba.
Átmenetileg korlátozni kell a tőkét, és az így felszabaduló pénzekből
adni kell a széles tömegeknek. Egyidejűleg szigorúan korlátozni
kell a dolgozók jogait, megakadályozni mindenfajta rendszerellenes
megmozdulást. A konzervatív irányzat az EU megőrzését akarja,
de nagyobb önállóságot akar a magyar tőkének és több beleszólást
az EU ügyeibe.

A

2010 óta a Fidesz ezt a politikát valósítja meg. Állami tulajdonba
vette a stratégia ágazatokat. Központosított államigazgatást
vezetett be. Megadóztatta a nagytőke egy részét, és
a minimálbérek emelésével, a társadalmi juttatások bővítésével
sok társadalmi csoport számára a korábbinál jobb életet teremtett.
Senkinek sem adtak annyit, amennyire szükségük volt, de
mindenkinek adtak annyit, hogy a társadalmi feszültségeket
átmenetileg lecsillapítsa.
A Fidesz stabilizálta a tőke uralmát Magyarországon.
A Fidesz nem új rendszert teremtett, ahogyan ezt a liberális
és szociáldemokrata erők állítják, hanem a kapitalizmus
megmentése
érdekében
államkapitalista
módszereket
alkalmazott.
A tőke ellenes fellépések megakadályozására szigorú
munkatörvénykönyvét és sztrájktörvényt vezetett be.
A szakszervezetek egy részét maga mellé állította, más részét
megalkuvásra kényszerítette. A médiából kiszorított minden
tőkeellenes erőt. Az oktatásban, a propagandában folyik
a nacionalizmus, antikommunista és vallásos agymosás.
Az elmúlt években alapvetően megváltoztak a tőkésosztály két
csoportja, a liberálisok és a konzervatívok közötti erőviszonyok.
A kétharmados többség birtokában a konzervatív csoport szinte
teljesen kiszorította a másik csoportot a hatalomból. A liberálisszociáldemokrata erők 2010 után több kísérletet tettek a hatalom
visszaszerzésére, de sikertelenül. Nincs koncepciójuk, és
nincsenek karizmatikus vezetőik sem.
MI LESZ HOLNAP?
Magyarországon a tőkés rendszer válsága még nem
vezetett forradalmi helyzethez. Az uralkodó osztály
képes kézben tartani a folyamatokat, és a dolgozó
tömegek sem akarják egyelőre tömegében leváltani
a kapitalizmust. Negatív nemzetközi változások
azonban megingathatják a politikai stabilitást, a tőkés
rend politikai kereteit. Változó nemzetközi és hazai
viszonyokra kell felkészülni.
A magyar kapitalizmus a stabilizáció ellenére sérülékeny. Egyrészt,
függ az EU-pénzektől, az amerikai és német beruházásoktól.
Másrészt, egy váratlan nemzetközi fordulat, az EU összeomlása,
egy európai háború, a menekültek megindulása Törökországból
vagy valami más megrendítheti a magyar kapitalizmust.
Harmadrészt, a tőkés kormány az elmúlt évek osztogatási
politikája után egyre több területen kezdi visszavenni azt,
amit adott. Növekednek az árak, nem csökkenek az embereket
terhelő adók, számos társadalmi réteg helyzete továbbra is
kilátástalan. A növekvő szegénység, a szélesedő társadalmi
különbségek, az egészségügy állapota és sok minden más
jelentősen megnövelheti a társadalmi konﬂiktusokat.
Negyedrészt, kiéleződhetnek a tőkésosztályon belüli
küzdelmek. Megnövekedhetnek a kormányzó pártokon belüli
viták és konﬂiktusok. A liberális erők előbb-utóbb összeszedik
magukat, új szereplőket, új programokat találhatnak.

A
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A MI ERKÖLCSI TŐKÉNK MA ÉS HOLNAP
A Munkáspárt elfogadottsága nőtt a társadalomban.
Az emberek többsége nem utasítja vissza a pártot,
lehetővé teszi indulásunkat a választásokon. Ugyanakkor
igaz, hogy az emberek még nem mozgósíthatók a tőke
ellenes osztályharcra. És igaz az is, hogy a választásokon
sem szavaznak ránk.
Az elmúlt négy év történései is bizonyították, hogy
a Munkáspártra van társadalmi igény. Új helyzetet jelent
egyrészt az, hogy a 2018-as választások után a kormány
megkezdte a korábbi engedmények visszavonását. Ez előbbutóbb társadalmi konﬂiktusokat eredményez. Másrészt, a tőkés
világ továbbra is válságban van. Harmadrészt, Magyarországon
szétesett és válságban van a szocliberális ellenzék. Valóságos
baloldali ellenzéki pártként csak a Munkáspárt lép fel.
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párttá vált. Kettő, megtanultuk az erőinket koncentrálni és
fegyelmezetten dolgozni. Három, megjelentek új erők, ﬁatalok és
középkorúak a pártban, és a korábbinál több eszközünk is van.
Sajnos, a stratégiai váltás jelentőségét sokan nem értették.
Sokáig tartott a feladatok megmagyarázása, helyi értelmezése.
AKTÍV RÉSZVÉTEL A BELPOLITIKÁBAN
A Munkáspárt teljesítette a kongresszus e célkitűzését.
A Munkáspárt a magyar belpolitikai élet aktív részvevője.
Részt vettünk az általános és időközi országgyűlési
választásokon. Minden pártnál nagyobb mértékben voltunk
jelen az időközi önkormányzati választásokon.

A Munkáspárt három évtizede kiáll a dolgozó emberek, a nép
érdekei mellett. Ezt tudják rólunk. Ez a mi erkölcsi tőkénk.

Részt vettünk a 2016. évi országos népszavazáson. Amellett
szálltunk síkra, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül ne írhassa elő nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését.

A Munkáspárt nem állt egyetlen tőkés párt mellé sem.
Az elmúlt időszakban is számosan megpróbálták
félremagyarázni a mi álláspontunkat, de kitartottunk mellette.
A Munkáspárt támogat mindent, ami a népnek, a dolgozóknak
jó. Nem támogat semmit, ami a dolgozónak, a népnek árt.

Országos akciónapokat bonyolítottunk le. Olyan égető
kérdésekben foglaltunk állást, mint az egészségügy állapota,
a vasút helyzete. Szót emeltünk az USA-EU egyezmény (TTIP)
ellen. Akciónapon hívtuk fel a társadalom ﬁgyelmét az alacsony
bérekre és a közösségi közlekedés drámai állapotára.

Kiálltunk a valóságos magyar nemzeti, a nemzeti ügyek mellett,
legyen az Trianon gyalázata, a migránskérdés vagy éppenséggel
a keleti nyitás támogatása. Ez sok ember tiszteletét kiváltotta,
de sok helyütt nem talált megértésre, és pártunk soraiban is volt
némi értetlenség.

Számos
kérdésben
nyilatkozatainkkal
támogattuk
a
szakszervezetek
akciót,
a
munkabeszüntetéseket,
a tüntetéseket.

Mondjuk ki világosan! A liberális és szociáldemokrata erők
a nemzeti érdekek képviseletét teljesen átengedték
a jobboldalnak. A nép, a kormány azonban nem egyenlő
a jobboldallal. Nem engedhetjük meg, hogy a nemzeti zászlót,
a nemzeti érzést kisajátítsa a jobboldal. A Munkáspártnak
képviselnie kell a többség, a nép, a nemzet érdekeit, védeni
a nemzeti kultúrát, hagyományokat. Meg kell mutatnia,
hogy a magyar nemzet alapvető érdekeit is egy új társadalom
megteremtése valósíthatja meg.
AZ „ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!”
PROGRAM TELJESÍTÉSE
A 26. kongresszus elfogadta az „Erős Munkáspártot!”
politikai programot. „Célunk, hogy a Munkáspárt legyen aktív
szereplője a belpolitikai harcnak, legyen képes gyors elemzésre,
gyors reakcióra és gyors akcióra. Célunk, hogy a Munkáspárt
2018-ra legyen politikailag és szervezetileg jelen mind a 106
egyéni országgyűlési választókerületben és rendelkezzék
képviselőjelölttel.”
Ez stratégiai váltást jelentett a párt politikájában. Korábban
az volt a stratégia, hogy ahol tudunk, indulunk. A 26. kongresszus
viszont úgy döntött, hogy 2018-ban mindenütt indulunk.
A Munkáspárt az új stratégiát három körülményre építette.
Egy, változik az emberek hangulata, a Munkáspárt elfogadott

A párt országos és helyi vezetői számos alkalommal
találkoztak országgyűlési képviselőkkel, a megyei és
települési önkormányzatok vezetőivel. Helyi szervezeteink
egy része rendszeresen részt vesz az önkormányzatok
által rendezett ünnepségeken. Néhány helyen megjelennek
a képviselőtestületek ülésein is.
A munkáspárti médiában rendszeresen közöltük a Munkáspárt
véleményét a hazai és a nemzetközi élet legfontosabb kérdéseiről.
A médiaelzártságot azonban nem tudtuk leküzdeni, a saját
eszközeinkkel a hivatalos média hiányát nem tudtuk pótolni.
Sok mindent nem tudtunk megvalósítani. A tőkés média
soha ilyen mértékben nem szigetelte el a Munkáspártot, mint
az elmúlt négy évben. Ezt az elszigeteltséget nem tudtuk áttörni.
Helyi szervezeteink – tisztelet a kevés kivételnek – nem ismerik
a megyék, a városok, a települések mai konkrét problémáit.
Nagyon kevés helyen kapcsolódnak a helyi politikai életbe.
A legtöbb helyen nincs élő kapcsolat a helyi önkormányzatokkal,
a helyi médiával. Egyes aktivistáink érzelmi alapon elutasítják
a Fideszes önkormányzatokkal való kapcsolattartást,
mások túlbecsülik a liberális önkormányzatokhoz fűződő
kapcsolatokat.
PÁRTÉPÍTÉS
A párt taglétszáma csökken. 2015-től 175 új tagot vettünk
fel. Ezzel nem tudjuk ellensúlyozni a tagság természetes
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csökkenését. A tagfelvételi munkát alapvetően a külső
körülmények, az érdektelenség, a depolitizálódás, a manipuláció
határozza meg, de egyes területeken jelen vannak a mi munkánk
hiányosságai is.
Eredmény az, hogy több megyénkben komolyan hozzáláttak
a tagfelvételi munkához és viszonylag sok tagot is vettek fel.
Eredmény az is, hogy a Nagy Október 100. évfordulójára
tagfelvételi kampányt is hirdettünk, aminek mérsékelten, de volt
eredménye.
Számos probléma is van a pártépítés terén. Szervezeteinkben
nem folyik tudatos pártépítő munka.

A

szép példáit láttuk a lelkes, önzetlen és tudatos munkának,
aminek általában mérhető haszna is volt.
Nem értük el azonban, hogy a kitelepülés eszközét minden
szervezet használja. Kevés kivétellel nem értük el, hogy
a kitelepülések rendszeresek legyenek.
Szinte teljes kudarcot vallottunk az „Élhető Magyarországért”
aláírásgyűjtő akciónkkal. A gyűjtés pontatlan, fegyelmezetlen
volt, az aláírások zöme használhatatlan volt. Nem volt megoldva
a jó aláírások központi és helyi hasznosítása sem. Ennek negatív
következményeit világosan láttuk a választások idején.
A KORSZERŰ SZÁMÍTÁSTECHNIKA HASZNÁLATA

Szervezeteink teljesen leálltak az ajánlás intézményével.
Az ajánlás csak formális. A jelentkezőket nem ismerjük eléggé.
A jelentkezővel nem tudatosítjuk a követelményeket. Elnézőek
vagyunk, ha valaki nulla forint tagdíjat vállal.
Nem oldottuk meg a jelentkezők további nevelését, a kapcsolatok
erősítését. Ezért nagy arányú a lemorzsolódás. Ez különösen
nagy gond a ﬁatalok és a roma népesség körében.
Teljesen megoldatlan az interneten jelentkezők ügye.
Centralizáltuk a tagfelvételek központi jóváhagyását. A munka
azonban formális. A pártépítés központi és helyi vezetői között
nincs megfelelő kapcsolat az előkészítésben.
TAGNYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
A 26. kongresszus döntése alapján elindítottuk a párt új
tagnyilvántartási rendszerét. A választások során óriási
munkával ismételten pontosítottuk az aktivistáink és tagjaink
jelentős részének személyi adatait. Elértük, hogy a Munkáspárt
ma a korábbinál korszerűbb és jobban felhasználható tagsági
adatbázissal rendelkezik.
Ugyanakkor nem értük el, hogy minden szervezetünk alapvető
fontosságú kérdésként kezelje a tagnyilvántartást. Megyei
vezetéseink jelentős részének nincs napi, sőt havi kapcsolata sem
a párt egyes tagjaival. A tagnyilvántartást sok helyütt fölösleges
adminisztratív tehernek tekintik, és nem értik, hogy a tagsággal
való rendszeres kapcsolattartás a párt szervezeti működésének
és politikai egységének egyik alapkérdése. Sajnálatosan
hiányosságok és mulasztások vannak a tagnyilvántartási munka
központi szervezésében és végrehajtásában is.
A KITELEPÜLÉSI STRATÉGIÁNKRÓL
A Munkáspárt vezetése következetesen erőltette a rendszeres
helyi kitelepüléseket. Hangsúlyoztuk, hogy ez is politikai kérdés.
A kitelepülések azért kellenek, mert nagyon kevés eszközünk
van arra, hogy az emberekhez eljussunk. A kitelepülések
azért is kellenek, hogy begyakoroljuk az emberekkel való
kapcsolatépítést és egyúttal demonstráljuk a Munkáspárt
politikai jelenlétét.
Elértük, hogy a kitelepülés mint harci eszköz beépült
a Munkáspárt életébe, gyakorlatába. Számos területen nagyon

A párt vezetése stratégiai kérdésként, lehetséges kitörési pontként
kezelte a számítástechnika alkalmazását a párt általános
munkájában és a média tevékenység terén. Ennek érdekében
jelentős politikai, emberi és anyagi erőfeszítéseket tett.
Folyamatosan igyekeztünk meggyőzni a párt tagjait és
szervezeteit, hogy a tőkét nem lehet a régi eszközökkel legyőzni.
Meg kell tanulnunk használni a számítógépet, az okostelefont.
A feladat nem könnyű, de meg kell értetni minden elvtársunkkal:
ha győzni akarunk, nem elég jónak lenni, a legjobbnak
kell lennünk.
A párt központjában a teljes ügyviteli munka, a pénzügyi munka
döntő része, a párton belüli és kívüli levelezés abszolút többsége
számítógépeken zajlik.
Létrehoztuk a párt média csoportját. Eleinte négy, most két
főállású munkatárssal végzik a munkát. Itt folyik a párt
propaganda anyagainak tervezése és kivitelezése, az internetes
médiamunkánk.
Számos területen azonban nem sikerült fordulatot elérni.
A tagságunk zöme nem használ sem számítógépet, sem
internetet. A Központi Bizottság tagjainak jelentős része
nem dolgozik számítógépen, az internet felhasználása csak
a levelezésre korlátozódik. Kevesen rendelkeznek korszerű okos
telefonokkal, és ha van is nekik, nem használják politikai és
szervező munkára.
A megyei elnökök körében a helyzet még rosszabb, nem is
beszélve a párt helyi vezetőiről és aktivistáiról. Ez az egyik oka
annak, hogy a párt politikáját megjelenítő MiTi-t nem használják
sem tagjaink ismereteinek bővítésére, sem a mindennapi
politizálásra. A közéletben véleményünket sokszor pontatlanul
és gyenge színvonalon jelentetik meg.
A megyei honlapokat leállítottuk, mert helyi szervezeteink nem
tudták tartalommal megtölteni, illetve nem tudták a szükséges
személyi feltételeket folyamatosan biztosítani.
A budapesti szervezet honlapja működik, a jövőben is fontos
megtartani, folyamatosan frissíteni.
A tagságunk elenyésző töredéke van jelen a Facebookon és
a közösségi média más eszközein. Akik jelen is vannak, gyakran
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nem értik a közösségi média, mint politikai eszköz jelentőségét.
A párt központi anyagait kevesen osztják meg.

Sok helyen félnek attól, hogy egyesek kilépnek a pártból, ha
nagyobb áldozatot várunk el tőlük.

A PÁRT MŰKÖDÉSÉNEK ANYAGI FELTÉTELEI

A Központi Bizottság tudatában van annak, hogy a párt
működése a jelenlegi szerkezetben csak akkor tartható fenn, ha
növeljük a párt bevételeit.

A 26. kongresszus és a Központi Bizottság későbbi döntései
alapján arra törekedtünk, hogy egyrészt biztosítsuk
a párt folyamatos működését, másrészt anyagi erőinket
koncentráljuk a lehető legjobb eredmény elérésére a 2018.
évi országgyűlési választásokon.
A párt gazdasági tevékenységének konkrét számadatairól
a Központi Bizottság tagjai évente legalább kétszer érdemi
tájékoztatást kapnak. A Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
pedig rendszeresen ellenőrzi a párt gazdasági munkáját.

A 27. kongresszusnak szembe kell néznie ezzel a problémával és
mozgósítania kell a pártot. Meg kell értetni mindenkivel, hogy
a tőke elleni harcban csak magunkra számíthatunk. A tagdíj
pénzügyi támogatás, de egyben a párt iránti elkötelezettség
kifejezése. Tudatosítanunk kell mindenkivel, hogy a párt jövője
mindannyiunk érdeke. Évtizedek munkája vész kárba, ha nem
vállalunk újabb áldozatot a pártért, a szocializmusért.
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

Mit értünk el négy év alatt? Képesek voltunk biztosítani
a Munkáspárt anyagi működését. Fegyelmezettebbé tettük
a pénzügyi munkát. A megyék nagy részének gazdasági
tevékenységét a központon keresztül intézzük. Szigorú
takarékoskodást és jól megtervezett, átgondolt gazdálkodást
valósítottunk meg.
Biztosítottuk a párt folyamatos technikai fejlesztését.
A pártközpont korszerű számítástechnikai eszközökkel
rendelkezik. Három darab propagandabuszt vásároltunk,
amelyek jelentősen hozzájárultak a párt megismertetéséhez és
a helyi munka szervezéséhez.
2015-ben felállítottuk a Munkáspárt új Központi Székházát,
amely a pártmunka szervezésének korszerű és hatékony
intézménye.
A választási felkészülés jegyében megnöveltük a központi
apparátus létszámát. Csúcsidőben a függetlenített létszám
elérte a 10 főt. A Pest megyei munka elősegítésére átmenetileg
állományba vettük a megyei pártvezetés alelnökét.
A 2018. évi választásokon biztosítottuk a jelöltállításhoz
szükséges anyagi feltételeket. A parlament ismert döntése miatt
a kampányhoz nem tudtunk állami támogatást igénybe venni,
így a kampány ﬁnanszírozását is pártforrásokból végeztük.
Fontos eredmény, hogy a Munkáspárt adósságok nélkül fejezte
be a 2018. évi választásokat.

A Munkáspárt mindig abból indult ki, hogy a tőkés
rendszerben a parlamenti választások is a tőkésosztályok
érdekeit szolgálják. A választások szabályait a tőkés
pártok határozzák meg a saját érdekeiknek megfelelően.
A tőkés választásokon a média, a pénz segítségével
manipulálják az embereket. A választók zöme nem
a saját jól felfogott érdeke alapján, hanem a manipuláció
hatására szavaz. A Munkáspárt ennek ellenére mindig
fontosnak tartotta, hogy a választásokat felhasználja
a párt megismertetésére, az emberek osztályharcos
felvilágosítására és mozgósítására, új káderek
megtalálására.
2018-ra célul tűztük ki, hogy legalább 1 százalékot érjünk
el. A célkitűzést arra építettük, hogy a korábbiaknál
jóval több, 57 egyéni jelölttel rendelkeztünk, másrészt,
az időközi választásokon kedvező fogadtatást tapasztaltunk
az emberek részéről.
A célt nem értük el. Az Elnökség, majd a Központi Bizottság is
arra a következtetésre jutott, hogy ezért nem a párt politikája,
vagy a párt vezetése felelős, hanem a megváltozott helyzettel
magyarázható. A konzervatív és liberális tőkéscsoport között
éles harc folyt, mindkettő a szavazatok maximalizálására
törekedett. A Fidesz a menekültügyet olyan választási
fegyverként használta, amellyel a társadalom nagy részét maga
mellé állította. Szerepe volt annak is, hogy a Fidesz átvéve
a Munkáspárt jelszavait, sok mindent adott az embereknek.

A párt anyagi forrásai a tagdíjakból, A Szabadság újság
támogatásából, illetve adományokból származnak. A tagdíj
felhasználásáról a helyi szervezetek maguk döntenek.
A budapesti szervezet teljes mértékben a központnak ﬁzeti be
a tagdíjbevételét. A Szabadság támogatására beérkező összegek
a lap kiadását szolgálják és csak minimális része fordítható
a párt más központi feladataira. Az adományok, az Ezres Klub
beﬁzetései szolgálják a pártközpont működését.

A tagság túlnyomó többsége, amint a megyei tagértekezletek
mutatták, egyetértett ezzel az értékeléssel. A párt politikai
egységét sikerült a választás után is megőrizni és megerősíteni.

A párt bevételei csökkennek. A növelésükre indított akciók
eddig nem hoztak lényeges eredményt. Szerepe van annak, hogy
a párttagjaink jelentős része kis jövedelemmel rendelkezik. De
szerepe van az álszeméremnek is. Nem kérdezzük meg, hogy
mennyi a jövedelmed és miért nem támogatod jobban a pártot?

A Munkáspárt folyamatosan bírálta az EU-t. Rámutattunk,
hogy az EU az európai nagytőke intézménye. Bemutattuk, hogy
az EU válságban van, nem képes a mai gondokat megoldani.
Elhatárolódtunk az európai egyesült államok liberális
ötletétől is. Kimondtuk, hogy Európa népeinek, dolgozóinak

EP-VÁLASZTÁS
A 26. kongresszus óta eltelt időszakban nem volt EP-választás.
Erre 2019 tavaszán kerül sor.
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demokratikus együttműködésére van szükség. Közös Európát
kapitalizmus nélkül!
A 2019-es EP-választásokra a Munkáspárt rendelkezik elegendő
politikai mondanivalóval az induláshoz. Amennyiben a párt
képes a több mint 25 ezer ajánlás összegyűjtésére, meg kell
fontolni az indulás lehetőségét.
IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK
A párt legnagyobb vállalkozása az időközi választásokon való
részvétel volt. A döntésünket az idő igazolta. A párttagság
zöme elfogadta és részt vesz a végrehajtásban. Indultunk három
országgyűlési választáson (Újpest, Veszprém, Tapolca).
2015 óta mint egy 200 településen sikeresen állítottunk jelölteket
az időközi önkormányzati választásokon. Ez a munka jelentős
tapasztalatot adott a párt szervezeteinek és tagjainak.
Az időközi választások továbbra is fontos lehetőséget jelentenek
számunkra. Erőinket mérjük fel alaposan, és induljunk
a legfontosabb helyeken! Vonjunk be új embereket!
Általánosítsuk a kampányok tapasztalatait!
A MUNKÁSPÁRT BELSŐ SZERVEZETTSÉGE
A 26. kongresszus kötelezte a párt vezetését a párt belső
szervezettségének megerősítésére.
Megterveztük és felállítottuk a párt új irányító és szolgáltató
központját. A Munkáspárt új központi székháza a Munkáspárt
vonzó politikai központjává lett.
***
A 25 tagú Központi Bizottság irányította a párt munkáját.
Rendszeresen ülésezett, minden lényeges kérdésben időben
döntött.
A Központi Bizottság tagjaival szemben a párt 23. kongresszusa
óta világos elvárások vannak. A KB tagjainak feladata, hogy
védjék a pártot, védjék a szocializmus eszméjét. Hajtsák végre és
hajtassák végre a KB, az Elnökség döntéseit. Képviseljék a párt
politikáját a mindennapi életben. Vegyenek részt a szakszervezeti
és civilszervezeti munkában. Havonta legalább két alkalommal
vegyenek részt utcai akciókban. Szervezzék A Szabadság
terjesztését. Jövedelmük 3 százalékával támogassák a pártot,
beleértve A Szabadság rendszeres támogatását is. Vegyenek
részt a pártoktatásban és képezzék magukat egyéb formában
is. Nyerjenek meg új tagokat a pártnak. Rendelkezzenek
Internettel, és csatlakozzanak a párt telefonﬂottájához. Végzett
munkájukról kéthavonta egyszer számoljanak be a párt országos
vezetésének.
A KB-tagok többsége teljesíti az anyagi kötelezettséget,
de nem mindenki. A döntéshozatalban valamennyi KB-tag
felelősen részt vesz. Ugyanakkor a KB tagjai nagyon kevés
konkrét információval, helyi tapasztalattal járulnak hozzá
a döntések előkészítéséhez. Ez jelentős terhet és igen nagy
felelősséget ró az Elnökségre.
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A KB-tagok többsége részt vesz a SZEAK munkájában.
Ugyanakkor igen nagy a különbség az egyes elvtársak tanulási
igényében és készségében.
Négy év alatt a Központi Bizottság két tagja lépett ki a KBból is, a pártból is. Mindketten a választások időszakában. Egy
elvtársunk huzamosabb külföldi tanulmányai miatt nem vesz
részt a KB munkájában. Ez kevesebb mint korábban. A 25. és
26. kongresszus között hét KB-tag távozott.
A Központi Bizottság feladata a jövőben is a párt vezetése. Nem
indokolt a KB létszámának csökkentése vagy struktúrájának
átalakítására. A KB tagok jobb kiválasztására kell törekedni.
Olyan elvtársakra van szükség, akik egyetértenek a párt
politikájával, készek és tudnak is az átlagosnál jóval több
munkát vállalni, áldozatot hozni a pártért. Olyan elvtársakra,
akik tudják, hogy siker csak maximális hittel és nagyon sok
munkával születik.
***
A Központi Bizottság 8 tagú Elnökséget választott.
A párt országos Elnöksége politikailag egységes, emberileg
szolidaritás, egymás segítése jellemzi. A vezetők leterheltsége
nem azonos.
Az Elnökség hetente ülésezik, operatív módon és hatékonyan
irányítja a pártot. Szervezi a párt életét, a média- és sajtómunkát,
a pénzügyi tevékenységet, a propaganda- és szervezési
tevékenységet. Szolgáltató központként kiszolgálja a helyi
szervezetek igényeit. Folyamatos impulzusokat ad a párt más
szervezeteinek.
Az Elnökség ülésein részt vesznek a központi részlegek,
a médiacsoport, a külügyi csoport, a kabinet vezetői.
Az Elnökség irányítja a párt központi munkatársi gárdáját
is. A választások után anyagi okok miatt leépítések váltak
szükségessé, ami megnehezíti a munkát.
A párt jelenlegi helyzetében a jövőben is elengedhetetlen hatékony
központi irányítás fenntartása. Az Elnökségben azonosan
gondolkodó, dolgozni akaró és dolgozni tudó elvtársakra
van szükség. Ismét meg kell erősíteni az Elnökség körüli
munkacsoportokat, ﬁatalok fokozatos bevonására van szükség.
***
A megyei elnökök tanácskozásának intézménye működik.
A rendszeres megyei elnöki értekezletek a párton belüli
egyeztetés és a végrehajtás szervezésének lényeges fórumai.
Probléma, hogy egyes elvtársak nem tudnak minden ülésen
részt venni. Probléma az is, hogy a megyei elnökök egy része
nem viszi tovább a saját szervezetei felé a KB, az Elnökség
döntéseit, nem magyarázza meg a döntéseket a helyi tagságnak.
***
Budapesten a kongresszus előtti helyzethez képest lefékeztük
a szervezet további erodálódását, biztosítottuk a budapesti
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párttagság szervezetszerű működését. A budapesti pártszervezet
jelentős szerepet vállalt az időközi választásokon úgy magában
a fővárosban, mint a vidéki szervezetek támogatásában.
A fővárosi párttagok tagdíjukkal és adományaikkal sokban
segítik a párt működését.
Több dolgot nem tudtunk elérni. Nem sikerült megállítani
a tagság csökkenését. Régiók összevonására kényszerültünk.
Nem sikerült bővíteni, és erősíteni a fővárosi és helyi
vezetéseket. A ﬁatalabb korosztály bevonása a vezetésbe nem
járt tartós sikerrel.
Az időközi választásokat leszámítva nem sikerült bekapcsolódni
a főváros általános politikai életébe.
2015 óta számos intézkedést tettünk a megyei szervezetek
munkájának javítására.
Nem sikerült előre lépni Somogy, Vas, Zala, Veszprém megyében.
Alig van előrelépés Heves megyében. Tolna megyében elindult
a munka, ez azonban döntően Paksra koncentrálódik. Komoly
gondok vannak Győr-Moson-Sopron megyében.
A megyei vezetések kibővítése, új emberekkel való kiegészítése
más megyékben sem megoldott.
MULTIMÉDIÁS ÉS PROPAGANDAMUNKA
A 26. kongresszus után kidolgoztuk a multimédiás és
propaganda-tevékenység stratégiáját és személyi feltételeit.
Egy helyre összpontosítottuk a párt ilyen irányú munkáját.
Elértük, hogy egységes szemlélet érvényesül A Szabadság
újság, az internetes eszközök és az írott propaganda terén.
Lényeges minőségi javulást értünk el minden területen.
Anyagjaink színvonala jó. Az internetes propaganda terén
megsokszoroztuk a párt anyagai iránt érdeklődök számát.
Az internetes munkában tettünk újabb lépéseket. Rendszeres
a MiTi, megújítottuk a honlapot.
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Egyre nyilvánvalóbb, hogy egyszerre lenne szükség alapfokú
ismeretek átadására és magasabb szintű képzésre.
A SZEAK-hallgatók érdeklődése és tanulási készsége igen
eltérő. Tanulás valójában alig folyik. A hallgatók nem olvassák
el az anyagokat. A tanítás hatékonysága alacsony.
A párttagság jelentős része érzelmi alapon vesz részt
a munkában. Nem törekednek új ismeretek megszerzésére.
Korszerű ismeretek nélkül nem tudunk meggyőző válaszokat
adni az emberek kérdéseire, meggyőzni őket a Munkáspárt
politikájáról.
HELYÜNK A KOMMUNISTA ÉS
MUNKÁSMOZGALOMBAN
A nemzetközi kommunista mozgalom helyzete nehezebbé
vált az elmúlt négy évben. A tőkés válság következtében nő
a kommunista pártok támogatottsága, több helyütt a kapitalista
rendszer leváltására képes reális erőként lépnek fel. A tőkés erők
éppen ezért indítottak átfogó politikai és ideológiai támadást
a kommunista mozgalom ellen.
Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a kommunista
mozgalomban megerősödött a revizionizmus, a marxizmusleninizmus alapvető tételeinek felülvizsgálatára irányuló
törekvés.
A Munkáspárt határozottan síkra szállt a marxizmus-leninizmus
és a proletárinternacionalizmus eszméi mellet. Küzdöttünk
és küzdünk a dolgozó osztályokat félrevezető, leszerelő
kispolgári nézetek, a revizionizmus minden formája ellen.
A nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban ismerik
a Munkáspártot. Becsülik, hogy 30 éve küzdünk. Ismerik
a nehézségeinket, és értékelik, hogy élünk. Tisztelik azt,
hogy mi nem kötöttünk egyezséget a tőkés erőkkel, nem
adtuk el magunkat, mint ahogyan sokan mások tették.
A Munkáspártnak van becsülete és tekintélye a nemzetközi
színtéren. A Munkáspárt 2017-ben tagja lett a Kommunista
és Munkáspártok Nemzetközi Találkozói vezető szervének.
***

Megszerveztük a munkáspárti buszra épülő utazó propagandamunkát. Ez az elmúlt négy év egyik legfontosabb újítása volt.
Több területen nem tudtunk előrelépni. A választási
propagandaanyagokhoz nagyon kevés segítséget vagy ötletet
adnak a helyi szervezetek. Rossz minőségűek vagy egyáltalán
nincsenek fényképek. A központban nem tudtuk megoldani
videoanyagok készítését. A munkatársak egymást nem, vagy
csak korlátozottan tudják helyettesíteni.
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A mi dolgunk nem az, hogy menedzseljük a magyar
kapitalizmust. A mi dolgunk más. A mi dolgunk megmutatni,
hogy a kapitalizmus nem jó út. Mi olyan társadalmat akarunk,
ahol az ember érzi, hogy ma jobban él, mint tegnap és biztos lehet
abban, hogy holnap még jobban fog élni. Jobban és emberibben,
úgy, ahogyan a 21. század emberének életét képzeljük.

TANULNI, TANULNI, TANULNI!
Budapest, 2018. október 13.
2011. szeptemberében indult el a Szabó Ervin Akadémia.
A SZEAK az elmúlt négy évben is betöltötte hivatását.
Központi Bizottság
Számos dolgot nem sikerült megoldanunk. A hallgatók
kiválasztása továbbra sem elég tudatos. Nem megoldott a nehéz
helyzetben lévő hallgatók, különösen a ﬁatalok felutazása.
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ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!
A MUNKÁSPÁRT 27. KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZATA

Meg kell tervezni a párt iránt gyűléseken vagy az interneten
érdeklődőkkel való foglalkozás rendjét.

Erős Munkáspártot! A Munkáspárt legyen aktív szereplője
a belpolitikai harcnak, legyen képes gyors elemzésre, gyors
válaszokra és gyors akciókra. Ezt határoztuk el a Munkáspárt
26. kongresszusán. Ez volt új stratégiai döntésünk.

A tagnyilvántartást mindenkinek komolyan kell vennie! Pontos
tagadatbázis nélkül nincs korszerű, hatékony párt.

A Munkáspárt stratégiai helyzete az elmúlt négy évben
nem változott. Egyes területeken erősödtünk, más
területeken gyengültünk. Nincs szükség stratégiai váltásra.
A következő esztendőkben is egy célt állítsunk magunk elé:
Erős Munkáspártot!

A 27. kongresszus felhívja a párt minden szervezetének és
tagjának ﬁgyelmét, hogy a párt működése a jelenlegi szerkezetben
csak akkor tartható fenn, ha növeljük a párt bevételeit.

A Munkáspárt sok gonddal küzdött az elmúlt harminc évben,
de minden nehézséget túléltünk. Megtanultuk, hogy a párt léte
tőlünk függ, az elkötelezettségünktől, a hitünktől, a munkánktól.
A Munkáspárt élő, cselekvő, dolgozó párt. Hűek vagyunk
elveinkhez, ragaszkodunk történelmünkhöz, de haladunk
a korral, folyamatosan korszerűsítjük, újítjuk munkánkat.
Következetesen vállaljuk a magyar nemzet értékeinek
és érdekeinek képviseletét. Ez a párt túlélésének és
megerősödésének feltétele.
Nehezebb idők jöhetnek, de képesek vagyunk gondjainkat
legyőzni, és erős Munkáspártot teremteni. Erre kötelez
bennünket a magyar kommunista mozgalom százéves múltja.
Ezt várja tőlünk egyre több ember ma is. Ez visz bennünket
közelebb küldetésünk teljesítéséhez, olyan társadalom
megteremtéséhez, ahol az ember számít és nem a pénz.
***

1. Készülnünk kell az új feladatokra!
A tőkés rendszer válságban van. Radikális változások
indulhatnak el, amelyek megváltoztathatják a magyarországi
helyzetet is.

3. A pártért anyagi áldozatot is kell vállalni.

Fizessünk több tagdíjat! Fizessünk elő A Szabadságra!
Csatlakozzunk az „Ezres Klubhoz”!
A tagdíj pénzügyi támogatás, de egyben a párt iránti
elkötelezettség kifejezése.
A Szabadság a tájékozódás eszköze, egyben fontos fegyverünk
az emberekkel való kapcsolattartásban. Fizessünk elő
valamennyien A Szabadságra! Szerezzünk új előﬁzetőket!
A pártközpont fenntartása minden párttag érdeke. Lépjünk
be minél többen az „Ezres Klubba”! Számítunk mindenki
támogatására!
A párt jövője mindannyiunk érdeke. Évtizedek munkája
vész kárba, ha nem vállalunk újabb áldozatot a pártért,
a szocializmusért. A tőke elleni harcban csak magunkra
számíthatunk.

4. Az internetes munka a jövőben is stratégia irányunk.
Ide kell a párt anyagi és szellemi erőforrásainak jelentős részét
koncentrálni. A jövőre nézve feladatunk, hogy elterjesszük
a párt aktív részében a számítástechnikai kultúrát, megértessük
az internet, mint politikai eszköz jelentőségét. Meg kell oldani
a korszerű technika használatát a megyei elnöki értekezletek,
a SZEAK szervezésében, a KB tagok közötti kapcsolattartásban.

A magyar kapitalizmus helyzete is törékeny. A tőkés pártok nem
képesek tartós megoldást kínálni az emberek gondjaira. A mi
feladatunk megmutatni, hogy van más út.

5. A ﬁatalítás, az utánpótlás biztosítása minden vezető első

A külső radikális változások és a hazai fejlemények nyomán
a magyarországi helyzet is gyökeresen megváltozhat és
az osztályharc új, radikális szakasza indulhat el. Készülnünk
kell erre elméletileg, politikailag és szervezetileg.

A párt jövője szempontjából elengedhetetlen a vezető testületek
ﬁatalítása, az utánpótlás biztosítása. Az országos és a helyi vezetés
együtt dolgozzák ki a vezetések megújításának konkrét irányait.

2. A pártépítés élet-halál kérdése.
Az Elnökség és a megyei vezetések dolgozzanak ki közös tervet
a pártépítésre, konkrétan felmérve a szóba jöhető személyeket,
a velük való helyi és központi foglalkozás módját!
A pártot népszerű módon ismertető, elvhű anyagot kell
kidolgozni és terjeszteni, mindenekelőtt az interneten.

számú kötelessége.

6. A Munkáspártnak az emberek között kell lennie.
A munkás, a dolgozó, a nép hangját kell megszólaltatnia
a tőkések hangjával szemben. Aktívnak kell lennünk,
támadónak, szilárdnak és határozottnak.
A Munkáspárt a miénk. A párt olyan lesz, amilyenné mi tesszük.
Minden párttagnak legyen napi egy órája vagy heti egy napja
a pártmunkára.
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7. Az utca továbbra is a miénk.

11. Korszerű ismeretek nélkül nincs korszerű párt.

A kitelepülések szervezésére központi csapatot kell létrehozni.
Budapesten és a nagyobb megyékben pedig a helyi erők
koncentrált felhasználására van szükség.

Tanulás nélkül nem lehetünk korszerűek. Tanulnunk kell, hogy
győzhessünk!

Tudatosan és rendszeresen mennünk kell mindenütt, ahol lehet.
Fenn kell tartanunk az országos akciónapok gyakorlatát.

8. Használjuk ki a választások adta lehetőségeket!
Ki kell használnunk a tőkés demokrácia lehetőségeit. Indulnunk
kell a választásokon. Lehetővé kell tenni az emberek számára,
hogy ránk szavazzanak.
Az időközi választások továbbra is fontos lehetőséget jelentenek
számunkra. Erőinket mérjük fel alaposan, és induljunk
a legfontosabb helyeken! Vonjunk be új embereket!
Általánosítsuk a kampányok tapasztalatait!
Mutassuk meg, hogy ma is tudunk segíteni a népnek, a dolgozó
embereknek. Mutassuk meg, hogy a Munkáspárt lehet a garancia
arra, hogy az embereket leginkább érintő ügyek megvalósuljanak.
De mutassuk meg azt is, hogy a nép helyzete akkor lesz döntően
más, ha nem csak a morzsákat kapja a gazdagok asztaláról, hanem
ha övé lesz a kenyér. Mutassuk meg ezt a társadalmat!

9. EP-választás: mutassuk meg, hogy van más út!
A Munkáspárt indul a 2019-es EP-választásokon. A párt képes
az induláshoz szükséges ajánlások összegyűjtésére. Az EU-t
továbbra is a milliárdosok, a nagytőke szervezetének tartjuk.
Ugyanakkor látjuk, hogy az EU válságban van. A mi feladatunk,
hogy kihasználjuk a választások adta lehetőséget és felmutassuk
az európai népek új, demokratikus együttműködésének útját.

A SZEAK a jövőben a politikai képzés alapintézménye
legyen! A hallgatók kiválasztása tudatos legyen, helyi ajánlás
és központi kiválasztás alapján! A ﬁatalok felutazását a helyi
szervezeteknek kell ﬁnanszírozni! Össze kell kapcsolni
a SZEAK-ot a párt multimédiás eszközeivel!

12. Világ proletárjai egyesüljetek!
A Munkáspárt a jövőben is tegyen meg mindent a kommunista
mozgalom egységéért! Kezdeményezzük új állandó intézmények
létrehozását, a hatékonyság növelését.
A jövőben is építjük kapcsolatainkat a világ kommunista és
munkáspártjaival.
Kezdeményezzük a V4 országok kommunista pártjainak
regionális együttműködését!
***
A mi feladatunk, a mi dolgunk, a mi küldetésünk, hogy
a társadalom szervezésének új, hatékonyabb módját, az emberek
együttélésének emberibb módját, a közösségi társadalmat
vázoljuk fel.
A mi feladatunk, a mi dolgunk, a mi küldetésünk, hogy
a közösségi társadalom, a szocializmus ismét választható út
legyen Európa minden népe számára.

10. Védjük a munkásmozgalom hagyományait!

Ez a mi erőnk. Ez az, amivel rajtunk kívül senki sem rendelkezik.

Munkáspárt kötelessége a magyar munkásmozgalom
értékeinek őrzése, hagyományainak ápolása. A történelmi
és munkásmozgalmi évfordulókról a jövőben is méltó módon
megemlékezünk.

Budapest, 2018. december 8.
A Magyar Munkáspárt 27. kongresszusa
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