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Kedves Szegediek!

A rendszerváltás óta eltelt 20 év soha nem látott erkölcsi és gazdasági válságba taszította 
Magyarországot.  A változás a többség számára nem a beígért felemelkedést, hanem a 
leszakadást, a mindennapok bizonytalanságát hozta, miközben egy szűk réteg a hatalom 
megszerzését kizárólag saját céljaira, a közpénzekből való meggazdagodására használta. 
Bármerre  nézünk  nem  látunk  mást  csak  fejetlenséget,  pazarlást,  elszegényedést, 
korrupciót, rendezetlen közállapotokat, létbizonytalanságot, a hagyományos értékrend 
tönkretételét. Ebből elég!
A parlamentben nincs a baloldalnak hiteles képviselete, de ez nem azt jelenti,  hogy a 
hagyományos  baloldali  értékekre,  mint  a  szolidaritás,  a  társadalmi  igazságosság  és 
esélyegyenlőség ne lenne szükség, főleg most, amikor komoly veszélyt jelent a szélsőjobb 
térnyerése.  A Zöld Baloldal erre  a képviseletre  vállalkozik  olyan pártként,  amely az 
elmúlt évtizedek hatalmi harcaiban nem érintett, hitelessége megkérdőjelezhetetlen.
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A Zöld Baloldal olyan társadalmi csoportok, civil szervezetek szövetségeként jött létre, 
akik fontosnak tartják a valódi baloldali értékeket, nem fogadják el a neoliberális MSZP 
politikáját és a jobboldallal szemben hiteles, valódi alternatívát képesek nyújtani. 
A körülmények nem nekünk kedveznek. A választójogi törvény a nagy pártok céljait 
szolgálja, miként a kiegyensúlyozatlan média is. Kis pártok ebben a versenyben óriási 
hátránnyal indulnak, hiszen anyagi lehetőségek hiányában megjelenésük sem biztosított. 
Mi mégis megpróbáljuk, mert bízunk abban, hogy az ország többsége is úgy érzi, itt az 
ideje megtörni a jelenlegi politikai garnitúra hatalmát. 
Ehhez  kérjük  támogatásukat.  Segítsenek  abban,  hogy  minél  több  embert  tudjunk 
megszólítani,  minél  többen  ismerjék  meg  elképzeléseinket  egy  élhetőbb 
Magyarországról.
Kérjük,  hogy vegyék fel  velünk a kapcsolatot  elérhetőségeinken keresztül,  terjesszék 
hírünket barátaik, ismerőseik között. 
Segítsenek abban, hogy sikeresen vegyük az első akadályt, a februári ajánlószelvény-
gyűjtést és a legnagyobb próbatételt, az áprilisi országgyűlési választásokat.

Zöld Baloldal Szegedi Szervezete

A  Zöld Baloldal  november  28-án  tartotta  rendkívüli  kongresszusát,  melyen  a  párt 
országos  elnökségébe  Beck  Gábort,  az  országos  választmányba  Bodor  Lászlót 
választották a szegedi szervezetből.
A kongresszus – melyen széleskörű, a jelenlegi szociálliberális politikával szemben álló, 
hiteles baloldali összefogás alakult ki – elfogadta a párt politikai nyilatkozatát.

A Zöld Baloldal Rendkívüli Kongresszusának politikai határozata

A Zöld Baloldal azzal a céllal jött létre, hogy hazánkban – húsz évvel a rendszerváltás után – végre 
megjelenjen egy, a társadalmi szolidaritást, az élhető környezet megteremtését, a leszakadó tömegek – 
nemzetiségtől,  fajtól  és  nemtől  független – felkarolását  képviselő politikai  szervezet,  amely képes 
megvalósítható válaszokat adni a 21. század társadalmi, politikai, gazdasági és környezeti kihívásaira.
A Zöld Baloldal ilyen párt!
Politikai  és  gazdasági javaslataink –  amelyeket  egy  új  közmegegyezés keretében rövidtávon 
megvalósíthatónak tartunk – az elkövetkező négy évre:
Közmunka- és rehabilitációs program beindítása. 
Ezek a tartósan munkanélküliséggel sújtott régiókat érintenék. Ebben a programban szorgalmazzuk az 
önkormányzati tulajdonú vállalkozások alapítását, amelyek helyi munkalehetőséget kínálnának.  Ezek 
forrása megteremthető a mostani támogatási alapok hatékonyabb, kevésbé pazarló felhasználásával.
Árvízi vész-víztározók közmunka programban történő létrehozása 
Hazánk területére belépő folyók olyan megyékre esnek, melyekben igen alacsony a foglalkoztatottság, 
magas a munkanélküliség. A magas munkanélküliség egyik oka, hogy a munkanélküliek nagy része 
alacsonyan  képzett,  sokszor  olvasni,  írni  nem  tudók,  ezért  nem  foglalkoztatható  a  munkaadók 
többsége részére.  Az országot  az árvizektől  védő gátakat  a folyók  szabályozása idején ásó,  lapát, 
talicska  felhasználásával  építették.  A  vész-víztározók  építése  e  technológiával  jelenleg  is 
megvalósítható közmunkában.
A  vész-víztározók  területén  felgyűlt  víz  öntözésre  felhasználható,  ha  újjá  építik,  felújítják  az 
öntözőcsatorna  hálózatot  –  szintén  a  fenti  technológiával.  A  területen  vissza  kell  állítani  a 
fokgazdálkodást, erre ökoturizmust lehet telepíteni.
A jelzáloghitelek kezelése.  Lehetőséget  biztosítani  az  állampolgároknak,  hogy a  deviza  hiteleiket 
forint alapúra cserélhessék. Ennek részleteit a kereskedelmi bankokkal folyó tárgyaláson és a PSZÁF 
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felügyelete  mellett  lehet  megvalósítani.  A  forrásokat  pedig  a  kereskedelmi  bankok 
profitmaximalizálása jelentheti.
Javasoljuk azt a  pénzügyi korlátozást, hogy belföldi felhasználásra  csak forint hiteleket lehessen 
felvenni a lakosságnak. A gazdálkodó szervezetekre ez a korlátozás ne vonatkozzék.
A nyugdíjasok helyzetének javítása. A parlament által elfogadott indexálások és egyéb járandóságok 
visszaállításának lehetőségét meg kell vizsgálni.
A lakhatási jogok a valóságban való érvényesítése. Olyan törvényi szabályozás bevezetése állami és 
önkormányzati szinten, amely meggátolja a kilakoltatásokat. Ebben jelenjen meg az a lehetőség, hogy 
az önkormányzatok legyenek érdekeltek a bérlakások építtetésében és fenntartásában (bécsi példa).
A  szociális minimum bevezetése, amely magában foglalja a háztartások közszolgáltatásokkal (víz, 
gáz,  elektromos  energia,  csatornázás)  való  ellátását  is.  Ne  fordulhasson  elő,  hogy  bárkit  is  saját 
lakásában ér fagyhalál.
A  magyar gazdaság intenzív támogatása,  különös tekintettel  a stratégiai jellegű (víz,  energetika, 
termőföld)  ágazatokra.  A  kollektív,  termelő  és  értékesítő  szövetkezetek  támogatása.  Ezekhez  a 
forrásokat a jelenlegi támogatási rendszerek átalakításával lehet biztosítani.  A költségvetésben erre 
megvan a fedezet, pusztán azokra kell elkölteni, amelyek társadalmilag fontosak, nem pedig a bankok 
és egyéb, jelentős tőkeerővel rendelkező multinacionális cégekre.
A szociális ellátórendszer hosszú távú átalakítása
A nyugdíjrendszer válsága (bismarcki modell) minden európai országban, így hazánkban is érezteti 
hatását. Az egyre kevesebb munkavállaló befizetései nem fedezik az örvendetesen növekvő élettartam 
miatti  kifizetéseket.  Olyan  új  nyugdíjrendszer  kidolgozására  van  szükség,  amely  állami 
garanciával működik, és egyben teret ad az egyének öngondoskodásának is.  A nyugdíjrendszer 
reformja  nem tűr  halasztást,  mert  mai  formája  az  állami  költségvetésből  nem finanszírozható. 
Ugyanakkor  e  jelenlegi  rendszerben  igazságtalanul  kicsik  az  ellátások  a  ledolgozott  időhöz 
viszonyítva. Nagyok a különbségek a minimális és maximális nyugdíjak között.  Belátható időn belül 
ezt a problémát orvosolni kell!
Az  egészségügy  és  a  társadalombiztosítás  problémáit  csak  önigazgató,  szakmai  alapon  lehet 
kezelni.
A  rendelkezésre  álló  forrásokat  ennek  megfelelően,  racionálisan  és  költséghatékonyan  kell 
felhasználni. Az ellátásközpontú állami egészségbiztosítást kell megvalósítani! Ugyanakkor azt is 
lehetővé kell tenni, hogy a nyugdíjrendszerhez hasonlóan ebben a rendszerben is megjelenhessen az 
öngondoskodás intézményes lehetősége.
A kórházbezárások, ágymegszüntetések helyett az EU tagállamaival kössünk megállapodást az ottani 
betegek  gyógyítására  a  kinti  ár  mondjuk  80%-áért.  Ha  a  kórházak  bezárására,  a  dolgozók 
elbocsátására  fordított  összeget  a  bezárt  intézetek  felújítására  fordítjuk,  akkor  az  megfelelhet  a 
nyugatról  származó  betegek  által  megszokott  színvonalnak.  Az  ország  ennek  révén  többszörös 
bevételhez juthat, hiszen a beteg ritkán jönne egyedül, kísérőik  szállodáinkat vennék igénybe, és itt 
fogyasztanának, az utókezelések során pedig a gyógyvizeinket hasznosító gyógyfürdők kihasználtsága 
nőne jelentősen.
A szociális ellátórendszerek gazdasági alapjai
Az ország adósságállományában szét kell választani az állam (költségvetés) adósságállományát és a 
gazdálkodószervezetek  valamint  a  magánszemélyek  devizaadósságait.  A  nemzetközi  bankokkal 
tárgyalások során el kell érni, hogy az adósságok kezeléséről az ország gazdasági teljesítményének 
megfelelő eredmények szülessenek.
Progresszív  jövedelemadót  kell  bevezetni,  amelynek  felső  határa  –  bizonyos  magas  személyes 
jövedelmek esetén (ami minden esetben a társadalom átlagjövedelmének valahányszoros szorzójában 
állapítható meg, ennek meghatározása széles körű társadalmi vita eredménye lehet) – elérhesse akár a 
80 százalékot is. 
Arányosabb közteherviselést! A vagyonadó törvény terjedjen ki a jogi személyekre is. Adózzanak 
vagyonuk után ők is.
A  vagyon  a  Magyar  nyelv  értelmező  kéziszótára  szerint:  természetes  és  jogi  személyek  ingó  és 
ingatlanvagyonának és a vagyoni értékű jogok értékének összessége. A számviteli törvény értelmében 
a jogi személyek által az APEH felé leadott mérlegnek tartalmazni kell a vagyonmérleget, tehát ennek 
megállapításakor nem kell becslésekbe bocsátkozni. A gazdasági társaságok  vagyonának összértéke 
több százezer milliárd forintra tehető, így minimális adómérték esetén is ezer milliárdos nagyságrendű 
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lehetne a könnyen kivethető és beszedhető adó mértéke. Összehasonlításul: a 2009 évi költségvetési 
törvény szerint a hiány 660 milliárd forint, a 2010-es 870 milliárd).
Az EU-s előírásoknak (versenysemlegesség) megfelelően fel kell számolni a külföldi befektetőknek 
nyújtott  adó  és  egyéb  támogatásokat.  Az  így  keletkező  és  felszabaduló  forrásokat  a  struktúra 
fejlesztésére  kell  fordítani.  Ha az  állam  támogatást  nyújt  valamely  beruházáshoz,  azt  csak 
tulajdoni rész megszerzése esetén tehesse.
Tovább  kell  erősíteni  a bankok  feletti  állami  ellenőrzést,  kizárólag  törvényes,  politikailag 
semleges módon! 
Környezetpolitikánk
Környezetpolitikánk  legsarkalatosabb  elve,  hogy  meg  kell  őrizni  földünk  eltartó-képességét, 
csökkenteni  ökológiai  lábnyomunkat  egy  fenntartható  gazdaság  és  fogyasztási  struktúra 
kialakításával.
Energiapolitikánkban azt valljuk, hogy a jövő a megújuló energiaforrásoké. 
Csökkenteni  kell a káros, légkört szennyező, üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, ugyanez 
vonatkozik az ózonpajzsot károsító vegyületekre is.
Magyarországon  fokozottan  növelni  kell  a  megújuló  energiák  felhasználásának  arányát,  ebben 
csatlakozunk  az  Európai  Unió  3X20-as  elvéhez  (2020-ig  20%  százalékkal  csökkenteni  a  CO2 
kibocsátást; 20%-al növelni a megújuló források felhasználását.)
Nem adnak megoldást hosszú távon a maghasadáson alapuló nukleáris erőművek sem, mert ez a fajta 
forrás is véges, és a keletkezett  hulladék kezelése  hosszú időre jelentős kiadásokat jelent a jövő 
nemzedékeinek.
Az energiatakarékos építészet és egyéb berendezések elterjedését az ÁFA kulcsok csökkentésével 
kell ösztönözni
A legfontosabb elv e területen: az a legtisztább energia, amelyet nem fogyasztunk el!
A tömegközlekedésben a jelen gyakorlattal  ellentétben a z energiatakarékos és kevésbé szennyező 
vasúti  közlekedést  és szállítást  kell  szorgalmazni  a  közúti  közlekedés terhére.  Ki kell  használni  a 
hajózást is a tömegáruk szállítására.
Ösztönözni kell a kerékpáros közlekedést a nagyvárosokban és a turisztikailag frekventált területeken.
A klímaváltozás során felértékelődik a vízkincs, amelyben hazánk gazdag. Ezt a vízkincset meg kell 
óvni,  és lehetőleg hazánk területén tartani.  Ehhez újfajta vízgazdálkodási  látásmódra van szükség, 
folyóink  mellékágainak  és  vízmegtartó  képességének  rehabilitálására.  Így  megemelhetők  a  mai 
alacsony talajvíz-szintek, amelyek biztosíthatják a mezőgazdasági területek kihasználását.
Belpolitikánk
A  Zöld Baloldal politikáját  az  ország  és  polgárai  érdekében  fejti  ki.  Nem  különböztet  meg 
polgárokat semmilyen kritériumok (etnikai, vallási, identitásbeli tulajdonságok) szerint.
Elítéljük  a  szélsőségeket,  a  fasizmust  ugyanúgy,  mint  a  dogmatikus  baloldalt,  amely  már 
bebizonyította életképtelenségét.
Fellépünk az elharapódzó és életünket negatívan befolyásoló korrupció ellen. 
Szorgalmazzuk  a  húsz  éve  ideiglenesen  megalkotott  választási  törvény megújítását,  a  parlament 
létszámának csökkentését.
Fellépünk az önkormányzati törvény felülvizsgálatáért. 
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