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Pontosan egy évvel az Operaház előtt 
tartott összellenzéki tömegtünte-
tés után, január másodikán kezdőd-
nek meg a szakpolitikai egyezteté-
sek a demokratikus ellenzéki oldal 
egyes pártjai között. A Pallas Páholy-
ban sorra kerülő tárgyaláson elsőként 
a közjogi kérdések megvitatását kez-
dik meg, benne az alkotmányos köz-
társaság visszaépítésének lehetséges 
forgatókönyveit. Az egyeztetéssoroza-
tot kezdeményező MSZP delegációját 
Bárándy Gergely vezeti, tagjai között 
pedig Ipkovich György és Steiner Pál 
szerepel. Az első ülést a szocialisták 
vezetik, a későbbieket – egy korábbi 
megállapodás értelmében – rotá ciós 
alapon a többi részt vevő szervezet.

Mesterházy Attila szocialista párt-
elnök még november végén jelentet-
te be, hogy szakpolitikai egyeztetések-
kel kezdődő, a 2013-as év végére a kö-
zös jelölt- és listaállításig, azaz egy vá-
lasztási szövetség létrehozásáig vezető 
tárgyalásokat kezdeményez az MSZP 
a demokratikus ellenzéki pártokkal 
és szervezetekkel. A szocialisták az 
Együtt 2014 választói mozgalom ala-
pítóit – a Haza és Haladás Egyesüle-
tet, a Milla Egyesületet és a Magyar 

Szolidaritás Mozgalmat –, az  LMP-t, 
a Demokratikus Koalíciót, a 4K!-t, 
a Magyarországi Szociáldemokrata 
Pártot és a Szövetségben, Együtt Ma-
gyarországért pártot keresték meg.

Múlt vasárnap már tartottak a fe-
lek egy technikai előkészítő tárgya-
lást, erről csak az LMP és a 4K! ma-
radt  távolt. Úgy tudni, hogy előbbi – 
választmányi felhatalmazás hiányá-
ban – a mai tárgyaláson sem lesz jelen, 
a 4K! álláspontja viszont ezzel kap-
csolatban lapunk zártakor még képlé-
kenynek látszott. Az előkészítő egyez-
tetésen az érintettek között kevés ér-
demi különbség mutatkozott. Igaz, a 
Milla delegáltja forrásaink szerint ra-
gaszkodott volna ahhoz, hogy a zárt 
ülésekről hangfelvétel készüljön, amit 
azonban a többség végül leszavazott; 
az eseményeket ezzel együtt érdem-
ben dokumentálni fogják. A  Bajnai 
Gordon vezette Együtt 2014 képvise-
lői voltak az egyetlenek, akik közölték: 
meghívásuk és mandátumuk a közjo-
gi kérdések megtárgyalására van, ál-
láspontjuk szerint nem is lehet to-
vábblépni addig, amíg ebben a téma-
körben nem születik kompromisszu-
mos végeredmény. A tárgyalássoro-
zat résztvevői tudomásul vették ezt a 
véleményt, a helyzet azonban annyi-
ban mindenképpen rendezetlen még, 

hogy ha Bajnaiék tartják magukat eh-
hez az elvhez, úgy az egy héttel ké-
sőbbre tervezett párhuzamos gazda-
ságpolitikai konzultációt valószínűleg 
nélkülük folytatják majd.

„Az idő pereg, Magyarországnak 
pedig nem csak közjogi problémái 
vannak” – nyilatkozta ezzel kapcsola-
tos kérdésünkre Mesterházy Attila. Az 
MSZP elnöke elmondta, hogy a szo-
cialisták forgatókönyv-menetrendet 
tesznek majd a tárgyalófelek asztalá-
ra: a gazdasági kérdések megvitatása 
mellett és után (a szocialista delegá-
ciót itt Kákosy Csaba volt gazdasági és 
közlekedési miniszter viszi majd) pél-
dául a foglalkoztatás és munkahely-
teremtés problémái következhetnek. 
Mesterházy közölte, pártja emellett 
aktívan folytatja a civil szervezetekkel 
való konzultációt is. Velük külön szak-
politikai kérdésekről (például a peda-
gógusokkal az oktatás ügyéről) egyez-
tetnek; s ezek tapasztalatait is beépítik 
a későbbi csomagba.

„A politikai aktorokkal a közjo-
gi kérdésekben egészen biztosan meg 
fogunk tudni állapodni. Nem láttam 
egyikük javaslatai között sem olyan vi-
tás pontot, amelyet szakmai alapon ne 
tudnánk rendezni. Sikerülni fog olyan 
kompromisszumos megoldást talál-
ni, amely majd a következő kormány 

programja lesz. Mi transzparens, fe-
lelős és előremutató programot aka-
runk letenni a választók elé” – fogal-
mazott Mesterházy, hangsú lyozva, 
hogy a végeredményt kodifi kált for-
mában be terjesztik az Országgyű-
lésnek is. Ezzel – mint fogalmazott – 
azt is bizonyítani akarják, hogy kor-
mányra kerülés esetén nem kérnek 
majd száznapos türelmi időt, hiszen 
már  készen lesznek az „újjáépítéshez” 
szükséges törvényjavaslatok.

Az LMP és a 4K! távolmaradása 
kapcsán Mesterházy kérdésünkre azt 
mondta: bármikor, amikor készek az 
egyeztetésre a demokratikus ellenzék 
képviselőivel, szívesen várják őket a 
tárgyalóasztalnál. „Mi nem akarunk 
senkire nyomást gyakorolni. Ez egy 
szabad tárgyalási ajánlat, amelyhez 
bárki bármikor csatlakozhat; igaz, az 
addig lezárt kérdéseket már nem fog-
juk újranyitni. Az LMP-t és a 4K!-t is 
nagy tisztelettel várjuk, legyen bármi 
is az álláspontjuk. A kérdések meg-
vitatására épp ez a tárgyalási soro-
zat a legmegfelelőbb fórum” – fogal-
mazott az MSZP elnöke. Mester házy 
 Attila hozzátette, hogy pártja számára 
a 2013-as esztendő a „szövetségkötés 
éve”. A politikus azt mondta: az idei 
sorsdöntő év lesz, a „visszaszámlálás 
pedig már elkezdődött”.
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Túloldalt
A kompromisszumot arról lehet 
megismerni, hogy egyik felet sem 
teszi boldoggá. A sikerhez azon-
ban az is elég, ha a kívülállók 
bólintanak elismerően, márpedig 
az amerikai szenátus szilveszteri 
teljesítménye láttán – bár az otta-
ni sajtó nem is kicsit fanyalog – 
nyugodtan megemelhetjük a 
kalapunkat: 89:8 arányban, két-
párti összefogással elfogadták az 
újabb gaz dasági válságot megelő-
ző egyezményt, s az alsóház se 
tehet nagyon mást, mint hogy 
megszavazza a megállapodást. Ez 
jó hír az amerikai gazdaságnak és 
ezzel persze az egész világnak, 
nekünk, magyaroknak is.

Pedig a republikánusok még 
két hete is bőszen fogadkoztak, 
hogy ők soha, de soha nem fognak 
megszavazni adóemelést, miköz-
ben demokrata párti kollégáik 
elkeseredetten ragaszkodtak a 
kiadási oldalon lévő kedvenc téte-
leikhez. Barack Obama is kényte-
len volt búcsút inteni néhány 
„kőbe vésett” ígéretének, nem 
tudta elérni, hogy az évi 250 ezer 
dollár fölötti jövedelmek adója 
megemelkedjen, ez csupán a 450 
ezer dollár fölöttiekre lesz igaz. Az 
államapparátus felkészült a leg-
rosszabbra, a Pentagon például 
800 ezer polgári alkalmazottjának 
fogalmazott már szer dára levelet, 
amelyben fi gyelmeztette volna 
őket a fi zetés nélküli szabadságo-
lás lehetőségére, az adóhivatal 
pedig az alacsony vagy átlagos 
keresetűektől készült azonnal 
levonni az emelkedő jövedelem-
adó havi előlegét. A megállapodás 
nélkül alighanem recesszióba 
fordult volna Amerika, ami káro-
san hatna  Európa kilátásaira is.

A politikából kiábrándultak-
nak itt egy fi gyelemre méltó je-
lenség: a „nagykutyák”, a szolgá-
latot a családi ünnep elé he lyező 
politikusok decemberben végig 
dolgoztak, sőt szilveszter éjszaká-
ján szavaztak. Csak az a fránya 
óceán, az ne választana el minket 
Amerikától... (A szerk.)

Kurucos mínusz tíz
A Fidesznek az fáj, hogy 
a szolgáltatók, ha netán lop-
nak, akkor csak maguknak 
– véli Marnitz István. e11

A magyar sikerkovácsok
Tóth Ákos az államfő újévi 
beszédéből azt szűrte le: ro-
hadunk a forradalomba. e11
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2013-ban minden 
munkanapra jut 
egy autópremier 
Európában
A világ többi részén további 
200 új modellt mutatnak be 
idén, ám ezek nem kaphatók 
majd az öreg kontinensen. 
Egy-egy új márkára négy- 
ötmilliárd eurót költenek. e17

Az év második
felében startolhat 
a fi ókhálózat
nélküli Webbank
Hamarosan döntenek a kizáró-
lag az interneten működő, ver-
senyképes szolgáltatásokat kí-
náló pénzintézet felállításáról,
amelyhez hatmilliárd forintos 
tőkére lenne szükség. e9

ÚJÉVI DURRANÁS
PHENJANBAN
Hosszú idő után először 
ismét petárdázhattak 
szilveszterkor az észak-
koreaiak, de nem csak 
ez szólt nagyot: 19 
éves szünetet követően 
újévi köszöntőt mon-
dott az ország első 
 embere, Kim Dzsong 
Un, aki a fegyverkezés 
szükségességéről és 
a két Korea egyesíté-
séről értekezett. e8
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Mesterházy Attila és Bajnai Gordon egy hónapja, az antiszemitizmus elleni nagygyűlésen FOTÓ: MTI � BELICZAY LÁSZLÓ

Hollywoodi forgatókönyv: a szenátus 
az utolsó pillanatban jutott egyezségre
O A nyilvános bengázi jelentés aligha segíti Hillary Clinton felépülését.
O A szilveszteri kompromisszum nem zárta le a büdzséharcot. Az ügy e4
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Együttműködés Közjogi kérdésekkel kezdődik ma az ellenzéki konzultáció

A szövetségkötés éve


