
„Jóléti rendszerváltás”
Beszélgetés Medgyessy Péterrel, az MSZP miniszter-

elnök-jelöltjével

Lévai Katalin: Már régóta tart a nagy kommunikációs küzdelem a választó-
polgárok megnyeréséért. A politikusok által használt nyelv, s az, amit a nyelv
felfed, és amit eltakar, sokat elárul az illetõ politikus demokrácia-felfogásáról.
Tudjuk, milyen családpolitikát szeretne az, aki „csonka családot” emleget,
és az, aki egyszülõs családról beszél. Pontosan érzékeljük a különbséget a
polgár és az állampolgár szó között akkor, ha politikusok használják ezeket
a szavakat. Alapvetõen más a világnézete annak, aki nyájasan hölgyeket említ
a nõk munkaerõpiaci helyzetét elemezve, mint annak, aki munkavállaló nõk-
rõl beszél.

Az MSZP jóléti rendszerváltást ígér, fenntartható fejlõdést, öt-hat szá-
zalékos gazdasági növekedést, 300–400 ezer új munkahelyet, legfeljebb 4–5
százalékos inflációt. Mindez bizony ránk férne. De valami hasonlót ígérnek
a másik oldalon is. Mit takar valójában a jóléti rendszerváltás fogalma?

Medgyessy Péter: Egy modern szociáldemokrata pártnak, amilyen
az MSZP, olyan jóléti rendszerváltást kell végrehajtania, amely szer-
ves folytatása a gazdasági rendszerváltásnak. A gazdasági rendszer-
váltás folyamata 1997-ben zárult le, és csak ezután vetõdhetett fel a
gazdaságilag megalapozott, társadalmi konszolidációt hozó jóléti
rendszerváltás kérdése. Ma az emberek – inkább, mint bármikor –
nyugalmat, biztonságot akarnak. Mi kirekesztõ társadalom helyett be-
fogadó társadalmat szeretnénk építeni, széthúzás helyett partnerséget,
amelyben az ország minden állampolgárának jut hely, és ahol senki-
nek a méltósága nem sérül. Egy új többséget szeretnénk létrehozni,
esélyteremtõ államot, amelyben az oktatás, az átképzés elsõbbséget
élvez. Egy felmérés szerint ma az embereknek csak a 14 százaléka
látja úgy, hogy javultak a körülményei a rendszerváltás óta, 53 szá-
zaléka változatlannak ítéli meg a helyzetét, és 33 százalék kifejezetten
rosszabbnak érzékeli.

– Kikbõl állna az új többség?
– Elsõsorban a pedagógus- és a nyugdíjastársadalomra gondolok,

és a szegény családokra, azokra, akik leszakadástól fenyegetettek, de
akiket nem szabad leszakadni hagyni. A középosztálynak csak egy
nagyon szûk rétege erõsödött meg az elmúlt három évben, ezért az
általunk kigondolt jóléti rendszerváltásnak egyik alappillére lesz az
újraértelmezett családpolitika. Ha megnézzük, hogy a nemzeti jöve-
delembõl mennyit fordít családpolitikára a Fidesz-kormány, és
mennyit fordított annak idején a Horn-kormány, akkor ugyanazt a
nagyságrendet látjuk. Az elmúlt idõszakban érzékelhetõ tartós gaz-
dasági növekedésbõl többletbevételek keletkeztek a költségvetésben,
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de ebbõl szinte semmi nem jutott el a lakosság nagyobbik részéhez.
A kormány nem kórházakra, óvodákra, iskolákra és szociális szolgál-
tatásokra fordította a pénzt, hanem a saját klientúrája kiépítésére. A
beígért személyi jövedelemadó-rendszer reformja is elmaradt. Válto-
zás csak a támogatások szerkezetében, nem pedig az arányában ér-
zékelhetõ. Sok kutató kimutatta, hogy a szegényebb családok keve-
sebbet kapnak, mint a középosztálybeliek, akik eleve elõnyösebb hely-
zetbõl startolnak. Ezen mi változtatni fogunk, ha kormányra kerü-
lünk. A szegény családoknak mindenekelõtt munkahelyteremtéssel,
képzéssel szeretnénk biztosítani a felzárkózást a középosztályhoz.
Csak akkor várhatunk foglalkoztatásbõvülést, ha aktív és hatékony
eszközrendszert vetünk be a foglalkoztatás növelésére. Ez 2010-ig azt
jelenti, hogy 8–10 százalékkal emeljük a munkavállalók számarányát,
így közel egymillió ember jut munkához. Rövid távon 300-400 ezer
új foglalkoztatási lehetõséget tudunk teremteni.

– Vagyis a Szocialista Párt elsõsorban a rendszerváltás veszteseit szólítja
meg. De azonnal felvetõdik a kérdés: hitelesen teheti-e ezt meg, vagy csak
választási ígéretekrõl van szó?

– Ezek nem puszta ígéretek, hanem vállalások. Személyes vállalá-
saim. A régi szociáldemokrácia legfontosabb követelése volt a mun-
kához való jog, és ebben a mai szociáldemokrácia sem különbözik.
Emberi méltóságunk megõrzésének is a munka a záloga.

– Önrõl sokan tudják, hogy erdélyi származású. Befolyásolja-e ez vala-
milyen módon a politikáját? Ádáz küzdelem folyik a nemzeti érzület kisajá-
tításáért, és lássuk be, a nemzeti retorika szintjén az MSZP lemaradt a „ver-
senyben”. Úgy vélem, Önök számára volna itt egy külön feladat is. Túl
azon, hogy anyanyelvi szinten kell beszélniük a korszerû, európai szociálde-
mokrácia nyelvét, azt is vállalniuk kell, hogy megkísérlik visszaadni a szavak
eredeti és hiteles jelentését. Társadalompolitikai dekódert kell használniuk,
ha nem akarják, hogy a jobboldal végképp kisajátítsa az olyan fontos fogalmak
használatát, mint a haza, nemzet, polgár és család.

– Ha polgárokról beszélünk, gondolnunk kell az egyszülõs csalá-
dokra, az egyedülállókra, az idõsekre, a szegényekre és a sokgyerme-
kesekre is. A polgár szót kiterjesztõ, nem pedig kirekesztõ értelemben
kell használni. Ezt kívánja meg a tisztességes nyelvhasználat, ami elõ-
feltétele a tisztességes politizálásnak. Nekem fontos a múlt értékeinek
megõrzése és a nemzeti tudat. Tudom azt is, mit jelent a határon túli,
kisebbségi lét, hiszen ezt a saját családomban éltem meg. De nem sze-
retnék a származásommal hivalkodni. Tény azonban, hogy bizonyos
konzervatívnak mondható értékek alapján, amelyeket a családomból
hoztam magammal, megszólíthatok sok embert. A tradíciók megbe-
csülése és a hazafiság egyébként fontos alkotóelemei a klasszikus szo-
ciáldemokráciának, de a modern szociáldemokrácia is keresi annak a
lehetõségét, hogy a liberális és a konzervatív értékeket integrálja.

– Hogyan jelenik meg ez az MSZP kisebbségeknek szóló társadalompoli-
tikájában?

– Minden olyan megoldást, amely a határon túli kisebbségek ér-
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dekeit valóban jól szolgálja, támogatni fogok. A lényeg az, hogy ne
azon múljon valakinek a boldogulása és elõrejutása az életben, hogy
a határ melyik oldalán született. A megszerzett tudás legyen konver-
tálható, az iskola megválasztásának szabadsága mindenkinek garan-
tált joga legyen. A tudásalapú társadalomban csak ilyen módon lehet
érvényesülni. Abban kell elõre lépni, hogy mindenki a saját lakóhelye
közelében találjon színvonalas iskolát. Egyszerre van igény a felzár-
kóztató és az elõretekintõ oktatásra és szakképzésre.

– Egyetértek azzal, hogy az oktatás szerepét nem lehet túlhangsúlyozni,
hiszen a tudástõke a legnagyobb kincs egy modern piacgazdaságban: a fel-
emelkedés záloga. Az iskolázottság növekedésével nõ a polgári szabadságjogok
és a tolerancia tisztelete is. A magasan iskolázott emberek inkább elfogadják
a kulturális sokféleséget, mint a kevésbé iskolázottak.

De milyen általános tudásszintrõl beszélhetünk ma nálunk? Napvilágot
látott nemrégiben egy olyan kutatás, amely szerint Magyarország lakossá-
gának egyharmada gyakorlatilag nem tud olvasni. Nem érti meg azt a szö-
veget, ami elé kerül.

– Én is hallottam errõl a kutatásról, és nagyon megdöbbentem. De
ez is azt igazolja, hogy ma a legfontosabb feladat a piacképes tudás
növelése. A jóléti rendszerváltás középpontjában a foglalkoztatható-
ság áll, mert egy elöregedõ társadalomban ez a legfõbb garancia az
általános jólét megteremtésére. Ezt elsõsorban megfelelõ képzéssel
kell elõsegíteni. Olyan viszonyokat kell létrehozni, amelyek között az
emberek nem kényszerülnek arra, hogy a szociális segélyek álbizton-
ságába meneküljenek. A munkaerõpiac jövendõ dinamikájának meg-
felelõen egyensúlyt kell teremteni a munkaviszonyok rugalmassága
s a munkavállalók megfelelõ védelme és biztonsága között. A jövõ
munkavállalója aktív élete során feltehetõleg több szakmában is fog
dolgozni, hiszen az átalakulás során a szakmák is változnak, és új
foglalkoztatási formák is alakulnak. A képzéseknek ehhez kell iga-
zodniuk.

– A munkavállalók meglehetõsen kiszolgáltatott helyzetben élnek, az in-
tézményesített érdekvédelem hiánya miatt. Uniós csatlakozásunk pedig sür-
geti a bérek gyorsabb felzárkóztatását.

– Egy jól fejlõdõ társadalomnak érdeke, hogy párbeszéd legyen a
munkavállalók, a munkaadók és az állam között. Nem lett volna sza-
bad megszüntetni az Érdekegyeztetõ Tanácsot. Mi gondolkodunk
azon, hogy milyen formában lehessen újraszervezni és mûködtetni az
ÉT-t. Nem mintha rosszul mûködött volna. A bérek felzárkóztatását
nem lehet pontosan ütemezni. A piac és a munkaerõ-vándorlás hatá-
sára szükségképpen megtörténik majd a bérek emelése.

– Hogyan értékeli a minimálbér 50 ezer forintra történt ememlését?
– Ilyen hatalmas arányú változtatást a gazdaság csak hároméves

idõtartam alatt lenne képes elviselni. Az intézkedés következményei
már látszanak: elbocsátások, tb-befizetések elmaradása, bérfeszültsé-
gek keletkezése, fejlesztések leállítása. Miközben a gazdasági növeke-
dés csak a múlt évben érte el az 1989-es szintet, a jövedelmi különb-
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ségek az alsó és a felsõ tízezer között a korábbi ötszörös arányhoz
képest nyolc–kilencszeresére nõttek. Számomra ezeknek a különbsé-
geknek a csökkentése az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai feladat,
ellenkezõ esetben ugyanis a hatalmas különbség a fejlõdés gátjává
válik.

– Nemcsak embercsoportok, hanem egész régiók is leszakadtak az átlaghoz
képest. Milyen elképzelésük van a lemaradt országrészek felzárkóztatására,
a régiós különbségek megszüntetésére?

– Az államnak a mostaninál lényegesen többet kell költenie a régiós
különbségek kiegyenlítésére. Bármilyen elõrelépést is hozott a gazda-
sági fejlõdés a nagyvárosokban, egyes régiókban ebbõl mit sem érzé-
kelnek. A rossz agrárpolitika visszaüt, és ha nem modernizáljuk, ha
nem tudjuk magunk mögött a mezõgazdaság minden szektorát, a kis-
vállalkozókat, a nagyüzemeket és a legkülönfélébb formációkat, akkor
sosem lábalunk ki ebbõl a siralmas állapotból. Uniós források nélkül
azonban a fejlesztés és a felzárkóztatás nem valósítható meg. A nem-
zeti földalap-elképzelés valamit segíthetne a helyzeten, de a megva-
lósítása nem halad. Ha komolyan vesszük az esélyegyenlõség gondo-
latát, akkor nem engedhetjük meg, hogy a leszakadó régiókban élõ
emberek azért kerüljenek rossz helyzetbe, mert rossz helyre születtek.
Az MSZP ezért a kiemelten fontos programok között tartja számon a
vidék és a vidéki fiatalság ügyét. A családi gazdaságok fellendítése,
egy új alapokra helyezett agrárrendtartási program sokat segíthet a
mostani helyzeten. Mi, ellentétben a Fidesszel, nem csupán néhány
ezer családi vállalkozásnak nyújtanánk adókedvezményt, hanem leg-
alább 500 ezer családi vállalkozást támogatnánk. A mi vidékfejlesztési
politikánk abban is különbözik a jelenlegitõl, hogy nem teszünk kü-
lönbséget a nagy- és a kisüzemek között. Szerintem az fogja a válasz-
tásokat eldönteni, hogy melyik párt tud a vidéki emberek céljaival
megegyezõ jobb választ adni.

– Éles kritikákat kapott az a nyugdíjreform, amely az Ön nevéhez fûzõdik.
Errõl is sok szó lesz a választási kampány során.

– A kormány megpróbálja az elõzõ parlament döntéseit könnyedén
félresöpörni, de ezzel csak azt éri el, hogy csökken a politika iránti
bizalom, amely már így is igen csekély. A nyugdíjreform nagyon
összetett folyamat volt: megemeltük a korhatárt, bevezettük a tõkefe-
dezeti nyugdíjat, és végrehajtottuk az állami nyugdíj korrekcióját.
Nagy lépés volt, amit mindenütt a világon nagyra értékeltek, és ami
még fontosabb: 8oo ezer új belépõvel számoltunk, ehhez képest más-
fél millióan választották az általunk kidolgozott új nyugdíjrendszert.
Ez azt jelentette, hogy az emberek bizalmat szavaztak a reformnak.
Az új struktúra egyébként jó hatással volt a nemzetgazdaság egészére
is, a tõkefedezeti ágon felhalmozott megtakarítások visszaáramlottak
a gazdaságba. Ezt a fellendülési folyamatot blokkolta a mai kormány
akkor, amikor 6 százalékon befagyasztotta a nyugdíjpénztárakba be-
fizetendõ hányadot, amivel százmilliárd forintos nagyságrendû pénzt
húz ki az érintettek zsebébõl.
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– Õk azzal érvelnek, hogy a tömeges átlépések miatt megrendült az állami
nyugdíjrendszer, és most mindenekelõtt azt kell rendbe tenni.

– Ez igaz, de ezt meg lehet tenni anélkül is, hogy tönkretennék a
magánnyugdíj-pénztárakat. Be kell szedni az elmaradt járulékokat, és
vonzóvá kell tenni a felosztó-kirovó rendszert. Ehhez óriási informa-
tikai beruházás kell, amelyet azonban az Orbán-kormány elmulasztott
létrehozni. Ahogyan elmulasztotta a nyugdíjak rendezését is. Minden-
képpen szükség van egy egyszeri, mintegy ötvenmilliárd forintos
nyugdíjrendezésre, ami tulajdonképpen az eddigi kormányok tarto-
zásának a törlesztése. A nyugdíjrendszer nem tekinthetõ a kormány
politikai és költségvetési játékszerének.

– Úgy tûnik, hogy a „mosóporreklám-politizálás” korában reménytelen
értékvezérelt politikai kommunikációval elõállni. Az emberi jogok védelme
nem tûnik nagyon népszerû politikai programnak, mert kétséges, hogy sza-
vazatokat lehet vele nyerni. Milyen jogvédõ, diszkriminációellenes progra-
mokat kínál az MSZP?

– Az emberi szabadság tiszteletben tartása alapvetõ norma szá-
munkra. Mi azt valljuk, hogy ebben az országban, ahogyan mindenütt
a világon, sokféle család, sokféle ember él, és mindannyiukat egyenlõ
bánásmód illeti meg. El kell mondani újra meg újra, hogy mit értünk
a romák, a nõk, a munkanélküliek, az idõsek esélyegyenlõségén.
Hogy senkit nem érhet hátrány sem a munkájában, sem a magánélet-
ében azért, mert egy kisebbség tagja, vagy azért, mert idõs vagy mert
vidéken él. Hogy elfogadhatatlan a munkavállalók kiszolgáltatottsá-
ga. A különbözõ élethelyzetekre speciális részpolitikákat dolgoztunk ki.

Egyenlõ esélyeket akarunk adni valamennyi nõi csoport számára.
A fiatal, gyermekes anyák ma gyesre mehetnek, de ez csak rövid tá-
von segítség. Az összeg olyan alacsony, hogy valóban csak segélyrõl,
és semmiképpen sem az anyaság értékelésérõl beszélhetünk. A gyes
hosszú távra nem megoldás. Az összeget meg kellene emelni, a mi-
nimálbérhez közelítõ összegre. Tudjuk, hogy a nõk iskolázottsága ma-
gas, magasabb, mint a férfiaké. A tanult nõk életcélja nyilvánvalóan
az, hogy összeegyeztessék a családi életüket a munkájukkal, a hiva-
tásukkal. Ezért segíteni kell a kisgyermekes anyákat abban, hogy dol-
gozhassanak, illetve visszakerülhessenek a munka világába. Képzési
programokkal, gyermekfelügyelet biztosításával, részmunkával, táv-
munkával. Ezek költséges programok, de a munkanélküliség még
költségesebb.

Ma a fiatal, gyermekes anyákat, a romákat, a negyven éven felü-
lieket, az elmaradott régiókban élõket fokozottan fenyegeti a munka-
nélküliség kockázata. A falvakban élõ romák 80–90 százaléka mun-
kanélküli. Legnagyobb ellenségük az elõítélet, a diszkrimináció, és a
piacképes tudás hiánya. Oktatási programokkal, országos jogsegély-
szolgálatok felállításával, a civil szervezetek hálózatának megerõsíté-
sével, az érdekvédelem visszaállításával akarjuk erõsíteni a jogaikat.
És mindenekelõtt szemléletváltással. A partnerség politikájával. A mi
számunkra ugyanis minden állampolgár egyformán fontos.
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