ELLENZÉKI
„OPERATÍV
TÖRZS”
Hogyan nyújtsunk közös alternatívát a
kormány járványkezelésével szemben?
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Ellenzéki „operatív törzs”
Vezetői összefoglaló
• A 2022-es választás az első 2010 óta, amelynek eredménye a fideszes fölény
ellenére sem előre borítékolható – az ellenzék közösen indul, miközben
egyértelmű és elhúzódó válság lesz, több százezren válnak munkanélkülivé.
• 2022 eredménye azon is múlik majd, hogyan kezeli a kormány és az ellenzék a
koronavírust és az azt követő válságot.
• A közvélemény-kutatásokból is egyértelműen látszik, hogy a koronavírus első
hulláma alatt a kormánypárt erősödött. Eközben az első hullámban az ellenzék
hangja egyáltalán nem hallatszott, mert párhuzamosan beszéltek és elnyomták
egymást. Az ellenzék így nem tudott valódi hatással lenni a koronavírus-járvány
kezelésére – pedig lett volna miben korrigálásra kényszeríteni a kormányt.
• Függetlenül attól, mit gondolunk helyes 2022-es választási stratégiának, az
ellenzék csak közösen tudja ellensúlyozni a kormányzati kommunikációt.
• Ezért az ellenzéki egyeztetéseken is részt vevő hat pártnak létre kell hoznia egy
ellenzéki operatív törzset a pártelnökökből, vezető helyi politikusokból,
gazdasági és egészségügyi szakemberekből.
• Hetente 2-3 országos sajtótájékoztatóra van szükség, amelyeken az ellenzék
közös kezdeményezéseit, javaslatait, az ellenzéki önkormányzatok intézkedéseit
mutatjuk be, véleményezzük a kormány döntéseit és válaszolunk a sajtónak.
• Ha a sajtótájékoztatót minden ellenzéki párt élőben közvetíti, ha az ellenzék tud
koordináltan, árnyékkormány-szerűen reagálni a kormány lépéseire, valamint
saját kezdeményezéseket tenni, akkor – és csak akkor – képes az ellenzéki
narratíva a kormányéval szinte egyenértékűvé válni a nyilvánosságban.
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Helyzetkép: A 2022-es választás 2020-ban dőlhet el
A koronavírus-járvány várhatóan még hónapokig uralni fogja a magyar és nemzetközi
politikát; egészen addig, amíg a vakcinát meg nem találják, és hozzáférhetővé nem
teszik mindenki számára. A 2022-es választás azon fog múlni, hogy most, 2020-ban
hogyan kezeli a kormány a koronavírust és a vírus nyomán kialakult gazdasági
válságot – és tud-e az ellenzék kormányképességet mutatni.
A Fidesz kormányzati teljesítménye sokkal gyengébb, mint az a teljesítmény, amit a
hatalmi gépezet működtetésében mutatnak. Az egészségügy tragikus állapotban van, a
gazdaságot senki nem fogja megmenteni, emberek százezrei válhatnak az elkövetkező
hónapokban munkanélkülivé. A kérdés az, hogy eközben hallatszik-e az ellenzék
hangja, vagy kizárólag a kormány narratívája érvényesül végig.

Stratégia a második hullámra
A járvány kezdete óta nincsen megfelelő ellensúlya a kormányzati kommunikációnak.
Ennek egy része adottság, hiszen a kormánypárti médiafölénnyel 2022-ig aligha lehet
mit kezdeni. Az viszont nem tekinthető adottságnak, hogy az ellenzék a vírus első
hullámában hatféleképpen kommunikált: van DK-s jobbikos, LMP-s, momentumos,
MSZP-s és Párbeszédes válságkezelés, mind megalapozott kritikákra építve és
megvalósítható javaslatokkal.
Az egészből azonban alig hallatszik valami, hiszen az ellenzék egymással
párhuzamosan beszél. Hiába megalapozottak az DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP
és Párbeszéd szakpolitikai javaslatai és kritikái, ha a pártok közben párhuzamosan
beszélnek, egymás javaslataira licitálnak rá. Az ellenzéknek tehát ott kell lépnie, ahol
van mozgástere: a saját erőforrásait kell koncentrálnia.
Fontos megjegyezni, hogy ez nem összefogás-javaslat. A közös fellépés – hasonlóan az
ellenzéki választási együttműködésekhez – nem megoldás, hanem eszköz a hatékony
kommunikációhoz és politikához. Gondolhatjuk akár azt is, hogy az ellenzék külön
listákon hatékonyabban tudna szavazóbázist bővíteni 2022-ben, az ellenzéki operatív
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törzsről szóló javaslat mégis az egyetlen lehetőség arra, hogy a koronavírus alatt az
ellenzéki narratíva is megjelenjen a kormány mellett.

Az ellenzéki operatív törzs technikai részletei
Az alábbi javaslatok természetesen egy kiindulópontot jelentenek, a pontos formát az
ellenzéki pártok közösen határozzák meg.
Az együttműködést a DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP és Párbeszéd kezdeményezi.
Más ellenzéki pártok csatlakozhatnak, a lényeg a közös fellépés, azáltal, hogy az
ellenzék felállít egy saját csapatot (operatív törzset), amelynek tagjai lehetőség
szerint a következőkből kerülnek ki:
•
•
•
•
•
•

A pártelnökök
A főpolgármester (aki persze egyben pártelnök is)
Pártonként 1-1 polgármester vagy országgyűlési képviselő
Egészségügyi szakemberek
Gazdasági szakemberek
Alkalmi meghívottak

A csapat nem „mini-parlamentként” működik, nem szavaz, a feladata az, hogy
előkészítse és megtartsa a tájékoztató eseményeket. A tájékoztatón természetesen a
független magyar sajtó is részt vesz, illetve online is közvetíti élőben minden párt a
saját Facebook-oldalán.
A heti két rendezvényen az ellenzéki „operatív törzs” az alábbiakat teszi:
• Megfogalmazza az ellenzék javaslatait a vírus és a válság kezelésére;
• Véleményezi a kormány döntéseit és lépéseit, hivatalos ellenzéki reakciót ad
erre;
• Saját kezdeményezéseket jelentenek be az „ellenzéki operatív törzs” tagjai,
például önkénteskedést, adománygyűjtést;
• Választ ad a sajtó kérdéseire.
4

A cél, hogy az ellenzéki kommunikáció ne aprózódjon el, az OEVK-k 1-1 elleni
küzdelméhez hasonlóan egy ellenfél harcoljon egyeztetett állásponttal és sokszoros
médiaerővel. Ez sokkal nagyobb láthatóságot biztosít az ellenzék számára, amely így fel
tudja venni a versenyt az álhírekkel tűzdelt kormánypropagandával.
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