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Elemzés
Az ellenzék az önkormányzatokban próbálja javítani helyzetét, és újraépíteni magát a
2022-es parlamenti választásokra. Bár a Jobbik nem minden esetben hajlik a nyíltan vállalt
kooperációra, a 2006 után jelentősen meggyengült gyurcsányi-szocialista baloldal immár
kilenc éves parlamenti ellenzékiség után kitörni látszik a politikai karámból, és helyi
szinten kezdené meg a már dokumentáltan 2007-ben (kormánypozícióban) fontolgatott
migrációs projektet.
Magyarországon különösen Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök, valamint a hozzá
szellemiségben közel álló balliberális think tank, a Political Capital lett a támogatója a
„New Pact for Europe” (Új Paktum Európáért) nevű Soros-kezdeményezésnek,
amelyet főleg Soros György amerikai üzletember Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF)
finanszíroz, és a migrációt ösztönző kezdeményezés mögött álló tanácsadó testület tagjai
közt nem mást találhatunk, mint az Open Society Initiative európai igazgatóját.
Célként a kezdeményezők a kiegyensúlyozott humán mobilitási stratégiát hirdették meg
annak érdekében, hogy új migrációs útvonalak és állandó áttelepítési mechanizmusok
kiépítésével segítsék elő a bevándorlást Európába. Egyik dokumentumuk külön kiemeli a
helyhatóságok, vagyis a települések szerepét a migránsok befogadása és ellátása terén, az
önkormányzatok közvetlen szupranacionális – civilként beállított – ösztönzésével. Az
elképzelés lényege az volna, hogy tudatosan megkerülnék a nemzetállamokat a migráció
menedzselése során.
Erre a módszerre már Európa számos országában történt példa, vagyis több migrációpárti,
baloldali településvezető vállalt szerepet abban, hogy saját városát vagy községét részben
migránsokkal telepítse be. Ennek a veszélye Magyarországon is fennáll, ha október után a
baloldal (és a Jobbik) által támogatott ellenzéki vezetők veszik át a helyi hatalmat több
jelentős településen és nagyvárosban. Ez történhet Karácsony Gergely győzelme esetén
Budapesten, továbbá például Szegeden Botka László, Hódmezővásárhelyen Márki-Zay
Péter vezetésével, valamint számos más nagyvárosban, például Szombathelyen, Pécsett,
Salgótarjánban, Miskolcon és további településeken is. Egymás sikere akár ösztönzőleg is
hathat a másikra, vagyis egymást is tudnák erősíteni az átfogó terv végrehajtása során.
Miután a magyarországi baloldal 2010 után kiszorult a kormányzati hatalomból, sőt
önkormányzati szinten már 2006-tól jelentősen kezdett visszaszorulni, ezért hosszú ideje
lényegesen korlátozottabb a lehetősége saját ideológiája és eszmei-gyakorlati programja
megvalósítására. A nyitott bevándorláspolitikát sohasem elvető, sőt az elvi alapon bátorító
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balliberális pártok és a szélsőjobboldali Jobbik – immár közös erővel – a nemzeti és polgári
elkötelezettségű demokraták együttműködésén alapuló alkotmányos rendszer erjesztését
és az irányított betelepítéseket helyhatósági szinten kezdenék meg, és hajtanák végre
hálózatszerű struktúrát alkotva. A bukott baloldali erők ehhez saját korábbi érdekkörüket
így részben civilnek álcázva, fokozatosan építenék fel helyben, a választópolgárok tudatos
megtévesztésével.
A Pest megyei Szentendrén például a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület
(TESZ) nevű szervezet, míg Budakalászon a „2011 Egyesület” segítségével próbálnak
kevésbé pártpolitikai karaktert tükrözve érvényesülni. Budakalászon az egyesület egyik
oszlopos tagja az a Péterffy Gábor, aki a légiforgalmi és repülőtéri kommunikációs világból
került a szociálliberális erők 2002-es hatalomra jutása után a Fővárosi Vízművek
kommunikációs igazgatói székébe, illetve szóvivői feladatokat is kapott a cégnél. A
második Gyurcsány-kormány idején a Nemzeti Hírközlési Hatóság kommunikációs
igazgatója lehetett, az utóbbi időben pedig a Budapesti Értéktőzsde oktatási intézeténél
tevékenykedett.
A budakalászi „civil” szervezet egy másik érdekes figurája az a Göbl Richárd, amely bár
képviselőjelöltként a kilencvenes években nem szerzett parlamenti mandátumot, később,
a szocialista-liberális időszakban országgyűlési orvosként dolgozhatott. A vérbeli politikai
szélkakasnak számító Göbl az elmúlt két évtized során a Csurka István-féle MIÉP-től jutott
el a balliberális erők támogatásáig.
A radikális baltól a szélsőjobbig terjedő politikai érdekkoalíció helyi szinten megszilárdulni
látszik: így a szentendrei TESZ színeiben, egyéni körzetben többször újraválasztott Fülöp
Zsoltot támogatja 2019-ben közös polgármester-jelöltként a Momentum, a Demokratikus
Koalíció (DK), a Jobbik, az MSZP és az LMP is. A 2010-es választásokra megalakított TESZ
politikai-szervezeti keretei így kiteljesednek; már a 2014-es önkormányzati választáson
összesen 3 egyéni képviselőt juttathatott a szervezet a városi önkormányzati testületbe, a
Jobbik és az MSZP 1-1 képviselővel képviselte magát, a fennmaradó kilenc hely pedig a
Fidesz-KDNP képviselőinek jutott. Az elképzelés jól mutatja, hogy a széles összefogással
miként szeretné megerősíteni pozícióját az ellenzék távlatos törekvései megvalósításához,
és hogy miként szeretné erjeszteni a politikai légkört helyi szinten az országos áttörés
eléréséhez.
A bevándorláspárti ellenzék által uralt településeken, illetve azokban a városokban, ahol
reális esélyük nyílhat a helyi hatalom megszerzésére, könnyen nekibátorodnak a migrációt
pártoló álcivil szerveződések, csoportosulások is. Sajátos példa erre most Pécs, ahol 2017
decemberében a város egyik legnépszerűbb étterem-bárját környékezték meg: az érintett
vendéglátóipari egységet az Emberség Erejével Alapítvány vezetősége kereste meg, és
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szóban meg is állapodtak abban, hogy a bár feletti galérián egy co-working irodát nyitnak,
ahonnan a Nyílt Társadalom Alapítványok által finanszírozott új regionális civil támogatási
programjukat is koordinálhatták volna. A terv végül azonban füstbe ment, mivel helyi
elégedetlenség bontakozott ki az alig leplezetten politikai indíttatású elképzelés körül. Az
alapítvány szakmai vezetője Tasnádi Zsófia, Pécs korábbi MSZP-s polgármestere, Tasnádi
Péter lánya volt, sajtósa pedig Mester Zoltán, a SzabadPécs című baloldali online kiadvány
szerzője.
A migráció mellett elkötelezett közéleti szereplőknek, pártoknak, szervezeteknek további
ösztönzést adhatnak a nemzetközi és európai szinten megerősödő kezdeményezések is.
Ilyen például a Polgármesterek Migrációs Tanácsa (Mayors Migration Council,
MMC), amely városok képviseletére jött létre, és fő célja az érintett települések
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menedzsmenthez kapcsolódó egyes szakpolitikákba. Miután a migránsok preferáltan a
minél nagyobb tapasztalattal rendelkező városokba települnek tömegesen, ezért az
intenzívebb együttműködés és információcsere olajozottabbá és gyorsabbá teheti a
bevándorlás folyamatát. A migrációs önkormányzati szerveződés mögött ott áll már az OSF
is, és olyan jelentős nagyvárosok polgármesterei vesznek benne részt, mint Los Angeles,
Athén, Montreal, Bristol vagy Milánó, bár a szervezet egyelőre még nem eléggé kiterjedt.
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy európai szinten ismét jelentős lobbi bontakozik ki a
migránsbetelepítési kvóta ötlete mellett: az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és
igazságügyi bizottságában (LIBE) 2019. október 3-án ezt követelte a brüsszeli bizottság
migrációs igazgatóságának vezetője is, és annak érdekében, hogy a kvóta majd életbe
lépjen, a távozó Európai Bizottság aktív pénzügyi és politikai támogatást nyújtana Dmitrisz
Avramopulosz migrációs EU-biztos szerint is.
A távlati cél egyértelmű: az elosztási kvóta mellett, ösztönözni akarják az önkormányzati
hálózatosodást nemzetközi szinten migrációs kérdésekben, és valószínűleg erre törekszik
hosszú távon a magyar ellenzék is. Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt
nemrégiben találkozott az Európai Bizottság első alelnökével, a holland Frans
Timmermansszal, aki nyíltan bevándorláspárti, és a migránsokra szeretné elkölteni az
uniós források jelentős részét. Timmermans évek óta támadja a magyarországi
bevándorláspolitikát, kezdettől fogva élesen bírálta a magyar határkerítést, és támogatta a
kötelező betelepítési kvótát. Amennyiben az ellenzék előretör az önkormányzatokban, a
baloldali polgármesterekkel tennének kísérletet a bevándorlást ösztönző programok
végrehajtására. Erről szólhat a „civilesedés” jelensége is, miután a baloldal már hosszú évek
óta küzd mind helyi, mind országos szinten pozíciói megerősítésére, noha pártjai és
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politikusai jelentős része régen lejáratódott, és a választók többsége szemében hiteltelenné
vált. Budapest szimbolikus jelentőséggel bír, így a főváros megszerzése, egy budapesti
migrációs modell kialakítása precedens értékű lehet más települések szempontjából is.
A civilnek beállított, ámbár valójában nagyon is politikai aktorként működő migrációpárti
szervezetek a későbbiekben is fontos szerephez juthatnak, amikor adott esetben már a
baloldali (és jobbikos) támogatású, a bevándorlást ösztönző településvezetők birtokolják a
helyi hatalmat, az ő szempontjukból kedvező képviselőtestületi többség támogatásával.
Nem véletlen, hogy például Karácsony Gergely imázsának is része az a mesterségesen
keltett látszat, hogy az ellenzék pártjai mellett számos civil szerveződés is támogatja a zöld
populizmust és a nyitottságot büszkén hirdető főpolgármester-jelöltet.
Az ellenzék aspiráns településvezetői és önkormányzati képviselőjelöltjei hajlandóak
lennének támogatni azt a nemzetközileg is felkarolt törekvést, hogy minél több migránst
telepítsenek be Magyarországra. Ez pedig különös fénybe helyezi a 2019. október 13-i helyi
önkormányzati választás valódi és hosszú távú politikai tétjét.
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