
Maradj otthon, 
maradj Európában!

október 2-án ne menj el a fidesz  
európa-ellenes álnépszavazására!

Gyurcsány ferenc,  
a dk elnöke

a távolmaradás is szavazat – aki távol 

marad, magyarország eu-tagságára 

szavaz. október 2-án ne brüsszelnek 

üzenjünk, hanem orbánnak: 

maradjunk otthon! 

egy kormány által kiírt népszavazás 

mindig akkor bukik meg, ha érvény-

telen. tegyük érvénytelenné orbán  

európa-ellenes álságos népszavazását!

Ha orbán népszavazása elbukik,  

orbán is el fog bukni!

a demokratikus koalíció kiadványa • 2016. különszám



miért gondoljátok, hogy a kvótareferendum 
előkészíti magyarország kivezetését az euró-
pai unióból? öngyilkos – vagy gyilkos – politi-
kát folytat a kormány? Újabb mohácsot akar?
niedermüller péter: Inkább előkészítheti. Azt 
gondolom, hogy a kormány és mindenekelőtt 
a miniszterelnök abban érdekelt, hogy végér-
vényesen elfordítsa a magyar társadalmat a 
nyugat-európai liberális demokráciák alap-
vető értékeitől. Orbán sokszor elmondta már, 
nem hisz az Európai Uniót összetartó liberális 
demokráciába. Azt akarja elérni ezzel a re-
ferendummal is, hogy a magyar társadalom 
elfogadja, sőt, azonosuljon az illiberális de-
mokrácia filozófiájával, az önző nacionaliz-

Amíg Magyarország az EU tagja, addig 
Orbán Viktor nem tudja kiteljesíteni 
önkényuralmát: ehhez ki kell vezetnie az 
országot az Unióból... Ez a népszavazás 
ezt készíti elő.

Közös interjú Niedermüller Péterrel és Molnár Csabával,  

a DK európai parlamenti képviselőivel

eu és maGyarorszáG: 

válóper készül?

mussal. Orbán fél a kulturális sokféleségtől, 
fél a nyílt vitáktól, semmi másban nem hisz, 
mint a nacionalizmusban és a tekintélyelvű 
társadalomban. Orbán szerintem nem kive-
zetni akarja az országot, hanem egy másik 
Európát akar. Illiberális Európát.
molnár Csaba: A kormány talán nem akar 
újabb Mohácsot – de nem is bánná különö-
sebben. Amit ma Magyarország kormányának 
nevezünk, az csak közjogi értelemben kor-
mány, tartalmilag egy bűnszervezet feje. Cél-
ja minél nagyobb vagyont összeharácsolni, és 
minél hosszabb ideig biztosítani a további ha-
rácsolás lehetőségét. Hogy a szervezeten kí-
vüliekre – azaz az ország lakosságának döntő 

többségére – ez milyen hátrányokkal jár, az 
számukra közömbös. A harácsolás eszközéül 
az államot választották. Mármost az állam 
sokkal erősebb, mint a polgárai, az állampol-
gárok szabadságát az állami önkényt korláto-
zó szabályok biztosítják. Az állam tehát annál 
jobban önkényeskedhet polgáraival, minél 
inkább megfosztja őket szabadságuktól. Erről 
szólt az elmúlt hat év, az alkotmány számta-
lan módosítása, végül annak helyettesítése 
az alaptörvénnyel, a demokratikus jogállam 
leépítése, intézményeinek kiüresítése. 
De még érvényesíthetők bizonyos emberi jo-
gok, ha másutt nem, hát a strasbourgi emberi 
jogi bíróságon. Még vannak választások Ma-
gyarországon, amelyek ugyan távolról sem 
tiszták, de amelyeken vereséget lehet mérni 
a kormányerőkre. Még jelentős részben őr-
zik függetlenségüket a bíróságok, amint ez 
számtalan, a kormány számára vereséget 
jelentő jogerős ítéletből is látható. Az Euró-
pai Unió ugyanis megköveteli tagállamaitól 
bizonyos demokratikus normák betartását. 
Sajnos, távolról sem eleget, mert az alapsza-
bályok elfogadásakor senkinek sem jutott 
eszébe azokat rögzíteni, annyira evidensnek 
tartották. Az erdőben ugye ki szokták írni, 
hogy „Tüzet rakni tilos!”, ám senkinek nem 
jutna eszébe ugyanezt az Operaház nézőte-
rén kiírni. A Fidesz pedig ezzel él vissza: amíg 
a színpadon a szoprán a nagyáriát énekli, ők 
szalonnát sütnek a nézőtéren, arra hivatkoz-
va, hogy azt nem tiltja semmi. Mindazonáltal, 
amíg Magyarország az EU tagja, addig Orbán 
Viktor nem tudja kiteljesíteni önkényuralmát: 
ehhez ki kell vezetnie az országot az Unióból. 
Egyelőre nem akarja, mert az uniós támogatá-
sokból lenyúlható vagyonokat nem szeretné 
veszni hagyni, ám a támogatások 2020 után 
megfogyatkoznak, és előbb-utóbb Orbán ki-
számolja, hogy az Unió által rákényszerített 
minimális szabályokat is fölrúgva nagyobb 
zsákmányra tehet szert. Akkor pedig lépni fog 
– már ha még mindig ő lesz hatalmon. Orbán 
úgy látja, hogy a menekültek befogadásának 
kérdésében az Uniónak nincs ilyen joga, és 
az EU bíróságához fordult. Mármost, ha igaza 
van, azt a bíróság meg fogja állapítani, ehhez 
fölösleges a népszavazás. Ha azonban, mint 
ez szinte bizonyos, a bíróság az Uniónak ad 
igazat, akkor az ügydöntő népszavazás ered-
ményének a parlament egyetlen módon tud 
megfelelni: ha törvényt hoz arról, hogy kilé-
pünk az Unióból. 

orbán viktor már első miniszterelnöksége 
idején is azt mondta, az eu-n kívül is van élet. 
ez tény, de milyen lenne ez az élet számunk-
ra, különösen úgy, hogy már megízleltük az 
unió előnyeit?
niedermüller péter: Rossz, sőt, katasztrofális 
– gazdaságilag, társadalmilag, politikailag 
egyaránt. Ugyanakkor Orbán nyilvánvalóan 
tudja, milyen földrengéssel járna, ha kivin-
né az országot az EU-ból. A briteknél máris 
recesszió van, pedig még meg sem történt a 
kilépés. Gondoljunk az EU-ban dolgozó több 
százezer magyarra, azok családtagjaira. Mil-
lióknak romlanának drámaian az életkörül-
ményei, ha Magyarország kilépne az EU-ból, s 
ez egyben az Orbán-rendszer végét jelentené.
molnár Csaba: Hogy milyen az élet az EU-n 
kívül, azt 2004 előtt már megtapasztaltuk. Én 
nem szeretném újra kipróbálni, és a közvéle-
mény-kutatások szerint a magyar polgárok bő 
kétharmada sem. Ha az EU-tagság olyan rossz 
lenne, aligha ambicionálná azt annyi tagjelölt 
ország. A briteké a világ 5. legerősebb gazda-
sága, és ők is még csak döntöttek a kilépésről, 
de egyelőre teljes jogú tagok – a brit gazdaság 
mégis azonnal padlót fogott. Szóval senkinek 
nem ajánlanám, hogy ezzel kísérletezzen. 

meddig lehet elbújni a menekültek mögé? 
meddig lehet velük elkendőzni a kormány-
zati szabadrablást, az uniós vizsgálatokat, a 
lassan már mérhetetlen korrupciót?
molnár Csaba: Ez egy mesterségesen gerjesz-
tett hisztéria, és sajnos, a hisztéria természete 
olyan, hogy akármeddig elhúzódhat, sőt, fo-
kozódhat, de bármikor elcsattanhat a kijóza-
nító pofon is. Őszintén remélem, hogy ez már 
nincs messze. 
niedermüller péter: A kérdés sokkal inkább 
az, meddig tűri ezt a magyar társadalom. Az 
igazi problémát az jelenti, hogy a társadalom 
nagy része egyáltalán nem érzékeny a kor-
mányzati korrupcióra, az intézményesített 

Arra mondjon valaki érveket, hogy miért 
nem jó nekünk az EU! A Brexit hívei sem 
érvekkel, hanem aljas hazugságokkal 
nyerték meg a referendumot.

Niedermüller Péter

Molnár Csaba



lopásra. Az Orbán-rendszer olyan függőségi 
viszonyokat hozott létre, amelyek ma már 
az egész magyar társadalmat átfogják, és 
fojtogatják. Egzisztenciálisan fenyegeti mind-
azokat, akik nem hódolnak be, ugyanakkor 
folyamatosan bizonytalanságot és félelmet 
gerjeszt, majd primitív álmegoldásokat java-
sol. Egyelőre úgy látszik, hogy ezt a magyar 
választópolgárok többsége elfogadja, vagy 
legalábbis tudomásul veszi. 

a demokratikus koalíció az egyetlen ellenzé-
ki párt, amely első perctől következetesen a 
népszavazás bojkottjára szólított fel. az in-
dex felmérése szerint egyedül a mi bojkott-
felhívásunk hatásos, a dk táborának több 
mint 80 százaléka támogatja, az mszp tábo-
ra erősen megosztott. mit tippeltek, érvény-
telen lesz a kvótareferendum?
niedermüller péter: Egy népszavazás ered-
ményét sosem lehet biztosan megjósolni. 
Erre a „legjobb” példa a Brexit referendum. 
Az, hogy az MSZP tábora erősen megosztott, 
annak nyilvánvaló bizonysága, hogy jelen 
esetben nem elsősorban a jobb- és a baloldal, 
hanem sokkal inkább a bezárkózás, a szűklá-
tókörűen értelmezett nemzeti szuverenitás, 
illetve a nyílt, progresszív társadalom hívei 
közötti szembenállásról van szó. És én őszin-
tén hiszek abban, hogy a többség megérti, a 
demokratikus, európai Magyarországot ak-
kor lehet megmenteni, ha otthon maradunk.
molnár Csaba: Akárcsak Péter, én sem látok 
a jövőbe. Két dolgot kell a választókkal meg-
értetni. Az egyik, amiről már volt szó: hogy 
Orbán távlati célja ezzel a népszavazással 
fölhatalmazást kapni az ország kilépteté-
sére az Unióból. Ezt csak úgy lehet meg-
akadályozni, ha a népszavazás érvénytelen 
lesz. Minthogy a fölmérések szerint a magyar 
választók 68%-a ma is belépne az EU-ba, ez 
igen erős érv. A másik, hogy ha egy kormány 
ír ki egy népszavazást, és azon nem az általa 
elvárt eredmény születik, az, ha közjogilag 
nem is, politikai értelemben egy elbukott 
bizalmi szavazás. Orbántól ugyan nem vár-
hatjuk, hogy lemondjon, mint Cameron, de 
politikai értelemben bukott miniszterelnök-
nek fog számítani. Aki tehát Orbán bukását 
szeretné, az járuljon hozzá a népszavazás 
kudarcához azzal, hogy bojkottálja azt. Mint 
látható, a Demokratikus Koalíció meglehe-
tősen sikeres ennek közvetítésében.

többször szóba került, ezért megkérdezem, 
mi a véleményetek a brexitről? 

niedermüller péter: A Brexit utáni helyzetet 
egy kivételes lehetőségnek tartom, azt gon-
dolom, sőt remélem, hogy lehetővé teszi az 
EU újragondolását. Ennek már meg is vannak 
az első jelei. Készül az a parlamenti jelentés, 
amely erősíteni javasolja az európai integrá-
ciót. Ezt Orbán és a hozzá hasonló szélsőjobb-
oldali, populista politikusok persze erősen el-
lenzik, s éppen az ellenkező utat támogatják. 
De az orbáni útnak soha nem lesz többsége 
Európában, hiszen ez az út nem vezet sehova.
molnár Csaba: Én is úgy látom, a Brexit ráéb-
resztette a legfontosabb tagországokat, hogy 
az Európai Unió jelenlegi állapotában félkész 
termék: föl kell gyorsítani az integráció el-
mélyítését, és mielőbb létre kell hozni a poli-
tikai uniót. Úgy tűnik, ennek most tényleg ne-
kilátnak. Ez a jó hír. A rossz hír viszont az, hogy 
bennünket ebből valószínűleg kihagynak. A 
még rosszabb pedig az, hogy az ország jelen-
legi vezetését tekintve, sajnos teljes joggal.

visszatérve magyarországhoz, mondjatok 
néhány érvet – hiszen épp a brexit mutatja, 
hogy nem minden evidens, amit annak tar-
tunk… –, miért jó nekünk az eu?
molnár Csaba: Magyarország az EU egyik 
legszegényebb tagországa. Mögöttünk csak 
Bulgária és Románia áll, illetve bizonyos mu-
tatók alapján Lettország és Horvátország. 
Márpedig egy szegény rokonnak jobb egy 
módos családhoz tartoznia, mint egyedül lé-
zengeni a világban. Nem is elsősorban azért, 
mert meghívják az ünnepi ebédekre, és időn-
ként kisegítik a pénzzavarából, hanem azért, 
mert az odatartozás hátteret, biztonságot, 
önbizalmat, tartást ad. Persze csak akkor, ha 
tényleg odatartozik, és nem azt éri el viselke-
désével, hogy eltűrik ugyan, de mások előtt 
legszívesebben letagadnák a rokonságot.  
niedermüller péter: Így van. És kérem, arra 
mondjon már valaki érveket, hogy miért nem 

jó nekünk az EU! A Brexit hívei sem érvekkel, 
hanem aljas hazugságokkal nyerték meg a re-
ferendumot. Az EU nem jó Orbánnak, Rogán-
nak, Sesztáknak, Habonynak, s mindazoknak 
a fideszes politikusoknak, országgyűlési kép-
viselőknek, akik egyrészt lenyúlják az EU-s 
támogatásokat, másrészt politikai filozófiá-
juk nem áll másból, mint ostoba és otromba 
EU-ellenességből. Mindenki másnak jó az EU.

ep-képviselőkként mennyire érzékelitek 
brüsszelben, hogy magyarország a rosszfiú? 
a sokszor renitens britek híján még feketébb 
báránynak fog tűnni a magyar kormány? 
molnár Csaba: Nem, mert eddig is sokkal fe-
ketébb báránynak számított, mint a britek. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a britek ugyan 
kellemetlenül sokat akadékoskodtak, de igen 
gyakran nekik volt igazuk. Magyarországra 
ennek a mondatnak csak az első fele érvé-
nyes. A mérsékelt frakciók: a szocdemek, a 
liberálisok, a zöldek, de többségében még a 
Fideszt magába foglaló néppártiak is ránk 
személy szerint szánakozva és együttérzés-
sel, a magyar kormányra viszont megvetéssel 
tekintenek.
niedermüller péter: Orbánra ma már min-
denki úgy néz az EU-ban, mint az európai 
szélsőjobboldal egyik hangadójára. Ez ter-
mészetesen hátrányos Magyarország számá-
ra. Ugyanakkor az EU-ban is mindenki tudja, 
hogy Magyarország egy kettészakadt ország, 
ahol a társadalomnak legalább a fele nem tá-
mogatja a kormány politikáját – függetlenül 
attól, hogy ez visszatükröződik-e a választói 
magatartásban. Amennyire én meg tudom 
ítélni, a fideszes képviselők saját frakciójuk-
ban is egyre inkább elszigetelődnek. Minket 
pedig úgy tekintenek, mint az európai, de-
mokratikus Magyarország képviselőit. És ez 
jó, bíztató, erőt adó érzés. 

bár az orbán-kormány tett már eddig is a jó-
zan észnek ellentmondó dolgokat, mit gon-
doltok, miért folyik a menekültek ürügyén 
ilyen erős eu-ellenes hecckampány?
molnár Csaba: Jól mondod: a menekültek 
csak ürügy, a lényeg az EU-ellenes hecckam-
pány. Az elején el is mondtam, miért. 
niedermüller péter: Orbán egy másik EU-t 
akar, ő szemben áll mindazzal, ami ma Eu-
rópát, az Európai Uniót jelenti. Neki a putyini 
Oroszország, Erdogan Törökországa, Kína, 
Szingapúr, a követendő példa. Meg Donald 
Trump. Az EU viszont mindezeknek az ellen-
téte.

élőlánCra fel!
a demokratikus koalíció a népszavazás előtti napon, október 
1-jén élőlánccal fogja körbevenni a parlamentet, hogy jelezzük, 
európában akarunk maradni! várunk téged is!

október 1. 
szombat, 16 óra

kossutH tér



Maradj otthon,  
maradj Európában!

Orbán Viktor hamisan kérdez. Az igazi kérdés nem párszáz ember befogadásáról, hanem hazánk EU-tagságának 

felmondásáról szól. Ha ez egy őszinte kérdés lenne, úgy hangozna, hogy „akarja-e Ön, hogy Magyarország kilépjen 

az EU-ból”. De hazug kérdésre nem lehet igaz választ adni.

A miniszterelnök nem elég bátor ahhoz, hogy nyíltan megkérdezze a szavazókat Magyarország kiléptetéséről  

az EU-ból. Inkább az európai együttműködés felmondását teszi mérlegre, de a végeredmény ugyanaz: hazánk  

a belépés után 12 évvel el fogja veszíteni EU-tagságát, s az emberek csak a népszavazás után szembesülnek majd 

vele, hogy mire is adtak felhatalmazást.

Azt írja a plakátjuk, hogy 300 ember halt meg Európában a terrorcselekmények miatt. Ez igaz, de eközben tízszer 

ennyi magyar halt meg kórházi fertőzésben. A gyűlöletkampányra fordított pénzből javítani lehetne az egészség-

ügy katasztrófális állapotán, és elérhetnénk, hogy egyetlen gyermek se éhezzen Magyarországon.

A szavazók többsége nyilvánvalóan az EU ellen fog szavazni, egy érvénytelen népszavazás ugyanakkor bebizonyí-

taná, hogy Magyarország az EU-ban akar maradni. és nem dől be Orbán Viktor hazug kérdésének.
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! a demokratikus koalíció aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy  

magyarország továbbra is az eu tagja legyen. Ha európában akarsz maradni, 

utcai kitelepüléseinken támogasd aláírásoddal a kezdeményezésünket!

október 2-án ne menj szavazni! teGyük eGyütt 
érvénytelenné orbán álnépszavazását!

érvényes népszavazás nélkül maGyarorszáGot 
nem leHet kivezetni az európai unióból!

Készült a DEMOKRAtIKUS KOAlÍCIó megbízásából. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. Felelős kiadó: Sebián-Petrovszki lászló


