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Az LMP (Lehet Más a Politika) kommunikációja 2009 és 2015 között 

Farkas Xénia 

 

A tanulmány az LMP politikai közösségének azon szemiotikai erőforrásait mutatja be, amelyekkel a 

közösség tagjai és a külvilág azonosítják az LMP-t a kutatás által meghatározott harmadik korszakban, 

azon belül is az LMP megalakulásától és párttá válásától a korszak végéig, vagyis 2009. február 14. és 

2015. december 31. között. Másképp megfogalmazva a tanulmány azokat a jeleket mutatja be, 

amelyek segítségével eligazodhattak a LMP közösség tagjai és szimpatizánsai, a külső csoportok, más 

politikai közösség tagjai és szimpatizánsai azt illetően, hogy melyik és milyen az LMP politikai 

közössége. A felsorakoztatott jeleket, szemiotikai erőforrásokat alkalmazta az LMP politikai 

közössége akkor, amikor közölni akart valamit a sajátjaival és másokkal, továbbá ezeket a jeleket és 

szemiotikai erőforrásokat alkalmazta a külső politikus, szervezet, médium és állampolgár akkor, 

amikor azonosítani akarta a kommunikálót és a kommunikációs aktust a szerint, hogy vajon az LMP 

politikai közösségéhez tartozik-e. 

A tanulmány tehát bemutatja azokat a személyeket (politikusokat és másokat), és szervezeteket 

(pártokat és mozgalmakat), szavakat és diskurzusokat, illetve ügyeket és csatornákat, amelyek az LMP 

politikai közösségének identifikációs készletéhez tartoztak. 

Az adatgyűjtés alapjául a korszak legolvasottabb internetes hírportáljai, illetve az LMP közösségi 

média felületein megjelent legkedveltebb, illetve legnézettebb tartalmak szolgáltak. 

 

Aktorok 

Miként az LMP ideológia önmeghatározása vegyes, továbbá a korszakban nem kötött választási 

szövetséget egyetlen parlamenti párttal sem, így közösségüket a párt és politikusai, valamint az általuk 

megkonstruált külső aktorok alkotják. 

 

Lehet Más a Politika (LMP) 

Alapítónyilatkozatukban több ideológiai címkével határozzák meg magukat: liberálisként azzal, hogy 

nincs közük „a hazai liberális pártnak a közjó képviseletét ellátó állammal szembeni 

engesztelhetetlenségéhez, az önmagát szabályozó, kizárólag a tőkés magántulajdonon alapuló piaci 

versenybe vetett vakhitéhez.”
1
 Továbbá céljuk a természeti értékek, a helyi tudások és hagyományok 

megőrzése, aminek okán konzervatívnak is tekintik magukat, de nem a „hazai jobboldal vezető 

erejének tekintélyelvű” populizmusával.
2
 Baloldaliak abban az értelemben, miszerint fellépnek „a 

kizsákmányolás minden formája ellen, legyen szó a szegény országoknak a gazdag országok általi, a 

munkavállalóknak a tőke általi, vagy a jövő generációknak a ma élők általi kizsákmányolásáról.”
3
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Összességében tehát azt vallják magukról, hogy politikai gondolkodásuk többféle hagyományból 

táplálkozik: 

„Meggyőződésünk, hogy valóságosabb demokráciát, igazságosabb társadalmat, lakhatóbb, 

fenntartható világot akkor tudunk teremteni, ha készek vagyunk megnyitni a 

gondolkodásunkat olyan belátások előtt, amelyeket hagyományosan baloldaliak, liberálisok és 

konzervatívok képviseltek, belátva, hogy a feladattal önmagában egyik hagyomány sem 

birkózik meg.”
4
 

Az alternatíva 

Az LMP legfontosabb konstrukciója már a kezdetektől a politikai alternatívaként megjelenés, a 

fenntarthatóság politikáját, ökopolitikai alternatívát képviselnek: 

„az LMP ökológiai párt, és ez nemcsak azt jelenti, hogy védjük a virágokat, a fákat és az 

erdőket, persze ezeket is”.
5
 

Ez egyrészt a zöldpolitika egyetlen magyarországi zöldpártként történő képviseletét jelenti 2013-ig, 

ami identitásképző elem is: az LMP a konkrét környezetvédelmi ügyekben történő felszólalás mellett a 

párt definiálásánál is gyakran támaszkodik erőforrásként a zöld párt voltára. Az ország természeti és 

kulturális erőforrásainak
6
 megőrzése, a zöldgazdaságban rejlő munkalehetőségek kihasználása, 

továbbá a fenntarthatóság elvének a követése a gazdaságban
7
 mind olyan erőforrások, amelyek az 

LMP-t2013-ig az egyetlen magyar zöldpárttá teszik. Azonban Schiffer András szerint a „zöld párt” 

magyarországi értelmezéséhez képest ők egy sokkal átfogóbb politikai alternatívában gondolkodnak: 

„A fenntarthatóság politikája arról szól, hogy egy ökológiailag véges világban miként 

alakíthatunk ki egy, a tágan értelmezett - globális, generációs, környezeti és társadalmi - 

igazságosság alapján álló együttélési rendszert.”
8
 

Vagyis az alternatíva másik összetevője az „igazságosság, fenntarthatóság, részvétel” 

szempontrendszerének kiemelése, ami egyben globalizációkritikussággal is társul: az alapvető 

társadalmi és gazdasági problémákat globálisan meghatározottaknak tartják, és ilyen szempontból 

bírálják a bérszínvonalat, az EU-t, az államadósság és az államháztartási hiány nagyságát, illetve a 

társadalmi egyenlőtlenségek mértékét.
9
 

Mindezzel megalkotják a többi párttal szembeni önmeghatározást, amire a párt nevében is utalnak: 

más.A2014-es kampányban a többi párttal szembehelyezkedő önmeghatározás, az újként, másként 

megjelenés adja az alternatíva képet, szlogenjük az „új irány”, ami a„jelentését vesztett” jobb és bal 

oldal helyett a megbízhatóság politikáját képviseli. A párt önmeghatározása tehát:  
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www.facebook.com/47198507012/posts/10151630890952013; 2013.03.24. 
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„Az LMP azoknak a választóknak kínál alternatívát és jövőt, akik le akarják váltani az 

„Orbán-rezsimet”, de nem kérnek azokból, akik tevékenysége 2010 előtt a mostani a helyzetbe 

juttatta az országot.”
10

 

A fentiekre építve tudatosan ellenzéki szerepre készülnek,
11

 amelyben ők a „józan kontroll,”
12

 akik 

világos alternatívát mutatnak és hiteles ellenőrei a kormánynak. 

Az alternatívaként megjelenéshez szorosan kapcsolódik a párt önállóságának kiemelése, vagyis az, 

hogy az eredeti elképzeléseikhez hűek maradnak,
13

 és nem vesznek részt a 2012 végén alakuló 

összefogásban. A rendszerváltás óta hatalmi szerepet vállaló szervezetektől való elkülönülésre építik 

alternatíva voltukat, és ezzel magyarázzák a párt 2013-as szétszakadását is: 

„az LMP a tavalyi "véráldozatok" után is kitart eredeti stratégiája mellett, vagyis egyszerre 

kínál alternatívát azoknak, akik 2010-ben "pokolba kívánták" a Gyurcsány-Bajnai-

kormányokat, mára pedig elegük van a "nemzeti cinizmus rendszeréből" is.”
14

 

Civil és mozgalmi háttér 

Az LMP konstrukciójának fontos eleme, hogy tagjai sok szálon kötődnek a különböző civil 

szervezetekhez: Jávor Benedek a Védegylet zöldpolitikai társadalmi szervezet alapítója és aktív tagja, 

ugyanitt Schiffer András is tag volt. Ő korábban a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa is és más 

hasonló szervezeteknél is tevékenykedett. Jöttek tagok, akik korábban a Greenpeace-nél 

tevékenykedtek, Szabó Tímea a Magyar Helsinki Bizottság Menekült Programjának koordinátora volt, 

Szél Bernadett pedig a Humanista mozgalom tagja volt.  

A civil szervezetekből érkezők mellett olyan tagok is találhatók, akik korábban a pártpolitikában 

vettek részt, ők heterogén társaságot alkotva nagyjából egyforma arányban érkeztek a Fideszből, az 

MSZP-ből és az MDF-ből.
15

 

„Kezdeményezésünk elindítóinak kisebb része már a rendszerváltó pártokban is szerepet 

vállalt, nagyobbik részük azonban a magyarországi környezetvédő, szociális és jogvédő civil 

önszerveződések berkeiből érkezett, illetve felelős állampolgárként csatlakozott.”
16

 

Az intézményes politikából érkezők a megalakulást követően kevésbé kerülnek előtérbe, és sokkal 

hangsúlyosabb szerepben lesznek a civil szférából érkezők,ők jelenítik meg az LMP-t és közösségét. 

A civil, aktivista konstrukciót erősíti az is, hogy a 2010-es országgyűlési választásokon a párt jelöltjei 

nagy arányban „a helyi civil szervezetek aktivistái, (…) 44 százalékuknak van valamilyen aktivista 

múltja.”
17
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Schiffer: az LMP a "véráldozatok" után is kitart. HVG, 2014.01.08. 
http://hvg.hu/itthon/20140108_Schiffer_az_LMP_a_veraldozatok_utan_is_ki 
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 Schiffer András vezeti az LMP országos listáját. Index, MTI, 2010.01.31. 
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A Lehet más a politika kezdeményezés alapító nyilatkozata. 1. o. https://lehetmas.hu/wp-
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Kukorelly az LMP legismertebb jelöltje. Index, 2010.02.10.  
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A külső konstrukciók és az arra adott reakciók 

Az LMP-ről szóló két legfontosabb külső konstrukció az „új SZDSZ”, és a „Fidesz által támogatott 

párt”címkék. Előbbi konstrukciófőként a jobboldal kritikája az LMP-vel szemben,
18

 utóbbi pedig a 

baloldal/demokratikus ellenzék felől érkezik.
19

 Schiffer András szerint ezek a konstrukciók várhatóak 

voltak már a kezdetektől:  

„Onnantól kezdve, hogy már kilátszottunk a földből, azonnal megkaptuk a jelzős 

szerkezeteket. Az életrajzomból mindenki annak megfelelően mazsolázott, hogy milyen 

füleknek kedves összeesküvés-elméletet akart fabrikálni, és azzal a másik oldalt besározni. 

Nekik azt üzenem, hogy játsszák le egymás között ezeket a meccseket, és minket majd csak a 

végeredményről értesítsenek. Tudtuk, hogy ha összejönnek a kopogtatócédulák és az országos 

lista is, mindkét szekértábornak elemi legitimációs érdeke lesz minket a másik oldalra áttolni. 

Egyszerűen azért, mert megjelenésünkkel azt hitelesítjük a választók, a magyar társadalom 

előtt, hogy az eddigi bal-jobb felosztás és a politikai hidegháború tagadásával is létrejöhet 

életképes alternatíva.”
20

 

Schiffer András 

Schiffer András az LMP alapítója, 2010-ben frakcióvezetői pozíciójával, majd 2013-tól 

társelnökségével válik a közösség meghatározó alakjává, ő az LMP egyik legfontosabb arca, akivel a 

pártot azonosítják, ezt jól érzékelteti egy tüntetésről tudósító írás: 

„A rendezők többször is kérték a résztvevőket, hogy egyetlen párt szimbólumait se használják. 

Derültséget keltett, amikor a felszólítás nyomán többen is kérték Schiffer Andrást, az LMP 

társelnökét, hogy takarja el az arcát, hiszen ő maga a párt egyik szimbóluma.”
21

 

Jogász voltához kapcsolódik egy további fontos konstrukciója: az LMP parlamentbe kerülésekor 

„előéletének megfelelően az átláthatóságra tett ígéretek és az eddigi törvénykezési program ezzel 

ellentétes lépései közt feszülő ellentmondásokra hívta fel még a figyelmet.”
22

 Jogász volta szorosan 

kapcsolódik az LMP demokrácia, jogállamiság, és alkotmányozás ügyeihez. Ügyvédi szakértelmét 

minden párttársa elismeri, ugyanakkor korábbi munkái növelik a vele kapcsolatos megosztottságot is: 

a korábban folytatott munka a Védegyletben és a TASZ-ban, illetve Orbán Viktor képviselete a 

bíróságon 2007-ben megalapozzák az „össztüzet” a személyiségéről szóló kommunikációban.
23

A 

zöldpárti és az ökológia gondolkodás részét képezi Schiffer András ősrégi telefonja, ami neki „pont 

jó,” nincs szüksége olyan faksznikra, mint az okostelefon, nem fekszik alá „ezeknek a fogyasztói 

allűröknek, hogy jön egy újabb izé, és dobjad el a régit.”  Ezek után külön hírértékkel bír, amikor 

lecseréli a 11 éves telefont. 
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Van élet a Fideszen kívül? Index, Demokrácia és Dilemma Intézet,2010.07.02.; Megint leeszdéezték az LMP-t. 
Index, 2012.05.14.; 
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Ha az LMP-re szavazol, nem szavazol Gyurcsányra meg Orbánra! 444.hu, 2014.03.06.; Hülye vagy,fiam?nol.hu, 
2010.03.11.; Bevenné Orbánék gyomra a nagyra nőtt LMP-t. Origo.hu, 2010.07.13.; Listázás, schifferkedés, 
skandallumcunamiVeszprémütt. 444.hu, 2015.02.22. 
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Nem vagyok sem komcsi, sem Orbán ügyvédje. Hetek, 2010.04.30. 
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Megtámadták a Fidesz székházát – helyszíni az internetadó elleni tüntetésről. Nol.hu 2014.10.26. 
22

Új rendszert építenének. Index, 2010.05.25. 
23

 Bajnaival indult, Orbánt védte, Sólyomot támogatta. Magyar Nemzet, 2016.06.01. 
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Külső konstrukciójában többek között náci szimpátiával is megvádolják, mert „szóba áll a Jobbik 

képviselőivel”,
24

 illetve a Szabadság-téri emlékmű körüli vitákban nem érzi azt a magyar társadalom 

legsúlyosabb problémájának, és bár ő is a túlélők leszármazottja, szerinte „az ország érdekét nem az 

szolgálja, ha a pártok permanens kampányként a történelemkönyvekbe bújnak.”
25

 További megosztó 

pont, hogy „szemenszedett hazugságnak” tartja a magyar kormánypártokat antiszemitizmussal 

vádolni, szerinte „demokrácia-deficit van, antiszemitizmus nincs.”
26

 Ezen kívül az ügynökakták 

nyilvánossá tételének ügyében Lázár János „egy kommunista kollaboránsnak a leszármazottjaként” 

beszél Schiffer Andrásról, aki mindezt egyszerűen erkölcstelennek minősíti.
27

 

Szél Bernadett 

Szél Bernadett 2010-től tagja az LMP-nek, de meghatározó szerepe 2012-től lesz, amikor Kaufer 

Virág lemondását követően kongresszusi döntéssel parlamenti mandátumot szerez, 2013-ban pedig 

Schiffer Andrással közösen társelnöki pozíciót tölt be. 

Önkonstrukciójának egyik fontos eleme természet iránti elkötelezettsége, amit a személyes imázs 

építésében jelenít meg: erdőkben, réteken, a természetben készült fotókkal, ahol családjával piknikezik 

vagy túrázik,
28

 máskor kutyájával fut. A természethez kötődés politikai aktivitásában is lényeges 

szerepet kap, a zöld ügyekben kimondottan gyakori felszólaló. 

Másik lényeges önkonstrukciós erőforrása nő volta, a 2012-es mandátumszerzését követően annak 

súlyát emeli ki, hogy Kaufer Virág helyére egy másik nőt választott az LMP kongresszusa,Facebook 

oldalán pedig gyakran oszt meg a női egyenjogúsághoz kapcsolódó tartalmakat.
29

A „női politikus” 

imázs a választók szimpátiáját is kivívja, ahogy egy állampolgár Szél Bernadett posztjához írt 

hozzászólása mutatja ezt: „Az ellenzéki politikus nőkben látom a legnagyobb ambíciót, 

Kezdeményezőek, meggyőzőek , kemények felveszik a kesztyűt jól politizálnak!”
30

 

Képviselői tevékenységének bemutatásán keresztül a kormánnyal szemben folyamatosan küzdő és 

harcoló képviselő konstrukciója látható:
31

„nem fognak tudni elhallgattatni, küzdeni fogok a magyar 

emberek méltó megbecsüléséért.”
32

 

Vágó Gábor 

Vágó Gábor az LMP alapító tagja, 2013-ig országgyűlési képviselő, 2014-ben már nem indul a 

választásokon, viszont aktív „civil” marad és az atlatszo.hu újságírója lesz, személye szorosan 

kapcsolódik a civil diskurzushoz, amelyben jól példázza az LMP közösségében mutatkozó 

átjárhatóság az intézményes politika és a civilség között. 

                                                           
24

Elküldte a büdös picsába a DK-sokat Schiffer. 444.hu, 2014.07.10.; Mindenki az LMP-t utálja. 444.hu, 
2014.04.10. 
25

Kellemetlen pillanatokat hozott a német megszállás emlékműve Kálmán Olgának. 444.hu, 2014.04.08. 
26

Schiffer: Nem erősebb az antiszemitizmus nálunk, mint Európában. Index, MTI, 2012.03.22. 
27

Lázár kommunistázza a Schiffer-családot az ügynökvitában. Index, 2012.03.17. 
28

https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/54888390
5224556/?type=3&theater;https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160
102384102712/681975995248679/?type=3&theater 
29

https://www.nlcafe.hu/csalad/20151218/ferenc-papa-noi-egyenjogusag/ 
30

www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/530276937085253
/?type=3&theater 
31

www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/780765502036394
/?type=3&theater 
32

www.facebook.com/szelbernadett/videos/842628985850045/ 

https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/548883905224556/?type=3&theater
https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/548883905224556/?type=3&theater
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„Ahol a civileket támadják, ott civil vagyok. Mostantól én is az atlatszo.hu csapatában küzdök 

tovább a tiszta közéletért.”
33

 

Legfontosabb konstrukciója aktivizmusához kapcsolódik az egész korszakban,a legaktívabb tüntető, 

szinte bármilyen demonstráción megjelenik, ami a kormány kritikájáról szól, az Éhségmenethez 

rendszeresen csatlakozik,
34

 és hozzá társul a „szabadságharcos” Petőfi-konstrukció is, amit egyéb 

modalitások segítségével épít ki. 

Osztolykán Ágnes a rasszizmus elleni küzdelem ügyét köti a közösséghez, hangsúlyosan képviseli az 

iskolai integráció ügyét,
35

 gyakori felszólaló a parlamentben, célja a „szalonrasszizmus” elleni 

küzdelem.
36

 2011-ben neve azzal válik ismertté, hogy a roma integrációban vállalt fontos szerepéért 

megkapja az "International Women of Courage" díjat, amit Washingtonban Hillary Clinton amerikai 

külügyminisztertől vehet át.
37

 

Kaufer Virág 2009-ben indul a párt EP listáján, majd 2010-ben az országgyűlési választásokon 

parlamenti mandátumot szerez, amiről 2012-ben mond le. Parlamenti tevékenysége során fontos 

erőforrásnak számít nő volta, személye a nők ügyéhez szorosan kötődik, továbbá Vágó Gáborhoz 

hasonlóan kapcsolódik a civil diskurzushoz, 2012-es lemondásakor arról nyilatkozik, hogy 

„testhezállóbb szerep számára az utcai tiltakozásban való részvétel, mint a parlamenti munka,”
38

 

innentől az „Új ellenállásban” és az utcai aktivizmusban vesz részt. 

Hadházy Ákos 2014-ben lesz az LMP országgyűlés képviselőjelöltje, majd antikorrupciós 

szakszóvivője, így személye szorosan kapcsolódik a közösség korrupció elleni küzdelmének ügyéhez. 

Mindezt korábbi tevékenységével alapozza meg: 2013-ban azzal válik országosan ismertté, hogy 

szekszárdi Fideszes önkormányzati képviselőként leleplezi a trafikrendszer korrupciós elemeit, 

azonban mivel pártja nem vonta felelősségre az érintetteket, így ott hagyta a Fideszt. Ez később erős 

hivatkozási alapot ad saját hitelességének, és ezáltal az LMP-nek is.  

„Állatorvos, kántor, repülőgép-pilóta, a Vitézi Rend tagja, közérdekű bejelentő, tényfeltáró, 

civil szakember és pártpolitikus egy személyben. Belső küldetése a korrupció üldözése. Az 

esti filmnézés helyett szívesen böngészi a közbeszerzési értesítőt. Amikor Lázár János arra 

kérte az embereket, hogy akinek van tudomása a trafikok körüli visszaélésekről, az álljon a 

nyilvánosság elé, Hadházy Ákos bizonyítékkal és az arcával állt ki a botrányt leleplezendő.”
39

 

 

2010 és 2012 vége közötti időszakban a közösség meghatározó aktorai Karácsony Gergely, Jávor 

Benedek, Szabó Tímea, és Scheiring Gábor, akik 2013. januárban kilépnek az LMP-ből és létrehozzák 

a Párbeszéd Magyarországért baloldali zöld pártot, így tehát tevékenységüket csak a megjelölt 

időszakban vizsgáljuk. 

 

                                                           
33

www.facebook.com/453253875264/posts/10154199886785265 
34

www.facebook.com/453253875264/posts/10152562761555265 
35

 Gettóba zárják az MSZP-t. Index, 2010.05.27. 
36

Osztolykán Ágnes: Elég volt a szalonrasszizmusból. Mandiner, 2014.10.09. 
37

Hillary Clintontól kap díjat Oszolykán Ágnes. Index, 2011.03.08. 
38

Kaufer Virágnál elszakadt a cérna. Index, 2012.01.04. 
39

“Sokakkal ellentétben már becsülöm Simicskát” – Hadházy Ákos az állami és önkormányzati korrupcióról. 
blog.atlatszo.hu, 2015.09.10. 
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Karácsony Gergely a megjelölt időszak kezdetén az LMP kampányfőnökeként, majd a párt 

parlamenti képviselőcsoportjában Jávor Benedekkel és Szabó Tímeával együtt frakcióvezető-

helyettesként járul hozzá a közösség kommunikációjához. A médiában gyakran szerepel, és az 

országgyűlésben is viszonylag sokszor szólal fel. Konstrukciója leginkább a kutatói, szakértői 

szerephez kapcsolódik, amit korábbi szociológus és közvélemény-kutató pályája alapoz meg: a 

„politikai boszorkánykonyhában szerzett tapasztalataival” szeretné segíteni a pártot.
40

 

„(…) tudok egyet s mást a választói gondolkodásról, tehát nem feltétlenül a parlamenti 

dolgozó szobám plafonját nézve képzelem el a politikát, hanem a választók fejével próbálok 

gondolkodni.”
41

 

Jávor Benedek az LMP alapító tagja, 2012. január és november között frakcióvezető. Bár korábban 

Karácsony Gergelyhez hasonlóan ő is oktatói és kutatói tevékenységet is végzett, konstrukciójában 

nem ez válik meghatározóvá. A zöldpolitika és a fenntarthatósági szempontok legaktívabb 

képviselője: az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke, az Országgyűlésben a 

környezet- és energiapolitikai ügyekben szólal fel leginkább, és az LMP zöldpárt konstrukciójának 

legfontosabb építője. Az LMP által képviselt ügyekért gyakran megy az utcára is, az „Új ellenállás” 

tevékeny utcai képviselője.
42

 

Szabó Tímea 2009-ben az LMP EP-listavezetője, majd a párt vezérszónoka, a frakcióelnökség tagja, 

személye az emberi jogi ügyekkel és a nők ügyével kapcsolódik össze. 

Scheiring Gábor korábban a Védegylet tagja, az LMP alapítója, a 2010-es választásokon parlamenti 

mandátumot szerez, az LMP gazdaságpolitikai szakszóvivője. Konstrukciója a baloldali 

gazdaságpolitikus képét mutatja,
43

 továbbá személye kapcsolódik a demokrácia ügyéhez. Gyakran 

jeleníti meg a párt belső törésvonalainak problémáját és kritikával illeti a szervezeti kultúrát,
44

 2013 

elején pedig távozik a PM-be. 

 

Országosan ismert aktorok 

Az LMP konstrukciójához szorosan kapcsolódnak olyan személyek, akik a párt ismertségét növelik 

már csupán azzal is, hogy nevük országosan közismert, akár a kulturális szférában, akár bizonyos 

szakterület szakértőiként, vagy a civil szférából, esetleg az intézményes politikában váltak híressé. 

2009-ben az EP-listán indul Lovasi András zenész, énekes, 2014-ben a párt jelöltjei közt szerepel 

Nagy-Bandó András humorista, Kardos-Horváth János zenész, énekes, Váczi Zoltán egykori 

labdarúgó válogatott. Kukorelly Endre író2010 és 2014 között az LMP országgyűlési képviselője. Az 

alapításkor közel áll az LMP-hez Bozóki András volt kulturális miniszter, politológus, és Puzsér 

Róbert kritikus. Alapító tag Farkas Attila Márton (FAM) kulturális antropológus, publicista, illetve 

Elek István volt MDF alapító, újságíró, közíró, aki később az Ökopolisz egyik kurátora, az LMP 

politikai tanácsadója is. Az Ökopolisz társelnöke lesz Róna Péter közgazdász, és kuratóriumi elnök 

Rauschenberger Péter filozófus, aki az LMP 2010-es választási programját is szerkeszti, a párt 

szóvivője és EP-képviselőjelöltje. Sólyom László megjelenései az LMP konferenciáin, illetve a 2014-

                                                           
40

Ezért választja Karácsony Gergely az LMP-t. HVG, 2010.01.20. 
41

 Orbánt annyira megutálják, hogy átszavaznak a Jobbikra. Index, 2011.08.31. 
42

Miért kell azonnal leállítani a paksi erőmű bővítésére irányuló munkálatokat? Index, 2011.06.17. 
43

Scheiring Gábor: A latin-amerikai baloldal verhetetlen. Mandiner, 2012.10.08. 
44

Scheiring lemondhat a mandátumáról. Index, MTI, 2012.01.13. 
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es kampányban a személyes támogatása „komoly hozadékkal” bír, hiszen a hitelességet és a közös 

politikai irányt testesíti meg: 

„Elnök úrnak ugyanaz az ökopolitikai hitvallása, mint a Védegyletnek vagy az LMP-nek: 

ebben van konzervatív és liberális hagyomány is. Jogpolitikában, emberi jogi kérdésekben 

liberális, a jogállami intézmények tekintetében, például a szólás szabadságának a 

korlátozhatósága ügyében is. Egy klímakonferencián ugyanakkor kifejezetten 

globalizációkritikus volt.”
45

 

 

 

Outgroup 

A közösség nem saját aktoraiként, de ahhoz részben kapcsolódó szereplőkként jelentek meg a Fidesz, 

az MSZP és a Jobbik, illetve e pártok politikusai. 

A Fidesz konstrukciója egybemosódik a kormány, a Fidesz-KDNP kormány és az Orbán-kormány 

konstrukciókkal. Az LMP kommunikációjában a Fidesz és a kormány jellemzői a korrupció köré 

épülnek, és leggyakrabban a lopásra, csalásra utalnak: a Fidesz „kiszipolyozza” az országot;
46

 „nagy 

barátja a besúgóknak, az adócsalóknak;”
47

 „az offsore-lovagok pártján áll;”
48

 „trafikokat osztogató 

döbrögik, és a sok ezer hektárt megszerző gázszerelők pártja.”
49

 

A konstrukció másik eleme a foglalkoztatási és szegénységi mutatókhoz kapcsolódik, eszerint pedig a 

kormány „nyíltan felmondta a társadalmi szolidaritást és magára hagyta a szegény embereket,”
50

 a 

statisztikai adatokkal kapcsolatban pedig „magatartása ismét a kádári időket idézi.”
51

 

A Fidesz konstrukciója egy ponton összeér az MSZP konstrukciójával: a gazdasági érdekcsoportok 

politikát befolyásoló hatása mutatja meg a „maffiapolitika több évtizede tartó rendszerét”.
52

 Az LMP 

kommunikációjában a Fidesz mutyijait az MSZP-től tanulta, és továbbfejlesztette azt. Az MSZP a 

„tettestárs álbaloldali kormányként”
53

 jelenik meg, amely ugyanolyan korrupt megállapodásokat 

kötött. A korrupciós ügyeket tekintve „ha elég nagy üzletről van szó, legyen bármekkora is az ára, 

nincs ellentét a Fidesz és az MSZP között,”
54

 láthatók olyan jelek, amelyek a két párt mögötti 

oligarchakörök összeérésére utalnak.
55

 Szél Bernadett szerint: 

 „A Fidesz és az MSZP (…) egy közösségbe tartozik, mert ugyanazokat a hibákat követték el. 

Számos kérdésben egyenlőségjelet tudok tenni a két párt közé.”
56

 

                                                           
45

Fideszes előkampány Sólyom László ellen. nol.hu, 2013.02.19. 
46

https://www.facebook.com/lehetmas/videos/10153538598177013/ 
47

www.facebook.com/47198507012/posts/10153069893557013 
48

www.facebook.com/47198507012/posts/10152007580737013 
49

www.facebook.com/47198507012/posts/10152317493042013 
50

www.facebook.com/47198507012/posts/10152776439352013 
51

www.facebook.com/47198507012/posts/10152153672562013 
52

www.facebook.com/47198507012/posts/10152110051492013 
53

www.facebook.com/47198507012/posts/10153467356032013 
54

www.facebook.com/160102384102712/posts/501372723309008 
55

 Jávor felállhat a frakcióvezetői székből. Index, 2012.07.27. 
56

 Szél Bernadett is kiakadt a szocik próbálkozásán. atv.hu, 2014.04.24. 
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Az MSZP-ről szóló kommunikáció az LMP részéről a szövetség elutasításához kapcsolódik: az LMP 

nem vesz részt az az MSZP által indított "Szövetség a változásért" kezdeményezésben, mert nem 

kívánnak választási szövetségre lépni egyetlen jelenlegi parlamenti párttal sem. Az Orbán-rendszert 

úgy akarja elküldeni, hogy közben nem kívánja rehabilitálni az MSZP-t. 

Az LMP Orbán Viktorról szóló kommunikációja minden esetben a kormányfői pozíciójához 

kapcsolódik, ő az, aki egy személyben döntéseket hoz, neki vannak oligarchái, és ő tette a német és 

más globális nagyvállalatok cselédjévé Magyarországot. „Történelmi hibája”,
57

 hogy a függőségben 

tartás politikáját folytatja, amiben a dolgozói szegénység csak neki kedvez. „Semmi más nem érdekli, 

mint az, hogy papíron elérje a teljes foglalkoztatottságot, még ha ennek milliók éhbéren tartása is az 

ára.”
58

 

Orbán Viktort populista politikusnak tartják a közösségben, akinek ámokfutását és hatalmi tébolyát 

gőgje és hatalmi érdekei vezérlik, miközben egyetlen dologból, az erőből ért. 

„Populistaként nemcsak könnyebb életet ígért, hanem képes volt trükkökkel időlegesen 

megteremteni azt a látszatot, hogy ez nem alaptalan ígéret, ha kicsivel is, de tényleg jobb lett 

az emberek élete. Miközben (…) Orbán valójában gázt adott a zsákutcában.”
59

 

Az Orbán Viktorról szóló kommunikáció egy további visszatérő eleme a hiteltelenség, amit arra 

alapoznak a közösségben, hogy 25 évvel ezelőtti önmagához, és akkori mondataihoz képest mennyire 

megváltozott. További „bűne”, hogy a paksi paktum aláírásával Putyinnal gyarmattá tette, évtizedekre 

eladósította az országot, az „orosz dörgölődzést” pedig az Iszlám Állam (IÁ) elleni magyarországi 

katonai szerepvállalással akarja ellensúlyozni, amit az LMP „külpolitikai pókerjátszmának
60

” tekint. 

A Jobbik konstrukciója vegyes a közösségben, hiszen az LMP – a többi parlamenti párttal ellentétben 

– több ügyben is együttműködik a Jobbikkal: támogatja a Jobbik által felvetett oligarchabizottságot, 

Ertsey Katalin a női kvóta ügyében a jobbikos Gaudi-Nagy Tamással közösen ad be módosító 

indítványt, és a két párt közösen lép fel a földárverések, vagyis a földprivatizáció elleni küzdelem 

ügyében,
61

 a Jobbik pedig aláírja az LMP indítványát, amelyben a Fidesz információszabadságot 

korlátozó törvénye miatt az Alkotmánybírósághoz fordulna. Mindennek ellenére az LMP negatívan 

ítéli meg a Jobbik cigányokról, zsidókról, vagy homoszexuálisokról szóló kirekesztő retorikáját, illetve 

a menekültkérdésben a kormányhoz hasonlítják a Jobbikot, mert „részvétlenséggel beszélnek azokról a 

menekülő családokról, kisgyermekes emberekről, akik ide bejönnek.”
62

 A Jobbik a radikális 

populizmust képviseli az LMP szerint, ezért úgy gondolják, nem lehet a pártra megoldásként tekinteni 

az országban felhalmozódott nyomorúságokra.
63

 Leginkább a Jobbik Országgyűlésben elhangzott 

„cigányozásait”, illetve rasszista kijelentéseiket sérelmezi az LMP, illetve kritikával illetik azt is, hogy 

a Jobbik támogatja a paksi hitelszerződést. 

„Az LMP-nek ezért abban is van történelmi felelőssége, hogy a mindennapok problémáira 

megoldást kereső embereket ne a szélsőjobboldal „vigye el”. Nehogy az legyen, hogy a Jobbik 

a „vizslasimogatós” kommunikációjával meggyőzi az embereket, miközben csak felveti a 

problémát, de valós megoldást nem kínál.” 
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www.facebook.com/47198507012/posts/10152934231492013 
58

www.facebook.com/47198507012/posts/10153205059532013 
59

www.facebook.com/266574218667/posts/10152828345148668 
60

www.facebook.com/47198507012/posts/10153068517667013 
61

Földügyben összeállt az LMP a Jobbikkal. 2015.11.12. 
62

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10153434872317013 
63

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10152329644222013 
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Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon az LMP kommunikációjában úgy jelenik meg, mint akivel 

ellentétes oldalon állnak, hiszen a „Gyurcsány-Bajnai-rendszer” megtestesítői, a rendszerváltás óta 

hatalmi szerepet vállalók, akik Orbán kezére játszották az országot.  

 

 

Ügyek 

Zöld ügy 

A zöldpolitika képviselete fontos önkonstrukciós elem az LMP számára, de egy olyan témát is ad a 

párt számára, amelyet szorosan magukhoz köthetnek, és egy folyamatosan visszatérő érvkészletet és 

okfejtést alkalmazhatnak, akárhányszor előkerül a zöld érintettség. Ez egyrészt abból áll, hogy 

gyakran említenek zöld ügyeket: a megújuló energiaforrások fontos szerepe, a napenergia termelés 

ösztönzésének hiánya, a belváros autóforgalmának csökkentése, a széndioxid-kibocsátás csökkentése, 

a nemzeti parkok földjének védelme, új halászati és horgászati törvény szükségessége. 

Megemlékeznek a csernobili katasztrófáról, a Föld napjáról, és gyakran hivatkoznak az Európai Zöld 

Párt által képviselt ügyekre, hiszen pártcsaládjukba tartozik az LMP is. 

A zöld ügy másik funkciója, hogy ennek felhasználásával sok esetben támadhatják a kormány 

intézkedéseit:a Hajógyári szigeten tervezett „Álomsziget” projekt kritikája,az ajkai timföldgyár és 

vörösiszap-tározóban történtekért felelős keresése, a Moszkva tér átépítésének kritikája, a természet- 

és környezetkárosítás, a géntechnológiai visszaélés szigorúbb büntetése. Ezek mind olyan témák, 

amelyeket az LMP magához köt, gyakran felszólalnak, és folyamatosan kritikával illetik a kormányt a 

nem megfelelő hozzáállás miatt, szerintük velük ellentétben „a kormány nem tekinti nemzeti ügynek a 

környezet- és természetvédelmet.”
64

 A leghangosabban képviselt zöld témákká a paksi bővítés elleni 

küzdelem, a „földrablás” megállítása, és Kishantos felszámolásának megakadályozása válnak.  

A zöld ügy összekapcsolódik továbbá a korrupció és mutyi ügyével is, mert az LMP minden esetben 

arra a kommunikációra épít, hogy a kormány a fenntarthatóság érdekei elé helyezi korrupciós érdekeit. 

Paks bővítése kapcsán erőteljes ellenkampányt folytat az LMP, ennek részeként hosszú 

véleménycikket jegyez Jávor Benedek és Pogány Ildikó az Indexen,
65

 amelyben hat pontba szedve 

indokolják az új paksi blokkok építésére irányuló munkálatok leállításának szükségességét. Az érvek 

egy része a zöld megközelítésre épül, és arról szól, hogy az atomenergia régi és dráguló technológia, a 

bővítéssel pedig a megújuló energiaforrások nagyobb arányú befogadását nehezítenék, a másik oldala 

az érveknek pedig az építés költségeit érinti, amik indokolatlanul magasak és átláthatatlanok, mert 

nincs nyilvánosság. Itt tehát a zöld ügy összeér a korrupció ügyével. A parlamentben minden esetben 

felszólal az LMP, képviselve „a progresszív, biztonságos energiapolitikát és a fenntarthatóságot,”
66

és 

több modalitást is alkalmaznak az ügy láthatóvá tételéhez. Szél Bernadett StopPaks pólót visz Varga 

Mihálynak, a beruházás részleteinek titkosításakor pedig „Tisztességes üzletben nincs titok”, „Azt se 

tudjátok, miről szavaztok!”táblákat tartanak fel az LMP képviselői. A paksi atomerőmű bővítéséről 

szóló orosz-magyar megállapodás kihirdetéséről szóló törvény szavazásának megakadályozásához az 
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 LMP: A kormány tesz a környezetvédelemre. Index, MTI, 2012.05.06. 
65

Miért kell azonnal leállítani a paksi erőmű bővítésére irányuló munkálatokat? Index, 2011.06.17. 
66

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10152478601537013 
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LMP frakciója egy szirénát és egy molinót tart a magasba tiltakozó akcióként.
67

Történelmi hibának 

nevezik a szerződés megkötését.
68

 

Kishantos esetében az LMP az általa képviselt zöld politikát és a kormány agrárpolitikájának kritikáját 

is hangsúlyosan tudja kommunikálni. Szél Bernadett többször jelenik meg Kishantoson, ahol több 

civilszervezet képviselőivel közösen próbálja megakadályozni a mintagazdaság megszüntetését, és az 

LMP kezdeményezésére az Európai Zöld Párt is állást foglalt Kishantos mellett.
69

 A gazdaság 

megszüntetését „politikai szálakhoz” – vagyis a korrupciós ügyekhez is – kötik, szerintük „Kishantos 

tönkretétele jól illeszkedik a kormány teljesen defektes agrárpolitikájába, amellyel a saját beígért 

vidékstratégiáját hazudtolja meg”.
70

A kormány kritikáját ennél nagyobb távlatokba is helyezik az ügy 

kapcsán:  

„Kishantos elpusztítása a végtelen cinizmus és arrogancia iskolapéldája, ami jól megmutatja, 

hogy kikre bízta ezeket a földeket a Fidesz-KDNP kormányzat. Hogy miért tette ezt a 

kormányzat? A válasz egyszerű, mert úgy tartotta a kedve. Magyarországon a dolgok ma így 

mennek.”
71

 

A „földrablás”, vagyis a földprivatizáció elleni küzdelem a „feudális viszonyok elleni küzdelemként” 

jelenik meg az LMP kommunikációjába, amelyben felerősítik „azoknak a hangját, akiket az Orbán-

kormány elhallgattat és kisemmiz.”
72

 A földrablás elleni harcban a Kishantos és Paks esetében is 

használt eszközöket alkalmazzák, az elhallgatottak hangjának felerősítéshez megafonba beszélnek a 

parlamenti szavazáson,
73

 „Földrablás helyett földosztást!” feliratú molinót tartanak fel, jelezve ezzel, 

hogy az eset összeér a korrupció ügyével is.
74

Az ügy a 2014-es kampány részévé is válik:  

„A helyi gazdákat képviseljük a bírósági tárgyalóteremtől a Parlamentig, hogy helyben is 

lehessen termelni, dolgozni, boldogulni.”
75

 

A későbbiekben is napirenden tartják a tiltakozást, petíciót indítanak, „hogy ne a felső 7 ezer 

birtokolja Magyarország termőföldjeit.”
76

 A téma segítségével – csakúgy, mint Paks és Kishantos 

esetében – a zöld ügyet és a kormány kritikáját, vagyis a hiteles ellenzéki párt konstrukciókat erősítik. 

A zöld ügyhöz a párt összes képviselője kapcsolódik, de leghangsúlyosabban Jávor Benedek (2013-

ig), és Szél Bernadett, akiknek természet iránti elköteleződése személyes konstrukciójuknak is része. 

Szél Bernadett politikai aktivitásában is fontos szerepet kap az ügy: a nemzeti parkok földjének 

eladása,
77

 a paksi paktum nyilvánossá tétele
78

 kapcsán Schiffer Andráshoz hasonlóan parlamenti 

figyelemfelkeltő akciókban vesz részt, a táblákkal, molinókkal való felszólalásokat pedig Facebook 

                                                           
67

www.facebook.com/47198507012/posts/10202846022773332 
68

 Tájékoztatást vár az LMP az orosz hitelről. Mandiner, 2014.04.01. 
69

www.facebook.com/47198507012/posts/10152070613827013 
70

 A biocsoda vége: így pusztul el 21 év munkája. Index, 2013.10.20. 
71

www.facebook.com/47198507012/posts/10152342623342013 
72

www.facebook.com/47198507012/posts/10151767061982013 
73

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10151767061982013 
74

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10151766750072013 
75

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10152293969442013 
76

https://www.facebook.com/47198507012/posts/10153489711532013 
77

https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/74921355
8524922/?type=3&theater 
78

https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/54283950
9162329/?type=3&theater 
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oldalán is megosztja. A zöld politikát parlamenten kívül is képviseli, Kishantos felszámolásakor 

például odautazik „tenni, amit tud.”
79

 

Demokrácia ügye 

A demokrácia ügyének egyik eleme az LMP demokratikus voltának kifejezett hangsúlya, ennek 

legfontosabb megtestesülése, hogy a párt belső működése a részvételi demokrácia elvére épül: 

„minden tagunknak rendszeresen lehetősége van elmondania a véleményét,”
80

minden kérdésről 

közösen döntenek. Politikai mondanivalójukat közösen fogalmazzák meg, és a pénzügyi, szervezeti 

működtetési kérdésekben is közösen döntenek, ami ugyan időigényes, és idővel terhessé is válik, 

hiszen „nehezen oldható meg, hogy a gyors döntéseket igénylő kérdéseket a párt minden fontos 

szervével megtárgyalják”,
81

 azonban kommunikációs erőforrásként az egész korszakban megmarad, és 

a „más” párt jellegét kölcsönzi a pártnak. 

A demokrácia ügy másik eleme a kormány „narancsuralmi rendszerének” kritikája, amelyben az 

alkotmányos demokrácia hagyományos intézményi kereteit, a fékek és ellensúlyok rendszerét készül 

felborítani azzal, hogy az alkotmányos demokráciákban jelenlévő, a kormány hatalmát keretek közé 

szorító intézményeket kikezdi.
82

 Ebben a rendszerben ők az egyetlen párt, akik más politikát és valódi 

demokráciát képviselnek: 

„(…) a magyar demokrácia a gazdasági oligarchák fogságába esett, felélte erkölcsi hitelét, 

valamint elidegenítette magától az ország polgárait. Az LMP ezt a folyamatot a kormányzati-

közigazgatási hatalom erőtejesebb parlamenti ellenőrizhetőségének megteremtésével, a 

magyar pártszerkezet rugalmasabbá tételével - a választói akarat pontosabb leképzésével -, az 

állampolgári részvétel lehetőségének kiterjesztésével, valamint a közélet átláthatóságának 

megteremtésével kívánja megfordítani.”
83

 

Kommunikációjukban visszatérő kifejezés a „részvétlen demokrácia”, ami egyfajta helyzetértékelés, 

és amit az általuk kívánt részvételi demokráciával állítanak szembe, ahol „a legitimáció forrása a jól 

informált, egyenjogú polgárok részvétele a rájuk vonatkozó döntésekben, és ahol ez nemzeti 

konzultációk helyett tétre menő népszavazásokban és népi kezdeményezésekben nyilvánul meg.”
84

 

Alkotmányozás és alkotmányvédelem  

Az alkotmányozás ügye természetéből adódóan szorosan kapcsolódik a demokrácia ügyéhez és a 

jogállamiság ügyéhez. Mivel az LMP számára kiemelten fontos érték az átláthatóság, az alkotmányos 

demokrácia, és ennek intézményei, saját alkotmánykoncepciót készítenek, amelyben többek között 

építenek a hatályos Alkotmány alapértékeire, a „’89-es jogállami forradalom vívmányaira”, a 

népszuverenitás elvét kibontanák és utalnának a polgárok részvételére a közfontosságú ügyekben. 

Továbbá Alkotmányba foglalnák a visszaható jogalkotás tilalmát, a társadalmi egyeztetés 

kötelezettségét és a környezeti és társadalmi hatások vizsgálatának kötelezettségét, és utalnának 

„mindannyiunk globális felelősségére a Föld eltartó képességének megőrzésében, a világméretű 

                                                           
79

https://www.facebook.com/szelbernadett/photos/a.171247126321571.34423.160102384102712/54475070
2304543/?type=3&theater; https://www.facebook.com/160102384102712/posts/544819945630952 
80

Karácsony Gergely: A nagy túrót! 24.hu, 2011.09.12. 
81

 Schiffer: az LMP-ben most jött el a szervezeti építkezés ideje. MTI, 2010.12.28. 
82

Aggódnak, de együttműködnének. Index, 2010.06.14 
83

 Az LMP bemutatta választási programját. MTI, 2010.03.24. 
84

 A Lehet Más a Politika (LMP) válasza. Az LMP alkotmánypolitikai koncepciója az Eötvös Károly Intézet Legyen 
köztársaság! című alkotmánypolitikai programjára reflektálva. 1. o. 
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szegénység felszámolásában, az elővigyázatosság, a megelőzés, a kímélet és a „szennyező fizet” 

elvének érvényesítésében.”
85

 

Gyakran visszatérő kommunikációs elem a kormány azon kritikája, miszerint a jogalkotásban sérülnek 

az alkotmányos értékek, és az LMP hiányolja az egyeztetést a kormány részéről: 

„A „nemzeti cinizmus rendszere” durván visszametszette a közvetlen állampolgári részvétel 

alkotmányos eszközrendszerét. Az LMP alapjogként fogalmazná meg az állampolgári 

részvételt, és nagyságrendekkel növelné a közvetlen demokrácia szerepét; enyhítene az 

országos népszavazás érvényességi feltételein, alkotmányos intézményként állítaná vissza a 

népi kezdeményezést, meghatározott esetekben megkerülhetetlenné tenné a helyi népszavazás 

kiírását, és az elmúlt húszévhez képest is könnyítene az érvényességi, eredményességi 

feltételeken.”
86

 

Alkotmányellenesnek tartják a kormányülésekről készült hangfelvételek miniszterelnöki engedélyhez 

kötését;
87

a nemzeti együttműködésről szóló politikai nyilatkozat kifüggesztéséről szóló 

kormányrendeletet, mert az többek között sérti a véleménynyilvánítás és a szólásszabadság jogát;
88

a 

magánnyugdíj-pénztári befizetések felfüggesztését, mert az ellentételezés nélküli kisajátítás.
89

 

Az Alaptörvény alkotmányozási folyamatában az LMP bojkottálja az alkotmánytervezetek vitáját, 

mert hiányolják a parlamenti kétharmadnál szélesebb társadalmi támogatottságot, és mert úgy vélik, 

hogy a népszavazás jogának korlátozását kezdeményezi a Fidesz.
90

 

„Az LMP részvétele mellett ugyan szólnak praktikus szempontok, morálisak azonban nem.”
91

 

Jogállamiság 

Az ügy szorosan kapcsolódik a demokrácia, az alkotmányozás és a korrupció ügyekhez, illetve 

Schiffer András aktor konstrukciójához, mivel sok esetben ő tesz feljelentést és ő képviseli az LMP-t. 

Folyamatosan napirenden tartanak, és aktívan jogi útra terelnek minden ügyet, ami csaláshoz, az 

átláthatóság hiányához, törvény- vagy alkotmányellenességhez kapcsolódik.  

Az információs szabadság, az átláthatóság, a közérdekű adatok nyilvánossága mind olyan ügyek, 

amelyek érdekében számtalan esetben tesznek feljelentést, fordulnak az Alkotmánybírósághoz vagy a 

legfőbb ügyészhez. Egy esetben még Orbán Viktor beperlését is kilátásba helyezik közérdekű adattal 

való visszaélés miatt.
92

 Rengeteg törvényjavaslatot nyújtanak be, például a jó erkölcsbe ütköző 

privatizációs szerződések vizsgálatának egyszerűbbé tételére,
93

 vagy a gyorsított eljárású 

közbeszerzési pályázatok elbírálásának korlátozásához,
94

 mind olyan témákban, amelyek segítségével 

a jogállamiság megerősödik. 
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 LMP: Alkotmány a jövőnek. Budapest, 2011. 8.o 
86

 A Lehet Más a Politika (LMP) válasza. Az LMP alkotmánypolitikai koncepciója az Eötvös Károly Intézet Legyen 
köztársaság! című alkotmánypolitikai programjára reflektálva. 2. o. 
87

Az LMP szerint a kormány titkolózni akar. Index, MTI, 2010.07.30. 
88

 LMP: Alkotmánysértő az Orbán-bulla kirakatása. Index, MTI, 2010.07.15. 
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Az AB-n támadja a nyugdíjpénzek elvonását az LMP. Index, 2010.11.05. 
90

https://index.hu/video/2010/11/03/az_egyiknek_sok_volt_a_masiknak_keves/ 
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Az LMP-n múlhat az alkotmányozás sikere. Index, 2011.02.22. 
92

Az LMP feljelenti Orbán Viktort. Index, MTI, 2012.10.30. 
93

 Elővenné a privatizációs szerződéseket az LMP. Index, MTI, 2011.11.13. 
94

 Feljelentés gyanúsan gyors közbeszerzés miatt. Index, 2012.08.21. 
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„Azonban úgy nem lehet sem a jogállamiság ’89-es alapjait visszaállítani, sem pedig a magyar 

demokráciát megújítani, hogy nem nézünk szembe az elmúlt huszonöt év tehertételeivel. Ha 

süketek vagyunk a rendszer tehertételeiről és hiányosságairól szóló panaszokra, az emberek 

alkotmányossághoz fűződő viszonyát továbbra is a tekintélyelvű politika fogja 

meghatározni.”
95

 

Korrupció és mutyi 

A mutyi metafora fontos része az LMP korrupció elleni küzdelemének, amelyben az Orbán-kormány 

nagykoalíciós offshore biznisze, az információk titokban tartása és a közpénzek elvándorlása áll a 

középpontban. A mutyi minden korrupciós témát könnyen beazonosíthatóvá tesz: trafikmutyi, 

offshore-mutyi, agrármutyi, földmutyi, Erzsébet-mutyi. A korrupció ügye tehát több szálon épül fel, az 

LMP pedig mindet napirenden tartja. 

„Lassan a legtöbbet emlegetett szó a kormány működéséről: mutyi.”
96

 

A trafikmutyi „a fidesz morális züllésének egyik határköveként”
97

 megmutatja Hadházy Ákos 

hitelességét, és végül az LMP közösségéhez kapcsolja őt. Hadházy felderíti az EU-s támogatások 

„kamu” felhasználását, a verseny nélkül, „okosban” kiszórt támogatásokat:
98

 „Demokratizálták az 

uniós pénzek ellopását,”
99

 és „korunk Marshall-tervét, az EU-s támogatásokat a szemünk láttára, 

nyíltan és szervezetten lopják szét.”
100

 Az EU-s pályázatok kiosztási rendszerét Nemzeti Zuschlag 

Programnak nevezi el Hadházy, utalva ezzel a „nemzeti” szó, és néhány tiszteletre méltó név 

lejáratására is (nemzeti trafikok, nemzeti konzultáció, Széchenyi-terv, Széll Kálmán-terv, Darányi-

program, Magyary-program, Klebelsberg-intézetek).
101

Megalakítja a KELLESZ – Korrupcióellenes 

Szövetséget, azzal a céllal, hogy elbizonytalanítsák a politikai elitet:  

„Eddig ugyanis úgy tűnhetett, mindent megtehetnek. Szeretnénk elérni, hogy a korrupciós 

ügyeknek végre legyenek jogi következményei is. Ehhez az kell, hogy kőkeményen 

bizonyítani tudjuk az igazat, így az ügyészség se tehesse meg azt, hogy megkerüli ezeket az 

ügyeket.”
102

 

Orbán Viktor vejének, Tiborcz István cégének, az Elios Innovatív Zrt.-nek Arany talicska-díjat adnak, 

amit az LMP alapított a közpénzek begyűjtésében mutatott egyedülálló teljesítményért.
103

 A 2010-

2014-es időszak „legnagyobb korrupt húzásnak” a választási rendszert tartják, 
104

 de „messziről 

bűzlik” a „Nő az esély” roma nők képzését célzó program, az önkormányzati napelem beszerzések, 

továbbá „sok jel mutat arra, hogy Paks 2 azért is olyan fontos a Fidesz számára, mert jó 

magánbizniszeket lehet kötni.”
105

 A korrupt, „kamu” programok megjelennek a civilek támogatásában 

                                                           
95

 A Lehet Más a Politika (LMP) válasza. Az LMP alkotmánypolitikai koncepciója az Eötvös Károly Intézet Legyen 
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is,
106

 és a NAV-vizsgálóbizottság esetében is, ezért Alternatív NAV-vizsgálóbizottsági jelentést 

írnak.
107

 

Az ügy további metaforái a „Gucci, Louis Vuitton és egyéb vackok”, amikkel Schiffer András az 

„oligarchák gazdagodásának” utal.
108

 

Az LMP Antikorrupciós 12 pontja
109

 szerint határozottan kell fellépni a korrupció ellen, mindezt a 

„nemzeti cinizmus rendszerének valóságához” igazodva, így tehát minden alkalmat megragadnak, 

hogy felhívják a figyelmet a korrupciós ügyekre: 

 „A Fidesz hamis valóságot hozott létre. De a nagy korrupciós botrányokban, a NAV-nál, 

Paksnál vagy épp a trafikmutyinál látjuk meg a Fidesz igazi arcát: az LMP tevékenységének 

köszönhetően ilyenkor leolvad az a cukormáz, amivel Orbán elfedi a valóságot.”
110

 

Az ügyhöz Horváth András személye is kötődik, aki a NAV volt ellenőrzési szakkordinátoraként 

2013-ban feljelentést tesz a hivatal ellen, ami nagy botránnyá válik,
111

Horváth András pedig a 

korrupció elleni küzdelem egyik arca lesz. Ezt a hitelességet pedig az LMP-hez is csatolja, hiszen az 

LMP NAV-székház előtti tüntetésén felszólal, az LMP pedig „hétköznapi hősként” konferálja őt fel.
112

 

Vágó Gábor 2014-től az atlatszo.hu oknyomozó online-újság csapatát erősítve kapcsolódik az ügyhöz, 

ugyanis a korrupció elleni harcban vállal fontos szerepet a lapnál. 

A korrupció ügye megfelelő alkalmat teremt az LMP számára, hogy a Fidesz és az MSZP 

konstrukcióját összekösse, és mindkét pártot az oligarchakörökhöz kapcsolja, továbbá kifejezze az 

LMP más, tőlük eltérő, átlátható voltát. 

Nők ügye 

A pártban fontos szerepet tölt be a nők politikában való részvételének elősegítése, a női egyenjogúság 

hirdetése, és mindezt a párt felépítésében is érvényre juttatják az ezt a célt szolgáló nemi kvótával: az 

LMP szabályzata szerint minden harmadik képviselőnek nőnek kell lenni. 

„Másfajta szemléletmódot hozhatnak a nők a politikába, erősebb náluk az egyetértés és a 

konszenzusra törekvés. Másfelől a nők egyenjogúsága miatt is fontos, hogy megjelenjenek az 

Országgyűlésben.”
113

 

Kaufer Virág, Szél Bernadett és Ertsey Katalin gyakori felszólalók az ügyben, illetve aktív szereplői a 

parlamenti „nőügynek” is, ahol a„nőgyűlölő és férfisoviniszta” gondolkodásmód
114

 megszüntetését 

abban látják, hogy „a jövőben legalább egyharmados arányban legyenek nők a képviselők között.”
115
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„Ameddig a magyar" társadalomban nem megyvégbeegyilyenirányú szemléletváltás és a 

nemek arányos politikai képviselete beavatkozás nélkül nem tud megvalósulni, addig szükség 

van olyan megerősítő intézkedések bevezetésére, amelyek a társadalmi kérdésekben határozott 

állásfoglalásra és szerkezetváltásra hajlandó és képes nők politikai részvételét segítik elő. Erre 

a fejlett politikai kultúrával és értékrenddel rendelkező társadalmakban a nemi kvóta 

bevezetése bizonyult hatékony eszköznek, ezért az LMP javasolja a nemi kvóta bevezetését a 

parlamentben, amit saját szervezetén belül már ma is sikerrel juttat érvényre.”
116

 

Minden esetben magukénak tekintik a témát és gyakran szólalnak fel a nők érdekeit képviselve, 

törvényjavaslatot készítenek, „hogy ne rúghassák ki a 3 évnél kisebb gyereket nevelő nőket,” illetve 

„egyenlő bér” programot készítenek: 

„És kiemelten szólok a nőkről, akik bérhátrányban vannak a férfiakkal szemben is. Az látszik, 

hogy a kormánynak a szülő nő a jó nő, és a nemi egyenlőségtől úgy félnek, mint az ördög a 

szenteltvíztől. Az LMP kiáll azért, hogy a nők bérét növeljük, mert botrány, hogy a nők bére 

bruttó 21 százalékkal kevesebb, mint a férfiaké.”
117

 

Felhívják a figyelmet a kapcsolaton belüli erőszak megelőzésének és felszámolásának 

szükségességére,
118

 illetve a kormány hibás hozzáállására, amikor elutasítják az Isztambuli 

Egyezmény ratifikálását sürgető határozati javaslatot.Kövér László – a nők önmegvalósításáról és a 

szülésről szóló - nyilatkozata után pedig Szél Bernadett a női önrendelkezést emeli ki: 

„Hogy ő mit akar, azt megtudhattuk. Én viszont egy olyan országban akarok élni, ahol nem 

Kövér-félék üzengetik meg a fidesz kongresszusról, hogy mit csináljak és mit ne. Mert van, 

amihez nem kérünk politikai felhatalmazást - sőt, azt szeretnénk, ha a politika távol tartaná 

magát a belső világunktól. Mert az a miénk. Mert szülni nem parancsra fogunk, sőt házasodni 

sem, a gender pedig nem azt jelenti, hogy a nők gyűlölik a férfiakat. (…)”
119

 

Rasszizmus elleni küzdelem 

A rasszizmus elleni küzdelem az egész korszakban meghatározó ügy az LMP számára, rendkívüli 

ülést kezdeményeznek, amikor a Jobbik egy képviselője a "cigánybűnözés" és a "cigányterror" 

kifejezéseket használja, azokat stigmatizálónak tartják, és „alkalmas[ak] arra, hogy magyar 

választópolgárok meghatározott csoportját morálisan értéktelenebbnek tüntesse fel.”
120

 

Az ügyben az LMP a pozitív üzenetet is megjelenít, a magyar cigányság kulturális örökségének 

népszerűsítéséért Osztolykán Ágnes modellként mutatja be a Romani Design divatbemutatóján a 

tradicionális és modern ruhadarabokat, amik a „roma kultúra tradícióit, sokszínűségét” hirdetik.
121

 

Színvak esélyteremtő programjukban
122

 hat pontba szedik legfontosabb javaslataikat az ügyben: a 
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munkához juttatást, az oktatási rendszer esélyteremtővé tételét, a segélyezés rendszer átalakítását, 

feszültségoldó intézkedéseket, a lakhatás biztonságának megteremtését és a roma identitás és kultúra 

láthatóvá tételét tartják kiemelten fontosnak. 

Kritikával illetik a kormány iskolabezárásait,
123

 a szegregációs törekvéseket, és a Nemzetközi Roma 

Napon pedig az európai romastratégiával nem egyező hazai viszonyokat kérik számon a kormányon: 

„Meddig tűrik azt, hogy Magyarországon rasszista kampányt folytasson a Jobbik, mikor tesz 

majd a kormány ezek megakadályozásáért? Hogyan tudja ezt összeegyeztetni az európai 

romastratégiával?”
124

 

Szegénység felszámolása 

Gyakori elem a kommunikációban a dolgozó emberek szegénységének elfogadhatatlansága, a 

dolgozói szegénység felszámolása fontos ügyként jelenik meg a közösségben. Követeléseik a nettó 

minimálbér létminimum szintjére emelése, az alulfizetett állami alkalmazottak bérrendezése és a 

valódi béremelés a legrosszabbul fizetett szociális dolgozóknak.
125

Szegénységi mutatók bemutatásán 

keresztül fogalmazzák meg a kormány kritikáját, amely szerintük „nyíltan felmondta a társadalmi 

szolidaritást ebben az országban.”
126

 A parlamenten kívül is képviselik a szegénység ügyét, Vágó 

Gábor többször is csatlakozik az Éhségmenethez, „(…) mert ha a kiszolgáltatottak és szegények 

segítségért kiáltanak, akkor mindenkinek melléjük kell állni.”
127

 

„Nekünk az az álláspontunk, hogy úgy kell kormányozni, hogy ha valaki 8 órát tisztességgel 

ledolgozik naponta, az ne legyen szegény!”
128

 

Megoldási javaslataik közt szerepel a közmunkaprogram megújítása,
129

 a „közmunkacsapda 

felszámolása”, amihez arról szóló törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy a közmunkás álláskeresőnek 

minősüljön. Az éhező tömegek problémáját „francia mintára, nemzeti élelmiszerpazarlás elleni 

program” indításával oldanák meg, így a civilszervezetek támogatásával, azok a felesleges élelmiszert 

eljuttathatnák a rászorulóknak.
130

 

 

 

Diskurzusok 

A diskurzusok azt mutatják be, hogy a közösség hogyan szervezi meg, hogyan konstruálja meg a 

számára fontos témákat, gondolatmeneteket, amelyek visszatérőek a közösségben,ezáltal pedig 

identifikálják a közösséget, valamint segítenek a befogadónak a közösség azonosításában. 

 

Szakadás 
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2012 októberétől kezdődik az LMP szakadása, az erről szóló kommunikáció pedig a párt 

megosztottságát mutatja be. A kiindulópont a Bajnai Gordon fémjelezte Együtt 2014 mozgalom 

létrejötte, illetve az LMP felkérése az együttműködésre. A párt tagjainak megosztottságát a részvételi 

demokráciára épített belső működés láthatóan a felszínre hozza: 2012 végén az LMP-vel kapcsolatos 

kommunikáció csak arról szól, hogy Jávor Benedek nyitna egy esetleges összefogás felé, Schiffer 

András viszont az LMP önállóságát szeretné megőrizni. A megosztottság csúcspontja a párt 

novemberi, estébe nyúló kongresszusa, amiről „vibráló és demokratikus vitaként”
131

 beszélnek, és ahol 

a szavazás végeredményeképp nemet mondanak a csatlakozásra, Jávor Benedek pedig lemond 

frakcióvezetői posztjáról, majd több társával létrehozza a párton belüli Párbeszéd Magyarországért 

Platformot. A szakadást ekkor kizártnak tartják, Schiffer szerint „kifejezetten jó, ha a párton belül 

artikulálódni tudnak különféle véleménycsoportok."
132

 Az új frakcióvezető megválasztásakor a 

kommunikáció még inkább megosztottá válik, Róna Péter arról nyilatkozik, hogy megbánta, „hogy 

egy pillanatra is elképzelhetőnek tartottam az együttműködést ezzel az álnok, cinikus és erőszakos 

bandával,”
133

 de Schiffer András egy olyan tanulási folyamatról beszél, amin „át kell esniük.”
134

 Végül 

azonban a platform létrehozói kiválnak a pártból, a szakadás pedig visszatérő hivatkozási ponttá válik 

a kommunikációban: ezzel is hitelességét bizonyította az LMP, vagyis azt, hogy „a véráldozatokkal” 

inkább elveszti tagjait, minthogy a Gyurcsány-Bajnai-kormány bármely tagjával közösséget vállaljon, 

hiszen így tudnak valós alternatívaként megjelenni.
135

 

Elitellenesség 

Az elitellenes diskurzus szorosan kötődik a demokrácia és a korrupció ügyéhez, illetve a közösségen 

kívüli aktorok konstrukciójához, ugyanis lényege, hogy az LMP az elmúlt negyedévszázad politikai 

elitjével szemben határozza meg önmagát. A „nemzeti cinizmus” és a Gyurcsány-Bajnai rezsim „az 

álbaloldali és az áljobboldali elit,”
136

 akik az általuk kedvezményezett helyzetbe hozott gazdasági 

elittel, oligarchákkal kormányoztak és kormányoznak: ez a klientúra finanszírozza a törvényesen 

megengedettnél jóval magasabb kampányköltést, majd „benyújtja a számlát, amit a hatalomba 

bekerült pártok a közpénzfelhasználásban és a közpolitikában nekik kedvező döntések révén 

egyenlítenek ki. (…) [ezzel] sérül a demokrácia alapgondolata, az egyenlő részvétel elve, hiszen aki 

nem rendelkezik gazdasági hatalommal, az nem tudja a politikai döntéseket ilyen eszközökkel 

befolyásolni.”
137

 

Civil diskurzus 

A civilség az LMP aktorkonstrukciójának is fontos része, a civil diskurzusban pedig egyrészt egyfajta 

átjárhatóságot teremtenek az intézményes politizálás és az utcai, civil politizálás között, amit jól mutat 

a 2011-ben meghirdetett „Új ellenállás”, ahol az utcai megmozdulásokban LMP-s politikusok és 

civilek együtt vesznek részt, illetve Kaufer Virág is ehhez a frontvonalhoz csatlakozik, amikor 

képviselői mandátumáról lemond. Vágó Gábor esete szintén ezt az átjárhatóságot mutatja meg, amikor 

az atlatszo.hu csapatához csatlakozik, hogy korrupciós ügyeket derítsen fel. Másrészt a civilek 

értékként megjelenítése is fontos szerepet játszik az LMP kommunikációjában, mert ezzel 
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szembeállíthatják magukat a kormánnyal, amely nem hallgatja meg a civilek hangját: civil 

szervezetekkel közösen demonstrálnak a NAV korrupciós botrányában, vagy Kishantos esetében, és a 

civilek hangját erősítik fel a parlamentben is. A diskurzus kapcsolódik az elitellenességhez is, hiszen 

az elittel szemben az LMP a részvételi demokráciában,
138

 és a civilek erejében hisz: 

„Az LMP mélyen benne gyökerezik a hazai civil társadalomban, amely az utóbbi években 

egyre erősebbé vált, és amely egyre nehezebben viselte el a pártok által uralt közélet 

romlottságát. A magyar társadalom legnagyobb problémáival már jó ideje szinte csak a civil 

szervezetek foglalkoztak. Csak a civilek léptek fel hitelesen a korrupció ellen.”
139

 

 

 

Csatornák 

Az LMP sajátos módon használja csatornaként az Országgyűlést. Schiffer András konstrukciója 

nagyban támaszkodik parlamenti tevékenységére, fontos személyes csatornája az Országgyűlés, ahol a 

2010-2014-es parlamenti ciklusban 959 felszólalással 72 és fél órát beszél, amivel magasan a 

leghosszabban és a legtöbbször felszólaló képviselő (viszonyításképp: a 2. legtöbbször felszólaló 

Gaudi-Nagy Tamás 874 alkalommal szólalt fel).
140

Ennél kevesebbszer, de gyakran szólal fel Szél 

Bernadett is, felszólalásaikat sok esetben plakátokkal, molinókkal
141

 teszik figyelemfelkeltő akciókká. 

Ehhez hozzájárul továbbá, hogy a felszólalásaikról készült videó felvételeket egy másik csatornára, az 

LMP Youtube csatornájára
142

 is feltöltik, innen pedig személyes Facebook oldalukon is gyakran 

megosztják azokat. Ezen felül a párt képviselői olyan új, egyéb modalitásokat alkalmaznak a 

Parlamentben, amelyek csak rájuk jellemzőek.  

Az Ökopolisz Alapítvány az LMP pártalapítványa, a korszakban társelnökei Schmuck Erzsébet és 

Róna Péter. A szervezet célja „az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra 

fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az 

ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a 

fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű 

népszerűsítése révén.”
143

 Az alapítvány társadalmi kapcsolatrendszerében fontos pont az 

együttműködés más szervezetekkel, így a Green European Foundation-nel, a Heinrich Böll Stiftung-

gal, a Francia Intézettel és a Friedrich Ebert Stiftung-gal.
144

 Ezen szervezetekkel való együttműködés 

jelentősége az ökopolitikai szemlélet terjesztésén túl abban áll, hogy stabil civil háttérkapcsolatokat 

teremtenek az LMP számára. Továbbá az Ökopolisz által szervezett rendezvények - vitaestek, 

konferenciák, Ökopolisz Nyári Egyetemek – csatornát teremtenek az LMP politikusai számára, ahol az 

általuk képviselt értékekről felszólalhatnak. Az eseményekről készült videó felvételek az Alapítvány 

YouTube csatornáján
145

 is követhetők, ezzel még magasabb elérést biztosítanak. 
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Aláírásgyűjtést kezdeményeznek 2010-ben a Városmajori Park körbekerítése ellen is, de a legnagyobb 

ívű ilyen megmozdulás 2012-ben valósul meg, amikor népszavazást terveznek a kormánytöbbség 

sokat vitatott intézkedéseivel kapcsolatban: az álláskeresési járadékról, a munkavállalói próbaidőről és 

alapszabadságról, illetve a tankötelezettségről. A szükséges 200 ezer aláírást aktivisták, az 

állampolgárok és a közreműködő civil szervezetek, szakszervezetek segítségével tervezik 

összegyűjteni. A népszavazási kezdeményezés „szabadságharcos megoldásnak” tekinthető, amelyben 

nem csak a kormánnyal szembeni aktív ellenzéki szerep, de a globalizációkritikusság is 

megjeleníthető, hiszen ezek a témák az EU-ban is megosztóak.
146

 Végül ugyan nem tudják 

összegyűjteni a szükséges számú aláírást, viszont egy olyan felületet teremtenek, amelynek 

segítségével lehetőség nyílik az állampolgárokkal történő személyes kommunikációra és a 

láthatóságuk növelésére, mind az utcán való jelenléttel, mind a sajtóban való gyakori megjelenéssel. 

„Az LMP nem éli meg kudarcként a népszavazási kezdeményezést, annak egyik pozitívuma, hogy a 

párt ismertsége növekedett.”
147

 

A legkülönfélébb témák köré szervez demonstrációkat az LMP az egész korszakban. Legyen az a 

jogállamiság ügye kapcsán az Alkotmánybíróság épülete elé szervezett megmozdulás,
148

 vagy az 

alkotmányozás folyamata miatt a Vörösmarty téren,
149

traktoros érkezés a Parlamenthez, de aktívan 

részt vesznek a mások által szervezett tüntetéseken is. Tüntetnek az Operaház előtt, amikor a kormány 

gálaesttel ünnepli az új alaptörvényt, a teljes frakció megjelenik a Közfelháborodás napja tüntetésen. 

Az események sok embert mozgatnak meg és lehetővé teszik „a parlamenti és az állampolgári 

közösségekben való részvételt”.
150

 

További csatornának tekinthetők az LMP által szervezett piknikek, és szabadtéri programok, amiket 

különféle témák köré szerveznek: piknik a Városmajori Park körbekerítése ellen, piknik a Normafáért, 

bringázás március 15-én a forradalom hőseiről elnevezett utcákban. Az ilyen programok a zöld ügy 

részét is képezik, hiszen a természetbe, a zöldbe invitálják az állampolgárokat, de egyben csatornaként 

is működnek, ahol az általuk képviselt ügyeket bemutathatják és a politikusokkal közvetlenül 

találkozhatnak a szavazók. 

Az internetes felületek hangsúlyos szerepet töltenek be az LMP kommunikációjában, a hagyományos 

média – amihez nehezebben fértek hozzá – alternatívájaként jelennek meg.  

Aktívan használják a Facebook-ot, követőik száma a többi parlamenti párthoz viszonyítva 2010-ben 

kiemelkedő. 2010 novemberében többen követik az LMP Facebook oldalát (6931 követő), mint az 

MSZP-ét (1101 követő), és többen követik Schiffer Andrást (1581 követő), mint Mesterházy Attilát 

(142 követő).
151

 A 2010-es választási kampányban az LMP felismerte a közösségi média jelentőségét 

és sikeresen alkalmazta azt kommunikációs csatornaként.
152

 A követői számok arányai 2014-re 

megváltoznak, ekkor a KDNP-t (3030 követő) és a Liberálisokat (7571 követő) követik csak 

kevesebben, mint az LMP-t (24862 követő), Schiffer András pedig a parlamenti pártok pártelnökeinek 
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Facebook népszerűségi listáján az utolsó helyen áll.
 153

 Ennek ellenére a felület fontos kommunikációs 

csatorna marad.  

A Facebook fontos felület az állampolgári kommunikáció szempontjából is: az LMP Facebook oldalán 

megosztott tartalmakra adott reakciókat, megosztásokat és hozzászólásokat vizsgálva azt mondhatjuk, 

hogy a legtöbbet kedvelt, megosztott és kommentelt tartalmak között nagy az átfedés.  Viszont azt is 

meg kell jegyezni, hogy a kommenteket tekintve az LMP-t támogató állampolgároknál nagyobb 

számban vannak jelen a más közösségekhez tartozó állampolgárok, akik kritikával illetik az LMP-t, és 

ezt más pártok „védelmével” társítják. Másként fogalmazva tehát az LMP Facebook oldalán a 

komment szekciót nem a közösségen belüli állampolgári kommunikáció uralja, sokkal inkább a más 

közösségekből érkező hozzászólók. A közösséghez tartozók jellemzően egyetértenek az LMP-vel, 

emellett erősen kritikusak a Fidesszel, a „fideszes” állampolgárokkal szemben. A közösség 

állampolgárait leginkább foglalkoztató témák a kormány kritikájának megjelenítése, a korrupció és a 

földrablás elleni kiállás, de a dolgozói szegénység ügye is hasonlóan nagy érdeklődést vált ki. 

Ahogy az fenti csatornaleírásokból is kiolvasható, a YouTube nyilvános videómegosztó oldal is fontos 

csatorna, ahova minden parlamenti felszólalásukat feltöltik. Ezeket a videókat az egyes aktorok 

személyes Facebook oldalán és az LMP Facebook oldalán is megosztják, így pedig a közösségi média 

adta lehetőségeket kihasználva növelik ismertségüket.  

Kiemelhető még honlapjuk
154

 is, ahova sok információt töltenek fel tevékenységeikről és általuk 

szervezett eseményekről, amelyekre szintén gyakran hivatkoznak a Facebook oldalakon. Véleményük 

megjelenítéséhez használják a Twitter
155

t is, az általuk szervezett események fényképeit pedig a 

Google+
156

 szolgáltatáson osztják meg. Továbbá a vélemények láthatóvá tételéhez közkedvelt 

csatorna az LMP aktorai számára a blogolás. Vágó Gábor blogja
157

leginkább az állampolgárok 

aktivizálásáról szól, Karácsony Gergely hosszabb elemzéseket és gondolatmeneteket jelenít meg 

blogján, akárcsak Jávor Benedek, Szél Bernadett, Hadházy Ákos, és Scheiring Gábor. 

A hagyományos médiában való megjelenések is jellemzik az LMP képviselőit, mind Vágó Gábor, 

mind Szél Bernadett, vagy Schiffer András is sokszor látható és hallható a különböző 

médiafelületeken, például az ATV, a HírTv, vagy a Klubrádió műsoraiban, ő az „alapvetően 

mindenhová elmegyek, ahová hívnak”
158

 megközelítést alkalmazza. 

 

 

Egyéb modalitások 

Stílusok: 

Schiffer András felszólalásait jellemzi a jogászi stílus és precízség, felkészültség. Parlamenti 

felszólalásait legtöbbször papír nélkül, fejből mondja, miközben gazdag gesztikulációs készlettel is 

dolgozik. 
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Vágó Gábor és Szél Bernadett pedig a szabadságharcos stílusú, lendületes felszólalásokat jelenítik 

meg, amihez kapcsolódik a nép hangjának felerősítése megafonnal, illetve az egyéb vizuális elemek, 

mint például a láncok, de ezt erősítik az aláírásgyűjtések is. 

A természetbarát stílus eszközeivel többen is élnek, Jávor Benedek például mezítláb, cipő nélkül 

látható a budapesti polgármester választás kampányfotóin, Szél Bernadett pedig kirándulásokról 

készült fotókat oszt meg. Ezt a stílust erősítik a piknikek és szabadtéri programok, de a kerékpárral 

való közlekedés is, ami a zöldpárt konstrukció része. Az aktorok hitelességét növeli, hogy biciklivel 

közlekednek, így tesz többek között Jávor Benedek, Vágó Gábor és Karácsony Gergely is. A kerékpár 

a párt eseményein is megjelenik, a március 15-ei eseményeken hagyományosan biciklivel keresik fel 

Budapest történelmi helyszíneit. A környezettudatos megjelenés része tehát a kerékpár. 

Általánosságban az LMP-t a fiatalos stílus jellemzi, amit a vizuális eszköztárral, a lendületes 

felszólalásokkal, és a modern csatornahasználattal egyaránt megerősítenek. 

Vizuális elemek: 

Logó 

A logó a párt arculatának és megjelenésének alapvető képi eleme, ami bármely felületen segít 

könnyedén beazonosítani a pártot. 

 

1. kép: Az LMP logói 

Az LMP logói alacsony modalitást képviselnek, tehát a képek részletezettsége alacsony, kevés és 

tónusmentes színnel dolgoznak, nincs háttérábrázolás, vagyis a cél nem a valóságérték növelése. 

Ehhez kapcsolódik a lépő, haladó ember piktogramja, ami egy olyan tájékoztató ábra, amit feliratok 

helyett alkalmaznak, és önmagában egy egész fogalmat jelöl: közlekedési táblákon és jelzőlámpákon a 

gyalogos átkelőhelyet, illetve a szabad átkelést mutatja. Tehát a cél sokkal inkább az egyszerű 

megjegyezhetőség és a tartalmi kapcsolat kialakítása: az LMP és az átkelés, vagyis haladás 

összefüggnek. 

A lépő ember azonban jobbra halad a képen, szemben a közlekedésből ismert figurával, ami balra lép, 

tehát a képkészítő szándéka az eredetire utaló, de attól eltérő jelentés kialakítása a kompozícióval. 

Miként a vizuális kompozíciókban a bal oldal hagyományosan a múltat, a jobb oldal a jövőt jelképezi, 

így azt mondhatjuk, hogy a logó jobbra lépő alakja a jövő és az új felé halad. Az alak az első képen 

egy alul levágott körben, a második képen egy teljes körben látható, csakúgy mint a jelzőlámpán. 

A szöveges elem a bal oldali képen a párt rövid és hosszú nevét is mutatja a képrészeken belüli bal 

oldalon, a jobb oldali képen már csak a rövidített név látható a piktogramtól jobbra. Mindez összefügg 

azzal, hogy a bal oldali kép a párt első, alakuláskori logója, ekkor még szükséges volt, hogy a kép 

nézője a párt nevének rövidítésén túl a teljes nevét is olvashassa, amit később, a jobb oldali képen már 

elhagyhattak, ekkorra nagy bizonyossággal számíthatták rá, hogy a néző az LMP rövidítéshez a Lehet 

Más a Politika nevű pártot fogja kapcsolni. 
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Az első logón még három szín látható, ahol a zöld és a fehér a piktogram része, a szürke pedig az írást 

jelöli, vagyis az önmagában egy fogalomhoz kapcsolt kiegészítő információként értelmezhető. A 

második logón már elhagyták ezt a színt és tartalmat, csak a zöld és fehér színek maradtak, illetve a 

piktogram inverz színekbe került, ezzel még inkább a közlekedési jelzőlámpára utalva. Az LMP, mint 

zöldpárt, természetéből adódóan kapcsolódik a színválasztáshoz, hiszen a zöld szín a természethez 

kapcsolódik, az ehhez választott fehér pedig a tisztaságot, egyszerűséget jelképezi. 

Az első logón az egyetlen keretezés a levágott kör, nincsenek szögletes vonalak, a kép természetes 

hatást kelt, ami összevág a színhasználattal, másodikon viszont a kört és a párt rövidítését egy 

paralelogrammába zárták, ami jobbra felfelé tart, ezt a jövő és a vágyott, elképzelt dolgok világrendje 

felé tartásként értelmezhetjük. 

A képi elemek összességében tehát a jövő, az új irányába tartó emberalakból, a színekből és a párt 

nevéből, a „más” tagból eredő üzenetet közvetítik: az LMP a változás, az új irányába haladó zöldpárt. 

Láncok és táblák 

Az egyéb modalitások egyik legfontosabb eleme az „utcai politizálás” konstrukcióját kiépítő 

demonstrációkon való megjelenés, amik az „Új ellenállás” részét képezik, vagyis az LMP határozott 

válaszát „a jogállamiság és a demokratikus alapértékek meghazudtolására.”
159

 A láncok és táblák, mint 

vizuális elemek, adják az LMP számára az átjárhatóságot a parlamenti és az utcai politizálás között. 

2011 végén, a Parlament elé szervezett demonstrációjukon a párt parlamenti képviselői a Parlament 

északi és déli kapujánál magukra tekert láncokkal zárják magukat oda, végül a rendőrség viszi el őket. 

Délutáni kiengedésüket követő tüntetésén a demokrácia végéről és karácsonyi forradalomról 

beszélnek, ami az eseményről készült képekkel és az azokon látható vastag és feltűnő láncokkal, 

táblákkal nyeri el valós jelentését. Az esetről minden sajtó beszámol, és hosszútávon meghatározóvá 

válik a párt utcai politizálással kapcsolatos konstrukciója, sőt, a nemzetközi hírekbe is bekerülnek.
160

 

 

2. kép: A blokádra hivatkozva vitték be a rendőrök az ellenzéki képviselőket. Origo, 2011.12.23. 

Később a korrupció és mutyi ügy részeként a Közgép Soroksári úti telephelyén láncolják össze 

magukat az LMP képviselői és aktivistái, "Elég volt az oligarchákból" és "Elég volt" táblákat feltartva, 
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a bejárathoz pedig egy "Nem leszünk Simicska-gyarmat" feliratú molinót feszítenek ki.
161

 A vizuális 

üzenet ebben az esetben a parlament előtti akcióhoz hasonló eszközökkel alakul ki: a láncokkal és 

táblákkal küzdő, de békés ellenállók. 

 

3. kép: A Közgép telephelyéhez láncolták magukat az elempések. Index, 2012.07.11. 

Parlamenti felszólalásaikhoz is gyakran alkalmaznak egyéb modalitásokat, a laptopokra ragasztott 

nagyméretű és feltűnő színű matricák például megfelelő lehetőséget teremtenek a politikai üzenetek 

közvetítésére, de ezen felül a táblák itt is megjelennek: a dolgozói szegénység ügyében „Induló 

vállalkozások, alkalmazottak” és „Szociális és egészségügyi dolgozók, bölcsődei dolgozók, ápolók, 

orvosok”feliratú táblákat tartanak fel,
162

de Paks esetében is a táblákkal hívják fel a figyelmet 

véleményükre. 

 

 
4. kép: LMP Facebook, 2015.03.03. www.facebook.com/47198507012/posts/10153007963507013 

Az LMP egyik legismertebb parlamenti performansza a földprivatizáció elleni küzdelem ügyében 

történik, ahol mind vizuális, mind hanghatásokat bevetnek: aranytalicskában visznek fekete földet 

Orbán Viktornak, „Földrablás helyett földosztást!” feliratú transzparenst helyeznek ki a patkó 

közepére, illetve hangosbeszélőben szólítják fel a Fideszt, hogy adják vissza a gazdáknak a földjeiket. 
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Mindeközben a Jobbik képviselői "A magyar föld átjátszása idegeneknek: hazaárulás!" feliratú 

molinóval az elnöki emelvényre állnak fel, és névszerinti szavazást kérnek. A szavazás végül 

érvénytelen lesz.
163

 

 

5. kép:Balhé a parlamentben, érvénytelennek mondják a földtörvény elfogadását. Index, 2013.06.21. 

 

Zöldalma 

 

6. kép: LMP Facebook, 2014.03.27. 

https://www.facebook.com/lehetmas/photos/a.10152306253152013/10152306253217013/?type=3&theater 

A 2014-es kampány meghatározó eleme a zöldalma, amit egyrészt osztanak az embereknek az utcán, 

pártrendezvényeken, másrészt önmagán túlmutató szimbólum is.
164

 Utal egyrészt a természetre, mint 

gyümölcs, illetve megtestesíti a párt ökológiai voltát, és színével is utal az LMP zöldpárt voltára. Az 

egészséges zöldalma a párt jelképévé válik, a kampányvideóban
165

 minden szakpolitikai elképzeléshez 

egy zöldalmába harapó szereplő jelenik meg, szimbolizálva ezzel a megbízható és tiszta erőt, ami 

összeköti a választókat, függetlenül attól, hogy városiak vagy vidékiek, irodában vagy a földeken 

dolgoznak, fiatalok vagy idősek. Az alma kapcsán érdemes megjegyezni továbbá azt is, hogy 

gyümölcsként pártszimbólummá válása visszautalhat a Fidesz korábbi narancsszimbólumára, tehát egy 

gyümölcs szemiotikai erőforrássá válása visszatérő elemnek tekinthető a magyar politikai 

kommunikációban. 

Öltözködés 
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Az LMP-re jellemző a fiatalos öltözködés, amelyben nem jelenik meg a hivatásos politikus 

konstrukciót mutató öltöny és nyakkendő dress code, sokkal inkább az uniformizálás nélküli színesség 

és lazaság. A farmernadrág kapucnis pulcsival vagy zakóval épp úgy megjelenik, mint a baseball 

sapka vagy a csinosabb ruha, a képviselők nem alkotnak egységes képet ezen a területen. 

 

7. kép:LMP Facebook, 2013.05.31. 

https://www.facebook.com/lehetmas/photos/a.10151732280267013/10151732280377013/?type=3&theater 

Az öltözködésnél megemlítendő még Schiffer András a külsőségekre vonatkozó, rosszul öltözött 

konstrukciója, amit egy kopott és kinyúlt farmerdzsekivel, illetve a külsőségek figyelmen kívül 

hagyásával alapozott meg.
166

 

 

8. kép: LMP Facebook, 2012.03.15. 

https://www.facebook.com/lehetmas/photos/a.10150614236732013/10150614238032013/?type=3&theater 

A külsőségek meghatározó voltát mutatja Vágó Gábor „szabadságharcos” Petőfi-konstrukciója is, 

melyet megjelenésével és legfőképp bajszával alapoz meg, erre pedig más közösségben is 

építenek,
167

továbbá a március 15-ei eseményeken is ezt a képet erősíti a márciusi ifjakra utalással.
168
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Összefoglalás 

A tanulmány az LMP politikai közösségének szemiotikai erőforrásait mutatja be. Lévén, hogy az LMP 

köré szerveződik, így ők alkotják a közösség egyetlen politikai pártját, a párt meghatározó szemiotikai 

erőforrásai pedig kiterjednek a közösség személyi aktoraira is. 

Amikor a közösség és a külvilág LMP-ről szóló kommunikációjának visszatérő elemit vizsgáljuk, a 

legfontosabb elemek a globalizációkritikus, elitellenes és ökopolitikai jelzők, amelyekkel azonosítható 

a zöldpárt, és amely hiteles alternatívát kínál a jobb- és baloldal helyett. A civilség is fontos 

konstrukciós elem, ami diskurzusok szintjén is megjelenik: nem csak civil és mozgalmi háttérrel 

érkeztek tagok a pártba, de az LMP egyfajta átjárhatóságot is termet az intézményes és utcai 

politizálás között, továbbá sok általuk képviselt ügyben támaszkodnak a civilek véleményére, vagy 

épp felhangosítják azt. 

A személyi aktorok közül a leginkább kiemelkedő alak Schiffer András, akinek arcával azonosítható a 

párt, és aki mind a parlamenti, mind egyéb csatornákon a legaktívabb kommunikátornak számít. 

Kaufer Virág és Szél Bernadett egyrészt nő voltukkal testesítik meg a közösség számára fontos női 

egyenjogúság ügyét, amit az LMP női kvótája is alátámaszt, másrészt aktív szereplői az ügy 

képviseletének az országgyűlésben. 

Karácsony Gergely, Jávor Benedek, Szabó Tímea és Scheiring Gábor 2013. januárban ugyan 

elhagyják a közösséget azzal, hogy létrehozzák a Párbeszéd Magyarországért baloldali zöld pártot, 

kommunikációs erőforrásaik azonban eddig az időpontig meghatározóak. Karácsony Gergely a 

politikai szakértő attitűdöt, Jávor Benedek a zöldügyi aktivistát, Szabó Tímea az emberjogi aktivistát, 

Schering Gábor pedig a baloldali közgazdászt testesítik meg, ezáltal ezeket a szerepeket és 

erőforrásokat a közösséghez csatolják. 

Vágó Gábor a szabadságharcos és civiljogi aktivistaként, Hadházy Ákos pedig az antikorrupciós 

szakszóvivő pozícióból harcol a korrupció ellen. 

A közösség nem saját aktorai közt megjelenik a Fidesz és az MSZP, amely pártok a korrupció és az 

elmúlt évtizedek oligarcharétegeinek kiépítőiként konstruálódnak meg. Ide tartozik Orbán Viktor, 

Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is, akik mind szerepet játszottak az ország kiszipolyozásában. A 

Jobbikkal – lévén, hogy nem rendelkezik a fentiekkel hasonló múlttal – néhány ügy kapcsán 

együttműködik az LMP, azonban rasszista és egyéb kirekesztő megnyilvánulásukat elítélik, a 

rasszizmus elleni küzdelem ügy részeként támadják is őket. 

A közösség több meghatározó ügyet is képvisel: a zöld ügy a zöldpárt konstrukcióhoz szorosan 

kapcsolódik; a demokrácia, az alkotmányozás és a jogállamiság ügyei az LMP alapvetéseit mutatják 

meg, vagyis a valós, részvételi demokráciát, az alkotmányos értékeket és az erős jogállamot. A 

korrupció és mutyi ügye természetéből adódóan kötődik a fenti ügyekhez, de ezen túl megalapozzák a 

Fidesz és az MSZP konstrukciókat is, és a velük ellentétben hiteles és átlátható LMP konstruktumot is 

felépítik.  

A különböző csatornákat a személyek és a párt is aktívan használják, a közösségi média platformok 

kimondottan népszerűnek tekinthetők, de a hagyományos médiában gyakran szerepelnek. Ezen kívül a 

demonstrációk, szabadtéri programok és aláírásgyűjtések is csatornaként működnek, hiszen 

figyelemfelkeltőek és láthatóvá teszik a pártot. Ugyanezen célból alkalmaznak különféle egyéb 

modalitásokat is: a láncok és molinók, illetve a parlamenti performanszok a figyelem felkeltése mellett 

az utcai aktivizmust és a civil átjárhatóságot is mutatják. 


