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Igazságot Magyarországnak!

BEVEZETÉS
A Mi Hazánk Virradat Programja nemcsak egy választási program, hanem több
cikluson átívelő munkaterv, ami a kisiklatott rendszerváltás stratégiai hibáit kívánja
orvosolni. Valódi fordulatra, radikális, gyökeres változásra van szükség ahhoz, hogy
újra emelkedő nemzet lehessünk. Elkötelezettek vagyunk a munka- és teljesítményalapú jóléti társadalom építésében, ahol a tudás, a szakértelem, az élettapasztalat
és a szorgalom megbecsült, elismert értékek. Hiszünk az organikus társadalomban,
ahol mindenki megtalálhatja a maga helyét. Hiszünk abban, hogy a helyi közösségek ereje annak tagjaiban és alkalmas, rendíthetetlen, tiszta szándékú vezetőiben
rejlik. Hiszünk a magyar emberekben. Hiszünk abban, hogy minden magyar felelős
minden magyarért.
Olyan hazát akarunk teremteni, ahol gyarapodik, épül, szépül az egész ország. Ahol
az emberek bizalommal, nyugodtan tekintenek a jövőbe. Az általános közönyt és
depresszív hangulatot okozó, öncélú politikai sárdobálás helyett mi pozitív jövőképet akarunk adni a magyarságnak. Olyan hazát akarunk, ahol az állam minden tisztességes embert megvéd, a határokon a külső betörőktől, az országon belül pedig minden bűnözőtől. Olyan hazát, ahol az idősekről megfelelően gondoskodnak, a ﬁatalok pedig nem külföldi munkáról és életről álmodnak, mert itthon is lehet hosszú távon tervezni, családot alapítani, ahol nem lehet kérdés, hogy ez a legjobb hely a nagy világon. A mi hazánk, ahova távoli országokból sok év után is hazajönnek idősek és ﬁatalok, mert itt valami csoda, valódi magyar újjászületés történik. Olyan valódi közép-európai nemzetet, amely egyformán büszke ezeréves nyugati, keresztény kultúrájára s az ősmagyarok dicső szilajságára, a keleti örökségre is.
Atomizálódó társadalom helyett bizalomra, tiszteletre és szeretetre épülő együttműködést, kölcsönös segítségvállalást, közteherviselést, végső soron egy igazságos, szolidáris, gyarapodó, organikus társadalmat szeretnénk.

A Virradat Program lényege
A Virradat Programot mi magunk, a Mi Hazánk tagjai, vezetői írtuk. A műhelymunkát végző kabinetjeink, szakértőink, középvezetőink és elnökségünk tagjai összegezték a tagságunk irányából érkező javaslatokat, s megfogalmazták saját elképzeléseiket. Az általam beépített gondolatok, illetve a helyzetértékelések a megoldásokkal a sok száz hozzám érkezett levél, üzenet, hozzászólás alapján álltak össze, a
programnak a Virradat nevet pedig a YouTube-csatornám nézői, több ezren választották egy szavazás során. Az a rengeteg magyar ember, akiknek az elképzeléseit egyesíti a Virradat Program, nem busás ﬁzetésért, hanem a hazánk iránti önzetlen
tenni akarás, a hazaszeretet jegyében adta át a gondolatait. Ez teszi igazán értékessé ezt a forradalmi koncepciókban bővelkedő nemzeti munkatervet.
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Mindezek után joggal mondhatom, hogy nem született még ennyire demokratikus,
ennyire a magyar emberekre, végső soron a magyar nemzetre támaszkodó pártprogram. Hiszünk abban, hogy Magyarország és a magyarság felemelését szolgáló programot nem amerikai vagy izraeli, ﬁzetett kampánytanácsadókkal kell íratni, ahogy azt a Fidesz vagy a balliberális-globalista oldal tette az elmúlt évek, évtizedek során. Valójában a magyar emberek ismerik a legjobban a helyzetüket, s
tudják azt is, hogyan lenne jobb az életük. Egy magyar pedagógus tudja a legjobban, mire van szüksége az oktatásnak, egy orvos vagy ápoló ismeri a legjobban az
egészségügyet, egy nap mint nap a magyar földet művelő gazdának kell megmondania, hogy a mezőgazdaságot miként tehetjük jobbá, az életét rendszeresen kockáztató rendőr vagy tűzoltó ismeri a rendvédelem javításra váró gondjait, egy településvezető látja a legjobban az önkormányzatok helyzetét, a bérből és ﬁzetésből élő magyar dolgozóknak kell megmondaniuk, hogy mennyire élnek rosszul
vagy jól a munkavállalók. Ennek megfelelően a Virradat Programot mi írtuk. Mi, akik
Magyarországon élő tanárként, gyári munkásként, vállalkozóként, alkalmazottként,
földművesként, értelmiségiként, nyugdíjasként, diákként vagy éppen polgármesterként vagyunk tagjai a Mi Hazánk közösségének.
Szeretjük a hazánkat, ragaszkodunk őseink hagyományaihoz, tiszteljük az egyedülállóan különleges magyar kultúrát, a páratlan anyanyelvünket, s megőrzendő értéknek tartjuk a glóbusz felső részén helyet foglaló északi civilizációt, amelyhez tartozunk. A missziónk, hogy bebizonyítsuk az eddigi politikai vezetők miatt sokszor reményvesztett, ám hazáját szerető honﬁtársainknak, hogy van magyar jövő itt
a Kárpát-medencében, pontosabban, hogy csak itt van esély a megmaradásra. Azt
a tündérországot szeretnénk helyreállítani, felépíteni, amely valahol mélyen ott él
mindannyiunkban. Tudjuk, hogy az örökségünk a dicső múlt, egy aranyló birodalom
hagyatéka, amelynek emlékét őrzi a lenyűgöző, világhírű Országház épülete, s az ott
helyet foglaló Szent Korona. A valódi alkotmányunk is ebből az örökségből fogant.
Ezzel szemben nagyon erős a kontraszt a jelen Magyarországán. Az elmúlt száz esztendő során nem csupán területileg és népességét tekintve megcsonkított az ország, de lelkében is meggyötört nemzet lett a magyar. Hazánkat átszövi a korrupció, és részben éppen a korrupciót is szolgáló, az egyszerű, tisztességes embereket
sokszor megbénító bürokrácia. Az alacsony, a romániaival vetekedő reáljövedelem,
a szegénység, a kilátástalanság elüldözi a hazából a magyarokat, miközben nap
mint nap belerúgnak az államalkotó, teremtő népünkbe a leginkább rajtunk élősködő jövevények. Az eddigi politikai vezetés, legyen az a Fidesz vagy a balliberálisglobalista oldal, eddig mindezt eltűrte, táplálta. Eljött az ideje annak, hogy a magyarság végre talpra álljon, s maga vegye a kezébe a sorsának alakítását. Egy pusztuló ország helyett legyünk újra gyarapodó nemzet, erős Magyarország!
Ennek a feladatnak az irányítására jelentkezett a Mi Hazánk Mozgalom, amelyet
nem külföldi felhőkarcolók irodáiban terveztek bankárok és tanácsadóik, nem
is hazai, romlott oligarchák luxusházaiban találtak ki, hanem az ősi magyar szellemet még őrző pusztán, Ásotthalmon hirdetett meg több száz magyar ember
2018 nyarán. A történelem egyetlen olyan pártja vagyunk, amely a programját a
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parlamentbe jutás előtt
tt elkezdte megvalósítani, hiszen már
az első innovatív élelmiszer-feldolgozó
iszer-feldolgozó üzemet is átadtuk,
t. Ahhoz azonban már a magyaegy batátacsipszgyárat.
mogatása, szavazata kell, hogy
rok százezreinek a támogatása,
rradat Programot teljes egéa most itt olvasható Virradat
szében meg tudjuk valósítani. Felhatalmazásra
nﬁtársainktól ahhoz, hogy
van szükségünk a honﬁtársainktól
a nemzetgazdaságot újra megteremtsük, hogy
k uralma helyett végre a
a multik és a bankok
állalkozásokat támogassa
kormány a magyar vállalkozásokat
kiemelten, hogy ismétt agrárnagyhatalom legyünk, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek
kel, igazságos nyugdíjlétre minőségi bérekkel,
vesebb adó terhelje a
rendszerrel, hogy kevesebb
ségügy világszínvonalú
jövedelmet, az egészségügy
yi Albert hazájában, az
lehessen Szent-Györgyi
oktatás pedig újra a legerősebb
egerősebb és leggazdagabb országok közé repítse
epítse Magyarországot.
Mi a magyar emberek
ek segítségével, a gondolataik, elképzeléseik felhasználásával
elhasználásával elkészítettük
Magyarország felemelkedésének
elkedésének programját. Ismerjék meg Önök
ök is a Virradat
Programot, s ha Önök
k szerint is
vezérfonal lehet ez a munkaterv hazánk újjászületéetéséhez, annak az egykor
or
volt tündérországnak a
feltámasztásához, ak-kor kérem, hogy segítsék a program terjesztését és a Mi Hazánk
Mozgalmat az előttünk álló, sorsdöntő
választásokon.

Toroczkai László
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Helyzetértékelés és megoldások:
Igazságot Magyarországnak!
Hazánk, Magyarország eddigi hosszú történelmében voltak dicsőséges korszakok,
és voltak olyan nehéz évek, évtizedek, amikor az is kétségessé vált, hogy egyáltalán
megmarad-e az államiságunk, s lehet-e még néhány évtized múlva magyar szót hallani a Kárpát-medencében.
Az Árpád-házi uralkodóink alatt, Mátyás király vagy éppen Nagy Lajos király idején
Magyarország valódi, független nagyhatalom volt, de még alig több mint száz évvel ezelőtt is az osztrákokkal közösen alkotott birodalmunk az akkori világ egyik vezető hatalmának számított. Az egyedülálló nyelvet beszélő, az északi civilizáció keleti és nyugati örökségét magában egyesítő, különleges kultúrával rendelkező magyarság számos alkalommal bebizonyította, hogy nem csupán állam-, hanem birodalomalkotó nemzet is.
Mindig voltak azonban olyan tragédiák, történelmi fordulópontok, amelyek visszavetették Magyarország fejlődését. Ilyen volt például Muhi, Mohács, Trianon vagy a
második világháború. Ezek a fordulópontok általában egy-egy véres, elvesztett csatát vagy háborút jelentettek, amely során a magyarság egy jelentős része szó szerint
megsemmisült. A tatárjárás során alig egy év alatt a korabeli Magyarország lakosságának közel fele, mintegy másfél millió ember halt meg, emellett hatalmas volt az
anyagi kár is. A mohácsi csata utáni másfél évszázados török hódoltság alatt a magyar népesség újra hatalmas veszteségeket szenvedett el. Hazánk ekkor vált visszafordíthatatlanul soknemzetiségű állammá, a visszaszoruló magyarok helyére szerbek, németek, románok, szlovákok, ruszinok és mások költöztek. Az első világháborúban mintegy 600 ezer magyar honvéd halt meg, majd jött Trianon, amely a történelmünk legnagyobb veszteségét hozta. Magyarország a lakosságának felét, területének kétharmadát, a magyarságnak pedig egyharmadát elveszítette. Hazánk ezután – szorgalmas népünknek és alkalmas vezetőinknek köszönhetően – mégis talpra állt, és szívós, kitartó munkával újra fejlődő pályára lépett. Aztán bekövetkezett az
újabb világégés, a második világháború, ismét több százezres véráldozattal, rombolással. Majd jöttek a brutálisan nehéz kommunista évek, padlássöpréssel, vérbe
fojtott forradalommal, szabadságharccal, mégis képes volt túlélni, sőt egy kicsit létszámban is gyarapodni a magyarság, s újjáépíteni Magyarországot.
Ahhoz hasonló folyamat azonban még egyszer sem fordult elő a hosszú történelmünk során, amelyet az elmúlt 30 esztendőben láttunk. Az újabb fordulópontot jelentő 1989-es évben ugyanis nem egy vesztes, véres csata vagy háború, hanem egy
győzelemmel felérő békés rendszerváltás történt, pontosabban történhetett volna.
Ehhez képest azóta annyi magyar tűnt el a hazánkból, amennyi békeidőben még sohasem. Magyarországon 1990-ben 10 millió 370 ezer ember élt, és szinte mindenki magyarnak vallotta magát, jelenleg viszont már csak 9 millió 700 ezer ember maradt, de magyarnak már csak 8,3 millió fő nevezte magát. A Kárpát-medencében,
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tehát a történelmi Magyarország területén, de a trianoni határokon kívül élő magyarság száma pedig 1990 és 2020 között 880 ezerrel csökkent. Összességében
tehát több magyart – legalább 1,6 milliót – veszítettünk a hazánkban, a Kárpátmedencében a rendszerváltásnak hazudott 1989–90 óta eltelt békeidőben, mint az
első vagy éppen a második világháború következtében.
Ennek pedig egyetlen oka van: az a politikai váltógazdaság, amely elsikkasztotta a
rendszerváltást, és kiárusította a hazánkat. Ennek a politikai vagy parlamenti váltógazdaságnak az egyik pólusát az úgynevezett balliberálisok (korábban kommunisták, szocialisták, 1994-től balliberálisok, most pedig globalisták), a másikat pedig
a Fidesz képezi a magába olvasztott Antall József-féle örökséggel. A két pólus úgy
működik, mint egy-egy mágnes, magához vonzza, majd beszippantja a többi politikai erőt, ezt láthattuk például a Fidesz és a KDNP esetében, vagy ez zajlik jelenleg
a balliberális oldalon, amikor a DK maga alá gyűri a Jobbiktól kezdve az MSZP-ig a
vele összefogó pártokat. A Fidesz oldalán jól látható a vezér, Orbán Viktornak hívják,
míg a globalista-balliberális oldalon csak a marionettbábukat látjuk. A valódi vezetők nem Magyarországon élnek. És bár Orbán Viktor a kétségtelenül rendkívül kártékony Soros Györgynek – főként kommunikációs szinten – meg meri húzni néha a
bajszát, de a Sorosnál sokkal nagyobb hatalmú embereknek, mint például a koronavírusra hivatkozva új világrendet hirdető Klaus Schwab, még a nevét sem meri kiejteni. A színfalak mögött pedig a Fidesz-közeli nagyvállalkozók időről időre összedolgoznak a globalista-balliberális óriáscégekkel, ahogy például Mészáros Lőrinc a
Strabaggal szokott.
Bár a két pólus időnként váltja egymást, és verbálisan rendszeresen keményen öszszecsapnak, valójában a legfontosabb, fundamentális kérdésekben ugyanazt képviselik, és mindkét oldal részt vett a kilencvenes évek rablóprivatizációjában. Ez minden bajunk okozója, szinte valamennyi jelenlegi problémánk ebben a kilencvenes
években induló, máig tartó folyamatban gyökerezik.
A harmadik utat jelentő Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen politikai erő, amely
meg akarja törni a magyar emberekkel szemben a mindig a globalista multiknak
kedvező kétpólusú politikai váltógazdaságot, amely szembe mer menni az éppen
a koronavírus árnyékában új világrendet építő globális nagyurakkal.
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely hatályon kívül helyezné az 1920. június 4-én
Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1921. évi XXXIII. törvényt, amely szerint például Sopron ma is Ausztria része. A trianoni diktátum a világtörténelem legigazságtalanabb békeszerződése volt, amelyet fegyverek árnyékában kényszerítettek rá Magyarországra. Ennek a törvénynek a magyar
Országgyűlés általi hatályon kívül helyezése egyrészt erkölcsi elégtételt jelentene, de egyúttal jogi lehetőséget biztosítana arra is, hogy a magyar kormány, illetve
az Országgyűlés az ENSZ Nemzetközi Bíróságához fordulhasson jóvátételt kérve.
Sohasem tudhatjuk, hogy a nemzetközi helyzet mikor alakul úgy, hogy akár olyan
célokat is el tudjunk érni, amelyekről most még álmodni sem merünk.
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A nemzeti vagyon eltüntetése, a
nemzetgazdaság felszámolása után…
Az elsikkasztott rendszerváltást követő évtizedben Magyarországon gyakorlatilag szabadrablás folyt mafﬁával, olajbűnözéssel fűszerezve. Volt itt minden,
ingatlanpanama, földmutyi, de például 621 kiemelt fontosságú, a nemzetgazdaság alapját jelentő nagyvállalat került az államtól ﬁllérekért magyarországi magánszemélyek, többnyire pártkáderek kezébe a központosított privatizáció keretében,
javarészt a kilencvenes években. Jellemző módon ezeknek a nagyvállalatoknak ma
már kevesebb mint 10 százaléka, csak 60 vállalat tekinthető részben vagy teljesen
magyar tulajdonú közép- vagy nagyvállalatnak. Az egykori magyar nemzetgazdaság alappillérét jelentő állami nagyvállalatok több mint fele (egészen pontosan 53
százaléka), miután kifosztották, a magánosítást követően gyakorlatilag megszűnt.
Az eredetileg magyar magánszemélyek által vásárolt cégek 20 százaléka pedig
végül külföldi cégek kezébe került. Ezzel párhuzamosan 1990 után a kormányok
teljesen kinyitották a határokat a sok évtizedes, sőt évszázados versenyelőnyt
élvező multinacionális óriáscégek előtt, akik aztán mindenre rátették a kezüket.
Vitték az értékes ingatlanokat, földterületeket, az állami pénzen kiépített infrastruktúrát és a stratégiai fontosságú cégeket is, mint amilyenek például az áramszolgáltatók voltak.
A több évtizedes, évszázados előnnyel, óriási nemzetközi tőkével, piaccal, kapcsolatrendszerrel rendelkező multikkal a kommunista évtizedek után nulláról induló magyar vállalkozásoknak esélyük sem volt felvenni a versenyt, kiszorították, elnyomták, fejlődésükben akadályozták, végső soron pedig kiszolgáltatottá
tették őket. Ez a magyarellenes, hazaáruló gazdaságpolitika a kilencvenes évek
szabadrablását követően, a kétezres években is folytatódott, ekkor azonban már
egyre kevesebb privatizációra volt lehetőség, hiszen szinte mindent eladtak, így
a kormányok – elképesztő módon – már a magyar adóﬁzetők pénzéből kezdték a
multikat támogatni. A 2004 és 2010 között regnáló balliberális kormányok éves átlagban 18,6 milliárd forintot ﬁzettek ki, míg a 2010 óta kormányzó Fidesz közel háromszor ennyit, éves átlagban 51,8 milliárdot utalt át a multiknak. Tegyük hozzá,
hogy közben a forint értéke is csökkent, de még így is látható, hogy a magát nemzetinek valló Fidesz több pénzzel támogatta a sokszor magyar vállalkozások kárára működő nemzetközi mamutcégeket, mint a nyíltan magyarellenes, az Európai
Egyesült Államok megteremtését célzó politikát folytató balliberálisok. Miközben
a balliberális kormányok 4,5 millió forinttal támogattak egyetlen újonnan létrejövő munkahelyet, addig, a Fidesz-kormányok 9,5 milliót ﬁzettek ugyanezért. Sőt,
2019 óta már új munkahelyet sem kell ígérnie a támogatást kérő multicégnek, miután most már az „eszközalapú beruházásokhoz, regionális szolgáltatóközpontok
létrehozására vagy bővítésére irányuló beruházásokhoz, valamint kutatás-fejlesztési projektek megvalósításához” lehet igénybe venni az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásokat.
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Ezzel egy időben Magyarország legnagyobb kincsét, a magyar termőföldet is kiárusították, jelentős része különböző zsebszerződések alapján külföldi kézbe került, illetve kialakult a dél-amerikai típusú nagybirtokrendszer, ahol természetesen megint
a pártkáderek váltak dúsgazdag földbirtokosokká.
Roszik Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara elnöke már bő egy évtizeddel ezelőtt arra ﬁgyelmeztetett, hogy hárommegyényi termőföldterület került
a joghézagokat kihasználó külföldiek kezébe. A hétszázezer hektár földterület körülbelül hetven százalékával osztrákok bírnak, míg háromszázezer hektár – többek
között – az izraeliek, arabok, németek, hollandok, angolok tulajdonába került. Az
Európai Unió ráadásul sohasem volt érdekelt abban, hogy a nyugati gazdák osztozzanak a piacon a magyar gazdákkal, ezért Magyarországon a támogatási rendszerrel is inkább az erdősítést és a parlagon hagyott földeket támogatták. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a mezőgazdaság is leépült, s miközben húzóágazat és a magyar nemzetgazdaság alappillére, a magyar államkassza feltöltésének egyik fő forrása lehetne, az agrárium a bruttó hazai termék (GDP) termeléséhez
az elmúlt években mindössze 3,3 százalékkal járult hozzá.
Mindemellett a kereskedelem is a multik kezébe került. Az elmúlt években egyre inkább háttérbe szorultak a magyar élelmiszer-kereskedők a multikkal szemben. Az
élelmiszer-kereskedelem forgalmának százalékos megoszlása 2007-ben még csak
55,6 – 44,4 volt a multik javára, azonban 2015-ben ez az arány már 60,9 – 39,1 volt
újfent a multik javára.
A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen politikai erő, amely valódi magyar nemzetgazdaságot építene a globális óriáscégek és bankárok további támogatása helyett. Miközben a globalista-balliberális oldal nem is tagadja, hogy nemzetállamok helyett úgynevezett szupranacionális birodalmat építene (Európai Egyesült
Államok), amelyet értelemszerűen a multinacionális óriáscégek uralnának, a
Fidesz a korábbi balliberális kormányokhoz hasonlóan, sőt azokat is túlszárnyalva
támogatta a globális nagyvállalatokat az elmúlt 11 évben. Még a koronavírus miatti lezárások által okozott károkat is a magyar, dolgozó emberekkel ﬁzetteti meg
a jelenlegi kormány, amely soha nem látott adósságot halmozott fel a koronavírus megjelenése óta. 2020-ban pedig 27, jellemzően multinacionális nagyvállalatnak összesen 67,1 milliárd forint állami támogatást adott egyedi kormánydöntések alapján a kormány.
A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő, amely a dúsgazdag multik helyett a magyar kis- és középvállalkozásokat, a dolgozókat, a magyar gazdákat támogatná kiemelten.
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Külföldre szivattyúzzák a pénzt
Már az is csoda, hogy Magyarország egyáltalán többé-kevésbé működőképes volt
az elmúlt évtizedekben, de mindenféleképpen érthetővé válik, hogy miért nem jut
elegendő pénz az egészségügyre, az oktatásra, az adók csökkentésére, béremelésre, az infrastruktúra fejlesztésére, ha megértjük, hogy a balliberális és a Fideszkormányok magyarellenes gazdaságpolitikája miatt hazánkból kiszivattyúzzák
külföldre a pénzt, itt egyszerűen rablógazdálkodás folyik. Elég kiállni aratáskor a
magyar–osztrák határra, s látni fogjuk a terménnyel megrakott, osztrák rendszámú
traktorokat, ahogy viszik ki a magyar föld kincsét, vagy elég bármelyik, a magyar
adóﬁzetők pénzével agyontámogatott multi könyvelésére rápillantani ahhoz, hogy
lássuk, miért fenntarthatatlan a jelenlegi nemzetellenes gazdaságpolitika. A győri
Audi például csak az elmúlt 10 évben 36 milliárd forint támogatást kapott egyedi kormánydöntéssel a Fidesz-kormánytól, miközben 4000 milliárd forintot vitt ki
Magyarországról. Sőt, a győri Audi Hungaria Zrt., amelynek 100%-os tulajdonosa a
németországi Audi cég, idén 350 milliárd forinttal még az alaptőkéjét is leszállította,
amely így alig több mint 72 millió forint lett. A tőkeleszállítás oka nem a veszteségrendezés, hiszen az Audi tavaly 2745 milliárd forint bevételt ért el, ám a csaknem
500 millió eurós nyereséget az utolsó centig kivette a német anyacég, sőt 2160 milliárd forint osztalék kiﬁzetéséről döntött az előző években felhalmozott eredménytartalék terhére.
A koronavírus-pandémia alatt a pénzszivattyúzás tovább fokozódott, nemcsak az
Audinál, hanem a legtöbb multinál. A németországi központú Lidl például a márciustól kezdődő üzleti éveinek nyeresége után 2018-ra 26, 2019-re 54 milliárd forint
osztalékról döntött, míg a brit székhelyű Tesco a március elején forduló üzleti évei
közül a 2019-es után a tomboló koronavírus-intézkedések árnyékában határozott
minden idők legmagasabb osztalékáról, 33 milliárd forint kiutalásáról. Tavalyelőtt
és a múlt évben 8 és 17 milliárdos összegeket ﬁzettek külföldre az üzletméretében
eközben folyamatosan szűkülő Tescónál.
A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő, amely állami erővel avatkozna be a magyar vállalkozások és dolgozók érdekében, hogy versenyképessé tegye őket a
multikkal szemben. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely állami forrásból élelmiszeripari üzemeket építene az egész országban, hogy újra jövedelmező és vonzó
ágazattá váljon a mezőgazdaság, amely így nem csupán rengeteg új munkahelyet
létesítene, támogatná a gazdákat, de a kutatás-fejlesztésen, a marketingen, a külkereskedelmen és még számos kapcsolódási ponton keresztül motorja lehetne a
felépítendő egész magyar nemzetgazdaságnak, és forrása a jelenleg hiányos államkasszának. Ezzel jelentős lépéseket tennénk az önellátás, valamint a független
és erős Magyarország felé. Egyedül a Mi Hazánk programja tartalmazza a multik
helyett magyar kézbe kerülő kereskedelem koncepcióját is.
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Az egyik legvonzóbb országgá
tesszük hazánkat
A Mi Hazánk Mozgalom gazdasági programjának köszönhetően nem csupán hazánk legnagyobb kincsére, a mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar megteremtésével, hazai kereskedelemmel valósítanánk meg az igazi, erős nemzetgazdaság
alapjait, de elindulnánk a minőségi és megﬁzethető élelmiszer-önellátás irányába
is. Egyúttal a földosztási programunknak is köszönhetően magyarok tízezrei térhetnének vissza a magyar föld közvetlen közelébe, felvirágoztatva az évtizedek óta sorvadó vidéket. Mindez nagyon magas életminőséget jelentene: egészen más egy
saját tulajdonú, hazai, vidéki házból reggel őzeket nézni az ablakból, mint egy londoni bérlakásból a pakisztáni szomszéd házának tűzfalát látni. Egészen más minőségi, ellenőrzött élelmiszert az asztalra tenni, mint a hipermarketek polcairól levenni a sokszor génmódosított, agyonvegyszerezett vagy éppen antibiotikummal teletömött, silány minőségű árut.
A Mi Hazánk Mozgalom gazdasági programjának másik húzóágazata, a szinte tökéletes közbiztonságra és hazánk épített és természeti kincseire épülő turizmus lenne. Olyan világszínvonalú turisztikai desztinációk országává akarjuk tenni Magyarországot, amely nem csupán a világ minden tájáról vonzaná a turistákat
– rengeteg munkahelyet és bevételi forrást teremtve –, de egy rendkívül élhető, bámulatra méltó, csodálatos országgá válna a már jelenleg is gyönyörű hazánk. A tájaink, környezetünk értékeinek megőrzése mellett a látnivalók és az infrastruktúra
gyors és jelentős fejlesztésével rendkívül vonzóvá tennénk Magyarországot. Olyan
szép, biztonságos, élhető országgá, ahol mindenki szeretne élni.
A Virradat Programot ráadásul a Mi Hazánk már a gyakorlatban is elkezdte megvalósítani ott, ahol a Mi Hazánk a választópolgároknak köszönhetően jelenleg is
kormányoz: Ásotthalmon. A településen, ahol a Mi Hazánk elnöke, miniszterelnök-jelöltje, Toroczkai László a polgármester, a pártunk elkezdte végrehajtani a
Virradat Programot. Ezzel a történelem folyamán az első olyan politikai erő vagyunk, amely már a választások előtt elkezdte valóra váltani a programját. Nem
azt ígérjük tehát, hogy ha ránk szavaznak, akkor elkezdünk foglalkozni az ígéreteinkkel, hanem máris hozzákezdtünk a megvalósításhoz. Óriási ellenszélben, számos kisebb pályázati forrásból, közvetlen, határon átnyúló, települések közötti
uniós pályázatokból, valamint önerőből, sőt adományokból kezdtük megvalósítani a Virradat Programot. A választások után már csak 699 élelmiszeripari üzemet kell megépíteni a programunkban szereplő 700 üzem közül, hiszen az elsőt
2021 év végén már át is adta Toroczkai László, a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje Ásotthalmon. A különleges, batátachipset előállító üzem csomagolórészleggel és hűtő-tároló csarnokkal is ki van egészítve. Az üzemben nem csupán édesburgonyát, hanem szinte bármilyen zöldséget, gyümölcsöt fel tudnak dolgozni
a jövőben. Így nem csupán új munkahelyeket hoztunk létre, de biztosítjuk a környékbeli gazdáknak a terményeik felvásárlását is korrekt áron. Az üzem mellett
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az önkormányzat is gazdálkodik hat hektáron, alapanyagot szolgáltatva az élelmiszeripari üzemnek. Mindemellett egy kézműves pékség is megnyitotta kapuit a településen.
A Virradat Programnak megfelelően komoly turisztikai beruházások kezdődtek a Mi
Hazánk által vezetett Ásotthalmon. Országosan, de nemzetközi kitekintésben is páratlan, tematikus élménypark építése indult meg, amely a helyi történelmi legendáknak, az egykori Szeged-Átokháza, a bűbáj földje fura alakjainak állít emléket:
az egykor ebben a tanyavilágban élő Rózsa Sándornak, Pipás Pistának és a boszorkányoknak. Kevesen tudják ugyanis, hogy ezen a szegedi tájon volt Kelet-KözépEurópa legtöbb boszorkánypere is. A turisztikai élményparkban eddig a minimozit,
panoptikumot, múzeumot egyesítő Rózsa Sándor-élményház, egy vendégház, a helyi állatokat bemutató állatsimogató, valamint a Tömörkény-ház épült meg. Ez utóbbi teljesen egyedülálló, hiszen a pár éve felfedezett ősi kúriát 40 kilométerről hozták, és tégláról téglára újjáépítették, így a felújított skanzen jellegű épület tökéletesen mutatja a híres író családi kúriáját. A ház borospincéje pedig pontosan olyan,
mint Rózsa Sándor idejében, amikor a betyárvezér ott mulatott Tömörkény István
novellája szerint. A pincében – az országban egyedülállóan – tökéletes időutazásban lehet része a látogatónak, mert 19. századi viseletben szolgálják fel a 150 évvel ezelőtti szakácskönyvek receptjei szerint kizárólag helyi alapanyagokból készített ételeket. A kenyér is a helyi kézműves pékségből érkezik, természetesen hagyományosan elkészítve, adalékanyag-mentesen. Az itallapon nincs kóla, helyette van
málnaszörp és bor. Ilyen étterem nem működik máshol Magyarországon. Jelenleg
a turisztikai élményparkot bővítve egy hatalmas elvarázsolt kastély tervezése zajlik, amely a boszorkánypereknek állít emléket, de a család minden tagja megtalálja majd a számára legérdekesebb, legszórakoztatóbb elfoglaltságot a magas
Csipkerózsika-toronnyal ellátott kastélyban.
A turisztikai tematikus élménypark építésével párhuzamosan a helyi, illetve délvidéki ízeket bemutató étterem épült, és már zajlik a strandfürdő felújítása is. S ahogy a
Virradat Programban is írtuk, a turisztika csak akkor lehet az egyik húzóágazat, ha az
attrakciók és a közbiztonság mellett az infrastruktúrát is fejlesztjük. Ennek megfelelően Ásotthalmon új burkolatot kaptak a főutak, új járda épül, és szinte mindenhol
kerékpárút létesült, eddig összesen több mint 20 kilométer hosszúságban. Sőt, kerékpárúttal kötöttük össze Ásotthalmot a trianoni határ túloldalán lévő Szabadkával,
így a turisták az ásotthalmi határátkelőn keresztül felfedezhetik a mai Szerbiához
került gyönyörű területeket is: Ásotthalomról kerékpárút visz az egykori Magyar
Királyság egyik legnépszerűbb fürdőhelyére, a gyönyörű Palicsi-tóhoz és a szeceszszió fővárosába, Szabadkára.
A Mi Hazánk által vezetett Ásotthalomhoz hasonlóan innovációval az egész országban – a mezőgazdaságra épülő élelmiszeriparra és a turizmusra alapozva – gyors
eredményeket érhetnénk el. Egyfajta motorként indíthatnánk be a nemzetgazdaságot, hogy aztán más ágazatok is fejlődni tudjanak, az állami bevételeknek köszönhetően pedig az adók fokozatosan csökkenhessenek, ezzel tovább pörgetve a gazdaságot, tovább segítve más ágazatok fejlődését is.
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Csak a Mi Hazánk Mozgalomnak van olyan konkrét intézkedési tervet tartalmazó,
jelentős állami beavatkozással is járó, de éppen emiatt gyors eredményeket hozó,
már a gyakorlatban is kipróbált és elindított programja, amely garantálhatná azt,
hogy egy szebb jövőt kínálva itthon tartaná a magyarokat, sőt a külföldre kényszerült több százezer honﬁtársunk is hazatérhetne.

Elszámoltatás és korrupció
Az ipar és a mezőgazdaság leépítése, a nemzeti vagyon kiárusítása és a magyar vállalkozások helyett a multik támogatása mellett a korrupció is rendszerszintű lett, ráadásul a mai közvélekedéssel szemben nem csupán az elmúlt évtizedben, hanem már az
úgynevezett rendszerváltástól kezdődően. Először a balliberális oldal építette fel a
maga mélyállamát mafﬁamódszerekkel a kilencvenes években. Nekik könnyű volt, hiszen a kommunista állampártból sarjadtak ki, így tulajdonképpen 1990 után csupán
átmentették maguknak, saját zsebeikbe a nemzeti, állami vagyont. Maga Gyurcsány
Ferenc is így lett egykori csóró KISZ-titkárból az ezredfordulóra Magyarország
50. leggazdagabb embere, vidéki szegénylegényből milliárdos. Jellemző, hogy
Magyarország európai uniós történetének legnagyobb korrupciós ügye a 4-es metró
beruházása volt, amely a balliberális kormányokhoz kötődik. Az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) 167 milliárd forintos csalást és korrupciót tárt fel a 2004-ben induló, s
végül csak 2014-ben befejeződő metróberuházással kapcsolatban.
A Fidesz később tulajdonképpen lemásolta a balliberális mélyállam korrupt módszereit, a kommunistákból balliberális kapitalistákká vedlett politikusok és holdudvaruk erkölcstelen, bűnös tevékenységét. Bármilyen furcsa, de a Fidesz számára a
rendszerszintű korrupciót tekintve a balliberálisok követendő példaképnek számítottak. Amennyiben nehéz lenne elképzelni a két oldal közötti átjárást, elég egy,
mindennek a jelképévé váló, a Kádár-rendszerben még a KISZ, majd az MSZMP felső köreihez tartozó emberre, Csintalan Sándorra gondolni, aki a rablóprivatizáció
ikonikus alakja volt, s miközben a kilencvenes évek mafﬁózóival barátkozott, egyúttal az MSZP alelnöke lett. Ugyanez a Csintalan Sándor később a Fidesz vezetőihez,
különösen a párt gazdasági háttéremberéhez, az időközben szintén dúsgazdag milliárdossá váló Simicska Lajoshoz került nagyon közel, olyannyira, hogy 2007-ben be
is lépett a Fideszbe.
Bár Orbán Viktorék már 1998 és 2002 között is próbálkoztak, de az igazi rendszerszintű korrupcióra épülő, saját mélyállamukat 2010 után építették ki. A Fidesz mindezt meg is ideologizálta a saját hívei, szavazói számára: a balliberális nemzetközi tőkével szemben kell felépíteni a magyar nemzeti nagytőkéseket, akik majd önzetlenül segíteni fognak a független Magyarországot megteremteni. Csakhogy néhány
év múlva kiderült, hogy Mészáros Lőrinc, Andy Vajna és a többiek nem Széchenyi
grófok. Nem a magánvagyonukból áldoznak egyre többet a köz javára, hanem éppen fordítva: a közösség, a nemzet pénzéből költenek egyre többet egy szűk réteg
luxuséletére, urizálására. Ráadásul egyre nehezebb a tisztességes, nemzeti érzelmű

15

Fidesz-szavazókkal elhitetni, hogy a nemzetközi karvalytőke ellen harcolnak az új
oligarchák, akik egyre többször vetik ki a hálójukat arra a kevés magyar cégre, amelyek saját erejükből, szorgalmuk és tehetségük okán emelkedtek ki, s lehetnének
a magyar nemzetgazdaság zászlóshajói. A sokszor ﬁnomabb vagy durvább eszközökkel megzsarolt, végül bekebelezett hazai vállalkozókat látva nyilvánvalóvá válik,
hogy itt nem szabadságharc, hanem egy mafﬁahálózatként működő, átláthatatlan
céghálóra épülő polip született, amelynek fő célja a saját zsebek megtömése, az elvált luxusfeleségek, barátok, rokonok kistafírozása, mellékesen pedig a saját hatalmuk megőrzése érdekében kiépített médiabirodalom ﬁnanszírozása.
Ez a polip pedig egyre átlátszóbb és egyre pofátlanabb. Csak egy jellemző adat
az ezernyi hasonló beruházás közül: Bécsben főpályaudvart is építettek annyiból, mint amennyiért Budapesten Mészáros Lőrinc hét kilométer vasutat fejleszt. A
Fidesz-közeli oligarcha érdekeltségébe tartozó V-Híd Építő Zrt. közel 338 milliárdért
nyerte el a Kelenföld és Ferencváros pályaudvar közötti vasúti vágányok bővítését.
Szakértők szerint egy ilyen munka ára legfeljebb 30-50 milliárd forint lehet. Így korrupciós rekord, hogy Mészáros Lőrinc a 4-es metrónál is drágábban építhet hét kilométer vasutat.
A Fidesz és a balliberális oldal oligarchái időközben termőföldekből is bevásároltak, és nagyobb földesurakká váltak, mint az egykori bárók, hercegek. A balliberális
Leisztinger Tamás már nagyobb úr Csongrádban, mint anno a Károlyi család volt,
Mészáros Lőrinc pedig lehagyta Alcsút hajdani urát, Habsburg Józsefet. S ha már itt
tartunk, jegyezzük meg, hogy a Horthy-korszak leggazdagabb magyarjának, Károlyi
László grófnak a vagyona mai árfolyamon az ún. Big Mac-árindex számítás alapján
8,35 milliárd forintnak felel meg. Kétszer ennyi jön ki a Darnyi-féle számítással: 16,6
milliárd forint. A második helyezett Festetics Sándor gróf vagyona 7,45 milliárd, illetve 14,8 milliárd forintnak, Habsburg József főhercegé pedig 5,7 milliárd, külföldi árfolyamvesztéssel korrigálva (Darnyi-módszer) 11,4 milliárd forintnak felel meg.
A Horthy-korszakban az első tíz leggazdagabb magyar főnemes és nábob összesített vagyona a két módszer szerint, mai árfolyamon: 42,6 milliárd, illetve 94 milliárd
forint. Mészáros Lőrincnek ugyanakkor a Forbes számításai szerint 479, 4 milliárd
forint a vagyona. Ez pedig azt jelenti, hogy Mészáros Lőrincnek ma már sokkal nagyobb a vagyona, mint a Horthy-korszak leggazdagabbjaié volt együttvéve.
A magyarok millióinak igazi átverése pedig az, hogy miközben a Fidesz és a
balliberális oldal között verbálisan késre menő viták zajlanak, a háttérben vidáman üzletelnek egymással. Mészáros Lőrinc például attól a balliberális oligarchától,
Leisztinger Tamástól vásárolta meg a szegedi Napfényfürdő Aquapolis tulajdonjogát, aki a helyi balliberális városvezetés segítségével jutott hozzá ﬁllérekért az egykor a magyar állam pénzén épített fürdőhöz, a százmilliókat érő, gyógyvizes kutakkal együtt.
Sőt, Leisztinger Tamás, akinek az exélettársa Tüttő Kata, aki 2019 óta Budapest egyesült balliberálisainak főpolgármester-helyettese, nemrég a Rogán Antal háttérem-
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beréhez, Kertész Balázshoz közel álló céggel alapított közös vállalkozást, és jutott
hozzá értékes belvárosi ingatlanhoz.
Ennél is látványosabb a két pólus közötti gazdasági együttműködés, ha a Strabag
és Mészáros Lőrincék közös üzleteit nézzük. Az ausztriai, bécsi székhelyű építőipari multinacionális óriáscég Európa egyik legnagyobb ilyen vállalata, és egyértelműen a nemzetközi balliberális oldalhoz kötődik. Ez olyannyira igaz, hogy a Strabag vezetője nem más, mint Alfred Gusenbauer, a balliberális Osztrák Szociáldemokrata
Párt korábbi elnöke. Ennek megfelelően a Strabag a 2010 előtti magyarországi
balliberális kormányok kiemelt kegyeltje volt. Ez azonban nem zavarta a ﬁdeszes oligarchákat, akik számos projektben dolgoznak együtt a Strabaggal és annak Belfry
nevű fedőcégével. Konzorciumi partnerei, alvállalkozói egymásnak a több százmilliárdos állami közbeszerzések során, sőt a Belfrynek közös cége is van a horvátországi Eszéken Mészáros Lőrinc szoros üzlettársának, Szíjj Lászlónak a tulajdonában álló
Duna Aszfalttal.
Számos további példán keresztül lehetne még bemutatni, hogyan ér össze az immáron határokon is átnyúló Fidesz mélyállama a nemzetközi balliberális mélyállammal, de most talán ennyi konkrét példa is elég lesz bizonyítékként.
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot, és elszámoltatná
az összes eddigi kormányt, legyen szó akár a Fideszhez, akár a balliberálisokhoz
kötődő kabinetről. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő, amely létrehozná a független Magyar Korrupcióellenes Ügyészséget a politikusbűnözés visszaszorítása
érdekében. A Fidesz szerint ugyanis rendben van a jelenlegi helyzet, amikor egy
volt ﬁdeszes politikus, Polt Péter a főügyész, a globalista-balliberális oldal pedig
az idegen politikai körök és pénzemberek által irányított Európai Ügyészséget hívná be Magyarországra. Ezzel szemben a Magyar Korrupcióellenes Ügyészséget
egy olyan grémium vezetné, amelyben a mindenkori kormányoldal és az ellenzék, valamint parlamenten kívüli társadalmi szervezetek által paritásos alapon delegált ügyészek ülnének, akik egyenként is bármelyik – kormánypárti vagy ellenzéki – politikus ellen indíthatnának eljárásokat.
A Fidesszel és a balliberális-globalista tömbbel szemben a Mi Hazánknak nincs,
és nem is lesz oligarchája.

A nemzeti büszkeség szisztematikus
leépítése után…
Nemzeti öntudat és büszkeség nélkül egyetlen ország sem lehet sikeres. Ott, ahol az
emberek nem szeretnek élni, ahonnan ki akarnak vándorolni, ott kevesebb gyermek
születik, alacsony az adózási kedv, rosszabbak a gazdasági mutatók. Ebből a szempontból Magyarországon már a kommunista diktatúrák idején igaz volt az állítás,
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hogy nekünk kommunistából is a legrosszabb jutott. A Tanácsköztársaság, majd a
Rákosi-rendszer szó szerint tűzzel-vassal, nemcsak szellemi, hanem ﬁzikai értelemben is irtotta az akkoriban még kifejezetten erős magyar nemzeti öntudatot, büszkeséget, így a Kádár-féle konszolidáció idején már nem kellett annyira látványos és
erőszakos módszereket alkalmazni, de azért alapjaiban ugyanúgy folytatódott az internacionalista agymosás, a magyar nemzeti érzés, az azonosságtudat és büszkeség leépítése. Miközben a környező kommunista diktatúrákban – Jugoszláviában,
Csehszlovákiában, Romániában vagy éppen Lengyelországban – nem fojtották
el, sőt időnként kifejezetten táplálták a hagyományokra épülő nemzeti öntudatot,
Magyarországon mindezt olyan sikerrel pusztították, hogy az úgynevezett rendszerváltás idejére a magyar lakosság többsége például már azt sem tudta, mi az
a trianoni békediktátum, Szabadkát csak Suboticaként, Pozsonyt Bratislavaként,
Nagyváradot csak Oradeaként láthatta a térképeken.
Ennek a többi kommunista diktatúra közül is kiemelkedő, kitartó, tendenciózus
internacionalista, huszadik századi átalakításnak, agymosásnak a fő oka, hogy a
Tanácsköztársaság és a Rákosi-rendszer vezetőinek túlnyomó többsége olyan zsidó származású ember volt, akik nem hagyományos magyar nevelést kaptak, s
mindez számukra a magyarságot idegenné tette, ők maguk pedig frusztrálttá váltak. S bár Kádár Jánosra ez már nem volt igaz, valójában a Kádár-rendszer kulturális életének mindenható irányítói – Aczél György vagy éppen Erdős Péter – továbbra is a zsidók maradtak.
Az úgynevezett rendszerváltás után lett volna ugyan lehetőség arra, hogy az évtizedeken át tartó, szisztematikus pusztítás által okozott károkat helyrehozzák, de az
Antall-kormány hatalmas hibákat, sőt bűnöket követett el, amelyeket a saját pártjából, az MDF-ből is érkező kritikus hangokra reagálva ennyivel intézett el Antall
József: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
Kétségtelen, hogy ebben a mondatában komoly igazság van, a rendszerváltás
azért nem lett valódi rendszerváltás, mert nem forradalommal, hanem békés megegyezéssel, valójában hatalomátmentéssel intézték el az Ellenzéki Kerekasztal
és az állampárt vezetői. Ugyanakkor ez sem ad felmentést Antall Józsefnek arra,
hogy miért kellett például olyan hazaárulást elkövetni, mint az ukrán–magyar alapszerződés, amely során az akkori magyar kormány örökre lemondott Kárpátaljáról,
ez a szövegben szó szerint így szerepel: „A felek tiszteletben tartják egymás területi épségét, és kijelentik, hogy egymással szemben nincs és nem is lesz területi
követelésük.”
Az teszi történelmi léptékkel mérve is különösen súlyossá és bűnössé Antall
József tettét, hogy ezt az alapszerződést akkor írta alá sietve Kijevben, amikor a
Szovjetunióból kiváló, független Ukrajna még éppen születőben volt, gyenge, bizonytalan lábakon állt, és a határai sem voltak egyértelműek. Miközben az Ukrajnától
függetlenedő Krím máris jelezte, hogy nem fogadja el a kijevi központi irányítást, és
bejelentette, hogy egyelőre az új államon belül, de mégis önálló köztársasággá alakul. Mindössze hat nappal a hazaáruló alapszerződés előtt, 1991. december elsején
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Kárpátalján is népszavazást tartottak a terület jövőjéről. A kárpátaljaiak – a Krím félsziget lakosságához hasonlóan – 78 százaléka a Kijevtől független régió létrehozására szavazott. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a magyarok, de a kárpátaljai ruszinok, sőt ukránok többsége is önállósodni akart. A népszavazás során Kárpátalján
belül a beregszászi magyar autonóm terület létrehozására pedig a helyi lakosság
81,4 százaléka szavazott. Ehhez képest az Antall-kormány mindössze néhány hónappal Ukrajna függetlenségének kikiáltása után, és csupán hat nappal a kárpátaljai népszavazást követően Kijevbe sietett örökre lemondani a történelmi magyar területekről.
Ilyen égbekiáltó hazaárulások mellett nem meglepő, hogy a történelem legigazságtalanabb békeszerződéséről, Trianonról szólni sem mertek a gyáva, megalkuvó magyarországi kormányok, amelyek egyszer sem fordultak az ENSZ-hez, annak ellenére, hogy a békeszerződést már a megszületésének pillanatában megszegték az aláírók. A diktátum pedig egyértelműen fogalmaz: minden ilyen esetben az Egyesült
Nemzetek Szervezetéhez (ENSZ), illetve 1945 előtt annak jogelődjéhez, a Nemzetek
Szövetségéhez lehet fordulni, kérve a szerződés felülvizsgálatát.
A pufajkás Horn Gyula, aki még 1991-ben az ukrán–magyar alapszerződés aláírásakor – a Kárpátaljáról való lemondás miatt – hazaárulást kiáltott, kormányra kerülve a
románokkal kötött hasonló alapszerződést, és még az Antall-kormánynál is sokkal
súlyosabb magyarellenes politikát folytatott. Esetében az MSZP-vel és az SZDSZszel a háta mögött ez természetesen nem számított meglepetésnek.
Külsőségekben az Orbán-kormányok hoztak változást, de az igazság az, hogy
ténylegesen nagyon keveset tettek a magyar nemzeti öntudat megerősítésének
érdekében. Miközben a magyar állam utoljára 1968-ban, még az internacionalista diktatúra idején tudott olyan történelmi ﬁlmet – az Egri csillagokat – alkotni, amely az egész magyarságra kollektíven tudott hatni, s ezáltal a nemzeti azonosságtudatot erősíteni, a Fidesz-kormány az elmúlt évtizedben is csupán a Saul
ﬁával tudott olyan ﬁlmet felmutatni, amelyet Magyarország lakosságának többségéhez eljuttattak. Ezzel pedig inkább a nemzeti bűntudatot erősítették, nem a
nemzeti öntudatot.
A liberálisból nemzetivé változott Fidesz esetében egyébként is jellemző, hogy
időnként elefántként viselkednek a porcelánboltban, amikor nemzeti kérdésekhez nyúlnak. Olyan ez, mint amikor 2000-ben nagyon helyesen a Szent Koronát
átszállították a Magyar Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe, ám a kupolateremben kialakított különleges vitrinbe koronagondnokként Habony Árpád helyezte
el a szent ereklyét. Hasonló lépés volt, amikor a dohányboltokat piros-fehér-zöld
színbe öltöztetve, nemzetinek nevezték el, így létrehozva a köznyelvben a nemzeti traﬁk szóösszetételt. Az ilyen lépésekkel a Fidesz kifejezetten kontraproduktív
hatást ér el, az urizáló, rongyrázó uram-bátyám rendszert nemzeti színekbe öltöztetve inkább taszítja a magyarokat, nem erősíti, hanem inkább gyengíti a nemzeti öntudatot.
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A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely állami szerepvállalással olyan ﬁlmeket készítene, amelyek a magyar történelem dicsőséges eseményeit dolgoznák fel, hogy
a legﬁatalabbaktól az idősebbekig minden korosztály esetében erősítse a nemzeti öntudatot, a magyar büszkeséget. Ugyancsak a Mi Hazánk az egyetlen párt,
amely minden magyar gyermeket újra nemzeti gyermekmozgalomba tömörítene a hazaﬁas nevelés érdekében, megelőzve azt az időszakot, amikor már az
okostelefonokon, a közösségi hálókon keresztül a globalista irányítók nevelik a tizenéveseket. A nemzeti gyermekmozgalomnak köszönhetően nem csupán életre szóló, hagyományos (tehát nem virtuális), boldog közösségi élményekkel gazdagítanánk a felnövekvő új nemzedékeket, de a gyermekek egészséges ﬁzikai
és szellemi nevelése is biztosított lenne, ahogy a nemzeti öntudat kialakítása is.
Programunk biztosítja, hogy mire a gyermekek ﬁatalokká válva találkoznának az
egyre inkább elkerülhetetlenné váló romboló propagandával, agymosással, addigra már a szükséges szellemi immunitással fognak rendelkezni.

Népesedési katasztrófahelyzet
Amennyiben a nemzetgazdaság tönkretétele, a nemzeti vagyon kiárusítása miatt a
gazdasági mutatók is rosszak, alacsonyak a bérek, és még a hazaﬁas érzések sem
erősek, akkor sajnos érthető, ha magyarok százezrei kivándorolnak, és nem születik elég gyermek. Márpedig a népesedésnél fontosabb sorskérdés nem létezik. Ha
ugyanis lecseréljük a magyar lakosságot más etnikumúakra, akkor ez a föld már sohasem lesz Magyarország. Támogatunk ezért minden hasznos és értelmes családpolitikai intézkedést, és elsőként szálltunk szembe a migrációval a déli határon. Ám
miközben a Fidesz-kormány évek óta azzal kampányol, hogy megállítják a migrációt, valójában ugyanez a kormány migránsok ezreit hívja be évente a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjprogrammal, amelyre évente több mint 30 milliárd forintot
költ a magyar adóﬁzetők pénzéből. Ki kell mondanunk, hogy Magyarországot a tömeges migrációtól – a jelenlegi jogszabályokkal – nem a kormány, hanem az alacsony bérek, ﬁzetések védik meg.
Ráadásul, ha egyetlen bevándorló sem érkezne Magyarországra, a jelenlegi demográﬁai folyamatokat nézve akkor is kijelenthetjük, hogy a fogyatkozó magyarsággal szemben évtizedek óta népességrobbanást produkáló cigányság 2040 és 2060
között többségbe kerülhet. Attól a pillanattól fogva pedig a szülőföldünk már nem
Magyarország, hanem cigányország lenne. Ez ellen a fenyegető népesedési tendencia és a felelőtlen cigánynépesség-robbanás ellen pedig semmit sem tettek a
Fidesz- vagy a balliberális kormányok. Sőt, felelős családtervezés és integráció helyett az intézkedéseikkel kifejezetten támogatták a megélhetési „gyermekgyártást”,
mert könnyen megvásárolható szavazatokat láttak és látnak a cigányságban. Az már
ezeket a politikai pártokat sohasem érdekelte, hogy az így megszülető és az utcán
felnövő gyermekekből nem a társadalom hasznos tagjai, hanem drogfüggők, bűnözők válnak.
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Ez ellen, a Magyarországra nézve életveszélyes, akár újabb Trianont hozó folyamattal szemben a történelem során először a Mi Hazánk Mozgalom fogalmazott
meg olyan programot, amely a káros demográﬁai folyamatot kezelni tudná, létrehozva a Családtervezési Hatóságot, amely elősorban a még mindig a saját, az
északi civilizáció kultúrájától merőben eltérő értékrendje szerint működő, zárt
szubkultúrát jelentő cigánytelepeken tevékenykedne.

A legfontosabb hatalmi ág: a média
A médiát a negyedik hatalmi ágnak tekintik már a huszadik század óta, de a jelentősége fokozatosan növekedett, és a század végére már egyértelműen a legerősebb
hatalmi ággá vált. A közösségi média a megjelenésével gyakorlatilag ma már mindent ural, az élet valamennyi területén szinte megkerülhetetlen, még a hagyományos titkosszolgálati funkciók egy részét is átvette.
Magyarországon sohasem lehetett volna úgy elsikkasztani a rendszerváltást, ahogy
az megtörtént. A bátornak semmiképpen sem nevezhető Antall-kormány – alkalmatlansága mellett – elsősorban azért félt komolyabb, rendszerszintű átalakításokat és
személycseréket végrehajtani a sok évtizedes, bebetonozott kommunista diktatúra után, mert a média az előző rendszer kezében maradt. Enélkül a propagandagépezet nélkül minden bizonnyal nem térhetett volna vissza a hatalomba az MSZMP
utódpártja, az MSZP, kiegészülve minden idők legvisszataszítóbb magyarellenes
pártjával, az SZDSZ-szel. Az 1990 után kitört médiaháború, amely tulajdonképpen a
mai napig tart, azzal indult, hogy az új parlament több módosítással hatályban tartott egy 1974-es kormányhatározatot a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról,
de médiatörvényt nem tudott alkotni, mert ahhoz kétharmados többség kellett
volna. Az Antall-kormánynak pedig egyrészt nem volt kétharmada, másrészt nem
volt kellőképpen kreatív és bátor ahhoz, hogy más utakat válasszon a nemzetellenes propagandisták eltávolítására. Így aztán a médiatörvényt a parlament végül a
második ciklusban, 1995 végén, már az MSZP–SZDSZ uralkodása idején fogadta el.
Mindezek után nem csoda, hogy a Bánó András-féle médiapribékek még 2006-ban
is a helyükön voltak, és ugyanúgy végezhették magyarellenes tevékenységüket,
mint 1990 előtt.
Ez a médiauralom nem csupán az internacionalista kommunistákból időközben kozmopolita liberálissá vedlett politikai rendszert tartotta hatalmon, hanem hűen szolgálta Magyarország kiárusítását is. A mindent letaroló multik óriási pénzekkel támogatták és támogatják ezt a médiát, nagyrészt hirdetések formájában, s az 1997-től
elinduló kereskedelmi televíziózás még jobban felpörgette ennek a médiahálózatnak a ﬁnanszírozását. Nem csupán arról van szó tehát, hogy ez a médiapolip a magyar nemzeti azonosságtudat elfojtásában vett részt, hanem hogy nélküle a magyar
nemzetgazdaság szinte teljes felszámolása sem sikerülhetett volna.
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A 2006-os tévéostrom első számú oka éppen ez a – fentiekben vázolt – meghiúsult
rendszerváltás volt. Bár a média a legfontosabb hatalmi ággá csak a 20. században vált, de már a 19. században is meghatározó szerepe volt. Valódi forradalom
azóta már nem is lehet az aktuális, uralkodó kommunikációs eszköz elfoglalása nélkül. 1848-ban ez a nyomtatott sajtó volt, ezért – nem meglepő módon – a forradalmárok a Landerer-nyomdát foglalták el, míg 1956-ban a propaganda legfontosabb
kommunikációs eszköze a rádió volt, ezért a nép természetesen a Magyar Rádió
épületét ostromolta meg. 2006-ban már nem a rádió, hanem a televízió számított az
első számú médiának, így a közszolgálati Magyar Televízió székházának elfoglalása
magától értetődő volt.
2021-ben azonban már vitathatatlanul a világháló, a közösségi média döntheti el a
választásokat. Miközben 2005–2008-tól kezdődően mindenki a szólásszabadság diadalaként ünnepelte az internetes közösségi hálót, az elmúlt években már világossá
vált, hogy az újfajta média mégsem hozta el az évszázadok, évezredek óta várt teljes szólásszabadságot és sajtószabadságot. Sőt, egyre durvul a cenzúra, ám a világot uraló szűk pénzügyi elit számára nem csupán a közösségi média ellenőrzésére
és cenzúrájára nyílt lehetőség, hanem a közösségi hálón keresztül egyfajta magántitkosszolgálatot működtetve minden felhasználó élete nyitott könyvvé válik. Nincs
többé magánélet, a „nagy testvér” a felhasználók minden lépését látja, tudja, hogy
ki merre jár, kivel mit beszél, mire vágyik, miről álmodik. Ráadásul ma már a kormányzattól kezdve az iskolákig, óvodákig vagy a rendőrségig szinte minden intézmény a globalista közösségi hálón keresztül tájékoztat, kommunikál, így tulajdonképpen mindenkit a globalista „social media” használatára kényszerítenek.
Ma egy forradalmi program, rendszerváltozás nem történhet meg a közösségi média szabályozása nélkül. Nem képzelhető el szabad, független Magyarország úgy,
hogy egy külföldi székhelyű, felfoghatatlanul gazdag globalista kör szinte minden
magyar ember gondolatát látja, befolyásolja, algoritmusaival irányítja a tömegeket,
választásokat dönthet el.
A Mi Hazánk Mozgalom célja tehát egy olyan szabályozás elkészíte, amely a közösségi média tulajdonosait arra kötelezi, hogy Magyarországon is hozzanak létre telephelyet, láthatóak és elérhetőek legyenek a felhasználók számára, a magyar
jog szerint is számonkérhetőek legyenek, a magyar állampolgárok adatait csak
magyarországi szervereken tárolják, homályos „közösségi alapelvek, irányelvek”,
valamint azonnali, indoklás nélküli tiltások, törlések helyett átlátható, igazságos és
a fokozatosság elvét követő szabályozást készítsenek. Mindezek mellett szükség
lenne olyan új, magyar alapítású, de nemzetközi térbe is kilépő közösségi médiára, amely nem alkalmaz kettős mércét, amely nem erőlteti rá a deviáns propagandát, a kultúrmarxista, fehérellenes, keresztényellenes, családellenes világképet a
felhasználókra.
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Legyen vége a véleményterrornak!
Magyország függetlenségét addig nem lehet visszaszerezni, amíg nem szüntetjük
meg azt a véleményterrort, amely ma is gúzsba köti a nemzetet. 2006-ban a Magyar
Televízió székházát is azért foglalták el szimbolikusan a tüntető hazaﬁak, mert a közmédia hazudott, és az éppen regnáló hatalmat szolgálta ki. A helyzet ma is így van:
a közmédia ma is a kormánypártok érdekeit szolgálja ki, és nem nagyon közölhetnek olyan hírt vagy véleményt, amely kritikus vagy ellentétes a kormány álláspontjával vagy érdekével.
Rendkívül fontos, hogy a közmédiának az egész országot, az egész nemzetet kellene szolgálnia, ezért új médiatörvényre van szükség, amely kimondja, hogy a média
önálló hatalmi ág, ezért nem lehet médium külföldi kézben, valamint amely biztosítja, hogy a közpénzből támogatott közmédia nem szolgálhatja kizárólag az aktuális
kormány érdekeit.
Ugyanakkor manapság a legnagyobb problémát nem a közmédia és a köztelevízió jelenti, annak jelentősége ugyanis mára már csökkent, egyre kevesebben néznek televíziót, hallgatnak rádiót. Az uralkodó médiaforma a közösségi média lett,
amely választásokat képes eldönteni, immáron nem csak az USA-ban, hanem akár
Magyarországon is. Ennek ellenére a közösségi médiát minden esetben olyan
globalista óriáscégek irányítják külföldről, amelyek a magyar fogyasztók, felhasználók, sőt jellemzően a magyar hatóságok, bíróságok számára is elérhetetlenek, érinthetetlenek. Így aztán ezek a globalista, nemzetellenes dollármilliárdosok dönthetik
el, hogy kit és milyen véleményeket cenzúráznak.

Facebook-törvényt!
Ma Magyarországon 6-7 millió Facebook-felhasználó van, azaz szinte a teljes lakosság a Facebookon tájékozódik, és ha egyébként nem akar megismerni egy konkrét politikai véleményt, azt még akkor is az arcába tolják. De a Facebookon keresztül kommunikál velünk a kormányzat, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a gyermekeink tanárai, az óvónő ide küldi el az óvodai képeket, és még sorolhatnánk.
A Facebookot tehát az sem nagyon tudja kikerülni, aki szeretné. Mindeközben
megy a cenzúra, az agymosás észrevétlenül, sokszor már öncenzúrát gyakorlunk.
Az is egyértelmű, hogy a Facebook elsősorban a keresztény, nemzeti, jobboldali,
globalizációellenes, család- és hagyománypárti véleményeket cenzúrázza, nemcsak
Magyarországon, hanem világszerte. De ez nem meglepő, hiszen a Facebook első
számú ura, Mark Zuckerberg balliberális politikusokat bízott meg Európában is azzal, hogy ezt a véleményterrort megvalósítsák. Például az európai politikai cenzúra
fölött őrködő igazgató az a Richard Allen, aki a brit Felsőház parlamenti képviselője, és egyébként a Liberális Demokrata Párt tagja volt. Ugyanígy a most felállított világbíróság tagjai is szinte kivétel nélkül balliberálisok, globalisták. Az egyik vezetője az a volt dán miniszterelnök, Helle Thorning-Schmidt, aki a balliberális szociáldemokraták tagja az EU-ban. Magyar tagja pedig ennek a világbíróságnak az a Sajó
András, aki a Soros-egyetem alapító dékánja.
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Magyar közösségi hálózatot!
A véleményterror és globalista agymosás megállítása érdekében tehát üdvös lenne
egy magyar közösségi hálózat létrehozása, amely mentes a világot uraló, nemzetközi pénzügyi körök befolyásától, de ugyanúgy nem tud rá hatni a magyar kormány
sem. Emellett az is fontos, hogy az új médiatörvény tiltsa a politikai vélemények törlését, cenzúrázását, tiltását, és kizárólag azokat a tartalmakat lehessen törölni, amelyek az adott ország törvényeibe ütköznek.

Kiegyensúlyozott tájékoztatást!
A Mi Hazánk kiáll a szólás- és gondolatszabadság mellett, szükségesnek tartja a kiegyensúlyozottság megteremtését mind az írott, mind az elektronikus sajtóban.
Elutasítja a neoliberális kánon által nemkívánatosnak nyilvánított nézetek üldözését,
az elhallgattatására irányuló szándékokat.

Határozott nem a megﬁgyelésekre!
A Mi Hazánk álláspontja szerint az egyes emberek digitalizálása, mozgásuk, szokásaik, elektronikus ellenőrzésük folyamatos lehetőségének megteremtése az egyéni
szabadságjogok végzetes és visszafordíthatatlan sérelméhez vezet.

Harc az új Covid-világrend ellen
A világot uraló néhány ezer multinacionális, globális óriásvállalat (amelyekhez szövevényes céghálózatokon keresztül sok tízezer, százezer cég tartozik) és a velük öszszefonódott bankárdinasztiák felbecsülhetetlen vagyon felett rendelkeznek, a kormányok a tenyerükből esznek, a valódi irányítást a politikusok helyett a legtöbb
esetben ők tartják a kezükben. Ezek, a Bilderberg-csoporthoz hasonló, a nyilvánosságot kerülő szervezetekben tömörülő globális cégek és bankárok hozták létre a
Világgazdasági Fórumot, amelynek elnöke, Klaus Schwab 2020 júniusában a koronavírusra hivatkozva meghirdette a „Great Resetet”, magyarul a nagy újraindítást,
amely valójában egy új világrend kialakítását jelenti.
Számos szakember, sőt még az amerikai hírszerzés is azt valószínűsítette, hogy az
úgynevezett új koronavírus (SARS-Cov-2) laboratóriumi eredetű. Az is tény, hogy
az óriási üzletnek számító vakcinagyártás mögött olyan üzletemberek állnak, akik
a Világgazdasági Fórumhoz több szálon is kötődő globalista dollármilliárdosok,
mint például az amerikai Bill Gates és a kínai Jack Ma, így aztán jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy vajon a koronavírus, a pandémia és a világszerte alkalmazott Covid-protokoll nem része-e egy előre eltervezett gazdasági, politikai folyamatnak? Az viszont biztos, és ez a lényeg, hogy az említett globalista milliárdosok és a
Világgazdasági Fórum vitathatatlanul kihasználja a koronavírust az általa meghirdetett új világrend kialakítására.
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Az új világrend pedig ennek a szűk, globalista pénzügyi elitnek a jelenleginél is erőteljesebb hatalmát, valójában totalitárius diktatúráját jelenti. Egy olyan új világot, ahol
a digitális pénzen vagy a közösségi hálózaton keresztül központilag nem csupán mindent ellenőrizni, de immáron szabályozni és irányítani is lehet. Egy olyan új világot,
ahol megszűnik a magántulajdon, ahol senkinek sem lesz saját háza, autója, gyakorlatilag semmije. Mindent hitelből bérelhet. A Great Reset, az új világrend tulajdonképpen egy olyan furcsa marxista kapitalizmust jelent, ahol az emberek helyett nem az állam, hanem a világot uraló szűk gazdasági-pénzügyi elit kezében összpontosul minden vagyon. Mindezt pedig kultúrmarxista mázzal önti le a Világgazdasági Fórum, hiszen a Great Resetnek a része az úgynevezett LMBTQ-jogok (valójában minden szexuális deviancia) csúcsra járatása mellett a nemzetállamok felszámolása, és a nem fehér
bőrű populációk pozitív diszkriminációja. Ez a pénzügyi-gazdasági elit a célja érdekében jelenleg a koronavírusra hivatkozva világszerte mesterséges gazdasági krízist idéz
elő. Ennek fő eszközeként szolgálnak a lezárások, a korlátozások, az áremelések, s miközben a tömegek elszegényednek, a globális cégek könnyebben vásárolhatják fel
a kisebb-nagyobb vállalkozásokat, és a számokból egyértelműen látszik, hogy ezek a
multik a koronavírus-járvány idején korábban nem látott, elképesztő ütemben gazdagodnak. Közülük is kiemelkednek a világhálót uraló digitális óriáscégek, a gyógyszeripari vállalatok, a bankok és a vakcinagyártók. A legtöbb országban a Világgazdasági
Fórum (és a mögötte álló nemzetközi pénzügyi körök) céljait kiszolgálva a kormányok követték és követik a globális Covid-protokollt a gazdaságot tönkretevő, általában szükségtelen lezárásokkal és azokkal a kötelező oltásokkal, amelyekről először azt
hazudták, hogy megállítják a vírust, de ma már tudjuk, hogy ez nem igaz. Ugyanezt
tette a magyar kormány is, és ugyanezt követelte még a kormánynál is hangosabban
és erőszakosabban a balliberális-globalista ellenzék is. Sőt, Magyarországon a Fidesz
még a saját zsebének megtömése érdekében súlyosbította is a helyzetet, hiszen a kaszinók sokáig zavartalanul működhettek, miközben már lezárták a fél országot.
Magyarországon egyetlen pártként a Mi Hazánk Mozgalom szállt szembe ezzel
az új világrenddel. Mi az államadósság és a lakosság terheinek növelése helyett
járványszolidaritási adót vetnénk ki a koronavírus haszonélvezőire, a nagy globális digitális cégekre, multikra, a gyógyszeriparra, a vakcinagyártókra, a kaszinókra, s az okozott kárt ebből térítenénk meg a magyar vállalkozások, munkavállalók részére.
Minden tiltás, fenyegetés és rendőrségi vegzatúra ellenére egyedüli pártként
tüntettünk az észszerűtlen lezárások ellen (2021. március 15-én a magyar történelemben rekordszámú, 320 eljárást indított a rendőrség ellenünk), tömeges
panaszokkal az Alkotmánybírósághoz fordultunk az értelmetlen „védettségi”
igazolvánnyal kapcsolatos diszkrimináció miatt, és demonstráltunk országszerte az oltások kötelezővé tétele ellen. A Mi Hazánk polgármesterei arról határoztak, hogy az általuk vezetett településeken nem lesz kötelező a Covid-oltás, valamint az országban egyedüliként a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László által vezetett Ásotthalom önkormányzata hozott létre átmeneti munkahelyeket a kötelező oltás visszautasítása miatt ﬁzetés nélküli kényszerszabadságra küldött munkavállalók számára.
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Az Alkotmány helyreállítása
Magyarország évtizedek óta alkotmányos válságban van. A Szent Korona-tanra épülő történeti alkotmányt felváltó sztálini alkotmány, az 1949. évi XX. törvény, a Magyar
Népköztársaság Alkotmánya valójában az 1936-os Sztálin-féle szovjet alaptörvény
fordítása volt. Az elsikkasztott rendszerváltást kitűnően jelképezve 1989–90-ben
csupán ezt a sztálini alkotmányt módosítgatták, de lényegében 2012. január 1-ig
érvényben hagyták. Az ekkor életbe lépő új Alaptörvény, amelynek a szövegét az
azóta erkölcsileg megbukott Szájer József vezetésével írták, azonban csupán egy
politikai párt, a Fidesz által megírt és elfogadott alaptörvény, amelynek (különösen a preambulumot követő rendelkező részének) nincs köze a történelmi alkotmányunkhoz.
A Mi Hazánk Mozgalom széles körű és alapos társadalmi egyeztetést akar a Szent
Korona-tanra épülő történelmi alkotmányunk helyreállítása érdekében, amelyhez
egy, az egész nemzetet képviselő alkotmányozó nemzetgyűlésen megalkotott és elfogadott alaptörvény szükséges, a jelenlegi Szájer-féle, egy párt érdekeit szolgáló
Alaptörvény helyett.

Nép általi államfőválasztás
Magyarország történelme során mindig volt az állam élén egy olyan vezető, aki kifejezte a nemzet egységét, képviselte a Szent Korona országát, aki az éppen aktuális kormány és parlament felett állt, így ellenőrizhette annak működését. A jelenlegi politikai rendszerben azonban a köztársasági elnök erre a feladatra teljesen alkalmatlan, hiszen a kormányzó párt, illetve a parlament választja, ennek megfelelően
rendre pártkatonák kerülnek erre a tényleges jogköröktől megfosztott, kiüresített
posztra. A Mi Hazánk Mozgalom ezért valódi választási lehetőséget, komolyabb legitimitású, nép általi államfőválasztást szorgalmaz.

Magyarország felemelkedése – a
nemzetgazdaság talpra állításának
három fő pillére
Új ébredésre, feltámadásra, Magyarország felemelkedésére van szükség, hogy az
ország gazdaságilag és politikailag is újra erős és független legyen. Mindezek eléréséhez legelőször az önálló magyar nemzetgazdaságot kell helyreállítanunk,
amelyet három fő pillérre kell építenünk. Mindezekre alapozva viszonylag gyorsan, néhány év alatt megteremthető az a magyar önálló nemzetgazdaság, amely a
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jólétünk alapja lehet. Ennek köszönhetően az állam olyan folyamatos bevételekre
tehet szert, amelynek eredményeképpen lehet csökkenteni az adóterheket és növelni a béreket.
A három pillér közül talán a legfontosabb adottságunk a mezőgazdaság.
Magyarország az elmúlt ezer év során mindig agrárország, Európa egyik éléskamrája volt. A trianoni diktátum után, amikor a nagy hegyeinket elveszítettük, még
inkább ez lett a fő adottságunk. Az elmúlt harminc évben azonban a politika, a
kormányok tudatosan leépítették a mezőgazdaságot, és elhitették az országgal,
hogy ezt az ágazatot nem lehet versenyképesen, jövedelmezően működtetni. Ez
azonban a legnagyobb hazugság, hiszen a Föld lakossága folyamatosan, robbanásszerűen nő, a távolságok pedig lecsökkentek, mindenki számára elérhetővé
vált a globális kereskedelem; a világ bármelyik pontja könnyen elérhetővé vált, a
világhálón bármit meg lehet rendelni egy másik kontinensről, s pár napon belül
itt is van az áru. Ugyanígy mi is bárhová könnyen tudnánk exportálni azt, amire
mindig van igény: a feldolgozott élelmiszert. Természetesen ahhoz, hogy mindez
valóban jól működjön, egy nagyon komoly tervet kell készítenünk, és nem szabad
félnünk az állami beavatkozástól sem addig, ameddig berúgjuk a motort. Addig,
ameddig a magyar embereket, gazdákat és vállalkozókat helyzetbe hozzuk a
multikkal és a hazai oligarchákkal szemben. A nemzetközi és a hazai oligarchák
ugyanis több évtizedes versenyelőnyben vannak, a kormányok hozták őket ilyen
helyzetbe. Nincs egyenlőség, ezért nem lehetnek versenyképesek a magyar vállalkozások, gazdák és dolgozók. A három pillér tehát, amelyre a valódi magyar
nemzetgazdaság megteremtését alapozzuk:
sȩ
sȩ
sȩ

A MEZŐGAZDASÁG
A KÖZBIZTONSÁG
A TURIZMUS

Magyar föld, magyar jövő!
Ha megtartjuk a földet, az is megtart minket
Az elmúlt harminc évben sajnos egyre több magyar család hagyta el jobb esetben
csak a magyar vidéket, rosszabb esetben pedig az országot is. A föld, mivel stratégiai jelentőségű, nem marad parlagon, hiszen a tőkeerős nagygazdálkodók, sok esetben külföldiek minden egyes négyzetcentimétert felvásárolnak. Élelmiszerre mindig szükség lesz, jöhet bármilyen hullámvölgy, bármilyen válság, az élelmiszer az,
amiről az emberek legutoljára mondanának le, táplálkozás nélkül ugyanis nincs élet.

El a külföldi kezekkel a magyar földtől!
A Dunántúlon az egyre nagyobb, a megyényi területeket birtokló külföldi gazdák
és befektetni vágyók étvágya pedig csillapíthatatlan, így terjeszkedésük is garantált, hiszen amióta világ a világ, eddig még minden földnek volt gazdája. S ha nem
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a magyarok, akkor majd birtokolja azt más, csak éppen nem szülőföldjeként, megélhetése helyéül, hanem pusztán kizsákmányolható erőforrásként tekint rá.
Éppen ezért nem mondhatunk le róla, s alapjaiban kell a magyar földhöz és a
magyar mezőgazdasághoz való hozzáállásunkon változtatni. Vissza kell vezetni a földtől elszakított, a nagy bevásárlóközpontok polcaitól függő, kiszolgáltatott és kizsákmányolt embereket az agrárium, a környezettudatosság, a fenntarthatóság és az önfenntartás világába. Annál is inkább, mivel több mint ezeréves agrárország vagyunk, mára mégis leszállópályán kap helyet a mezőgazdaság, ami nemzetgazdaságunk egyik húzóágazata lehetne, s ha a Mi Hazánkon fog
múlni, akkor az is lesz.

Agrárbiznisz helyett agrárországot!
A KSH legfrissebb adatai szerint a mezőgazdaság a bruttó hazai össztermék (GDP)
3,6%-át adja. Az élelmiszeripar a GDP 1,8%-át teszi ki. Az alig több mint 5%-os GDPrészesedés nagyon kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy Magyarország több mint
ezer éve tipikus agrárország. Az elmúlt években csak gabonából kb. 8 millió tonnát
exportáltunk, míg élő szarvasmarhából 40-50 ezer tonna vándorol ki külföldre évente. A külföldön feldolgozott termékekkel aztán a hipermarketek polcain találkozunk,
amelyeket jóval magasabb áron vásárolhatunk meg. Ahhoz, hogy ezen változtassunk, állami beavatkozás szükséges.

Legyünk agrárnagyhatalom!
Földrajzi elhelyezkedésünk, éghajlatunk, vízkészletünk és termőhelyi adottságainknál fogva agrárnagyhatalom lehetnénk, ehelyett viszont lassan egy autóipari összeszerelő üzemmé züllünk. A ﬁataloknak ugyanis nem elég pusztán az ismereteket és
a szemléletet átadni, a lehetőségeket is biztosítani szükséges, ezért nincs életképes
mezőgazdaság vidékfejlesztés nélkül.

Vidékfejlesztés
Meg kell teremteni a szükséges infrastruktúrát, minimalizálni a vidéki lét hátrányait,
felmutatni előnyeit, lakhatást biztosítani, és a termelni vágyók részére egy földprogramot kell életre hívni. A földtől az előző rendszerben elszakított családok utódait
vissza kell vezetni az anyaföld szeretetéhez, számukra elérhetővé kell tenni azt a tudást, amellyel őseik is rendelkeztek, s amelynek birtokában újra a saját maguk urai
lehetnek. Az állam által felvásárolt vagy örökös híján rá szállt ingatlanokat, a rendezetlen tulajdonosi viszonyú kisajátított földeket az arra igényt tartókkal kell megpályáztatni. Helyzetbe kell hozni a ﬁatal, mezőgazdasággal foglalkozni akaró családokat, csökkenteni az agráriumban tapasztalható bürokrácia mértékét, könnyebbé és
igazságosabbá téve a pályázati források elnyerését – nagy arányuk alapján az ágazatban a kis üzemméretű gazdálkodókat helyzetbe hozva ezzel –, és törekedni arra,
hogy a monokultúrás nagyvállalatok helyett családi gazdaságok tegyék újra élővé
és élhetővé a magyar vidéket.
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A magyar föld és vízkészlet nemzeti kincs!
Vissza kell adni a gazdák becsületét és megbecsülését, életpályamodellt és kiszámítható nyugdíjat kell biztosítani számukra, a magyar földet pedig védeni és megőrizni szükséges, nemcsak a külföldiek térnyerésétől, de az egyre több hektárt felemésztő „más célú hasznosítástól” is, hiszen a magyar föld és a vízkészlet nemzeti kincs, így vétek azt elherdálni. A hosszú távú fenntarthatóság felé szükséges elmozdulni a pillanatnyi kiszipolyozás helyett, törekedni kell a GMO-mentességre, a
vegyszerek és műtrágyák minimalizálására, a termőföld állapotának megőrzésére,
javítására. És éppúgy igaz ez a gazdasági részére is, hiszen olcsón elkótyavetyélt
nyersanyag helyett minél több és tisztességesen megﬁzetett munkahelyet teremtő
és fenntartó, a lehető legtöbb hozzáadott értékkel bíró késztermékeket kell előállítani, elsősorban saját magunk részére, ezenfelül exportcélra, a minőségi élelmiszert
kereső, ﬁzetőképes országok számára.

A biogazdálkodás népszerűsítése és támogatása
Főként a fizetőképes nyugati országokban egyre nő a népszerűsége az egészséges, vegyszer-, antibiotikum-, hormon-, GMO-mentes mezőgazdasági termékek fogyasztásának. A biogazdálkodás elősegítésével és támogatásával
nem csupán új nemzetközi piacok nyílhatnak meg a magyarok előtt, de a mikroelemekben, vitaminokban gazdag, kevés káros anyagot tartalmazó biotermékekkel a magyar lakosság is a jelenleginél sokkal egészségesebben táplálkozhatna. Ez az egészségügy tehermentesítése, a prevenció szempontjából is
fontos. Jelenleg jellemzően a multik silány, sok esetben átcsomagolt és akár
az Európai Unión kívülről származó, agyonvegyszerezett, nem megfelelően ellenőrzött élelmiszerekkel árasztják el a magyarországi hipermarketek polcait,
annak érdekében, hogy a nyugatinál kisebb vásárlőerővel rendelkező magyar
lakosságon keresztül is ugyanakkora profitot realizáljanak. A közhiedelemmel
ellentétben az organikus gazdálkodás hozamai nem sokkal alacsonyabbak a
hagyományos mezőgazdálkodásban elérteknél. Egyes tanulmányok szerint
a hozam a hagyományosnak a 91%-a, mások szerint a 95–100% közötti tartományban mozog, közel feleakkora trágyázási és 97%-kal alacsonyabb gyomirtói költségekkel. A bioélelmiszerek árában található prémium tovább növeli az
ilyen típusú mezőgazdaság versenyképességét.

A magyar gazdaság motorjának beindítása:
vissza a magyar feldolgozóipart!
Régen a terményt „bőrben” volt célszerű, most pedig feldolgozva érdemes értékesíteni. Óriási bűn volt, hogy a kilencvenes években a kormányok veszni hagyták a nagy múltú konzervgyárakat, cukorgyárakat, élelmiszeripari üzemeket. Az
élelmiszeripar visszaépítése a nemzetgazdaságunk motorja lehetne. Ahhoz, hogy
ez megvalósulhasson, a mezőgazdasági termeléssel szinkronba kell hozni a feldolgozóiparunkat is, s országszerte szükséges kis- és nagyüzemek létesítése. Míg
előbbiek egyedi, helyi jellegű, magasabb hozzáadott értékkel készült réspiaci
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termékeket állítanának elő, s a minőségi élelmiszer-előállítást garantálnák, addig
a nagyüzemek a többletalapanyagok feldolgozásához és a tömegtermékek előállításához szükségesek.
Az országos léptékű fejlesztéshez 700 kis és nagy élelmiszeriszeripari feldolgozóüzemet hoznánk létre 2 éven belül, a hozzájuk szükséges logisztikával,
kiszolgálólétesítményekkel, hűtőházakkal, vágóhidakkal, présüzemekkel, tejfeldolgozó üzemekkel és logisztikai központokkal, amelyeknek feladata a termelés, a kereslet és az értékesítés összehangolása a régi hangyaszövetkezetek mintájára. Ezzel
az állami beruházással a megannyi helyben létrehozott munkahely mellett biztos,
kevésbé ingadozó, stabil gazdaságot is teremtenénk, melyben az állam garanciaprogrammal segítené a mezőgazdaságból élőket, s szabna gátat a mezőgazdasági
termékek spekulációjának.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely földosztásba kezdett
A mezőgazdaság népszerűsítése és elérhetővé tétele, a vidék megerősítése, a
falvak és a tanyavilág új élettel való megtöltése érdekében a Mi Hazánk az Új
Földosztási Programot javasolja, és ennek a megvalósítását már el is kezdte néhány
mi hazánkos településen, elsőként Ásotthalmon. A program megvalósítását az
állami földeken túl, például azokból a földekből lehetne biztosítani, ahol nem
sikerült az osztatlan közös földterületek tulajdonjogának rendezése, s az állam
megvásárolná azt a passzív tulajdonosoktól, vagy tartósan – legalább száz éve –
nincs földhasználója az ingatlannak, amely így a senki földje. Több millió hektár
ilyen jellegű, többnyire osztatlan közös tulajdonú földterület van hazánkban. Ezeket
a földeket az államnak kellene megvásárolnia (abban az esetben csak részben, ahol
az államnak már most is van résztulajdona), valamint a használaton kívüli sok ezer –
általában egy kataszteri hold földterülettel körülvett – romtanyát is, és ezeket együtt
kellene bevonni ebbe a programba.

Vessünk véget a kormányzati földmutyiknak!
A cél az, hogy minél több magyar embert hozzunk vissza a mezőgazdaságba, a
föld mellé, mivel jóval magasabb életminőségen lehet itt, a természet közelében
élni, mint egy blokkházban vagy bérlakásban. Ezzel egyidejűleg a kormányzati
földmutyikat ki kell szűrni és azonnal le kell állítani, a jogtalanul szerzett területeket
pedig újra államosítani kell!

Az alapok: a nevelés és az oktatás
A termőföld mellé természetesen a tudást is mellékelni kell. A gyerekeket már egészen kis korukban meg kell ismertetni a természettel, a föld szeretetével, a mezőgazdasággal, későbbi tanulmányaik során pedig az egészséges táplálkozás, a környezetvédelem, az önellátás ismereteit kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy megértsék, a
földművelés és állattenyésztés, erdő- és gyepgazdálkodás nem divat-, trend- és korfüggő, hanem megkerülhetetlen tényező életünkben.
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Az új földművelők számára pedig népfőiskola jelleggel hozzuk létre a mezőgazdasági ismereteket átadó műhelyeket szerte az országban, valamint az állami részvétellel megépülő, élelmiszeripari feldolgozóüzemek a termény kiszámítható felvásárlását, így megélhetést biztosítanak az új és a régi gazdálkodóknak.

A minta: a hangyaszövetkezet
Nagy szükség van a hatékonyság növelésének érdekében az új típusú
hangyaszövetkezetek felélesztésére, a gazdatársulások létrehozására. A
kommunista termelőszövetkezetekkel szemben az új hangyaszövetkezetek
lényege, hogy megmarad a magántulajdon, minden gazda a saját földjén
önállóan gazdálkodik, ugyanakkor az új hangyaszövetkezet segít a beszerzésben,
az értékesítésben és olyan szolgáltatásokban, mint például a logisztika, a hűtéstárolás, a gépesítés, a széles körű minőségbiztosítás, az érdekérvényesítés.
Mindezeken túl a legfontosabb feladata, hogy összefogja a gazdákat, és a piacot
megtalálva minél inkább feldolgozott formában értékesítse a terményeket. Az állam
az új hangyaszövetkezeteket kiemelten támogatja, a szövetkezetek részesedést
szereznek a feldolgozóüzemekből, amelyek az alapanyagokat elsősorban ezektől
az új hangyaszövetkezetektől szerzik be. A gazdatársulások – amelyekre sok, már
régen működő külföldi példa van – a mezőgazdasági eszközpark korszerűsítésében,
a termésátlag növelése érdekében hozott közös célok megvalósíthatóságában
jelentenének nagy segítséget, hiszen a szezonálisan használt, méregdrága
célgépek külön-külön megvásárlása helyett közös beszerzést, nagyobb pályázási
esélyt biztosítanának, vagy éppen egy öntözőrendszerrel vagy egy mezőgazdasági
úttal szintén az eredményességi rátát növelnék.

Új idők, új kihívások: vízgazdálkodás
A termelés optimalizálásának érdekében, s figyelembe véve az éghajlatváltozást, egyre nagyobb szükség mutatkozik a helyes vízgazdálkodásra, amely a
csapadék és árvizek felfogására épített víztározók és csatornák, öntözőrendszerek útján valósulhatna meg. Földrajzi helyzetünknek köszönhetően hatalmas mennyiségű víz folyik keresztül Magyarország területén, ezt a vízmennyiséget nem fogjuk meg, csatornákon keresztül nem hasznosítjuk megfelelően,
miközben a Duna–Tisza közének egy része, például a Homokhátság már félsivatagnak számít.
Az egyre inkább emelkedő hőmérséklet, a szélsőségesebbé váló időjárás miatt
lassan elsivatagosodó Alföld terméskiesésének csökkentését, sőt átlagtermésének az emelését lehetne a megfelelő vízgazdálkodással elérni például, de kulcsfontosságú lehet a gyógynövény- és zöldségtermesztésnél vagy épp az erdőgazdálkodásnál, melynél az állattartáshoz és a növénytermesztéshez hasonlóan
kerülni kell az invazív, nagy hozammal kecsegtető gazdasági fajokat, és az őshonosokat kell cserébe előnyben részesíteni.
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Szimbiózis
A monokultúra-termesztés helyett növénytársításokat kell létrehozni, ahol olyan
szimbiózis szükséges, amely fenntartható, és a legtöbb szereplőnek megfelelő. Az
új idők új szelei új betegségeket is hoztak, nemcsak az állatoknak, növényeknek, de
a túlzott vegyszerezés és antibiotikumozás következtében az azokat elfogyasztóknak is, ezért napjainkban környezet- és egészségkímélő megoldásokat kell választani és fejleszteni a különböző betegségek ellen. A proﬁt mértékének maximalizálása
helyett a hosszú távú fenntarthatóságot kell leginkább szem előtt tartani!

A magyar föld nem eladó!
A további elherdálás megakadályozása érdekében célunk, hogy a termőföld védelmének elsődlegessége, a föld külföldi tulajdonba kerülésének minden eszközzel való megakadályozása mellett a földterületek tulajdonjogát és a termőföld öröklésének szabályait rendezzük. A zsebszerződésekkel és korrupcióval
szerzett földeket az állam el kell, hogy kobozza! Egyúttal el kívánjuk érni, hogy a
közös tulajdon intézménye megszűnjön, a termőföldterületek felaprózódásának,
illetve az egy tulajdonos kezében történő, túlzott mértékű összpontosulásának
veszélyei elháruljanak.

Ki mint vet, úgy arat!
Általában külső okokra, hatásokra visszavezethetően a mögöttünk hagyott évtizedekben a mezőgazdasági termelés vesztett nemzetgazdasági jelentőségéből, az élelmiszeripari termelés pedig drasztikusan visszaesett. Mezőgazdasági
termékeink általában feldolgozatlanul kerülnek értékesítésre, így a még meglévő vagy nemrég létesített – általában külföldi tulajdonban lévő – ipari üzemek
fölözik le a hozzáadott érték révén létrejövő hasznot. Ennek egyenes következménye a vidéki munkalehetőségek beszűkülése, az életszínvonal folyamatos
romlása. Az utóbbi évek tőkeimportjával létrehozott iparfejlesztés – amit jelentős hazai támogatás is segített – elsősorban a városban élőknek jelent előnyt. A
mezőgazdaság fejlesztését, a növény- és állattenyésztés termékeinek a nemzetgazdaság részarányában való jelentősebb növelését a Mi Hazánk megítélése
szerint számos fontos, az ágazat egészét érintő intézkedés meghozatalával lehet csak elérni.

Kertészeti ágazatok
Álláspontunk szerint a kertészeti ágazatok, valamint az erdészet, vadászat, halászat
azok, amelyek segítségével a hagyományos mezőgazdaság-vidék kapcsolat megmaradása a leginkább megvalósítható. Ezért támogatni kívánjuk a gyümölcsültetvények és a szántóföldi, üvegházi/fóliás zöldség-, szamóca- és dísznövénytermesztést, továbbá a gyógynövényágazatot. A halászatra, de főként a vadászatra igaz,
hogy szinte csak a helyiek nem proﬁtálnak belőle, így szükséges az elurizált rendszer újragondolása, a földtulajdonosok e téren történő helyzetbe hozása is. A fenti

32

intézkedésekkel, továbbá a gyenge minőségű szántóterületek erdősítése, energianövényekkel és alternatív kultúrákkal való betelepítése, ösztönzése útján szándékozunk munkát, megélhetési lehetőségeket, így bevételi forrást teremteni a vidéken
élők százezrei számára, egyúttal alapanyagokat előállítani a fejlesztendő feldolgozóipari tevékenységekhez.
A Mi Hazánk Mozgalom kiemelt fontosságúnak tartja a magyar vidék, a magyar föld
és a magyar emberek sorsát, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaságnak ne csak múltja, de jövője is legyen!

Kereskedelem a magyar érdekek
mentén
Külföldi termékek helyett helyi termelés
Meg kell szüntetni az áru – sokszor egyébként csak papíron történő – utaztatását,
és a kevésbé ellenőrzött importtermékek helyett a helyben termelést és – a külföldi multikat kihagyva – a rövid ellátási láncokat kell erősíteni. Az értékesítés terén a fő cél a belső piac ellátása, a teljes önellátás felé indulás és annak megteremtése. A felesleget szabadna csak kivinni az országból, s az export területén potenciális partner lehet az EU-t nemrég elhagyó Egyesült Királyság, illetve
Törökország vagy akár Oroszország is, mely az EU-s embargó miatt éppen a teljes önellátás felé indult el.

Multik helyett magyar kereskedelem
Az élelmiszer-kiskereskedelmet Magyarországon a multik uralják. A Tesco, a Lidl, az
Aldi, a Spar, a Penny Market, az Auchan a növekvő forgalom mellett évek óta viszi
ki a nyereségét Magyarországról, miközben a fentiekben felvázolt módon sokszor a
magyar árut silány minőségű, távoli tájakról érkező, az egészségre káros hatást gyakorló élelmiszerekkel szorítja ki a hatalmas árrés miatt elért nagyobb extraproﬁt érdekében. Célunk – a multik rablótőkéjének fokozatos kiszorítása mellett – a magyar
kiskereskedelmi hálózatok támogatása, kiépítése. A polcokon pedig minél több ellenőrzött magyar árut szeretnénk látni, megﬁzethető áron. Ennek érdekében szabályoznánk az árrés mértékét is.

Nagybani piacok
A nagybani piacokat nem leépíteni, hanem mindenhol fejleszteni kell. Államilag létrehozott logisztikai szervezetekkel kell segíteni a gazdákat abban, hogy a terményeiket megfelelően és kényelmesen értékesíthessék, ne maradjon felesleg, és ne kelljen a nagybani piacokon egy-egy jobb helyért óriási pénzeket kiﬁzetniük vagy hoszszasan várakozniuk.
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A turizmus mint stratégiai lehetőség
Magyarország számára kitörési lehetőség a turizmus mint húzóágazat, feltétele: a biztonság. Célunk, hogy Magyarország a világ egyik vezető turisztikai desztinációja legyen, és ehhez az egyik legjobb érv a tökéletes közbiztonság. Ki akar nyaralni menni a
családjával egy veszélyes országba? Ahol bármikor zaklathatják, kirabolhatják, megerőszakolhatják az utcán. Ahol terrorista merényletek ártatlan áldozatává válhat az ember.
Jó példa a biztonság és a turizmus összekapcsolására az 5,6 millió lakosú Szingapúr,
ahova évente 20 millió turista érkezik. Ezt Szingapúr többek közt a rendkívül szigorú
törvényeivel és a szinte tökéletes közbiztonságával érte el. Kulcsszerep jut ebben a
tekintetben a bevándorlással szembeni zéró toleranciának is, amit a Mi Hazánk meghirdetett. Csak akkor maradhatunk biztonságos ország, ha sikerül magyar országnak
is megmaradnunk, és csak akkor lesz vonzó célpont a turisták számára hazánk, ha
nem kell bűncselekményektől tartaniuk. A következő évtizedekben éppen a bevándorlás okán fokozódó bűnözés és terrorizmus miatt az várható, hogy számos, eddig
népszerű nyugat-európai turisztikai célpont veszít vonzerejéből, így hatalmas lehetőségek nyílnak meg Magyarország előtt. A Mi Hazánk szerint már most fel kell erre készülnünk, és élnünk kell a lehetőségekkel. A turizmus a mezőgazdasághoz hasonlóan generátora lehetne az egész magyar nemzetgazdaságnak, rengeteg embernek
biztosítana munkahelyet, és országimázs szempontjából is fontos lenne.

Sokszínűségünk az erőnk
A Mi Hazánk a belföldi turizmust is erősíteni kívánja, miközben célunk az is, hogy
a nemzetközi turizmus egyik legkedveltebb célországává tegyük Magyarországot.
Jelenleg a GDP közel 10 százalékát adja a turizmus, ám a szektor és az abban dolgozók mégsem kapnak elég ﬁgyelmet és segítséget az államtól. Rendkívül sokszínű
adottságokkal rendelkezünk, amelyek mindegyike külön ﬁgyelmet és stratégiát igényel, ugyanakkor az összekapcsolásuk még nagyobb többletet adhat az ágazatnak.
Az épített és természeti örökségünk, a tájaink, városaink, vizeink, a boraink, az ételeink, a nemzeti emlékhelyeink, a népi kultúránk, a falusi turizmusunk mind-mind önmagukban is rendkívüliek; alkalmasak arra, hogy a vendégeket elkápráztassák.

Világszínvonalú látnivalók
Magyarországon a világszínvonalú látnivalók egyike az Országház épülete, a világ legszebb Parlamentje, és maga a főváros, Budapest, amely a világ egyik legszebb városa.
Ezenkívül számos olyan látnivaló van a Trianonban megcsonkított Magyarországon is,
amelyeket vonzóvá lehet fejleszteni. Elengedhetetlen tehát a stratégiai szemléletű, látogatóbarát fejlesztés mind az épített, mind a természeti környezet esetében.
A Dunakanyar a visegrádi várral vagy éppen a Balaton a Tihanyi-félszigettel és számos más tájegységünk a megfelelő, a korhoz illeszkedő stratégia mentén fejlesztve, a kulturális örökségeinket helyreállítva, felújítva, várrekonstrukciós programmal,
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világszínvonalú attrakciókkal kiegészítve nagyon komoly vonzóerőt jelenthetne a
nemzetközi turizmus számára is. Természetesen mindemellett az infrastruktúra – kiemelten a közúthálózat – jelentős fejlesztésére is szükség lenne.

Gyógyturizmus
Hazánk világszerte híres a gyógyvizeiről, az ebben rejlő lehetőségeket azonban a turizmusban sem használták ki megfelelően az eddigi kormányok. Az elmúlt harminc évre az volt jellemző, hogy a gazdagok kiváltságává vált az üdülőhelyi gyógycentrumok szolgáltatásainak igénybevétele. Ezen változtatni kell. Mindenki
számára elérhetővé, és a külföldi turisták számára is vonzóvá kell tennünk ezeket a
helyszíneket, amelyek világviszonylatban is kiemelkedő adottságokkal bírnak. Ezen
a területen a méltán világhírű Hévízi-tó, Európa legnagyobb gyógyhatású meleg vizes tava mellett további számos kincsünk van még szerte Magyarországon.

A magyar kultúra és a turizmus összekapcsolása
Mind Budapesten, mind vidéken számos olyan kulturális esemény érhető el, amelyek köré egész konkrét programterveket építhetne fel az állam, vonzóvá téve így
azok látogatását, élvezetét. Mindez azonban szintén várat magára. Nem véletlen,
hogy az ország legnagyobb majálisait is immár a Mi Hazánk szervezi. Kormányzati
szinten sincs összekapcsolva a kultúra és a turizmus, pedig ez nagyban segíthetné
azt is, hogy hazánkról pozitívabb kép alakuljon ki a világban.

Hazai alapanyagok helyzetbe hozása
A mezőgazdasági fejezetben jelzettek alapján kiemelt célként jelöljük meg, hogy
a turisztikai ágazatban lehetőség szerint minél több hazai termesztésű és feldolgozású termék kerüljön a polcokra, asztalokra, kiemelten támogatva a kézművesek lehetőségeit. Ennek keretében a nyersanyagbeszerzések során kívánatosnak tartjuk
ebbe az irányba terelni a tulajdonosokat.

Közbiztonság, igazságszolgáltatás
és rendvédelem
Közfélelem helyett közbiztonságot!
A Mi Hazánk nem a bűnözők, hanem a bűnüldözők és a tisztességes állampolgárok jogait helyezné előtérbe. Nem engedhető meg, hogy bármely esetben a bűnözők jogai, érzékenysége előnyt élvezzen a tisztességes, dolgozó magyar emberek
érdekeivel, jogaival szemben. Az elmúlt harminc év sajnos erről szólt: a liberális véleménydiktatúra a büntetőpolitikában és a rendvédelemben is megjelent, és óriási
pusztítást végzett.
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Határőrséget, csendőrséget, önálló tűzoltóságot!
A rendvédelmet szerkezeti értelemben átszerveznénk. Jelenleg számos zavar van
a rendszerben. A rendőrségnek például nem a határőrzés a feladata, amellyel egyrészt elvonják a rendőri állományt a fő feladatától, a bűnmegelőzéstől, a bűnüldözéstől, a közbiztonság megteremtésétől, tehát hiányozni fognak a saját területeiktől, másrészt pedig a családjuktól, otthonuktól távol kell szolgálatot teljesíteniük. A
rendőrség tehermentesítése érdekében újra létrehoznánk a határőrséget, amelynek tagjait elsősorban a határ menti megyékből toboroznánk, így olyan, helyismerettel rendelkező állomány jönne létre, ahol a határőrök az otthonuk, családjuk közelében lennének. A határ védelme speciális feladat, amelyre a határőrség különleges, sajátos kiképzést kapna.
Létrehoznánk a csendőrséget is, hazánkban ugyanis terjed az a szubkultúra,
amely nem tartja be a társadalmi együttélés alapvető szabályait, hangoskodik, szemetel, állandó jelleggel zavarja, zaklatja a környezetét. A csendőrség
feladata a prevenció, a klasszikus bűnmegelőzés lenne. A jogköröket úgy alakítanánk, hogy a rendőrség és a csendőrség tagjai a szükséges erővel fel tudjanak lépni a bűnözőkkel szemben, ne kelljen attól tartaniuk, hogy őket hurcolják
meg egy intézkedés miatt, mert a bűnözőnek többletjogai vannak. A csendőrség állományának tagjai különleges kiképzést, egyenruhát és eszközöket kapnának, és már megjelenésükkel elrettentenék a bűnözőket a bűncselekmények
elkövetésétől. Visszaállítanánk a tűzoltóság – katasztrófavédelemtől független
– önállóságát.

Csökkentsük a szabálysértési értékhatárt!
Elfogadhatatlan például az, hogy a jelenlegi kormányzat a tulajdon elleni szabálysértések esetében 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelte az értékhatárt, így csökkentve a bűncselekmények számát, hiszen egy átlagos biciklilopás így már csak szabálysértés. Elfogadhatatlan az, hogy Magyarországon a bűnözők ki-be járhatnak
a börtönökből. Elfogadhatatlan az, hogy számos bűncselekményt elkövetve még
mindig szabadlábon vannak, és az is elfogadhatatlan, hogy miután kijönnek a börtönből, kártérítést kaphatnak az államtól akár azért is, mert nem volt elég kényelmes
a börtöncella.

Egy működő példa
A világ egyik legfejlettebb, legkevésbé korrupt és a legbiztonságosabb állama
Szingapúr, amely ezt a helyzetét a szigorú törvényeinek, a bűnözőkkel szembeni
kemény fellépésének köszönheti. Tehát számunkra modellértékű lehet a szingapúri helyzet. Természetesen nem mindent vennénk át: például a rágógumi használatát nem szeretnénk büntetni, illetve a kábítószer-birtoklást sem halálos ítélettel, inkább szabadságvesztéssel büntetnénk. A szingapúrihoz hasonlóan azonban rendkívül szigorú büntetéseket vezetnénk be például a politikus bűnözők számára.
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Munkatáborokba a rabokkal!
A magyarországi büntetés-végrehajtási intézmények munkatáborrá alakulnának át. Magyarországon jelenleg is dolgozhatnak a rabok, de ez opcionális,
és kapnak érte fizetést is. Mivel a bűnözők már okoztak kárt a társadalomnak,
a Mi Hazánk álláspontja az, hogy a megbocsátásért le kellene dolgozniuk az
okozott kárt, amiért fizetést nem kapnának, és a munkalehetőség nem opcionális, hanem kötelező lenne. Ezzel egyben orvosolhatnánk a mezőgazdaság
munkaerőhiányát is, természetesen a 21. századi technikának megfelelő védelemmel, megfigyeléssel, nyomkövetővel ellátva. Álláspontunk, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekbe kerülő elítéltek ugyan nem jogfosztottak, de bizonyos mértékű jogvesztés hatálya alatt vannak, tehát a büntetés ideje alatt
csak korlátozottan jogképesek, így a fogva tartás körülményeinek tekintetében nem az átlagos állampolgárokat megillető jogokat követelhetik vagy kérhetik számon az államtól.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely bevezetné a szibériai
bérrabtartást
Nem lenne kötelező a hazai munkatáborokban dolgozni, aki ezt nem akarja,
helyette választhatná az oroszországi, leginkább szibériai börtönöket. Vannak
azonban olyan bűncselekmény-kategóriák, amelyeknek elkövetői nem választhatnának: a politikai bűnözők, a többszörös visszaesők, a minősített emberölést
elkövetők, a különösen kegyetlen bűnözők, rablógyilkosok, pedoﬁlok vagy például az etnikai alapon szerveződő bűnbandák vezetői, tehát a legszörnyűbb és
a társadalom számára leginkább káros bűnözők automatikusan oroszországi, jellemzően szibériai börtönökbe kerülnének, rendkívül kemény körülmények közé.
Ennek lényege az elrettentő erő. Oroszországban nem működik a strasbourgi bíróság, nem lehet kártérítést kapni, ha nem sütött be a nap a zárkába. Fontos társadalmi üzenet, hogy politikusként nem érdemes lopni, mert ilyen helyre kerülhet az ember. Szintén rendkívül fontos, hogy például a cigány szubkultúrán belül
a börtön „menő” dolognak, követendő példának számít. A cigány ﬁatalok akkor
lesznek igazán férﬁak, ha börtönbe mennek. A börtönviselt hangadók pedig dicsekednek az élményeikkel, videókat készítenek becsempészett telefonokkal arról, hogyan edzenek a cellákban, milyen „királyok” a börtönben. Az oroszországi, szibériai élményeikkel azonban garantáltan nem fognak dicsekedni, a ﬁatalok
nem akarnak majd a Fekete Delﬁnbe vagy a Hóbagolyba kerülni, ez lesz az igazi visszatartó erő.
A büntetőeljárási törvény módosításával kötelezővé kell tenni, hogy a személy elleni
erőszakos bűncselekmények természetes személy sértettjeit a bíróság ítélete alapján az állam kárpótolja, a kiﬁzetett kártérítési összeget pedig az elkövetőn az állam
hajtsa be, ha nincs behajtható vagyon, akkor pedig a kártérítést az elkövetőnek az
állam javára le kellene dolgoznia.
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A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely bevezetné a
halálbüntetést
A megnevelhetetlen, többszörös visszaeső gyilkosok számára visszaállítanánk a halálbüntetést. A halálbüntetésnek elrettentő hatása van. A halálbüntetés eltörlésével
azt üzenjük a társadalomnak, hogy a gyilkos élete értékesebb, mint az áldozaté. A
Pepperdine Egyetem két professzorának kutatása szerint az elmúlt 26 év egyesült
államokbeli tapasztalatai alapján a gyilkosságok aránya a kivégzések számával ellentétes tendenciát mutat, és minden kivégzés átlagosan 74-gyel csökkenti a gyilkosságok számát a rá következő évben. Ezzel szemben az életfogytig tartó börtönbüntetés – ami ráadásul nagyon sokszor valójában nem a gyilkos élete végéig tart
– nem jelent igazi visszatartó erőt. A tényleges életfogytiglanra ítélt bűnözőknek
pedig nincs vesztenivalójuk, így semmitől sem riadnak vissza, ezáltal veszélyt jelentenek a rabtársaikra és az őrökre, sőt egy sikeres szökés esetén az egész társadalomra. A börtönbüntetés mindezeken felül rendkívül költséges, és a tisztességes
adóﬁzetőkre ró újabb terheket, ugyanakkor sok bűnöző számára a magyarországi
börtönkörülmények egyáltalán nem elrettentőek.

0% bevándorló, 100% magyar ország
A közbiztonság kapcsán gyakran vetődik fel a bevándorlás kérdése. A Mi Hazánk
semmiféle bevándorlást nem támogat. Szerintünk törvényekkel kell védeni a magyar munkavállalókat a külföldi olcsó munkaerőtől is, ezzel kiküszöbölve a bevándorlás jelenleg még legális formáját is. Mi azonnal leállítanánk a Stipendium
Hungaricum programot, amelyre minden évben 30-40 milliárd forintot költ el a kormány a magyar adóﬁzetők pénzéből migráns diákokra, akik főként Afrikából és DélÁzsiából érkeznek, s többen közülük az elmúlt években bűnözőkké váltak hazánkban. Ez a program is tulajdonképpen a legális bevándorlás elősegítése a kormány
részéről. Mi ezt az évi 30-40 milliárd forintot is inkább a magyar oktatásra költenénk.
A határkerítés Ásotthalom polgármesterének, Toroczkai Lászlónak az ötlete volt
2014-ben, így természetes, hogy mi nem csupán megtartanánk a határt védő, a magyarok biztonságát erősítő kerítést, de bővítenénk is azt. A határőrséget is visszaállítanánk, mert ne a rendőröket vigye el a kormány más fontos területekről, a családjaik közeléből a határra, hanem a professzionális és jelentős részben a határ közeli
térségekből toborzott határőrök feladata lenne a határvédelem.

Elszámoltatás
Korrupcióellenes ügyészséget!
Felállítanánk a Magyar Korrupcióellenes Ügyészséget, amelyet nem egy főügyész, hanem egy grémium irányítana, amelyben paritásos alapon kormánypárti és ellenzéki ajánlású ügyészek is helyet kapnának. Az irányító grémium
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bármelyik tagja egyedül is indíthatna eljárásokat, ez lenne a garancia arra, hogy
a kormánypárti és ellenzéki korrupciót is feltárná a Magyar Korrupcióellenes
Ügyészség. Sem a jelenlegi rendszer, ahol egy korábbi fideszes politikus, Polt
Péter a főügyész, sem pedig a balliberális-globalista ellenzék által szorgalmazott Európai Ügyészség, amelyet egy globalista, nem magyar főügyész irányít,
nem garantálná a valóban független elszámoltatást. Mindkét esetben politikailag befolyásolt eljárások történnének, amelyek nyilván az egyik oldal irányában
elfogultak lennének. Ezzel szemben a Mi Hazánk által szorgalmazott Magyar
Korrupcióellenes Ügyészség szavatolná minden politikai oldal korrupciós ügyeinek felderítését.

Jogszolgáltatás helyett igazságszolgáltatást!
Egy állam jogrendje alapvetően meghatározza polgárainak általános közérzetét, a
közhangulatot és az ország mindenkori vezetéséhez való viszonyát. A három klaszszikus hatalmi ág közül a törvényhozás és a bírói hatalom azok, amelyek a jogrenddel közvetlen kapcsolatban vannak. Az utóbbi évek közhangulata azt tükrözi, hogy a társadalom széles rétegei elégedetlenek, véleményük szerint nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás történik, a bíróságok pedig nem törődve az állampolgárok igényeivel sorozatosan a köz többségi elvárásaival szemben
hoznak ítéleteket.
Ennek az áldatlan állapotnak az orvoslására a Mi Hazánk párhuzamosan kíván fellépni egyrészt az elavult, korszerűtlen, érdekeinknek ellentmondó és túl bonyolult törvények felülvizsgálata érdekében, másrészt pedig a közvélemény és a társadalom igazságérzetével ellentétes, a jogi kiskapukat kihasználó és a túl komplex
megfogalmazásokkal visszaélő, esetenként korrupt bírói túlhatalommal szemben.
A jogbiztonság fokozottabb érvényesítése érdekében radikálisan fel kell gyorsítani az igazságszolgáltatás intézményeinek eljárási rendjét, ideértve a nyomozati szak határidejének lecsökkentését, az előzetes letartóztatás, a vádemelés és az
első tárgyaláskitűzés közti idő, valamint a folytatólagos tárgyaláskitűzési határidő
lecsökkentését. Az utóbbi határidő mind a büntető, mind a polgári peres eljárásban legfeljebb 30 nap kell, hogy legyen.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné
a mentelmi jogot
Eltörölnénk a mentelmi jogot, illetve a kiemelten kezelt, ún. szabadságjogok, emberi jogok és alapjogok viszonyrendszerének átértékelését szeretnénk. A mentelmi jog jelenleg a politikusbűnözést támogatja, azt üzeni, hogy a politikus a többi állampolgár felett áll, érinthetetlen. Mi komolyan gondoljuk a törvény előtti
egyenlőséget.
A társadalom többségének igénye esetén napirendre kívánjuk tűzni a hazaárulás
mint bűncselekmény Büntető Törvénykönyvben jelenleg szereplő tényállásának átértékelését és konkretizálását.

39

Elhazudás helyett valódi elszámoltatást!
A politikusbűnözés visszaszorítása érdekében a Mi Hazánk szerint minden politikust kötelező vagyonosodási vizsgálat alá kellene vonni négyévente, nyilvánosságra hozva, ha a vizsgálat olyan bizonytalan eredetű vagyont tár fel, amely korrupció
révén jöhetett létre. A képviselők hozzátartozóinak titkosított vagyonnyilatkozatait
közzétennénk visszamenőleg is az eldugott, lopott vagyonok feltárása érdekében. A
politikusokat gazdasági bűncselekmények elkövetése esetén elrettentő erejű, dupla büntetéssel (amelyet oroszországi, jellemzően szibériai börtönökben kellene letölteni) és teljes vagyonelkobzással sújthatná a bíróság a Mi Hazánk elképzelései
szerint. Az idejétmúlt politikusi privilégium, a mentelmi jog eltörlése mellett köteleznénk az országgyűlési képviselőket, hogy nyilatkozzanak esetleges egyéb állampolgárságukról. A közérdekű adatok megismerhetőségének nagymértékű korlátozásán változtatni kell, felül kell vizsgálni a látszólag nemzetbiztonsági érdekkel indokolt titkosítások jogosságát.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely írni-olvasni tudáshoz
kötné a szavazati jogot
A Mi Hazánk a közügyek felelősebb képviselete érdekében választójogot annak
adna, aki legalább írni-olvasni tud. Azoknak a szavazatait általában könnyebben
megvásárolhatják a választási csalásokat elkövető pártok, akik azt sem tudják elolvasni, hogy mi szerepel a szavazólapon, akik a pártoknak még a nevét sem tudják elolvasni. Ha autóvezetéshez kötelező az alapfokú iskolai végzettség, akkor az
ország vezetésébe való beleszóláshoz ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módoknak birtokában legyen. A választójog, bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt
már dolgoznak.

Elég a végrehajtók nyerészkedéséből!
A Mi Hazánk a mára önálló iparággá és mafﬁává fejlődött végrehajtó cégeket
és azok hálózatát felszámolná, a végrehajtásokat nonproﬁttá tenné. A Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar az elmúlt években valóságos bűnszervezetként működött, és mohó proﬁtéhségük során számos alkalommal jogtalan vagy elévült követeléseket hajtottak be az állampolgárokon. Ebben a követeléskezelő cégek és
számos közjegyző is bűnrészesek voltak. Az elszámoltatást már elkezdtük, másfél
éves tevékenységünknek köszönhetően a végrehajtói kar elnöke már előzetes letartóztatásba került.
Álláspontunk szerint a devizahitelezés bűncselekmény volt, a devizakárosultak
ügyeiben fel kell függeszteni a végrehajthatóságot, a kár teljes mértékét bankadó
jogcímén át kell hárítani az érintett bankokra, az adóból képzett pénzügyi alap pedig biztosítaná a károsultak kártalanítását.
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Antikommunista követelések
Az elmúlt 30 évnek, az MSZP- és Fidesz-kormányoknak közös szégyene, hogy még
mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek közt az ügynöklisták
feltárása, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, valamint a
kommunista luxusnyugdíjak megvonása. Ez a három követelésünk a Mi Hazánk legfontosabb antikommunista programpontjai. Micsoda farizeus politika úgy emlékezni
november 4-ére vagy pl. Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxusnyugdíját,
Biszku Bélához hasonlóan. A pártállami diktatúra vezetőinek nemhogy az elszámoltatására nem került sor, de még a közéletből való kizárásukra sem, átmentették hatalmukat. Így a KISZ Központi Bizottságának titkári tisztségéből az állítólagos rendszerváltás után miniszterelnöki székbe is ülhetett Gyurcsány Ferenc. A lengyel példa
mintájára szeretnénk egy olyan lusztrációs törvényt, amely megtisztítaná a közéletet azoktól, akik az előző rendszer vezetőiként közreműködtek a magyar nép elnyomásában, a kommunista diktatúra fenntartásában.

Nemzeti Elszámoltató Bizottságot!
Az elmúlt harminc év során a bizonyos gazdasági-politikai szervezett bűnözői csoportok által elkövetett, Magyarország kifosztásához vezető bűncselekmények feltárása érdekében létre kell hozni a Nemzeti Elszámoltató Bizottságot, amely mint
a hatalmi ágaktól független, azok felett álló szervezet jogosult nyomozati szervként utasítani a rendőrséget, az ügyészséget és az Alkotmányvédelmi Hivatalt. A
Bizottság feladata kell, hogy legyen emellett az elmúlt harminc év államtitokká
minősített szerződéseinek, jegyzőkönyveinek az átvilágítása, nyilvánosságra hozatala is. Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a gazdasági-politikai befolyással bíró bűnszervezet tagjaként történő elkövetés esetén a vagyonelkobzásra vonatkozó elévülési szabályok a visszaható hatály tilalma ellenére is érvényesülhessenek.

Rendvédelem
Rendet, csendőrséget!
A közrend helyreállítása érdekében létre kell hozni a csendőrséget, amelynek hatásköre élesen el kell, hogy határolódjon a rendőrségétől. Az előbbi bűnmegelőzési, az utóbbi a nyomozati feladatkört tölti be. A tekintélyt parancsoló egyenruhát
viselő, különleges kiképzést kapó csendőrség már megjelenésével is elriasztaná a
bűnözőket. Prevencióra, bűnmegelőzésre van szükség, nem pedig arra, hogy egy
már megtörtént bűntény után helyszíneljen a rendvédelem.
Rendkívül fontos, hogy visszaállítsuk a rendfenntartó erők tekintélyét. Meg kell
szüntetni azt a liberális gyakorlatot, amely az elmúlt harminc évet jellemezte, hogy
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a bűnözőnek gyakorlatilag több joga van, mint a rendőrnek. Fontos, hogy a rendőr
ne féljen fellépni a bűnözővel szemben, a bűnöző pedig ne védekezhessen az intézkedéssel szemben a származására vagy az emberi jogaira hivatkozva. Mindennél
fontosabb a tisztességes emberek biztonsághoz fűződő joga.

Fegyverviselési jogot a szolgálaton kívüli rendőröknek is!
Az önvédelemhez nemcsak jogot, hanem eszközt is adna a Mi Hazánk a fegyverviselési lehetőségek szélesítésével, hiszen a bűnözők úgyis megszerzik a fegyvereiket, de a védekezéshez már jogszabálymódosítás kell. Az EU fegyvertartást korlátozó igyekezetére válaszul került be tavaly a cseh alkotmányba, hogy az ország állampolgárainak joguk van fegyverrel védelmezniük saját és más emberek életét, ez
példa lehet Magyarország számára is, ezért a Mi Hazánk fegyverviselési jogot adna
a szolgálaton kívüli rendőröknek, honvédeknek és a sportlövőknek. Az önvédelmi
fegyverek viselésének könnyítése közbiztonsági érdek is, hiszen a támadók kiiktatásával ártatlan áldozatokat menthetünk meg.
A Mi Hazánk szerint elsődlegesen a fegyveres testületek tagjai számára kellene biztosítani, hogy szolgálati időn kívül, akár egyenruha nélkül is viselhessék
szolgálati fegyverüket. Közérdek is, hogy minél több olyan személy hordjon önvédelmi lőfegyvert magával, aki gyakorlott, és felelősségteljes viselkedés mellett a magyar államot tudja szolgálni, s a fegyverkultúra fejlesztését is biztosítja jó példával. Az önkéntes tartalékos honvédeknek is fegyverviselési engedélyt
adna a Mi Hazánk, ezzel is vonzóvá téve a katonai kiképzést. Ugyanígy be lehetne vonni a vadászokat, illetve a sportlövők fegyverviselési jogát is megteremtené a Mi Hazánk, mivel a sportlövőközösség a legtörvénytisztelőbb rétege a társadalomnak. A sportfegyverek otthoni tartásához szükséges éves minősítéseken túl a Mi Hazánk a regisztrált sportlövők utcai fegyverviseléshez legalább 3
éves tagságot és évi minimum 10 igazolt versenyt követelne meg a büntetlen
előéleten kívül.
A Mi Hazánk a svájci és csehországi példát tekinti mintának, utóbbi egy 10,7 milliós
ország, ahol szinte mindenkinek van fegyvertartási jogosultsága, mintegy 310 ezren
élnek is vele. A civil fegyverviselés kiszélesítésére van szükség Magyarországon is a
bűnözőkkel szembeni önvédelem érdekében.

Tiltsuk be az uzsorázást!
A pénzügyi visszaélések megakadályozása érdekében meg kell határozni azt a kamatmértéket, amelyen felül a követelés a magyar bíróság előtt peresíthetetlen.

Szigorúbb büntetést az állatkínzóknak!
Szigorítani kell az állatvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos büntetőjogi tényállások büntetési tételeit. Börtönbe a szándékosan állatokat kínzó emberekkel!
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Elismerést a rendvédelmi dolgozóknak!
Minden országnak és polgárainak alapvető joga a biztonságos és nyugodt élethez
való jog. Ennek a jognak a biztosításához elengedhetetlen feltétel egy jól működő, professzionális, hatalomtól független rendvédelmi szervezet. A mindenkori hatalomnak kötelessége az ezeket a hivatásokat választó munkavállalók számára biztosítani mind az anyagi, mind az erkölcsi elismerést.

A magas színvonalú működés garanciái
Az állam kötelessége biztosítani minden olyan feltételt, amely hosszú távon garantálja a szervezetek biztonságos és magas színvonalú működését. Ezen feltételek biztosításához elengedhetetlen a megfelelő személyi állomány, a 21. század kihívásainak megfelelő felszerelés és a megfelelő törvényi háttér. A szervezeteknek különösen nagy ﬁgyelmet kell fordítaniuk a gyermekek, az idősek, a nők és a nehéz helyzetben élők védelmére. Meg kell felelni az informatika területén is a jelenkor kihívásainak, mivel ez az a terület, ahol az elmúlt években veszélyesen elharapództak a
különböző bűnözési formák. Különösen ﬁgyelni kell gyermekeink védelme érdekében az interneten előforduló zaklatások megelőzésére és felszámolására. Hatékony
védelmet kell kialakítani a belső és külső kibertámadások kivédése érdekében.

Közbiztonságot a falvakban is!
Nem lehet csupán a városban élő embereknek a kiváltsága a közbiztonsághoz való
jog. Minden egyes településen és a hozzájuk tartozó tanyavilágban legyen megfelől
létszámú rendvédelmi erő szolgálatban, hogy minél hamarabb megérkezhessen a
segítség a bajba került honﬁtársaink számára! Ezzel összefüggésben vissza kell állítani a régi segélyhívó rendszert (104, 105, 107), persze megtartva a most üzemelőt
is (112). Ez azért lenne fontos, mert így a területileg legközelebb eső rendőrségen,
mentőállomáson, tűzoltóságon tudnák fogadni és kezelni a beérkezett segélykéréseket, és ezzel fontos perceket lehetne nyerni.
Kiemelten kell támogatni vidéken a mezőőrség felállítását. A polgárőrséget pedig
az államnak kellőképpen meg kell becsülnie.

Az anyagi helyzet rendezése
A rendvédelemi szférában az egyik legsürgetőbb feladat az állomány anyagi helyzetének rendezése. Elfogadhatatlan, hogy 2008 óta nem emelkedett a rendvédelmi
illetményalap, és jelenleg egy kezdő rendvédelmi dolgozó a szakmunkás-minimálbért is alig keresi meg (a tűzoltóknak el sem éri). Nem hangzatos és meg nem valósított életpályamodellekre van szükség. Új szolgálati törvényt kell készíteni, amelyben olyan állomány- és illetménytáblázatot kell felállítani, amely a nyugállományba
vonulásig biztosítja a szakmai és a ﬁzetésfokozatokban is az előrelépést. A teljesen
hibásan felépített teljesítményértékelési (pofapénz) rendszert újra kell tervezni, de
az eltörlése is erősen megfontolandó. Azon a bevett gyakorlaton biztos változtatni
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kell, hogy a megyei parancsnokok, igazgatók előre megmondják, hogy az adott évben mennyi munkavállaló kaphat kiváló, jó, megfelelő és nem megfelelő értékelést.

Vissza a szolgálati nyugdíjat az arra jogosultaknak!
Ezen szervezetek munkavállalói számára a többletelvárások és bizonyos jogaik korlátozásának kompenzálására elengedhetetlen a pluszjogosultságok bevezetése. A
legfontosabb a szolgálati nyugdíj visszaállítása! A megalázott volt szolgálati nyugdíjasoknak, akik jelenleg szolgálati járadékosok, vissza kell adni nyugdíjasstátuszukat.
Olyan rendszert kell kialakítani, amely ösztönzi a munkavállalót, hogy csak egy bizonyos, elfogadható életkorig maradjon a pályán, de addig megérje neki maradni. A rendszernek biztosítania kell, hogy ha a szolgálatellátás közben vagy az eltöltött évek alatt valakinek az egészségi állapota úgy változik meg, hogy emiatt kénytelen leszerelni, akkor kapjon ellentételezést, életjáradékot az államtól az addigi szolgálatáért cserébe.
Fontos lenne újra a régi fényébe visszaállítani a BM egészségügyi rendszerét, saját kórházzal. Be kell vezetni a rekreációs szabadság intézményét, éves szinten minimum két hét ilyen szabadságot biztosítva minden rendvédelmi dolgozónak. Ezen
szabadságot egy megfelelő intézményben (üdülőben) lehessen eltölteni. Fontos
feladat egy bérlakásprogram elindítása, ezzel is segítve azokat a ﬁatalokat, akik ezt a
szép, de nehéz hivatást választják.

Valódi jogokat a szakszervezeteknek!
Nagyon fontos a rendvédelmi szakszervezetek megcsorbított jogainak visszaállítása,
sőt kibővítése (munkaidő-kedvezmény, infrastruktúra biztosítása stb.). Indokoltnak
tartjuk egy korlátozott sztrájkjog bevezetését is, persze kizárólag olyan feltételekkel,
hogy egy esetleges munkabeszüntetés ideje alatt is biztosított legyen az ország lakosságának maximális védelme és a biztonságos szolgálatellátás. Ismét demonstrálhassanak a rendvédelmi dolgozók is! Törvényileg biztosítanánk, hogy a munkáltatóknak és az illetékes minisztériumnak kötelessége legyen tájékoztatni a szakszervezeteket minden tervezett változásról, és érdemi tárgyalásokat folytatni azok
kidolgozása érdekében. A Magyar Rendvédelmi Kar szükségességének felülvizsgálata indokolt, mert ebben a formájában alkalmatlan a rendvédelmi dolgozók
érdekképviseletére.

Új állománytáblát a rendőröknek
és a büntetés-végrehajtásban dolgozóknak!
A rendőrség állománytábláját újra kell írni, mégpedig úgy, hogy az adott területen
folyamatosan elegendő rendőri erő álljon rendelkezésre. Ezzel megszüntethetők
a véget érni nem akaró túlszolgálatok, vezénylések és helyettesítések, amelyek az
állomány túlterhelését és kiégését okozzák. Minden állampolgárnak lakóhelyétől függetlenül joga van a rendhez és a közbiztonsághoz. Minden településen és
a hozzájuk tartozó tanyavilágban a nap 24 órájában kell, hogy legyen rendőr! A

44

település közbiztonsági mutatóinak ﬁgyelembevételével kell a megfelelő létszámú,
beavatkozásra képes erőt helyben készenlétben tartani. Olyan új törvényeket kell
alkotni, amelyek biztosítják a jogszerűen és szakszerűen intézkedő vagy eljáró rendőrök hatékony jogi védelmét a bűnelkövetőkkel szemben. Érzékeltetni kell az állampolgárokban, hogy rendőrség őértük és velük van!
Új állománytáblát kell készíteni a büntetés-végrehajtásban dolgozóknak is, hogy
mindig elegendő személyi állomány álljon rendelkezésre. Fontos lenne ez azért,
hogy az állomány mindig időben előre tervezve láthassa el a szolgálatot, és ne kelljen állandó kiszámíthatatlan berendelésekkel és túlszolgálatokkal terhelni az amúgy
is igen komoly pszichikai terhelésnek kitett büntetés-végrehajtási dolgozókat.

Katasztrófavédelem: szervezeti átalakítások
Ennél a gigantikus szervezetnél van a legnagyobb szükség a radikális változtatásokra. Nagyon sok és feleslegesen kidobott adóforintjába kerül az országnak ennek a szervezetnek a fenntartása és működtetése ebben a formában és ezzel a
létszámmal. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (OKF) az első Orbánkormány idején hozták létre, amikor szükségét látták a különböző rendvédelmi szervezeteknél (honvédség, határőrség, polgári védelem) leépített személyi (főleg tiszti, főtiszti) állomány megtartása érdekében. Ebből következett, hogy a szükségesnél
jóval nagyobb felsővezetői és vezetői létszám keletkezett, akiknek nehéz volt olyan
beosztásokat és feladatokat adni, amelyre valóban szükség van. A katasztrófavédelem szervezetén belül a mindennapi és effektív munkákat, beavatkozásokat (katasztrófahelyzetben is, pl. árvíz) a tűzoltók végzik. Az OKF hozzávetőleg 12 ezer fős létszámából mindösszesen 7000 a tűzoltó (vonulós). Tehát jól látszik, hogy kb. 5000 fő
a különböző katasztrófavédelmi „szakemberek” létszáma. Ennyi katasztrófavédőre
nincs szükség!
Az első és legfontosabb feladat a tűzoltóság és a polgári védelem leválasztása a szervezetről. Létre kell hozni újra az önálló rendvédelmi szervként működő
Országos Tűzoltó-parancsnokságot, és alája rendelni a megyei és városi tűzoltóparancsnokságokat. Új személyi és műszaki állománytáblát kell létrehozni, hogy
az ország minden területén megfelelő létszámmal és műszaki felszereltséggel
álljanak készenlétben az egységek. Módosítani kell a szolgálati törvényt oly módon, hogy a váltásos (24/48) szolgálati rendben dolgozók munkaideje is heti 40
óra legyen (féléves munkaidőkeretben), összhangan a 2003/88/ EK-irányelvvel.
A 40 óra felett keletkező túlszolgálatot köteles a munkáltató megváltani a munkavállaló döntése alapján, pénzben vagy szabadidőben. Megfontolás tárgyát
képezheti egy, részben az önkormányzati tűzoltósággokkal együttesen működő
rendszer létrehozása is. Tűzoltó-rendfokozatot kizárólag a tűzoltói állományba
tartozók és végzettséggel rendelkezők viselhessenek. A tűzoltókat ki kell venni a
katonai törvénykezés hatálya alól, mert ők nem fegyveres rendvédelmi dolgozók.
A polgári védelmet pedig újra a Magyar Honvédség alá kell besorolni, ahogy az
régen is volt. Természetesen mindkét szervezetet kizárólag szakmai végzettséggel, komoly szakmai tapasztalattal és az állomány körében nagy elismertséggel
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bíró vezetők irányítására kell bízni. Minden év augusztus 8-a legyen hivatalosan a
tűzoltó hősök emléknapja!
A Mi Hazánk tudja és érzi, hogy a rendvédelem területén sürgős és jelentős pozitív
változásokra van szükség. Tarthatatlan a jelenlegi állapot az alacsony bérekkel, az állandó létszámhiánnyal és az állam általi nem megfelelő elismertséggel.

Cigánypolitika
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely felszámolná
az egyre szaporodó no-go zónákat
Jelenleg azt látjuk, hogy a településeink nagy részén olyan területek jönnek létre,
ahol a magyar állam képtelen fenntartani a törvényes rendet. Ezeken a településeken/ településrészeken komoly probléma a közbiztonság mellett, hogy a becsületesen dolgozó emberek értékei, ingatlanjai folyamatosan értéktelenednek, és egy
élet munkája megy tönkre.
Az elmúlt harminc évben ez a folyamat egyre rosszabbá vált. Az elmúlt időszak kormányai nem tudtak vagy nem akartak hozzányúlni a kérdéshez. A liberális integrációs modell teljes kudarca szüli az egyre tarthatatlanabb állapotokat. Csak jogokat adtak és segélyeket, de ezért nem támasztottak elvárásokat. Szintén nagy hiba,
hogy a cigányságot homogén társadalmi rétegként kezelték.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely szerint
létezik cigánybűnözés
Az elsikkasztott rendszerváltás, tehát 1990 előtt a cigánybűnözés általánosan
használt kriminológiai szakkifejezés volt. Magyarországon a bűnügyi statisztika
legutóbb 1971 és 1989 között vette számba külön a cigány származású bűnelkövetőket. A Mi Hazánk szerint azonban a probléma nem szűnt meg, sőt a cigányság számának megduplázódásával ez a fajta, etnikai alapon szerveződő, szubkulturális sajátosságokkal bíró bűnözési forma sokkal elterjedtebb lett. Ma már egyre
több olyan jellegzetes bűncselekményforma van, amelynek elkövetői szinte kivétel nélkül a cigány etnikumhoz kötődnek. Ilyen például az úgynevezett „unokázás”,
amikor idős embereket telefonon felhívnak és félrevezetnek, csalással pénzt vesznek el tőlük. A speciális bűnözési formák ellen speciális bűnüldözésre van szükség, ezért azonosítani kell a cigánybűnözés fogalmát, és akár a korrupt, ún. roma
politikusok helyett tisztességes cigány vezetők bevonásával a cigányság köréből
kikerülő, romboló egyéneket kell leválasztani azokról, akik a normáknak és a törvényeknek megfelelő életet akarnak élni. Ennek megfelelően lehet az integrációs
folyamatokat, a támogatásokat vagy szankciókat, a teendőket elkülöníteni, az építőt segíteni; a romboló ellen pedig fel kell venni a küzdelmet a jogszabályok és
normák betartatásával.
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Helytelen, liberális cigányintegrációs alapelvek
A cigányság integrálatlanságának a legfőbb okát a liberális szociológusok a szegénységgel magyarázzák. Azt mondják, hogy mivel szegények, és a társadalom is ,,megkülönbözteti őket”, ezért csökkent az érdekérvényesítő képességük, ezért nem tudnak dolgozni, és ezért nem tudnak integrálódni sem. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy a szegénység és bármely egyéb külső körülmény csak bizonyos mértékben
kondicionálja az egyént (pl. ha szegény, akkor nem gázzal fűt, csak fával, vagy nem az
egész lakást fűti, hanem csak egy szobát), de nem determinálja, nem kényszeríti arra,
hogy ellopja más fáját, vagy rablással szerezzen magának pénzt. Ezek a cselekmények mindig az adott személy egyéni döntése alapján születnek, nem a külső hatások
kényszerítő eredőjeként. Ezért mondhatjuk azt, hogy egy kisnyugdíjas spórol, nem fát
lop az erdőből, vagy csipszet és alkoholt a boltból. A fent említett hamis elvből születik aztán a pozitív diszkrimináció, és a megélhetési bűnözés sötét gyakorlata.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely leállítaná
a cigányügyi programok ﬁnanszírozását
Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy nem a szegénység a bajok fő oka, hanem a
mély-igénytelenség, a lélek mélyzüllött állapota, amely aztán magával hozza a szemetes környezetet, a munkakerülést, a segélyeken élést, a pénz elverését, a gyermekek
veszélyeztetését stb. Ezért nem vezettek eredményre a cigányintegrációra szánt milliárdok (amiket közben elloptak az ún. cigány vezetők), mert hiába kaptak szép házat,
a padlót eltüzelték, az ablakokat eladták, és rövid időn belül ugyanaz a putri lett, mint
amit milliárdokkal akartak felszámolni a ,,cigányintegrációs” szakemberek.

A lezüllöttség és a mélyigénytelenség
Ez a pont kardinális jelentőségű a probléma megoldása szempontjából. Ehhez nagyon fontos, hogy a be nem avatkozás ideje már lejárt. Ide normákat és életvezetési
szabályokat kell bevinni, bevezetni. Csak normák megismerése révén válhatnak értékesebb tagjává a helyi közösségnek. Ez persze nem mehet mindig könnyen. Lesz
egy réteg, amelyik könnyedén megérti, hogy az udvaron nem állhat halmokban a
szemét, hogy a szemétszállítás kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás, és a kukát sem szabad eladni, eltüzelni. De a nehezebben változók számára kilátásba kell
helyezni, hogy amennyiben ezeket az alapnormákat nem akarják betartani, akkor
milyen szankciókra számíthatnak. Ha valóban azt érzik, hogy ezek a szankciók nem
csak üres fenyegetések, akkor a lezüllött réteg nagy része elkezdi követni ezt a normát, és csak egy minimális, kis résznél kell alkalmazni a beígért szankciót, büntetést.
Ebben hatalmas szerepe van a hatóságok következetes munkájának.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az oktatásban
szegregálna is
Téves az a liberális elképzelés, hogy a cigány tanulók nem kapnak minőségi oktatást, hiszen a legtöbb településen ugyanabba az iskolába járnak, és azok a tanárok
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tanítják őket, mint mindenki mást. Itt is nagy hiba a tanulók homogén egységként
kezelése. A tanulók is heterogének, ennek megfelelően kell az integrációt és a
szegregációt alkalmazni. Nem tartjuk megfelelőnek az integráció mindenáron történő erőltetését. Fontos lehet a speciális, szegregált oktatásuk – főleg a viselkedészavaros gyermekeknek –, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az oktatás csak
a rendezett otthoni körülményekkel együtt fejtheti ki a pozitív hatását. Így ebben is
nagyon fontos a szülők felelősségének hangsúlyozása.

A családsegítő és gyermekvédelem rossz működése
Végül nagyon fontos kérdés a gyermekvédelmi, családsegítői szervezetek hatékony és pontos működése, ami kulcsszerepet játszik a jövő generációjának felnevelésében. A gyermekvédelem komplex fejlesztésére van szükség. Az abban dolgozók bérének növelésére, a nevelőszülői hálózat bővítésére és a speciális intézményi
hálózat fejlesztésére. Fontos a felelőtlen gyermekvállalás tömeges gyakorlatának a
megfékezése is, és a szülők felelősségének a hangsúlyozása akár szankciókkal is, hiszen a gyermek egészséges testi-lelki-szellemi-erkölcsi neveléséért a szülő a felelős.

Vessünk véget a megélhetési gyermekvállalásnak!
A Mi Hazánk az első párt a történelem során, amely programjának fontos részévé
teszi a cigánynépesség-robbanás kérdését, s megoldást is kínál a problémára, hiszen ez újabb Trianonnal, újabb nemzeti tragédiával fenyeget. Magyarországon
évtizedek óta egy párhuzamos, de ellentétes irányú népesedési folyamat zajlik.
Miközben a magyarság világviszonylatban is kiemelkedő ütemben fogyatkozik, a
cigányság a harmadik világra jellemző népességrobbanást produkál. A cigányság
létszáma nemzedékenként duplázódik, míg a magyarságé szinte megfeleződik.
Miközben a 19. század végén még a százezer főt sem érte el a cigányság lélekszáma hazánkban, az elmúlt harminc évben a cigánynak tekintett népesség száma 400 ezerről 876 ezer főre nőtt. Eközben pedig emelkedett a mélyigénytelenségben, bűnözői körben felnővő gyermekek száma, akiknek esélyük sincs a beilleszkedésre.
A fokozódó társadalmi feszültség, a fenyegető robbanás elhárítása érdekében haladéktalanul felállítjuk a Családtervezési Hatóságot, amellyel megállítjuk a cigányság
körében tapasztalható felelőtlen népességrobbanást. A Családtervezési Hatóság
egyénenként foglalkozna azokkal, akik láthatóan a teherbírásukon túl vállalnak gyermekeket, amikor még a szándéka sincs meg annak, hogy tisztességes körülmények
között neveljék fel a gyermekeiket. Amikor mindkét szülő bűnöző vagy éppen alkoholista, drogfüggő. Amikor láthatóan csupán megélhetési gyermekvállalásról vagy
egyszerűen primitív felelőtlenségről van szó.
A Családtervezési Hatóság a részletes tájékoztatás mellett ingyen biztosít szakszerű fogamzásgátló eszközöket (például spirál felhelyezését) annak érdekében, hogy ne a mélyigénytelenségbe szülessenek tömegesen a gyermekek.
Visszaszorítjuk a gyermekanyaságot, a 18 éves kornál előbb gyermeket vállalók
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szüleit felelősségre vonjuk. Bizonyos esetekben, például az alapvető higiéniai
körülményeknek sem megfelelő cigánytelepeken a születendő gyermekszámot
maximalizáljuk. A nem megfelelő körülmények között nevelt gyermekeket a családból kiemeljük, és a szülők ellen eljárást indítunk kiskorú veszélyeztetése miatt.
Ahová hazaviszik a gyereket, az lakható ingatlan legyen, ne putri! Legyen szabványos kémény, szabványos áram, szabványos szennyvíz, szemétszállítási szerződés.
A családi pótlékot munkához kötjük. harmadik gyerektől minden családtámogatást munkához kötünk.

Nemzetstratégia
Haza a dolgozó magyar emberekért
A Mi Hazánk Mozgalom eltökélt abban, hogy az élet minden területén a dolgozó magyar emberek, családok érdekeit képviselje, és megvalósítsa a Virradat
Programban lefektetett célokat, irányelveket. Csak így válhatunk biztonságos, gyarapodó, szabad nemzetté.

Az összmagyar érdeket tartjuk szem előtt
A Mi Hazánk a nemzetpolitika minden egyes elemének kidolgozásakor ﬁgyelembe
kívánja venni a nemzet egészét, tekintettel mind a jelenlegi határok között élőkre,
mind az elszakított területeken a magyarságuk megőrzéséért harcoló testvéreinkre, sőt bizonyos tekintetben a saját akaratukból vagy kényszerítő körülmények miatt
külföldön élő nemzettársainkra is.

Visszaverjük a támadásokat!
Visszautasítjuk azokat a nemzeti-keresztény kultúránk megváltoztatására és felhígítására irányuló támadásokat, próbálkozásokat, amelyek a különféle természetellenes elméleteket kívánják ránk kényszeríteni és előnyben részesíteni. A nemzetstratégia elemeinek részletes kidolgozása során a fő szempont minden esetben a nemzet egységének határokon átívelő megteremtése, a nemzettudat, a nemzeti egység
erősítése, gazdaságunk megszilárdítása, az ország erőforrásainak mind szellemi,
mind anyagi gyarapítása, jogszolgáltatás helyett az igazságszolgáltatás megteremtése, valamint hazánk megvédése a belső és külső ellenségektől.

A külhoni magyarság megmaradásának stratégiája
A külhoni magyarság – bárhol is éljen – megmaradásának stratégiai alapja az, hogy
Magyarországnak a teljes biztonságot kell megteremtenie. A magyar nemzet csak
akkor tud erős lenni és gyarapodni, ha nemzetpolitikailag a külhoni és a csonka
honi magyarságot egységben kezeljük, és egy nemzetként fogalmazzuk meg a legfőbb nemzetstratégiai célokat.
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A Szent Korona országa
A nemzeti identitás erősítésére és az összmagyarság védelmére az Aranybullát
és a Magyar Szent Korona-tant kell alapul vennünk, amelyek egyben a Kárpátmedencében élő népek békéjének és egyenjogúságának is az alapdokumentumai.
Ha az elszakított területeken élő magyarok oktatása, gazdasági háttere, egészségügyi ellátása, jogbiztonsága és személyi-ﬁzikai biztonsága megfelelő szinten elérhető, akkor minden magyar büszkén tudja vállalni identitását, és nemzetünk részének
érezheti önmagát és családját, bárhol is éljen a világban.

Külhoni oktatási stratégia:
meghaladni az utódállamokat
Biztosítani kell minden magyarlakta területnek – értelemszerűen körzetközpontokkal – a kor igényelte lehető legmagasabb oktatási színvonalat az egészséges fejlődés feltételeivel kiegészítve. Az oktatási intézményeink személyi és tárgyi feltételeinek meg kell haladniuk a környező etnikum nyújtotta lehetőségeket, szolgáltatásokat, ezáltal is biztosítva, vonzóvá téve az anyanyelvi kultúra felé fordulás igényét és
lehetőségét. Ez magában kell, hogy foglalja minden korosztály számára a kiemelkedő sportlétesítmények elérhetőségét ezekben a központokban.
A határon túli nemzetrészünk legnagyobb etnikai nehézsége a vegyes házasság.
Csak a fenti program sikerével érhető el, hogy az ebben élő gyermekek a magyar
kultúra felé forduljanak. Amennyiben nem biztosítjuk számukra a magyar anyanyelvű érettségit, a minőségi szakiskolai képzést 10–18 éves korban, később elveszítjük őket nemzetünk tagjai sorából. Ennek pozitív ellenpéldája többek között
Nagyenyeden a Bethlen Kollégium.

Külhoni gazdasági stratégia:
mindenki boldogulhasson a szülőföldjén!
A mai gyakorlattal ellentétben a nemzettársaink aktivitása nemcsak Magyarország
felé kell, hogy irányuljon, hanem saját térségeik felé is, ahol jelenleg kisebbségben
él az őshonos magyarság. Ehhez mi nyújtunk részleges támogatást, így megsokszorozva az általunk biztosított összeg hatékonyságát. Minden esetben arra kell törekednünk, hogy kevés pénzből sokat csináljunk, hogy a „befektetett tőkét” kamatoztatni tudjuk a prioritások elérése érdekében a gazdasági hatékonyságra fókuszálva,
és nem a szervilis, de ingatag klientúra építésére.
A gazdasági fejlődés érdekében hasonló szellemben kell ösztönözni a helyben képzett szakembereket, akik az utódállam nyelvét, gazdasági kapcsolatrendszerét készség szintjén ismerik. Minden államban speciﬁkusan kell támogatnunk „hazai” ösztöndíjakkal diákjaink tanulását a gazdasági sikerek érdekében. Például ahol az erdőgazdálkodás erős, ott erdészeti, faipari irányultsággal, ahol a bányászati potenciál magas, ott a bányaipari képzéssel stb.
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A személyi biztonság stratégiája:
minden magyar felelős minden magyarért
Bárhol is éljen magyar ember, magyar felmenőkkel rendelkező, a magyar kultúrát
magáénak valló személy, Magyarországnak igényt kell tartania arra, hogy a személyi biztonságot számukra garantálják. Ezt részben államközi egyezmények, részben
az emberi jogok egyetemességével indokolva, azt hangsúlyozva kell megszervezni.
Az utódállamok nyelvén jól képzett, jogot végzett diplomások, jogi asszisztensek
hálózatát kell biztosítani az iskolaközpontokhoz kapcsoltan, amelyek egyúttal jogsegélyszolgálatként és a gazdasági fejlődést támogató pontokként is tudnak működni. Az állam jogi, jogszabályi anyagát nekünk kell legjobban ismernünk és alkalmaznunk. Magyarországnak törekednie kell az elszakított területek vonatkozásában
a védhatalmi státusz elérésére, éppen úgy, ahogy Ausztria gyakorol védhatalmi státuszt az Olaszországhoz került, de többségében német ajkúak által lakott Dél-Tirol
felett.

Nemzetközi kapcsolatok
Az Európai Unió
Az EU jelenleg egy gyarmati sorba taszított globalista birodalomként működik. Már nem is titkolt ideológiája az Európai Egyesült Államok megteremtése a
Coudenhove-Kalergi által megálmodott, kevert népesség létrehozásával. A cél az
európai nemzetállamok, és ezzel az ellenállás teljes felszámolása. Az arctalan, gyökértelen, több kontinens népeinek összegyúrásával kialakuló, barna bőrű népesség
pedig kiváló rabszolgája lehetne az Európai Uniót ténylegesen irányító globalista
köröknek. A nemzeti ellenállás megszűnésével a dolgozó tömegeket a legfontosabb kohéziótól fosztják meg, hiszen az érdekeinek érvényesítésére a nemzeti öszszetartás helyett legfeljebb a szakszervezetek maradnának, ám azt pontosan tudjuk,
hogy elég a szakszervezetet meggyengíteni, a vezetőket megvásárolni, félreállítani,
és máris megoldódott a probléma. Egy vérségi alapon összetartó nemzetet azonban nem lehet leﬁzetni vagy egykönnyen félreállítani.
A globalista erők a világ legnagyobb multinacionális vállalatainak és bankárdinasztiáinak vezetőiből állnak. Hozzájuk tartoznak a kiválasztott politikusok, a médiavezetők, akik mindig alárendelt szerepet játszanak, hiszen a politikához és a
médiához is pénz kell, az pedig a pénzembereknél van. A globalista erők két legfontosabb, a nyilvánosság számára is látható szervezete: a Bilderberg-csoport és a
Világgazdasági Fórum. A két zárt szerveződés tagjai között nagyrészt átfedések vannak, a Világgazdasági Fórum elnöke, Klaus Schwab egyúttal a Bilderberg-csoport
irányítóbizottságának is tagja volt. A Bilderberg-csoport a világ legbefolyásosabb
személyeiből (üzletemberek, pénzemberek, tudósok, médiaszemélyiségek, politikusok) álló, zárt körű társaság. A Világgazdasági Fórum pedig tulajdonképpen egy
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alapítvány, amelyet a világ ezer legnagyobb globális óriásvállalata hozott létre, és a
mai napig ezek a gigantikus multicégek irányítják.
Bár ezek az erők természetüknél fogva nemzetköziek, és minden kontinensen jelen vannak, székhelyüket tekintve jelentős részben New Yorkban, Párizsban és
Londonban találjuk őket. S mivel történelmi-ideológiai elődjüknek a szabadkőművesek számítanak, érthető, hogy az első számú központ, a globalisták anyaországa
nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok, amelyet gyakorlatilag a szabadkőművesek alapítottak.
Ez a globalista kör alkotja az USA és az Európai Unió mélyállamát is, amely mindig a könnyebben kontroll alatt tartható, kétpólusú politikai rendszer, a politikai
váltógazdaság kialakítását ösztönzi. Gyakorlatilag mindegy, hogy republikánus
vagy demokrata elnök van az USA élén, néppárti vagy szociáldemokrata-liberális
van az Európai Bizottság csúcsán, a tényleges vezetés mindig a mélyállam kezében
van, a pénzügyi, gazdasági és politikai folyamatokat is ez a globalista erő, a mélyállam irányítja a saját érdekei szerint. Így nem csoda, hogy az Európai Unió valójában amerikai befolyási övezetnek számít. A NATO kötelékében vagy anélkül, de az
európai országok évtizedek óta küldik a katonáikat harcolni és meghalni Amerika
(és az USA-val szimbiózisban lévő Izrael) érdekében. Rengeteg európai és amerikai katona élete árán sikerült szétbombázni és folyamatosan destabilizálni a KözelKeletet, Észak-Afrikát és Afganisztánt, ami biztonságot hozott Izraelnek, rengeteg
pénzt a globalista erőknek, és egyúttal a Kalergi-terv érdekében migránsok millióit
Európának.

Északi civilizáció nyugaton és keleten is
A Mi Hazánk Mozgalom új fogalmat vezetett be, hiszen a mozgalom megfogalmazása szerint mi, magyarok a kelta kultúrkörtől, tehát az Ír-szigettől Kamcsatkáig és
Japánig terjedő északi civilizációhoz tartozunk. Ez az a civilizáció, amely az egész
világnak fényt adott, amely a legmagasabb szintű klasszikus zenével, olyan géniuszokkal ajándékozta meg az egyetemes kultúrát, mint Mozart, Haydn, Beethoven,
Chopin, Liszt, Csajkovszkij, Puccini, Dvořák vagy éppen Sosztakovics. Olyan zseniket
adott, mint a toszkánai Leonardo da Vinci, Michelangelo, a francia Blaise Pascal, a
magyar Szent-Györgyi Albert vagy a japán Muraszaki Sikibu, a világirodalom első regényének írója-költője. Ez a civilizáció épített olyan lenyűgöző építményeket, mint a
magyar Parlament, az Országház épülete, a németországi Neuschwanstein-kastély,
a francia Notre-Dame székesegyház, a római Colosseum vagy éppen a párizsi Eiffeltorony. Nem véletlen, hogy ez az északi civilizáció, amely egykor Észak-Afrikában és
a Közel-Keleten kezdődött, hódította meg a déli félteke népeit, és nem fordítva. Mi,
magyarok ehhez az északi civilizációhoz tartozunk, magunkban hordozzuk annak
keleti és nyugati örökségét is.
Szükségesnek tartjuk, hogy a nyugati kapcsolataink megtartása mellett elősegítsük
és szorgalmazzuk a keleti nyitás további folytatását, kapcsolatok építését bármely
baráti országgal. Kétoldalú kapcsolatainkban a partneri viszony kialakítást tartjuk
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kívánatosnak, ahol a felek a kölcsönös előnyök alapján a korrekt együttműködésben érdekeltek.

A 21. századi Intermarium-koncepció
Magyarország szuverenitása érdekében meg kell szüntetnünk azt az alárendeltségi
szerepet, amelyben az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta vagyunk. A szomszédos Ukrajnában évek óta zajló események jól szemléltetik, hogy Magyarország
jelenleg mennyire nem független ország. Nyilvánvaló, hogy Ukrajnában két nagyhatalom, az USA és Oroszország érdekei ütköznek. Az amerikai és brüsszeli, pontosabban a globalista érdekeket szolgaian, kritikátlanul kiszolgálva Magyarország
is csatlakozott azokhoz az Oroszország elleni gazdasági szankciókhoz, amelyek
rengeteget ártanak hazánknak. Eközben Ukrajna a köszönet helyett korábban nem
látott mértékű magyarellenes tevékenységbe kezdett. Kárpátalján korlátozzák a
magyarok anyanyelvhasználatát, terrortámadások történtek a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen, magyarországi és felvidéki
magyar politikusokat tiltanak ki Ukrajnából mindenféle indoklás nélkül.
Amennyiben Magyarország valóban független ország lenne, akkor az Oroszország
elleni, számunkra is káros gazdasági szankciók helyett az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményeinek törvénybe iktatását kellene követelni. Ez a népszavazás
pedig Kárpátalja önrendelkezéséről döntött.
Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak és a vele évszázadok óta egy sorsközösségben lévő többi közép-európai országnak azonos érdekei vannak. Történelmi
tapasztalatunk az, hogy mindig a nyugati, keleti, déli nagyhatalmak között kell
egyensúlyoznunk, küzdenünk kell a függetlenségünk megőrzéséért. Az is egyértelmű, hogy egymásra vagyunk utalva, egyedül könnyen kiszolgáltatottá válhatunk
a nagyhatalmakkal szemben. Mivel jelenleg nem áll fenn geopolitikai egyensúly,
hiszen az úgynevezett Nyugat (a nyugati gyökerű globalisták) gyarmatként kezel
minket, értelemszerűen nyitnunk kell a Kelet – azon belül is az északi civilizációhoz tartozó Oroszország – felé, sőt úgy általában az egész nagyvilág felé. Ez természetesen elsősorban gazdasági kapcsolatokat jelent, nem politikai függőséget.
S hogy a súlyunk növekedjen, komolyan vegyenek minket, létre kell hoznunk az
Intermarium-szövetséget.
Ezt a hagyományos magyar–lengyel barátságra, történelmi szövetségre kell építeni.
Az 1920-as években a lengyelek dolgozták ki az Intermarium-koncepciót (a latin szó
magyarul Tengerközt jelent), amely a Balti-tengertől az Adriai-tengerig terjedő, kelet-közép-európai régió összefogását szorgalmazta. A jelenlegi körülmények között,
Lengyelország és Magyarország mellett értelemszerűen a Visegrádi Együttműködés
másik két tagállama, Csehország és Szlovákia, valamint a balti államok, Észtország,
Lettország és Litvánia, továbbá Ausztria, Horvátország és Szlovénia csatlakozhatna
első körben az Intermariumhoz. Ezek az országok történelmi és kulturális értelemben, de a jelenlegi politikai helyzetüket tekintve is egy sorsközösséget alkotnak.
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Kérdés lehet Szerbia és Románia csatlakozása, ezek az országok jelentős magyar
nemzeti közösséggel rendelkeznek, geopolitikai helyzetük is indokolná, hogy az
Intermarium szövetségi rendszeréhez kötődjenek, ugyanakkor a szerbek és a románok kulturálisan, vallásilag a Kelethez tartoznak, a mindenkori román vezetés pedig
a magyargyűlölete mellett sokszor szolgaian hódol be Amerikának.
Az Intermarium-szövetség kellőképpen erős lenne ahhoz, hogy Nyugat és Kelet között egyensúlyozzon, megőrizve a szövetség országainak függetlenségét, s mindkét
irányban gyümölcsöző gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat ápoljon, miközben
hárítani tudná a globalista brüsszeli vezetés gyarmatosító törekvéseit és az európai
lakosság teljes lecserélését – a migráció folyamatos támogatása révén – egy kevert,
nemzeti határok nélküli birodalmi társadalomra.

Tagok legyünk, vagy szabadok?
A nemzetgazdaság és nemzeti szuverenitás megerősítésére alapozott koncepció,
amely a Virradat Program nevet viseli, a jelenlegi nyugat-európai globalista, azaz az
uniós, brüsszeli törekvésekkel ellentétben áll. Magyarul, a Mi Hazánk által kitűzött
célokat a jelenlegi EU-ban nem lehetne megvalósítani. Két út kínálkozik előttünk, ha
Magyarország függetlenségét helyre szeretnénk állítani:
1. Megváltoztatjuk a jelenlegi Európai Uniót.
2. Kilépünk.
Az elmúlt évek európai szintű, nemzeterősítő törekvéseinek folyamatos támadása
és az az erőszakos folyamat, amely szerint az EU globalista vezetése Európát nemzetek helyett egy globalista birodalommá kívánja olvasztani, jelenleg azt mutatja,
hogy a 21. század húszas éveiben el kell kezdenünk felkészülni egy EU-n kívüli életre. Természetesen van még némi esély a jelenlegi EU megváltoztatására – különösen, ha az Intermarium létrejöttével az EU-t megváltoztatni akaró erők súlya megnőne –, amennyiben ez sikerül, akkor ettől függetlenül is csak nyerhetünk azzal, ha
megerősítjük Magyarország önállóságát és nemzetgazdaságát.

Nettó ráﬁzetők vagyunk
Mindamellett úgy látjuk, hogy az EU-hoz tartozás elsősorban a korábbi, ún.
magországok érdekeit szolgálják, a szövetségtől kapott pénzhez képest jelentősen
nagyobb összegek áramlanak ki hazánkból, és gazdagítják a minket piacnak tekintő
és itt az olcsó munkaerőt, nyersanyagot, alacsonyabb bérszínvonalat kihasználó országokat. A nyugat-európai multinacionális vállalatok ugyanis több proﬁtot visznek
ki hazánkból évente, mint amennyi pénz az EU-ból érkezik hozzánk.
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Egyenrangú partnerséget követelünk
Nem vagyunk ellene az észszerű, Európán belüli együttműködéseknek, de nem
vagyunk hajlandóak olyan szövetséghez tartozni, ahol privilégiumokat élvező
magországok és hátrányos helyzetű, lekezelt, perifériára szorított nemzetek is vannak. Egyenlő, egyenrangú országok szövetségében, a nemzetek Európájában szívesen dolgozunk, teszünk erőfeszítéseket, hozunk áldozatokat saját és környező világunk jobbításáért.

A Mi Hazánk az egyetlen párt,
amely népszavazást tartana az EU-tagságunkról
Amennyiben azonban az EU szellemi, gazdasági és erkölcsi pusztulása véglegesen
is visszafordíthatatlannak bizonyul, a Mi Hazánk Mozgalom 2029-ben népszavazást
tartana – a brexithez hasonlóan – arról, hogy továbbra is maradjunk-e az EU tagja.
Egy nemleges többségi válasz esetén 2030-ban el lehet kezdeni a kilépési folyamat
elindítását. De addig is el tudjuk kezdeni ennek a programnak a megvalósítását, legfeljebb évekig húzódó, egyébként értelmetlen kötelességszegési eljárások indulnak.
Gazdasági szempontból a kilépéstől sem kell félni: jelenleg az EU-s támogatások a
GDP 4%-át adják, míg a nyugati cégek a GDP 7%-át viszik ki. És ez az arány még
ennél is rosszabb lesz 2021 után, mert csökkennek a kohéziós források, és várhatóan 2028-ban nettó beﬁzetők is leszünk. Ha nem lennénk EU-tagok, számunkra nem
lenne embargó Oroszországgal, ezzel párhuzamosan államközi megállapodásokkal
a legtöbb EU-s tagállammal fenntarthatnánk a jelenlegi gazdasági kapcsolatokat.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely kivonná
Magyarországot a strasbourgi bíróság joghatósága alól
A Mi Hazánk szerint a magyar börtönviszonyok valóban méltatlanok: méltatlanul
jók ahhoz képest, amilyet a politikusbűnözők érdemelnének. A strasbourgi bíróság joghatósága alóli kivonásra szükség van, máshogy nem lehet például megfékezni a szinte iparággá váló börtönkártérítési bizniszt. Hazudik, aki mást mond,
vagy önfenntartó börtönöket ígér, miközben a strasbourgi bíróság joghatóságát
fenntartaná, ami nemcsak az önrendelkezésünket csorbítja, hanem az elítélt bűnözőket védi is.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az Európán kívülről
jövő legális bevándorlókat sem engedné az országba
A Mi Hazánk egyik fő célkitűzése, hogy a számunkra hátrányos, illetve igazságtalan szerződések felülvizsgálatát elérjük, lehetőség szerint lépjünk ki az előnytelen kapcsolatokból, vagy kíséreljük meg a feltételeket kedvező irányba megváltoztatni. Az európai uniós kötöttségeket és kötelezettségeket 2030 után olyan két- vagy többoldalú államközi
megállapodások váltanák fel – Svájc mintájára –, amelyek minden fél számára előnyösek. A gazdasági vetület mellett látni kell a politikai veszélyeket is: például az LMBTQlobbi és a bevándorlás ránk kényszerítése semmilyen formában nem fogadható el.
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Elismerést a magyaroknak!
Elvárjuk, hogy elsősorban szövetségi rendszerünkben, de az azon kívül álló
országok körében is elismerjék múltunkat, tetteink értékét, rokonsági viszonyainkat, nyelvi hovatartozásunkat és jogunkat a nemzeti összetartozásra, a demokratikus
önrendelkezésre, valamint az önálló nemzeti létre. A jövőben többek között azon
is dolgozni kívánunk, hogy a reálpolitika keretein belül a rendelkezésre álló összes
legális eszközzel kivívjuk az ellenünk elkövetett bűntettek és igazságtalanságok orvoslását, beleértve anyagi kárpótlásunkat is!

Állhatatos érdekvédelem
Érintett szomszédjainkat, valamint a nemzetközi közösséget folyamatosan emlékeztetjük, hogy a Szent Koronához tartozó országrészekben élő kisebbségek nem
voltak elnyomásnak, kizsákmányolásnak kitéve. A történelmi Magyarország egésze
dinamikusan fejlődött, az elcsatolt részeken korábban – az ország többi részéhez
hasonlóan – megteremtettük az infrastruktúrát, ápoltuk a kultúrát, fejlett iskola- és
közigazgatási intézményrendszert építettünk ki. A teljes és általános vallásszabadságot, a jogegyenlőséget, a sajtó- és véleményszabadságot a teljes lakosság, beleértve a nemzetiségeket is, maradéktalanul élvezhette.

Önrendelkezést!
Éppen ezért támogatjuk az őshonos, államalkotó magyar közösségek autonómiatörekvéseit, illetve követeljük az anyanyelvi oktatás és az anyanyelvhasználat, továbbá
a nemzeti jelképek használatát biztosító szabadság szavatolását jelentő intézkedések meghozatalát. Határozottan fellépünk és tiltakozunk minden, az őshonos, államalkotó magyarság beolvasztását célzó kísérlet ellen.

Nem a multikulturalizmusra, Magyarország a magyaroké!
Azt valljuk, hogy külpolitikánknak minden fórumon fel kell lépnie a neoliberális multikulturalizmus, az azt jellemző bevándorlásbarát politika, a már megbukott marxista
eszmék, az őrült genderelmélet, az abortusz különféle köntösbe öltöztetett korlátlan
legalizálása és népszerűsítése, valamint a többi, nemzet- és családellenes törekvés
térhódításával szemben. Keresztény kultúránk, illetve ősi hagyományaink nem lehetnek alku tárgyai, ezek feladására vagy megváltoztatására irányuló minden kísérletet határozottan visszautasítunk!

56

Családpolitika
A legnagyobb veszély
A magyarság legnagyobb problémája az a népességfogyás, amely már több mint
negyven éve sújtja hazánkat. Évről évre fogy a magyar, és ezen az Orbán-kormány
családpolitikája sem tudott változtatni. Pedig ha nincsenek magyar gyerekek, akkor
nincs értelme semmi másról sem beszélni: az országot, a kultúrát, a hagyományainkat, a javainkat nekik hagyjuk örökül. A Mi Hazánk szerint a 21. században a legfontosabb feladatunk, hogy a magyarságot lélekszámában újra gyarapodó nemzetté
tegyük, amihez radikális beavatkozásra van szükség. Ugyanakkor a nagycsalád vállalása még mindig óriási szegénységi kockázatot jelent, nagyobbat, mint például
nyugdíjasnak lenni.

Nem lehetünk Cigányország!
A magyarság lélekszáma nemzedékenként megfeleződik, a cigányságé megduplázódik – hívta fel a ﬁgyelmet erre a tendenciára Pokol Béla az Európa végnapjai
című könyvében, azonban a magyar kormányok az elmúlt harminc évben nem vették komolyan ezt a kérdést, sőt inkább támogatták a cigányságot a könnyen megvásárolható szavazatok reményében. Ennek következtében mára rendkívül súlyos a
helyzet: a Debreceni Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint várhatóan 2034-ben
több cigány gyermek fog születni, mint magyar. Ezt akarjuk?

Inﬂációkövető családtámogatásokat!
A nyugdíjakhoz hasonlóan törvényben garantálná a Mi Hazánk, hogy a családtámogatások legyenek inﬂációkövetők, így megőriznék értéküket. Vannak olyan támogatások, amelyek több mint egy évtizede nem emelkedtek, és így sokkal kevesebbet
érnek ma, mint a bevezetésükkor. A kiszámítható és tervezhető jövő érdekében értékállóvá kell tenni a gyermeknevelés minden támogatását, hogy a családok biztonsággal számolhassanak a nekik jogosan járó juttatásokkal.

Áfacsökkentést!
A Mi Hazánk a lehető legkisebb mértékű szintre csökkentené a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját úgy, hogy törvényben garantálná az ebből következő
árcsökkenést is. Ez olyan intézkedés, amely valóban a gyerekekre szánt kiadásokat
csökkenti, és a megvásárolt termékek valóban hozzájuk jutnak el, azokat ők használják. Nem engedhető meg, hogy akár egy sima iskolakezdés hitelfelvétellel járjon a
családoknak.
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Óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése
Elengedhetetlen, hogy – a trükközések helyett – valóban nagymértékben bővüljenek az óvodai és a bölcsődei férőhelyek, hiszen a gyermekek napközbeni ellátását
így tudja biztosítani az állam. Elengedhetetlen emellett az ott dolgozók anyagi helyzetének javítása is, hiszen a kisgyermekek esetében különösen fontos a személyi
stabilitás, hogy ne kelljen többször elszakadniuk nevelőiktől. Az anyák foglalkoztatásának bővítése sem képzelhető el a férőhelyek megteremtése nélkül. Egyúttal el
kell törölni az Orbán-kormány által bevezetett bölcsődei gondozási díjat.

Anyabarát munkahelyeket!
A 21. században Európában azokban az országokban magasabb a termékenység,
ahol több nő dolgozik, tehát ez az összefüggés megfordult az előző generációhoz
képest. Így a népesedési fordulathoz arra is szükség van, hogy azoknak az anyáknak, akik dolgozni is szeretnének a gyermeknevelés mellett, erre érdemi lehetőségeket adjunk. Magyarországon a munkaerőpiac bünteti az anyákat, ha gyermeket
szülnek: későbbi munkakörükbe gyakran alacsonyabb ﬁzetésért térnek csak vissza.
Ezen változtatni kell: legyen legalább annyi lehetősége egy anyának is, mint bármely más munkavállalónak. A rugalmasság és a gyermekkel otthon töltött idő alatti
képzések megszervezése kulcskérdés.

Főállású szülőség bevezetése megfelelő garanciákkal
A Mi Hazánk szerint minden egyes magyar gyermek közkincs, így a kívánt gyermekek megszületése elől minden akadályt el kell görgetnünk. Azt látjuk ugyanakkor, hogy a most szülőképes korban lévő nők körében egyre kevesebb a nagyon
nagy család, szinte már eltűntek, pedig demográﬁai szempontból is sokat tudnának
lendíteni hazánk helyzetén. Éppen ezért a megfelelő garanciákkal (pl. iskolai végzettség, korábbi tartós munkaviszony, büntetlen előélet) meg kívánjuk teremteni a
főállású szülőség lehetőségét azoknak, akik az életüket hivatásszerűen a gyermeknevelésnek szeretnék szentelni. Ehhez megfelelő anyagi biztonságot adó forrásokat
és kedvezményeket rendelünk.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely védené a magzatok
életét a szívhangjuk meghallgattatásával
Véget kell vetni az indoklás nélkül kért, „bemondásra” végzett abortuszoknak. A
jelenlegi Alaptörvény elvileg előírja, hogy „a magzat életét a fogantatástól kezdve
védelem illeti meg”, ez azonban egyáltalán nem teljesül. A terhességmegszakítás
a meg nem határozott „súlyos válsághelyzetre” való hivatkozással indoklás nélkül
kérhető, és a helyzet vizsgálata, ellenőrzése nélkül el is végzik azt állami támogatással. A megfogant gyerek már élő, emberi lény, akit ezért minden emberi jog
megillet. A Mi Hazánk Mozgalom nem csupán a természetjog és a keresztény
egyházak vallási tanításával is egybecsengően e legártatlanabb és legvédtelenebb emberek jogaiért, hanem az őket „teherként” hordó, termékenységükben
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veszélyeztetett szülőkért is küzd. Nemzeti vészkorszakba sodródott hazánkban kirívóan sok, csaknem 30 ezer magzatelhajtás történik évente (miközben a születések száma már csak 90 ezer körül van), sokan egyfajta fogamzásgátlásnak tekintik,
vagy csak valami könnyed, fogászati rutinkezeléshez hasonló súlyú beavatkozásnak, s még az édesanya sem kap tájékoztatást döntése súlyáról, következményeiről. Ezért indokolt volna megvizsgálni például a hatályos lengyel szabályozást,
hogy a kezdetben talán lehetetlennek tűnő szülői szerepet minél többen érezhessék vonzóan várandós, sőt áldott állapotnak.
A Mi Hazánk a keresztény és az alapvető emberi erkölcs talaján állva szeretne esélyt
adni a magzati életkorú gyerekeknek is – az élethez. Mindezt bármely családtag
megbélyegzése nélkül, hiszen az abortuszok esetén nagyon gyakran a nők is áldozatok. A Mi Hazánk azt javasolja, hogy a magzatok legalább életükben egyszer
„kommunikálhassanak” az édesanyjukkal, jelezve nekik és tudatosítva bennük, hogy
nem csupán egy sejtcsomóról, hanem érző, emberi lényekről van szó. A javaslat tehát nem szigorítást, hanem tájékoztatást jelent. Emellett elengedhetetlen az állami
szociális háló nagymértékű, érzékelhető erősítése azon édesanyák számára, akik a
gyermekük élete mellett döntve nehéz anyagi és családi helyzetbe kerülnek.

Környezetgazdálkodás
és környezetvédelem
A Mi Hazánk Mozgalom Európa első zöld nemzeti radikális pártjának is tartja magát.
Számunkra rendkívül fontos, hogy hatékony válaszokat adjunk a konkrétan tapasztalható és a mezőgazdaságot is érintő éghajlatváltozás kihívásaira vagy az egész világon egyre elviselhetetlenebb környezetszennyezésre. Azt valljuk, hogy aki szereti
a hazáját, az magától értetődően környezetvédő.

Szemléletváltás
A környezet védelmének kiemelt fontosságát, a környezettudatos szemlélet kialakítását már gyermekkorban el kell kezdeni és különféle programokkal a gyermekek
és a felnőtt-társadalom felé közvetíteni. Folyamatos ismeretterjesztés segítségével,
pénzt és energiát nem kímélve, példát mutatva kell a környezetszennyezés különböző formái ellen fellépni. Ugyanakkor minden eszközzel támogatni kell azokat az
akár egyéni kezdeményezéseket is, amelyek a vidéken lakást, a helyi munkalehetőségeket és a megélhetési formák tárházát gazdagítják. Őseink tudatosan vagy
ösztönösen, de tisztában voltak az ország élelmiszer-ellátásában, a környezet megóvásában, valamint a természeti erőforrások újrateremtésében betöltött szerepük
fontosságával. Minden honﬁtársunkat arra ösztönözzük tehát, hogy – a modern világ eredményeit, eszközeit, módszereit nem elvetve – bátran forduljanak azokhoz a
hagyományokhoz, amelyek őseinknek évszázadokon keresztül alapot adtak a vidéki
lét emberhez méltó megéléséhez.
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Hulladékkezelés
Feladatunknak tartjuk, hogy a hulladék- és szemétkezelés tekintetében a jelenlegi
rendszert felülvizsgáljuk, és megoldást találjunk a környezet következmények nélküli szennyezésének szankcionálására. Olyan intézkedések meghozatalát tartjuk szükségesnek, amelyek az eddigi, mértéktelen háztartási és ipari szeméttermelést viszszafogják, a gátlástalan illegális szemétlerakást pedig bűncselekményként kezelik.

Folyóink védelme
Kétoldalú tárgyalásokat szorgalmazunk, és a nemzetközi fórumokat is felhasználva
fellépünk, hogy a külföldről, folyókon érkező szemét és szennyező anyagok mennyisége csökkenjen, illetve a mégis beérkezőktől való mentesítés költségeit a származási országok viseljék.
A Mi Hazánk a környezet-, a természet- és az állatvédelem fontosságát, valamint
az ehhez kapcsolható cselekvési irányt tűzte ki céljául. Legfontosabb küldetésünk
a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, továbbá az adott erőforrások
lelkiismeretes felhasználhatóságának elérése, amely által az utódaink iránti felelősséget és a jövő nemzedékek kielégítő életfeltételeit szándékozunk megalapozni. A
Zöld Hazánk az alábbi stratégia segítségével kívánja megvalósítani célkitűzéseit.

A környezetszennyezés megelőzése és csökkentése
A talaj, a vizek és a levegő tisztaságának felügyelete, a szennyezési pontok mérséklése, védelmi intézkedések kidolgozása. Az ipari létesítményeknél a környezetszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékek szigorú ellenőrzése,
szabálysértés esetén komoly büntetési tételek kiszabása. Stratégiai tervek készítése
rendkívüli körülményekre vonatkozóan (üzemzavar, szivárgás, leállása, természeti
katasztrófa stb.).

Az urbanizáció környezetterhelő hatásának mérséklése
A természetes területek kialakításának növelése, környezetbarát építőanyagok
használata a városokban. A zöld, erdős, fás parkok telepítésével nemcsak a szén-dioxid elnyelése a cél, de a hőszigetek mérséklése is, így a zöldövezetek hűsíthetik a
nagyvárosokat az elviselhetetlenül magas hőmérsékletű időszakban.

A kereskedelem, az ipar környezettudatos
szemléletváltása
A műanyagszennyezés visszaszorítása minden területen, az egyszer használatos termékek csökkentése, az újrahasznosítható anyagok előtérbe helyezése.
Környezetbarát csomagolóanyagok bevezetése, ösztönző felhívások a takarékos vásárlásra. A gyenge minőségű, rövid élettartamú műszaki áruk kiszorítása a
kereskedelemből.
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A természetes környezet védelme
A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, Natura 2000-es területek, védett állatfajok
és növényfajták feltérképezése, fokozott megóvása. Védett területeken a szenynyezési források ellenőrzése, a fennálló szennyezési pontok megszüntetésére
tájrehabilitációs tervek kidolgozása, megvalósítása.

Az állatvédelmi törvények szigorítása
Állatkínzás, indokolatlan hormonkezelés, elégtelen, silány minőségű takarmányozás
alkalmazása esetén szigorú büntetési rendszer bevezetése. A szőrmefarmok megszüntetése, az állattenyésztő telepek szigorított ellenőrzése független szakértők
bevonásával. Az őshonos állatok tenyésztésével foglalkozó gazdálkodók kiemelt ellenőrzése, állatkínzási bűncselekmény esetén végleges eltiltás az állattenyésztési tevékenységektől, továbbá kötelezettség az állami támogatás teljes összegének visszaﬁzetésére.

A magyar termékek oltalma,
az ökológiai gazdálkodási lehetőségek bővítése
A biogazdálkodás kiemelt célja a környezet megóvása, a fogyasztók egészségének
védelme, a biológiai diverzitás fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó
folyamatok erősítése, valamint a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a
helytelen tápanyag-gazdálkodásból származó kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése. Kiemelt fontosságú a magyar termelők által előállított és értékesített áruk előtérbe helyezése a távoli országokból érkezőkkel szemben. A gazdálkodók ösztönzése
további termelői hálózat kiépítésére, a biominősítésű nyersanyagok és késztermékek
bővítése a kereskedelmi forgalomban. A keresett, piaci értéket képviselő termékek
előállításának növelése, a visszaszorított nemzetközi agrárpiac fejlesztése.

Az őshonos, tradicionális értéket képviselő
gazdálkodók támogatása
A Kárpát-medence kedvező éghajlatának további kihasználása gazdálkodói munkára, az őshonos gyümölcsfajták termesztésének kiemelt támogatása, mint például:
szilva, alma, körte, cseresznye, őszibarack, kajszi. Az évszázadok óta szinte változatlan formában tenyésztett, ősi vonásaikat, tulajdonságaikat megőrzött őshonos háziállatfajták fokozott védelme, tenyésztésének támogatása. Az újonnan bevezetett
gyümölcsök hazai termelői piacának kihasználása, mint például: datolyaszilva, homoktövis, füge, kivi. A kedvező környezeti feltételekre és természeti adottságokra
alapozva további méhészetek kialakításának segítése.

A természetes erőforrások kihasználási lehetőségeinek
biztosítása
A megújuló, megújítható erőforrások használatára való ösztönzés. A zöldenergiás gépkocsik üzemeltetésének támogatása, alkalmazási lehetőségének pártolása.
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Törekvés a hatékony energiagazdálkodásra mind ipari nagyságú, mind pedig háztartásbeli napelemek kiépítésének elősegítésével. A szélturbinák lehetőségének
felmérése, megvalósításának tanulmányozása.

A hulladékgazdálkodás területén új technológiák
bevezetése
Felszín alatti szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése, kódkártyás üzemeltetési módok alkalmazásának bevezetése. A hulladékudvarok fejlesztése, új telepek létesítése. Az illegális szemetelők ellenőrzése, tettenérés esetén szigorított szankciók
alkalmazása.

A kommunikáció, az oktatás fejlesztése
Mind Magyarországot, mind a nemzetközi területet érintve elengedhetetlen a fenntarthatósággal kapcsolatos összehasonlíthatósági és megkülönböztetési adatok
tényszerű közlése. Szükséges a jól átlátható szakmai érvek mentén történő tájékoztatás kidolgozása, amelynek segítségével az emberek felmérhetik a hazánkat érintő
problémák fontosságát, valamint azt, hogy miképpen tudnak azonosulni az adott
céllal és a cselekvési szempontokkal. Klíma- és környezetvédelmi kérdésekben rendezvények, konferenciák szervezése, publikációs lehetőségek kihasználása. A célirányos környezeti nevelés tantárgyszintű bevezetése, az iskolák eszközkészletének
fejlesztése, szakmai felkészültségük támogatása.

Gazdaságpolitika és pénzügyek
Gyarmat helyett független,
önrendelkezésre épülő gazdaságot!
Hazánk az elmúlt harminc év globalista-liberális szellemű gazdaságpolitikájának következtében szinte gyarmati sorba került: alacsony munkabérek, külföldi tulajdonú,
multinacionális nagytőke, illetve magyar politikaközeli oligarchák határozzák meg
a gazdasági folyamatokat ahelyett, hogy a természeti adottságainkra építő, magas
hozzáadott értékkel bíró termékeket állítanánk elő, amelyek így magasabb bérek
ﬁzetését is lehetővé tennék. Az emberközpontú szempont helyett a pénz- és proﬁtközpontú gazdaság a jellemző. Ezen változtatna gyökeresen a Mi Hazánk: a magyar
emberek megbecsülése, a tisztességes megélhetést nyújtó bér elsődleges szempont a gazdaságpolitikánkban.

A koronavírus-politika által okozott károk enyhítése
Sajnos a magyar kormány is követte a koronavírust övező, globális gazdasági protokollt, így óriási károkat okozott a magyar gazdaságnak. Azok a magyar
egyéni vállalkozások, katás vállalkozások, mikro- és kisvállalatok, amelyeknek a
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bevételcsökkenése 2020-ban és 2021-ben átlagosan meghaladta a 2019-es évi
bevételük 50 százalékát, újraindítási támogatásra lesznek jogosultak, ennek fedezetét a koronavírus haszonélvezői, tehát azok a globális cégek (gyógyszeripar,
vakcinagyártók, tech-cégek, multik, bankok, kaszinók) fogják fedezni, amelyek kimutathatóan a mesterséges koronavírus-válság következtében értek el extraproﬁtot.

Államadósság és inﬂáció
Magyarország függetlenségének feladásával, gyakorlatilag hazaárulással ért fel az
a nyolcvanas évektől kezdődő folyamat, amely során hazánkat egyre jobban eladósították, a nemzetgazdaság felszámolásával párhuzamosan a magyar államot teljesen kiszolgáltatták a globalista köröknek, kialakult az adósság-rabszolgaság, és
a nemzetközi pénzügyi körök, valamint a multik uralják a magyarországi gazdaságot. Ez az oka annak, hogy Magyarország szinte tehetetlenül sodródik jelenleg is,
amikor a koronavírus (pontosabban a koronavírusra hivatkozó új világrend, a Great
Reset) miatt világszerte elszabadult az inﬂáció. 2021-ben a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedett a globális inﬂáció, ami átlagosan minimum
5% körül lehet. Ezzel egy időben brutálisan megugrott a magyar államadósság is.
A koronavírus miatti elhibázott gazdasági intézkedések, a lezárások okozta gazdasági leállások miatti termelés-visszaesés ellentételezésére költekezéssel reagált
a kormány. Ennek következtében már 2021-ben átlépte az államadósság GDParányos szintje a lélektani 80%-os szintet. Az államadósság ezzel a kilencvenes
évek tragikus szintjére nőtt, amely után a Bokros-féle megszorító csomag jött, de
semmivé vált az elmúlt tíz év államadósság-csökkentő ígérete is, hiszen jelenleg a
Gyurcsány-kormány pusztítása utáni katasztrofális, államcsődöt hozó államadóssági szint környékén járunk. Mindez azért is vérlázító, mert a Fidesz-kormány annak
idején a magánnyugdíjpénztári vagyon államosítását azzal indokolta, hogy annak a
célja az államadósság csökkentése. Ezzel szemben a magyar emberek vagyonának
államosítását követően Magyarország államadóssága a GDP arányában alig csökkent, mára pedig a koronavírus-lezárások miatt visszajutottunk a korábbi tragikus,
államcsődközeli szintre. Ráadásul a magyar állam újra devizában is eladósodik,
2021 szeptemberében az Orbán-kormány ugyanis minden idők legnagyobb egynapi új adósságkibocsátását hajtotta végre, mai árfolyamon 1258 milliárd forint
adósságot keletkeztetett egyetlen nap alatt. A 10 éves dollárkötvényből 2,25 milliárd dollárnyi ajánlatot, a 30 évesből pedig 2 milliárd dollárnyit fogadott el a kötvénykibocsátás keretében a magyar állam. Az Államadósság Kezelő Központ növelte a ﬁnanszírozási tervében szereplő, 4 milliárd euró keretösszegű nemzetközi
devizakötvény-kibocsátási keretét.
A Mi Hazánk célja a nemzetgazdaság építése mellett az államadósság csökkentése,
hiszen ameddig ezt nem tudjuk elérni, teljesen kiszolgáltatottak vagyunk minden
globális történésnek, ahogy az most a koronavírus kapcsán is jól látható. Ezért követeltük a lezárások azonnali feloldását, és ezért nem támogattunk egyetlen olyan intézkedést sem, amely bármilyen kárt okoz a magyar gazdaságnak, vállalkozásoknak,
munkáltatóknak és munkavállalóknak a koronavírusra hivatkozva. Az államadósság
újratervezésére és átütemezésére van szükség. Több megoldás mellett szóba jöhet
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az úgynevezett szigniﬁkáns adósságkönnyítés, amely számos különböző formában
történhet: futamidő-hosszabbítással, ﬁzetési moratóriummal egy rövidebb időtávra,
kamatcsökkentéssel vagy a tőketartozás mértékének csökkentése által. A jelenlegi
államadósság jelentős részét igyekeznünk kell minél inkább hazai kereteken belül
tartani és ﬁnanszírozni a Japánban alkalmazott ﬁnanszírozási modellel.

Legyen magyar érdeket szolgáló pénzügyi szektor!
Egy önálló, illetve önállóságra törekvő nemzet függetlenségét nagyban befolyásolja
a nemzetközi pénzrendszerektől való függősége, kitettsége a világgazdasági folyamatoknak. Ezért fontosnak tartjuk, hogy pénzintézeteink hazai kézbe kerüljenek, valamint a helyi pénzek létrejöjjenek, lokális ﬁzetési rendszerek épüljenek ki, amelyek
a helyi gazdaságot és kereskedelmet erősítenék, s amellyel a spekulációs és manipulatív pénzügyi folyamatok hatása alól fokozatosan kivonhatjuk gazdaságunkat.
A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) valóban a magyar érdekeket, s nem egy szűk
nemzetközi és hazai pénzügyi elit érdekeit kell képviselnie! Az MNB évek óta nem
látja el megfelelően a magyar nemzeti ﬁzetőeszköz, a forint védelmét. Rendre nem
akkor avatkozik be a káros, sokszor külföldről, spekulatív jelleggel irányított folyamatokba, amikor a magyar vállalkozások és dolgozók érdekében kellene. A jegybanki törvényben előírjuk, hogy az MNB az árfolyam-stabilitás mellett a hazai foglalkoztatás igényeinek szempontjait is kiemelten kezelje.
Az MNB működése jelenleg nem elég átlátható, ezen változtatni fogunk, az
Országgyűlésnek teljeskörűen és szigorúan gyakorolnia kell a törvényben is előírt
felügyeleti és beszámoltatási jogait. Elfogadhatatlan, hogy a Magyar Nemzeti Bank
éves gazdálkodása során előálló nyereség magánalapítványokon keresztül láthatatlanná válik, „elveszti közpénz jellegét”. Törvényben fogjuk előírni, hogy az MNB a
proﬁtját köteles lesz beﬁzetni a költségvetésbe, ebből az összegből a devizakárosultak kártérítését lehet támogatni, amennyiben egy bank ﬁzetésképtelenné válna,
illetve a Virradat Program nemzetgazdaság-élénkítő állami beruházásait lehetne
részben ﬁnanszírozni.

Mennyibe kerül?
A Virradat Program nemzetgazdaság-teremtő megvalósításához, az első kezdő gazdasági lépésekhez 1500 milliárd forintra lenne szükség a magyar költségvetésből,
illetve összesen 3000 milliárd forint kellene a nemzetgazdasági program teljes körű
megvalósításához: a magyar gazdaság talpra állításához, a teljes gazdasági szuverenitás helyreállításához. A 3000 milliárd forint – ez nem kidobott pénz, hanem befektetés a jövőbe – első hallásra soknak tűnhet, de állami szinten mennyi is ez, öszszehasonlítva egyéb kiadásokkal?
• Ez a GDP 6%-a évente,
• ennyit adott az MNB a pénzügyi rendszer védelmére,
• 2002-ben ennyit vett el a kormány a magánnyugdíjakból,
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• ez 1000 milliárddal több, mint amit a kormány a járványügyi és gazdaságvédelmi
alapba tett csak 2020-ban,
• a teljes Gyurcsány-csomag,
• 15 Puskás Stadion értékének az összege.
A Virradat Program megvalósításához szükséges összeget fedezné az évente több
ezer milliárd forintra rúgó korrupció megszüntetése, amely szigorú korrupcióellenes törvények betartatásával, illetve a Korrupcióellenes Ügyészség felállításával lenne megfogható.

Bérminimum
Terveink között szerepel az úgynevezett svájci mintájú bérrendszer bevezetése,
amelynek alapvető motívuma a bérminimum bevezetése, illetve az, hogy azonos
munkáért minden dolgozó azonos bért kapjon. Ennek kidolgozásakor a nemzetközi
példákat és gyakorlatot kívánjuk alapul venni, és szakértők véleményére kívánunk
hagyatkozni. Ez nagyban segítené a vidék bérfelzárkóztatását is.

Találmányok
Nemzetgazdaságunk megerősítésének további eszköze lehet, ha a magyar találmányokat itthon tartjuk, megakadályozzuk, hogy a tőkeerős multinacionális cégek
a magyar szellemi termékekhez ﬁllérekért hozzájussanak, vagy jogi manipulációkkal
a szerzői/feltalálói jogosultságokat megszerezzék. Mindezt egy nemzeti találmányinnovációs központ létrehozásával segítenénk elő.

Bürokráciacsökkentés
Magyarországot valósággal gúzsba köti, megbénítja a bürokrácia, amely sok esetben éppen a korrupt hatalmat szolgálja ki. Elengedhetetlen a széles körű bürokráciacsökkentés, a jelenleginél jóval eredményesebben kell gyorsítani és egyszerűsíteni a hatósági eljárásokat, az adóbevallást, az ügyintézést. Egyúttal átláthatóvá kell
tenni a rendszert, meg kell szüntetni a sokszor érthetetlen sarcolásokat, amelyek
például a végrehajtások, a követeléskezelés, a parkolás területén is jelentkeztek.

Adópolitika
Igazságos közteherviselést!
Az elmúlt évek, évtizedek hibás gazdaságpolitikájának a következménye, hogy
Magyarország jó ideje a dél-amerikai típusú államok példáját követi, kialakult
ugyanis egy világviszonylatban is dúsgazdagnak számító, vékony társadalmi réteg,
miközben az emberek többsége, milliók egyre inkább elszegényednek, leszakadnak. Fokozatosan nyílik a társadalmi olló. Ezzel szemben a Mi Hazánk Mozgalom
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egy igazságos, organikus társadalmat szeretne, amelynek egyik legfontosabb ismertetőjele az arányos és méltányos közteherviselés.
A minimálbér adóterhelése a legnagyobb mértékű az Európai Unióban, továbbá a munkavállalókat és a munkáltatókat terhelő adók és járulékok tekintetében
Magyarország szintén az élbolyba tartozik. Az áfa mértéke pedig az egyik legnagyobb az egész világon, ezáltal tovább nehezítették – például az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások drágulásán keresztül – a társadalom és leginkább az alacsony jövedelemmel rendelkezők megélhetését. A magyar lakosság reáljövedelme
az elmúlt 15 év alatt katasztrofálisan alakult a referenciaként meghatározott nyugat-európai bérekhez képest, sőt immáron a térségünk országai is sorban elhagyták Magyarországot, és mára oda jutottunk, hogy a román háztartások is többet fogyasztanak (ez alapján mérve jobban élnek), mint a magyarok.
Az áfa mértékét fokozatosan csökkentjük, első lépésként a legnagyobb mértékben
az alapvető élelmiszerek és a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját úgy, hogy
törvényben garantálnánk az ebből következő árcsökkenést is. Az igazságosabb
közteherviselés érdekében bevezetjük a többkulcsos személyijövedelemadó-rendszert, méghozzá úgy, hogy egymillió-kétszázezer forintos jövedelemig mindenki
többet vinne haza nettó ﬁzetésként. Nem emelünk adókat, és az összes családi
adókedvezményt megtartjuk.

Járványszolidaritási adót a koronavírus haszonélvezőire!
Miközben a koronavírus miatti lezárások alatt az ország döntő többsége rosszabb
anyagi helyzetbe került, és százezrek veszítették el a munkájukat, vannak olyan multinacionális cégek, amelyek extraproﬁtra tettek szert. A vakcinagyártók, a gyógyszercégek, a tech-óriáscégek, a multinacionális kereskedelmi láncok, a kaszinótulajdonosok mind jelentősen növelni tudták bevételüket, gyakorlatilag nyerészkedtek
a koronavíruson, így rájuk járványszolidaritási adót vetnénk ki. A Mi Hazánk szerint
elvárható, hogy ők is vegyék ki a részüket a védekezés és a károk elhárításának költségeiből. Ne az államadósságot növeljük, adózzanak a koronavírus haszonélvezői!

Vagyonadót a milliárdos oligarchákra!
A Mi Hazánk Mozgalom elszámoltatná az oligarchákat, de a sok esetben törvényesített politikusbűnözés miatt a közvagyon visszaszerzése csak a milliárdosokra kivetett
vagyonadó révén sikerülhet, márpedig a Mi Hazánk nem ígérgetni szeretne, hanem
tényleges, radikális lépéseket tervez e téren is. A milliárdosok megadóztatása ráadásul azért is indokolt és igazságos, mert a társadalmi olló egyre jobban nyílik szét
a szegények és gazdagok közt, a társadalmi mobilitás csökken, tehát szükség van a
milliárdosok nagyobb adójára.
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Oktatás
Kezeljük a helyén!
A magyar oktatást az elmúlt harminc év egyik kormánya sem kezelte helyén: sem
szakmai megbecsülését, sem kielégítő ﬁnanszírozását nem biztosították megfelelőképpen. A balliberális kormányok iskolabezárási hullámokat vezényeltek le, az önkormányzati normatíva folyamatosan csökkent, ám erre a jelenségre rossz választ
adott a Fidesz a Klik létrehozásával és a kötelező, egységes állami fenntartásba
vétellel.

Olvasni sem tanulnak meg
Az oktatás színvonalromlásának következménye az lett, hogy mára a tizenévesek
jelentős, egyre növekvő része szövegértésből a legalacsonyabb mérési szinten áll,
tehát nem érti, amit olvas. Elképesztő társadalmi károkat okoz, hogy az elmúlt harminc év kormányai nem vették komolyan ezt a problémát, igyekeztek szőnyeg alá
söpörni ezt, amelynek következményei most már nemcsak az oktatásban, hanem az
egész társadalomban érzékelhetők.

Vissza a szakképzés presztízsét!
A minőségromlás különösen érintette a szakképzést, amelynek így a presztízsét is
aláásta. Sajnos jellemzően olyan tanulók jelentkeznek ezekbe az intézményekbe,
akiknek a teljesítménye rendkívül gyenge. A lemorzsolódás ellenben továbbra is
nagymértékű, a Fidesz által bevezetett Híd programok sem váltották be a hozzájuk
fűzött reményeket. A hátrányos helyzetű gyerekek piacképes szakmával való felruházására nagy tömegben továbbra sem alkalmas ez az oktatási forma sem.

Sikeres és boldog gyerekek
Az oktatás célja, hogy sikeres és boldog embereket neveljünk, akik tisztelik és magukénak érzik nemzetünk hagyományait, munkájukat hivatásként és alkotásként élik
meg, és tudatos állampolgárai hazánknak. A korszerű tudás elsajátításához égető
szükség van arra, hogy a 21. század kihívásainak meg tudjanak felelni ﬁataljaink:
ehhez óriási fejlődésre van szükség az informatika, az angol nyelv és a testnevelés
oktatásában, egyúttal a nemzettudat megerősítésére is szükség van az identitásunk
védelme érdekében.

Az életre készítsen fel!
Mindezek mellett az iskolának óriási felelőssége van abban, hogy az életre is felkészítse gyermekeinket: a család mellett az oktatásban is szükséges a tudatosság
jelentőségének hangsúlyozása. A tanulókat áltudományok helyett hasznos ismeretekkel kell felvértezni. Fontos szem előtt tartani, hogy nemcsak a szakmákra, hanem
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az egészséges családi életre is fel kell készítenünk őket: ﬁataljaink döntő többsége
édesanya és édesapa lesz, ám erről a szerepről szinte egyáltalán nem hallanak. A
mostanában megjelent LMBTQP-propaganda ráadásul bizonyítottan nemcsak „érzékenyíti”, hanem befolyásolja, eltéríti őket ettől az iránytól, és ez nem engedhető
meg.

Nevelünk is
A Mi Hazánk szerint az oktatás nemcsak ismeretátadást, hanem nevelést is jelent,
ezért elutasítjuk az egyébként nem is létező értéksemlegességet az iskolákban.
Vannak olyan egyetemes emberi értékek, amelyek a keresztény kultúra által minden
magyar gyermek számára követendő példát kell, hogy jelentsenek, így ezeknek átadását elengedhetetlennek tartjuk. Ebben rendkívül fontos, ám nem kizárólagos
szereplők a pedagógusok, akik a legtöbb időt töltik a gyermekeinkkel, de munkájuk
nem lehet eredményes a család, a média, a kultúra szereplőinek támogatása nélkül.
A Mi Hazánk szükségesnek tartja, hogy oktatáspolitikánkban mélyreható reformokat
indítsunk el. Azért kívánunk dolgozni, hogy a pedagógusszakma megbecsülésének
javítása mellett az alap- és középfokú oktatásban a ﬁatalokkal megismertessük történelmünk azon elemeit, amelyekre büszkék lehetünk.

Gyermekmozgalom
Felnőttként a legtöbben kellemes emlékeket őrzünk a cserkészetről, ha gyermekként tagjai voltunk ennek a keresztény és nemzeti szellemű gyermekmozgalomnak.
Sohasem volt azonban annyira szükség egy általános gyermekmozgalomra, mint
jelenleg. Egyrészt a szülők túlterheltek, vagy több helyen is dolgoznak egyszerre,
vagy rendszeresen túlóráznak, így a mai rohanó, felgyorsult világban kevesebb idejük jut a gyermekeikre, mint szeretnék. Másrészt pedig az okostelefonokon, a világhálón keresztül ömlik a globalista szellemi méreg már a kiskorúakra is, akik egyre
inkább virtuális kapcsolatokat építenek ki a közösségi hálókon keresztül, s átveszi
a nevelésüket a Zuckerberg-féle pénzközpontú, devianciákat erősítő világ. Szükség
van tehát egy olyan hazaﬁas, jó erkölcsre nevelő gyermekmozgalomra, amelynek az
iskolával párhuzamosan minden gyermek a tagjává válhat, ahol valódi közösséget
építve baráti kapcsolatokra tehet szert, és például az államilag támogatott táborozásokon keresztül életre szóló, felejthetetlen élményeket szerezhet. Nem beszélve arról, hogy a gyermekeink testi és szellemi egészsége szempontjából is sokkal
jobbak az örömteli, szabadtéri közösségi foglalkozások, mint ha otthon görnyedne
egész nap egyedül a számítógépen játszva.

Az integráció mindenáron való erőltetése helyett
szegregációt is!
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az elmúlt harminc év gyakorlatával szemben zászlajára tűzi, hogy az oktatásban az integráció mindenáron való erőltetése
helyett bizonyos esetekben szegregációra van szükség. Lehetővé tennénk tehát,
hogy azoknak kelljen elhagyni az iskolákat, akik képtelenek a normákat betartani.
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A spontán szegregáció kialakulásával éppen ellentétes a helyzet: azok a szülők
kényszerülnek más településre vinni a gyermekeiket iskolába, akik biztonságban
akarják őket tudni. Ennek véget vetünk: párhuzamos osztályokat, intézményeket
hozna létre a Mi Hazánk. Képességek szerinti elkülönítés alapján be kívánjuk vezetni a
pejoratív felhangot kapott, ún. „szegregáció” intézményét, amely azt az egyértelműen
pozitív célt szolgálja, hogy az eltérő képességű ﬁatalok azonos osztályban tartása ne
hátráltassa a jobb képességű diákok fejlődését, ugyanakkor a gyengébben teljesítők
speciális oktatási program révén, képességeik függvényében felzárkózhassanak.

Bentlakásos iskolákat!
Ez a hatékony megoldás a cigányság leszakadó rétegeinek tanulásra, munkára nevelésére. A bentlakásos iskolában olyan környezetbe kerülnének, ahol tisztességes
nevelést kapnának, amely a későbbi boldogulásukhoz is vezetne. Azoknak a gyerekeknek van szüksége erre, akik az oktatás jelenlegi intézményrendszerébe nem
tudnak, vagy nem akarnak beilleszkedni. A forrásokat az érintettek családtámogatásaiból, illetve a kollégiumi normatívából fedeznénk.

Pedagógusok: anyagi és erkölcsi megbecsülés,
szakmai szabadság, fegyelmezési jogok
A pedagógusok életpályáját szakmai hibákkal, életszerűtlen megoldásokkal vezették be, ezzel egyúttal túlterhelve őket az adminisztrációval, miközben egyre több
problémás gyerekkel kell törődniük. Bérezésük a mai napig alacsony, a diplomás
átlagbér szintjét nem érte el az elmúlt harminc év során. A fegyelmezési jogkörük
gyakorlatilag megszűnt, ahogy a szakmai szabadságuk is rendkívüli mértékben
csorbult. A Mi Hazánk szerint az ő megbecsülésük nélkül nincs minőségi oktatás, és
a politikának meg kell bíznia bennük.

A 21. században is sikeresen: informatika nélkül
nem fog menni
A korszerű tudás átadásának elengedhetetlen feltétele, hogy a mindenhova begyűrűző
technikai fejlődéssel lépést tudjunk tartani, ezért az informatikaoktatás reformjára, életszerűbbé tételére van szükség. Tudatos használókat kell nevelnünk gyermekeinkből,
akik az interneten rájuk leselkedő veszélyekkel is tisztában vannak, és azokkal szemben
hatékonyan fel tudnak lépni. Olyan ismereteket kell átadnunk számukra, amelyek lehetővé teszik, hogy saját szakmájukat minél magasabb színvonalon gyakorolhassák.

Tanuljunk meg legalább angolul!
Létszükséglet, hogy felzárkózzunk Európa többi országához az angol nyelv ismeretét illetően, hiszen ebben a sereghajtók közé tartozunk: ötödik osztálytól már
kiscsoportos formában oktatnánk az angol nyelvet, amelyet legalább általános iskolában kizárólagossá tennénk. Ne két nyelvet valamennyire, hanem egy nyelvet
tanuljanak meg jól!
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Ép test: Európa legelhízottabb nemzetéből
váljunk egészségessé!
A mindennapos testnevelés bevezetése indokolt volt, ám az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztés elégtelen. A 21. században az ülő életmód és az otthoni munkavégzés terjedésével egyre nagyobb szükség van a rendszeres testmozgás meghonosítására is: létkérdés a következő nemzedékben kialakítani az igényt erre, egyúttal mindennapjaik természetes részévé kell tennünk a mozgást.

Családi életre nevelés
Az utóbbi időben az iskolákban is megjelent, és egyre agresszívebben követel teret magának az LMBTQSTB-lobbi, amely propagandatevékenységével befolyásolni
akarja ﬁataljainkat. A magyarság jövőjét a 21. században is kizárólag a hagyományos családmodell megerősítésével látja biztosítottnak a Mi Hazánk, így ennek erősítését, a gyermekvállalással, házassággal kapcsolatos tudnivalók minél teljesebb
körű átadását szorgalmazzuk.

Az iskolai erőszak visszaszorítása létkérdés
A magyar–cigány együttélés nehézségei egyre súlyosabban jelentkeznek az oktatásban is, ez az iskolai erőszak terjedésében is megnyilvánul. A Mi Hazánk csupán
felületi kezelésnek tartja az iskolaőrség bevezetését, amely nem képes az iskolai
erőszak érdemi visszaszorítására, hiszen a probléma gyökerét egyáltalán nem érinti. Nem csoda, hogy az iskolai erőszak mértéke az utóbbi évtizedekben növekvő
tendenciát mutat, amelynek elsődleges oka a családban keresendő, ám az oktatásnak is választ kell adnia rá. A Mi Hazánk zéró toleranciát hirdet az iskolai erőszakkal
szemben: nem tűrhető, hogy a normális, tanulni akaró gyerekek legyenek az áldozatai az antiszociális társaik viselkedésének.

Ne zárjuk ki az önkormányzatokat az iskolák életéből!
Az állami fenntartásba vétel ökölszabálya helyett igazságos rendszerre van szükség,
amelyben az önkormányzat is lehet fenntartó vagy működtető. Azokban az intézményekben van szükség állami beavatkozásra, ahol az önkormányzat nem tudja biztosítani az országos átlagot elérő színvonalú oktatást, míg ahol ennél jobbat garantál,
ott a Mi Hazánk szerint fenntartó is lehetne. Mindez csak az állam és az önkormányzatok szoros együttműködésével valósítható meg.

Felsőoktatás: pénztárca helyett a tehetség számítson!
A Mi Hazánk szerint a felsőoktatásban nem a szülők pénztárcájának, hanem a hallgatók tehetségének és szorgalmának kell érvényesülnie. Elfogadhatatlannak tartjuk,
hogy bizonyos diplomákat kizárólag költségtérítéses formában lehet megszerezni.
Az államnak nem lehet célja a ﬁatalok eladósítása sem: az államilag ﬁnanszírozott
helyek növelésére van szükség.
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Oktatói életpálya a teljesítmények
megfelelő megbecsülésével
A felsőoktatásban számos szakon hiány van az oktatói utánpótlásban, ennek egyik
indoka az alacsony ﬁzetés. A Mi Hazánk szerint nem képzelhető el minőségi felsőoktatás motiváló jövedelemkategóriák nélkül.

Kultúra
Értéket támogatunk
A kultúra területén fel kívánjuk számolni a progresszívnek minősített, de végeredményben semmiféle valós értéket nem hordozó, „álművészi” alkotások állami ﬁnanszírozását, térhódításának központi támogatását. A színház- és filmművészet vonatkozásában
a hangsúlyt a nemzet értékeit, valós identitását, történelmi hagyományait bemutató
és az egészséges nemzettudatot erősítő alkotásokra kívánjuk áthelyezni.

Az örökségre építünk
Az irodalom, az építészet és a képzőművészetek terén a Művészeti Akadémia segítségével a magyar hagyományokra, valamint a kulturális örökségünkre épülő, nemzettudatot erősítő alkotások központi támogatását tartjuk szükségesnek. Kultúránk minden
területén, legyen szó hagyományainkról vagy éppen építészeti remekeinkről, a legfontosabb szempont az ápolás, a megőrzés. Fontosnak tartjuk az épületek, városrészek,
parkok, hidak stb. felújítása során az eredeti arculat, hangulat megtartását. Erre jó példa
lehet az Erzsébet híd felújítása: ennek kivitelezését a Mi Hazánk úgy tudja elképzelni, ha
az Erzsébet híd megmarad kábelhídként, de a régi mintája alapján történik a felújítása.

Zéró tolerancia a magyargyalázókkal szemben!
A „haladónak”, „forradalmilag újnak” hirdetett, de egyébként semmiféle művészi értéket sem hordozó, az olvasók, nézők számára semmitmondó – leginkább a magyar
hagyományokat becsmérlő, történelmünket meghamisító, tetteinket lekicsinylő
vagy hamis, negatív színben feltüntető – irodalmi és egyéb alkotások megjelenésével szemben határozottan fel kívánunk lépni.

Lássuk tisztán a múltunkat!
A Magyar Tudományos Akadémia megfellebbezhetetlen, a magyarság múltját és
eredetét egyoldalúan bemutató – egyébként nem tényekre alapozott –, elképesztő véleményterrorjával szemben szükségesnek tartjuk a tudományos tényekkel
alátámasztott, legújabb kutatások eredményeinek ﬁgyelembevételét, a nyelvünkre
és eredetünkre vonatkozó megcsontosodott „hivatalos” álláspont felülvizsgálatát.
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Ezzel együtt értelemszerűen szükségesnek tartjuk az MTA teljes megújítását, kiegyensúlyozottá tételét.
A kultúrában a szakmai szempontok mellett érvényt kell szereznünk azoknak az értékeknek, amelyeket az alkotások által közvetíteni szeretnénk: identitásunk, önazonosság-tudatunk meghatározójáról van szó, így ennek megfelelően is kell kezelnünk.
Az elmúlt harminc évben ugyanakkor rendkívül aránytalan ﬁnanszírozás jellemzi ezt
a rendkívül sokszínű ágazatot: míg egyesek szemérmetlenül magas bevételekre tettek szert, mások alulﬁzetetten, megbecsülés nélkül végezték felelősségteljes munkájukat. Ezen az igazságtalanságon a Mi Hazánk szerint változtatni kell.
Az ősi eredetünk makacs tagadásában, a hol ironizáló, gúnyos, hol a tények semmibe vételére vagy eltorzítására alapozó érvelésekben fellelhetjük a velünk szemben
álló, rivalizáló, ellenséges népek, érdekkörök egyértelmű szándékait. A honfoglalás
történelmi tényeket elferdítő, hivatalosan elfogadott történetének meséje, jelentőségének lekicsinylése, a nyelvünk eredetére és rokonsági kapcsolataira kitalált, torz,
tudományosan nem alátámasztható teóriák is azt bizonyítják, hogy a minket körülvevő népek, népcsoportok semmiképpen sem barátian viszonyultak hozzánk. Ezzel
együtt a több évezredes rokonsági-nyelvi kapcsolatainkra utaló írásos vagy más formában fellelt bizonyítékokat elhallgatták, vagy tudománytalannak nyilvánították, és
vitára sem voltak hajlandók bocsátani.
A „kalandozások” történetének és céljainak beállítása, a barbár magyarokról szóló
történetek terjesztése mind azt voltak hivatottak alátámasztani, hogy nemzetünk
egy Európától idegen, jöttment, ázsiai nomád horda, amelyet tűzzel-vassal el kell
pusztítani, ki kell űzni a Kárpát-medencéből. Nemzetünk kultúráját, civilizációs, társadalmi és katonai szervezettsége tekintetében élenjáró, erényeit bizonyító, azokat
tényadatokkal igazoló érveinket érdemi elemzésük vagy tényekkel történő cáfolatuk nélkül egyszerűen lesöpörték az asztalról.

Átpolitizált kultúra
A politika és a kultúra kapcsolata mindig érzékeny kérdés volt, amellyel kapcsolatban a politikusok leginkább maszatoltak. A Mi Hazánk álláspontja egyértelmű: szakmai szabadságot biztosítunk, a magyarság értékeinek megcsúfolását ugyanakkor
nem tűrjük, azzal szemben zéró toleranciát hirdetünk! Nem fogadjuk el, hogy egy
alkotás „nem jelent semmit” vagy értelmezhetetlen: minden mű közvetít valamit, és
ennek alapján is kell megítélnünk.

Megbecsülést adunk a kulturális szféra dolgozóinak
Az elmúlt harminc évben azok a kulturális dolgozók, akik a kulturális értékeinkkel
nap mint nap foglalkoznak, nem kapták meg a kellő megbecsülést sem erkölcsi,
sem anyagi értelemben. Helyzetük érdemben nem változott, sokuk számára a
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közalkalmazotti jogviszony elvesztése rosszabb helyzetet teremtett. Az egyes ágazatok sajátosságaihoz igazodó életpályamodell kialakítására van szükség.

A hazaﬁas nevelés eszköze is
Nemzeti identitásunk megerősítése elsődleges cél. Mind a médiában, mind a kultúrában elsődleges szempontnak tekinti a Mi Hazánk, hogy a hazaﬁas nevelés megvalósítását elősegítsük. Az őstörténetünktől kezdve a nyelvvédelmen át a színházi világig elengedhetetlennek tartjuk a valódi történelmünk megismertetését, és az ezt
feldolgozó művészeti alkotások kiemelt támogatását. Egyúttal kizárjuk, hogy bármilyen, LMBTQP-propagandát tartalmazó alkotást állami pénzzel támogassunk, ahogy
tette azt sajnos az Orbán-kormány is.

Szociálpolitika
Szolidaritás az építőkkel, szigor a rombolókkal szemben
A modern nemzetek természetszerűen mindig gondoskodtak központi forrásokból a
polgáraik gyógyításáról, hozzájárultak a gyógykezelések költségeihez, idős vagy beteg
tagjaiknak különféle jogcímen ellátást biztosítottak, illetve az arra rászorulókat segítették, támogatták a megélhetésben. Ezeknek a központi költségvetést terhelő tételeknek
a nagysága az adott ország teherviselő képességének és politikája prioritásainak függvényében változott. Az ún. szociális háló „kiterjedése”, illetve a társadalombiztosítási kiﬁzetések költségvetést terhelő tételeinek mértéke időről időre változott.

Szociálisan érzékeny kormányt!
Az elmúlt harminc év társadalompolitikája érzéketlen volt a nehéz sorsú vagy nehéz helyzetbe került honﬁtársainkkal szemben, és csupán olyan alacsony mértékű
ellátást biztosított az elesetteknek, amely a megélhetés alapvető szintjéhez sem volt
elég. A rokkantnyugdíjasok, a fogyatékkal élők, az otthon ápolást végzők, a kisnyugdíjasok méltatlan körülmények között kell, hogy éljenek. A Mi Hazánk szerint ezen
radikálisan változtatni kell.

Csökkentsük a különbségeket!
A Mi Hazánk célja, hogy a társadalmunkban tapasztalható, kirívó egyenlőtlenségeket és az egészségügyi ellátás második világháborút követő leépülésének következtében kialakult helyzetet orvosolja. A kommunista hatalom éveiben megfelelő
színvonalú egészségügyi ellátást csak a rendszer kiszolgálói kaptak, ugyanakkor a
nyugdíjrendszer is csak a kiemelt kategóriába tartozó, magas ﬁzetést és bevételeket
élvező elitnek kedvezett. Ma sem sokkal jobb a helyzet.
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Elég az élősködésből!
A Mi Hazánk azt vallja, hogy az önszántukból nem dolgozó, tudatosan a társadalom
segítségére váró és a közteherviselésében részt nem vállaló személyeket csak a minimális szinten szükséges segíteni. Azt kívánjuk elérni, hogy a szociális háló csak az
ország épüléséhez, fejlődéséhez saját erejükhöz mérten tevőlegesen is hozzájáruló
állampolgárok számára nyújtson védelmet.

Rokkantnyugdíj
A rokkantnyugdíjasokat ért igazságtalan, indokolatlan elvonásokat visszaadjuk az
érintetteknek. Olyan rendszert alakítunk ki, amely kizárja a visszaéléseket, ugyanakkor az arra jogosultakról gondoskodik. Az Orbán-kormány számos esetben rossz
döntést hozott velük kapcsolatban, amelyet szükséges orvosolni.

Idősellátás
A Mi Hazánk szerint ezen a területen is szükség van a források növelésére. Külön
ki kell emelni az otthoni szakápolás támogatását is, valamint azt, hogy a megfelelő
egészségügyi ellátás és infrastruktúra elérhető legyen mindenki számára, beleértve a falvakban élőket is. Az illegális, az idősek megtévesztésére játszó otthonokkal
szemben a leghatározottabban fellépünk, ugyanakkor a tisztességesen működő
idősotthonok várólistáit csökkenteni szeretnénk.

Fogyatékkal élők: méltóságot!
A Mi Hazánk szerint az egész társadalom számára egyértelművé kell tenni, hogy fogyatékkal élni nem jelenti azt, hogy vesztesnek lenni. A fogyatékkal élő honﬁtársainkat is hozzá kell segíteni ahhoz, hogy adottságaikhoz mérten munkát találjanak és
végezzenek, és kiszámítható jövő elé nézhessenek. Ám a foglalkoztatásuk szélesítése még mindig várat magára, ahogy az akadálymentesítés, az önálló életvitelt elősegítő intézmények, programok sem működnek kellő számban és hatékonysággal.

Szociális dolgozók: elismerést és segítséget!
A szociális dolgozók helyzete még az állami alkalmazottak viszonylatában is rendkívül nehéz: megalázóan alacsony ﬁzetésért végeznek a mindennapokban is szó szerint emberpróbáló munkát. Nélkülük nem működne a társadalom, az ő elhivatottságuk, odaadásuk és gondoskodásuk nélkül az életünk sokkal szegényebb lenne, és a
társadalomban helyrehozhatatlan károkat okozna a hiányuk. Mégsem hallotta meg
a szavukat a politika az elmúlt harminc évben: a kormányok érzéketlenek voltak
mind az anyagi biztonságuk, mind a lelki megpróbáltatásaik iránt. A Mi Hazánk szerint ezen változtatni kell: valódi szakmai munka alapján sürgősen sokkal nagyobb
anyagi biztonságot kell nekik biztosítani, hiszen a rendszer az összeomlás szélére
került.
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Egészségügy
Mindegy, csak egészség legyen – tartja a magyar szólás, amely önmagában kifejezi, mennyire fontos az emberek számára az egészségügy, ám ez az elmúlt harminc
év politikájában egyáltalán nem tükröződött. Az MSZP–SZDSZ-kormányok idején a
forráskivonás volt a jellemző, majd ez 2010 után is folytatódott: redukálták a gyógyszerkasszát, a tb-járulékot adóvá alakították át, így azt bármire költhetik. A mindenkori kormányok közös felelőssége az egészségügy jelenlegi, katasztrofális helyzete.
A Mi Hazánk célja, hogy az egészségügyi ellátás rendszerét – annak folyamatos, átfogó javítása mellett – a társadalom döntő többsége számára hozzáférhetővé tegyük. Minden honﬁtársunk betegség esetén méltó körülmények között juthasson
hozzá a hatékony, magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz annak mindhárom
szintjén (alapellátás/szakrendelő/kórház)!

Prevenció
Az egészség nem a kórházban kezdődik. Célunk egy olyan népegészségügyi stratégia megalkotása, amely növeli az egészségben eltöltött életévek számát, és csökkenti a megelőzhető halálozást. A meglévő szűrővizsgálatok kiterjesztése mellett az
egészséges életmód kialakítását és fenntartását támogató programokat és jogszabályi környezetet kívánunk megvalósítani és kialakítani. A rendszeres testmozgás,
az egészséges táplálkozás előmozdítását, a stressz, valamint a dohányzás és a káros
mértékű alkoholfogyasztás visszaszorítását kívánjuk elérni összetett, több szektort is
érintő változtatásokkal, például: az egészséges magatartás ösztönzése adó-visszatérítési kedvezményekkel, a dohányzásprevenció bevezetése az iskolákban, a munkáltatók támogatása a munkahelyi egészségfejlesztésben. Ahogy a mezőgazdasági
fejezetünkben részletesen leírtuk, a magyar lakosság jelenleg rendkívül egészségtelenül táplálkozik. Megvalósítanánk mind a hazai termelők, mind pedig a multinacionális rablótőke extraproﬁt-elérése érdekében agyonvegyszerezett, silány minőségű élelmiszereinek magas szintű minőségellenőrzését az azonos elbánás elvének
megfelelően. A világ egyik legegészségtelenebb és legelhízottabb társadalma
vagyunk. A Mi Hazánk programja ezen a téren is komoly változásokat hozna, nem
csupán egészségesebb, magyar élelmiszerekkel látnánk el a lakosságot, de gyermekkortól kezdve sokkal jobban támogatnánk a magyarság sportolási, testmozgási
lehetőségeit is.

Egészségügyi dolgozók
Az egészségügyi dolgozók jövedelmének jelentős emelését szorgalmazzuk, azzal
egyetértünk, ugyanakkor kiállunk a hálapénz elfogadásának szankcionálása mellett.
Elfogadhatatlannak tartjuk azokat a visszásságokat, amelyek akár a béremelésben,
akár a túlórák kiﬁzetésében jelentkeztek. A világjárvány idején emberfeletti teljesítményt nyújtottak az egészségügyi dolgozók, eközben a kormány többször megalázta őket, és az intézményekben gyakran megnehezítették a mindennapjaikat a
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különböző adminisztratív intézkedésekkel. Az egészségügyben történtek valós bemutatását és kommunikációját akarjuk.

Alulﬁnanszírozottság: legyen végre vége!
Ha komolyan vesszük, hogy a magyar társadalom egészségi állapotán javítani szeretnénk, akkor nem lehet megspórolni az erre költött összeget sem. Nemcsak a betegellátást és a béreket kell megfelelő biztonsággal rendezni, hanem reálisan meg
kell tervezni azokat az egyéb költségeket, amelyek hozzájárulnak a betegellátás
színvonalának javításához, és ösztönözni kell a megelőzés és a szűrővizsgálatok elterjedését, hozzáférhetőségét, hiszen ezzel a szemléletváltással is rengeteg adóforintot tudunk megóvni.

Az alapellátás megerősítése kulcskérdés
Támogatjuk az egészségügyi intézmények korszerűsítését, új, modern intézmények
felépítését és a vidéki rendelőintézetek, háziorvosi praxisok létrehozását segítő programokat. Az alapellátás megerősítését kulcskérdésnek tartja a Mi Hazánk, hiszen a betegek számára ez a megfelelő hozzáférés feltétele, másrészt az idejében észlelt és
kezelt problémák számos későbbi nehézségtől óvhatják meg az érintetteket. A szakmai megerősítést is elengedhetetlennek tartjuk ezen a szinten, hiszen ez a leggazdaságosabb ellátás, és így tehermentesíthetjük a drágább, intézeti kezeléseket is. Ehhez
szükségesnek látjuk egy országos szakmai intézet kialakítását, irányelvek bevezetését
és számonkérését, az alapellátás minőségének folyamatos szakmai kontrollját és adminisztratív tehercsökkentését. A praxisközösségek orvosi és ápolói utánpótlás nélkül, önmagukban nem elégségesek az ellátatlan területek lefedésére. Az egyetemi
évektől kezdődő életpályamodellekkel kívánjuk támogatni az alapellátók számát.

A gyógyszerlobbi érvényesülése helyett
egészséges embereket!
A Mi Hazánk megtesz mindent annak érdekében, hogy ne a gyógyszerlobbi érdeke
érvényesüljön, hanem a valódi gyógyulás legyen a cél! Legyen szó a Covid elleni oltásokról vagy bármely más tünetek kezeléséről, a Mi Hazánk elkötelezett abban, hogy a rossz beidegződéseken változtasson. Nemzetközi összehasonlítások is
igazolják azt, hogy a magyarok azok közé tartoznak, akik legtöbbször használnak
indokolatlanul gyógyszereket, gyógykészítményeket. Ezekkel szemben elősegítjük
a természetes gyógymódokhoz való visszatérést. Fontosnak tartjuk a támogatott
gyógyszerek körének racionalizálását és a támogatások mértének alakítását a betegek szükségleteinek megfelelően, hiszen vannak betegek, akik már a pénztárcájukhoz mérten nem tudják megvenni az összes nekik felírt állandó gyógyszert.

Valós állapotfelmérést!
A lakosság egészségi állapotára vonatkozó egészségügyi és népegészségügyi
adatforrások teljeskörűsége és részletessége hiányos, validitása több esetben
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megkérdőjelezhető. A Mi Hazánk szerint elengedhetetlen a lakosság egészségi állapotának alapos, teljes körű, a valóságot minél hűebben tükröző felmérése, hiszen
akkor tudunk hatékony válaszokat adni a problémákra, ha egyáltalán ismerjük azokat. Így tudjuk hosszú távon is az élethez igazítani a rendszert. Továbbá ezen adatokat a lakosság számára is közzé kell tenni átlátható és a megértést segítő formában.
Elfogadhatatlannak tartjuk például, hogy a védőoltások hatékonyságáról (beleértve
az intenzív osztályon kezelt betegek oltási státuszát) nem történik megfelelő tájékoztatás. A Mi Hazánk szeretné ezen adatokat is a lakosság részére közzétenni.

Védelmet és megbecsülést a mentősöknek!
Elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése: mentőállomások építése, felújítása,
korszerűsítése, valamint a gépkocsipark bővítése. Életszerű és teljesíthető elvárásokat lehet csak a mentősök elé állítani, így szükség van a területek emberléptékűvé
alakítására, hogy hatékonyabb és gyorsabb legyen az érkezés. Különös védelmet
kell élvezzen a mentősök biztonsága: az őket fenyegetőket sokkal súlyosabban kell
büntetni, illetve felháborítóak azok a működési és ellátásbeli problémák, amelyek
napi szinten akadályozzák őket a munkájukban.

Egészségügyi oktatás és képzés
Az egészségügyi pálya a mai állapotában nem vonzó, hiszen a kormány nem egységesen kezelte a béremelést az egészségügyben dolgozók esetén. Ezt az állapotot azonnal orvosolni kell, és az emelésben elmaradt dolgozók (pl. ápolók) bérét
jelentősen növelni szükséges. A képzési rendszer átalakításával elérjük, hogy a jelentkező szakemberhiány megszűnjön: ösztöndíjrendszerrel és kiszámítható ﬁnanszírozással oldjuk meg a problémát. Felháborító, hogy az egészségügyi szakképzésben azokat a károkat, amelyeket az MSZP–SZDSZ-kormányok okoztak, a Fidesz sem
állította helyre: mindkét nagy tömb mostohagyermekként bánt az egészségügyi
szakképzéssel.

A műtéti várólisták és a szakrendelési előjegyzések
csökkentése
Az elhibázott járványkezelés tovább növelte a műtéti várólistákat és az egyes
szakrendelésekhez való hozzáférés idejét is. A jelenlegi ﬁnanszírozás nem ösztönzi az állami ellátókat teljesítménynövelésre, és lehetőséget hagy a magánegészségügy megerősödésének. A Mi Hazánk a megemelt állami alapbérekhez minimumteljesítési mutatókat rendelne (pl. műtéti számokat, szakrendelésen ellátott
betegszámokat), és többletteljesítményhez kapcsolódó pluszﬁnanszírozással ösztönözné az ellátókat, hogy ne a magán-, hanem az állami szektorban vállaljanak inkább többletmunkát. A szakrendelési hozzáféréseket más eszközökkel is kívánjuk
javítani, például a telemedicina megerősítésével.
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Sportpolitika
A sport mint az egészség és a nemzeti büszkeség forrása
A Mi Hazánk Mozgalom a sportot rendkívül fontosnak tartja, hiszen mi az egészségügyben is szemléletváltást hirdetünk: a megelőzésre sokkal nagyobb hangsúlyt
helyezünk. A sport pedig a legjobb gyógyszer, hiszen az egészségtelen és mozgásszegény életmód miatt Magyarországon kiugróan magas a szív- és érrendszeri
megbetegedések száma. A szabadidősportot ezért sokkal nagyobb támogatásban
részesítenénk, ugyanakkor támogatjuk a köznevelési intézményekben a rendszeres,
napi testnevelést, amelynek bevezetését üdvözlendőnek tartjuk. A Mi Hazánk még
bővítené is a lehetőségeket, például olyan klasszikus küzdősportok oktatásával is,
mint a cselgáncs (dzsúdó), amely arra is alkalmas, hogy a magyar ﬁatalok nagyobb
önbizalommal tudják megvédeni magukat egy esetleges támadás esetén.
Hiába vezette be a Fidesz-kormány nagyon helyesen a mindennapos testnevelést,
még 2010 előtt is több tornaterem volt az iskolákban, mint jelenleg, ezért mi felpörgetnénk a tornatermek építését. A sportlétesítmények fejlesztése kapcsán most már
elsősorban a lakossági igényeket vennénk ﬁgyelembe, mert professzionális stadionok szép számmal épültek az elmúlt években, ebből nem volt hiány. Kivezetnénk
ugyanakkor a korrupciót a sportlétesítmény-építés rendszeréből. Nem támogatjuk
a balliberális kormányok szinte sportellenes hozzáállását, hiszen emlékszünk még
arra, hogy a 2010 előtti kormányok idején a stadionok teljesen lepusztultak.
Mi a versenyszerű, illetve proﬁ sportot is hasznosnak tartjuk, mert azt a nemzeti
öntudat és büszkeség erősítésének egyik legfontosabb eszközének látjuk. Fontos
azonban, hogy ne csak egy-egy sportágat, többnyire csapatsportot emeljünk ki,
mint az elmúlt években, hanem valamennyi sportág kapja meg a szükséges támogatást. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amelyekben évtizedek óta a világ legjobbjai közé tartozunk, mégis mostohán kezelte a Fidesz-kormány ezeket a
sikersportágakat.
A Mi Hazánk szerint vissza kell állítani a csapatsportbajnokságaink nemzeti jellegét.
Elfogadhatatlan, hogy a pályán sokszor 22 játékosból csak 2-3 játékos magyar. Ez azt
is jelenti, hogy a jelentős részben a magyar adóﬁzetők pénzéből megvalósult gyönyörű stadionokat, sportlétesítményeket a magyar tehetségek helyett afrikai vagy
más külföldi játékosok használják, az ő fejlődésüket szolgálják. A Mi Hazánk nem tiltaná meg a külföldi játékosok szereplését a magyar csapatokban, de a nemzeti jellegét
visszaállítaná a magyar adóﬁzetők pénzéből megrendezett bajnokságoknak. A kvótarendszer bevezetésére egyébként már van példa, a kosárlabdában egy külföldi edző
harcolta ki, hogy Magyarországon minden magyar csapatban legyen magyar játékos.
Elképesztőnek tartjuk, hogy Magyarországon – az afrikai banánköztársaságokhoz
hasonlóan – szinte minden sportszövetség élén politikus áll. Hazánk az elmúlt száz
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esztendőben mindig igazi sportnemzet volt, rengeteg alkalmas, egykori sportoló
vezethetné a sportszervezeteket, mert a jelenlegi helyzet burkolt korrupció.
A Mi Hazánk egy négyéves kormányzás alatt az ország valamennyi, 1000 fő feletti
településén bárki számára hozzáférhető sportlétesítményt (futópályát, szabadtéri
kondiparkot, sportpályát) hozna létre, ugyanakkor az ennél kisebb települések számára pályázati rendszerben tenné lehetővé a hasonló fejlesztéseket.
A TAO-rendszert megtartanánk, de felülvizsgálnánk a sportszakmai szervezetekkel
konzultálva. Egyrészt kivezetnénk a rendszerből a korrupciót, másrészt pedig a jelenlegiek mellett további sportágak, például a sikeres küzdősportok támogatását is
lehetővé tennénk.
Ugyancsak kiemelten támogatnánk az utánpótlás-nevelést, valamint az óvodai sport
és a nyugdíjasok sportjának felkarolását: kötelező óraszámmal, szakmai anyagok kidolgozásával, a szabadidőparkok és sportlétesítmények építésével, erre alkalmas
játszóterek létrehozásával, valamint a nyugdíjasok életkori sajátosságainak megfelelő sportolási és rekreációs lehetőségek szélesítésével.
A Virradat Program által megvalósítandó nemzetgazdaság fontos pillére a turizmus.
A sport az Európai Unió GDP-jének mintegy 3 százalékát adja, tehát komoly gazdasági jelentősége is van. A megtermelt bevétel jelentős része a sportturizmusból
származik. A Mi Hazánk a turizmusnak ezen ágát jelentősen fejlesztené.
A szurkolókat tömörítő szervezetekkel együttműködve és egyeztetve szeretnénk
felszámolni a szurkolókat érő diszkriminációt, elfogadhatatlan, hogy a többségében
nemzeti érzelmű magyar szurkolókat a törvényalkotó jó ideje előre kriminalizálja.
Segítjük és bővítjük a fogyatékkal élő ﬁatalok sportolási lehetőségeit is.

Honvédelem
A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely hazahozná
honvédjeinket az idegen megszállásokból
Az Irakban, Maliban és hasonló megszállásokban való részvételünkre költött
milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést,
komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítanánk honvédjeink számára.
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A Mi Hazánk nem támogatja egy nemzetközi zsoldossereg (közös európai hadsereg) felállítását, ami adott esetben az Unió ellen „fellázadó” lakossággal szemben is
felhasználható lenne. Határozott álláspontunk – a márciusi ifjak követeléséhez hűen
–, hogy „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre”. A honvédelemben nincs közös
érdek, csak nemzeti érdekek, és a nemzetközi érdekek helyett a magyar szempontokat helyeznénk előtérbe a hadseregfejlesztés során is.
A magyar haderő méretét és szervezetét hazánk katonaföldrajzi viszonyaihoz, az
aktuális geopolitikai kihívásokhoz és a szomszédos országok erejéhez kell igazítani. Honvédségünknek mielőbb képesnek kell lennie egy hosszabb és egy rövidebb határ egyidejű zárására, a csonka hon önálló védelmére képes haderőt kell
felépítenünk.
A Magyar Honvédségnek képesnek kell lennie:
sȩ-AGYARORSZĈGȩTERķLETIȩSZUVERENITĈSĈNAKȩVǳDELMǳRE
sȩAȩKATASZTRÌFA ȩǳSȩVǳSZHELYZETEKȩELHĈRĿTĈSĈRA
sȩAZȩELSZAKĿTOTTȩNEMZETRǳSZEKȩVǳDELMǳRE
A fentiekhez szükségesnek látjuk az alábbiakat.

Ifjúságunk hazaﬁas és honvédelmi nevelésének erősítése
A hazaﬁas nevelésnek óvodáskortól meg kell kezdődnie, kezdetben játékos, mesés formában. Nagyon hasznos lenne ebből a szempontból a történelmünk dicső
pillanatait ismertető kifestők, képregények és rajzﬁlmek nagyszámú készítése. A
középiskolákban kötelező jelleggel bevezetnénk a honvédelmi ismeretek tantárgy
oktatását, valamint a kispuskalövészetet is. Az egész társadalom nemzeti öntudatának jót tenne, ha végre készülnének igényes és látványos történelmi játékﬁlmek és
tévésorozatok.

Kötelező honvédelmi alapkiképzés
Az Alaptörvény szerint „minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére”. Az
állam azonban nem biztosítja az ehhez szükséges alapkiképzést, pedig háborús
helyzetben most is besoroznák a hatályos szabályok szerint azokat is, akik soha nem
voltak katonák, így nekik a túlélési esélyeik kisebbek lennének.
A Honvédség jelenlegi állapotában Magyarország védelme nem biztosított. A korábban kétségkívül több sebből vérző sorkatonai szolgálat megszüntetése komoly
csapás volt hazánk önvédelmi erejére, mivel feladatrendszerének ellátói nem kerültek teljes mértékben pótlásra. A NATO-tagságunk függetlenségünk feladásával járt,
leginkább amerikai érdekeket szolgált. Más NATO-tagállammal szemben nem nyújt
nekünk védelmet a szövetség. Szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy
egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban (például Afganisztánban)
vettünk részt, hadiipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza

80

védelme helyett, míg például a szükséges magyarországi hadgyakorlatokra nem jutott elég pénz.
A Mi Hazánk bevezetné a sorkatonai alapkiképzést. A férﬁak számára kötelező szolgálat időtartama két hónap lenne, amelyet megyei kiképzőtáborokban töltenének
el, jellemzően nyári szünetben. A honvédelmi alapkiképzésen átesett állomány
lényegében egy professzionálisan képzett „irreguláris” haderőt alkotna, amely a
totális védelmet biztosító koncepciónk egyik pillére lenne. A haderőnk ezen része
kifejezetten az irreguláris háborúra lenne berendezkedve, aszimmetrikus környezetben, a túlerővel rendelkező ellenséges országok hadseregei ellen való hatékony
fellépésére kiképezve és felszerelve. A főként városi harcra felkészített erők nagy
mennyiségű, vállról indítható páncéltörő és légvédelmi fegyverzettel, high-tech
robbanóeszközökkel felszerelve, távirányítású és önvezérlésű platformokkal kiegészítve alkotnának nehezen legyűrhető védelmi rendszert.
A honvédelmi alapkiképzés két hónapos időtartama rövid ahhoz, hogy az állomány
alkalmas legyen a manőverező hadviselés megvívására, ezért a Mi Hazánk a manővererők minél teljesebb feltöltöttsége érdekében megszervezné az egyéves önkéntes sorkatonai szolgálat lehetőségét, megfelelő illetménnyel. Az ilyen szolgálatot
vállaló honﬁtársaink honvédelmi ösztöndíjra lennének jogosultak a felsőoktatásban, előnyt élveznének az állami munkahelyekre való jelentkezésnél, illetve egyéb
kedvezményekben (pl. ingyenes C kategóriás jogosítvány) részesülhetnének.
A katonai szolgálatra valamilyen okból alkalmatlan, vagy a fegyveres szolgálatot lelkiismereti okból elutasító személyeket három hónapos polgári szolgálatra köteleznénk, amelyet állami vagy önkormányzati létesítményekben töltenének el.

A Honvédség jelenlegi állományának bővítése,
a bérrendezés és a lakhatás megoldása
Nem elég egy jogszabályt módosítani, az abban leírt létszámot átírni, hiszen attól
nem lesz sem több katona, sem több honvédelmi alkalmazott. A hivatás vonzóvá
tétele a teljes Magyar Honvédség feladata, még ha nem is egyenlő mértékben.
Hatékony toborzásra van szükség, amely azokat a ﬁatalokat szólítja meg, akiknek
valóban itt a helyük. A meglévő állomány megtartása ugyanilyen fontos lenne, az
elvándorlás ugyanis jelenleg igen erős. Az elmúlt néhány évben több mint tízezren hagyták el a Magyar Honvédséget, ami óriási veszteség. Minden egyes kiképzett katona idő előtti elvesztése több millió forintjába kerül az adóﬁzetőknek, a
Honvédségnek pedig rontja a hatékonyságát, hiszen a leszerelők helyére új embereket kell toborozni, kiképezni.
Önállóságunk és megtermelt javaink védelme érdekében akkora haderőre van
szükségünk, amely lehetetlenné teszi, de legalábbis olyannyira nehézzé teszi azok
elvételét a magyarságtól, hogy az már ne érje meg. Ehhez létezik egy optimális
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nagyság, amely megfelelően kezelve a gazdaság aktív részévé tud válni. Az állomány feltöltésének és megtartásának a fő eszköze az átfogó bérrendezés, amely
alatt nem a pótlékokkal és alapokkal való trükközés értendő. A 2021-es évet bázisnak tekintve legalább 30 százalékos illetményemelést látunk szükségesnek. Ne feledjük el, a Honvédségnek a civil szektor jelentette versennyel is meg kell küzdenie.
Ha az alacsony ﬁzetés ellenére fel is szerel valaki hazaszeretetből, kalandvágyból
vagy más belső késztetésből, hamarosan a versenyszféra felé fordulhat, mert könynyen lehet, hogy ott akár kétszer ennyit kap. Az idő előtti pályaelhagyókkal a beleölt
idő és pénz elveszik, ez hosszú távon sokkal több költséggel jár, mint ha nagyobb
ﬁzetést adnánk az állománynak. A bérrendezés mellett kulcsfontosságúnak látjuk a
hivatásos és szerződéses állomány lakhatási problémáinak orvoslását is, a laktanyák
mellett a nőtlen és családos katonák igényeinek megfelelő, szolgálathoz kötött lakóparkok kialakítását.
A Mi Hazánk a Honvédség állományának további kiegészítése érdekében megvizsgálná a magyar állampolgársággal rendelkező, de magyarországi lakhellyel nem
rendelkező nemzettestvéreink katonai szolgálatának lehetőségét. Európa számos
országában biztosítanak lehetőséget a helyben lakó, de idegen állampolgárságú
személyek katonai szolgálatára a nemzeti hadseregükben, a Mi Hazánk ezt a magyar sajátosságoknak megfelelően a környező országokban élő, Trianon során elcsatolt országrészek magyar nyelvű, magyar állampolgársággal rendelkező személyeknek biztosítaná.

Új alakulatok felállítása,
a még mindig hiányzó képességek pótlása
A Honvédség lezüllesztése már a Kádár-kor végén elindult, minden eddigi „reform”
pedig leépítést jelentett, nemcsak az MSZP–SZDSZ- és az első Orbán-kormány, hanem 2010 után a Fidesz nyolcévi kormányzása alatt is. Évtizedeken át úgy fogyott a
Honvédség felszerelése és állománya, mintha vég nélküli háborúban lenne. Hol vadászrepülő-ezredek szűntek meg, hol százával vontak ki pótlás nélkül páncélosokat.
Egész fegyvernemek tűntek el, komplett régiókból vonult ki a Honvédség.
Egyrészt nem hagyhatjuk, hogy az ilyen nyilvánvaló szabotázsakciók felelősségre vonás nélkül maradjanak, másrészt helyre kell állítanunk az okozott károkat. A Gyurcsány-féle nemzetáruló vezetés idején szétvert bázisok újranyitásának lehetőségét meg kell vizsgálni. A Dél-Dunántúlon, a Duna–Tisza közén és
Északkelet-Magyarországon részben a meglevő, részben az új építésű laktanyák
igénybevételével új alakulatokat állítanánk fel.

A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési terv bővítése
Kétségtelen tény, hogy három évtizedes vegetálás és leépülés után a Zrínyi 2026
egy koncepciózus és előremutató fejlesztési terv, azonban főként a NATO elvárásainak teljesítését szolgálja. A Mi Hazánk koncepciójának vezérfonala a haza önálló
védelmi képességének helyreállítása. Ennek érdekében egy vegyes összetételű, az
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ország katonaföldrajzi és geopolitikai helyzetét ﬁgyelembe vevő haderőt kívánunk
kialakítani a legutóbbi háborús tapasztalatok (pl. Kelet-Ukrajna, Karabah), illetve az
ország geopolitikai helyzetének ﬁgyelembevételével.
A Honvédség öklét a hivatásos, szerződéses és önkéntes sorkatonákból álló manővererők biztosítanák. A hátország biztosítását és védelmét kisszámú hivatásos és
szerződéses, de döntően a kötelező honvédelmi alapkiképzésben részesülő területvédelmi erők látnák el.

A hazai hadiipar fejlesztése
Az elmúlt évtizedek hadseregellenes politikája következtében a magyar hadiipar
még a Honvédségnél is sanyarúbb helyzetbe került, a 21. század elejére gyakorlatilag megszűnt. A negyedik Orbán-kormányzat valódi kísérletet tesz egy pár ezer
főt foglalkoztató, de modern technológiákat alkalmazó hadiipar kiépítésére. A Mi
Hazánk tovább bővítené ezen kapacitásokat, lehetőség szerint hazai tulajdonú gyárak létrehozásával. A minél szélesebb körű hazai gyártás a fegyverbeszerzésekre
költött összegek jelentős részét itthon tartaná, és egy konﬂiktushelyzet esetén kevésbé függene az ország a külföldi szállítmányoktól.

A tartalékosi rendszer átalakítása
A tartalékos rendszer felállítását alapvetően üdvözli pártunk. A gyakorlati megvalósítást azonban több szempontból is problémásnak látjuk, sőt szakmai berkekben is
komoly aggályokat kelt, ráadásul mára négyféle tartalékos szolgálat létezik, ezáltal
még bonyolultabbá, még heterogénebbé téve azt. A Mi Hazánk összes párttól különböző honvédelmi elképzelése alapjaiban változtatná meg a tartalékosi rendszert.
A manővererők tartalékát, a műveleti tartalékot a leszerelő hivatásos, szerződéses
és önkéntes sorkatonákból szerveznénk meg, akik a leszerelésüket követő öt évben
I. vonalbeli tartalékosnak minősülnének. A honvédelmi alapkiképzésben részesült
hadkötelesek a területvédelmi erők tartalékát alkotnák szintén ötéves időtartamban.
Az idősebb önkéntesek szintén a területvédelmi erők tartalékát növelnék.

A határőrség újbóli felállítása
A 2015-ben kicsúcsosodott válság, amelyet az illegális bevándorlók özöne okozott,
sokként érte az államot és az ország lakosságát. A rendőrség csak az akkor mélyponton lévő honvédséggel együtt tudta befoltozni a határt, és még közös erővel
is alig sikerült. Ez az eset megmutatta, hogy ha nem vigyázunk az állam határaira,
akkor azt mások semmibe veszik, és rávilágított arra is, hogy az őrzését szakemberekre kell bízni. Ideig-óráig működik csak az, hogy a rendőri és honvédelmi erőket
máshonnan vonjuk el, hiszen eredeti feladatukat is el kell, hogy lássák, vagy máshol
romlik a közbiztonság, elkopik a jártasság. A Készenléti Rendőrségen belül felállított határvadász-alakulatok gyorsan megteltek, ami jól mutatja a társadalmi támogatottságot, de gyorsan ürültek is, hiszen az oda jelentkezők a határ védelme
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érdekében jelentkeztek, nem pedig azért, hogy például Budapest belvárosában
deviánsokat kísérgessenek.
Újfajta jogrendek bevezetése, katonák és rendőrök máshonnan történő elvonása és
egyéb trükközések helyett a mi megoldásunk a határőrség feltámasztása, célirányosan képzett, helyismerettel rendelkező személyi állománnyal feltöltve, megfelelő
dologi és jogszabályi háttérrel támogatva.
A Mi Hazánk a brutális mértékű határvédelmi kiadások növelése helyett elrettentő
hatású tűzparancsot adna az erőszakos határsértőkkel szemben, illetve a kerítésen
átjutók visszakísérgetése helyett több millió forintos helyszíni bírsággal sújtaná az
illegális migránsokat, akik sokszor a zsebükben több ezer euróval jönnek, ami többnyire embercsempészeknél köt ki. Ezek bevezetésével olyan elrettentő híre lenne a
magyar határvédelemnek, amely komoly összegek megspórolását is jelentené.

Költségvetés
Egy ütőképes védelmi erő megteremtése költséges dolog, ezért a NATO-elvárás
GDP-arányos, 2%-os védelmi költségvetés elérése után folytatni kell az emelést évi
0,1%-kal, amíg el nem érjük a 2,5%-ot. És évtizedeknek kell eltelniük ilyen költségvetés mellett ahhoz, hogy hazánk honvédelmi rendszere megfelelő szinten kiépüljön.

Munkaügy
Munkaalapú társadalom
A Mi Hazánk szerint a társadalmat, a megélhetésünket nem építhetjük másra, mint
az értékteremtő munkára, amely a 21. században egyre inkább felértékelődik. Nem
fogadjuk el, hogy azok, akik munkaképesek, ne akarjanak dolgozni; ugyanakkor
fontos célkitűzésünk, hogy az otthon, a családban végzett munkát is elismerje az
állam, és a nőknek a gyerekekkel otthon töltött ideje is értékként jelenjen meg például a nyugdíjszámításnál.

Ha munka van, minden van
Ha biztosított az emberek tisztességes megélhetése, akkor biztonsággal fel tudják
nevelni gyermekeiket, ki tudják ﬁzetni a számláikat, tudnak vásárolni, szórakozni,
utazni. De nemcsak az egyén, hanem az egész nemzet számára is a munka jelenti
a kiutat: így csökkenthetjük az államadósságot, fejleszthetjük az oktatást, az egészségügyet, a szociális hálót. Persze az is szükséges, hogy a most már mindent átszövő korrupciót csökkentsük, azzal szemben a leghatározottabban lépjünk fel szigorú
büntetéseket alkalmazva.
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A multik érdekei helyett a magyar munkavállalókat
hozzuk helyzetbe!
A munka törvénykönyvének megalkotása során a kormány sokkal inkább ﬁgyelembe vette a multinacionális cégek érdekeit, mint a magyar munkavállalókét.
Magyarország versenyképessége ugyanakkor nem lehet az, hogy nálunk alacsonyak a ﬁzetések: a gyarmati szemléletet fel kell váltsa a tisztességes bérek politikája.
A Mi Hazánk szerint végzetes, és az ország további elnéptelenedését eredményezi,
ha a bérproblémákra nem találunk hatékony megoldást rövid időn belül.

Stratégiai megállapodás
a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal
Az elmúlt harminc év kormányaival szemben a Mi Hazánk nem külföldi óriáscégekkel, hanem a magyar mikro-, kis- és középvállalatokkal kötne stratégiai szerződéseket, hiszen a munkavállalók döntő többségét is ők foglalkoztatják, ráadásul nem áll
fenn a veszélye, hogy egyik napról a másikra elköltöztetik a kapacitásukat keletebbre. A megállapodások tartalmát is meg kell változtatni: nem engedhető meg, hogy
valamely vállalkozás úgy kap állami támogatást, hogy a munkavállalók biztonsága
érdekében szinte semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Csökkenjenek a munkát terhelő adók!
A foglalkoztatottság növelése érdekében csökkenteni kell a bér jellegű költségeket (a munkáltatót terhelő, béralapú elvonások mérséklésével). A családos munkavállalók részére a rendes szabadság mértékének növelése mellett módosítani kell
a szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a munkavállalók nagyobb arányú
döntési lehetőségének biztosításával.

Értékteremtő közmunkát!
Az országban csaknem 150 000 közfoglalkoztatott végez munkát, s ezt a létszámot
szeretné drasztikusan csökkenteni a kormány. A Mi Hazánk ezzel ellentétben két kategóriát vezetne be a közmunkában. Egy magasabb, legalább minimálbért elérő
jövedelemért végzett értékteremtő munkát tenne lehetővé, ezzel segítve leginkább
az alulﬁnanszírozott, kevés saját bevétellel rendelkező kistelepüléseket, ahol ezek a
helyi dolgos kezek építik, gondozzák napról napra a közösségi életteret. A bér egy
része a teljesítménytől függően mozgóbérként kerülne megítélésre.
Azok részére pedig, akik különböző okok miatt alkalmatlanok más, építő jellegű
munka elvégzésére, meghagyná a jelenlegi közfoglalkoztatási rendszert, mintegy
kötelező jellegű kiindulási pontot a munka világába, de a motiválhatókat az első
kategóriával ösztönözné, a magasabb bérrel, nagyobb megbecsüléssel sarkallná az
egy szinttel előrébb lépésre, a minőségibb munkavégzésre. A Mi Hazánk elkötelezett a munka- és teljesítményalapú társadalom építésében, ezért a közfoglalkoztatottaknál is szorgalmazza a teljesítményarányos, differenciált bérezést.
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Atipikus foglalkoztatási formák terjesztése
Szorgalmazzuk a munkáltatók jogszabályon alapuló kötelezését arra, hogy minél
több munka otthonról végezhető legyen, amennyiben a munkakör alapján a munkavégzéshez nem feltétlenül szükséges a munkavállaló munkahelyi jelenléte. Egy
olyan kedvezményrendszer bevezetését támogatjuk, amely a munkáltatók részére a
hosszú távú foglalkoztatást segíti elő („törzsgárda”).

Illetékmentes munkaügyi bíráskodást!
Vissza kell állítani az illetékmentes munkaügyi bíráskodást a munkavállaló javára, és
biztosítani kell az illetékfeljegyzés jogát a polgári perben minden olyan magánszemély számára, aki valamely jogi személlyel áll jogvitában.

Nem fogadjuk el az oltás kötelezővé tételét
A Mi Hazánk nem fogadja el a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételét
egyetlen ágazatban sem: kizárólag szakmai érvek és a teljesítmény dönthet egyegy munkakör betöltését illetően. Felháborítónak tartjuk ezt a fajta zsarolást, amely
leginkább az oltás erőltetéséről szól.

A gyári dolgozók érdekében
A multinacionális cégeket köteleznénk a szakszervezeti rendszer kiépítésének
támogatására. Számos olyan cég van, még ha erről nem is beszél senki, ahol nem
működik szakszervezet, pedig igény természetesen volna rá.
Azoknál a cégeknél, ahol a munka- és a környezetvédelemért felelős személy alkalmazása kötelező, ott a munkaviszony az állam és a magánszemély között jöjjön létre, ne pedig a cég és a magánszemély között. Az érintett cégek egy kötelező alapba
ﬁzetnék a havi hozzájárulásukat, így a bért az állam ebből ﬁnanszírozná. Ez azért
nagyon fontos, mert a dolgozók egészségére káros folyamatokat gyakran felülírja a
proﬁtéhség, tehát csak a darabszám számít, de szerintünk a magyar dolgozó egészsége a fontosabb.
A piros betűs ünnepnapok időtartalma ne reggel 6-tól 18 óráig tartson, hanem az
ünnepnapot megelőző napon, 22 órakor kezdődjön, és az ünnepnapot követő napon, 6 órakor legyen vége. Tehát termelés, proﬁtorientált tevékenység ünnepnapokon ne folyjék, kivéve természetesen azokat a cégeket, ahol a géppark leállítása
– például kohók esetében – aránytalanul nagy veszteséggel járna.
Gyári környezetben a munkaidőkeret legfeljebb 3 hónap lehessen, de bizonyos helyeken azt is felvetnénk, hogy annyi se, tehát a ledolgozott órákat ﬁzessék ki a hónap végén.
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Az éjjeli műszakban dolgozók számára az éves szabadságkeretet növelni kell,
ugyanis az éjszakai munkavégzés olyannyira egészségtelen az emberi szervezetre,
hogy több pihenést igényel, mert bár van éjszakai pótlék, de azzal nem lesz kipihentebb a dolgozó.
A munka törvénykönyvét elektronikusan kereshető formában rendelkezésre kell bocsájtani minden dolgozónak, illetve ki kell helyezni minden gyár területén.
A munkaerő-kölcsönző cégeket szeretnénk kiiktatni ott, ahol a munkáltatók kárára
vannak. Ugyanis tapasztalataink szerint bizonyos területeken hatalmas a szerepük
abban, hogy a dolgozói érdekérvényesítő erő csökken. Ha ezek a cégek nincsenek,
a munkáltatók komolyabb HR-tevékenységre lennének kényszerítve, jobban motiváltak lennének abban, hogy dolgozóikat megtartsák. A munkaerő-kölcsönző cégek által behozott dolgozók igencsak joghátrányosak a rendes dolgozókkal szemben. Álláspontunk szerint a munkaerő-kölcsönző cégek kiiktatásával a ﬂuktuáció is
erősen csökkenthető, ami által nagyobb esély van a dolgozói érdekképviselet kialakulására is.

Közlekedés
Közlekedés az emberért!
A közlekedés olyan ágazat, amely minden honﬁtársunkat érinti: történjen gyalogosan, tömegközlekedéssel, autóval, vízen vagy levegőben. Ugyanakkor a mindennapi életünkben sok bosszúságot okoznak az infrastrukturális hiányosságok, nem
beszélve a nemzetgazdasági károkról, amelyek a közlekedés akadozása miatt kiesett időben keletkeznek. A közlekedési ágakat külön meg kell határozni, és azokra
egyenként kell a koncepciót kidolgozni.

A fuvarozók érdekvédelme
A magyar fuvarozók érdekvédelmét sokkal komolyabban kell venni, minden rájuk
vonatkozó szabályozást, a költségek kialakítását velük együtt kell megfogalmazni!
A brit áruellátási zavarhoz hasonló súlyos helyzet küszöbén áll az Európai Unió és
Magyarország, amennyiben nem történik szemléletváltás az ellátási lánc gerincét
jelentő közúti fuvarozóvállalkozásokkal szemben. A lakosság és a termelőüzemek
ellátása nem működhet tovább a közös tehervállalás, a költségek rendszerszintű viselése nélkül.

Stop korrupció!
Felül kell vizsgálni az autópálya-építéseket, nem engedhető meg, hogy azokat a
kormányhoz közel állók kizárólagos kivitelezőként maguknak kaparintsák meg évtizedekre. Az elmúlt harminc évben az autópálya-építések a korrupció melegágyai
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voltak: számos esetben túlárazásokkal, értelmetlen és érthetetlen műszaki megoldásokkal valósultak meg (pl. az M6-os autópálya felesleges alagútjai). Ezekért a politikai és a gazdasági felelősséget is vállalniuk kell a döntéshozóknak.

Az infrastruktúra fejlesztése
Minden régióban szükséges a közúthálózat fejlesztése, hiszen sem az emberek biztonsága nem megfelelő, sem az adott térségek fejlődéséhez nem járulnak hozzá
azok az utak, amelyek behálózzák hazánkat. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot,
hogy ha megépül egy autópálya, akkor a korábbi főútvonalakat elhanyagolják,
hagyják lepusztulni, így a kis távolságú helyközi forgalmat nagymértékben lelassítják. A Mi Hazánk szerint a jelenlegi felújításokat legalább a háromszorosára kell
növelni.

A balesetveszély csökkentése
A Mi Hazánk szerint nem a politikai lobbiérdekeknek kellene befolyásolnia azt,
hogy mely utakat, útszakaszokat újítanak fel vagy tesznek biztonságosabbá, hanem
a balesetek száma alapján kellene dönteni. Azokon a szakaszokon szükséges minél előbb a beavatkozás, ahol a legtöbb ember veszti életét, vagy szenved sérülést.
Minden évben a húsz legtöbb balesettel járó út átépítését kellene az államnak vállalnia legalább ahhoz, hogy biztonságosabban közlekedhessünk.

Karbantartás
Súlyos probléma az utak karbantartásának az elhanyagolása, vagy a felelőtlen, roszszul elvégzett munka következménye, amely nagymértékben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, rongálja a járművek műszaki állapotát. A gödrök, kátyúk kijavításának elmaradása csak tovább rombolja az út állapotát. Veszélyezteti a közlekedést,
és a látjelek hiánya (táblák, útburkolati jelek, lámpák stb.) csak fokozza a veszélyt.

21. századi fejlesztéseket a vasúton!
A Mi Hazánk szerint az elsődleges és a legfontosabb a pályavasút fejlesztése. A
mostani fejlesztések csak kullognak a 21. század követelményei után. Nálunk még
mindig az a cél, hogy a korszerűsítések után a vasúti pálya biztosítsa a 160 km/órás
sebességet. A fejlett vasúti hálózatok már alkalmasak akár 250 km/órás sebességre
is. Ha Magyarország nem zárkózik fel, a szállítók egyszerűen kikerülik. Ki kell jelölni
és meg kell építeni azokat a vasúti főútvonalakat, amelyek a magyar vasút szempontjából létfontosságúak. Különösen a V0 teherforgalmi gyűrűt.

Fokozottabb védelmet a kalauzoknak!
A vasútvonalak kihasználtsága attól is függ, hogy mennyire érzik magukat biztonságban az utasok, sőt a kalauzok. Sajnos a közbiztonság olyan mélységekbe sülylyedt, hogy számos vasútvonalon elsősorban cigány bűnözők tartják rettegésben
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az utasokat, nemegyszer rátámadva akár a kalauzokra is. A kormány által bevezetett
testkamera nem megoldás, hiszen egy mozdulattal letépi a támadó, hatékonyabb
fellépés és gyakori rendőri ellenőrzés szükséges, valamint szigorúbb büntetési
tételek.

Légi közlekedés: állami ellenőrzést!
A légi közlekedésnek két alappillére a légi forgalmi irányítás és a repülőtér. A légi
szállítással jelen helyzetben nem kell foglalkoznunk, mivel az a szállítók, szolgáltatók
feladata. Nem így az irányítás és a repülőtér. Mind a kettő állami feladat kell, hogy
legyen. Lehet önkormányzati, magánrepülőtér, de az ellenőrzést az államnak kell
fenntartania. A Liszt Ferenc repülőteret vissza kell államosítani, hiszen az tarthatatlan
állapot, hogy az ország egyetlen színvonalas nemzetközi repülőtere gyakorlatilag
külföldi magántulajdonban van. Bár a szakmai elemzők szerint a légi közlekedés
olyan sebet kapott a Covid miatt, hogy 5-6 éven belül sem tudja kiheverni, azért a
Ferihegy birtoklása a magyar nemzeti tulajdon része kell, hogy legyen. A légi forgalmi irányítás bevételeit közvetlenül a költségvetésbe kell irányítani, nem pedig egy
részvénytársaságra bízni.

Vízi közlekedés
Sokkal jobban ki kell használni a két fő folyónk, a Duna és a Tisza lehetőségeit, adottságait. Mind a Tiszán, mind a Dunán fejleszteni kell a személyszállítást, az
áruszállítást. Korszerű kikötőket kell megvalósítani a színvonalas ki- és beszálláshoz.
Nívós, kényelmes várók kellenek a hajóállomásokon kisebb boltokkal, P+R parkolóval, egyszerre több hajó fogadásával, taxiállomással, buszcsatlakozással. A teherhajók gyors ki- és berakodását biztosító gépekre, kamionparkolóra, úthálózatra, logisztikai központra van szükség.
Olyan hajókat kell forgalomba állítani, amelyek kényelmes utazást biztosítanak,
gyorsak, megfelelő navigációs berendezéssel rendelkeznek az egész évi közlekedéshez. A folyók teljes hosszában összekötik a folyóparti városokat. A vízi személyszállítás legyen az országos közösségi közlekedés része! A forgalom kiszolgálására
200-250 személyes, a kor igényeinek megfelelő hajók szükségesek, ezért újra kell
indítani a nagy múltú személyhajógyártást, mely sok ezer embernek teremthet munkát, megélhetését, és csökkenti az ország kitettségét. A turisztikai hajózás is nagy lehetőség előtt áll, és nagy támogatásra számíthat a folyóparti városok részéről.

Városi tömegközlekedés
Budapest és általában a nagyvárosok közlekedése – ami mindenhol önkormányzati
hatáskör – ezer sebből vérzik. Hatékony, gazdaságos járművek beszerzésével, rugalmas menetrendek kialakításával, a városok bevezető útja mellett kialakított ingyenes P+R parkolók kialakításával elő tudjuk segíteni a járműforgalom csökkenését,
a tömegközlekedés hatékony kihasználását. A Mi Hazánk eltökélten harcol a mára
már a városi közlekedés velejárójaként számontartott parkolási mafﬁa ellen is.
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Energetika
Biztonságunk egyik alapeleme
Magyarország energetikai szempontból nem önellátó, energiahordozók tekintetében importfüggő helyzetben van. Az Európai Energia Charta Egyezmény meghatározza cselekvéseink irányát, ugyanakkor segíti energiabeszerzéseinket és az
energiafüggőségünk csökkentését. Biztonságunk egyik alapeleme az energiaellátás biztonsága, amelyet – az európai energiahálózatokkal együttműködő, akár
önellátást is biztosító – fenntartható és megújuló energiaforrásokra támaszkodva
kívánunk biztosítani.

Fenntartható energiaellátást!
Lehetőségeinket és cselekvéseink irányát meghatározza az Európai Energia Charta
Egyezmény. Ennek alapján fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Energiastratégia
2030 című dokumentumot. E határozat és stratégia előírta azokat a jogalkotási intézkedéseket, amelyek közül többet végrehajtott, ill. megalkotott a Fidesz-kormány,
ám néhány kulcsfontosságú dokumentum még hiányzik (pl. erőműfejlesztési cselekvési terv).

Élhető országot és bolygót!
Energiabiztonságunkat hazánk – és bolygónk – élhetőségének megőrzését szem
előtt tartva szándékozzuk megvalósítani. Ennek érdekében növeljük a megújuló,
elsősorban napenergia-forrásra alapozott, elosztott, egyedi és együttműködő közösségi energiatermelő és energiatároló rendszerek részarányát, ám nem a termőföldek rovására. Az elektromos autók elterjedését tényként kezeljük, és minden
eszközzel segíteni fogjuk az energiatárolással kombinált, önálló és önellátó háztartási (és közlekedési) energiatermelést.

Szélenergia
Ellentétben a Fidesz-kormány energiapolitikájával, nem mondunk le a szélenergiáról sem, ám a villamosenergia rendszerének stabilitása érdekében az ilyen termelőkapacitások létesítését az azonos teljesítményű (akkumulátoros) villamosenergiatároló kapacitások együttes létesítéséhez és üzemeltetéséhez kötnénk.

A Mátrai Erőmű alternatívája
Hazánk kihasználatlan geotermikus energiapotenciálját nem hagyhatjuk ﬁgyelmen
kívül, ezt a tiszta energiaforrást energiastratégiánk fontos elemének tekintjük. Ez lehet a Mátrai Erőmű szén-dioxid-mentes alternatívája!
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Javítanunk kell az energiahatékonyságot!
Nem hagyhatjuk ﬁgyelmen kívül a globális felmelegedés tényeit, alkalmazkodnunk kell a klímaváltozás kihívásaihoz, javítanunk kell energiahatékonyságunkat.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk felhívni a ﬁgyelmet: ne essünk a klímalobbi csapdájába! Ne kövessük a német példát, amely az Energiewende (Energiafordulat) hamis
jelszavával, alaperőművek bezárásával az együttműködő európai villamosenergiahálózat biztonságát veszélyezteti, országrésznyi területeket érintő áramszüneteket
kockáztatva.

Hosszú távon gondolkodjunk!
Nem mondhatunk még le a Paksi Atomerőmű termeléséről sem. Az üzemidő 50
éven túli, az újabb meghosszabbítását rendszeresen meg kell vizsgálni. Az atomhulladék végleges elhelyezésének kérdését meg kell oldani, ezt nem hagyhatjuk az
utánunk jövő nemzedékre. Nem kerülhetjük meg a lehetőségek számbavételénél a
Paks II. felépítését sem. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk egy alternatív megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Figyelembe kell venni azt is, hogy az atomerőműkoncepcióban szereplő, ám pusztán gazdasági szempontok miatt elhagyott léghűtő
tornyainak megépítése is szükségessé fog válni, valamint az „atomhulladék-tároló”
megépítésének és fenntartásának ma még nem ismert költségét is az atomerőmű
árához kell számítani!

Vízlépcső
Az energiatárolás szükségessége felveti a máig tabutémának számító dunai vízlépcsőépítési kérdéseket, amelyet a Mi Hazánk nem tekint tabunak, sőt!
Klímapolitikai (vízgazdálkodási, hajózási, atomerőmű-hűtési) szempontból vizsgálandó és megvitatandó kérdésnek tartjuk az egyéb vízmegtartó beruházások támogatása mellett.

Átláthatóságot a közvilágításban!
A Fidesz központosítási törekvései ellenére a (még) önkormányzati tulajdonban
lévő, közérdeket szolgáló közvilágítás-felújítási és -üzemeltetési szerződések és
számlázási adatok nyilvánosságát, átláthatóságát követeljük, ennek érdekében törvénymódosítást is javaslunk.

Ellátásbiztonságot!
A fosszilis energiahordozók magyarországi felhasználásának döntő hányada
importból származik, a hazai termelés durván az import tizede, mind a kőolaj és
származékai, mind a földgáz tekintetében. A földgázfelhasználásunkat eddig két fő
irányból, Ausztrián és Ukrajnán keresztül biztosítottuk. Az utóbbi beszerzési irány
Kárpátalja miatt súlyos politikai kockázatokkal terhelt, ezért üdvözöljük annak kiváltását. Az ellátásbiztonság szempontjából a Mi Hazánk a beszerzési lehetőségek
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diverziﬁkálását szorgalmazza, ezért támogatjuk a Déli Áramlat/Török Áramlat földgázvezetékhez történő csatlakozást szolgáló lépéseket. A román földgázmezőkhöz
hozzáférést biztosító ROHU-csatlakozás fejlesztését is helyeseljük.

Ifjúságpolitika
Gimnáziumi ösztöndíjprogramot!
Az egyetemi tanulmányi ösztöndíjhoz hasonló középiskolai ösztöndíjprogramot
kívánunk bevezetni a diákok jobb tanulmányi átlagának érdekében. Félévenként
kerülnének kihirdetésre a nyertesek, akik a tanév vonatkozó felében havonta
kapnák meg jutalmukat.

Élhetőbb kollégiumokat!
A szocialista időkből ránk maradt kollégiumi hangulat helyett XXI. századi kollégiumok kialakítását szorgalmazzuk. Elég volt az omladozó falakból, a huzatos ablakokból, a penészes zuhanyzókból! Tisztább és modernebb kollégiumokat követelünk!
Ingyenes, működőképes számítógép- és internethasználati lehetőséget, wiﬁt, kollégiumi diákkönyvtárakat akarunk.

Rövidebb órák + szabadidő
Reggel 8 óra előtt ne legyen tanítás, a nulladik órát töröljék el, és 45 perc helyett 40
percesek legyenek a tanórák az 5. órától!

Segítség a jogosítványhoz
20 év alatt legyen ingyenes a jogosítványszerzés a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára!

Nemzeti, keresztény oktatást!
A tanárok az általános és középiskolákban, a felsőoktatásban egyaránt Magyarország
nemzeti, keresztény kultúrájának tiszteletben tartásával kell, hogy végezzék
munkájukat. Világnézeti semlegesség helyett legyen nemzeti-keresztény oktatás!

Legyen önvédelmi oktatás!
Európa legelhízottabb nemzete a magyar. Számunkra fontos az egészség, és így a
sport is. A heti öt testnevelésórából legyen egy önvédelmi, küzdősportoktatás (pl.
baranta, cselgáncs, karate). A magyar ﬁataloknak meg kell tanulniuk megvédeni
magukat. Életerős ifjúság, életerős nemzet!
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50 óra közösségi szolgálat
vagy honvédelmi ízelítő kiképzés
Az 50 órás közösségi szolgálat legyen kiváltható 7 napos katonai ízelítő kiképzéssel,
ahol a ﬁatalok betekintést nyerhetnek a honvédség működésébe, erőnlétük és tudásuk fejlődhet, katonai fegyelemben részesülnek. Elsajátíthatják a magyar hagyományoknak megfelelően az íj használatát is.

Csökkentsék a tanári képzés önköltségét,
növeljék a tanárok ﬁzetését!
A tanárnak készülő hallgatóknak akár 400 ezer forint felett is lehet félévente az önköltségük, amit maximalizálni kell 250 ezer forintban, a ﬁzetésüket pedig növelni
kell a diplomás átlagbérig. A nemzetmentő munkában legnagyobb felelősségük és
feladatuk nekik van.

Jó minőségű internet-hozzáférést minden tanárnak!
Az államnak minden iskolának és tanárnak biztosítania kell a jó minőségű internethozzáférést, hogy a tanórák zökkenőmentesen folyhassanak le, XXI. századi módra.

Külhoni magyar szerzőket az iskolakönyvtárakba!
Trianon 100. évfordulója után fontos lenne, hogy az elcsatolt területek magyar írói,
költői is kapjanak nagyobb teret a csonka honi oktatási rendszerben. Wass Albert,
Sajó Sándor, Tamási Áron, Reményik Sándor, Nyírő József, Márai Sándor, Zrínyi
Miklós művei kerüljenek minden csonka honi iskola könyvtárának polcaira!

Segítségnyújtást a bántalmazottaknak!
A középiskola minden tanévében rendszeresen órai téma kell, hogy legyen a
diákjogok ügye és a konﬂiktuskezelés. Kapjanak a diákok olyan jogi alapképzést,
amely segít mérlegelni, az adott szituációban hogyan tudnak törvényesen eljárni
maguk védelmében. Az otthoni bántalmazások száma különösen magas országunkban, így minden magyar iskolának kiemelt ﬁgyelmet kell erre fordítani.

Zöldprogramokat az iskolákba!
Bolygónk védelmének fontosságát hangsúlyozva minden diáknak kötelezővé tennénk a félévi minimum egy, az iskola által szervezett zöldprogramon való részvételt,
ami lehet szemétszedés, állatmenhelyen való segédkezés, faültetés stb.

Tiszteletet a tanárnak, tiszteletet a diáknak!
A tanulni nem akaró és iskolatársait hátráltató ﬁataloknál nem egyszer előfordult
már, hogy tanáraikat is igyekeztek megfélemlíteni. Ezeket a ﬁatalokat az antiszociális
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magaviselet mértékétől függően speciális osztályba vagy speciális bentlakásos intézménybe kell tömöríteni. Ez a mi elképzelésünk az oktatási szegregációról. Fontos,
hogy akinek javulni látszik a magatartása és a tanulmányi eredménye, visszakerülhet
a régi osztályába.

Az iskola a való életre készítsen fel!
Az iskolából kikerülve, a szüleiktől meg nem tanulva sokan nem tudják, hogyan kell
egy csekket kitölteni, egy levelet feladni, egy lakcímváltozást bejelenteni, semmit
nem tudnak a vállalkozói lét és az alkalmazotti státusz különbségeiről, az adózásról,
a bankrendszerről, a nyugdíjrendszerről, a bejelentett munkaviszonyokról. 12. osztályban kéthetente egy alkalommal olyan gyakorlati óra legyen bevezetve, amely az
élet ezen hétköznapi kérdéseire készít fel!

Népismereti órát alsó tagozatban
Kezdeményezzük általános iskolában a hon- és népismereti óra bevezetését, amelynek keretén belül kreatív módszerekkel a magyar hagyományokat ismerhetik meg
a gyerekek. Ezen óra keretén belül megtanulhatják például, mi az a rovásírás, de
az alapvető kertgondozással (ültetés, metszés, földművelés), a néptánccal is megismerkedhetnek. Megtanulhatnak kiszakadni a posztmodernitásból.

Ingyenes szintemelő érettségit!
Az első, legalább 45%-os szintemelő érettségi legyen ingyenes! Ezzel buzdítanánk
azon ﬁatalokat, akik egyetemre jelentkeztek, de nem vették fel őket, vagy nem oda
vették fel őket, ahová szerettek volna menni. Ne adják fel! Tanuljanak, tegyék le az
ingyenes szintemelő érettségit, szerezzenek diplomát, és érjék el céljaikat!

Nemzeti bűntudatkeltés helyett nemzeti büszkeséget!
Sok tizenéves jelenti ki: szégyell magyarnak lenni, mert a történelemórákon negatív képet festenek hazánkról. Elég ebből! A tanárok olyan Magyarországról tanítsanak, amelyre büszkék lehetünk, ne olyanról, amely miatt szégyenkeznünk kell!
Szemléletváltást követelünk a magyar történelemoktatásában.

A nyelvvizsga írhassa felül a középszintű nyelvi érettségit!
Sikeres B2-es nyelvvizsgával ne legyen kötelező középiskolai nyelvi érettségit tenni,
a diák százalékos arányban fogadtathassa el nyelvvizsgaeredményét érettségi eredményként is.
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Nyugdíjügy
Igazságot a nyugdíjasoknak!
Szükségesnek tartjuk és kidolgozzuk a nyugellátás rendszerének reformját, amelyben az egy élet alatt becsületesen és kitartóan dolgozó polgáraink a tisztes öregkor
megéléséhez szükséges nyugellátást megkapják. Egyidejűleg mérsékelni kívánjuk,
hogy a kiemelkedő bevétellel rendelkező egyének aránytalanul magas nyugdíjakat
élvezhessenek. Álláspontunk szerint az aktív éveikben magas jövedelemmel rendelkezőknek saját forrásaik felhasználásával, megfelelő befektetésekkel kell gondoskodniuk, hogy idős korukban is élvezhessék a korábban megszokott, átlagon felüli
életszínvonalukat. A nyugellátás felső szintjének maximalizálása révén a társadalom
idős tagjainak nagyobb hányada kaphat a megfelelő körülmények biztosításához
elegendő, tisztességes nyugdíjat.

Érdemelvű nyugdíjrendszer
A Mi Hazánk az érdemelvű társadalom híveként elismeri és jutalmazza a gyermeknevelést, a munkát, és igazságot kíván szolgáltatni a kommunista, majd az ezt követő vadkapitalista rendszerek kárvallottjainak. A keresztény értékrend részét képező
szolidaritásnak itt is érvényt kívánunk szerezni, és minden szépkorú honﬁtársunknak
biztosítani kívánjuk a méltó, biztonságos időskort.

Az indokolatlan különbségek csökkentése
A hozzánk hasonló történelmi és gazdasági helyzetben lévő Lengyelországban
százezer forintnak megfelelő összegű a minimálnyugdíj, míg Magyarországon 28
500 forint; a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjak különbsége ott hét-nyolcszoros, míg nálunk közel százszoros. Ez nem maradhat így!
A vidéki népesség, a termelőszövetkezeti dolgozók, a magyar parasztság és a
segéd-, betanított, szakmunkás, valamint az érettségizett alkalmazotti réteg kizsákmányolása az elmúlt harminc évben is töretlenül folytatódott.

Differenciált nyugdíjemelés
Az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében szükség lenne differenciált nyugdíjemelésre, amelynek részeként preferálni kellene:
sȩAȩȩEZERȩFORINTȩALATTIȩTARTOMĈNYBANȩLǳV¡KETȩEZȩAȩNYUGDĿJASOKȩ A
sȩAȩHOSSZďȩMUNKAVISZONNYALȩRENDELKEZ¡KETȩȩǳVNǳLȩHOSSZABB ȩ
sȩAȩLEGALĈBBȩHĈROMȩGYERMEKETȩFELNEVEL¡ȩNYUGDĿJASOKȩK¨RǳT
A fenti preferenciasor szerinti nyugdíjemeléshez a forrást részben azzal lehetne
megteremteni, ha az ötszázezer forint fölötti nyugdíjakat befagyasztanánk addig,
amíg az alacsony nyugdíjak legalább százötvenezer forint fölé nem emelkednek.
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A nyugdíjjárulék átalakítása
Meg kell kezdeni a nyugdíjjárulék-ﬁzetési rendszer csúszó jellegű, évente növekvő
mértékű, hosszú távú átalakítását, az állam által a kedvezményezett külön számláján
vezetett és a mindenkori naptári évben kibocsájtott, a legkedvezőbb hozamú államkötvényben garantált kamatmértékkel növelt nyugdíjelőleg-rendszerré.

Állami garanciát a nyugdíjakért!
A „felosztó-kirovó” nyugdíjrendszerről állami garanciával át kell állni a tőkefedezeti nyugdíjrendszerre. A 2008 óta változatlan mértékű öregségi nyugdíjminimum
összegét az azóta eltelt időben elért inflációs rátával megegyező mértékben
reálértékre kell növelni, ugyanakkor be kell vezetni a nyugdíjplafont, és a kommunista rendszer vezető tisztségviselőit meg kell fosztani az 1990 előtti szolgálati időre
járó nyugdíjazástól. A munkaerőpiac megerősítése érdekében újra kell indítani és ki
kell bővíteni a munkaügyi központok által ingyenesen fenntartott képzési rendszert,
és együttműködésben a munkáltatói érdekképviseletekkel szakképzési munkaszerződéses rendszerben biztosítani kell a munkavállalók fokozottabb hazai foglalkoztatását. A gyermeknevelési támogatást (gyet, azaz „főállású anyasági” támogatás) a 28
500 forintos nyugdíjminimum helyett a minimálbérrel kellene azonosítani.

Vegyük el a kommunista luxusnyugdíjakat!
A Mi Hazánk továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy azok, akik az 1990 előtti, kommunista szolgálataikért kapnak luxusnyugdíjat, a továbbiakban csak minimálnyugdíjra
legyenek jogosultak.

Kegyeleti járadék
A Mi Hazánk kegyelettel kíván gondoskodni azokról, akik munkával töltött életük
végéhez értek. Ezért minden adót ﬁzető magyar állampolgár után, aki életében legalább 20 éves törvényes munkaviszonnyal rendelkezett Magyországon, kegyeleti
járadékot kell ﬁzessen az állam. A járadék alapértéke bruttó 300 000 forint.
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Zárszó
A politikai kultúra javítása érdekében minden pártnak kötelezővé tennénk a választási program készítését és a miniszterelnök-jelölti vita vállalását. A politika és a
közbeszéd színvonala romlik, egyre kevésbé szól az emberek mindennapjait érintő
javaslatokról, sokkal inkább a személyeskedő sárdobálás a jellemző. A Fidesz felelőssége ebben kimagasló, hiszen még egy formális választási programmal sem
tiszteli meg a felelős döntésre készülő állampolgárokat, és miniszterelnök-jelölti vitát sem vállal, sőt képviselőjelöltjeinek is tiltja az ilyen vitákon való részvételt. Ezek
helyett közpénzből, milliárdokból folytatnak demagóg kormánypropagandát. A Mi
Hazánk Mozgalom ezeken is változtatni szeretne.
Tudatában vagyunk annak, hogy a Virradat Program, terveink, elképzeléseink végrehajtása rendkívül nehéz, emberpróbáló, összetett feladat. Éppen ezért célkitűzéseink megvalósítása során számítunk a társadalom minden hazaﬁas érzelmű és a nemzet felemelkedését tettekkel szolgálni kész, nemzeti önazonosságunk megőrzését
fontosnak tartó honﬁtársunk segítségére, támogatására és munkájára.
A korrupcióval átszőtt, a komplikált és értelmezhetetlen jogszabályok által gúzsba
kötött, a cigánysággal összefüggő problémákkal nap mint nap szembesülő, az oligarchák és multinacionális cégek kénye-kedve szerint manipulálható, oktatási rendszerében és kultúrájában a liberális véleményvezérek által irányított, kapitalista-marxista gazdaságpolitikának, valamint a gazdag EU-magországoknak kiszolgáltatott,
kizsákmányolt magyar nemzet és társadalom a radikális reformok hiányában szolgasorsra van kárhoztatva, alávetettsége nem könnyen orvosolható. Mozgalmunk
a hazai politikai palettán egyedüli kezdeményezője, hirdetője és képviselője számos fontos, a nemzet jövőjét alapvetően befolyásolni képes reformnak, forradalminak tűnő programpontnak, amelyek megvalósítása révén kitörhetünk ebből a
helyzetből.
Hittel és meggyőződéssel valljuk, hogy a radikális változtatások elengedhetetlenül
szükségesek az előrelépeshez, a magyar társadalom, a nemzetgazdaság és az állam
berendezkedésének megújításához. A Mi Hazánk Mozgalom erre a feladatra vállalkozik. Kérjük, szavazatával támogassa Virradat Programunkat, a szebb jövőt!
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ALAPÍTÓ NYILATKOZAT
Mi Hazánk Mozgalom

A mi hazánk Magyarország, a Szent Korona országa. A római
pápa által a nándorfehérvári diadal évében a keresztény Európa
védelméért elrendelt déli harangszó országa. A Trianonban
szétszabdalt, de a természeti határoknak köszönhetően a
mai napig összetartozó Kárpát-medencében élő magyarság
ugyanannak a nemzetnek a része, s a világ bármely pontján élő
valamennyi magyar a honfitársunk. Kivételes népünk lelkében az
elmúlt évezredek során az északi civilizáció keleti és nyugati fele
egyesült; a hazánk Európa szívében van.
1111 esztendővel a hazánk és államiságunk megmaradását és
függetlenségét megteremtő dicsőséges pozsonyi csata után,
valamint 560 évvel azt követően, hogy Hunyadi Mátyás megkezdte
uralkodását, amelynek köszönhetően Magyarország mindeddig
utoljára szuverén európai nagyhatalommá vált, számot vetettünk
hazánk jelenlegi helyzetével. Nemzetünk a határokon belül és
kívül is évtizedek óta fogyatkozik. Magyarország továbbra sem
szabadult meg az adósságcsapdától, s nem mentes minden
külső kényszertől és befolyástól.
Úgy döntöttünk, hogy a Mi Hazánk Mozgalom megalapításával
mi magunk vesszük kezünkbe a sorsunk alakítását, mert valódi
fordulatra, radikális változásra van szükség ahhoz, hogy újra
emelkedő nemzet lehessünk. Elkötelezettek vagyunk a munkaés teljesítményalapú jóléti társadalom építésében, ahol a tudás,
a szakértelem, az élettapasztalat és a szorgalom megbecsült,
elismert értékek. Hiszünk az organikus társadalomban, ahol
mindenki megtalálhatja a maga helyét. Hiszünk abban, hogy a

helyi közösségek ereje annak tagjaiban rejlik. Hiszünk a magyar
emberekben. Hiszünk abban, hogy minden magyar felelős
minden magyarért.
A jövőnk letéteményesei a magyar gyermekek, fiatalok, a magyar
családok. A kivándorlás és a fogyatkozás megállítása érdekében
biztosítani kell a gyermekvállaláshoz, a fiatalok boldogulásához,
a családok megélhetéséhez, az idősek ellátásához a méltó
feltételeket.
Olyan hazát akarunk teremteni, ahol gyarapodik, épül, szépül
az egész ország. Ahol az emberek bizalommal, nyugodtan
tekintenek a jövőbe. Az általános közönyt és depresszív
hangulatot okozó öncélú politikai sárdobálás helyett mi pozitív
jövőképet akarunk adni a magyarságnak. Olyan hazát, ahol az
állam minden tisztességes embert megvéd, a határokon a külső
betörőktől, az országon belül pedig minden bűnözőtől. Olyan
hazát, ahol az idősekről megfelelően gondoskodnak, a fiatalok
pedig nem külföldi munkáról és életről álmodnak, mert itthon
is lehet hosszú távon tervezni, családot alapítani, ahol nem lehet
kérdés, hogy ez a legjobb hely a nagyvilágon. A mi hazánk,
ahova távoli országokból sok év után is hazajönnek idősek
és fiatalok, mert itt valami csoda, valódi magyar újjászületés
történik.
A trianoni határoktól független, egységes nemzetet szeretnénk,
ezért nem veszünk részt az elszakított magyarság politikai
pártjainak sokszor pusztán öncélú vitáiban, nem a megosztást
szeretnénk segíteni, hanem az összefogást. Újra erős,
gyarapodó, más országok számára követendő, példaértékű
hazát és egységes nemzetet akarunk teremteni. Olyan nemzetet,
amely egyformán büszke ezer éves keresztény kultúrájára, s az
ősmagyarok dicső szilajságára. Atomizálódó társadalom helyett
bizalomra, tiszteletre és szeretetre épülő együttműködést,
kölcsönös segítségvállalást, közteherviselést, végső soron egy
igazságos, szolidáris társadalmat szeretnénk.

A Mi Hazánk fundamentumának négy erős bástyája van.
A bajtársiasság, amely összekovácsol, és a gyarló emberi
tulajdonságok fölé emel minket. A hazafiság, amely táplál,
fűt mindannyiunkat a mi hazánk felemelkedéséért folytatott
küzdelmünkben. A hitelesség, amely a legerősebb fegyverünk,
s egyben létünk záloga. S végül az egyenes és arany középút,
amely mentes a megalkuvástól, a felesleges kényszertől, az út,
amely az egész haza, a mi hazánk üdvét szolgálja.

Budapest, 2018. augusztus 20.

