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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Ön június végén az Országgyűlés plenáris ülésén az azonnali kérdések órájában azt mondta 
nekem, hogy - szó szerint idézem - ,,éljünk azzal a gyanúperrel, hogy hátha bizonyos 
kérdésekben értelmesen is tudunk egymással beszélni". Ha valamikor, akkor most, amikor az 
egész világ, de különösen Európa egy rendkívüli válságot él át, szükség lenne az értelmes 
párbeszédre az Országgyűlésben. Az emberek teljes joggal várhatják el tőlünk, hogy védjük meg 
őket az immáron több mint két éve zajló katasztrofális világpolitikai, világgazdasági 
folyamatoktól. Parlamenti bohóckodás, cirkusz helyett Magyarországot és a magyarságot 
segítő intézkedéseket, érdemi munkát várnak tőlünk. Hatalmas a felelősségünk, hiszen 
folyamatosan olyan csapások érik Európát és benne a hazánkat, amelyekkel nagyon régóta, 
vagy még sohasem találkoztunk: Koronavírus, háború, energiaválság, egyre fokozódó infláció 
és élelmiszer-krízis. · 

Az évszázados hagyományokkal rendelkező felforgató politikai erőkkel szemben, a Mi Hazánk 
Mozgalom nem felforgatni szeretne, hanem a hazánknak, a népünknek szeretnénk segíteni 
ebben a válságos időben. Ennek megfelelően mi már júniusban és júliusban konkrét 
javaslatokat adtunk a kormánynak arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelje a jelenlegi válságot 
úgy, hogy ne a dolgozó magyarokkal, a családokkal, a nyugdíjasokkal fizettesse meg ennek a 
politikai döntésekkel okozott nemzetközi válságnak az árát. Kizárólag a kormányon, és főként 
Önön, Miniszterelnök úr, múlik, hogy továbbra is egyre súlyosbodó terheket tesz-e a magyar 
emberek vállaira, vagy végre hajlandó lesz a kormány változtatni az évtizedek óta elhibázott 
gazdaságpolitikán. Ideje elmozdulni az igazságosabb közteherviselés, a tényleges nemzeti 
szuverenitás, az önellátás irányába. 

Miután a Parlamentben nem kaptunk érdemi válaszokat a konkrét válságkezelő, kárenyhítő 
javaslatainkra, augusztus elején országszerte tüntettünk. Minden megyeszékhelyen ott 
voltunk, s ekkor jeleztem, hogy augusztusban várjuk a kormány reakcióit, abban reménykedve, 
hogy lesz valamiféle pozitív elmozdulás. Talán a hosszú szabadságolások, a parlamenti szünet 
miatt, de újabb hónap telt el bármiféle reménykeltő fordulat nélkül. Sőt, az elmúlt napokban 
elkezdték kiküldeni a sokkoló rezsiszámlákat, és korábbi kérésünknek éppen az ellenkezőjét 
tették: Nem csökkentették a villamosenergia eddig is kirívóan magas rendszerhasználati díját, 
hanem júliusban a rendszerhasználati díjon belül az átviteli díjat is brutálisan megemelték! 

Tényleg nem érzi Miniszterelnök úr, hogy a tűzzel játszanak? 

Teszek még egy kísérletet arra, hogy a hazánk és a népünk érdekében konstruktív 
megoldásokat keressünk, ha már azt ígérte nekem a parlamentben, hogy „bizonyos 
kérdésekben értelmesen is tudunk egymással beszélni". Amennyiben Önök továbbra is 
elzárkóznak minden javaslatunktól, és folytatódik a magyar vállalkozások, a kkv-szektor, a 
kényszervállalkozók, a dolgozók, a nyugdíjasok tönkretétele, akkor nem hagynak nekünk más 
lehetőséget, mint az ellenállás, s az utcákra való visszatérés. A választ a következő hetek során, 
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legkésőbb pedig a szeptember végén várhatóan induló őszi ülésszak során megkapjuk Önöktől. 
Az Ön egyik kedvenc mondásával tudom ígérni, hogy amilyen lesz az adjonisten, olyan lesz a 
fogadjisten is tőlünk. 

Íme, a mi első válságkezelő csomagunk: 

Az egyre durvuló rezsiszámlák helyett valódi rezsicsökkentést és rezsivédelmet, és az 
üzemanyagárak esetében is szolidaritást akarunk a magyar lakosság és a magyar vállalkozások 
számára is. Ezt elsősorban a rendszerhasználati díj, az áfa és a jövedéki adó drasztikus 
csökkentésével tudnánk elérni. A Paksi Atomerőmű által termelt villamosenergián pedig ne 
nyerészkedjen senki, az áramszámlával ne trükközzenek, mindenféle pluszköltségek nélkül, a 
termelési áron kapja meg a lakosság. 

Mi nem csupán Paks 2-t, de Paks 3-at is támogatnánk, de a kormány hibája miatt jövőre még 
nem termel áramot Paks 2, ha egyáltalán elkészül. S, ha már a kormányzati ősbűnöknél 
tartunk: Óriási mulasztás, hogy az energia-önellátás szempontjából kiemelten fontos hazai 
fölgázlelőhelyekben rejlő valódi lehetőségek feltárása az elmúlt 12 évben elmaradt. Könnyen 
kitermelhetnénk évente több milliárd köbméternyi plusz hazai földgázt. Magyarországon 
ugyanis hatalmas szén-hidrogén-vagyon van a föld alatt, amelynek a nagy része földgáz. Bár 
ilyenkor a kormány szeret arra hivatkozni, hogy azért nem termelték ki, mert az túlságosan 
költséges lenne, valójában inkább arról van szó, hogy az állam korábban nagyon alacsony 
átvételi árat határozott meg a földgázra, ezért nem is erőltették a dolgot. Nos, ezen most 
azonnal változtatni kell, s máris drasztikusan csökkenhetne a gáz ára a hazai fogyasztók 
számára, arról nem is beszélve, hogy orosz gázzal bőven feltöltötték már a magyar tározókat, 
olyannyira, hogy Szerbia is tőlünk vesz gázt. Ilyen körülmények között teljesen indokolatlan a 
brutális gázáremelés a magyar fogyasztók számára! 

Miniszterelnök Úr! 

Nemrég Ön is elismerte, hogy komoly felelősség terheli az Ön kormányát amiatt, mert az elmúlt 
12 évben semmit sem tett a vízgazdálkodás terén. Hozzáteszem, a mezőgazdaság fejlesztéséért 
sem, és itt most nem a kormányközeli nagybirtokosokra gondolok. A hosszú évtizedek óta 
megoldatlan vízgazdálkodás rendbetételét egy percig sem halogathatjuk tovább, ezt láthattuk 
az idei aszály kapcsán is, ez nemzetstratégiai ügy. A hazai élelmiszer-önellátást és a hazai 
nyersanyagok belföldi feldolgozását a jövőben kiemelten kell támogatni. 

Szakítaniuk kell azzal a gyakorlattal is, hogy a fogyasztást akarják agyonadóztatni. Az 
áfacsökkentés mellett pedig - a jelenlegi elszabaduló infláció mellett - átfogó béremelési 
programra van szükség. A béremelést pedig az állami szférában kell kezdeni. Evidencia, hogy 
ha csökken a fogyasztás, az rossz a gazdaságnak, ha nő, az pedig jó. 
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Mi nem olyan ellenzéki párt vagyunk, amely csak a kiadások növelését követeli a kormánytól, 
miközben az állam bevételeinek növelésére nem tesz javaslatot. Következzen néhány ilyen 
ötletünk, amelyekből évente több száz milliárd forintos plusz forrása lehetne a költségvetésnek: 

Elsőként a régi vesszőparipám, a 15%-os digitális adó, amelyből évente mintegy 100 milliárd 
forint áramolhatna a magyar büdzsébe. Vérlázító, hogy az elmúlt két év Covid-intézkedéseinek 
egyik legnagyobb globális haszonélvezői, akik az ukrajnai háború kapcsán sem a békekötés felé 
terelik a közvéleményt, jelesül a digitális óriáscégek (Amazon, Facebook, Google, Apple, 
Alibaba stb.) megkerülik az adófizetést, miközben Magyarországról is rengeteg pénzt 
kipumpálnak. Amikor a Parlamentben felvetettem Önnek a digitális adó gondolatát, Ön azzal 
utasította el, hogy ezt nemzeti hatáskörben nem lehet szabályozni, csak globális szinten. Ez 
egyszerűen nem igaz. Nem is kell messzire mennie, ha példát akar találni, ott van Ausztria, 
amely néhány éve vezette be ugyanezt a fajta digitális adót. Ott azóta működik, szépen fizetik 
az eurómilliókat a globális digitális óriásvállaltok. Csak kormányzati szándék kell hozzá. 

Elfogadhatatlan, hogy miközben magyarok millióinak fog gondot okozni a havi számlák 
kifizetése, a hazai milliárdosok sokszor felfoghatatlan luxusban élnek, és nem ritkán rongyrázó, 
magamutogató életmódjukkal provokálják a lakosságot. Ráadásul, ha a száz leggazdagabb 
magyar listáját végignézem, akkor a többségüknek volt már valamilyen kapcsolódása a 
politikához az elmúlt évtizedekben, megfelelő politikai kapcsolatok nélkül nem növelhették 
volna ilyen hatalmasra a vagyonukat. 

A közteherviselés érdekében vagyonadó kivetését javasoljuk a milliárdosokra! Az Inequality 
Report (magyarul Egyenlőtlenségi Jelentés) című nemzetközi tanulmányt alapul véve sávosan, 
az s millió dollárt (2 milliárd forintot) meghaladó vagyonnal rendelkezők 2 százalékot, 50 
millió (20 milliárd forint) fölött 3 százalékot, és az 1 milliárd dollárnál (400 milliárd forintnál) 
is nagyobb vagyonnal rendelkezőknek s százalék adót kellene fizetni. Ez összességében 
mintegy 200 milliárd forint további bevételt jelentene a magyar költségvetés számára. 

Miniszterelnök Úr! 

Ön a kérdésemre válaszolva azt is mondta, hogy a kaszinókat nem lehet különadóval sújtani, 
mert koncessziót jogilag lehetetlen. Ön is tudja, hogy ez mellébeszélés volt, hiszen kétharmados 
többségükkel alkotmányozhatnak is, olyan törvényt alkotnak, amilyet akarnak. Kérem, ne 
védje tovább a Fidesz-közeli kaszinókat, s ők is járuljanak hozzá komolyabban a 
közteherviseléshez a jelenlegi nehéz időkben. 

A kormány azonnal állítsa le a multik, a globális nagyvállalatok támogatását, vagy éppen a 
bűnszervezetként működő Országos Roma Önkormányzat működésének és haszontalan 
programjainak finanszírozását. Számos felesleges kiadás leállításával is százmilliárdokat 
lehetne megspórolni. 

A maffiaszerűen működő végrehajtók is milliárdokat kasszíroznak a saját magánzsebeikbe, 
követeléskezelőkkel és másokkal együtt. Kérem, fogadja el a Mi Hazánk javaslatát, és az állam 
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vegye el a hiénáktól ezt a burkolt rablási lehetőséget, védje meg a lakosságot a sokszor 
törvénytelenül, szabálytalanul végrehajtott sarcolásoktól, állítsa le a kilakoltatásokat! A 
jelenlegi nehéz időszakban ennek különösen nagy jelentősége lesz. 

A sort folytathatnám, de egyelőre ezekre a felvetéseinkre, javaslatainkra várjuk a választ. Bízom 
benne, hogy a mostani krízishelyzetben tartani fogja a szavát, ,,hátha bizonyos kérdésekben 
értelmesen is tudunk egymással beszélni". Ez lenne a haza érdeke. 

Ha továbbra is az elmúlt hetek során tapasztalt gőgös elutasítást kapjuk, akkor nem marad más 
lehetőségünk, mint a magyar ellenállás. Ezen a téren már harcedzettek vagyunk. 

Budapest, 2022. szeptember 7. 

Tisztelettel: 

~~sz]~ 

a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője 
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