
4 

Nem támogatjuk az új világrendet,  
szabadságjogaink korlátozását! 
 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása, amely az Alaptörvény 
különleges jogrenddel – így a veszélyhelyzettel – kapcsolatos szabályait kon-
cepcionális jelleggel átalakítja, 2022. november 1-jén hatályba lépett.  
 

Az új alkotmányos szabályok szerint a Kormány harminc napra ve-
szélyhelyzetet hirdethet ki. Különleges jogrendben rendeletet alkothat, 
amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendel-
kezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézke-
déseket hozhat.  
 

A veszélyhelyzet meghosszabbítására továbbra is időbeni 
megkötés nélkül, korlátlan lehetősége van az Országgyűlés-
nek. A veszélyhelyzet alatt az alapvető jogokat korlátozó 
intézkedések meghozatalára is lehetőség van, ezért a Mi 
Hazánk szerint indokolt a veszélyhelyzet Országgyűlés általi 
meghosszabbítására időkorlát megállapítása - hívta fel a 
figyelmet Novák Előd az Országgyűlésben.  

Dúró Dóra Fb-oldalát is letekerte a cenzúra 
 

Az összes párt közül a legnagyobb jogsérelmet eddig is a Mi Hazánk 
szenvedte el azzal, hogy elnöke és parlamenti frakcióvezetője oldalát 
még 2019-ben törölte a Facebook, sőt, a nevét sem lehet leírni. Azon-
ban most már Dúró Dóra oldalának elérését is gyakorlatilag nullára 
korlátozta a cenzúra, pedig az a hatodik legnagyobb politikusi oldal 
Magyarországon.  
 

Elképesztő mértékű beavatkozás a magyar belpolitikába nemcsak az, hogy a baloldal kampányát milliárdos nagyságrendben finan-
szírozzák külföldről, de a globális tech-cégek, nyíltan szembemenve a magyar jogszabályokkal, korlátozzák a magyar Országgyű-
lés alelnökének lehetőségét abban, hogy a munkájáról és a pártja programjáról tájékoztassa a választókat. A Mi Hazánk Mozgalom 
ezért hívta fel a figyelmet már korábban is arra, hogy a Facebook nemzetbiztonsági kockázatot jelent. 

Minden idők legnagyobb 
korrupciós botránya a 
Covid-vakcinák európai 
beszerzése 
 

 

Az EU elnöke, Ursula von der Leyen sms-ben egyezett meg a 
Pfizer vezérigazgatójával. Ez 35 milliárd eurót vett ki az euró-
pai adófizetők zsebéből és 1,8 milliárd Covid-vakcina beszer-
zéséről szólt. Ennél is nagyobb botrány, hogy üzletileg is ösz-
szekapcsolódott a Pfizerrel, hiszen férje az Orgenesis nevű cég 
orvosigazgatója lett, majd eurómilliók kezdtek ömleni a válla-
latához 2020-ban. Közben Ursula von der Leyen a Pfizerrel és 
a BioNTech-kel megkötötte az Uniós vakcinabeszerzéseket. Az 
Orgenesis szoros kapcsolatban áll a Pfizerrel, ráadásul ugyanaz 
a cég a fő részvényesük, amely 7 billió dollárnyi vagyonnal 
rendelkezik. 

Az ukrán fegyver-
kezés és a korrupt 
cigány politikusok 
helyett a magyar 
családokat támo-
gassa a kormány! 
 
 

A Mi Hazánk Mozgalom 
elítéli, hogy a kormány az 
EU-n keresztül milliárdok-
kal támogatja Ukrajna 
fegyverkezését a magyar 
adófizetők pénzéből. Az 
úgynevezett „békekeretbe” 
idén 2 milliárd forintot 
adott, és további 18 milli-
árd forint befizetését terve-
zi a kormány. A korrupciós 
ügyekkel átszőtt Országos 
Roma Önkormányzat és a 
magyar cigányság támoga-
tására pedig 6 ezer milliárd 
forintot osztott ki faji ala-
pon az elmúlt harminc 
évben. Követeljük, hogy 
állítsák le ezeket a haszon-
talanul osztogatott juttatá-
sokat és az ukrajnai fegy-
verkezés támogatását. Eze-
ket a pénzeket inkább a 
magyar szociális rendszer 
működtetésére és a magyar 
családok jólétére fordítsák, 
vagy a Magyar Honvéd-
ségnek vásároljanak hadi-
felszerelést! 

Felelős kiadó és szerkesztő: 
Harmadik Út,  
Mi Hazánk Mozgalom 
1141 Budapest, Komócsy u. 5. 
info@mihazank.hu  

Források:  
https://magyarjelen.hu 

https://www.youtube.com/c/MiHaz%C3%A1nkMozgalom/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCLb4DHTu_bi96jZ_yUsoFHw/videos 

https://www.youtube.com/c/ToroczkaiL%C3%A1szl%C3%B3Hivatalos/
videos 

https://www.facebook.com/durodora 
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A Parlamenten kívül is  
folytatjuk a tiltakozásokat! 

 

– írta le a helyzetet Novák Előd a kecs-
keméti tüntetés alkalmával.  Felszólalá-
sa végén a kivárókhoz és a hezitálókhoz 
szólt: most van itt az idő 
arra, hogy csatlakozza-
nak a Mi Hazánk nem-
zetmentő munkájához, 
keressék a helyi szerve-
zeteket és legyenek 
tagjai az önszerveződő, 
önfenntartó bajtársi 
mozgalmaknak. 

Miért nem becsüli meg a saját dolgo-
zóit a kormány? 
 

A Mi Hazánk Mozgalom egy anonim bejelentő felületen 
szólította meg az állami szerveknél és cégeknél dolgozókat, 
hogy név nélkül osszák meg véleményüket a kormányról. A 
beérkezett bejelentéseket folyamatosan tolmácsoljuk a kor-
mány felé, azonnali kérdésében Szabadi István közülük 
néhányat emelt ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kor-
mány intézkedései rövid távon sem voltak versenyképesek: 
aki csak tehette, a versenyszférába menekült. Az államnál 
maradt dolgozókat a kormány naponta megfélemlíti.  

„Rezsicsökkentést ígértek és nem rezsi-
növelést. A kormány az ÁFÁ-val és az 
inflációval tetézve nyerészkedik a gaz-
dasági válságon. A kormányzat egyik 
nagy büszkesége, a családi adókedvez-
mény rohamtempóban veszít reálértéké-
ből, miként a bérek is”  

A Mi Hazánk országos tüntetéssorozatot folytat, 
hiszen a kormány nem fogadta meg a válságkezelő 
javaslatainkat. A fennálló tragikus krízishelyzet, 
függetlenül a világpolitikai folyamatoktól, elsősor-
ban a magyar kormány elhibázott gazdaságpoliti-
kájának a következménye. Nemcsak, hogy nem 
fogadta meg a javaslatainkat a kormány, hanem a 
nyáron jelentősen növelte is az elektromos áram 
esetében a rendszerhasználati díjat.  
 

Orbán Viktor elmondta: azért nem tudják csökken-
teni az áfát és a rendszerhasználati díjat sem, mert 
az abból befolyt összegből finanszírozzák a re-
zsicsökkentést.  
 

A kormány azt a pénzt adja vissza később nagy 
kampány keretében, amit korábban bevasalt a 
magyar emberektől. Tehát teremt egy krízishely-
zetet és utána fellép, mint aki megoldást talált rá. 
Emiatt gyengült meg a forint is. Béremelést is kér 

és kért a Mi Hazánk, hogy a magyar családok, 
vállalkozók ne hagyják el tömegesen az országot. 
Az állam csődbe viszi őket és helyükre olcsó kül-
földi munkaerő érkezik.  
 

Célunk: megmutatni a magyaroknak, hogy van 
megoldás, de a kormány magyarellenes gazdaság-
politikát folytat, tudatosan a multikat és a globális 
nagyvállalatokat támogatja közpénz milliárdokkal, 
miközben a magyar embereket ellehetetlenítik.  

„Jogos, hogy a krízis 
egyik oka a szankciós 

politika, de fontos látni, 
hogy ezeket a szankció-
kat Orbán Viktor jóvá-
hagyta, nem tiltakozott 
ellenük sem Versailles-
ben, sem más fórumon. 

A szankciók negatív 
hatásait a kormány 

ciklusok óta kialakított, 
külföldi gigacégek érde-
keit kiszolgáló gazdaság-
politikája tovább tetézi.” 

Egy kis győzelem az igazságtalanság felett! 
 

Sikert hozott a Mi Hazánk nyíregyházi demonstrációja. A nemzeti párt heves tiltakozására az ügyész-
ség súlyos testi sértésről életveszélyt okozó testi sértés bűntettévé minősítette át a támadást, amelyben 
egy cigánybűnöző megkéselt egy biztonsági őrt munkavégzés közben. 

https://magyarjelen.hu
https://www.youtube.com/c/MiHaz%C3%A1nkMozgalom/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLb4DHTu_bi96jZ_yUsoFHw/videos
https://www.youtube.com/c/ToroczkaiL%C3%A1szl%C3%B3Hivatalos/videos
https://www.youtube.com/c/ToroczkaiL%C3%A1szl%C3%B3Hivatalos/videos
https://www.facebook.com/durodora


Nincs különbség a Fidesz és a baloldal 
válságkezelő gazdaságpolitikája között 

Toroczkai László Orbán Viktorhoz intézett kérdésé-
ben arra világított rá, hogy a kormány és a balliberá-
lis kormányok gazdaságpolitikájában nincs különb-
ség, mert mind a ketten a multikat és a globális nagy-
vállalatokat támogatják a válságok idején. Példaként 
a külföldi autóipari beruházásokat hozta fel, hozzáté-
ve, hogy ezeken a földterületeken akár újra kibonta-
kozhatna a magyar mezőgazdaság, hiszen kiváló mi-
nőségű termőterületekről van szó. A Mi Hazánk frak-
cióvezetője bőven ellátta kérdéseivel a kormány-
főt.  Felszólalása végén azt szerette volna megtudni, 
hogy mikor változtat ezen a gazdaságpolitikán a kor-

mány, de a miniszterelnök válaszából az derült ki, hogy Orbán szerint az elmúlt ciklusok 
gazdasági adatai nagyon jók, ezért nem is kell változtatni, a török és egyéb nemzetiségű ven-
dégmunkásokra pedig azért van szükség, mert a magyarok nem hajlandók és nincs képessé-
gük azt a munkát elvégezni – mondta. Toroczkai viszontválaszában felidézte Parragh László 
kijelentését, miszerint Magyarország versenyképessége az olcsó munkaerő, ez a Mi Hazánk 
számára elfogadhatatlan. A magyarok ezért kénytelenek elmenekülni és külföldön munkát 
vállalni, miközben sok esetben éppen a helyükre érkeznek a harmadik világ országainak a 
bevándorlói. 
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Megkezdte működését a Mi 
Hazánk Állatvédelmi Kabi-
netje 
Magyarország évtizedes mértékű 
lemaradást mutat más országokhoz 
képest ezen a téren. Cél, hogy meg-
teremtsük az állatvédelem gazdasági, 
törvénykezési hátterét, valamint az 
állatkínzókra mért büntetési tételek 

növekedjenek. A 
Fidesz 12 év kor-
mányzás után csak a 
választások előtt 
indította el állatvédel-
mi programját. A 

létrehozni tervezett „Közös ügyünk 
az állatvédelem” Alapítvány műkö-
déséhez csak 2024-től, az önkor-
mányzati választásokra időzítve 

nyújt támogatást, addig az Alapít-
vány érdemi feladatot nem fog tudni 
ellátni. A Mi Hazánk nemtetszését 
fejezte ki, hogy a kormány által év 
végén biztosított 500 millió Ft pályá-
zati keretet a civil szervezetek között 
politikai alapon osztották ki, ezért 
követeljük, hogy a pályázati forrás-
ban nem részesült civil szervezeteket 
is támogassák!  

Most kiderül, hogy a kormány  
az oligarchák vagy a magyar  
emberek oldalán áll  
 
 

Balatonaligán az érintett helyi lako-
sok harminc éve küzdenek, hogy a 
saját településükön hozzájussanak a 
Balatonpart használatához. Rákosiék 
kisajátították, Gyurcsányék egy izra-
eli cégnek eladták, majd megjelent 
Mészáros Lőrinc, most pedig oligar-
chák vásárolják fel. Egy hónapja maradt a kormánynak, hogy 
bizonyítsa, a Club Aliga területén sem fordulhat elő, hogy oli-
garchák önkényesen elzárják a partot az emberek elől, és saját 
luxusuknak hódoljanak - mondta el Dúró Dóra, a Mi Hazánk 
elnökhelyettese. 

Tömegesen és sziszte-
matikusan cserélik le 
a magyar munkaerőt a 
multik! 
 

Országszerte azt tapasztaljuk, hogy 
a multik harmadik világból jövő 
munkavállalókra cserélik a magyar 
munkaerőt. Lakhatási- és étkezési 
támogatást adnak nekik, alacso-
nyabb fizetéssel foglalkoztatják 
őket, mint a magyar dolgozókat. 
Így rekesztik ki honfitársainkat a 
munkerőpiacról. A Fidesz által 
elfogadott rendeletnek köszönhető-
en munkavállalási engedély nélkül 
lehet vendégmunkásokat foglalkoz-
tatni a magyar dolgozók kárára. 
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Még a trianoni határok is  
tovább szűkülnek? 
 

Rajkán járt a Mi Hazánk, ahol a helyi lakosok már 
kisebbségben élnek a határ mellett, mert a beköltöző 
szlovákok benépesítik a települést. Szlovák lakóparkok 
épülnek, kiszorítva a magyarokat a saját életterükről, és 
ezzel együtt megjelenik a szlovák maffia is - mutatta be 
a szomorú helyzetet Dócs Dávid, a párt alelnöke egy 
videójában. A Mi Hazánk indítvány keretében a Parla-
ment elé fogja tárni, hogy a kormány szabjon gátat az 
erőszakos területfoglalásnak, akár egy maximális kvóta 
bevezetésével, egy adott településre beköltözhető ide-
gen nemzetiségek esetében.  

Maszatol a kormány a  
kisbenzinkutak ügyében 
 

Nagyjából ezer magyar vállalkozásként működő kisben-
zinkút van hazánkban, akik a túlélésért küzdenek, miköz-
ben a Mol rekordnyereséget 
könyvelhetett el. Az eladott 
üzemanyagon a kisvállalko-
zók alig keresnek, de most 
már a szállítási költségeket is 
nekik kell viselniük, és a 
megemelkedett rezsiárakat is 
ki kellene termelniük.  

Küldetésünk az északi civilizáció védelme 
 

A Mi Hazánk elnöke az október 23-i Corvin közi megemléke-
zésen arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenség az internacio-
nalista disznófejű nagyurak képében most is itt van. Amikor a 
szabadságharcosokra, a Pongrátz fivérekre emlékezünk, fel 
kell tennünk a kérdést, hogy 2022-ben szabadok vagyunk-e. 
Magyarországon ebben a harcban a nemzeti oldal egyedül van, 
mert amikor igazán fontos sorskérdésről kellett dönteni, akkor 
az elmúlt 30 év kormányait adó pártok és politikusok mindig 
összezártak. A Mi Hazánk feladata, hogy a magyarok min-
dennapi életének nehézségeire, a gazdasági válságra és az 
ideológiai kérdésekre egyaránt választ adjon. Önrendelkezés, 
létbiztonság, nemzetvédelem! Ezekért küzdünk tovább a Parla-
mentben és az utcán is. Azok az erők, melyek a mi civilizáci-
ónk elpusztítására törnek, eljutottak az utolsó nagy háborúig. 
Ez egyrészt hagyományos háború formájában zajlik, de bio-
fegyverekkel és energiaválsággal is, sőt szellemi háború is egyúttal, mely a gyermekeinket és a mag-
zatainkat sem kíméli. Mindent mesterségesen idéztek elő, előre eltervezett módon, szándékos dönté-
sekkel a politikusok és a mögöttük álló globális pénzemberek. Átverések, trükkök, hazugságok kö-
zött élünk. Össze kell fognunk azokkal a nemzeti erőkkel az eurázsiai civilizáción belül, akik úgy 
gondolkodnak, mint a Mi Hazánk, akkor sikerülhet szembeszállni a globális elnyomó erőkkel. Mi 
készen állunk, hogy megmentsük a civilizációnkat a ránk és az utódainkra váró földi pokoltól.  

Az Európai Unió állítólag alapérték-
ének tekinti az őshonos nemzetisé-
gek és a nemzeti szimbólumok vé-
delmét is. A kárpátaljai Munkácson, 
amely több mint egy évezreden át a 
magyar állam integráns része volt, 
az ott élő őshonos magyar nemzeti-
ség jelképének, a vár mellett álló 
Turul szobornak elbontásáról döntött 
az ukrán többségű képviselő-testület 
– írta közleményében Pakusza Zol-
tán, a Mi Hazánk alelnöke. Annak 
ellenére hoztak határozatot és dön-
tötték le pár napon belül a szobrot, 
hogy Magyarország a háború kirob-
banásának kezdetétől fogva segíti a 

menekülő ukrán állampolgárokat – 
emlékeztet a politikus, aki példaként 
emelte ki az ukrajnai menekültek 
tízezreinek befogadását, munkát, 
fedelet biztosítva számukra, folya-
matosan segítve a nem magyar anya-
nyelvűeket is. Ezen felül pedig sok 
tonnányi segélyszállítmányt vittünk 
Ukrajnába. A Mi Hazánk alelnöke 
szerint látszik az is, hogy elhibázott 
volt a Fidesz-kormány döntése, 
amely támogatta Ukrajna uniós 
csatlakozásának felgyorsítását. 
A Mi Hazánk Mozgalom elvárja az 
Európai Uniótól, hogy nyilatkozzon 
az ügyben, határolódjanak el az 

ukránok jogtiprásától, és gyakorol-
jon nyomást az ukrán államra annak 
érdekében, hogy tartsák tiszteletben 
a kárpátaljai magyar kisebbség 
jogait! 

Miért hallgat az Európai Unió a munkácsi  
Turul szobor ledöntéséről? 


