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Kedves Magyar Vállalkozó!

Dr. Morvai Krisztina vagyok, A Jobbik Magyarországért Mozgalom Európai Parlamenti
képviselője és államfőjelöltje.

Azért írok Önnek levelet, mert a tévében, rádióban keveset – vagy csak hazugságokat – hallhat
a Jobbikról, az új politikai erőről, amely nem vett részt Magyarország és a magyar gazdaság
kiárusításában és tönkretételében. Ez az az új erő, amely a Magyar Országgyűlésbe jutva az
idegen érdekek képviselete helyett végre a magyar érdekek, különösen a magyar gazdák, kis
és középvállalkozók és munkavállalók képviseletét fogja megvalósítani. Erre akkor lesz
lehetőségünk, ha Ön esélyt ad rá s ismerőseit is rábeszéli: éljenek választójogukkal és április
25-én, a második fordulóban szavazzanak a Jobbikra, a külföldi és multicégek támogatása
helyett a magyar vállalkozások „helyzetbe hozására”.

Választási kampányunk során közel két éven át jártam az országot, s őszintén mondhatom:
megdöbbentő, megrázó tapasztalatokat szereztem a magyar kis és középvállalkozók
helyzetéről. Azzal szembesültem, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott hatóságok, s
voltaképpen az egész magyar állam valóságos ellenfélként, ellenségként, mi több, szinte bűnö
zőkként kezeli a magyar vállalkozókat
. Találkoztam olyan idős cipésszel, aki egy év alatt több, mint tíz nagyszabású hatósági
ellenőrzést kapott, és olyan családi panziótulajdonossal, akit súlyos büntetéssel sújtottak,
amiért veteményeskertjéből -„számla nélkül” - vágta a friss petrezselymet az ebédhez tálalt főtt
krumplihoz. Nem egy vállalkozóval beszéltem, aki könnyek között osztotta meg velem azokat a
megaláztatásokat, amelyeken nap, mint nap keresztülmegy. A legkisebb üzlet tulajdonosa is
több, mint egy tucatnyi
hatóság állandó zaklatásának
, felesleges, bosszantó, más
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Európai Uniós országban hírből sem ismert
adminisztratív, nyilvántartási és egyéb elvárásainak kell, hogy megfeleljen – ahelyett, hogy
idejét és energiáját a tényleges üzleti tevékenységre fordíthatná. A másik döbbenetes tény,
hogy az egész jogrendszer, adórendszer s a támogatási rendszer úgy épül fel, hogy a magyar
vállalkozóval szemben saját hazájában, Magyarországon - minden területen előnyt élvez a külföldi, a multi.
Bevallom, hogy ma már felnézek minden magyar vállalkozóra, aki ép ésszel és idegrendszerrel
kibírja azt a szándékos „kikészítést”, amit a saját hazájában művel vele az adójából fenntartott
államgépezet. Ennek a tarthatatlan helyzetnek azonban véget kell vetni!

Nem állandó megszorításokra, nadrágszíjhúzásra és nem is külföldi kölcsönökre van szüksége
Magyarországnak, hanem élénk, működő MAGYAR gazdaságra, amelyben minden szabály és
minden intézkedés azt szolgálja, hogy a magyar gazdák, valamint a
MAGYAR
vállalkozások – s velük munkavállalóik – sikeresek lehessenek, s megfelelő körülmények
között, méltóságban élhessenek. Semmiféle akadálya nincs annak, hogy a magyar
embereknek ugyanúgy emberhez méltó jövedelmük, virágzó kiskereskedésük, kisüzemük,
szolgáltató vállalkozásuk legyen, mint osztrák vagy német „EU-testvéreinknek”. Ehhez
azonban ki kell mondani azt, ami a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelszava:
MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
A globális nagytőkéhez dörgölőző, idegen érdekeket védő politikusok helyett a lokális, helyi
gazdaság, a hazai vállalkozások mellett kiálló politikusokat kell megbízni Magyarország
vezetésével és képviseletével. Ilyen egyszerű lenne? Meggyőződésem, hogy igen! Vissza kell
vennünk a saját sorsunk irányítását, vissza kell vennünk a magyar piacokat, a magyar
gazdaságot, vissza kell vennünk a Hazánkat!

Ehhez először is fel kell számolni a multik, a külföldiek kivételezett helyzetét Magyarországon:
egy tollvonással kell megsemmisíteni minden olyan jogszabályt, adószabályt vagy egyéb
normát, amely itt, a mi hazánkban a külföldit részesíti előnyben a magyarral szemben! Ez a
szemlélet van egyébként összhangban - elméletben legalábbis - az Európai Unió szabályaival
is, hiszen EU alapelv az egyenlő elbánás elve, a diszkrimináció tilalma. (Amikor ezt a szabályt
megalkották, aligha gondolhatták, hogy lesz olyan tagállama a közösségnek, amely a
hátrányos megkülönböztetést nem gazdasága külföldi szereplőivel, hanem azok javára
sajátjaival szemben érvényesíti. De lett: Magyarország. Ennek a gyalázatnak kell most véget
vetni, ehhez kell az, hogy a Jobbiknak minél nagyobb ereje, minél nagyobb frakciója, minél
több képviselője legyen az Országgyűlésben.)

El kell érni továbbá, hogy mind a belföldi, mind az EU-ból érkező pályázati és egyéb források
kizárólag a magyar vállalkozókhoz kerülhessenek, s a magyar gazdaság erősödését célzó
pénzek véletlenül se gyarapítsák többé sem a multikat, sem a „jókor jó helyen lévő”
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privatizátorokat. A Magyarországra eddig érkezett Európai Uniós pénzekkel haladéktalanul el
kell számoltatni azokat, akik ezeket osztogatták, s azokat, akik ezeket a pénzeket kapták, a
további támogatások elosztását és útját pedig a legszigorúbban ellenőrizni kell. Síkra kell
szállni a magyar piac védelméért, meg kell akadályozni, hogy a külföldi áruk, szolgáltatások,
kereskedőláncok teljesen kiszorítsák a magyarokat. Nem hagyhatjuk a további gazdasági
gyarmatosításunkat, mert a végén szolgákká válunk a saját hazánkban! Példát kell vennünk az
EU régi tagállamairól, és az idegen gazdasági és lobbiérdekek szolgálata helyett minden
lehetséges eszközzel meg kell védenünk a magyar piacot, a magyar gazdaságot, a magyar
vállalkozókat – s ez nem bízható a véletlenre, hanem ez az egyik legfontosabb állami feladat.
A globális gazdaság helyett lokális, helyi gazdaságot kell építenünk, és világosan kell látnunk,
hogy nem az ember van a gazdaságért, ahogy azt az emberellenes vadkapitalizmus hirdeti,
hanem fordítva: a gazdaság van az emberért! Úgy kell formálnunk a magyar gazdaságot, hogy
annak vezérlője ne a globális nagytőke, a multik érdeke legyen, hanem a magyar emberek, a
magyar családok számára küldetést, életcélt adó, tisztességes életet, jó munkalehetőséget
biztosító vállalkozások érdeke.

Kérem, hogy – amennyiben még nem ismeri - ismerje meg a Jobbik programját a www.jobbik.
hu
oldalon, s
ismerkedjen meg a Jobbik európai parlamenti delegációjának munkájával, a magyar érdekeket
képviselő felszólalásainkkal is:
www.morvaikrisztina.hu
.

Kérem tehát, hogy április 25-én éljen választójogával, vegyen részt a második fordulón, s
szavazzon a Jobbik jelöltjére,hogy Önnel együtt valósíthassuk meg jelszavunkat:
MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!

Köszönöm szépen a figyelmét, szívből kívánok minden jót Önnek és Családjának!

Hittel, reménnyel és szeretettel:

Morvai Krisztina
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A Jobbik Európai Parlamenti listavezetője
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