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Források:  
 

magyarjelen.hu 
https://kuruc.info 

www.youtube.com/@ToroczkaiLaszloHivatalos 
www.youtube.com/@DuroDoraHivatalos/videos 

www.youtube.com/@MiHazankMozgalom 

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

Harmadik Út 
  

A Mi Hazánk a környezetvédelem  
mellett 
 

A természet és környezetvédelem az egyik 
legfontosabb össztársadalmi feladatunk lenne 
annak érdekében, hogy a jövő generációinak 
is egy élhető országot, egy élhető bolygót 
hagyjunk örökül. Annál is inkább, mivel a 
méltán találó mondás szerint a földet nem 
nagyapáinktól örököltük, hanem az unokáink-
tól kaptuk kölcsön! - mondta el a Nemzeti 
Környezetvédelmi programra reagáló vezér-
szónoki felszólalásában Dócs Dávid, a Mi 
Hazánk alelnöke és a párt Mezőgazdasági 
Kabinetének elnöke. A program rendkívül 
szakmai, megalapozott és indokolt volt, de 
ahogy sok más esetben is a kormány részéről 
hiányzik a politikai akarat. 

Egy teljes hónap  
fizetett apaszabadságot 
adna a Mi Hazánk 
 
Szükség van az apák nagyobb 
bevonására a gyermeknevelés 
terén ahhoz, hogy a nők számára is vonzóbbá 
tegyük a gyermekvállalást, ezáltal pedig 
nemzetmentő, demográfiai fordulatot is elér-
jünk. Az eddig is meglévő 5 nap szabadsá-
gon felül a Mi Hazánk által javasolt 20 mun-
kanap valódi szabadság, az apáknak egy hó-
napos otthoni tartózkodás lehetőségét bizto-
sítaná, ahogy többek között Ausztria, Fran-
ciaország, Szlovénia, mely országok egy 
hónap szabadságot és 80-100%-os fizetést 
adnak ebben az időszakban. A kormány a 
javaslatot nem fogadta el, miközben ismét 
csökken a termékenység, láthatóan ered-
ménytelen a családpolitika. A Mi Hazánk 
szerint legalább inflációkövetővé kellene 
tenni a családtámogatásokat is, hogy kiszá-
míthatóbb és biztonságosabb legyen a jövő a 
gyermeket vállalók számára - nyilatkozta 
Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.  

New York állam legfelsőbb bíróságnak döntése szerint jogtalan volt a 
Covid-oltás felvételének megtagadása miatti dolgozók elbocsátása 

Az Európai Bizottságban  a Pfizer egyik vezetője kije-
lentette, hogy soha nem tesztelték a fertőzés átadásának 
megelőzésére a vakcinákat. Mivel erre hivatkozott a 
kormány az elbocsátások kapcsán, ez nem volt megala-
pozott, sőt emberi jogokat is sértett. Így követeli a Mi 
Hazánk, hogy  minden, az oltás megtagadása miatt elbo-
csátott dolgozót helyezzenek vissza az állásába, illetve 
kártalanítsák a pályájukat elhagyókat három havi bérrel. 
Fizessenek a koronavírus haszonélvezői! Ezért határo-
zati javaslatot nyújtunk be és online petíciót indítunk. A 
petíciót aláírható weboldalunkon: https://mihazank.hu 

Petíció az oltatlan dolgozók kártalanításáért  

Újabb Mi Hazánk-siker  
a rendszerhasználati díj  
befagyasztása 

 

Hónapok óta kérte a Mi Hazánk a kor-
mányt, hogy ne emelkedjen a rendszerhasz-
nálati díj, végre bejelentették ennek befa-
gyasztását.  

A Harmadik Út, a Mi Hazánk Mozgalom havilapja online is elérhető: https://mihazank.hu/nyomtass 
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Magyarország tagadja meg az évi 
610 milliárd forint kifizetését az Unió 
kasszájába, ameddig nem kapunk 
meg minden nekünk járó forrást! 
 

Teljesen elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió vezetése befa-
gyaszt, valójában elvesz 3000 milliárd forintot Magyarország-
tól!  

Ezzel ugyanis nem a magyar kormányt büntetik, hanem a magyar embereket. A Fidesz a saját 
holdudvarának finanszírozásához meg fogja találni a forrásokat a magyar költségvetésből. A 
magyar vállalkozásoktól, a magyar dolgozóktól, nyugdíjasoktól, családoktól, önkormányza-
toktól veszik el azt a pénzt, ami nem adomány, hanem annak az üzleti megállapodásnak értel-
mében jár, amelynek következtében a multinacionális cégeken keresztül rengeteg pénzt ki-
pumpálnak Magyarországról, és használják a magyar munkaerőt és a piacunkat is. Eközben az 
Orbán-kormány, brüsszeli nyomásra, évente (!) 70 milliárd forinttal akarja Ukrajnát támogatni 
a magyar adófizetők pénzéből. Miközben itthon romokban az oktatásügy, egészségügy, ala-
csonyak a bérek, a nyugdíjak, egekben az árak, az infláció. Mindez elfogadhatatlan!  

Követeljük, hogy Magyarország tagadja meg az évi 610 milliárd forint kifizetését az Unió 
kasszájába, ameddig nem kapunk meg minden nekünk járó forrást! Követeljük, hogy a ma-
gyar kormány sem uniós hitelt ne támogasson, sem évi 70 milliárdot ne adjon Ukrajnának!  

Helyezze hatályon kívül a kormány a kisbenzin-
kutak ellehetetlenítését szolgáló rendelkezéseit! 

Orbán Viktor kijelentette, hogy senkit nem 
hagynak az út szélén, ezzel szemben a magán-
benzinkutasok már odakerültek átvitt értelem-
ben is - mondta el Dócs Dávid országgyűlési 
képviselőnk. A Mi Hazánk már tavaly óta az 
üzemanyagok adótartalmának csökkentését kéri 
a kormánytól, ám úgy tűnik, ezt a jelentős bevé-
teli forrást nem akarja a kormány kiengedni a 
kezéből. A MOL több száz kisbenzinkúttal kö-
zölte, hogy nem fog tudni üzemanyagot szállíta-
ni nekik, ami súlyosan veszélyezteti az üzem-
anyag-ellátás biztonsága mellett a kutakat üze-
meltető kis- és középvállalkozások és az ott 
dolgozó családok létbiztonságát is. Elfogadha-
tatlannak tartjuk, hogy a kormány akár több 
száz családi vállalkozást tönkretegyen a saját 
hatalmának fenntartása és a romló gazdaságá-
nak leplezése érdekében, ezért azonnali lépése-
ket követelünk. Tegyen a Fidesz azért, hogy az 
ellátásbiztonság megőrzése elsődleges szempont 

legyen a MOL-nak is és ennek értelmében min-
den szerződött partnerének szállítson üzemanya-
got! A kormány veszélyhelyzeti szabályozása 
kötelezi a kisbenzinkutakat az üzemszünetre  - 
ha nem tudnak hatósági áras üzemanyagot ki-
szolgálni, - és felhatalmazza a felelős minisztert 
más szolgáltató kijelölésére a kút üzemeltetésé-
sét illetően. A Mi Hazánk szerint ez egyértelmű-
en a kis kutaknak a bezárá-
sát, illetve a MOL kezére 
való átjátszását jelentheti. 
Felszólítjuk a kormányt, 
hogy a MOL által előidézett 
ellátási gondokban érintett 
benzinkutak esetében hagy-
ja figyelmen kívül ezt a 
szabályozást! Követeljük, 
hogy ellátatlansági stopot is 
vezessen be a kormány! 
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Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke 



Évekig hallgattuk a kormány-
tól: ne hagyjuk, hogy Brüsszel 
döntse el a jövőnket és a gyer-
mekeink jövőjét. Ennek ellené-
re egy olyan nemzetstratégiai 
ágazat - mint az oktatás -, meg-
felelő működésének biztosítá-
sát a kormány az Unió döntésé-
hez köti. Állami forrásból a 
kormány nem tervez tisztessé-
ges béreket adni. Pedig a bér-
rendezés alapvető szükséglet, 
hogy a szaktanárhiány ne foko-
zódjon és vonzóbb legyen a 
pedagógusi hivatás. Nagy 
szükség van az utánpótlásra, a 
tanárok fele ötven év feletti. A 
szakmai szabadságot növelni, a 

tananyagmennyiségét csökken-
teni kell a Mi Hazánk szerint. 
Ellehetetlenítette a kormány a 
magasabb szakmai színvonalat 
képviselő tankönyvkiadókat, 
ennek a negatív következmé-
nyei is látszanak az oktatásban. 
Mind a pedagógusok, mind a 
gyermekek túlterhelek. A Nat 
megtanulhatatlan mennyiségű 
tananyagot tartalmaz. Közben a 
korai iskolaelhagyók aránya 
egyre nő, ma már a társadalom 
12%- a megélhetést biztosító 
végzettség nélkül hagyja el az 
oktatási intézményeket. Ez 
hosszú távon társadalmi össze-
omláshoz vezet. Az általános 
iskolákban úgy végez a gyere-
kek egynegyede, hogy nem 
rendelkezik megfelelő szintű 
szövegértéssel sem, így a ké-
sőbbi sorsa megpecsételődött. 
Az alapfokú oktatást meg kell 
reformálni. Látható, hogy az 
eddigi formák nem hatéko-
nyak. Szigorúbb szabályokra 
van szükség a tanulás értéké-

nek visszaállítása és a nevelés 
érdekében is. Az integrált okta-
tás hátrányai miatt sok szülő 
kényszerül arra, hogy más in-
tézménybe írassa át a gyerme-
két, mely általában jelentős 
költségtöbblettel jár, csak 
azért, mert a kormány beinteg-
rálta a viselkedni nem tudó, a 
szociális viselkedési szabályo-
kat be nem tartó gyermekeket a 
normál általános iskolákba. A 
Mi Hazánk igazságtalannak 
tartja, hogy ők vállaljanak 
többletterheket a gyermekük 
megfelelő képzése és a maga-
tartásproblémás gyermekektől 
való megóvása érdekében. A 
kormány hozzáállását az egész 
oktatási rendszerhez jól mutat-
ja, hogy kizárólag Nauruban 
van olyan, ami Magyarorszá-
gon, hogy az oktatás a Belügy-
minisztériumhoz tartozik - 
ismertette Dúró Dóra, a Mi 
Hazánk elnökhelyettese és a 
párt Oktatásügyi és Kulturális 
Kabinetének elnöke.  

Oktatás: „Nekünk az ügy és a gyermekeink jövője a 
fontos, nem a rövidtávú politikai haszonszerzés. 
A hazánkért dolgozunk” 

Egy fizetésért két munkakört? 
 

A kormány tervei szerint az orvos- és szakdolgo-

zói hiány miatt a jövő évtől a mentési feladatok 
mellett az alapellátási orvosi ügyeletet is a men-
tőszolgálatnak kell majd biztosítania. A többszö-

rösére növekvő bejövő hívások fogadására nem 
terveznek létszámbővítést. A helyzetet súlyosbít-

ja a kórházak közti őrzött szállítás is, ami több 
órás kiesést jelent a riasztható egységek számára. 

A mentőtisztek orvosi jogkörrel gyakorlatilag a 
hátukon viszik a magyar mentést, ennek ellenére 

szakdolgozói bért kapnak. A kormány szerint a 
mentőtisztektől és a mentőápolóktól elvárható, 
hogy a fizetésükért az ügyeleti feladatokat is el-

lássák - mondta el felszólalásában Szabadi István, 
a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. 
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Módosító csomag az  
otthonteremtő támogatások  
megújítására  
 

Nagymértékben növekedtek az építő-
ipari árak és ezzel együtt a hitelintéze-
tek által nyújtott kamatok is. A család-
támogatások már nem elegendőek ah-
hoz, hogy be tudják fejezni az építkezé-
seket és felújításokat a családok. A 
2015-ben bevezetett 
CSOK-támogatás már 
elértéktelenedett.  
Követeljük, hogy újít-
sa meg a kormány a 
támogatásokat úgy, 
hogy az kövesse az 

áremelkedéseket! Dr Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk  
végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa  

Bajban a költségvetés, ezért a kormány 
elherdálja az állami vagyont 
 

Olyan nagy bajban van az idei, de a jövő évi költségvetés is, hogy 
a kormány versenyeztetés nélkül értékesít, illetve ingyen ad át állami 
vagyonelemeket, hogy ezzel is növelje a bevételeket és csökkentse a 
fenntartással járó kiadásokat. Minden idők legnagyobb privatizációját 
hajtotta végre a kormány azzal, hogy több ezer milliárd forint állami 
vagyont adott át ingyen a saját káderei által felügyelt alapítványok-
ba. Javasoljuk, hogy a kormány a bevételek növelését kezdje az 
állami vagyon hasznosításra irányuló meglévő szerződések indo-
koltságának és bérleti díjainak felülvizsgálatával, mert abból több 
plusz bevételre tehetne szert, mint az állami vagyon elherdálásával 
- hangzott el Szabadi István pártigazgató felszólalásában. 

A kormány szemfényvesztő energia-
politikája és annak következményei 

 

Miközben kiugróan magas rendszerhasználati 
díjat fizettet az állam a magyarokkal, addig a 
hálózatot alig fejlesztették. A visszatáplálási 
opció megszüntetésével nem lesz értelme nap-
elemes rendszereket telepíteni. A Mi Hazánk 
felszólította a kormányt, hogy ezt a lehetőséget ne zárják el az emberek 
elől, hacsak nem sajnálják tőlük már a Napot is - nyilatkozta Dr. Apáti 
István, a Mi Hazánk alelnöke. 

Toroczkai László a párt elnöke pedig ismertette: két új minisztériumot hoz létre a kormány, 
azonban nem tervez stratégiai változást sem az energia, sem a gazdaság területén. Az önel-
látás érdekében semmit nem tett a Fidesz, sőt még több pénzzel támogatta a multinacionális 
cégeket. Például a debreceni BMW beruházást 120 millió forinttal, miközben több, mint 
400 hektár kiváló termőterületet megsemmisítenek. 

Paktumot kötött a Facebookkal a kormány 
 

A magyar kormány paktumot kötött a Facebookkal és más multina-

cionális tech-cégekkel. Újabb egy évvel meghosszabbították men-
tességüket a reklámadó alól, ez már 4 és fél évnyi mentesség, 0%-

os adókulcs, miközben világrekord méretű áfával sújtják a magyar 
embereket, a rezsinövelésen is nyerészkedve – hívta fel a figyelmet 

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a Parlamentben.  

A kóser és halal 
vágás tilalma ér-
dekében nyújtunk 
be törvénymódosí-
tó javaslatot 
 

A kóser és halal vágá-
sok tilalma harmonizál 
az Európai Uniós írott 
joggal és a joggyakor-
lattal is. Az állatok 
leölésük során való 
védelméről szóló, 2009
-es rendelet lehetőséget 
ad a tagállamoknak 
szigorúbb állatvédelmi 
törvények megalkotásá-
ra nemzeti hatáskörben. 
Az Európai Bíróság 
gyakorlata szerint pe-
dig a rituális vágások 
tilalmazása nem jelenti 
a vallásszabadsághoz 

való jog megsértését. 

Szabadi István,  
a Mi Hazánk pártigazgatója 

Az állam fizetheti magán-
stadionok rezsijét, pályafűtését 
 

A magyar családok rezsitámogatása, iskolák 
fűtése és a tanuszodák üzemeltetése helyett 
fontosabb a kormánynak, hogy pályafűtés üze-
meljen a stadionokban. Ráadásul költségvetési 
pénzből finanszíroznák számos magántulajdon-
ban lévő sportlétesítmény fenntartását is. A Mi 
Hazánk ezt felháborítónak tartja és érdemi vál-
toztatásokat követel a kormánytól - 
nyilatkozta Novák Előd, a párt alelnö-
ke. 
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A balliberális oldal 3 milliárd 
forintot kapott Amerikából a 
kampányára 
 

A választási időszakot megelőzően Toroczkai 
László a YouTube videójában már 2021. októ-
berében bizonyítékokkal leplezte le, hogy 
Márky-Zay Péter amerikai diplomatákkal van 
kapcsolatban. Az a megdöbbentő, hogy ez nem 
lett médiahír már akkor.  


