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Harmadik Út,  
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A Harmadik Út, a Mi Hazánk Mozgalom havilapja online is elérhető: https://mihazank.hu/nyomtass 

 

A Mi Hazánk Mozgalom támogatja azt az elképzelést, miszerint azokat a 
családokat kell segíteni, ahol a szülők dolgoznak. Dúró Dóra, a párt elnökhe-
lyettese azt mondta, hogy a családtámogatásokat inflációkövetővé kellene 
tenni a nyugdíjakhoz hasonlóan, amelyek esetében törvényben garantálták az 
inflációkövetést. A termékenységi rátáról ismertette: 2011 után 2022-ben 
fordult elő először, hogy csökkentek a születésszámok Magyarországon, ez 
azt jelzi, hogy átalakításokat kell bevezetni a gyermekvállalás ösztönzése 
terén, miközben a megélhetési gyermekvállalást továbbra sem szabad támogatni. Az országgyűlés alel-
nöke felhívta arra a figyelmet, hogy a nők esetében mostanra 30 évre tolódott ki az első gyermek válla-
lása, erre a politikának már ciklusokkal ezelőtt reagálnia kellett volna. A meg nem született gyerekeket 
nyugaton a bevándorlással pótolják, mi ezt az utat teljesen elutasítjuk – szögezte le a Mi Hazánk parla-
menti képviselője. A Mi Hazánk szerint az LMBTQ-lobbi kérdése terén még mindig rengeteg tennivaló-
ja van a politikának. Emellett a párt több szakpolitikára ki fogja terjeszteni a tevékenységét 2023-ban az 
önrendelkezés, a létbiztonság és a nemzetvédelem vezérvonala alapján. 

A Mi Hazánk Mozgalom a 
jelenlegi támogatottságához 
képest, ami 10% körül van, 
egészen kicsi, mindössze 6 fős 
frakcióval van jelen az ország-
gyűlésben, ezért a gazdasági 
bizottságban (ahol Matolcsy a 
kijelentéseit tette) nem kapott 
helyet – mondta budapesti saj-
tótájékoztatóján Toroczkai 
László frakcióvezető. 
Matolcsy Györgynek, a Magyar 
Nemzeti Bank vezetőjének 
értékelését hallva úgy tűnik, 

hogy a bizottságban a Mi Ha-
zánkat képviselte, hiszen a párt 
évekkel korábban megalkotott 
Virradat programjának kulcs-
elemeit sorolta fel – mutatott rá 
Toroczkai László. Hozzátette:  
Orbán Viktor ezt megelőzően 
arról beszélt, hogy nem akar 
változtatni a kormány gazda-
ságpolitikáján. Most azonban a 
jegybank elnöke megerősítette 
a Mi Hazánk által vázolt elkép-
zelések helyességét. 
Ahogy Matolcsy utalt rá: a 
magyar gazdaságban a legna-
gyobb problémát a felszámolt 
élelmiszeripar okozza, illetve 
az a gazdasági szerkezet, ami a 
nyersanyagok kivitelére épül. 
Ezt tetézi, hogy a termőfölde-
ken nincs megfelelő vízgazdál-
kodás, a kormány évszázados 
elmaradásban van a vízmegtar-
tás terén – tette hozzá a Mi 

Hazánk elnöke. Az az energia-
függetlenség, amiről a kormány 
beszél, ezekkel az intézkedé-
sekkel nem valósítható meg, 
pedig a megújuló és a nem 
megújuló energiának is lenne 
szerepe a rendszerben. A mu-
lasztásoknak most a magyar 
emberek isszák meg a levét – 
fogalmazott. 
A pártelnök aggodalmát fejezte 
ki a közelgő hitelfelvétellel 
kapcsolatban, amit Matolcsy 
említett. A képviselő szerint 
sem a kínai, sem az IMF-hitel 
nem lesz jó megoldás az or-
szágnak, de ha már mindenkép-
pen ehhez folyamodunk, akkor 
az egyetlen helyes lépés az, ha 
a kabinet a gazdaság szerkezet-
ének átalakítására költi az ösz-
szeget eseti alapú kiadások 
vagy propaganda helyett. 

Matolcsy György a Virradat programot mondta fel 

Vissza kell szorítani a  
megélhetési gyermekvállalást! 

Harmadik Út 

Források:  
magyarjelen.hu 

https://kuruc.info 
www.youtube.com/@MiHazankMozgalom 

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

  Harmadik Út 
4. szám, 2023. január 

 

Felejthetetlen, történelmi siker volt a parla-
mentbe jutásunk, főleg azért, mert 2018-ban 
nehéz helyzetből indultunk, semmi sem állt 
mögöttünk, csak a hit és a hazánk iránti elkö-
telezettség. 2018-ban a Jobbik árulását köve-
tően a magyarok elveszítették a bizalmukat 
abban, hogy létezhet még a mi oldalunkon 
egy elveit soha fel nem adó párt. 

Az idő azonban megoldja ezt a problémát, 
hiszen mindenki láthatta és látni fogja, 
hogy mi nem adjuk el a lelkünket.  

Mindemellett olyan cenzúrával és elhallga-
tással kellett megküzdenünk, amely egyetlen 
magyarországi pártot sem ért még, de nem-
zetközi viszonylatban is páratlan.  
A Meta (tehát a Facebook és az Instagram 
tulajdonosa) veszélyes személlyé nyilvání-

tott, a 2019-es EP-választás előtt törölte az 
oldalamat. Semmit sem lehet megosztani 
rólam. Ma már tudjuk, hogy ezt a Jobbik, 
vélhetően DK-s segítséggel érte el, és más 
módon is csaltak a kárunkra, emiatt feljelen-
tést is tettem a választás rendje elleni bűntett 
miatt. Az ügyben a hatóságok elrendelték a 
nyomozást. 

Ilyen körülmények között tényleg nagy sikert 
értünk el 2022-ben, de az igazán örömteli 
dolog az, hogy a parlamentbe kerülésünk óta 
folyamatosan erősödni tudtunk.  

Köszönöm azoknak, akik hittek ebben a 
mozgalomban, akik – annak ellenére, hogy 
sokszor csalódtak a politikai pártokban – 
rengeteg önzetlen munkával, támogatással 
hozzájárultak ehhez a csodához. 
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Toroczkai László: történelmi  
sikert értünk el 2022-ben 

Hatalmas munka áll előttünk. 
A felelősségünk óriási, mert az 
elmúlt fél év alatt a parla-
mentben kiderült, hogy a Fi-
desz valójában nem akar 
szembemenni a káros globális 
folyamatokkal. Egyrészt sod-
ródik az eseményekkel, más-
részt kiszolgálja Brüsszelt, 
hogy pénzhez jusson, mert 
nemcsak az országnak, hanem 
a Fidesz hatalmasra növelt 
holdudvarának a fenntartása 
is rengeteg pénzt emészt fel.  
 

Adókedvezményekre, támoga-
tásokra nem a jelenlegi krí-
zisből is nyerészkedő, dúsgaz-
dag globális nagyvállalatok-
nak, multi-cégeknek, hanem 

kizárólag a magyar kkv-
szektornak, a magyar dolgo-
zóknak, gazdáknak, nyugdíja-
soknak van szüksége.  
 

A kormánynak nem sikerült 
megállítani a népességfogyást, 
és a magyar fiatalok fele kül-
földön képzeli el az életét. 
Hatalmas tehát a baj, nagyon 
nagy a veszély.  
Olyan egyedülálló azonban az 
anyanyelvünk, olyan csodála-
tos és páratlan a kultúránk, 
történelmünk, valamint olyan 
értékek vannak a Kárpát-
medencében, hogy nem adhat-
juk fel.  

Ráadásul itt leszünk mindig 
itthon, máshol idegenek le-

szünk.  
 

Küzdenünk 
kell to-
vább, mert 
valójában 
minden 
adottságunk megvan ahhoz, 
hogy a mi hazánkban a világ 
egyik legélhetőbb országát 
teremtsük meg. Kell egy jövő-
kép, egy program, illetve ha-
talmas hit, erő ahhoz, hogy 
mindezt megvalósítsuk. Nehéz 
küldetés, de nem lehetetlen. 
 

„Mi készen állunk arra, 
hogy törjük az utat”  – nyilat-
kozta Toroczkai László, a Mi 
Hazánk elnöke. 

„Minden adottságunk megvan, hogy a világ egyik 
legélhetőbb országát teremtsük meg” 
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Az ukrajnai háború nagyon véressé és 
láthatóvá tette azt a harcot, amely már 
régóta zajlik az új, egypólusú világren-
dért. Ez a hatalomról szól. Arról, hogy 
Putyin nem egypólusú, hanem leg-
alább kétpólusú világrendet akar, ahol persze Oroszországnak 
döntő szava lehet. A másik oldalon ott áll az amerikai gyökerű, 
de valójában internacionalista háttérhatalom, amely soha senki 
által demokratikusan meg nem választott pénzemberek szűk 
csoportját jelenti, akik akkora vagyonnal rendelkeznek, amely-
hez fogható vagyonnal a világon csak a két leghatalmasabb 
nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és Kína rendelke-
zik. Ezek a pénzemberek sokkal gazdagabbak és befolyásosab-
bak, mint egész Oroszország.  
Ráadásul nemcsak birtokolni akarják a világot, hanem a ma-
guk ideológiája alapján át is akarják azt formálni. 
Ehhez jól jött nekik a Covid, tesztelhették, hogy a teljes megfi-
gyelésen át a digitális pénzen keresztül egészen a transzhuma-
nizmushoz vezető totális diktatúrát mennyire fogadják el az 
emberek, lesz-e ellenállás? Ezért is volt nagyon fontos, hogy 
több országban volt azért lázadozás, itthon a Mi Hazánk állt a 
tiltakozások élére. A Covid ugyanakkor csak egy állomás volt; a 
pénzemberek civil szervezete, a Világgazdasági Fórum által 
megfogalmazott teljes gazdaságpolitikai átalakítás gőzerővel 
halad.  
A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László évekkel ezelőtt felhívta 
erre a folyamatra a figyelmet többek között a YouTube videó-
iban. (www.youtube.com/@ToroczkaiLaszloHivatalos) 
Figyelmeztetett, hogy a globális nagyvállalatok hatalma akko-
rára nőhet, és olyan totális és globális diktatúrát hozhatnak 
létre, amelyre még nem volt példa az emberiség története so-
rán. 
Az amerikai gyökerű pénzügyi körök hatalmas hasznot húznak 
a háborúból is, végső soron pedig arra készülnek, hogy az euró-
pai adófizetők pénzéből finanszírozott és majd újjáépített Ukraj-
nát, az óriási mezőgazdasági területeivel, nyersanyagaival 
együtt bekebelezik. Oroszország kényszerből lassan tíz éve el-
kezdte a saját gazdaságát önellátásra átállítani, az orosz rubel 
minden támadás ellenére nagyon jól teljesített, s egyelőre hatal-
mas, tulajdonképpen országnyi területeket csatolt magához Uk-
rajnától, amelyek nagy részét meg is tudta tartani, annak ellené-
re, hogy a NATO önti a nyugati fegyvereket az ukrán oldalra. 
Aki biztosan veszít, az ismét Európa és persze az egyszerű dol-
gozó emberek, ahogy ez a huszadik század világháborúi eseté-
ben is történt. Mindenki más az elhúzódó háborúban érdekelt.  

Aki biztosan veszít,  
az ismét Európa 

Ne fizessünk 
Ukrajnának! 
 

Arra kértük a kormányt, 
hogy helyezze hatályon kí-
vül az Ukrajnának fizetendő 
támogatásról szóló határoza-
tot. Amikor  gyermekeink 
fáznak az iskolában, maga-
sak a rezsiköltségek és a 
benzinárak, akkor ne a kor-
rupt ukrán rezsimnek utaljon 
hatalmas összeget a kor-
mány!  
Arra sincs garancia, hogy 
nem a magyarellenes ukrán 
politikusoknál fog ez az 
összeg landolni. Ráadásul a 
kormány többéves kötele-
zettségvállalásról beszél, 
tehát addig fizet Magyaror-
szág Ukrajnának, amíg az 
talpra nem áll.  
Ezzel az évi 75 milliárd 
forinttal közvetetten finan-
szírozza a magyar kormány 
a háborút, és ebben az ösz-
szegben nem szerepelnek az 
ukrán menekülteknek járó 
támogatások, melyek 28 
milliárd forintot tettek ki 
már eddig is. Úgy folyósíta-
nak ukrán menekülteknek 
pénzbeli támogatásokat, 
hogy ők már rég nem Ma-
gyarországon tartózkodnak.  
Mindez a Mi Hazánk számá-
ra elfogadhatatlan. Sem köz-
vetett, sem közvetlen módon 
nem terhelheti Magyaror-
szág költségvetését olyan 
összeg, amely Ukrajna hábo-
rús céljait szolgálja – mond-
ta el felszólalásában Dúró 
Dóra, a Mi Hazánk elnökhe-

lyettese. 

A bódvalenkei gyilkosság 
kapcsán fel kell tennünk a 
kérdést: hány gyilkosságnak 
kell még történnie, hogy a 
kormány komolyan vegye a 
hazánk számos településén 
kialakult no-go zónákat? 

Azokat a szubkulturális közegeket, amelyekben az 
erőszaké a főszerep. Bódvalenkén saját otthoná-
ban, több késszúrással brutálisan öltek meg egy 
idős asszonyt. Sajnos, jól látszik, hogy vannak 

olyan települések, ahol az idős emberek rettegve 
élnek és az állam képtelen megvédeni életüket, 
értékeiket. A Mi Hazánk bízik abban, hogy az 
elkövetőt elfogják a hatóságok és példát statuálnak, 
a legmagasabb büntetést kiszabva. Továbbá elvárja 
a kormánytól a no-go zónák törvényes eszközökkel 
történő felszámolását. Elég abból, hogy ma Ma-
gyarországon olyan települések vannak, ahol a 
magyar embereknek rettegniük kell - nyilatkozta 
Pakusza Zoltán, a  Mi Hazánk alelnöke 
és miskolci önkormányzati képviselője. 3 

Feljelentettük a 
MOL-t  
A Mi Hazánk feljelentette a MOL-t és a 
kormány illetékeseit a benzinkutakon 
történtekkel kapcsolatban. A benzinkutak 
tavaly év végi helyzetét Dócs Dávid, a 
Mi Hazánk alelnöke és országgyűlési 
képviselője mutatta be: miközben a MOL 
és a kormány több száz milliárd forint nyereségre tett szert, 
addig a kisbenzinkutakat a csőd szélére sodorta. A kormány a 
rendelkezéseivel megteremtette a lehetőségét annak, hogy az 
ellehetetlenített benzinkutakhoz egy nagyobb piaci szereplő 
hozzájusson, hiszen az üzemanyagtöltő állomás köteles volt 
üzemszünetet hirdetni, ha nem tudta 48 órán keresztül kiszol-
gálni hatósági áras üzemanyaggal a fogyasztóit. Ekkor a kor-
mány más szolgáltatót jelölhetett ki az üzemeltetésre, akkor is, 
ha az érintett kút azért nem tudott üzemanyaggal szolgálni, 
mert a MOL nem szállított a számára, hiába kötöttek azzal ellá-
tási szerződést. A gyanú szerint a cég legalább két területen 
követett el bűncselekményt: az egyik a dömpingár, azaz a 
MOL a monopolhelyzetével visszaélve elkezdte visszaszorítani 
a kisbenzinkutakat, ez jelenleg is létező bűncselekményi kate-
gória. A másik pedig az árdrágítás, amit készletvisszatartással, 
illetve árumegvonással idézett elő. A környező országokban, a 
szlovák, horvát, szerb kutakon nem volt ilyen üzemanyag-
elvonás. Ezek miatt feljelentést tett a Mi Hazánk, mert meg kell 
állítani azt, hogy bárki is nyerészkedjen ezen a helyzeten. A 
probléma azóta csak részben oldódott meg, hiszen a kiszolgál-
tatotti viszony megmaradt a kisbenzinkutak és a MOL között. 
Olyan gazdasági krízis kezd kialakulni, mint az első világhábo-
rú után, ezért az 1920. évi törvényt visszavezettetnénk a Bünte-
tő Törvénykönyvbe – mondta el Toroczkai László frakcióveze-
tő. 

Milliárdokat 
hagytak veszni a 
DK-s önkormány-
zatok 
 

Milliárdokat hagytak veszni 
az állami rezsitámogatásból a 
kormányzattal tárgyalni nem 
hajlandó, így működésképte-
len, DK-s vezetésű önkor-
mányzatok, ezért a kormány-
hivatalnál kezdeményezte 
feloszlatásukat a Mi Hazánk.  
 
A rezsinövelés miatt adható 
kormányzati segítség részlete-
iről szóló egyeztetésre Buda-
pest 23 kerülete közül hatnak 
a vezetője nem ment el, lé-
nyegében a DK-s polgármes-
terek szabotálták azt.  
Zsigeri ellenzékiségük így 
kerületenként mintegy 500 
millió forinttól fosztotta meg 
a lakosokat, míg minden más, 
tárgyalni hajlandó polgármes-
ter jelentős kompenzációt ért 
el - hívta fel a figyelmet No-
vák Előd, a Mi Hazánk or-
szággyűlési képviselője. 

Brutális gyilkosság Bódvalenkén 

No-go zónák Magyarországon  

Az elmúlt 30 év balliberális és fideszes kormányainak integrációs politikája megbukott 


