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1. Bevezetés
Annak megelőzésére, hogy valaki azt higgye, hogy tudományoskodással kezdem
ezt a Szert, rögtön leírom: a mátrix-elméletet mindannyian alkalmazzuk,
minden nap, minden órában, otthon, településünkön, annak szűkebb és tágabb
környezetében, csak éppen nem így nevezzük, hanem szerves együttélésnek
családunkkal lakásunkban, falubeliekkel, városbeliekkel a faluban, városban
és így tovább.
Manapság sokan, sokféle összefüggésben beszélnek mátrix-ról.
A mátrix kifejezés alapvetően matematikai fogalom, a kétdimenziós táblát
nevezzük így.
Az árjegyzék például egy mátrix (tábla), ahol a sorok egy-egy terméket jelölnek,
az oszlopok pedig – alapesetben - az árat. Egy termék árát a sorhoz tartozó oszlop
tartalmazza.
Ha több oszlopot helyezünk el a táblában, akkor a termék több jellemzőjét
megadhatjuk, például mennyiségi egységét, adókulcsát, sőt – a forgalom
folyamatos követésével – a készletet is.
Termék neve
Alma
…
Uborka

Mennyiségi Nettó ár Adókulcs
egység
(Ft)
(%)
Kg
100
25
Kg

80

20

Bruttó
ár (Ft)
125
100

Készlet
4500
350

Ha nem a társadalom működésére vonatkozóan használják a mátrix fogalmat,
akkor nem érdekes, de ha arra, akkor nagyon fontos foglalkozni vele, mert a
társadalom működésének minősége (hatalomgyakorlás módja, valamint a
hatalomgyakorlók joga és kötelessége, a társadalom működésének lelki, szellemi
és anyagi feltételeinek tulajdonlása, birtoklása), tehát az ember életfeltételeinek
teljessége, vagy részlegessége ezen múlik.
A társadalom működésére vonatkozó mátrix az irányítási és vezetési
feladatok összefüggésrendszerét tartalmazza, ahol
- a sorok az irányított, vezetett (állandó) részt tartalmazzák, vagyis a
földrajzi területet (család telke vagy lakása, közigazgatási egység területe),
míg
- az oszlopok az irányító, vezető (változó) részt, amely kölcsönhatásban kell,
hogy legyen az irányított, vezetett résszel.
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2. Alapértelmezések
Ahhoz, hogy megértsük az irányítási és vezetési feladatok összefüggésrendszerét
(Mátrix-elméletet), ismerni kell azokat a fogalmakat, amelyek ezt a rendszert
alkotják, kiemelten a közgazdaság és az önellátás fogalomkörét, szorosan vett
kapcsolataikkal együtt.
Mindkét fogalom értelmezésénél a magyar nyelvből indulok ki.
Gazdaság - közgazdaság
A gazdaság fogalma alapértelmezésben egy család értékteremtő, értékőrző és
értékhasználó feladatainak egységét jelenti.
Tehát a gazdaság az értékhez kötődik.
Az érték, amit a család teremt, őriz és használ az emberből ered, az ő lelki,
szellemi és testi tevékenysége hozza létre. Ennél fogva az érték – és az ezt
teremtő, őrző és használó gazdaság – nem korlátozódik kizárólagosan annak
egyetlen megnyilvánulási formájára sem, sem a lelki értékre, sem a szellemi
értékre, sem az anyagi értékre. Ezek szerves (vagyis egymást erősítve
önmagukat erősítő) egysége jelenti az értéket.
Azoknak az értékeknek az összessége, amelyet egy gazdaság létrehozott, a
gazdaság vagyonát alkotja.
Ebből az alapértelmezésből épül fel az emberi közösségek különböző szintjeinek
gazdasága, a település, a járás, a megye és az ország gazdasága.
A családi gazdaságok feladatait különböző szinteken összehangoló egységek
jelentik a köz(össég) gazdaságát.
Az önellátás
Minden gazdaság arra törekszik, hogy az önmaga által létrehozott értékek
biztosítsák életfeltételeit.
Az ember életfeltételei lelkiek, szellemiek és anyagiak, vagyis ugyanazt a
hármas egységet mutatják, mint a gazdaságban létrehozott, őrzött és
felhasznált értékek.
A gazdaság működtetésének lehetőségeit (vagyis a gazdálkodást – ökonómiát)
meghatározza az az élettér (környezet – ökológiai), amelyben tevékenységét
kifejti.
A családi gazdaságok határozzák meg azokat az igényeket, amelyek az
életfeltételekből erednek, és azokat a lehetőségeket, amelyeket ezek teljesítéséhez
szükségesek, függetlenül attól, hogy életterük lehetővé teszi-e igényeik
kielégítését saját lehetőségeivel.
- 6 -
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A különböző szintű és élettér-jellemzőkkel rendelkező gazdaságok különböző
mértékben tudják az életfeltételek által meghatározott igényeiket önmaguk
kielégíteni, ezért alakul ki természetes módon a különböző gazdaságok közötti
értékcsere-rendszer.
A gazdaságok közötti értékcsere legegyszerűbb módja a közvetlen csere az
értékazonosság elve alapján. Abban az esetben, amikor nem lehetséges a
közvetlen csere, az értékek cseréje közvetett módon, egy értékközvetítő eszköz, a
pénz közbeiktatásával történik.
Az alapértelmezések összefoglalása a gondolkodási mód minta (paradigma)
váltás megalapozása érdekében:
1. A gazdaság a lelki, szellemi és anyag értékek teremtésének, őrzésének és
használatának szerves egysége, tehát nem az anyagi értékekre vonatkozik
kizárólagosan.
Mivel a vagyon a teremtett, őrzött és használt értékek összessége, a
fogalma nem korlátozódik az anyagi értékekre.
2. Az önellátás az értékek értékazonos cseréjének összehangolt rendszere.
3. A pénz értékközvetítő eszköz, tehát csereértékét az általa közvetített érték
(fedezet) határozza meg.
A gazdaság szerkezete
A gazdáság működtetését (a gazdálkodást) két részének szerves egysége határozza
meg:
- az élettér, amely a gazdálkodás színtere, a gazdálkodás alapfeltételeinek
meghatározója – alapvetően a földrajzi terület,
- az ember, aki lelki, szellemi és anyagi értéket teremt, őriz és használ.
Jellegéből adódóan a gazdálkodás állandó (statikus) része az élettér, változó
(dinamikus) része pedig az ember.
Az egy gazdaságban élő emberek döntik el – egyéni jellemzőik által
csoportokat (társadalmi csoportokat) alakítva ki -, hogy életterüket hogyan
használják értékteremtésre, értékőrzésre és értékhasználatra.
A két rész egymást erősítve önmagát erősítő (szerves) egysége egy kétdimenziós
táblában (mátrixban) foglalható össze:
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Az iránymutatás a társadalmi csoportokon (vagy – diktatúrában - egy társadalmi
csoporton) keresztül határozza meg egy földrajzi terület gazdaságát.
A gazdaság szabályrendszere
Az iránymutatás határozza meg a társadalom együttélési szabályait (a
jogrendszert), vagyis azt, hogy az ember hogyan alakítja ki gazdálkodását, a
családtól az államig.
Ebből eredően a jogrendszer szintjei a következők: a szabályozás vezérelve az
iránymutatás, amely egy korszak fejlettségnek megfelelő irányelv-rendszert
jelöl ki, és az azt megvalósító mindennapi élet együttélését meghatározó
szabályozásban válik az irányítás-vezetés gyakorlati eszközévé.
A magyar nyelv kifejezi ezeket a szinteket: Alkotmánynak nevezi az
iránymutatást (az alkotó alkotásának használatára vonatkozó alapszabályokat),
Alaptörvénynek az irányelveket és törvénynek a mindennapi élet
együttműködési szabályait.
A gazdálkodást meghatározó iránymutatás dönti el, hogy önellátó szabadságot
ad-e az államnak, és a kötelességek és jogok egységében megmutatkozó
szabadságot ad-e az embernek, vagy elvonja azt az államtól és az embertől
egyaránt a szabadság jogát.
Amennyiben az iránymutatás a föld egészét és annak részeit (földrészeket,
országokat) a teremtés, megőrzés, használat hármas egységében működteti,
akkor érvényesül a gazdaság minden élő és élettelen alkotóelemének szabadsága.
Amennyiben az iránymutatás megbontja az eredendő hármas egységet, akkor
a gazdaság minden szintje elveszíti önállóságát, ezzel megszűnik az alkotórészek
szabadsága, ami a szeretettel megvalósuló természetes életmódot jelent.
A megbontott hármas egység azt jelenti, hogy az iránymutatással egy
társadalmi csoport saját érdekeinek rendeli alá a gazdaságot, és ezzel elveszi
a többi társadalmi csoport természetes gazdálkodáshoz való jogát.
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Ez a természetellenesség kihat az emberiség életterének minőségére is, hiszen
– mint a jelenlegi válság is mutatja – az értékek őrzése alárendelődik az
életfeltételt biztosító z termelésnek (ami a teremtés helyébe lép) és a
használatnak.
A szabadságától megfosztott államok kiszolgáltatottak, ezért össze lehet vonni
azokat egy szövetségi államba (föderációba), ahol a gazdaság irányításának
alulról épülő természetes szintjei helyébe lép a felülről leosztó, diktatórikus
irányítási-vezetési rendszer.
A szabadságukat megőrző államok az önellátás által meghatározott igénylehetőség összhang megteremtésre államszövetséget (konföderációt) hoznak létre.

- 9 -

A mátrix-elmélet érvényesülése a Gondoskodó Magyarországon

3. A válságot okozó gazdasági gondolkodási mód minta (paradigma)
A természetellenes mátrix-elmélet
Az ezeregyszáz év alatt hadsereggel kiépített gyarmatbirodalom gazdasági
politikáját ideologizálta meg Paul Samuelsen 1970-ben a megbomlott hármas
egységet magyarázó mátrix-elmélettel, amelyben a gazdaság iránymutatását a
dinamikus (változó) elem fölé helyezett, értékközvetítőből értékteremtővé torzított
pénz uralma gyakorolja.
Simon Peresz fejtette ki ezt hírhedt, 2007. október 10-i beszédében: „manapság
gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni…
Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli
gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket,
felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát”.
Nem a szerves egységben élő emberiséget tette meg iránymutatása közvetítőjének,
hanem egy társadalmi csoportot, azt, amelyik alkalmas arra, hogy helytartója
legyen a természetellenes gondolkodási módnak.
Ezzel meghamisította a mátrix valódi felépítését:
Az embertől elvette azt a jogot, hogy önmaga gazdája legyen. Természetes
életterével együtt kiszolgáltatottá tette, és eladható áruként megfosztotta lelki,
szellemi és anyagi értékek teremtésének, őrzésének és használatának jogától.
Az „Ember” helyébe a befektetők nyereséget termelő kínálat-monopóliuma
lépett, az „Élettér” helyébe az a karantén, amelyben a kereslet
manipulációjának elfogadására idomított rabszolgák termelnek és
fogyasztanak.

A változó elemeket nem az emberiség alkotja, amely önmaga igényeinek
kielégítésére lehetőségeket határoz meg az állandó élettér adottságai szerint,
hanem egy, önmagát kiválasztottnak nevező embercsoport tagjai, akik önmaguk
érdekeinek megfelelő termék- és szolgáltatás kínálatot erőszakolnak a
kirekesztettekre.
- 10 -
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Az állandó elemek nem az igényeket kielégíteni képes lehetőségek alapját jelentik,
hanem a kirekesztett emberek és kordába terelt életterük önmaguk elleni
terroreszközeit.
A kínálat-monopólium kialakulása kínálat-diktatúrát hozott létre, amely azt jelenti,
hogy a samuelseni mátrix-rendszer a kínálat által manipulált kereslet elvét
képviseli.
Az a gazdasági irányítási rendszer, amely a világválságot előidézte, szövetségi
államként (föderációként) automatikusan vészhelyzetbe sodorta a
szabadságuktól megfosztott államokat, és az azokban élő embereket.
Mi ezt az Európai Unió tagjaiként szenvedtük, szenvedjük el.

- 11 -

A mátrix-elmélet érvényesülése a Gondoskodó Magyarországon

A természetellenes mátrix-elméletet követő Európai Unió

A föderáció elveszi a tagállamok legfontosabb függetlenségi jogait, ténylegesen
szövetségi államként működik.
Választási rendszere a választók megtévesztésével létrejött, a diktatúra
helytartóságaként működő képviseleti- törvényhozói rendszert alakít ki. A
pártrendszer lényege a megosztottság fenntartása.
A választáson induló pártok a liberális-kapitalista gondolkodási módot
fogalmazzák meg, súlyponteltolódással, támogatóik kívánsága szerinti ígéretlistát
összeállítva, amelyet – természetesen – hatalomgyakorlási helyzetbe kerülve nem
teljesítenek.
Az irányítási feladatokat a föderáció vezető testülete végzi (az EU esetében az
Európai Bizottság), amely döntései kötelező érvényűek a tagállamokra.
A végrehajtás a tagállamok törvényhozó és hatalomgyakorló szervei kezében
van, amelyek a föderáció vezetésének irányítása szerint lebontják a települések,
állampolgárok és szervezetek részére a feladatokat.
A vagyonnövelés a „befektetők” (a bankok és a multinacionális cégek) érdekeinek
kiszolgálása érdekében történik. Ennek megfelelően az államok kiszolgálják az
idegen érdeket képviselő gazdaságot.
Összefoglalva: a föderáció központosított hatalomgyakorlás, amely a
hatalomgyakorlás eszközeinek összevonásával (integrálásával) a felülről leosztott
feladatokon keresztül működik.
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4. A válságot megszüntető gazdasági gondolkodási mód minta (paradigma)
A természetes mátrix-elmélet
A természetes mátrix-elmélet alapját Kmetty Károly 1926-ban megjelent
alkotmányjogi tankönyve tartalmazza: „A Szent Korona testének két része van:
a terület és az ember.”
Ezért mondható, hogy a természetes mátrix-elméletet a Szent Korona Értékrend
jelenti, amelyben az állandó (statikus) elem a terület, amely településekből
felépülő elidegeníthetetlen egység, a változó elem pedig a társadalmi
csoportokból alkotott szerves egységben élő ember.

Lényege, hogy az irányítás-vezetés a mátrix oszlopainak és sorainak
találkozási pontjain keresztül működik.
Minden döntés visszacsatol az illetékes vezetőhöz (a választók érintett
csoportjához).
Amennyiben egy adott helyzetben nem azonos az állandó és változó érdek
szerinti döntés, akkor kell a közös vezetőnek (népakaratnak) beavatkozni.
Ennek egyenes következménye, hogy az elöljáró és képviselő megválasztásától
haláláig terjedő időszakban mindaddig betölti ezt a tisztséget, amíg
- egészségi állapota miatt le nem kell mondania,
- önként le nem mond, vagy
- a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt vissza nem hívják.
A visszahívás következményei a történelem során egyaránt súlyosak, de
különbözőek voltak, tekintettel arra, hogy a képviselői tisztség elvesztésének oka
- 13 -
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a választók (kivetítve: a Haza) elárulása. Hagyományainkban ez így
érvényesült: ha a bíró, vagy a kapitány elvesztíti a bizalmat, leteszik: karddal,
száműzetéssel, vagy szolgává alázással. (Kézai Simon után)
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A természetes mátrix-elméletet követő Gondoskodó Magyarország
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A Gondoskodó Magyarország adja „a mintát az emberi életre” (Németh László).
A Szent Korona Értékrend szerinti természetes mátrix-elmélet
- hatalomgyakorlásának szabályozását „Az államhatalom gyakorlásáról szóló, 1.
főtörvény” tartalmazza (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190.
oldal),
- az elöljárók és képviselők választásának szabályozása a „Nemzetgyűlési
képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők,
valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról
szóló 2. főtörvényben” szerepel (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
191 – 230. oldal).
A Szent Korona Értékrend szerinti Európai Konföderáció természetes mátrixelméletet vagyis a gondolkodási mód minta (paradigma) váltással az Európai
Uniót felváltó Európai Konföderáció Teremtő iránymutatására (Alkotmányára)
épülő Irányelvek (Alaptörvény) leírása „Az Európai Konföderációról szóló
szerződéstervezetben” olvasható
(magyarul: http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 247 – 344. oldal,
angolul: „Treaty Project of the European Confederation” http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 451 – 542. oldal,
németül: „Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes” http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 345 – 450. oldal)
Az Európai Konföderációhoz vezető mintafogadás előkészítésének eszköze az
EU-no-EK-yes” honlap http://eu-no-ek-yes.com/.
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I. Alapértelmezések
A jogrendszer a logika és a jog egységére épül.
1. Logikai rész
Az arisztotelészi hármas kérdésre adott válasz:
a./ Miért?
Magyarország szabadságáért – Szabadság alkotmánya
b./ Mit?
A szabadság feltételeinek biztosításával – Alaptörvény
c./ Hogyan?
- A kettős egységű hatalomgyakorlással – 1. főtörvény
- A néphatalom érvényesítésével – 2. főtörvény
- A nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat folyamatos életben tartásával –
3. főtörvény
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2. Jogi rész
A jelenlegi alkotmányos és jogalkalmazási válság megoldását a Történelmi
Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása jelenti, és erre, mint
alapmintára (paradigmára) épülve kell létrehozni a jogrendszert.
A jog rendszerét rendszerelemek alkotják, amelyek egymással logikai, jogi és
tárgykör szerinti kapcsolatban vannak.
A rendszerszemléletnek megfelelően kell a jogrendszer különböző szintjeit
nevükben is különbözőképpen jelölni.
Az alapminta által meghatározott gondolkodási mód váltás (paradigmaváltás)
néhány következménye:
a./ A törvények (a társadalmi együttélés részletes szabályai) egymással aláfölérendeltségi viszonyban vannak, ezért „főtörvény” és „résztörvény” a
megnevezésük.
b./ A jogszabályok alkotása zárt logikai rendszerben történik, a döntési
helyzet kialakulásától a határozathozatalig.
A közérdekű adatok megismerése és az alapján történő döntési helyzet
felismerés – ennek következtében jogszabályalkotás kezdeményezése
például népszavazás eredményeként – minden ember alapjoga.
c./ Mivel a nemzetközi szerződések a jogrendszer részei, azok hatályba
léptetése, vagy megerősítése a jogszabály-alkotási folyamatnak
megfelelő.
d./ A magyar nyelv használata kizárólagos minden jogszabály esetén.
Amennyiben a jogalkotás folyamatában részt vevők úgy döntenek, a
magyar kifejezés mellett zárójelben az idegen kifejezést is alkalmazni
lehet.
2.1 A Szabadság Alkotmánya a Szent Korona Értékrend logikai rendszerének
alapja, Magyarország és az egyetemes magyarság szabadságát, annak
feltételeit és védelmének eszközeit határozza meg.
2.2 Az Alaptörvény azokat az irányelveket tartalmazza, amelyek
a./ a szabadság lelki-, szellemi- és anyagi feltételeit biztosítják és
b./ meghatározzák azokat az eszközöket, amelyek a szabadság és feltételei
megvédéséhez szükségesek.
2.3 „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény a kettős egységű
hatalomgyakorlást határozza meg.
A „kettős egységű hatalomgyakorlás” is az új alapminta (Szent Korona
értékrend) által kiváltott gondolkodási mód váltás következménye, és azt
- 22 -
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jelenti, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás, vagyis az irányítás és a
végrehajtás egymással örök kapcsolatban álló, ezáltal egymást kiegészítő
egység. (Ez az alapja a Szent Korona Önigazgatási rendszerének, amelynek
gyenge másolata a samuelseni „Mátrix elvű” irányítási rendszer.)
Ebből a gondolkodási mód váltásból ered néhány jellemző következmény:
a./ Az állampolgárság több minőséget jelent:
- a Szent Korona tagjai (államalapító és államalkotó nemzetek) minden
jogot gyakorolnak, és minden kötelezettséget viselnek,
- a Magyarországon vendégjoggal élők és a Magyarországon tartózkodó
idegen állampolgárok nem vehetnek részt az államhatalom
gyakorlásában, ezért nem rendelkeznek a választás és választhatóság
jogával.
b./ Az államhatalom gyakorlásának első számú letéteményese a közvetlen
népakarat, amely az államirányítási és a végrehajtó szervezeteket
választja és azok tevékenységét állandó ellenőrzése alatt tartja, gyakorolja
a bármikor történő beavatkozás jogát abban az esetben, ha az irányítás
vagy a végrehajtás megsérti a Szent Korona értékrendjét.
c./ Az elöljáró (eddigi szóhasználat szerint: közhatalom gyakorló) minden
szinten teljes egyszemélyi felelősséggel tartozik tevékenységéért,
hivatalát kötött megbízatással gyakorolja, vagyis az őt megválasztók
akarata visszahívhatja tisztségéből, és a választók érdekeinek megsértése
hazaárulásnak minősül.
Ennek az a feltétele, hogy a közérdekű adatok megismerési joga
gyakorlásának feltételeit az elöljárók a Szent Korona minden tagja
számára biztosítsák. Amennyiben valamilyen államérdek érvényesítése
azt kívánja, hogy egyes adatokat rövid ideig titkosítani kell, az általa
érintett tárgykörben a jogalkotás a titkosítás idejére felfüggesztődik.
2.4 A „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben
képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról” szóló 2. főtörvény jellemzője, hogy
a./ egy alapválasztás van, amikor a legfőbb elöljáró testületeket és
elöljárókat megválasztják a Szent Korona tagjai,
b./ a választás nem pártrendszerben, hanem a népakarat befolyás nélküli
megnyilvánulásával történik,
c./ a népakarat közvetlen gyakorlása népszavazással és a jogalkotási,
igazgatási és végrehajtási feladatok közvetlen ellenőrzésével, ez alapján
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döntésbefolyásoló beavatkozással történik, ennek megfelelően
népakarat megnyilvánulásának semmilyen korlátja nincs.

a

2.5 A „Magyarország jelképeiről és ünnepekről” szóló 3. főtörvény
a./ kötelezővé teszi Magyarország
elöljáróság részére,

jelképeinek

használatát

minden

b./ lehetővé teszi mindenki számára a Szent Korona jelképeinek használatát,
a nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat erősítése céljából.
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II. A szabályozási rendszer logikai és jogi egysége
A társadalom szerves egységként működését szabályozza a jogrendszer, a
Gondoskodó Magyarország mátrix-rendszeréből eredő alá- fölé- illetve
mellérendelési követelmények szerint:

A Gondoskodó Magyarország jogrendszerének felépítése:
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III. Alkotmány1
1. Az Alkotmányról
Nyilvánvaló, hogy a Teremtő (Alkotó) akaratának (Alkotmányának)
érvényesítése létérdeke az emberiségnek.
A társadalmi együttélés rendszere a Föld egészére vonatkozóan ugyanazon
alapon áll. Ez az alap biztosítja, hogy az Alkotás az Alkotó (Teremtő) szándéka
szerinti célt szolgálva fejlődjön, amit a működést meghatározó Alkotmány foglal
magában.
Ez a cél a különböző közösségek (családok, települések, országok, földrészek)
összehangolt fejlődése a szabadság érvényesülésével, amelyet - a fejlődés
folyamatosságát (atyai eleink hagyományát) a minden teremtményre minden
teremtmény által gyakorolt együvé-tartozás nyitottságával - a szeretet biztosít.
Ennek megfelelően az Alkotmány a közösség (Földrész, állam) és az azon élő
emberek szabadságát jelenti, biztosítva annak tulajdon- és birtokszerzési,
valamint jogi feltételeit, továbbá kötelezővé téve annak megvédését.
A Teremtő (Alkotó) az anyagi világ akarata szerinti uralásának és
formálásának gondolkodási módját (paradigmáját) a Szent Koronával adta
át az embernek.
A különböző nemzetek kultúráinak összehangolt érvényesüléseként természeti és
életfeltétel-biztosítási (ökológiai és ökonómiai) egységet alkotó területen élő
emberek érdekközössége, az állam akkor működik a Teremtő célja szerint, ha
társadalmi kapcsolatrendszerének alapjaként elfogadja és alkalmazza az
Alkotmányt.
Egy-egy államban érvényesülő gondolkodási mód alapját tehát akkor lehet az
állam Alkotmányának tekinteni, ha az az Alkotó céljával való azonosulást fejezi
ki az adott közösség hagyományainak folyamatosságában.
Ugyanígy egy Földrészen érvényesülő gondolkodási módot akkor lehet a Földrész
Alkotmányának tekinteni, ha az az Alkotó céljával való azonosulást fejezi ki az
adott Földrész hagyományainak folyamatosságában.
Ezért minden állam és minden Földrész Alkotmányossága arra a
hagyományra épül, amely az Alkotó céljával azonos, ezért nem történelmi,
1

Szabadság Alkotmánya - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 9 - 17. oldal
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hanem gondolkodási mód (paradigma) szerinti folyamatosságot jelent az
Alkotmány jogfolytonossága.
Az a tény, hogy a Teremtő (Alkotó) célját a magyarság őrizte meg a Szent
Korona örökségében, azt jelenti, hogy az Istenszülő feladatából részesültünk
azzal, hogy a Szent Korona Értékrenddel megteremtett állammal mintát
adjuk az emberiségnek az emberi életre. (Magyar Küldetés).
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2. Az Alkotmány logikai és jogi iránymutatása
A Gondoskodó Magyarország társadalmi együttműködésének általános
iránymutatását a Szabadság Alkotmánya tartalmazza
2.1 A Szabadság Alkotmányának logikai iránymutatása
Az állam és az ember örök és elidegeníthetetlen szabadságát, annak
feltételeit, valamint a szabadság és a szabadság feltételeinek védelmét
határozza meg:
(A Szabadság Alkotmányának rövid változata)
1. §
(1) Magyarország örökké szabad.
2. §
(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és
ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem
korlátozható.
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén
élnek
3. §
(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent
Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona
másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.
(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. §
(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
5. §
(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent
Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és
ellenállni.
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(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./ az állam szabadságának,
b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő
szabadságának,
c./ a birtoklás szabályának,
d./ a vendégjog szabályainak,
e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok
megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.
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2.2 A Szabadság Alkotmányának
meghatározó) iránymutatása

jogi

(a

jogrendszer

szerkezetét

6. §
Alaptörvény
(1) Magyarország Szabadság Alkotmányának egy
vonatkozó irányelveit határozza meg az Alaptörvény.

történelmi

időszakra

(2) Alaptörvény alkotási alapelvek
a./ Lelki-, szellemi- és anyagi esélyegyenlőség biztosítása a Szent Korona
minden tagja számára.
b./ Jogok és kötelezettségek összhangja.
c./ A Krisztust követő istenhívő értékrend szerinti életértékelés (a lélek az
irányító, a szellem a közvetítő és az anyag a végrehajtó).
d./ Az önkormányzatiság és ebből eredően a népuralom és a sorsközösség
vállalás érvényesítése.
e./ A szerves egységként működő, Gondoskodó Magyarország létrehozása,
működtetése és védelme.
Ez utóbbin belül kiemelt védelem illeti meg
- a bölcseleti (filozófiai) alapot - kiemelten az ember szabad akarata
érvényesülésének védelme az annak esélyegyenlőség-elemeit
veszélyeztető eszközökkel - pl. nevelés helyett alkalmazott, lelki
traumát okozó lélek- és agymosás, vagy - az életfeltételeket csökkentő
tevékenységekkel - az egészségügyi ellátás üzletté alakítása, a
közbiztonság kriminális állapotra züllesztése, a következő generációk
életét veszélyeztető természetrombolás;
- politikai alapot - kiemelten az önkormányzatiságon alapuló népuralom
(demokrácia) és sorsközösség vállalás (szolidaritás) alapértékeinek
védelme a választók félrevezetésével megvalósuló, az igazságot
annak egy részével helyettesítő demagógiával és megalapozatlan
ígéretekkel szemben;
- gazdasági alapot - kiemelten: az ország termelőeszközei tulajdon- és
birtokjogának védelme bármilyen önkényuralmi (diktatórikus)
megszerzési kísérlettel - pl. az ország „magánosítás” (privatizáció)
néven történő kirablásával - szemben; a pénz értékközvetítő szerepétől
eltérő működtetésének tiltása; a magyar termékek, termények és
szolgáltatások
hátrányos
megkülönböztetésének
(negatív
diszkriminációjának) büntetése; a jogszabályok hibás értelmezésével
és megvesztegetéssel (korrupcióval) törvénytelen (illegális) gazdasági
tevékenységek létrejöttének, a meglévők működésének tilalma.
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(3) Az Első Alaptörvényt Magyarország Szabadság Alkotmányának hatályba
léptetése napján, az után lépteti hatályba az Első (Alkotmányozó)
Nemzetgyűlés.
(4) Az Alaptörvényt Nemzetgyűlés módosíthatja.
7. §
Alaptörvény szintű főtörvények
(1) Az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés lépteti hatályba az alábbi, Alaptörvény
szintű főtörvényeket:
a./ „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényt2,
b./ „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben
képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról szóló” 2. főtörvényt3,
c./ „Magyarország jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvényt 4.
(2) Az Alaptörvény szintű főtörvényeket csak Nemzetgyűlés módosíthatja.
8. §
Egyéb jogszabályok
Az Alaptörvény irányelvei alapján az Alaptörvényben meghatározott, az
államhatalmat „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény szerint
gyakorló személyek és szervezetek jogosultak jogszabályokat alkotni, módosítani
és hatályán kívül helyezni.

2

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. oldal
3

Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 191 – 230. oldal
4

„Magyarország jelképeiről és ünnepeiről” szóló 3. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 231 – 242. oldal
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IV. Alaptörvény5
1. Az Alaptörvény helye a jogrendszerben
Az Alaptörvény az Alkotmányon alapulva, a jelen történelmi korszakra
vonatkozó irányelvekkel megadja a keretet a diktatúrától megszabadult ország
és a Szent Korona minden tagja számára ahhoz, hogy a krisztusi béke és szeretet
alapján, a szerves egységként működő társadalomban élésre, a Szabadság
Alkotmánya 6. §-ában meghatározott iránymutatás szerint.

5

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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2. Az Alaptörvény logikai és jogi (a jogrendszer szerkezetét meghatározó)
irányelvei
2.1 Az Alaptörvény logikai irányelvei
Az Alaptörvény a mindenkori történelmi időszakra határozza meg a Szabadság
Alkotmánya iránymutatásainak figyelembe vételével azokat az irányelveket,
amelyek biztosítják, hogy a társadalom a Szent Korona Értékrend szerint
szerves egységben éljen.
Az Alaptörvény a Szabadság Alkotmánya szerkezetét követi logikai
felépítésében:
ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. §-ának
irányelvei
A. fejezet Általános rendelkezések
I. szakasz Alapvető rendelkezések
II. szakasz A hatalomgyakorlás
III. szakasz Magyarország szerves egységben él a világ államaival és
nemzeteivel
MÁSODIK RÉSZ A Szent Korona tagok szabadsága - A Szabadság
Alkotmánya 2. §-ának irányelvei
A. fejezet A Szent Korona tagok szabadságjogai
I. szakasz Alapvető emberi jogok
1. alszakasz Általános rendelkezések
2. alszakasz Az életfeltételekhez való jog
II. szakasz A kötelezettségek teljesítésének arányában megillető jogok
III. szakasz Az igazságszolgáltatáshoz való jog
B. fejezet A Szent Korona tagjai szabadságának feltételei
I. szakasz Általános rendelkezések
II. szakasz A Szent Korona alkotóelemei
1. alszakasz Település
2. alszakasz Társadalmi csoportok a magyar társadalomban
HARMADIK RÉSZ A szabadság feltételei – A Szabadság Alkotmánya III.
fejezetének irányelvei
A. fejezet Általános rendelkezések
I. szakasz Átfogó szabályozás
II. szakasz A jogok és kötelezettségek összhangja
III. szakasz Tulajdon
IV. szakasz Birtok
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B. fejezet Minden birtoklás gyökere a Szent Korona – A Szabadság
Alkotmánya 3. §-ának irányelvei
I. szakasz Gazdaság
II. szakasz A gazdaság fő részei
1. alszakasz Mezőgazdaság és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar
2. alszakasz Ipar
3. alszakasz Szolgáltatás
4. alszakasz Idegenforgalom
5. alszakasz Kereskedelem
6. alszakasz Szállítás
C. fejezet Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja – Szabadság
Alkotmányának 4. §-ának irányelvei
I. szakasz Általános rendelkezések
II. szakasz Az államháztartás
1. alszakasz Általános rendelkezések
2. alszakasz A pénzrendszer
3. alszakasz A Magyar Nemzeti Bank
NEGYEDIK RÉSZ A szabadság védelme - A Szabadság Alkotmánya 5. §-ának
irányelvei
I.
II.
III.
IV.
V.

szakasz Általános rendelkezések
szakasz Magyarország belbiztonsága
szakasz Honvédelem
szakasz A nemzetbiztonsági szolgálatok
szakasz Rendkívüli helyzetek
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2.2 Az Alaptörvény jogi (a jogrendszer szerkezetét meghatározó) irányelvei
Az állam Szent Korona Értékrend szerinti mátrixnak megfelelően a területén
élő emberek érdek- és értékvédő szervezete, így a társadalmi együttélés
szabályozása az állam szabadságjogához tartozik, ezért a Szabadság
Alkotmányának 1. §-ban meghatározott iránymutatás alapján kidolgozott
gyakorlati irányelvnek az állam szabadságát kell biztosítania.
Ilyenek a jogalkotásra vonatkozó szabályok, amelyeket az Alaptörvény
szerkezetében részletesen szerepelnek.
ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. §-ának
irányelvei
B. fejezet Jogalkotás
I. szakasz Általános rendelkezések
II. szakasz A jogrendszer felépítése
9. §
(1) A jogrendszer a társadalmi együttélés szabályainak jogi megfogalmazása,
feltételeinek meghatározása.
A jogrendszer egymással alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyban álló
jogszabályokból álló rendszer.
(2) A jogszabályok alá- fölérendeltségi rendszere:
a./ Az Alkotmány
b./ Az Alaptörvény
c./ Törvények
Törvénytípusok
rendszerében:

a

jogrendszer

alá-fölérendeltségi

(hierarchikus)

- Alaptörvény szintű főtörvény
- Főtörvény
- Résztörvény
d./
e./
f./
g./
h./
i./

Törvény végrehajtási utasítása
Kormányrendelet
Miniszteri rendelet
Önkormányzati rendelet
Országvédelmi terv, és rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet
Nemzetközi szerződés

(3) A jogrendszer felépítésének áttekintő tábláját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az „Átmenetről” szóló jogszabályok
Az átmeneti jogszabályok tárgyköreit az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés
határozza meg.
- 35 -

A Gondoskodó Magyarország szabályrendszere (jogrendszere)

III. szakasz A jogszabályalkotás folyamata
10. §
Általános rendelkezések
(1) A jogszabályalkotás
megfogalmazása.

a

társadalmi

együttélés

szabályainak

jogi

(2) A jogszabályalkotás folyamatát egy döntési helyzet indítja el.
(3) A jogszabályalkotás
a./ hatályban lévő jogszabály módosítását,
b./ hatályban lévő jogszabály hatálytalanítását,
c./ új jogszabály alkotását
jelenti.
(4) A jogszabályalkotás folyamatának részei:
a./
b./
c./
d./
e./
f./

Jogszabályalkotás kezdeményezése,
Jogszabály tervezet elkészítése és előterjesztése
Jogszabály elfogadása
Jogszabály elfogadás ellenőrzése
Jogszabály hatályba léptetése
Jogszabály kihirdetése

(5) A jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg
hátrányosabb kötelezettséget, és nem nyilváníthat magatartást jogellenessé.
(6) Az (5) bekezdés nem vonatkozik a 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a
9. § (4) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezésekre.
(7) Az Alaptörvény és az Alaptörvény szintű főtörvény az Alkotmánnyal,
Alaptörvény az Alaptörvény szintű főtörvénnyel, más jogszabály az
Alaptörvénnyel és az Alaptörvény szintű főtörvénnyel, rendelet a törvénnyel,
miniszteri rendelet a kormányrendelettel, önkormányzati rendelet a
kormányrendelettel és a miniszteri rendelettel nem lehet ellentétes.
(8) A jogszabályt a kellő felkészülési időt biztosítva kell hatályba léptetni.
(9) A jogszabályalkotásra, a jogszabályokra, az állami irányítás egyéb jogi
eszközeire, a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre
vonatkozó részletes szabályokat „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
állapítja meg.
(10) A jogszabályalkotás folyamatának áttekintő tábláját a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
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11. §
Döntési helyzet
(1) Döntési helyzet alakul ki, ha a jogrendszer egésze, illetve egy vagy több
tárgykör jogszabálya vagy jogszabályai nem elégítik ki a társadalmi
együttélés érvényesülésének feltételeit.
(2) A döntési helyzet a jogrendszer egészét érinti, ha a jogrendszernek nincs
hatályos alapja (Alkotmánya) a jogrendszer működése alkotmányellenes.
Ebben az esetben átfogó jogalkotási folyamatra van szükség, amelyben a
döntési helyzetet eredményező jogrendszer egészét hatályon kívül kell
helyezni, hatályba kell léptetni a Szabadság Alkotmányát, el kell készíteni az
Első Alaptörvényt, az Alaptörvény típusú főtörvényeket és ezekre épülve kell
a jogrendszer alacsonyabb szintű részeit.
Annak elkerülésére, hogy Magyarország törvényen kívüli (ex lex) helyzetbe
kerüljön, átmeneti rendelkezéseket kell életbe léptetni.
(3) A döntési helyzet egy vagy több tárgykört (de nem a jogrendszer egészét)
érinti, ha a társadalmi együttélés feltételei az érintett tárgykörben vagy
tárgykörökben megváltoznak.
Ebben az esetben a tárgykörre (tárgykörökre) vonatkozóan kell lefolytatni a
jogszabályalkotás eljárását.
IV. szakasz Az Alkotmány
V. szakasz Az Alaptörvény
VI. szakasz A törvények
ÖTÖDIK RÉSZ Záró rendelkezések
Általános rendelkezések
Átmeneti rendelkezések
Hatályukat vesztő jogszabályok
Az Alaptörvény végrehajtása

Az Alaptörvény mellékletei:
1. sz. melléklet

A jogrendszer felépítése (ld. II. A szabályozási rendszer logikai
és jogi egysége – 25. oldal)
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2. sz. melléklet

Jogszabályalkotás folyamatának áttekintő táblája
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V. Alaptörvény szintű főtörvények
Az Alkotmány határozza meg az alaptörvény szintű főtörvényeket, az Alaptörvény
pedig annak a döntési folyamatnak a sarkalatos pontjait, amelyek azokhoz
kötődnek.
Magyarország Alaptörvénye6
22. §
Alaptörvény szintű főtörvények
(1) Alaptörvény szintű főtörvény címét, tárgykörét és célját az Alkotmány határozza
meg.
(2) Alaptörvény szintű főtörvények:
a./ „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény,
b./ „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben
képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról szóló” 2. főtörvény,
c./ az „Állami jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvény.
(3) A döntési helyzetet a főtörvény tárgykörébe tartozó társadalmi együttélés
feltételeinek változása jelenti.
(4) A döntés-előkészítést a Szent Korona Szolgálatot az Alkotmány értelmezésével
teljesítő személyek irányelvekre tett javaslata alapján társadalmi közmegegyezés
adja népi kezdeményezésként.
(5) A hatályba léptetést Magyarország elnöke végzi.

1. Hatalomgyakorlási főtörvény7
„A Gondoskodó Magyarország hatalomgyakorlási rendszere” c. rész foglalkozik a
főtörvénnyel részletesen.

6

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal

7

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. oldal
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2. Választási főtörvény8
„A Gondoskodó Magyarország választási rendszere” c. rész foglalkozik a
főtörvénnyel részletesen.
3. Jelkép és ünnep törvény9
A „Magyarország jelképeiről és ünnepekről” szóló 3. főtörvény
a./ kötelezővé teszi Magyarország jelképeinek használatát minden elöljáróság
részére,
b./ lehetővé teszi mindenki számára a Szent Korona jelképeinek használatát,
a nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat erősítése céljából.
A főtörvény szerkezete (és néhány jellemző szakasz):
I. szakasz Általános rendelkezés
II. szakasz Magyarország himnusza
III. szakasz Magyarország nemzeti ünnepei
3. §
(1) Istenszülő ünnepe, Újév - január 1-e,
(2) Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléke - március 15-e,
(3) Húsvét vasárnap és hétfő - A tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte
utáni első vasárnap és azt követő hétfő
(4) Pünkösd vasárnap és hétfő - Pünkösdvasárnap mindig május 10-e és június 13-a
közé esik, a húsvét utáni 50. napra.
(5) A 907-es Pozsonyi csata emléke - július 4-e,
(6) Nagyboldogasszony napja,- augusztus 15-e,
(7) A kenyér ünnepe, Szent István király emléke - augusztus 20-a,
(8) Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléke - október 23-a,
(9) Karácsony – december 25-26.
IV. szakasz Magyarország jelképei

8

Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 191 – 230. oldal
9

„Magyarország jelképeiről és ünnepeiről” szóló 3. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 231 – 242. oldal
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4. §
(1) Magyarország címerének alapja ezüstszínű kör, melyet Boldogasszony
csillagkoszorúja övezi, amely 12 aranyszínű, nyolcágú csillagból áll. Az ezüst kör
közepén a Szent Korona nyugszik.
(2) A Magyarország zászlajának alapját az Árpád sávos ősi zászló képezi, amely
felülről lefelé egymást követő négy vörös és négy ezüst, egyenlő szélességű
sávból áll, oly módon, hogy a felső sáv vörös színű. Az alap közepében egy ezüst
kör helyezkedik el, felülről az első ezüst sáv közepétől alulról az első vörös sáv
közepéig terjedően. Az ezüst kört Boldogasszony csillagkoszorúja övezi, amely 12
aranyszínű, nyolcágú csillagból áll. Az ezüst kör közepén a Szent Korona
nyugszik.
V. szakasz A jelképek használata
Címer
A zászló és a lobogó
Magyarország Szabadság Alkotmányának rövidített szövege
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

szakasz A Magyarországra utaló elnevezés használata
szakasz Nemzeti jelképek használata nemzetközi rendezvényeken
szakasz Egyéb rendelkezések
szakasz Átmeneti rendelkezések
szakasz Hatálybalépés
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VI. Főtörvények
Az Alaptörvény10 határozza meg a főtörvényeket, valamint annak a döntési
folyamatnak a sarkalatos pontjait, amelyek a főtörvényekhez kötődnek.
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények
(1) A döntési helyzetet az Alkotmányozó Nemzetgyűlés főtörvényt érintő Alaptörvény
változtatása jelenti.
(2) A döntéselőkészítést „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szabályozza.
(3) A döntés helye az Országgyűlés.
(4) A hatályba léptetést a Magyarország miniszterelnöke végzi.
(5) A főtörvények:
a./ „Az emberi alapjogokról és kötelezettségekről” szóló főtörvény
A legalapvetőbb jogszabály az Alkotmány után.
Célja: A Szent Korona egyes tagjai jogainak és kötelezettségeinek egymással
összefüggő
meghatározása,
amelyek
küldetésének
megismerésével és teljesítésével, valamint azokkal a társadalmi csoportokkal
kapcsolatosak, amelyeknek tagja.
Résztörvényei különösen a szabadság jogát és korlátozásának tárgykörérét
szabályozzák.
b./ „A családról” szóló főtörvény
A legszentebb emberi közösséggel kapcsolatos jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: A családi funkciók (családi egység védelem, magzatvédelem,
gyermekvédelem, anyavédelem és szülővédelem) feltételeinek, mint jogoknak
és végrehajtásuknak, mint kötelezettségeknek a meghatározása.
Résztörvényei az egyes korcsoportokra vonatkozóan tartalmazzák a
kötelezettség és jog egységét meghatározó szabályokat, különösen a
következő tárgykörökben: a családszerkezet fenntartásához szükséges
feltételek; a család joga és kötelezettsége; a házasságon belüli jogok és
kötelezettségek és a gyermek jogai és kötelezettségei.
c./ „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
Az állam, mint társadalmi csoport működésének jogi eszközeit tartalmazza.
Célja: Az államvezetés szervezetét, az állam és a Szent Korona tagjai,
valamint az állam és a társadalmi csoportok kapcsolataiban az állam jogait és
kötelezettségeit meghatározó szabályok. Ennek a törvénynek a feladata
szabályozni az állam által a Szent Korona tagjai vagy a társadalmi csoportok
hátrányára tett, jogszerűtlen intézkedéseivel kapcsolatos jóvátétel és a Szent
Korona tagjait, vagy társadalmi csoportokat ért vagyonvesztéssel kapcsolatos
10

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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kártérítés eseteit is.
Résztörvényei tartalmazzák az államvezetési feladatok egyedi szabályait az
Alaptörvényben
meghatározottak
szerint,
különösen
a
következő
tárgykörökben: adatvédelmi jog; állampolgársági jog; anyanyelv hivatalos
eljárásban történő használatáról szóló jog; bírósági eljárásban való érintettségi
jog; bírósági meghallgatás joga; egyesülési és gyülekezési jog; idegen
állampolgárok
magyarországi
tartózkodásának
joga;
jogképesség;
jogegyenlőség; kérelmezési és panaszjog; kisebbségi jog; köztisztviselők,
közalkalmazottak jogállása; közüzemi szolgáltatásokhoz való jog; külföldön
tartózkodó magyar állampolgárok jogvédelme; különleges egészségügyi
gondoskodás joga; lakáshoz való jog; Magyarország elhagyásának tilalma;
menedékjog; menekültügyi eljárás; nemzeti vagyon növelésének joga; öröklési
jog; személyhez fűződő jogok; tevékenységek végzéséhez kapcsolódó jogok
és
kötelezettségek;
titoktartás;
tulajdonés
birtoklás
joga;
a
véleménynyilvánítással és a sajtó szabadságával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek; vendégjog.
d/ „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény
Az egyes települések és társadalmi csoportok működésével, egymáshoz
fűződő kapcsolataival és az azokat alkotó emberek viszonyával összefüggő
jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: Meghatározza az egyes települések és társadalmi csoportok
értékprioritásban elfoglalt helyét és ezen keresztül a Világmindenség
fejlődésében meghatározott feladatait és azok feltételeit, valamint az egyes
települések és társadalmi csoportok jogainak és kötelezettségeinek
összefüggéseit és egymáshoz való kapcsolataira vonatkozó szabályokat,
valamint a települések, társadalmi csoportok és az azokat alkotó személyek
viszonyát.
Résztörvényei
az
egyes
társadalmi
csoportokkal
kapcsolatos
szabályozásokat tartalmazzák, különösen Magyarország településeire
(Budapest kerületeire) és a társadalmi csoportokra vonatkozó önkormányzati
feladatokat és azok feltételeit.
e./ „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény
A lelki- és szellemi esélyegyenlőség biztosításával, valamint a nemzeti vagyon
lelki- és szellemi részének kezelésével összefüggő jogi eszközöket
tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjainak küldetésük megismerése és az arra történő
felkészülésük során gyakorolt jogait és teljesítendő kötelezettségeit, azok
feltételeit, valamint a nemzeti vagyon lelki és szellemi részének gyarapításával
és megőrzésével kapcsolatos feltételeket szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
anyanyelvű oktatáshoz való jog; család joga és kötelezettsége;
egészségkárosító
és
egészségveszélyeztető
tevékenység,
termék,
szolgáltatás tilalma; egészségmegőrzés; gyermek jogai és kötelezettségei;
hitvallás gyakorlása; művészetek és a kultúra műveléséhez való jogok és
kötelezettségek; nemzeti kultúra ápolásához való jogok és kötelezettségek;
nemzeti múlt megismeréséhez való jogok és kötelezettségek; nyelv
megőrzéséhez és műveléséhez való jogok és kötelezettségek; oktatási
törvény; testedzéshez való jog; tudományos kutatás és alkalmazás.
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f./ „Az egészségről” szóló főtörvény
Az egészség megőrzésének, védelmének és visszaállításának jogi eszközeit
tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjait, társadalmi csoportokat (benne az államot)
megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket tartalmazza, amelyek a Szent
Korona tagok lelki- és testi harmóniájának a biztosítását szolgálják.
Résztörvényei
különösen
a következő
tárgykörök
szabályozását
tartalmazzák: egészségmegőrzés; egészségügyi ellátó intézmények;
egészségügyi
gondoskodó
intézmények;
különleges
egészségügyi
gondoskodás; nemi másság.
g./ „A gazdaságról” szóló főtörvény
Az anyagi esélyegyenlőség érvényesülésének biztosításával, valamint a
nemzeti vagyon anyagi részének felhasználásával összefüggő jogi eszközöket
tartalmazza.
Célja: A nemzeti vagyon anyagi részével, vagyis a termelő- és szolgáltató
tevékenységgel kapcsolatos gazdaságszervezési- és pénzügyi szabályozás.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: anyagi
jellegű igények és lehetőségek összhangja; egészségkárosító veszélyeztető
tevékenység, termék, szolgáltatás; idegenforgalom; ipar; kereskedelem;
mezőgazdaság és élelmiszeripar; nemzeti önellátó rendszer; szabad
gazdasági versenyben működő vállalkozások joga és a gazdasági verseny
szabadsága; szállítás; szolgáltatás; tulajdon- és birtoklás joga.
h./ „A természetkapcsolatról” szóló főtörvény
A Szent Korona tagja, a társadalmi csoportok és környezetük közötti
kölcsönhatással összefüggő jogi eszközök.
Célja: Az embert élő- és élettelen természeti környezetével szemben megillető
jogait és teljesítendő kötelezettségeit, valamint természetes környezetével
való szerves kapcsolatát szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
természetes és az épített környezet megóvása; környezeti károk megelőzése.
i./ „A büntetésről” szóló főtörvény
A Szent Korona tagok, a társadalmi csoportok és az állam szerves
egységének védelmét szolgáló jogi eszközök.
- Az anyagi törvények meghatározzák az egyes kötelezettségekkel
szembeni magatartások jellemzőit és a Világmindenség fejlődésével
összefüggő súlyát, ennek megfelelően a társadalmi együttélés szabályai
megsértésének következményeként közvetítik a társadalom büntetésének
jellegét és mértékét meghatározó ítéletet.
Az
ország
kifosztói
felelősségre
vonásának
az
Alkotmány
jogfolytonosságának visszaállításával hatályát vesztett jogrendszerben
nincs alapja.
Minden olyan (bűn)cselekménnyel kapcsolatos felelősségre vonásnak
lehetővé kell válnia, minden erkölcsi és anyagi vonzatával, amelyet a
társadalmi együttélés szabályai megsértésével a magyar nemzet ellen, a
szocialista-kommunizmus, a liberális-kapitalizmus helytartói, vagy bárki más
javára követtek el.
Szigorúan kell büntetni a gazdasági bűncselekményeket, de legalább
ennyire az ember lelke-, szelleme-, teste- és javai ellen tevékenységeket.
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Ide kell érteni például a globalista diktatúra gyarmatosító törekvései
érdekében történő és a médián keresztül megvalósított lélek- és
agymosást, a gyermekek (elsősorban egyéniségüket és nemzeti
önazonosság-tudatukat csorbító) félrenevelését, valamint a vallási-,
nemzetiségi-,
vagy
gazdasági
okból
elkövetett
élet
elleni
bűncselekményeket.
- Az eljárásjogi törvények a bűncselekmény felderítésének, bizonyításának,
valamint az anyagi törvények által meghatározott büntetések
végrehajtásának eszközeit és módját szabályozzák.
Az Alkotmány jogfolytonosságának visszaállításával hatályukat vesztő
eljárásjogi jogszabályok a személyhez fűződő jogok védelmét fölé helyezik
a társadalom önvédelmi érdekeinek. Ennek egyértelmű oka a globalista
diktatúra kiszolgálóinak védelme abban az esetben, ha a nekik biztosított
kiválasztotti jognál is többet vindikálnak maguknak.
- A büntetés-végrehajtás alapelve az, hogy az elítéltek nem eltartottak. Az,
aki kívül helyezte magát a társadalmon, mert megszegte a társadalmi
együttélés szabályait, mindössze az emberi élethez fűződő jogát őrizte
meg, következésképpen a büntetés-végrehajtó intézetben köteles legalább
akkora értékű munkát végezni, amely a fogvatartás és az élelmezés
költségeit fedezi.
j./ „A külkapcsolatokról” szóló főtörvény
Magyarországnak a többi országgal fennálló általános, politikai és gazdasági
kapcsolatait határozza meg.
Célja: az 5. § érvényesítése a 31. § szerint, az egyenelvűség alapján.
Résztörvényként a kapcsolatokat meghatározó nemzetközi szerződések
megkötését a külügyminiszter javasolja a Kormánynak.
k./ „A nemzetvédelemről” szóló főtörvény
Magyarország belső rendjének, valamint politikai, társadalmi, gazdasági,
területi és hadászati függetlenségének megvédéséhez szükséges eszközöket
és szervezeteket határozza meg.
Célja: a Szent Korona értékrend védelme, a Szabadság Alkotmányának 5. §-a
szerint.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: élet, testi
épség, vagyonbiztonság megteremtésének feltételei; bűnüldözés és bűn
megelőzés; a Hon védelme; nemzetbiztonsági szolgálatok; rendkívüli
helyzetek.
l./ „Az államháztartásról” szóló főtörvény
A nemzeti vagyon növekedését és annak felhasználását határozza meg.
Célja: az igények és lehetőségek összhangjának biztosításához szükséges
pénzügyi eszközök szabályozása.
Résztörvényei különösen a pénzgazdálkodás, a fejlesztés, a közös kiadás és
az életfeltétel biztosítás tárgyköreit szabályozzák.
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I. Alapértelmezések
„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény11 a kettős egységű
hatalomgyakorlást határozza meg.
A „kettős egységű hatalomgyakorlás” is az új alapminta (Szent Korona értékrend)
által kiváltott gondolkodási mód váltás következménye, és azt jelenti, hogy a
jogalkotás és a jogalkalmazás, vagyis az irányítás és a végrehajtás egymással
örök kapcsolatban álló, ezáltal egymást kiegészítő egység. (Ez az alapja a Szent
Korona Önigazgatási rendszerének, amelynek gyenge másolata a samuelseni
„Mátrix elvű” irányítási rendszer.)
Ebből a gondolkodási mód váltásból ered néhány jellemző következmény:
a./ Az állampolgárság több minőséget jelent:
- a Szent Korona tagjai (államalapító és államalkotó nemzetek) minden
jogot gyakorolnak, és minden kötelezettséget viselnek,
- a Magyarországon vendégjoggal élők és a Magyarországon tartózkodó
idegen állampolgárok nem vehetnek részt az államhatalom gyakorlásában,
ezért nem rendelkeznek a választás és választhatóság jogával.
b./ Az államhatalom gyakorlásának első számú letéteményese a közvetlen
népakarat, amely az államirányítási és a végrehajtó szervezeteket választja és
azok tevékenységét állandó ellenőrzése alatt tartja, gyakorolja a bármikor
történő beavatkozás jogát abban az esetben, ha az irányítás vagy a végrehajtás
megsérti a Szent Korona értékrendjét.
c./ Az elöljáró (eddigi szóhasználat szerint: közhatalom gyakorló)
- minden szinten teljes egyszemélyi felelősséggel tartozik tevékenységéért,
- hivatalát kötött megbízatással gyakorolja, vagyis az őt megválasztók
akarata visszahívhatja tisztségéből, és
- a választók érdekeinek megsértése hazaárulásnak minősül.
Ennek az a feltétele, hogy a közérdekű adatok megismerési joga
gyakorlásának feltételeit az elöljárók a Szent Korona minden tagja
számára biztosítsák. Amennyiben valamilyen államérdek érvényesítése azt
kívánja, hogy egyes adatokat rövid ideig titkosítani kell, az általa érintett
tárgykörben a jogalkotás a titkosítás idejére felfüggesztődik.

11

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. oldal
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A Szent Korona Értékrend mátrixa
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II. A hatalom gyakorlására jogosultak
A Szabadság Alkotmánya12 2. §-a határozza meg a hatalomgyakorlás
jogosultjait:
(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és
ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén
élnek.
(3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának
helyet talált a Szent Korona Országának területén.
(4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él,
teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.
(5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról”
szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona
tagságától.
(6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának
politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és
alkalmazásában,
c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának
birtokosa.

A hatalomgyakorlási jog tartalmát a Szabadság Alkotmányának 3. §-a
határozza meg:
(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent
Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona
másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.
(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

12

Szabadság Alkotmánya - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 9 - 17. oldal
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1. Az államalapító nemzet
Az államalapító nemzet fogalmát – Kmety Károly gondolatából kiindulva – a
Szabadság Alkotmányának13 2. §-a
2. §
(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és
ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén
élnek

és az Alaptörvény14 94. §-a határozza meg.
(1) Magyarország felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, segíti
jogaik és törvényes érdekeik védelmét, anyanyelvük, nemzeti kultúrájuk, vallásuk,
valamint Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását, ezek megvalósítása a
nemzetközi kapcsolatokban az állam alapvető kötelezettsége.
(2) A magyarság anyaországi, valamint politikai okból menekült (emigrált) Felsőházi
képviselettel rendelkező részei:
a./ Magyarországi magyar
b./ Felvidéki magyar
c./ Kárpátaljai magyar
d./ Székelyföldi, erdélyi magyar
e./ Délvidéki magyar
f./ Őrvidéki magyar
g./ Kárpát-medencén kívül élő magyar
(3) A magyar állampolgárok között nem lehet különbséget tenni az állampolgárság
keletkezésének jogcíme alapján, és - ha „Az állam vezetéséről”, vagy „A
büntetésről” szóló főtörvény másképpen nem rendelkezik - aszerint, hogy a
magyar mellett van-e más állampolgárságuk.
(4) Kettős vagy többes állampolgárságú
a./ Szent Korona tag csak akkor rendelkezik köztisztségviselői (közte választási
és választhatósági) jogával, ha
- politikai okból hagyta el Magyarországot (emigrált) és
- a többi állampolgárság szerinti fennálló választási és választhatósági
jogáról lemond;
b./ a Magyarországon vendégjoggal élő személy, továbbá a Magyarországon „Az
13

Szabadság Alkotmánya - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 9 - 17. oldal

14

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgár akkor
sem gyakorolhatja köztisztség-viselői (közte választási és választhatósági)
jogát, ha a többi állampolgárság szerinti fennálló köztisztség-viselői jogáról
lemond.
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2. Az államalkotó nemzetek
Az államalakotó nemzet fogalmát – Kmety Károly gondolatából kiindulva – a
Szabadság Alkotmányának 4. §-a, valamint
4. §
A Szent Korona államalkotó nemzetei
(1) Az Alkotmány 2. § (3) bekezdés alapján azoknak a nemzetiségeknek a tagjai
Magyarország államalkotó nemzetei, amelyek
a./ kultúrájuknak helyet keresve telepedtek meg a Szent Korona Országának
területén, a Kárpát medencében (öshonos nemzetek), vagy
b./ a magyarsággal rokon népek, és
c./ vállalják a Szent Korona Értékrendjét, és
d./ a Krisztust követő hitet vallják, valamint
e./ társadalmi csoportként vállalják, hogy államalkotó nemzetet alkotnak.
(2) Azok a nemzetek, amelyek a Szabadság Alkotmányának hatályba léptetésekor az
(1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelnek:
a./ bolgárok,
b./ cigányok/romák,
c./ görögök,
d./ horvátok,
e./ lengyelek,
f./ németek,
g./ örmények,
h./ románok,
i./ ruszinok,
j./ szerbek,
k./ szlovákok,
l./ szlovének,
m./ ukránok.

az Alaptörvény 96. §-a határozza meg.
96. §
Államalkotó nemzetiségek
(1) Magyarországon az államalkotó kisebbségi nemzetiséghez tartozó személyek
(mint a Szent Korona testének személyi része) önkormányzatuk által
létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül
érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek
részt az államhatalom gyakorlásában.
(2) A szerves egységként működő Magyarország a nemzeti önazonosság-tudat
alapján áll, hiszen ez adja azt a biztonságot, ami minden ember számára a lélek, a
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szellem és a test összhangjához nélkülözhetetlen.
Az államalkotó nemzetek Szent Korona tagjainak – anyaországukkal kötött
viszonossági nemzetközi szerződés alapján - joga személyileg az egyenlőség,
közösségi szinten pedig Társadalmi csoportként az önkormányzatiság
(autonómia), vagyis az önkormányzaton keresztül gyakorolt önrendelkezés, ami
települési-, vagy területi formában nyilvánul meg.
(3) Felsőházi képviselettel rendelkező államalkotó nemzetiségek:
a./ a Szent Korona területén önhonos nemzetek
- cigányok/romák
- horvátok
- lengyelek
- németek
- románok
- ruszinok
- szerbek
- szlovákok
- szlovének
- ukránok
b./ a magyarsággal rokon népek
- bolgárok
- görögök
- örmények
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III. A kettős hatalomgyakorlás

1. A hatalomgyakorlás irányítás – vezetés mátrixa

Társadalmi csoportok önkormányzatai
Alsóház
Felsőház
Külügyminisztérium
Igazságügyi minisztérium
Természetkapcsolatok
minisztériuma
Egészségügyi minisztérium
Vallás- és művelődésügyi
minisztérium
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Gazdasági minisztérium
Nemzetvédelmi minisztérium
Családjogi minisztérium
Települések és társadalmi
csoportok minisztériuma
Emberi alapjogok és
kötelezettségek minisztériuma
Államvezetési munisztérium
Államelnök
Nemzeti Tanács
Bíróság
Ügyészség
Állami Számvevőszék
Számvevőszék
Magyar Nemzeti Bank
Települési önkormányzatok

Országgyűlés
Miniszterelnök
Kormány
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2. Irányítás

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magyarország elnöke15
Alaptörvény módosítás előkészítés és hatályba léptetése
Alaptörvény szintű főtörvény módosítás előkészítés és hatályba léptetése
Nemzetközi szerződés megkötés, módosítás előkészítés és hatályba léptetése
Részt vesz a Honvédelmi Tanács munkájában
Nemzeti Tanács16
Ellenőrzi a jogszabályok törvényességét.
Kezdeményezi és lefolytatja a jogszabályok törvényességébe ütköző eljárásokat
Ellenőrzi a népi kezdeményezések jogalapját.
Kezdeményezi és lefolytatja a megalapozott népi kezdeményezések alapján a
szükséges eljárásokat
Kezdeményezi és lefolytatja a megalapozatlan népi kezdeményezések alapján a
szükséges eljárásokat
Létrehozza a Honvédelmi Tanácsot a rendkívüli állapottal összefüggő feladatok
végrehajtására
Ellenőrzi az országvédelmi terv, és a rendkívüli intézkedéseket bevezető
rendelet, valamint annak végrehajtási utasítása jogszerűségét és betartását
Kezdeményezi és lefolytatja az előző pont jogszerűtlenségi és végrehajtási okai
alapján a szükséges eljárásokat

15

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 21 – 26. §§
16

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 27 – 31. §§
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Bíróság17
(1) Magyarországon az igazságszolgáltatást kizárólag a bíróságok gyakorolják.
(2) A bíróság dönt
a./ a büntető ügyekben,
b./ a személyiségi és gazdasági (polgári) jogvitákban és
c./ „Az állam vezetéséről” szóló főtörvénnyel hatáskörébe utalt egyéb
ügyekben, továbbá
d./ - ha az Alaptörvény nem utalja a Nemzeti Tanács hatáskörébe felülvizsgálja a közigazgatási határozatokat.
(3) Magyarországon az igazságszolgáltatást Magyarország Legfelsőbb Bírósága, az
ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a
munkaügyi bíróságok gyakorolják.
(4) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesítését is
elrendelheti.
(5) A bíróságra vonatkozó szabályokat „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
állapítja meg.
(6) Bíróság szervezése, összevonása, megszüntetése és a bíróságok működésének
részletes szabályozása „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény módosítására
hívatott elöljáróságok hatáskörébe tartozik.

17

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 35 – 40. §§
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(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Ügyészség18
Magyarország Legfőbb Ügyésze és az ügyészség
a./ gondoskodik a Szent Korona értékrendjének védelméről,
b./ az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden
cselekmény következetes üldözéséről,
c./ védi
- a természetes személyek,
- a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
jogait.
Az ügyészség „Az állam vezetéséről” és a „Büntetésről” szóló főtörvényekben
meghatározott
a./ jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben,
b./ képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá
c./ felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.
Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki megtartsa a
törvényeket. Törvénysértés esetén - „Az állam vezetéséről” szóló főtörvényben
meghatározott esetekben és módon - fellép a törvényesség védelmében.
Az ügyészségre vonatkozó szabályokat „Az állam vezetéséről” és a
„Büntetésről” szóló főtörvények állapítják meg.
Az ügyészség szervezése, összevonása, megszüntetése és az ügyészségek
működésének részletes szabályozása „Az állam vezetéséről” és a
„Büntetésről”szóló főtörvények módosítására hívatott elöljáróságok hatáskörébe
tartozik.

18

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 41 – 45. §§
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Állami Számvevőszék19
1) Az Állami Számvevőszék
a./ ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében
- az államháztartási javaslat megalapozottságát, a felhasználások
szükségességét és célszerűségét,
- ellenjegyzi az államháztartást érintő jogszabálytervezeteket (beleértve a
nemzetközi szerződéseket);
- előzetesen felülvizsgálja az államháztartás felhasználásának a
törvényességét;
b./ ellenőrzi
- az államháztartásról készített zárszámadást;
- az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok,
vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét;
c./ ellátja „Az állam vezetéséről” szóló főtörvénnyel hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.
(2) Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és
eredményességi szempontok szerint végzi.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Magyar Nemzeti Bank20
A Magyar Nemzeti Bank Magyarország jegybankja, a nemzetgazdaság
központi bankja, amely az állam tulajdonában van.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol a
Nemzeti Tanácsnak; jelentései részeinek és egészének titkosításáról - „Az
állam vezetéséről” szóló főtörvényben szereplő titokvédelmi és adatvédelmi
szabályok figyelembevételével – Magyarország elnöke dönt.
A (2) bekezdés szerinti beszámoló elfogadásáról Nemzeti Tanács nyilt, azonos
idejű szavazáson egyszerű többséggel dönt.
A (2) bekezdés szerinti beszámoló elutasítása esetén Magyarország elnöke
haladéktalanul köteles felmenteni a Magyar Nemzeti Bank elnökét, és a
Nemzeti Tanács a 30. § (1) bekezdése szerinti eljárással harminc napon belül új
elnököt nevez ki a bank élére.
A Magyar Nemzeti Bank feladatáról, működéséről, a számvevők jogállásáról
és javadalmazásáról „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény rendelkezik.

19

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 46 – 48. §§
20
„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 49 - 51. §§
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Települési önkormányzatok21
1. A Települési önkormányzati rendeletet előterjeszti, a döntés-előkészítést a
Polgármester végzi
2. A Települési önkormányzati rendeletet az Önkormányzat elfogadja vagy
elutasítja, a Polgármester ennek megfelelően vagy hatályba lépteti, vagy nem

21

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 82 – 88. §§
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2. Vezetés
Magyarország Miniszterelnöke22
Feladatok:
1. Főtörvény módosítás hatályba léptetése
2. Új és módosított résztörvény hatályba léptetése
3. Kormányrendelet alkotás, módosítás és hatályon
előkészítése, hatályba léptetése
4. Részt vesz a Honvédelmi Tanács munkájában

kívül

helyezés

Kormány23
Feladatok:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Egységesen
Alaptörvény módosítás
kezdeményezése
Alaptörvény szintű főtörvény
módosítás kezdeményezése
Főtörvény módosítás
kezdeményezése
Résztörvényalkotás, módosítás és
hatályon kívül helyezés
kezdeményezése
Jogszabály végrehajtási utasítás
alkotás, módosítás és hatályon
kívül helyezés kezdeményezése
Nemzetközi szerződés
megkötésének, módosításának és
hatályon kívül helyezésének
kezdeményezése
Kormányrendelet alkotás,
módosítás és hatályon kívül
helyezés kezdeményezése és
előterjesztése

1.
2.

3.

4.

Miniszterek24
A szakterület irányítása
Jogszabály végrehajtási utasítás
alkotás, módosítás és hatályon
kívül helyezés kezdeményezése és
hatályba helyezése
Miniszteri rendeletalkotás,
módosítás és hatályon kívül
helyezés kezdeményezése és
hatályba helyezése
A nemzetvédelmi miniszter részt
vesz a Honvédelmi Tanács
munkájában

22

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 52 – 57. §§
23

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 58 – 65. §§
24

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf (119 – 190. oldal) 66 – 70. §§
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Államvezetési minisztérium
Szakterületek sorrendje
Jog és közigazgatás
Államháztartás (költségvetés)
Települések
Család, korosztályok
Nemzetiség
Nevelés, oktatás
Egészségügy
Vallás
Kultúra és tudomány

Védelem
Gazdaság
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés

Törvényhozási feladatok:
„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
Az állam, mint társadalmi csoport működésének jogi eszközeit tartalmazza.
Célja: Az államvezetés szervezetét, az állam és a Szent Korona tagjai, valamint
az állam és a társadalmi csoportok kapcsolataiban az állam jogait és
kötelezettségeit meghatározó szabályok. Ennek a törvénynek a feladata
szabályozni az állam által a Szent Korona tagjai vagy a társadalmi csoportok
hátrányára tett, jogszerűtlen intézkedéseivel kapcsolatos jóvátétel és a Szent
Korona tagjait, vagy társadalmi csoportokat ért vagyonvesztéssel kapcsolatos
kártérítés eseteit is.
Résztörvényei tartalmazzák az államvezetési feladatok egyedi szabályait az
Alaptörvényben meghatározottak szerint, különösen a következő tárgykörökben:
adatvédelmi jog; állampolgársági jog; anyanyelv hivatalos eljárásban történő
használatáról szóló jog; bírósági eljárásban való érintettségi jog; bírósági
meghallgatás joga; egyesülési és gyülekezési jog; idegen állampolgárok
magyarországi tartózkodásának joga; jogképesség; jogegyenlőség; kérelmezési és
panaszjog; kisebbségi jog; köztisztviselők, közalkalmazottak jogállása; közüzemi
szolgáltatásokhoz való jog; külföldön tartózkodó magyar állampolgárok
jogvédelme; különleges egészségügyi gondoskodás joga; lakáshoz való jog;
Magyarország elhagyásának tilalma; menedékjog; menekültügyi eljárás; nemzeti
vagyon növelésének joga; öröklési jog; személyhez fűződő jogok; tevékenységek
végzéséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek; titoktartás; tulajdon- és birtoklás
joga; a véleménynyilvánítással és a sajtó szabadságával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek; vendégjog.
____________________
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„Az államháztartásról” szóló főtörvény
A nemzeti vagyon növekedését és annak felhasználását határozza meg.
Célja: az igények és lehetőségek összhangjának biztosításához szükséges
pénzügyi eszközök szabályozása.
Résztörvényei különösen a pénzgazdálkodás, a fejlesztés, a közös kiadás és az
életfeltétel biztosítás tárgyköreit szabályozzák.
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Emberi alapjogok és kötelezettségek minisztériuma
Szakterületek sorrendje
Jog és közigazgatás
Család, korosztályok
Települések
Nevelés, oktatás
Egészségügy
Nemzetiség
Kultúra és tudomány
Vallás
Védelem

Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:

„Az emberi alapjogokról és kötelezettségekről” szóló főtörvény
A legalapvetőbb jogszabály az Alkotmány után.
Célja: A Szent Korona egyes tagjai jogainak és kötelezettségeinek - egymással
összefüggő - meghatározása, amelyek küldetésének megismerésével és
teljesítésével, valamint azokkal a társadalmi csoportokkal kapcsolatosak,
amelyeknek tagja.
Résztörvényei különösen a szabadság jogát és korlátozásának tárgykörérét
szabályozzák.
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Települések és társadalmi csoportok minisztériuma
Szakterületek sorrendje
Települések
Jog és közigazgatás
Család, korosztályok
Nemzetiség
Nevelés, oktatás
Egészségügy
Vallás
Kultúra és tudomány
Védelem

Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:

„A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény
Az egyes települések és társadalmi csoportok működésével, egymáshoz fűződő
kapcsolataival és az azokat alkotó emberek viszonyával összefüggő jogi
eszközöket tartalmazza.
Célja: Meghatározza az egyes települések és társadalmi csoportok
értékprioritásban elfoglalt helyét és ezen keresztül a Világmindenség fejlődésében
meghatározott feladatait és azok feltételeit, valamint az egyes települések és
társadalmi csoportok jogainak és kötelezettségeinek összefüggéseit és egymáshoz
való kapcsolataira vonatkozó szabályokat, valamint a települések, társadalmi
csoportok és az azokat alkotó személyek viszonyát.
Résztörvényei az egyes társadalmi csoportokkal kapcsolatos szabályozásokat
tartalmazzák, különösen Magyarország településeire (Budapest kerületeire) és a
társadalmi csoportokra vonatkozó önkormányzati feladatokat és azok feltételeit.
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Családjogi minisztérium
Szakterületek sorrendje
Család, korosztályok
Települések
Nevelés, oktatás
Egészségügy
Jog és közigazgatás
Nemzetiség
Vallás
Kultúra és tudomány
Védelem

Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:
„A családról” szóló főtörvény

A legszentebb emberi közösséggel kapcsolatos jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: A családi funkciók (családi egység védelem, magzatvédelem,
gyermekvédelem, anyavédelem és szülővédelem) feltételeinek, mint jogoknak és
végrehajtásuknak, mint kötelezettségeknek a meghatározása.
Résztörvényei az egyes korcsoportokra vonatkozóan tartalmazzák a kötelezettség
és jog egységét meghatározó szabályokat, különösen a következő tárgykörökben:
a családszerkezet fenntartásához szükséges feltételek; a család joga és
kötelezettsége; a házasságon belüli jogok és kötelezettségek és a gyermek jogai és
kötelezettségei.
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Nemzetvédelmi minisztérium
Szakterületek sorrendje
Védelem
Család, korosztályok
Települések
Nevelés, oktatás
Jog és közigazgatás
Egészségügy
Nemzetiség
Vallás
Kultúra és tudomány

Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:

„A nemzetvédelemről” szóló főtörvény
Magyarország belső rendjének, valamint politikai, társadalmi, gazdasági, területi
és hadászati függetlenségének megvédéséhez szükséges eszközöket és
szervezeteket határozza meg.
Célja: a Szent Korona értékrend védelme, a Szabadság Alkotmányának 5. §-a
szerint.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: élet, testi
épség, vagyonbiztonság megteremtésének feltételei; bűnüldözés és bűn
megelőzés; a Hon védelme; nemzetbiztonsági szolgálatok; rendkívüli helyzetek.
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Gazdasági minisztérium
Szakterületek sorrendje
Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Jog és közigazgatás

Védelem
Család, korosztályok
Települések
Nevelés, oktatás
Egészségügy
Nemzetiség
Vallás
Kultúra és tudomány

Törvényhozási feladatok:
„A gazdaságról” szóló főtörvény
Az anyagi esélyegyenlőség érvényesülésének biztosításával, valamint a nemzeti
vagyon anyagi részének felhasználásával összefüggő jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: A nemzeti vagyon anyagi részével, vagyis a termelő- és szolgáltató
tevékenységgel kapcsolatos gazdaságszervezési- és pénzügyi szabályozás.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: anyagi jellegű
igények és lehetőségek összhangja; egészségkárosító veszélyeztető tevékenység,
termék, szolgáltatás; idegenforgalom; ipar; kereskedelem; mezőgazdaság és
élelmiszeripar; nemzeti önellátó rendszer; szabad gazdasági versenyben működő
vállalkozások joga és a gazdasági verseny szabadsága; szállítás; szolgáltatás;
tulajdon- és birtoklás joga.
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Vallás- és művelődésügyi minisztérium
Szakterületek sorrendje
Vallás
Kultúra és tudomány
Család, korosztályok
Nevelés, oktatás
Jog és közigazgatás
Egészségügy
Nemzetiség
Települések
Védelem

Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:

„A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény
A lelki- és szellemi esélyegyenlőség biztosításával, valamint a nemzeti vagyon
lelki- és szellemi részének kezelésével összefüggő jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjainak küldetésük megismerése és az arra történő
felkészülésük során gyakorolt jogait és teljesítendő kötelezettségeit, azok
feltételeit, valamint a nemzeti vagyon lelki és szellemi részének gyarapításával és
megőrzésével kapcsolatos feltételeket szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: anyanyelvű
oktatáshoz való jog; család joga és kötelezettsége; egészségkárosító és
egészségveszélyeztető
tevékenység,
termék,
szolgáltatás
tilalma;
egészségmegőrzés; gyermek jogai és kötelezettségei; hitvallás gyakorlása;
művészetek és a kultúra műveléséhez való jogok és kötelezettségek; nemzeti
kultúra ápolásához való jogok és kötelezettségek; nemzeti múlt megismeréséhez
való jogok és kötelezettségek; nyelv megőrzéséhez és műveléséhez való jogok és
kötelezettségek; oktatási törvény; testedzéshez való jog; tudományos kutatás és
alkalmazás.
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Egészségügyi minisztérium
Szakterületek sorrendje
Egészségügy
Család, korosztályok
Települések
Vallás
Kultúra és tudomány
Nevelés, oktatás
Nemzetiség
Védelem
Jog és közigazgatás

Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:
„Az egészségről” szóló főtörvény

Az egészség megőrzésének, védelmének és visszaállításának jogi eszközeit
tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjait, társadalmi csoportokat (benne az államot)
megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket tartalmazza, amelyek a Szent
Korona tagok lelki- és testi harmóniájának a biztosítását szolgálják.
Résztörvényei különösen a következő tárgykörök szabályozását tartalmazzák:
egészségmegőrzés; egészségügyi ellátó intézmények; egészségügyi gondoskodó
intézmények; különleges egészségügyi gondoskodás; nemi másság.
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Természetkapcsolatok minisztériuma
Szakterületek sorrendje
Települések
Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés

Jog és közigazgatás
Család, korosztályok
Egészségügy
Nevelés, oktatás
Kultúra és tudomány
Vallás
Nemzetiség
Védelem

Törvényhozási feladatok:
„A természetkapcsolatról” szóló főtörvény
A Szent Korona tagja, a társadalmi csoportok és környezetük közötti
kölcsönhatással összefüggő jogi eszközök.
Célja: Az embert élő- és élettelen természeti környezetével szemben megillető
jogait és teljesítendő kötelezettségeit, valamint természetes környezetével való
szerves kapcsolatát szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: természetes és
az épített környezet megóvása; környezeti károk megelőzése
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Igazságügyi Minisztérium
Szakterületek sorrendje
Települések
Jog és közigazgatás
Gazdaság
Államháztartás (költségvetés)
Család, korosztályok
Egészségügy
Nevelés, oktatás
Kultúra és tudomány
Vallás

Nemzetiség
Védelem
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés

Törvényhozási feladatok:
„A büntetésről” szóló főtörvény
A Szent Korona tagok, a társadalmi csoportok és az állam szerves egységének
védelmét szolgáló jogi eszközök.
- Az anyagi törvények meghatározzák az egyes kötelezettségekkel szembeni
magatartások jellemzőit és a Világmindenség fejlődésével összefüggő súlyát,
ennek megfelelően a társadalmi együttélés szabályai megsértésének
következményeként közvetítik a társadalom büntetésének jellegét és mértékét
meghatározó ítéletet.
Az ország kifosztói felelősségre vonásának az Alkotmány jogfolytonosságának
visszaállításával hatályát vesztett jogrendszerben nincs alapja.
Minden olyan (bűn)cselekménnyel kapcsolatos felelősségre vonásnak lehetővé
kell válnia, minden erkölcsi és anyagi vonzatával, amelyet a társadalmi
együttélés szabályai megsértésével a magyar nemzet ellen, a szocialistakommunizmus, a liberális-kapitalizmus helytartói, vagy bárki más javára
követtek el.
Szigorúan kell büntetni a gazdasági bűncselekményeket, de legalább ennyire az
ember lelke-, szelleme-, teste- és javai ellen tevékenységeket. Ide kell érteni
például a globalista diktatúra gyarmatosító törekvései érdekében történő és a
médián keresztül megvalósított lélek- és agymosást, a gyermekek (elsősorban
egyéniségüket és nemzeti önazonosság-tudatukat csorbító) félrenevelését,
valamint a vallási-, nemzetiségi-, vagy gazdasági okból elkövetett élet elleni
bűncselekményeket.
- Az eljárásjogi törvények a bűncselekmény felderítésének, bizonyításának,
valamint az anyagi törvények által meghatározott büntetések végrehajtásának
eszközeit és módját szabályozzák.
Az Alkotmány jogfolytonosságának visszaállításával hatályukat vesztő
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eljárásjogi jogszabályok a személyhez fűződő jogok védelmét fölé helyezik a
társadalom önvédelmi érdekeinek. Ennek egyértelmű oka a globalista diktatúra
kiszolgálóinak védelme abban az esetben, ha a nekik biztosított kiválasztotti
jognál is többet vindikálnak maguknak.
- A büntetés-végrehajtás alapelve az, hogy az elitéltek nem eltartottak. Az, aki
kívül helyezte magát a társadalmon, mert megszegte a társadalmi együttélés
szabályait, mindössze az emberi élethez fűződő jogát őrizte meg,
következésképpen a büntetés-végrehajtó intézetben köteles legalább akkora
értékű munkát végezni, amely a fogvatartás és az élelmezés költségeit fedezi.
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Külügyminisztérium
Szakterületek sorrendje
Nemzetiség
Vallás
Kultúra és tudomány
Nevelés, oktatás
Jog és közigazgatás
Egészségügy
Család, korosztályok
Települések
Gazdaság

Államháztartás (költségvetés)
Védelem
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Kereskedelem
Szállítás, közlekedés
Törvényhozási feladatok:

„A külkapcsolatokról” szóló főtörvény
Magyarországnak a többi országgal fennálló általános, politikai és gazdasági
kapcsolatait határozza meg.
Célja: az 5. § érvényesítése a 31. § szerint, az egyenelvűség alapján.
Résztörvényként a kapcsolatokat meghatározó nemzetközi szerződések
megkötését a külügyminiszter javasolja a Kormánynak.
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Országgyűlés
Feladatok:
1. Alaptörvény szintű főtörvény módosítás kezdeményezése
2. Főtörvény módosítás kezdeményezése
3. Résztörvény alkotás, módosítás és hatályon kívül helyezés kezdeményezése
4. Nemzetközi szerződés megkötésének, módosításának és hatályon kívül
helyezésének kezdeményezése
5. Kormányrendelet alkotás, módosítás és hatályon kívül helyezés
kezdeményezése
Országgyűlés felsőháza
Feladatok:
(1) Kezdeményezi
Magyarország
miniszterelnökénél
a
Kormány
munkatervének elkészítését vagy módosítását.
(2) Jogalkotási tervet készít és módosít
a./ Magyarország miniszterelnöke,
b./ az alsó- vagy felsőházi országgyűlési képviselők
kezdeményezése és/vagy
c./ népi kezdeményezés
alapján.
(3) A Kormány által elfogadott jogalkotási tervet Magyarország
miniszterelnöke hagyja jóvá.
(4) A jogalkotási terv szerint jogszabály tervet terjeszt elő az Országgyűlés
alsóházának, amelyet
a./ a tárgykör szerinti társadalmi csoportok felsőházi képviselőinek szakmai
ismerete és tapasztalata, valamint
b./ az összes felsőházi képviselő megyéjében (kerületében) szerzett,
tárgykörrel kapcsolatos, népakaratot kifejező vélemények
alapján készít.
(5) Az Országgyűlés felsőházi tagjának
a./ halála,
b./ egészségi állapota miatti, vagy
c./ önkéntes lemondása
esetén Időszaki választás tartását kezdeményezi, a megszűnt megbízatás
által érintett területen.
(6) Az Országgyűlés alsóházi tagjának vagy elöljárónak a képviseltek
érdekeivel ellentétes döntése miatt, népi kezdeményezés alapján indított
megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása.
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Országgyűlés alsóháza
Feladatok:
1. Főtörvény módosítást előkészítését elfogadja vagy elutasítja
2. Új vagy módosított résztörvény előkészítést elfogadja vagy elutasítja
3. Jogszabály végrehajtási utasítás előkészítését elfogadja vagy elutasítja
Társadalmi csoportok önkormányzatai
Feladatok:
1. A Társadalmi csoport önkormányzati rendeletét előterjeszti, a döntéselőkészítést az Elnök végzi
2. A Társadalmi csoport önkormányzati rendeletet az Önkormányzat elfogadja
vagy elutasítja, az Elnök ennek megfelelően vagy hatályba lépteti, vagy
nem.
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A. Alapértelmezések
A „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők,
valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2.
főtörvény25 jellemzője, hogy
a./ egy alapválasztás van, amikor a legfőbb elöljáró testületeket és elöljárókat
megválasztják a Szent Korona tagjai,
b./ a választás nem pártrendszerben, hanem a népakarat befolyás nélküli
megnyilvánulásával történik,
c./ a népakarat közvetlen gyakorlása népszavazással és a jogalkotási,
igazgatási és végrehajtási feladatok közvetlen ellenőrzésével, ez alapján
döntésbefolyásoló beavatkozással történik, ennek megfelelően a népakarat
megnyilvánulásának semmilyen korlátja nincs.

25

Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 191 – 230. oldal
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1. Kötött mandátum a szabad mandátum helyett
a./ A diktatúra pártrendszerű hatalomgyakorlásának alapja a választók
kirekesztése a tényleges hatalomgyakorlásból.
Ennek eszköze a „szabad mandátum”, amit az Alkotmánybíróság 2/1993. (I.
22.) AB (Közzétéve a Magyar Közlöny 1993. évi 6. számában - AB közlöny:
II. évf. 1. szám) határozatában határoz meg, a kötött mandátummal együtt:
„A kötött mandátum azt jelenti, hogy a képviselő és a választó között jogi
függőség marad a választást követően is. Ez elsősorban az utasítási jogban, a
képviselő véleménykérési kötelezettségében ölt testet.
…
A szabad mandátum lényege, hogy a képviselő és a választók közötti jogi
függőség a választás után megszűnik. A képviselő tehát nem utasítható és a
képviselő egyetlen kérdésben sem köteles a választók véleményét kikérni.”
Ennek gyakorlati következménye, hogy a pártok és a képviselők egyaránt
nincsenek kötve választási programjuk (ígéretük) betartásához. Ezt a
Központi Nyomozó Főügyészség Nyom. 44/2007. sz. (2007. február 22.) sz.
határozata a következők szerint fogalmazza meg:
„A politikai pártok képviselői által a választási kampányokban tett – a
párt ideológiáját, az ahhoz kapcsolódó stratégiákat, ezen belül az ország
állapotával kapcsolatos nézeteket tükröző – kijelentések valóságtartalmának
vizsgálata nem tartozik a bűnügyekben eljáró hatóságok hatáskörébe,
ezen kijelentésekért történő helytállás a politikai felelősség kategóriájába
tartozik.”
b./ A Szent Korona Értékrendre épülő Gondoskodó Magyarország a
közszabadság megvalósulásának eszközeként kötött mandátumot alkalmaz,
a diktatúra megosztottságra alapuló hatalomgyakorlásának eszköze, a kötött
mandátum helyett.
Ez azt jelenti, hogy a választó megbízást ad egy „Jogérvényesítési
szerződéssel”26 a választottnak érdekei képviseletére, amelyet a megbízott
elöljáró vagy képviselő köteles betartani, ellenkező esetben szerződésszegés
történik, ami a szerződés megszűntét, vagyis a megbízott visszahívását vonja
maga után.

26

Jogérvényesítési szerződés - http://nemzetiegyseg.com/Jogervenyesitesiszerzodes.pdf
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A „Jogérvényesítési szerződés” kiemelt jelentőségét mutatja, hogy annak jogi
kellékei mellett egy esküt is tartalmaz.
A szerződés alapszövege:
Jogérvényesítési szerződés
amely létrejött „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény (továbbiakban:
Államhatalmi főtörvény”), valamint a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot
nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az
Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény (továbbiakban:
„Választási főtörvény”) alapján a választók és az általuk megbízott
képviselő/elöljáró között, az alábbiak szerint:
1. A megbízás _____________________________ képviselői/elöljárói feladat
ellátására vonatkozik, amelyet az Alaptörvény, valamint a hivatkozott
főtörvények feladatnév címszava ír le.
2. A megbízott: _________________________ (adatok).
3. A megbízók nevét, címét jelen szerződés melléklete tartalmazza.
4. A felek jogállása:
4.1 Megfelelnek a Választási főtörvényben leírt választási/választhatósági jogra
vonatkozó feltételeknek.
4.2 A megbízók a képviselő/elöljáró jelölést a Választási főtörvény „A népképviselet
gyakorlásának alapelvei” szerint végezték.
5. Jogérvényesítés
A megbízók a megbízottal szemben a Választási főtörvényben meghatározott
esetben és módon kötelesek élni jogérvényesítő jogukkal. A jogérvényesítési
eljárás határozata mindkét félre vonatkozóan kötelező érvényű, azzal szemben
további jogorvoslatnak helye nincs.”

Az szerződés eskü része:
„A megbízott esküje
Én,
_________________________
_____________________________
képviselői/elöljárói feladatomat a Szent Korona és a Magyar Nemzet iránti alázatos
felelősséggel végzem, ezért megbízatásomat a fenti szerződés szerint kötött
mandátumként teljesítem, vagyis elfogadom jelölésem feltételeként azt, hogy
amennyiben a választók érdekeit nem ezen nyilatkozat szerint képviselem,
ugyanaz a közösség, amely a képviselettel megbízott, visszavonhatja
mandátumomat.
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A Magyarok Istene előtt esküszöm, hogy

jelölésemet a Szent Korona és a Magyar Nemzet iránti alázattal
fogadom el, atyai eleink hagyományához való hűség és a minden
Teremtménynek szabadságot adó szeretet küldetésében végzem
megbízatás szerinti feladatomat.
Úgy segítsen a Magyarok Istene földi életemben, ahogyan ezen eskümnek eleget
teszek.”
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2. Nyílt szavazás a titkos szavazás helyett
Ebből ered, hogy a „Jogérvényesítési szerződés” a választások eredményeként
jön létre. Mivel egy szerződés csak azokra vonatkozik, akik megkötötték, az
abban meghatározott jogok és kötelezettségek gyakorlása is csak azokat illeti,
illetve terheli.
Ezért a választás azt jelenti, hogy a választó személyesen köt szerződést az
elöljáró- vagy képviselő-jelölttel, aki akkor válik elöljáróvá, vagy képviselővé,
ha a „Jogérvényesítési szerződés” akként lép hatályba, hogy a jelölt a választási
törvényben meghatározott módon több választóval köt szerződést, mint a
többi jelölt.
A választás nem más, mint egy jelölttel a „Jogérvényesítési szerződés”
megkötése, a szerződés harmadik részének aláírásával, amely szövege:
„Megbízási megállapodás
Alulírottak
megbízzák
_________________________
Asszonyt/Urat
a
______________________ képviselői/elöljárói feladat ellátására, a vele kötött
„Jogérvényesítési szerződés” alapján”

A választó és a választott egyetemes felelősségével válik a közszabadság
gyakorlattá.
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3. Az elöljáró és képviselő választása a Szent Korona Értékrend
gyakorlati megvalósulásának eredménye
A választónak meg kell győződnie arról, hogy az általa választott személy
alkalmas érdekeinek védelmére és képviseletére. Bizonyítania kell emberi és
szakmai alkalmasságát az elöljáró- és képviselőjelöltnek a választók előtt,
azzal, hogy a Gondoskodó Magyarország alapját adó települések
szabályrendszerének kidolgozásában saját településén részt vesz.
Azért, hogy az alkalmasság bizonyítására lehetőség legyen, a Gondoskodó
Magyarország felépítését és az elöljárók, valamint a képviselők kiválasztását
egy folyamatban kell végezni, amelyet a Választási törvény „Munkaterv” című
ideiglenes végrehajtási utasítása szabályoz27.

27

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás)
munkaanyaga - http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf 59 - 143. oldal
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4. A választás általános alapelvei
Idézet Választási főtörvényből28:
1. §
(1) Az Alaptörvényben és az 1. főtörvényben meghatározott elöljárókat a jogosultak
az ott leírt módon, egyszerű többségi egyidejű, nyílt szavazással választják.
(2) A Szent Korona Önigazgatási rendszerének alapja a települések és a társadalmi
csoportok érdekeit kifejező önkormányzatiság (szubszidiaritás), amely a
társadalom legszentebb alapkövére, a családra épül.
(3) A Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint a hatalmat a Szent Korona
minden tagja, választójogának érvényesítésével gyakorolja
a./ választással, ahol a hatalomgyakorlás irányítására és végrehajtására
vonatkozó megbízást ad,
b./ népszavazással, ahol az államhatalom gyakorlásának egyes kérdéseivel
kapcsolatban kinyilvánítja akaratát, és
c./ népi kezdeményezéssel, ahol a megbízott elöljáróságok és elöljárók
érdekérvényesítő tevékenységét minősíti.
(4) Magyarországon az államhatalmat irányító és végrehajtó elöljáróságok és elöljárók
a Szent Korona tagok megbízása alapján, kettős egységben végzik
tevékenységüket.
(5) A Szent Korona választójoggal rendelkező tagjai hatalomgyakorlási jogukat
a./ irányító elöljáróságok és elöljárók vonatkozásában
- a Nemzetgyűlésen,
- a Nemzeti Tanácson
keresztül, illetve
- népi kezdeményezési joguk gyakorlásával,
b./ végrehajtó elöljáróságok és elöljárók vonatkozásában
- népi kezdeményezési joguk gyakorlásával
is érvényesítik.
(6) A főtörvényben meghatározott irányelvek részletes szabályozását a hozzá rendelt
résztörvények tartalmazzák.

28

Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 191 – 230. oldal
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B. A választási alaptörvény szintű főtörvény
1. A választás és választhatóság joga
2. §
(1) Az Alaptörvény 74. § (1) bekezdése szerint Magyarországon a Szent Korona
államalapító és államalkotó nemzeteinek tagjai rendelkeznek a közügyekben való
részvétel jogával.
(2) A Szent Koronát alkotó
a./ államalapító nemzet fogalmát az Alaptörvény 94. §-a,
b./ államalkotó nemzet fogalmát az Alaptörvény 96. §-a
határozza meg.
(3) Nincs választójoga és a választhatósági joga annak a Szent Korona tagnak, aki
a./ aki nem töltötte be 18. életévét,
b./ szabadságvesztés büntetését tölti,
c./ cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság,
d./ a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya, vagy
e./ a büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés
alatt áll.
(4) A választhatósági joga van az (1) bekezdés szerinti Szent Korona tagnak, akire
nem vonatkozik a (3) bekezdés szerinti kizáró ok egyike sem.
(5) A választójog együttes vagy egyéni.
(6) Együttes választójoggal rendelkezik az a Magyarországon közös háztartásban élő
család, amelynek minden tagja a Szent Korona tagja és
a./ amelyben legalább egy olyan - az (1) bekezdés szerinti - Szent Korona tag él,
akire nem vonatkozik a (3) bekezdés szerinti kizáró okok egyike sem,
b./ egy vagy két szülőből és
c./ egy vagy több gyermekből áll.
(7) Egyéni választójoggal rendelkezik az (1) bekezdés szerinti személy, akire nem
vonatkozik a (3) bekezdés szerinti kizáró ok egyike sem, és nem él a (6) bekezdés
szerinti családban.
(8) Az Alaptörvény 94. § (4) bekezdés a./ pontjában meghatározott feltételeknek
eleget tevő, külföldön élő Szent Korona tag – ha nem vonatkozik rá a (3) bekezdés
szerinti kizáró ok egyike sem -, egyéni választójoggal rendelkezik.
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2. Az elöljáróságok és elöljárók választása
2.1 A népképviselet gyakorlásának alapelvei
3. §
(1) Az e főtörvényben meghatározott elöljáróságokat és elöljárókat (népképviseleti
megbízottakat) a Szent
Korona
Önigazgatási rendszere
szerint
választócsoportok választják.
(2) Azonos településen élő együttes és egyéni választókból állnak
a./ a települési választócsoportok, ha a település azonos települési egységén
(utca, tér, tanyacsoport) belül élnek,
b./ a társadalmi csoporthoz tartozó választócsoportok, ha abban ugyanazok a
társadalmi csoportok (nemzetiség, vallás, korcsoport, szakma) vannak
képviselve.
(3) Az elöljáróságok tagjai és az elöljárók kiválasztása szavazati pontértéktöbbséggel, nyílt szavazással történik.
(4) Az elöljáróságok tagjai és az elöljárók kiválasztása során a pontérték számítás
a következők szerint történik:
a./ együttes választójog (család) alkalmazása esetén a pontérték azonos az
együttesen választójogot gyakorló azon Szent Korona tagok számával,
akikre nem vonatkozik a 2. § (3) bekezdés b./, d./ és e./ pontok szerinti
kizáró okok egyike sem,
b./ egyéni választójog esetén a pontértékszám egy.
(5) A választócsoportok közvetlenül a következő elöljárókat választják:
a./
b./
c./
d./
e./
f./
g./
h./
i./
j./
k./

települési önkormányzati képviselő,
polgármester,
alsóházi képviselő,
társadalmi csoport önkormányzati tag,
társadalmi csoport elnöke,
felsőházi képviselő,
nemzetgyűlési tag,
Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő megbízott,
Nemzeti Tanács tagja,
Magyarország elnöke,
Magyarország miniszterelnöke

(6) A megyénkénti nemzetgyűlési és országgyűlési tagok számát az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
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2.2 A települési népképviselők kiválasztása
4. §
(1) A települési választócsoportok kiválasztják
választhatósági joggal rendelkező személy(eke)t,

tagjaik

közül

azokat

a

a./ akik „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 82. – 86. §-ai
szerint legalkalmasabbak a településrész érdekeinek települési
önkormányzati és nemzetgyűlési képviseletére,
b./ aki „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 82. – 87. §-ai
szerint legalkalmasabb a település vezetésére.
(2) Az azonos településhez tartozó települési választócsoportok az (1) bekezdés
b./ pontja szerinti jelöltek közül kiválasztják a település polgármesterét, aki
tagja a Nemzetgyűlésnek.
(3) Az azonos választási körzethez (ld. 2. sz. melléklet) tartozó települési
választócsoportok a (2) bekezdés szerint választott polgármesterek közül
kiválasztják a választási körzethez tartozó települések alsóházi képviselőjét.

2.3 A társadalmi csoportok képviselőinek kiválasztása
5. §
(1) Az azonos településen lévő, azonos társadalmi csoporthoz tartozó
választócsoportok kiválasztják tagjaik közül azokat a társadalmi csoportot a
Nemzetgyűlésben képviselő, választhatósági joggal rendelkező személy(eke)t,
a./ akik „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 89. – 93. §-ai szerint
legalkalmasabbak a társadalmi csoport érdekeinek települési önkormányzati és
nemzetgyűlési képviseletére,
b./ aki „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 89. – 94. §-ai szerint
legalkalmasabb a társadalmi csoport települési vezetésére.
(2) Az azonos megyéhez tartozó, azonos társadalmi csoportot képviselő
választócsoportok az (1) bekezdés b./ pontja szerinti települési vezetők közül
kiválasztják
a./ a megye társadalmi csoportot képviselő felsőházi tagjait,
b./ Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő megbízottakat.
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2.4 A Nemzeti Tanács tagjainak kiválasztása
6. §
Az azonos megyéhez tartozó települési és a társadalmi csoporthoz tartozó
választócsoportok közösen választják ki azokat a választhatósági joggal
rendelkező személyeket, akik „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény
27. – 31. §-ai szerint legalkalmasabbak a megye Nemzeti Tanácsban történő
képviseletére.

2.5 Az irányítást és végrehajtást vezetők kiválasztása
7. §
Az összes települési és a társadalmi csoporthoz tartozó választócsoport közösen
választja ki azokat a 45. életévét betöltött, választhatósági joggal rendelkező
személyeket, akik
(1) „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 21. – 26. §-ai szerint
legalkalmasabb Magyarország elnökeként,
(2) „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 52. – 57. §-ai szerint
legalkalmasabb a Magyarország miniszterelnökeként
szolgálják Magyarországot.

2.6 Népi kezdeményezésre indított megbízatás-visszavonási eljárás
8. §
Amennyiben a kiválasztott elöljáró a képviseltek érdekeivel ellentétes
tevékenységet folytat, a megbízatást adó választók népi kezdeményezéssel
megbízatás-visszavonási eljárást indíthatnak a 12. § szerint.
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3. Választások
3.1 Alapválasztás
9. §
(1) Az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlést létrehozó elöljáróság- és
elöljáróválasztás ad megbízatást az államhatalmat irányító és végrehajtó
elöljáróságoknak és elöljáróknak.
(2) A választócsoportok folyamatosan végzik ellenőrző feladatunkat a 8. § szerint.

3.2 Rendkívüli választás
10. §
(1) Rendkívüli választást kell tartani a 3. § (5) bekezdésében meghatározott
elöljáró
a./ halála,
b./ egészségi alkalmatlanságának megállapítása,
c./ önkéntes lemondása,
d./ visszahívása
esetén.
(2) A rendkívüli választást azok a választócsoportok végzik, amelyek jogosultságát
a 4. - 7. §-ban meghatározott elöljáró megbízatásának megszűnése érinti.
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4. Népszavazás
11. §
(1) Népszavazást kell tartani az államhatalom gyakorlásának egyes kérdéseivel
kapcsolatban a népakarat kinyilvánítására.
(2) Népszavazás kezdeményezhető a minden olyan tárgykörben, ami a Szabadság
Alkotmányát nem érinti.
(3) A népszavazást kezdeményezheti:
a./
b./
c./
d./

népi kezdeményezés,
Nemzetgyűlés,
Nemzeti Tanács,
az Országgyűlés bármelyik háza.

(4) A népszavazást a Nemzeti Tanács javaslatára Magyarország elnöke rendeli el.
(5) A népszavazás elutasítása esetén a népszavazást
kezdeményezéssel a Nemzetgyűléshez fordulhat.

kezdeményező

népi

(6) A népszavazással hozott határozat kötelező érvényű az államhatalom irányító
valamint végrehajtó elöljáróságaira és elöljáróira egyaránt.
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5. Népi kezdeményezés
12. §
(1) A Szent Korona bármely tagja népi kezdeményezéssel, a megbízott elöljáróságok
és elöljárók képviseltek érdekeivel ellentétes tevékenysége miatt megbízatásvisszavonó eljárást indíthat „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény
a./ 20. §-a szerint
Magyarország elnöke, vagy Magyarország miniszterelnöke, illetve a Nemzeti
Tanács, a Honvédelmi Tanács vagy az Országgyűlés tagja ellen,
b./ 80. §-a szerint
az Országgyűlés tagja ellen,
c./ 88. §-a szerint a polgármester és/vagy az önkormányzati tag ellen, illetve
a polgármester
- az önkormányzati tag ellen,
- az önkormányzat határozatképtelensége esetén a távolmaradó
önkormányzati képviselők ellen.
(2) „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 20. § (2) bekezdése szerint az
(1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján a Nemzetgyűlés büntetőeljárást
indít hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló
résztörvény szerint
a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen,
b./ a népi kezdeményezést tevők ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el
az elöljáró(ka)t.
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6. A megyénkénti nemzetgyűlési és országgyűlési tagok száma

115
301
75
356
32
60
108
182
82
119
78
76
129
186
245
229
108
216
217
257
3 171

Elöljáró és
képviselőjelölt
támogatók

11
8
8
15
37
9
9
9
11
7
8
7
5
22
7
12
5
6
8
6
210

Település
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10
7
7
13
32
7
7
7
9
6
8
5
4
16
6
10
5
5
7
5
176

Felsőházi képviselő

560
597
446
905
1 612
455
416
458
511
342
412
318
269
949
445
571
303
377
444
453
10 843

Alsóházi képviselő

435 354
5
325 465
4
319 507
4
583 884
7
1 424 361 18
339 943
4
337 800
4
350 417
4
431 453
5
262 963
3
333 089
4
250 969
3
176 240
2
847 424 11
268 853
3
446 212
6
200 034
3
215 668
3
296 084
4
240 534
3
8 086 254 100

Nemzetgyűlési tag
(legalább)

%

Választásra jogosult

Megye
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
H6ajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen:

125 000
100 000
100 000
175 000
450 000
100 000
100 000
100 000
125 000
75 000
100 000
75 000
50 000
275 000
75 000
150 000
75 000
75 000
100 000
75 000
2 500 000
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1. Az életteret adó anyaföld és az ember kapcsolatát meghatározó
iránymutatás
A Föld és az Ember – mátrixként megfogalmazható - szerves egységet fejezi ki a
Szent Korona. A szerves egység jelenti a szabadságot, ami a hagyományokhoz
kötődő hűséggel érvényesülő szeretet, és soha nem önérdekű szabadosság.
Tehát a Szent Korona az állam és az ember egységben kiteljesedő szabadságát
jelenti.
Ezért alapvető iránymutatása a Szabadság Alkotmányának29 az első két
rendelkezése:
Az állam szabadsága
1. §
(1) Magyarország örökké szabad.
(2) Az állam szabadsága
a./ a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és
érvényesítésének,
b./ a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,
c./ a társadalmi berendezkedés meghatározásának,
d./ a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,
e./ a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő „Nemzetgyűlési tagok,
Magyarországot
nemzetközi
szervezetekben
képviselők,
valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2.
főtörvényben
megvalósuló
képviseleti rendszer
kialakításának
és
gyakorlásának
minden más államtól való függetlenségét jelenti.
(3) Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak
egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem
szüntethető meg.
A Szent Korona tagok szabadsága
2. §
(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és
ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

Az állam és az ember szabadsága csak akkor érvényesülhet, ha a szabadság
személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.
29

Szabadság Alkotmánya - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 9 - 17. oldal
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Az ország területe nemcsak földrajzi egység, hanem minden értékével az ott
élő emberekről gondoskodó élettér is. Az ember és a föld viszonyát mutatja a
magyar kifejezés: anyaföld.
Ennek az anyának édesgyermekei az őslakosok (a Szent Korona Tagjai), de
gondoskodik fogadott gyermekeiről is. Az édes és fogadott gyermekeknek
egyenlő kötelezettségek van, de gyakorolható jogaik eltérőek, ahogyan a
házigazda jogai eltérnek a vendégek jogaitól.
Ez azt jelenti, hogy az állam területének tulajdonjogát az ott őshonosként élő
emberek egyetemesen gyakorolják és a birtoklás joga is csak őket illeti meg.
Ezt a természetes különbséget fogalmazza meg a Szabadság Alkotmányának
második szakasza, a Szent Korona Tagjai és a vendégek jogállását meghatározva:
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén
élnek.
(3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának
helyet talált a Szent Korona Országának területén.
(4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él,
teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.
(5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról”
szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona
tagságától.
(6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának
politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és
alkalmazásában,
c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának
birtokosa.
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1.1 A Föld és az Ember szerves egységének biztosítéka a tulajdonlás és a
birtoklás
A Föld tulajdonosa a Szent Korona, birtokosa a Szent Korona Tagja. A
Szabadság Alkotmánya ezt így fogalmazza meg:
3. §
(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent
Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona
másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.
(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

1.2 A Föld és az Ember szerves egységével teremtett érték tulajdonlása és a
birtoklása
Mivel a Föld élettere biztosítja a lehetőséget arra, hogy az ember értékeket
teremtsen, természetes, hogy a teremtett minden érték azoknak az
embereknek az életterére hasson vissza, akik az éréket teremtették.
Az erre vonatkozó iránymutatás a Szabadság Alkotmányában így szerepel:
4. §
(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
(2) Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye,
amelyet
a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,
b./ Magyarország területén,
c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok
közreműködése
hozott létre, illetve szolgáltatott.
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1.3 A Föld és az Ember egészségének védelme az értékteremtés során
Nemcsak az igaz, hogy „a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön, és ezért annak
egészségét meg kell őrizni”, hanem az is, hogy unokáink lelki, szellemi és
testi egészségéért is mi vagyunk felelősek.
Ezt fejezi ki iránymutatásként a Szabadság Alkotmányának harmadik
szakasza:
(3) Csak olyan tevékenység végezhető, amely
a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),
b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,
c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék
nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi
egészségét, valamint a természetes környezetet.

1.4 A Föld és az Ember szerves egységének védelme
Ahhoz, hogy a szabadság és annak feltételei örökké éljenek, védeni kell
azokat minden olyan szándékkal szemben, amely az emberiség szerves
egységként élését fenyegeti vagy veszélyezteti.
A Szabadság Alkotmányának ötödik iránymutatása ezt a minden embert
terhelő kötelességet határozza meg:
5. §
(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona
minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és
ellenállni.
(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./ az állam szabadságának,
b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot
szabadságának,
c./ a birtoklás szabályának,
d./ a vendégjog szabályainak,
e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok
megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.
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2. Az életteret adó anyaföld és az ember kapcsolatát meghatározó általános
irányelvek a jelenkorra
A Teremető örökérvényű iránymutatást Teremtménye, a Föld és az ember szerves
egységként működésére, vagyis Alkotásának megadta a működési szabályait, a
Szabadság Alkotmányát.
Az anyagnak a Lélek Fényének kiterjedésével elért uralása és formálása, vagyis a
teremtés folytatása természetes fejlődést jelent, amit a Szabadság
Alkotmányának iránymutatása szerint kell a mindenkori fejlettségi fokra
megállapított irányelveket tartalmazó Alaptörvényben szabályozni.
Jelen korban egy elanyagisodott értékrenddel kibillent változást kell a
Teremtő iránymutatásának megfelelő irányba visszavezetni, vagyis a Föld és
az Ember szerves egységének visszaállításával a kibillenés kezdőpontjától kell
folytatni a fejlődést, úgy, hogy az elmúlt ezer év természetes fejlődés-elemeit a
helyes érdekszolgálatba állítjuk.
Tehát hazudott az, aki – önhibájából keletkezett ismerethiány miatt – azt mondta,
hogy a Szent Korona Értékrend alkalmazása kommunista gondolat, mert eszköze
„a múltat végképp eltörölni”.
Ennek az állításnak a bizonyítéka, hogy az ősi civilizáció szabályrendszerét
magában foglaló Szent Korona Értékrend a tulajdonlás és birtoklás
vonatkozásában megkülönbözteti a Szent Korona tulajdonát (ami
„forgalomképtelen”) az ezen kívül eső anyagtalan és anyagi tárgyaktól,
amelyek „forgalomképesek”.
Ezt az állítást az Alaptörvény30 alább idézett részei igazolják.

30

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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2.1 A tulajdonlás tárgyát és jogát meghatározó irányelvek
A Szent Korona Értékend szerinti Alaptörvény megkülönbözteti a
„forgalomképtelen” és „forgalomképes” tulajdont, és ehhez képest határozza
meg a tulajdonlás jogát, az alábbiak szerint:
79. §
A tulajdonhoz és a birtokláshoz való jog
(1) Az Alkotmány 3. § (1) bekezdés értelmében a Szent Korona minden tagja, a
Magyarországon vendégjoggal élők, valamint Magyarországon „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgárok közrendvédelmet,
nemzetbiztonságot,
közegészségügyet
és
környezetvédelmet nem veszélyeztető - ingó tárgyakat korlátozás nélkül
tulajdonolhatnak, birtokolhatnak.
(2) Az állam kizárólagos, illetőleg tartós tulajdonának körét az „Államhatalom
gyakorlásáról” szóló 1. főtörvény határozza meg. Ezek tulajdonlási- és
birtoklási jogát csak a Szent Korona tagja gyakorolhatja.
(3) A magántulajdon és a köztulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.
(4) Tulajdonjogot korlátozni vagy megvonni, illetőleg tulajdonjog gyakorlását
kötelezettséggel terhelni közérdekből, „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvényben meghatározott, valamint „A büntetésről” szóló főtörvényben
meghatározott esetben és módon lehet.
(5) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és kizárólag közérdekből, „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározott esetben és módon, teljes,
feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.
(6) A tulajdonhoz és a birtokláshoz való jog gyakorlásának részletes szabályozását
„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény, valamint a HARMADIK RÉSZ
szabályozásai tartalmazzák.
80. §
Az ingatlan tulajdon- és birtoklás jogának átruházása
(1) A tulajdon- és birtokjog átruházásának tárgya csak az „Államhatalom
gyakorlásáról” szóló 1. főtörvényben meghatározott ingatlan lehet.
(2) Az (1) bekezdés alól, a birtokjog gyakorlás átruházása vonatkozásában az
„Államhatalom gyakorlásáról” szóló 1. főtörvény kivételt tesz.
(3) A tulajdon- és birtokjog gyakorlásának részletes szabályait „Az állam
vezetéséről” és „A gazdaságról” szóló főtörvények rendelkezései szabályozzák.
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81. §
Az öröklés joga
(1) Az Alkotmány 3. § (1) bekezdés értelmében a Szent Korona minden tagja, a
Magyarországon vendégjoggal élők, valamint Magyarországon „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgárok közrendvédelmet,
nemzetbiztonságot,
közegészségügyet
és
környezetvédelmet nem veszélyeztető - ingó tárgyakat korlátozás nélkül
örökíthetnek és örökölhetnek.
(2) Ingatlan örököse csak a Szent Korona tagja lehet.
(3) Az ingó- és ingatlan javak öröklése illetékmentes.
(4) Az örökléssel kapcsolatos jog gyakorlásának részletes szabályait „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény rendelkezései tartalmazzák.
Tulajdon
108. §
Általános rendelkezések
(1) Magyarországon a Szent Korona tagok által képviselt Szent Korona örök és
elidegeníthetetlen tulajdona a nemzeti vagyon növekedéséhez szükséges,
a./ a lélek irányító,
b./ a szellem közvetítő,
c./ az anyag végrehajtó
feladatát ellátó feltétel.
(2) Az (1) bekezdésből eredően, a Szent Korona tagok által képviselt Szent
Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonában van Magyarország területén
lévő minden
a./ lelki, szakrális,
b./ szellemi
erő, valamint átalakítandó és uralandó eszközként
c./ az anyagi világ
- termőföldje,
- vize,
- levegője és
- a föld méhének kincse.
109. §
A tulajdonjog gyakorlói
(1) A Szent Korona tagok által képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen
tulajdonjogát az életfeltételt biztosító szervezetek gyakorolják:
a./ a Krisztust követő hitélet összehangoló szervezete,
b./ a nevelési-oktatási szervezetek,
továbbá
c./ települési önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott tevékenységét
ellátó szervezetei,
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d./ az energiaátalakítás,
e./ a bányászat,
f./ a közlekedési eszközök gyártása,
g./ a közút- és vasútépítés,
h./ a gépgyártás,
i./ az építőanyag-gyártás,
j./ a vegyipar,
k./ a gyógyszeripar,
l./ a könnyűipar
szervezetei.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül eső
magántulajdonon alapuló szervezetekben történik.

tevékenység

végzése

2.2 A birtoklás tárgyát és jogát meghatározó irányelvek
A birtoklás tárgyának „forgalomképessége” vagy „forgalomképtelensége”
határozza meg a birtoklási jog gyakorlását.
Ki kell emelni a „forgalomképtelen” Föld birtokjogának kérdését, mert
minden tulajdon – így a föld – értékteremtő tulajdonsága fölött a birtokló
rendelkezik. Ez a mai helyzetre lefordítva azt jelenti, hogy az „aki a föld, azé
a hatalom” megállapítás helyre az „akié a föld birtokjoga, azé a hatalom”
kerül.
Ezért van nagy jelentősége az birtokszerzési jogot gyakorlók köre (vagyis az
állampolgárság) meghatározásának.
A Szabadság Alkotmánya adja az erre vonatkozó iránymutatást, amikor
meghatározza a „Szent Korona Tag” fogalmát (ez azonos a ma használt
„állampolgársággal”).
A Szent Korona Értékrend Alaptörvénye ezt a jelenkorra vonatkozó
irányelvként a következők szerint szabályozza:
94. §
Az államalapító magyarság
(1) Magyarország felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, segíti
jogaik és törvényes érdekeik védelmét, anyanyelvük, nemzeti kultúrájuk,
vallásuk, valamint Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását, ezek
megvalósítása a nemzetközi kapcsolatokban az állam alapvető kötelezettsége.
(2) A magyarság anyaországi, valamint politikai okból menekült (emigrált)
Felsőházi képviselettel rendelkező részei:
a./ Magyarországi magyar
b./ Felvidéki magyar
c./ Kárpátaljai magyar
d./ Székelyföldi, erdélyi magyar
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e./ Délvidéki magyar
f./ Őrvidéki magyar
g./ Kárpát-medencén kívül élő magyar
(3) A magyar állampolgárok között nem lehet különbséget tenni az állampolgárság
keletkezésének jogcíme alapján, és - ha „Az állam vezetéséről”, vagy „A
büntetésről” szóló főtörvény másképpen nem rendelkezik - aszerint, hogy a
magyar mellett van-e más állampolgárságuk.
(4) Kettős vagy többes állampolgárságú
a./ Szent Korona tag csak akkor rendelkezik köztisztségviselői (közte
választási és választhatósági) jogával, ha
- politikai okból hagyta el Magyarországot (emigrált) és
- a többi állampolgárság szerinti fennálló választási és választhatósági
jogáról lemond;
b./ a Magyarországon vendégjoggal élő személy, továbbá a Magyarországon
„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen
állampolgár akkor sem gyakorolhatja köztisztség-viselői (közte választási
és választhatósági) jogát, ha a többi állampolgárság szerinti fennálló
köztisztség-viselői jogáról lemond.
96. §
Államalkotó nemzetiségek
(1) Magyarországon az államalkotó kisebbségi nemzetiséghez tartozó személyek
(mint a Szent Korona testének személyi része) önkormányzatuk által
létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül
érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és
vesznek részt az államhatalom gyakorlásában.
(2) A szerves egységként működő Magyarország a nemzeti önazonosság-tudat
alapján áll, hiszen ez adja azt a biztonságot, ami minden ember számára a
lélek, a szellem és a test összhangjához nélkülözhetetlen.
Az államalkotó nemzetek Szent Korona tagjainak – anyaországukkal kötött
viszonossági nemzetközi szerződés alapján - joga személyileg az egyenlőség,
közösségi szinten pedig Társadalmi csoportként az önkormányzatiság
(autonómia), vagyis az önkormányzaton keresztül gyakorolt önrendelkezés,
ami települési-, vagy területi formában nyilvánul meg.
(3) Felsőházi képviselettel rendelkező államalkotó nemzetiségek:
a./ a Szent Korona területén őshonos nemzetek
- cigányok/romák
- horvátok
- lengyelek
- németek
- románok
- ruszinok
- szerbek
- szlovákok
- szlovének
- ukránok
- 111 -

A Gondoskodó Magyarország állandó része: a magyar anyaföld

b./ a magyarsággal rokon népek
- bolgárok
- görögök
- örmények

Így tehát egyértelmű, hogy idegenek nemcsak tulajdonjogot nem
szerezhetnek a magyar föld felett, hanem birtokjogot sem, vagyis az „azé a
hatalom, akié a földbirtoklás joga” kijelentés azonos az ötvenhatos
jelmondattal: „Magyarország a magyaroké!”.
Ez természetesen csak akkor lesz igaz, ha a Szent Koron tagsággal lesz azonos
az állampolgárság.
Ennek szellemében olvassuk a Szent Korona Értékend Alaptörvényének
birtoklásra vonatkozó szabályozását:
Birtok
110. §
Általános rendelkezések
(1) A birtokjogot gyakorló a tulajdon
hozzájárulásával
a./ semmisítheti meg,
b./ változtathatja meg rendeltetését.

tárgyát

a

tulajdonjogot

gyakorló

(2) A birtokjogot gyakorló a birtokjogot
a./ átruházni a 80. § szerint,
b./ örökíteni a 81. § szerint
köteles.
111. §
A birtoklás jogának gyakorlói
(1) A Szent Korona tagok által képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen
tulajdonának birtokjogát gyakorolják:
a./ a Krisztust követő hit vallását követő szervezet
- hit gyakorlásához,
- „A vallásról és Művelődésügyről” szóló főtörvényben meghatározott
nevelés-oktatáshoz,
- „Az egészségről” szóló főtörvényben meghatározott
= egészségügyi ellátó,
= egészségügyi gondoskodó és
= különleges egészségügyi gondoskodást nyújtó
b./ a települési önkormányzatok
- az egészségügyet,
- a nevelés-oktatást és
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- az Alaptörvényben meghatározott egyéb szolgáltató- és termelő
tevékenységet
szolgáló feladatok elvégzéséhez.

- 113 -

A Gondoskodó Magyarország állandó része: a magyar anyaföld

2.3 Az életteret adó anyaföld és az ember kapcsolatát meghatározó
főtörvények
Az anyaföld és az ember kapcsolatára vonatkozó iránymutatását a Szabadság
Alkotmánya, a jelenkorra vonatkozó irányelveket pedig az Alaptörvény a
fentiek szerint határozza meg.
Mivel a jogrendszer a Föld és az Ember szerves egységét biztosító mátrix
szerint épül fel, ennek a kapcsolatnak a részletesebb szabályozását
közvetlenül három főtörvény végzi:
- „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény,
- „A gazdaságról” szóló főtörvény (ennek része a Mezőgazdasági és
élelmiszeripari törvény) és
- „A természetkapcsolatról” szóló főtörvény.
A Föld és Ember kapcsolatára vonatkozó közvetlen főtörvényeket a Szent
Korona Értékrend Alaptörvénye az alábbiak szerint határozza meg:
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények
(1) A döntési helyzetet az Alkotmányozó Nemzetgyűlés főtörvényt érintő
Alaptörvény változtatása jelenti.
(2) A döntéselőkészítést „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szabályozza.
(3) A döntés helye az Országgyűlés.
(4) A hatályba léptetést a Magyarország miniszterelnöke végzi.
(5) A főtörvények:
d/ „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény
Az egyes települések és társadalmi csoportok működésével, egymáshoz
fűződő kapcsolataival és az azokat alkotó emberek viszonyával összefüggő
jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: Meghatározza az egyes települések és társadalmi csoportok
értékprioritásban elfoglalt helyét és ezen keresztül a Világmindenség
fejlődésében meghatározott feladatait és azok feltételeit, valamint az egyes
települések és társadalmi csoportok jogainak és kötelezettségeinek
összefüggéseit és egymáshoz való kapcsolataira vonatkozó szabályokat,
valamint a települések, társadalmi csoportok és az azokat alkotó
személyek viszonyát.
Résztörvényei az egyes társadalmi csoportokkal kapcsolatos
szabályozásokat tartalmazzák, különösen Magyarország településeire
(Budapest kerületeire) és a társadalmi csoportokra vonatkozó
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önkormányzati feladatokat és azok feltételeit.
g./ „A gazdaságról” szóló főtörvény
Az anyagi esélyegyenlőség érvényesülésének biztosításával, valamint a
nemzeti vagyon anyagi részének felhasználásával összefüggő jogi
eszközöket tartalmazza.
Célja: A nemzeti vagyon anyagi részével, vagyis a termelő- és szolgáltató
tevékenységgel
kapcsolatos
gazdaságszervezésiés
pénzügyi
szabályozás.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: anyagi
jellegű igények és lehetőségek összhangja; egészségkárosító
veszélyeztető tevékenység, termék, szolgáltatás; idegenforgalom; ipar;
kereskedelem; mezőgazdaság és élelmiszeripar; nemzeti önellátó
rendszer; szabad gazdasági versenyben működő vállalkozások joga és a
gazdasági verseny szabadsága; szállítás; szolgáltatás; tulajdon- és
birtoklás joga.
h./ „A természetkapcsolatról” szóló főtörvény
A Szent Korona tagja, a társadalmi csoportok és környezetük közötti
kölcsönhatással összefüggő jogi eszközök.
Célja: Az embert élő- és élettelen természeti környezetével szemben
megillető jogait és teljesítendő kötelezettségeit, valamint természetes
környezetével való szerves kapcsolatát szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
természetes és az épített környezet megóvása; környezeti károk
megelőzése.
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3. Az életteret adó anyaföld és az ember kapcsolatát meghatározó gazdasági
irányelvek a jelenkorra
Az anyaföld teljes életteret ad az embernek, vagyis biztosítja élete anyagtalan
és anyagi feltételeit.
Az anyaföld és az ember gazdasági kapcsolatát a Szent Korona Értékrend
Alaptörvényének alábbi szakaszai szabályozzák:
3.1 Általános gazdasági irányelvek
112. §
Általános rendelkezések
(1) Magyarország gazdaságának célja a nemzeti vagyon anyagi részének
növelése a Szent Korona tagok anyagi életfeltételekkel szembeni jelen
időszakra vonatkozó igényeinek biztosítása és az igények növekedésének
jövőbeli kielégítse érdekében.
(2) Magyarország az emberi társadalom szerves egységként történő működéséből
következő, és a gazdaságra is vonatkozó általános alapelve: minden
tevékenység végzési módjának és eredményének olyannak kell lennie, hogy az
az ember és környezete egészségét ne károsítsa.
(3) A (2) bekezdésből eredően
a./ csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely végzése vagy annak
eredménye nem károsítja a Világmindenség anyagi részét, vagyis nem
veszélyes sem az ember testére, sem az élő- és élettelen környezetre;
b./ a tevékenységek végzése és az annak eredményeként létrehozott termék
nem károsíthatja a Világmindenség anyagtalan részét, vagyis nem
lehetnek a szocialista-kommunista és/vagy a liberális-kapitalista diktatúra –
és annak egyik eszköze, a fináncoligarchia – lélek- és agymosó eszközei
az emberiség falanszterizálásával, és az ezt eredményező vallási,
nemzetiségi, etnikai vagy egyéb társadalmi csoportok szembeállításával
elérhető felszeleteléssel.
(4) A gazdaság tevékenység-összetételét alapvetően az határozza meg, hogy az
emberek lelki-, szellemi- és anyagi életfeltételei mit és milyen mértékben
igényelnek.
(5) Magyarország gazdasága az anyagi igények kielégítésére törekvő rendszer,
amelyben való részvétel módját mindenki szabadon megválaszthatja.
a./ Magyarország felajánlja minden személynek és szervezetnek azt, hogy
tevékenységet az összehangolt gazdasági rendszerben végezze.
Az összehangolás célja, hogy a lehetőségek minél teljesebben elégítsék ki
az igényeket.
Az összehangolt gazdasági rendszerben
- Magyarország biztosítja a termelés (szolgáltatás) iránti igényt, és a
termelés (szolgáltatás) feltételeit,
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- a személy (szervezet) pedig a szerződésben meghatározott határidőre,
minőségben és mennyiségben előállítja a terméket, illetve elvégzi a
szolgáltatást.
b./ Az „Alaptörvényben” meghatározott tárgykörök kívételével mindenkinek
joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül végezni gazdasági
tevékenységét. Ebben az esetben önmagának kell gondoskodnia a termék,
vagy termény előállításának feltételeiről és értékesítéséről.
(6) A gazdasági rendszer működésére vonatkozó szabályokat „A gazdaságról”
szóló főtörvény tartalmazza.
(7) Magyarországon a tevékenység-típusok (szakmák) szerinti társadalmi
csoportok (mint a Szent Korona testének személyi része) létszámarányosan az
Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesítik
(hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt az
irányításban.
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3.2 A gazdaság fő részei
3.21 Mezőgazdaság és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar
113. §
Általános rendelkezések
(1) Magyarország
mezőgazdasága,
valamint
a
hozzá
kapcsolódó
mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar a magyar lakosságon túl még 20
millió ember egészséges élelmiszer- és mezőgazdasági eredetű
termékszükségletét tudja biztosítani, ezért kiemelt fontosságú (stratégiai
jelentőségű) Magyarország gazdasági életében.
(2) Magyarország mezőgazdasága és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipara
kizárólag az összehangolt gazdasági rendszerben működik.
(3) Magyarország mezőgazdaságában csak olyan termesztési- és állattartási
technológiát lehet alkalmazni, és ennek csak azokat az eredményeit (a
terményeket és termékeket) lehet forgalmazni, amelyek az emberre és a
természetes környezetére nem fejtenek ki károsító hatást.
(4) A Szent Korona eszméből eredő alapelv, hogy a mezőgazdasággal
összefüggő birtoklási- (föld vonatkozásában) és tulajdonjogok azokat a Szent
Korona tagokat illetik meg (mindenekelőtt családi gazdaságok formájában),
akik tevőlegesen részt vesznek a termékek és termények előállításában.
Ennek megfelelően egy birtokosnak termőáganként különböző mértékű,
limitált termőterülete lehet.
114. §
A mezőgazdaság és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar az összehangolt
gazdasági rendszerben
(1) Magyarország mezőgazdaságának és élelmiszeriparának alapjellemzője az
összehangolt gazdasági rendszerben megvalósuló önállóság.
(2) Magyarország a települések igényfelmérése, valamint a külföldi
megrendelések alapján felajánlja minden termelőknek terményenként és
termékenként azt a mennyiséget (kontingenst), amelyre Magyarországnak
szüksége, a termelőnek lehetősége van. Amennyiben a termelő elfogadja az
ajánlatot, akkor a megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül
Magyarország biztosít számára
- beruházási támogatást,
- vetőmag-, szaporítóanyag és törzsállomány biztosítási támogatást,
- hozzájárulást a természetes termeléshez szükséges talajerő-utánpótlási
és természet-, valamint emberi egészségbarát védőszerek, alkalmazási
módok (technológiák) alkalmazásához.
(3) A mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar alapvetően az alapanyag-ellátó
területekhez kötődik. A termelőeszközök főszabályként településönkormányzati, kivételesen magántulajdonban vannak. Magyarország az
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általa felajánlott mennyiség alapján, az anyagi elismerésen kívül biztosítja
- beruházási- és
- technológia-beszerzési támogatást.
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3.22 Ipar
115. §
Általános rendelkezések
(1) Az ipar alapvető feladata, hogy biztosítsa az állampolgárok életfeltételeinek
eszköz részét.
(2) Magyarországon
a./ az ipari termék gyártásának módja (technológiája), a gyártáskor
felhasznált anyagok, valamint a keletkező hulladékok nem károsíthatják
sem az emberek egészségét, sem a természetet;
b./ olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási mód
(technológia) és csomagolóanyag használata tilos, amely az ember lelki-,
szellemi és anyagi életét veszélyezteti, vagy a természetet károsítja.
116. §
Az alapvető emberi jogok biztosítását szolgáló ipari termék előállítása
(1) Az alapvető emberi jogok biztosítását szolgáló, Magyarországon előállítható
ipari termékek kiemelt fontosságú (stratégiai jelentőségűek) Magyarország
gazdasági életében, ezért termelése kizárólag az összehangolt gazdasági
rendszerben történhet.
(2) Magyarország a települések igényfelmérése, valamint a külföldi
megrendelések alapján felajánlja minden ipari tevékenységet folytató
állampolgárnak termékenként azt a mennyiséget (kontingenst), amelyre
Magyarországnak szüksége, az előállítónak lehetősége van. Amennyiben az
előállító elfogadja az ajánlatot, akkor a megállapodásban meghatározott
anyagi elismerésen kívül Magyarország biztosít számára
- beruházási támogatást,
- alap- és félkészanyag beszerzés összehangolását.
117. §
A kiegészítő emberi jogok biztosítását szolgáló ipari termékek előállítása
(1) A személyes használatú termékek és a családi használatú beruházások
fedezete az egyéni elismerés mértéke (jövedelem).
(2) Magyarország a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden
kiegészítő emberi jogok biztosítását szolgáló ipari tevékenységet folytató
állampolgárnak termékenként azt a mennyiséget (kontingenst), amelyre
Magyarországnak szüksége, az előállítónak lehetősége van. Amennyiben az
előállító elfogadja az ajánlatot, akkor a megállapodásban meghatározott
anyagi elismerésen kívül Magyarország biztosít számára az összehangolt
gazdasági rendszerben
a./ Magyarország biztosítja a termelés (szolgáltatás) iránti igényt, és a
termelés (szolgáltatás) feltételeit,
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b./ az összehangolt gazdasági rendszerben személy (szervezet) pedig a
szerződésben meghatározott határidőre, minőségben és mennyiségben
előállítja a terméket, illetve elvégzi a szolgáltatást.
(3) Mindenkinek joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül végezni
kiegészítő emberi jogok biztosítását szolgáló ipari tevékenységét. Ebben az
esetben önmagának kell gondoskodnia a termék, vagy termény előállításának
feltételeiről és értékesítéséről.
118. §
Energiaipar
(1) Magyarországon az energiaipar a Szent Korona tagok által képviselt Szent
Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonában és a települési
önkormányzatok birtokában van.
(2) Magyarország a szocialista-kommunista és liberális-kapitalista diktatúrában
alkalmazott energiaellátó rendszert megújítja, mert az
a./ rossz hatékonyságú, továbbá
b./ természetromboló- és veszélyeztető (atom-, víz- és ásványianyag
átalakítás),
c./ központosítottságával
- biztonsági kockázatot,
- az önkormányzatiság elvének
sérelmét jelenti.
(3) A Szent Korona értékrend szerinti Magyarország megteremtését követően
Magyarország
a./ egy éven belül elkészíti az ország energiagazdálkodásának megvalósítási
tervet, amely alapján
b./ négy éven belül elvégzi az átalakítást, amelyhez új energiaszolgáltató
rendszert vesz figyelembe (elsősorban alternatív energiaforrásokat).
c./ Az átalakítás fő szempontjai: természetbarát, helyi energiatermelő
berendezések új energiaforrások rendszerbe állításával, a Települési
Önellátó Rendszer részeként.
(4) Magyarország kiemelten támogatja azokat a kutatásokat, amelyek az
energiarendszer átalakításának főbb szempontjait kielégítik, és az átalakítás
költségeit biztosítja.
(5) Az állampolgárok hő- és villamos energia ellátást – személyekre megállapított
mennyiségig (kontingensig) – állampolgári jogon, tehát térítésmentesen kell
biztosítani.
(6) A nem lakossági, illetve az állampolgárok számára megállapított
mennyiségen felüli lakossági felhasználású elektromos- és hőenergia ára
tartalmazza az előállítási költségen felül az energiahálózat üzemeltetési
költségét is;
(7) A kőolajszármazékból nyert energiára két árat kell megállapítani:
a./ Az alapvető életfeltételeket biztosító tevékenységek (egészségügy,
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élelmiszerek termelése és feldolgozása, közbiztonság, élet- és
vagyonvédelem, nemzeti értékek védelme, szállítás) részére megállapított
ár nem tartalmaz, míg
b./ az ezen kívüli eső tevékenységek felhasználására kialakított ár tartalmaz
forgalmazási és járulékos (infrastruktúra) költséget.
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3.23 Szolgáltatás
119. §
(1) Magyarországon
a./ a szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott módszer
(technológia) és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják
sem a szolgáltatást végzők egészségét, sem a természetet;
b./ a tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint a szolgáltatás
igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi
életét nem veszélyeztethetik, és a természetet nem károsíthatják.
(2) A közösségi (kommunális) és a gondoskodási (szociális) szolgáltatást a
települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek térítésmentesen
végzik.
(3) Az alapvető emberi jogokat biztosító szolgáltatások mennyiségei határait
(kvótáit) és az azon felüli szolgáltatások díját az „Államháztartásról” szóló
Alaptörvény szintű főtörvény állapítja meg.
Az alapvető életfeltételek által meghatározott mennyiség határain belül
végzett szolgáltatásokat a megállapított díjtétel mellett az állami költségvetés
fedezi.
(4) A közösségi és a gondoskodási szolgáltatások kivételével a lakossági
szolgáltatásokat a magántulajdonon alapuló kisipar végzi.
Magyarország a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden kisipari
tevékenységet folytató állampolgárnak szolgáltatásonként azt a mennyiséget
(kontingenst), amelyre Magyarországnak szüksége, a kisiparosnak
lehetősége van. Amennyiben a kisiparos elfogadja az ajánlatot, akkor a
megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül Magyarország
biztosít számára
- beruházási támogatást és hitelt, valamint
- anyag-, illetve félkészáru beszerzés összehangolást végez.
(5) Mindenkinek joga van - közösségi és a gondoskodási szolgáltatások
kivételével - a lakossági szolgáltatásokat az összehangolt gazdasági
rendszeren kívül végezni. Ebben az esetben önmagának kell gondoskodnia a
szolgáltatás nyújtásának feltételeiről és értékesítéséről.
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3.24 Idegenforgalom
120. §
(1) Az idegenforgalomnak Magyarország politikai és gazdasági életében kiemelt
jelentősége van.
(2) Az idegenforgalom eszköze annak, hogy a magyar küldetés beteljesedjen,
vagyis a szerves egységként működő Magyarország mintául szolgáljon az
egész emberiségnek.
(3) Gazdaságilag hozzájárul
biztosításához.

a

magyar

állampolgárok

életföltételeinek

(4) Az idegenforgalomban alkalmazott tulajdonformák:
a./ A szállodák önkormányzati, míg
b./ az éttermek, panziók és magánházakban biztosított vendéglátóhelyek
magántulajdonban vannak.
(5) Magyarország a gazdaság összehangolási rendszerében a belföldi és külföldi
igényfölmérés alapján összehangolja az önkormányzati tulajdonú
vendéglátóhelyek forgalmát. Ugyanezt felajánlja az idegenforgalomban
résztvevő magánvállalkozóknak is.
Az összehangolásban részt vevő vendéglátóhelyek számára a személyi
elismerésen kívül Magyarország
a./ beruházási támogatást vagy hitelt nyújt, illetve
b./ mezőgazdasági és élelmiszeripari termék beszerzésének, valamint
c./ a létesítmények kihasználásának
összehangolását végzi.
(6) Mindenkinek joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül végezni a
(4) bekezdés b./ pontjában meghatározott idegenforgalmi tevékenységét.
Ebben az esetben önmagának kell gondoskodnia az idegenforgalmi
tevékenység feltételeiről és értékesítéséről.
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3.25 Kereskedelem
121. §
Belkereskedelem
(1) Magyarország belkereskedelmének feladata, hogy az igényeket kielégítő
termékeket, terményeket eljuttassa a termelőtől az állampolgárig.
(2) A kereskedelem tulajdonformája a magántulajdonú kiskereskedelem.
(3) Magyarországon
a./ az összehangolt gazdasági rendszerében résztvevő boltok végzik - a
kiegészítő
emberi
jogok
gyakorlásához
szükséges
termékek
forgalmazásán kívül - az alapvető emberi jogok körébe tartozó termékek
és termények eljuttatását az állampolgárokhoz.
b./ az állam a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden
kiskereskedőnek a kiegészítő emberi jogok gyakorlásához szükséges
termékek összehangolt gazdasági rendszerben történő kereskedelem
lehetőségét.
(4) Az összehangolt gazdasági rendszerben Magyarország a kiskereskedőnek
a./ beruházási támogatást- és hitelt biztosít,
b./ a termékek és termények folyamatos ellátását és szállítását
összehangolja.
(5) Mindenki kiskereskedőnek joga van az összehangolt gazdasági rendszeren
kívül végezni kereskedelmi tevékenységét. Ebben az esetben önmagának kell
gondoskodnia a termék-, vagy termény beszerzéséről, értékesítéséről és a
szükséges egyéb feltételekről.
122. §
Külkereskedelem
(1) A Gondoskodó Magyarország külkereskedelmének feladata, hogy
a./ a magyar állampolgárok igény-kielégítésén felüli termékeket és
terményeket eljuttassa más államok állampolgáraihoz,
b./ illetve a Magyarországon földrajzi, vagy gazdasági okból nem, vagy nem
a megfelelő minőségben és mennyiségben termelt termékeket,
terményeket külföldi forrásokból a magyar állampolgárok rendelkezésére
bocsássa.
(2) A
külkereskedelem, mint Magyarország összehangolt gazdasági
rendszerének része, szoros összefüggésben van a vámrendszerrel.
(3) A vám és a külkereskedelem elsődleges összhangja biztosítja, hogy a kivitel
(export) és a behozatal (import) egyensúlyban legyen.
(4) Ez az egyensúly az alapja az alapvető emberi jogok biztosításának, és a pénz
értékközvetítő szerepe megőrzésének, ezért a külkereskedelem az
összehangolt gazdasági rendszer része, amely nem gyakorolható
magánvállakozásként.
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3.26 Szállítás, közlekedés
123. §
A szállítás általános szabályai
A Szent Korona tagok által képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen
tulajdonában lévő szervezetek
(1) üzemeltetik a távolsági közúti tömegközlekedést, áruszállítást, valamint a
vasúti- és vízi tömegközlekedést és áruszállítást, valamint
(2) végzik a közúti és vasúti hálózat kiépítését és karbantartását,
(3) az összehangolt gazdasági rendszerben végzett személy és áruszállítás
eszközeinek beszerzését, karbantartását.
124. §
Személyforgalom
(1) A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás Magyarországon alapvető
állampolgári jog.
(2) A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás jogát
a./ a felkészülési időszakában (ifjúkorban) élő magyar állampolgárok,
b./ a tapasztalatátadás korszakában (nyugdíjaskor) lévő magyar
állampolgárok, valamint
c./ a gyermekét nevelő anyák (amíg anyasági elismerésben részesülnek)
térítésmentesen gyakorolják.
(3) Az aktív korú (és nem anyasági elismerésben részesülő) állampolgárok
díjazás ellenében gyakorolhatják a tömegközlekedési eszközökkel történő
utazás jogát.
Az utazás díjtétele nem tartalmazza a közlekedési eszközök és a közlekedési
útvonal építési és karbantartási költségét.
(4) A helyi tömegközlekedést, a helyközi közúti tömegközlekedést a települési
önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik.
125. §
Áruszállítás
(1) Az összehangolt gazdasági rendszer kiterjed a termékeknek, terményeknek a
termelőtől a kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön
egyaránt.
(2) A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelőtermőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve
magántulajdonú szervezetek végzik.
(3) Az összehangolt gazdasági rendszeren belüli távolsági áruszállítást – a (2)
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bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a Szent Korona tagok által
képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonában lévő közúti-,
vasúti-, vízi- és légiszállítási szervezetek végzik azon az útvonalon, ahol
kiépült közút vagy vasúthálózat van, illetve a vízi szállítás lehetséges és a
szállított termék, termény számára ez technológiai szempontból megfelelő.
(4) Magyarország a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden
magánszállítónak az összehangolt gazdasági rendszerben történő
áruszállítás lehetőségét. Az összehangolásban részt vevő áruszállítók
számára a személyi elismerésen kívül Magyarország
a./ beruházási támogatást és hitelt biztosít,
b./ a más szállítóeszközökkel történő szállításokat összehangolja.
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1. Az életteret adó anyafölddel szerves egységben élő ember életét
meghatározó iránymutatás
A Teremtő istenszülői feladatának részesévé tette az embert a teremtés
továbbvitelének kegyelmével. Azért, hogy a Teremtő akarata szerint – a
Világmindenség szerves részeként – fejlődjön és működjön a Föld,
iránymutatást adott a Szabadság Alkotmányával. A mindenkori fejlődésnek
megfelelően kapunk a Lélek Fényén keresztül irányelveket az anyag uralására és
formálására.
Így alakult ki a természetes mátrix: a Föld és az Ember szerves egysége.
Az ember azért él, hogy küldetésében meghatározott kötelezettségeinek
teljesítésével az anyaföld által adott anyagtalan és anyagi élettérben összehangolva tevékenységét szűkebb és tágabb környezetével - értéket
teremtsen, és az általa teremtett érték arányában legyen jogosult használni a
bárki által teremtett értékeket. Ő a személyként élő ember – Hamvas Béla
bizonyított meghatározásaként.
Az önmagért és önmagának élő ember az értékek felhasználását nem köti
kötelezettségeinek másokkal összehangolt teljesítéséhez, vagyis nem fogadja el a
Teremtőnek azt a kegyelmét, amely a teremetés részesévé tette. Ő az Énként élő
ember.
A Személyként élő és az államalapító vagy államalkotó nemzethez tartozó
ember a Szent Korona tagja.
A jelenkor válsága az Énként élő emberek akaratának érvényesülése
következtében alakult ki.
A válság következményeinek kivédése és okának megszüntetése az emberek
Énből Személlyé alakulásával történik meg.
A Szent Korona tagjává váló ember Személlyé alakulásának kulcsát, a
szabadságot határozza meg iránymutatásként a Szent Korona Értékrend
Szabadság Alkotmánya31:
A Szent Korona tagok szabadsága
2. §
(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és
ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
31

Szabadság Alkotmánya - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 9 - 17. oldal
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b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén
élnek.
(3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának
helyet talált a Szent Korona Országának területén.
(4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él,
teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.
(5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról”
szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona
tagságától.
(6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának
politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és
alkalmazásában,
c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának
birtokosa.

A Szent Korona Értékrend Alaptörvényében32 meghatározott irányelvek emberre
vonatkozó része ezt a célt szolgálja
-

32

az anyafölddel való kapcsolata megerősítésével és
a természetesen kialakuló érdekcsoportok
összehangolásával.

(társadalmi

csoportok)

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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2. Az ember kapcsolata az anyafölddel
2.1 A család
A család a legszentebb emberi közösség, a társadalom alapja. A magyar
családmodell a sokgyerekes nagycsalád és a több generáció egységét jelentő
nagy család.
A család alapja a két különböző nemű ember által alkotott házaspár. A nemi
másságot a Gondoskodó Magyarország betegségként kezeli, annak megfelelő
jogok és kötelességek meghatározásával.
A Gondoskodó Magyarország a magyar családmodellt támogatja,
a családi funkciók feltételeinek biztosításán keresztül.
A magyar családmodell funkciói:
- Családi egység védelme
- Magzat védelme
- Gyermek védelme
- Anya védelme
- Szülő védelme
A családi funkciók feltételeit biztosítja:
- az alapvető emberi jogok biztosításával,
- a kiegészítő emberi jogok gyakorlásához nyújtott támogatással (pl.
lakásnagyság bővítése, gépkocsi vásárlás, családi vállalkozás indítása),
- az anya családért végzett (elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos)
tevékenységének elismerésével, ami a következőt jelenti:
azon túl, hogy a gyermekek ingyenesen (kötelező értékcserével
érvényesített)
étkeznek,
tandíjmentességben-,
térítésmentes
tanszerellátásban, valamint ruházkodási hozzájárulásban részesülnek,
az anya a gyermek 10 éves koráig (az általános iskola 4. osztályának
befejezéséig) a szakmája szerinti mindenkori átlagjövedelmet kapja
(anyasági elismerés)
tevékenysége társadalmi elismeréseként, a második gyermektől kezdve
gyermekenként 10 %-kal kiegészítve.
Ha minden gyermeke betöltötte a 10. életévét, vagy az általános iskola 4.
osztályát befejezte, a mindenkori átlagjövedelem fele és a második
gyermektől ennek 10 %-a az elismerés összege, a gyermek 24 éves koráig,
vagy addig, amíg szakmai végzettséget nem szerez.
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Az anyasági kötelezettség:
Az anya kötelessége – akár családban, akár azon kívül élve – biztosítani
a gyermek számára az őt megillető (ifjúsági) jogokat. Köteles olyan
példát mutatni, amely gyermeke(i) egészséges lelki-, szellemi-, testi
fejlődéséhez szükséges.
Miután
a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése
a Gondoskodó Magyarország alapja,
ezekre a feltételekre csak akkor jogosult a család, ha a funkciókat
maradéktalanul teljesíti.
A családra vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona Értékrend
Alaptörvényében33:
38. §
A családszerkezet fenntartásához való jog
(1)

A Szent Korona minden tagjának joga
családszerkezet szerint élni

van a

hagyományos magyar

a./ több korosztályt magában foglaló nagycsaládban és
b./ a Szent Korona Tagság lélekszámának olyan mértékű növekedését szolgáló
nagy családban, amely minden korosztály lélekszám-növekedését biztosítja
az előző korosztályhoz képest.
(2)

A családszerkezet fenntartásához szükséges feltételeket és a részletes
szabályozást „A családról” szóló főtörvény tartalmazza.
39. §
A családalapítás joga

(1)

„A családról” szóló főtörvényben meghatározott korhatárt elért férfi és nő
egymással házasságot köthet, és családot alapíthat.

(2)

A család alapja a két különböző nemű ember által alkotott házaspár.

(3)

A nemi másságot Magyarország betegségként kezeli, annak megfelelő jogokat
és kötelességeket „Az egészségről” szóló főtörvény határozza meg.
40. §
A család joga és kötelezettsége

(1)

33

Magyarország biztosítja a család egysége, a magzat, a gyermek, az anya és a
szülő védelmének feltételeit.
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(2)

A szülők kötelessége a család (1) bekezdés szerinti védelmét teljesíteni.

(3)

A család jogainak és kötelezettségeinek az „Alaptörvényben” maghatározott
irányelvek szerinti részletes szabályozását „A családról”, valamint „A vallásról és
közművelődésügyről” szóló főtörvények tartalmazzák.
102. §
A család érdekeinek érvényesítése

(1)

Magyarország a családi funkciók feltételeinek gyakorlásához biztosítja, az ebben
a tárgykörben érintett Társadalmi csoportok
a./ Önkormányzatainak megalakítását és működését, valamint a
b./ Társadalmi csoportok létszámarányos (más társadalmi csoportokkal
összehangolt)
érdekképviseletét
Magyarország
Országgyűlésének
Felsőházban.

(2)

A család érdekeit képviselő, Önkormányzattal és felsőházi képviselettel
rendelkező társadalmi csoportok:
a./ Nők
b./ Férfiak
c./ Ifjúkorban élők
d./ Aktívkorban élők
e./ Tapasztalatátadás korában élők.
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2.2 Az Ember közvetlen kapcsolata a Földhöz
Ember
(Igény)
Föld
(Lehetőség)
Komlói járás …
Szigetvári
járás

Baranya megye

Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
….
…
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor

Hévízi járás

Zalaszentgróti
járás

Zala megye

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapest
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Alsópáhok
Cserszegtomaj
Felsőpáhok
Hévíz
….
….
….
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
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A Gondoskodó Magyarország a területi elven szervezett önkormányzatokon
keresztül valósítja meg az önellátást.
A területi szervezettségnek három szintje van:
megye
járás
település.
A települések önellátóvá tétele az életföltételek önellátását biztosítja.
Az alapvető életföltételek biztosításával kapcsolatban többirányú tevékenységet
folytatunk. Ezek közös alapja, hogy minden településen létre kell hozni a
Települési Önellátó Rendszert a Települési Önkormányzat irányítása alatt.
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A települések önkormányzatisága (szubszidiaritása)
A településekre vonatkozó rendeletek a Szent Korona Értékrend Alaptörvényében:
65. §
A települések és a társadalmi csoportok önkormányzatisághoz való joga
(1)

A települések önszerveződéshez fűződő jogai:
a./ a település érdekeit képviselő önkormányzat alakításának joga és
kötelessége,
b./ a település államhatalomban történő érdekképviseletének joga és
kötelessége,
c./ a lelki-, szellemi- és anyagi önellátás (autarkia) kialakításának joga,
d./ a nevelés-oktatás működtetésének joga,
e./ az egészségi ellátás működtetésének joga,
f./ az életfeltételek kialakításának és működtetésének joga,
g./ az önellátásra és a szabad versenyre alapozott gazdaság kialakításának és
működtetésének joga,
amelyeket „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény biztosít.

(2)

A társadalmi csoportok önszerveződéshez fűződő jogai:
a./ a társadalmi csoport érdekeit képviselő önkormányzat alakításának joga és
kötelessége,
b./ a társadalmi csoport államhatalomban történő érdekképviseletének joga és
kötelessége,
c./ a társadalmi csoport jellegének megfelelő tevékenysége végzéséhez
szükséges feltételekhez való joga és ezek rendeltetésszerű használatának
kötelezettsége,
amelyeket „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény biztosít.
93. §
A Települési Önkormányzat érdekvédő tevékenysége

A települések érdekvédelmét az önkormányzatiság (szubszidiaritás) elvének
megfelelően
a
„Nemzetgyűlési
képviselők,
Magyarországot
nemzetközi
szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról” szóló 2. főtörvény szerint, kötött mandátummal választott, döntéséért
egyszemélyi felelősséggel tartozó
(1)

Települési Önkormányzatot vezető Polgármester,

(2)

az Országgyűlés alsó- és felsőházába kötött mandátummal választott képviselő
a./ a jogszabályalkotás döntéselőkészítő folyamatának teljesítésével,
b./ a döntés során a településen élő Szent Korona tagok kinyilvánított
akaratának megfelelően leadott szavazatával
végzi.
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Az önellátás részei
A. Egészségvédelem
A Gondoskodó Magyarország egészségvédelmi alapelve: a megelőzés eszközeit
kell elsődlegesen megteremteni. Betegség esetén előnyben kell részesíteni a
természetes gyógymódokat, valamint a homeopátiát és csak legvégső esetben kell
a kemoterápiához és az operatív beavatkozáshoz folyamodni. A Gondoskodó
Magyarország politikai hatalomra jutása után minden egészségügyi szolgáltatást
(így a gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek biztosítását is) állampolgári
alapjogként kezelve ingyenessé (kötelező értékcserével érvényesítetté) teszünk.
A Gondoskodó Magyarország hatalomra jutása után az egészségügy teljes
rendszerét át fogjuk alakítani, a szerves egységként működő társadalom által
diktált feltételeknek megfelelően. Az átalakított egészségügyi rendszer a megyeiés települési elven szerveződő megelőző szűrések és a teljesen szakosított,
ingyenes (kötelező értékcserével érvényesített) gyógyítóhálózaton keresztül
működik.
Az egészségügyi hivatást teljesítők (mint a Szent Korona testének személyi része)
az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül vesz részt a
Gondoskodó Magyarország irányításában.
Az egészségvédelemre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében34:
53. §
Az egészség megőrzéséhez való jog és kötelezettség
(1)

Magyarországon a Szent Korona minden tagjának, valamint a Magyarországon
vendégjoggal élőknek, továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgároknak joguk és kötelességük az
egészség megőrzése.

(2)

Az egészség a lélek-, a szellem és a test egységének összhangját jelenti.

(3)

Az egészség megőrzését szolgáló
g./ lélek irányítását „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény,
h./ szellem közvetítését „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény,
c./ élelmiszerekkel kapcsolatos követelményeket „A gazdaságról” szóló
főtörvény „Mezőgazdaságról és élelmiszeriparról” szóló résztörvényében
meghatározott szabályok,
d./ ipari termékekkel kapcsolatos követelményeket „A gazdaságról” szóló
főtörvény „Iparról” szóló résztörvényében meghatározott szabályok,
e./ személyi és közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeket „A

34
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gazdaságról” szóló főtörvény „Szolgáltatásról” szóló résztörvényében
meghatározott szabályok,
f./ idegenforgalmi szolgáltatásokkal és az idegenforgalomban biztosított
élelmezési- és ipari termék forgalmazásával kapcsolatos követelményeket „A
gazdaságról” szóló főtörvény „Idegenforgalomról” szóló résztörvényében
meghatározott szabályok,
g./ kereskedelemben forgalmazott élelmiszerrel és ipari termékekkel
kapcsolatos
követelményeket
„A
gazdaságról”
szóló
főtörvény
„Kereskedelemről” szóló résztörvényében meghatározott szabályok,
h./ személy- és áruszállítás feltételeivel kapcsolatos követelményeket „A
gazdaságról” szóló főtörvény „Szállításról” szóló résztörvényében
meghatározott szabályok,
betartása biztosítja.
(4)

A Szent Korona minden tagja, valamint a Magyarországon vendégjoggal élők,
továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgárok kötelesek a következő egészségmegőrző
tevékenység folytatására:
a./ csak Krisztust követő istenhívő eszméket hirdet és csak ilyen eszmék
hirdetését fogadja el,
b./ csak a természetes értékrendet ismertető szellemi tevékenységet végez és
csak ilyen tevékenységet követ,
c./ rendszeresen részt vesz minden – nemének és életkorának megfelelő - testi
betegséget feltáró és gyógyító orvosi szűrésen, kezelésen és
beavatkozáson.

(5)

A (4) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket részletesen
a./ az a./ és b./ pontjára vonatkozóan „A vallásról és művelődésügyről” szóló
főtörvény,
b./ a c./ pontjára vonatkozóan „Az egészégről” szóló főtörvény
tartalmazza.
54. §
A testedzéshez való jog

(1)

Az állam biztosítja az egészségmegőrző testedzés és versenyszerű sportolás
feltételeit
a./ minden oktatási intézményben, illetve az oktatási intézmény elsődleges
használati jogával a településeken,
b./ minden településen az igénynek megfelelő számú
testedzést szolgáló létesítményt a mindenkori igények szerinti felszereltséggel.

(2)

Az állam biztosítja az utánpótlás nevelésétől a versenyeztetésig a minőségi
versenyszerű sportolás elismerését és tárgyi feltételeit.

(3)

A testedzéshez való jog gyakorlásának részletes szabályait „A vallásról és
művelődésügyről”, valamint „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló
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főtörvény tartalmazza.
55. §
Az egészségügyi ellátáshoz és gondoskodáshoz való jog
(1)

Magyarországon a Szent Korona minden tagjának, valamint a Magyarországon
vendégjoggal élőknek, továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgároknak joga van a teljeskürű és
térítésmentes egészségügyi ellátáshoz és gondoskodáshoz, beleértve a
gyógyszer- és egészségügyi segédeszköz ellátást is.

(2)

Az állam egészségügyi ellátó és egészségügyi gondoskodó intézményeket tart
fenn, amelyeket „Az egészségről” szóló főtörvényben meghatározott módon az
a./ az Egészségügyi minisztérium,
b./ a Krisztust követő, egyistenhívő egyházak, valamint
c./ egyesületek
üzemeltetnek.
Az állam az egészségügyi ellátó és egészségügyi gondoskodó intézményeket az
üzemeltetés formájától függetlenül, tehát egységes elvek szerint támogatja.

(3)

Az állam „Az egészségről” szóló főtörvényben meghatározott módon szakmai
ellenőrzést gyakorol az egészségügyi ellátó és egészségügyi gondoskodó
intézmények felett.
A Szent Korona tagjainak korlátozás nélkül, a Magyarországon vendégjoggal
élők, továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgároknak „Az állam vezetéséről” szóló főtörvényekben
meghatározott korlátozással, joguk van egészségügyi gondoskodási
intézményben történő ellátásra.

(4)

56. §
A tartósan egészségkárosodottak jogai
(1)

A Szent Korona tagjai, valamint a Magyarországon vendégjoggal élők, továbbá
Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó
idegen állampolgárok tartósan egészségkárosodása, illetve testi-, szellemi
fogyatékossága esetén különleges védelemre, illetve gondoskodásra jogosultak.

(2)

A különleges gondoskodás feltételeit, a gondoskodási jog gyakorlásának
részleteit „Az állam vezetéséről” és „Az egészségről” szóló főtörvények
határozzák meg.
57. §
Az egészséges környezethez való jog

(1)

Szent Korona tagjainak, valamint a Magyarországon vendégjoggal élőknek,
továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgároknak, továbbá a Magyarországra látogatás vagy
hivatalos minőségben tartózkodóknak joguk van az egészséges környezethez.

(2)

„A természetkapcsolatról” szóló főtörvény tartalmazza azokat az intézkedéseket,
amelyek a természetes és az épített környezet megóvására, a környezeti károk
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megelőzésére, illetve mérséklésére vonatkoznak.
(3)

„A gazdaságról” szóló főtörvény ágazati résztörvényei tartalmazzák azokat az
intézkedéseket, amelyek az egészséget károsító és veszélyeztető
a./ termékek előállítását, forgalmazását,
b./ munkamódszerek, csomagolóeszközök alkalmazását,
c./ hulladékok keletkezését
tiltják.

(4)

A környezet megóvása az (1) bekezdésben meghatározott minden személy
kötelessége.
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B. Táplálkozás
Mindenekelőtt az egészséges táplálkozást kell elősegítenünk. Ez nem a
manapság divatos és - a háttérhatalmi diktatúra manipulációinak köszönhetően bizonytalan élettani eredménnyel működő módszerek támogatását jelenti,
hanem a garantáltan természetes táplálkozás követését.
Ennek érdekében egyrészt a nem génmanipulált és természetes körülmények
között nevelt állatok, és az így termesztett növények elterjesztését
(termesztésének, tartásának visszaállítását) kell támogatnunk (amit manapság
biogazdálkodásnak hívnak).
Másrészt a feldolgozás nélküli, illetve a természetes úton tartósított (füstölt,
pácolt, szárított, hűtött - de nem fagyasztott) állati- és növényi termékeket
kell előtérbe helyeznünk.
a./ Meg kell szerveznünk a települések önellátását, mindenekelőtt a mindennapi
élelmiszer (kenyér, tej, tejtermék, hús, zöldség és gyümölcs) közvetlen
forrásból történő biztosítását.
Tudatosítani kell mindenkivel, hogy a diktatúra lelkiismeretlenségének egyik
következményeként (a gátlástalan pénzhajhászás miatt) mindannyian
közvetlenül életveszélyben vagyunk. Ezt a veszélyt azért nem érezzük, mert
viszonylag hosszú idő (tíz - húsz év) múlva mutatkozik meg káros hatása.
A műtrágyák jelentős részéről, a műanyagokról, az atom- és vízierőművekről,
a természetrombolás egyéb megnyilvánulásairól - és még sorolhatnánk, mi
mindenről - derült ki, hogy természet- és emberiség-ellenesek.
Aquinói Szent Tamás szerint: „Az igazi tudás (ezt nevezzük mi bölcsességnek)
nem más, mint a hit és a tudomány együttesen.” Azok a tudósok, akik ezeket a
termékeket alkalmazásra ajánlották, nem rendelkeznek a teljes tudással, vagyis
nem bölcsek.
Hiányzik belőlük a hit, az isteni szabályok összefüggéseinek ismeretével
kapott meggyőződés, és a bizalom tudásuk eredményének pozitív hatása
iránt, valamint ennek következménye, a felelősségérzet! Ezek a bölcsesség
nélküli tudósok, vagy más kifejezéssel „szakbarbárok”, akik kártékony
működésének következményeit fel kell ismernünk és meg kell szabadulnunk
azoktól!
b./ A Gondoskodó Magyarország célja, hogy először a fejlődésben lévő fiatalok,
valamint a koruk és egészségi állapotuk miatt keresőképtelen emberek,
majd a teljes lakosság ingyenesen (kötelező értékcserével érvényesítve)
jusson az alapvető élelmiszerekhez.
c./ Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek ne legyenek
egészségkárosító hatásúak, minőségellenőrző laboratóriumot kell létrehozni
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és üzemeltetni megyénként. Csak azokat az élelmiszereket lehet forgalmazni,
amelyek minősítését a saját laboratóriuma végezte.
Ez egy önvédelmi, kényszerű kötelezettség.
A különböző - a háttérhatalmi diktatúra érdekeit védő - szabványok és az ezek
betartását ellenőrző szervezetek (különösen az utóbbi években)
bebizonyították teljes alkalmatlanságukat arra, hogy megvédjék az embereket
az egészségromboló élelmiszerek fogyasztásától. (Ld. az először Angliában
pusztító kergemarha kór.)
Ki kell alakítani egy minden diktatórikus sugallattól független
szabványrendszert, először az élelmiszerekre vonatkozóan.
Mivel genetikailag a szaporító-állomány jelentős része – mind a
növényeknél, mind az állatoknál – erőteljesen manipulált, mindenekelőtt ezt
kell visszaállítani az eredeti minőségre.
Ugyancsak halaszthatatlan a termőtalaj természetes kémiai állapotának
visszaállítása, előbb semlegesítő termények termesztésével, majd a szerves
talajerő-utánpótlással.
Szintén nem kitalálni, hanem helyre kell állítani az ökologikus egyensúly
természetes működését.
d./ A minőségellenőrző laboratóriumi vizsgálatoknak ki kell terjednie a
települések ivóvíz minőségének vizsgálatára is. Az egészséges ivóvíz éppúgy
elengedhetetlen része az egészséges táplálkozásnak, mint az élelmiszer.
A táplálkozásra vonatkozó legfontosabb rendelkezés a Szent Korona Értékrend
Alaptörvényében35:
82. §
Az alapvető élelmiszerekhez való jog
(1)

Az alapvető élelmiszerek térítésmentes ellátásnak jogával élhet a Szent Korona
tagja, a Magyarországon vendégjoggal élő személy, valamint a Magyarországon
„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgár, ha
a./ ifjúkorú és tanulmámyait folytatja, vagy
b./ tapasztalatátadás korában lévő.

(2)

A Tapasztalatátadás korában lévő, Magyarországon vendégjoggal élő személy,
valamint a Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgár akkor élhet az alapvető élelmiszerek
térítésmentes ellátásának jogával, ha legalább tíz évig részt vett a nemzeti
vagyon növelésében.

(3)

Az alapvető élelmiszerek térítésmentes ellátása jogának
részleteiről „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény rendelkezik.

35

gyakorlásának
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C. Közvédelem, közbiztonság
A Gondoskodó Magyarország összehangolja (koordinálja) a területenként és
településenként szervezett bűnmegelőző csendőrség és a bűnüldöző rendőrség
munkáját és biztosítja azok működési feltételeit.
Magyarország területi, politikai sérthetetlenségét a honvédség biztosítja.
A területi elv alapján (a Szent Korona testének területi része), a választópolgárok
által közvetlenül választott képviselők alkotják a Gondoskodó Magyarország
Országgyűlésének alsóházát.
A közvédelemre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona Értékrend
Alaptörvényében36:
66. §
Az élet-, személyiség-, vagyon-, és közbiztonsághoz való jog
(1)

Magyarországon élő és tartózkodó minden ember élethez és személyiséghez
fűződő jogai védettek.

(2)

A Szent Korona minden tagjának joga van a tulajdonlási és birtoklási jogainak
védelméhez, valamint a közbiztonsághoz.

(3)

A Magyarországon vendégjoggal élőknek, továbbá Magyarországon „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgároknak joguk
van birtoklási jogaik védelméhez, valamint a közbiztonsághoz.

36
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3. Az ember társadalmi kapcsolata
Szent Korona tagok

Szolgáltatás
Közlekedés,
szállítás
Vendéglátás
Kereskedelem
Ipar
Mezőgazdaság
Védelem
Tudomány,
kultúra
Oktatás, nevelés
Egészségügy

Fiatal kor

Férfiak

Őskeresztény

Idős kor
Aktív kor

…
Görög keleti
Evangélikus
Református
Katolikus

….
Cigány
Román
Szlovák
Szerb
Magyar
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Nők

Korcsoportok, nemek

Hivatások, szakmák
Anyagtalan érték
Anyagi érték létrehozó
létrehozó
Krisztust követő vallások
Nemzetiség (13)
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3.1 Nemzetiségek
a./ Nemzet, nemzetiség, etnikum
A származás szerinti minősítés is egyik oldalról kiválasztottságot, a másik
oldalról kirekesztettséget eredményez, következésképpen a diktatúra eszköze.
Jézus példáját és tanításait nem az emberi élettől elvonatkoztatott (elvakult)
módon, valami általunk nem ismert (és nem ismerhető) titok értelem nélküli
követéseként kell gyakorolni, hanem úgy, hogy az az isteni szabályokat tegye
megismerhetővé és a mindennapok egyedül (ha úgy tetszik: logikusan)
követhető iránytűjévé.
Ez vonatkozik a kiválasztottságra is.
Isten a teremtéssel mindenkit meghív a kiválasztottságra, és minden
ember szabad akaratával dönt arról, hogy elfogadja-e a meghívást, vagy
nem, vagyis saját életével válik kiválasztottá vagy kirekesztetté.
A nemzeti hovatartozásra vonatkoztatva ez a következőt jelenti: szülei révén
születésével mindenki „meghívást kap” egy népcsoportba (ezt nevezik
származásnak). Ez a népcsoport attól függően, hogy a lakóhely szerinti
országban többségben vagy kisebbségben van
- nemzet,
- nemzetiség, illetve
- etnikum.
Azt, hogy egy ember elfogadja-e a „meghívást” a születése szerinti
népcsoportba, vagy más népcsoporthoz tartozóvá (esetleg kozmopolitává)
válik, szabad akaratával maga dönti el és a nyelvhez, a valláshoz, a
kultúrához (az emberiség - szűkebb értelemben egy objektív társadalmi
csoport - által létrehozott lelki-, szellemi és anyagi értékek összességéhez), a
családszerkezethez, a szokásokhoz kötődésével, valamint a gazdasági
életben megnyilvánuló magatartásával, továbbá a múlt elfogadásával
(vagyis a tudatával gyakorolt nemzeti sajátosságokkal) bizonyítja, illetve hisz
a népcsoportnak a Világmindenség fejlődésében betöltött küldetésében.
Az egyes „meghívó” népcsoportoknak (fajoknak) vannak genetikai és
anatómiai jellemzőik, amelyeket minden ember, mint a meghívottság jelét,
magán viseli, de nem ezek határozzák meg, hogy egy ember melyik nemzethez
tartozik.
A horvát Aleksander Petrovits és a szlovák Maria Hruz gyermeke például
felvette a Petőfi Sándor nevet és - egész életével bizonyítva - szabad
akaratából a születési helye szerinti népcsoporthoz tartozónak, magyarnak
vallotta magát, magáévá téve a magyar tudatot és hitt a magyarság
küldetésében.
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Államalapító nemzet a Szent Korona Értékrend Alaptörvénye37 szerint:
94. §
Az államalapító magyarság
(1)

Magyarország felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, segíti
jogaik és törvényes érdekeik védelmét, anyanyelvük, nemzeti kultúrájuk,
vallásuk, valamint Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását, ezek
megvalósítása a nemzetközi kapcsolatokban az állam alapvető
kötelezettsége.

(2)

A magyarság anyaországi, valamint politikai okból menekült (emigrált)
Felsőházi képviselettel rendelkező részei:
a./ Magyarországi magyar
b./ Felvidéki magyar
c./ Kárpátaljai magyar
d./ Székelyföldi, erdélyi magyar
e./ Délvidéki magyar
f./ Őrvidéki magyar
g./ Kárpát-medencén kívül élő magyar

(3)

A magyar állampolgárok között nem lehet különbséget tenni az
állampolgárság keletkezésének jogcíme alapján, és - ha „Az állam
vezetéséről”, vagy „A büntetésről” szóló főtörvény másképpen nem
rendelkezik - aszerint, hogy a magyar mellett van-e más állampolgárságuk.

(4)

Kettős vagy többes állampolgárságú
a./ Szent Korona tag csak akkor rendelkezik köztisztségviselői (közte
választási és választhatósági) jogával, ha
- politikai okból hagyta el Magyarországot (emigrált) és
- a többi állampolgárság szerinti fennálló választási és választhatósági
jogáról lemond;
b./ a Magyarországon vendégjoggal élő személy, továbbá a Magyarországon
„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen
állampolgár akkor sem gyakorolhatja köztisztség-viselői (közte választási
és választhatósági) jogát, ha a többi állampolgárság szerinti fennálló
köztisztség-viselői jogáról lemond.
95. §
A nem Magyarországon élő magyarság érdekvédelme

37

(1)

Magyarország védi a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok jogait és
törvényes érdekeit. A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok diplomáciai
és konzuli jogvédelmének eszközeit „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
határozza meg.

(2)

A magyar állampolgár kiadatása csak „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott esetben és
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módon lehetséges.
(3)

A külföldön élő magyar állampolgárok egyes politikai és szociális jogait,
valamint
honvédelmi
kötelezettségét
az
ország
területén
élő
állampolgárokhoz
képest
„Az
állam
vezetéséről”,
valamint
„A
nemzetvédelemről” szóló főtörvények eltérően szabályozhatják.

Államalapító nemzet
főtörvényében38:

a

Szent

Korona

Értékend

Hatalomgyakorlási

3. §
A Szent Korona tagja
(1) A Szent Korona tagja az, akinek felmenői a Szent Korona tagjai voltak és
Krisztust követő hitet vall.
(2) A Szent Korona államalapító tagja az, aki az (1) bekezdésben
meghatározottaknak eleget tesz, és magyar nemzetiségűnek vallja magát,
feltéve, hogy ősei között volt magyar nemzetiségű személy.
(3) A Szent Korona államalkotó nemzetének tagja az, aki az (1) bekezdésben
meghatározottaknak eleget tesz, és a Szent Korona egyik nemzetiségébe
tartozónak vallja magát, feltéve, hogy ősei között volt az adott
nemzetiségbe tartozó személy.
Államalkotó nemzetiségek a Szent Korona Értékrend Alaptörvénye39 szerint:
96. §
Államalkotó nemzetiségek
(1)

Magyarországon az államalkotó kisebbségi nemzetiséghez tartozó személyek
(mint a Szent Korona testének személyi része) önkormányzatuk által
létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin
keresztül érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal)
érdekeiket és vesznek részt az államhatalom gyakorlásában.

(2)

A szerves egységként működő Magyarország a nemzeti önazonosság-tudat
alapján áll, hiszen ez adja azt a biztonságot, ami minden ember számára a
lélek, a szellem és a test összhangjához nélkülözhetetlen.
Az államalkotó nemzetek Szent Korona tagjainak – anyaországukkal kötött
viszonossági nemzetközi szerződés alapján - joga személyileg az

38

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. oldal
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egyenlőség, közösségi szinten pedig Társadalmi csoportként az
önkormányzatiság (autonómia), vagyis az önkormányzaton keresztül
gyakorolt önrendelkezés, ami települési-, vagy területi formában nyilvánul
meg.
(3)

Felsőházi képviselettel rendelkező államalkotó nemzetiségek:
a./ a Szent Korona területén önhonos nemzetek
- cigányok/romák
- horvátok
- lengyelek
- németek
- románok
- ruszinok
- szerbek
- szlovákok
- szlovének
- ukránok
b./ a magyarsággal rokon népek
- bolgárok
- görögök
- örmények

Államalkotó nemzet
főtörvényében40:

a

Szent

Korona

Értékend

Hatalomgyakorlási

4. §
A Szent Korona államalkotó nemzetei
(1) Az Alkotmány 2. § (3) bekezdés alapján azoknak a nemzetiségeknek a
tagjai Magyarország államalkotó nemzetei, amelyek
a./ kultúrájuknak helyet keresve telepedtek meg a Szent Korona
Országának területén, a Kárpát medencében (öshonos nemzetek),
vagy
b./ a magyarsággal rokon népek, és
c./ vállalják a Szent Korona értékrendjét, és
d./ a Krisztust követő hitet vallják, és
e./ társadalmi csoportként vállalják, hogy államalkotó nemzetet alkotnak.

40

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. oldal
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b./ Az államalapító és államalkotó nemzetek tagjai (Szent Korona tagok) és a
vendégek (idegenek) viszonya
Magyarországon a többségi (államalapító) magyar nemzet mellett több
nemzetiség (német, szerb, horvát, bolgár, szlovén, szlovák, román, bosnyák,
örmény, zsidó, ukrán, orosz, lengyel, kínai) és jellemzően egy etnikum (a
cigányság) él. A nem államalapító nemzetiségek közül a történelmileg a
Kárpát-medencében őshonos nemzetiségek – amelyek vállalják, hogy
Magyarországon kisebbségi nemzetiségként élnek, és ezzel elfogadják a Szent
Korona Értékrendet - az államalkotók, a többiek a vendégek.
A Szent Korona egy-egy földrajzi területeire annak ökológiai adottságai
szerint települtek a különböző nemzetiségű és kultúrájú embercsoportok, így
alkotva természetes ökonómiai-ökológiai egységet.
Magyarok nemzetiségként élnek a trianoni utódállamokban, szülőhelyi
kötődéssel - mintegy igazolva a nemzeti hovatartozás objektív jellegét - és a
Föld szinte valamennyi országában, politikai üldöztetés vagy gazdasági
kényszer miatt.
A szerves egységként működő társadalom a nemzeti önazonosság-tudat
alapján áll, hiszen ez adja azt a biztonságot, ami minden ember számára a
lélek, a szellem és a test harmóniájához nélkülözhetetlen. Ezért alapelv a
„meghívás” szerinti népcsoportba tartozás, azzal, hogy el kell fogadni a szabad
akarat szerinti nemzetválasztást is.
A szabad akarat hangsúlyozása rendkívül fontos, mert az erőszakos
asszimiláció - ami a diktatúrák jellemzője - a szabad akarattal ütközve jó
esetben emigrációt, rosszabb esetben kozmopolitává (világpolgárrá, azaz
hontalanná) válást eredményez.
A Gondoskodó Magyarország alapelve, hogy egy országban élő, a befogadó
ország állampolgárságával rendelkező nemzetiségek és etnikai
kisebbségek (Magyarországon a Szent Korona tagjainak) joga személyileg az
egyenlőség, közösségi szinten pedig az autonómia, vagyis az
önkormányzaton keresztül gyakorolt önrendelkezés, ami települési-, vagy
területi formában nyilvánul meg.
A vendégek kötelezettsége a befogadó ország életében a többségi nemzet
által meghatározott formában részt venni, a többségi nemzet (és a többi
nemzetiség, valamint etnikai kisebbség) törvényes érdekeit tiszteletben
tartani.
Az anyaországnak (etnikum esetén a képviselő világszervezetnek) joga és
kötelessége folyamatosan ellenőrizni, hogy a befogadó ország – annak
domináns értékrendje elfogadása esetén - biztosítja-e a személyi egyenlőséget
és a közösségi (nemzetiségi, etnikai) autonómiát azoknak a részére,
akiknek az adott ország anyaországuk (illetve a szervezet képviselőjük).
Nem teljesítés esetén diplomáciai úton jogosult az érdekérvényesítés
biztosításával kapcsolatban eljárni.
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Ugyanakkor az anyaországnak kötelessége biztosítani (és a befogadó
országnak kötelessége hozzáférhetővé tenni) azokat a feltételeket, amelyek
a nemzetiség vagy etnikai kisebbség önazonosságának megőrzéséhez és a
nemzeti sajátosságok fejlődéséhez szükségesek.
A befogadó országnak joga a nemzetiség vagy etnikai kisebbség tagjaira
ugyanazokat a kötelezettségeket kiróni, ami a többségi nemzet, illetve egyéb
nemzetiségek és kisebbségi etnikumok tagjait terhelik. A befogadó ország
kötelezettsége a személyi egyenlőséget és a közösségi autonómiát, valamint
azokat a feltételeket biztosítani, amelyek a kötelezettségek teljesítéséhez
szükségesek.
Nemzetiség jogai a Szent Korona Értékrend Alaptörvénye41 szerint:
6. §
(1)

Magyarország együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és
országával.

(2)

Magyarország felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és
előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

(3)

Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának
kiteljesedése
érdekében
közreműködik
az
európai
konföderatív
államszövetség megteremtésében.
61. §
A nemzeti múlt ismeretének joga

41

(1)

A Szent Korona minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy megismerje
a./ azt a történelmi folyamatot, amely a Szent Korona Országának szerves
egységként működéséhez vezetett,
b./ azt az okot, amely a szerves egységben élés felbomlásához vezetett,
c./ azokat a következményeket, amelyet a szerves egységben élés
felbomlása eredményezett.

(2)

A Magyarországon vendégjoggal élőknek, továbbá Magyarországon „Az
állam
vezetéséről”
szóló
főtörvény
szerint
tartózkodó
idegen
állampolgároknak joguk és kötelezettségük megismerni
a./ nemzetük történelmét és
b./ annak történelmi kapcsolatát a magyarsághoz.

(3)

A nemzeti múlt megismeréséhez való jogokat és kötelezettségeket
részletesen „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény szabályozza.

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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62. §
A nemzeti kultúra ápolásának joga
(1)

A Szent Korona tagjainak joguk és kötelességük
a./ saját nemzeti kultúrájuk megismerése, ápolása, továbbéltetése,
b./ saját nemzeti kultúrájuk alkalmazása
annak érdekében, hogy Magyarország természeti (ökológiai) és társadalmi,
gazdasági (ökonómiai) szerves egységben éljen.

(2)

A Magyarországon vendégjoggal élőknek, továbbá Magyarországon „Az
állam
vezetéséről”
szóló
főtörvény
szerint
tartózkodó
idegen
állampolgároknak joga és kötelessége
a./ saját nemzeti kultúrájuk megismerése, ápolása, továbbéltetése,
b./ saját kultúrájuk Szent Korona értékrenddel azonos elemeinek
alkalmazása
annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak Magyarország természeti
(ökológiai) és társadalmi, gazdasági (ökonómiai) szerves egységéhez.

(3)

A nemzeti kultúra ápolásához való jogokat és kötelezettségeket részletesen
„A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény szabályozza.
63. §
A nyelv megőrzésének és művelésének joga

(1)

A jövevényszavaktól és az idegen nyelvtani alakzatoktól megtisztított magyar
nyelv Magyarország hivatalos nyelve.

(2)

A Szent Korona tagjainak, valamint a Magyarországon vendégjoggal élőknek,
továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgároknak kötelessége megtanulnia Magyarország
hivatalos nyelvét.

(3)

Az államalapító magyar nemzet minden tagjának joga és kötelezettsége a
magyar nyelv megtisztításában közreműködni, a megtisztított magyar nyelvet
megőrizni és művelni.

(4)

A Szent Korona államalkotó nemzetei minden tagjának és a Magyarországon
vendégjoggal élőknek, továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgároknak joga és kötelessége
megőrizni és művelni saját nyelvüket.

(5)

A nyelv megőrzéséhez és műveléséhez való jogokat és kötelezettségeket
részletesen „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény szabályozza.
77. §
Kisebbségi jogok

(1)

Magyarország biztosítja a Szent Korona államalkotó nemzeteihez tartozó
tagjainak a (2) bekezdésben meghatározott, egyéni és közösen gyakorolt
(kollektív) részvételét a közéletben, jogát saját kultúrájuk ápolásához,
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intézményeik fenntartásához, anyanyelvük oktatásához, a közéletben és a
hatósági eljárásban való használatához, a saját nyelven való
névhasználathoz.
Az anyanyelvű oktatáshoz való jog gyakorlásának feltételeit „A vallásról- és
művelődésügyről” szóló főtörvény határozza meg.
(2)

Magyarország a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi
szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati
képviselők választásáról” szóló 2. főtörvényben meghatározottak szerint
biztosítja a hatalomban való részvétel jogát
a./ a Szent Korona államalkotó nemzetei - mint társadalmi csoportok számára közösen gyakorolt jogként a felsőházi érdekképviseletben,
b./ a Szent Korona államalkotó nemzeteinek tagjai számára az alsó- és
felsőházi választási és választhatósági jogot egyénileg gyakorolt jogként.

(3)

A Magyarországon vendégjoggal élőknek, valamint a Magyarországon „Az
állam
vezetéséről”
szóló
főtörvény
szerint
tartózkodó
idegen
állampolgároknak Magyarország biztosíthatja a jogot
a./ Az „Államhatalom gyakorlásáról” szóló 1. főtörvényben, valamint „Az
állam vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározottak szerint
anyanyelvüknek a közéletben és a hatósági eljárásban való
használatához, a saját nyelven való névhasználathoz, valamint
b./ „A vallásról- és művelődésügyről” szóló főtörvényben meghatározottak
szerint az anyanyelvű oktatáshoz, saját kultúrájuk ápolásához,
intézményeik fenntartásához.

(4)

A kisebbségi jog gyakorlásának részletes
vezetéséről” szóló, főtörvény tartalmazza.
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c./ A nemzetiségek részvétele a Gondoskodó Magyarország irányításában
A Gondoskodó Magyarországon az államalapító és államalkotó
nemzetiségek önkormányzata által létszámarányosan az Országgyűlés
felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesítik (hangolják össze
más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt az irányításban.
A nemzetiségekkel kapcsolatok szabályozások a Szent Korona Értékend
Hatalomgyakorlási főtörvényében42:
2. §
Általános rendelkezések
(1)

A magyar állampolgárság azt fejezi ki, hogy egy személy
a./ a Szent Korona tagja,
b./ Magyarországon vendégjoggal él, valamint
c./ Magyarországon idegenként tartózkodó személy.

(2)

Minden magyar állampolgárnak az állampolgársággal járó kötelezettségeit
gyakorolható jogai határozzák meg a Szabadság Alkotmánya 2. §-a szerint.

(3)

A Szent Korona tagja az, aki
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon,
b./ az egyik államalkotó nemzet tagja és Magyarországon él.

(4)

Magyarországon vendégjoggal él az, aki
a./ Magyarországon született és nem az államalkotó vagy az államalapító
nemzetek valamelyikének a tagja,
b./ az államalapító magyar nemzet tagja, de a 4. § (1) bekezdés szerint
meghatározott többes állampolgárság követelményének nem tesz eleget.

(5)

Magyarországon idegenként tartózkodó személy az, aki nem a Szent Korona
tagja és nem vendégként él Magyarországon, feltéve, hogy az „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény által meghatározott jogszabály alapján
állampolgárságot kap.
5. §
A Szent Korona tény szerinti és jog szerinti tagja

(1)

A Szent Korona tény szerinti (de facto) tagja az a 2. § (3) bekezdésében
meghatározott személy, aki a magyar állampolgárságon kívül csak olyan
ország állampolgára,
- amely a Trianoni békeszerződés alapján a Szent Korona Országának
jogutódja,
- amelyet a személy Magyarországot politikai vagy gazdasági kényszerből
elhagyva választott befogadó hazájául.

42

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. oldal
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(2)

A Szent Korona jog szerinti (de iure) tagja az az (1) bekezdésben
meghatározott személy, aki csak magyar állampolgár.

(3)

Azok a személyek, akik jog szerint nem tagjai a Szent Koronának, választási
és választhatósági jogukat
csak a
„Nemzetgyűlési
képviselők,
Magyarországot
nemzetközi
szervezetekben
képviselők,
valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2.
főtörvényben meghatározottak szerint gyakorolhatják.
Kötelezettségviselésük a gyakorolt joggal arányos, a hivatkozott főtörvényben
meghatározottak szerint.
3. szakasz
Magyarországon tartózkodó személy
6. §

(1)

Magyarországon tartózkodó személy az az állampolgár, aki
b./ Magyarországon vendégjoggal él, valamint
c./ Magyarországon idegenként tartózkodó személy.

(2)

A Magyarországon tartózkodó személy jogainak és kötelezettségeinek
irányelveit az Alaptörvény, részleteit az „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
szabályozza.

(3)

A Magyarországon tartózkodó személy anyaországába, gyökereihez történő
hazatelepülését Magyarország támogatja és minden rendelkezésre álló
eszközzel elősegíti.
B. fejezet
Az államhatalom gyakorlása
1. szakasz
Általános rendelkezések
7. §

(1)

Magyarországon a legfőbb hatalom gyakorlói a Szent Korona jog szerinti (de
iure) tagjai.

(2)

A hatalomgyakorlásban – saját érdekeiknek megfelelő tárgykörökben – részt
vesznek azok a Szent Korona tagok is, akik csak tény szerinti (de facto) tagjai
a Szent Koronának.

(3)

A Szent Korona tagjai közvetlenül, vagy választott, kötött megbízással
(mandátummal) rendelkező képviselőiken keresztül – azok érdekvédelmi
tevékenységét folyamatosan ellenőrizve –, közvetve gyakorolják a hatalmat.
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3.2 Istenhit
A vallásos világ, Isten hitében, egységet alkot. Minden vallás (így a magyar
nemzet domináns vallása, a keresztény vallás is) önmagában egy és
oszthatatlan, azzal együtt, hogy a - keresztény vallás vonatkozásában - a
Tridenti és a Vatikáni zsinatokat több évszázaddal korábban kellett volna
megtartani.
Célunk annak elősegítése, hogy az összes Jézust követő hitvallás követői
egymás tiszteletben tartásával, a közös hit alapján békében éljen
egymással.
Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az Ősi Magyar Kereszténység és a
megtisztult Egyetemes Kereszténység egyesüljön a keresztény
vallásszakadás millenniumáig.
Ebből adódóan a Jézust követő hitvallások megosztását célzó minden
törekvés (szektásodás, a - ténylegesen anyagi vagy politikai okból történő színlelt egyházalapítás) a vallástól és az alapvető emberi érdekektől idegen,
így tilos a Gondoskodó Magyarországon.
„A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi
eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység
a normális létben való magatartásról szóló tanítás.
Van dialektikus megszólítás. Mintha egymással zárt rendszerek beszélnének.
Általában vita, mert zártságát egyik se tudja feladni. Problémákról van szó.
Tételek hadakoznak, és meg akarják egymást győzni. Igazolás és bizonyítás.
Az ember tételekbe és rendszerekbe építette bele magát. A nyelv dialektikus
logosz lett, tulajdonképpen az emberen kívül. Nem egymással beszélnek,
hanem elvont tételek viaskodnak.
Van egzisztenciális megszólítás, amelyben nincs rendszer és probléma és
bizonyítás, és nincsen tárgyi kérdés. Az emberrel állok szemben. A nyelv itt
egzisztenciális logosz. Szemtől szemben állunk, és kinyíltunk, és egymást
megérintettük. Fedetlenek vagyunk, és egymás szavával egymást
átvilágítjuk. Együtt vagyunk.
Jézus soha senkit sem szólított meg dialektikusan, és soha nem beszélt tárgyi
kérdésekről, és nem vitatkozott, és nem bizonyított, hanem mindig az ember
lényét érintette meg. Nem érvek. Nem védelmi rendszerek. Nem kérdések;
nem, hogy bűnös, vagy bűntelen. Most hozzád beszélek, megnyíltam neked,
és nyílj meg nekem. Eressz engem magadba, ahogy én téged magamba
eresztelek.”43

43

Részlet Hamvas Béla: Patmosz II. c. esszékötetéből http://nemzetiegyseg.com/HBPatmoszII.pdf
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Azt, hogy mennyire színlelt a háttérhatalom diktatúrájának (és így az EU-nak)
a “vallásossága”, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a globalizáció
egyik leghatékonyabb eszköze a vallások közötti különbségekből
ellentétek szítása, az egyes vallások (pl. kereszténység) megosztását elérni
törekvő igyekezet. Ezzel az eszközzel el akarja leplezni azt az alapigazságot,
hogy minden embernek, legyen az római- vagy görögkeleti katolikus,
evangélikus, református, unitárius, anglikán, baptista, zsidó, mohamedán,
buddhista vagy sintóista, és sorolhatnánk tovább, ugyanaz az ellensége: a
gyakorolt ateizmus, vagyis a háttérhatalom diktatúrájának vallása.
A Gondoskodó Magyarország
a magyarság domináns vallásának tekinti a kereszténységet, ugyanakkor
minden Szent Korona tag számára alapvető emberi jogként megadja saját
vallása gyakorlásának szabad megválasztási és gyakorlási jogát, valamint
biztosítja a vallásgyakorlás feltételeit.
A Gondoskodó Magyarországon a Jézust követő hitvallási felekezetek
létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőiken
keresztül érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal)
híveik érdekeit és vesznek részt az irányításban.
A vallásra (istenhitre) vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében44:
59. §
A hitvallás gyakorlásának joga

44

(1)

A Szent Korona tagjainak korlátozás nélkül, a Magyarországon vendégjoggal
élők, továbbá Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgároknak „A vallásról és művelődésügyről” szóló
főtörvényben meghatározott korlátozással, joguk van arra, hogy hitvallásukat
vallásos cselekmény, szertartás végzése útján vagy egyéb módon akár
egyénileg, akár másokkal együtt nyilvánosan vagy magánkörben
kinyilvánítsák, gyakorolják, tanítsák.

(2)

A hitvallás bárki részéről történő gyakorlását „A vallásról és
közművelődésügyről” szóló főtörvény korlátozhatja, vagy megtilthatja,
a./ ha az nem Krisztust követő hitvallás, továbbá,
b./ ha a tiltás vagy korlátozás bűncselekmény elkövetésének megelőzése, a
közrend, közerkölcs és mások jogainak védelme, valamint a honvédelmi
kötelezettség teljesítése érdekében történik.

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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60. §
A hitvallás érdekképviselete
(1)

Magyarországon a Krisztus követésének hitét valló minden Szent Korona tag
(mint a Szent Korona testének személyi alkotóeleme) az Országgyűlés
felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesíti (hangolja össze más
társadalmi csoportokkal) érdekeit és vesz részt az államhatalom
gyakorlásában.

(2)

A képviselő jelölést a Szent Korona Önigazgatási Rendszere szerint a
Krisztus követésének hitét valló Szent Korona tagok érdekvédelmi szervezete
végzi, a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi
szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati
képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény szerint.

(3)

A képviselőjelölt a megyei és az országos felsőházi listára a Krisztus
követésének hitét valló Szent Korona tagok társadalmi csoportja a többi
társadalmi csoporthoz viszonyított lélekszáma szerinti sorszámmal kerül.
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények

e./ „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény
A lelki- és szellemi esélyegyenlőség biztosításával, valamint a nemzeti vagyon
lelki- és szellemi részének kezelésével összefüggő jogi eszközöket
tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjainak küldetésük megismerése és az arra történő
felkészülésük során gyakorolt jogait és teljesítendő kötelezettségeit, azok
feltételeit, valamint a nemzeti vagyon lelki és szellemi részének gyarapításával
és megőrzésével kapcsolatos feltételeket szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák: anyanyelvű
oktatáshoz való jog; család joga és kötelezettsége; egészségkárosító és
egészségveszélyeztető
tevékenység,
termék,
szolgáltatás
tilalma;
egészségmegőrzés; gyermek jogai és kötelezettségei; hitvallás gyakorlása;
művészetek és a kultúra műveléséhez való jogok és kötelezettségek; nemzeti
kultúra ápolásához való jogok és kötelezettségek; nemzeti múlt
megismeréséhez való jogok és kötelezettségek; nyelv megőrzéséhez és
műveléséhez való jogok és kötelezettségek; oktatási törvény; testedzéshez
való jog; tudományos kutatás és alkalmazás.
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3.3 Korcsoportok, nemek
3.31 Ifjúkor
A felkészülés korszaka az aktívkori tevékenységek végrehajtására.
Fogantatástól az első szakma megszerzéséig tart.
Az ember életének ebben a szakaszában alakul ki szabad akarata.
Ehhez a társadalom - mintegy a küldetés teljesítésére kapott előlegként köteles a lelki-, szellemi- és anyagi esélyegyenlőség feltételeit biztosítani.
(Amennyiben az a személy, aki állampolgárságát meg kívánja változtatni, a
magyar állampolgárság megszűntetésének feltételeként „elszámol” a
felkészülési időszak költségével.)
Az ifjúkorban az állam által biztosított feltételek:
- A családi funkciók feltételeinek biztosításával kapott lelki- és szellemi
szabad akarat kialakulásának feltételei.
- Anyagi feltételek az első szakma megszerzéséig:
= tandíjmentesség,
= tankönyvek, füzetek, egyéb technikai eszközök ingyenes (kötelező
értékcserével érvényesített) ellátása,
= színház, múzeum, könyvtár és kulturális egyéb rendezvények ingyenes
(kötelező értékcserével érvényesített) látogatása,
= ingyenes (kötelező értékcserével érvényesített) étkezés,
= díjmentes utazás,
= ruházkodási hozzájárulás,
= szünidei ingyenes (kötelező értékcserével érvényesített) program.
- Anyagi feltételek az első szakma megszerzésekor:
= a szerzett ismeretet hasznosításának lehetősége (munkalehetőség),
= önálló élet megkezdésének anyagi feltételei (lakás és lakberendezési
tárgyak - figyelemmel a nagy család modellre).
= amennyiben önálló tevékenységet akar folytatni, akkor annak beruházási
feltételei (részben hitelezéssel).
Az első szakma megszerzését követően - nemtől függetlenül - köteles az ifjú
- szakmájának megfelelően aktív korúként teljesíteni kötelezettségeit és
- honvédelmi ismereteket szerezni és gyakorlati képzésen részt venni.
Amennyiben nem hivatásos katonai végzettséget szerez, az ismeretek és a
gyakorlat megszerzése után tartalékosként vesz részt - szükség esetén - a
honvédelemben.
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A Gondoskodó Magyarországon a felkészülési időszak társadalmi csoportja
(mint a Szent Korona testének személyi része) az Országgyűlés felsőházába
delegált képviselőin keresztül érvényesíti (hangolja össze más társadalmi
csoportokkal) érdekeit és vesz részt az irányításban.
Az ifjúkorra vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona
Értékend Alaptörvényben45
42. §
A gyermek általános jogai és kötelességei
(1)

A gyermeket fokozott védelem és gondoskodás illeti meg a család, a
társadalom és az állam részéről.

(2)

Az állam biztosítja a gyermek születésekor gyakorolható jogát
a./ szülei - jogokat és kötelezettségeket meghatározó - jogi helyzetének
örökléséhez,
b./ a szülők előző pont szerinti jogi helyzete szerinti anyakönyvezéshez:
- amennyiben szülei a Szent Korona tagjai, akkor annak az istenhívő
felekezetnek a szabályai szerint, ahova tartoznak,
- egyébként az állami anyakönyvezés szerint.
c./ a névviseléshez, a családban való nevelkedéshez és a sorsát érintő
döntésekben érettségének megfelelően szándéka kinyilvánításához.

(3)

Magyarország a család nélküli gyermeknek a családban születettekkel
azonos jogokat biztosít.

(4)

A szülő megválaszthatja, hogy gyermeke milyen nevelésben és oktatásban
részesüljön.

(5)

A gyermek köteles követni szülei, nevelői és tanítói által meghatározott
viselkedési szabályokat.

(6)

A gyermek köteles szülőivel, tanítóival és nevelőivel szemben tisztelettudó
magatartást tanúsítani.

(7)

A gyermek (1)-(6) bekezdés szerinti irányelveken alapuló, részletes jogait és
kötelezettségeit „A családról”, valamint „A vallásról és közművelődésügyről”
szóló főtörvények határozzák meg.
43. §
A neveléshez való jog

(1)

45

A gyermeket fogantatásától megilleti lelki-, szellemi- és testi egyenletes
fejlődését biztosító neveléshez való jog.

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
- 163 -

A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember
(2)

Az embert első szakmája, vagy első diplomája megszerzéséig megilleti
annak a joga, hogy szabad akaratának egészséges kialakulását szolgáló
ismereteket kapjon a társadalmi együttélés szabályairól.

(3)

Az ember felkészülési időszakában, vagyis ifjúkorában köteles mindent
megtenni annak érdekében, hogy aktív korúvá válva teljesíteni tudja
adottságai és képességei szerint mindazokat a feladatokat, amelyekkel a
nemzet lelki-, szellemi- és anyagi vagyonának növekedéséhez kötelessége
hozzájárulni.
44. §
A tanuláshoz való jog

(1)

A Szent Korona minden tagjának, a Magyarországon vendégjoggal élőknek,
valamint Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint
tartózkodó idegen állampolgároknak joguk van szakmát vagy diplomát
szerezni.

(2)

Az (1) bekezdésben biztosított jog feltételeiként az oktatás, a tankönyv-,
tanszerellátás, a tanulóotthonban elhelyezés, az utazás, az étkezés és az
oktatás kiegészítő szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.

(3)

Az alapfokú oktatás kötelező. A gyermek tankötelezettségének korhatárát „A
családról” és „A vallásról és közművelődésügyről” szóló főtörvények
állapítják meg.

(4)

Az állam alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket tart fenn,
amelyeket „A vallásról és közművelődésügyről” szóló főtörvényben
meghatározott módon az
a./ a Vallás és közművelődési minisztérium,
b./ a Krisztust követő, egyistenhívő egyházak, valamint
c./ egyesületek
üzemeltetnek.
Az állam az oktatással kapcsolatos ellátást az üzemeltetés formájától
függetlenül, tehát egységesen támogatja.

(5)

Az állam köteles minden településen alapfokú, valamint a tanulók számára
elérhető közelségben szakképzést nyújtó közép- és felsőszintű oktatási
intézmények működését biztosítani.

(6)

Az állam „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvényben meghatározott
módon szakmai ellenőrzést gyakorol az oktatási intézmények felett.

(7)

A közép- és felsőfokú oktatás mindenki számára képességeinek
megfelelően hozzáférhető. A tanulmányok elkezdésének és folytatásának, a
szakképzettséget igazoló dokumentum kiadására vonatkozó szabályokat „A
vallásról és közművelődésügyről” szóló főtörvény tartalmazza.

(8)

Az oktatási
a./ alsó- és középfokú intézményt a szülő,
b./ a felsőfokú oktatási intézményt a gyermek
szabadon választja.
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(9)

Az oktatásban részt vevő fiatal köteles tanulmányait képességei szerint
folytatni, az oktatást kiegészítő szolgáltatásoknak a választott szakma
szerinti felhasználásával ismeretanyagát olyan szintre fejleszteni, hogy
végzése után kötelezettségét a nemzet lelki-, szellemi- és anyagi
vagyonának növekedéséhez minél teljesebben teljesítse.
45. §
Az ifjúkorban biztosított feltételek

(1)

A családi funkciók feltételeinek biztosításával alapfeltételt kap az ifjúkorú
személy lelki- és szellemi szabad akarata kialakulásához.

(2)

Anyagi feltételek az első szakma megszerzéséig:
a./ tandíjmentesség,
b./ tankönyvek, füzetek, egyéb technikai eszközök ingyenes ellátása,
c./ színház, múzeum, könyvtár és kulturális egyéb rendezvények ingyenes
látogatása,
d./ ingyenes étkezés,
e./ díjmentes utazás,
f./ ruházkodási hozzájárulás,
g./ szünidei ingyenes program.

(3)

Anyagi feltételek az első szakma megszerzésekor:
a./ a szerzett ismeret hasznosításának lehetősége (munkalehetőség),
b./ önálló élet megkezdésének anyagi feltételei (lakás és lakberendezési
tárgyak - figyelemmel a nagy család modellre).
c./ amennyiben önálló tevékenységet akar folytatni „A gazdaságról” szóló
főtörvény szerint, a Nemzeti Önellátó Rendszerén belül, akkor annak
beruházási feltételei (részben hitelezéssel).

(4)

Az első szakma megszerzését követően - nemtől függetlenül - köteles az ifjú
a./ aktív korúként szakmájának megfelelően teljesíteni kötelezettségeit és
b./ honvédelmi ismereteket szerezni és gyakorlati képzésen részt venni.
Amennyiben nem hivatásos katonai végzettséget szerez, az ismeretek
és a gyakorlat megszerzése után tartalékosként vesz részt - szükség
esetén - a honvédelemben.

(5)

A (4) bekezdés
a./ a./ pontjában meghatározott kötelezettségeit „Az állam vezetéséről”
szóló főtörvény,
b./ b./ pontjában, a honvédelmi szolgálattal kapcsolatban meghatározott
követelményeket „A nemzetvédelemről” szóló főtörvény
határozza meg.
46. §
Az ifjúkor érdekképviselete

(1)

Magyarországon az ifjúkor (felkészülési időszak) Szent Korona tagokból álló
társadalmi csoportja (mint a Szent Korona testének személyi része) az
Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesíti
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(hangolja össze más társadalmi csoportokkal) érdekeit és vesz részt az
államhatalom gyakorlásában.
(2)

A képviselő jelölést a Szent Korona Önigazgatási Rendszere szerint az
ifjúság érdekvédelmi szervezete végzi, a „Nemzetgyűlési képviselők,
Magyarországot
nemzetközi
szervezetekben
képviselők,
valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2.
főtörvény szerint.

(3)

A képviselőjelölt a megyei és az országos felsőházi listára a társadalmi
csoport többi társadalmi csoporthoz viszonyított lélekszáma szerinti
sorszámmal kerül.
99. §
Ifjúkor (Felkelő Nap kora)

(1)

A felkészülés korszaka az aktívkori tevékenységek végrehajtására.
Fogantatástól az első szakma megszerzéséig tart.
Az ember életének ebben a szakaszában alakul ki szabad akarata.

(2)

A szabad akarat kialakulásához - mintegy a küldetés teljesítésére kapott
előlegként – Magyarország biztosítja a lelki-, szellemi- és anyagi
esélyegyenlőség feltételeit.

(3)

Amennyiben az a személy, aki lemond magyar állampolgárságáról, illetve
megfosztják magyar állampolgárságától, a magyar állampolgárság
megszűntetésének feltételeként köteles visszatéríteni Magyarországnak a
felkészülési időszak pénzben meghatározható költségét.

- 166 -

A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember

3.32 Aktív kor
Az ember életének ebben a szakaszában fő feladataként szakmája szerint
részt vesz a nemzeti vagyon növelésében. Ez
joga és kötelessége a Gondoskodó Magyarország minden
állampolgárának.
Az aktív korban végzett feladatok:
- Funkciója szerint a fennmaradást szolgáló (pl. élelmiszertermelő) és a
következő fejlettségi szakaszra felkészítő (pl. kutató) tevékenységek.
- Érdekprioritás szerint az ember közvetlen életfeltételeinek biztosítása (pl.
nevelés, védelem, közigazgatás, használati cikkek előállítása) és az
életfeltételeket közvetve szolgáló tevékenységek (pl. természetvédelem)
csoportja különböztethető meg.
- A végrehajtás módja szerint vannak közösségen belül (alkalmazottként,
vagy tulajdonosként) és önállóan végrehajtandó feladatok (pl. kistermelés,
kisipar).
Tevékenysége elismeréseként az alapvető emberi jogainak gyakorlása
mellett megilletik mindazok a jogok, amelyek tevékenységéhez
kapcsolódnak. Természetesen a megnövekedett jogokkal arányosan
növekednek kötelezettségei is.
A Gondoskodó Magyarországon az aktív korú állampolgárok tevékenységtípusok (szakmák) szerinti társadalmi csoportjuknak (mint a Szent
Korona testének személyi részének) létszámarányosan megfelelő számú,
az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőkön keresztül érvényesítik
(hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek
részt az irányításban.
Az aktív korra vonatkozó legfontosabb szabályozások a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében:
47. §
Az aktív korban végzett tevékenységek
(1)

Funkciója szerint a fennmaradást szolgáló (pl. élelmiszertermelő) és a
következő fejlettségi szakaszra felkészítő (pl. kutató) tevékenységek.

(2)

Érdek-sorrendiség
(érdekprioritás)
szerint
az
ember
közvetlen
életfeltételeinek biztosítása (pl. nevelés, védelem, közigazgatás, használati
cikkek előállítása) és az életfeltételeket közvetve szolgáló tevékenységek
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(pl. természetvédelem) csoportja különböztethető meg.
(3)

A végrehajtás módja szerint vannak közösségen belül (alkalmazottként,
vagy tulajdonosként) és önállóan végrehajtandó feladatok (pl. kistermelés,
kisipar).
48. §
A nemzeti vagyon növelésének joga

(1)

Magyarország társadalmi, politikai és gazdasági életének meghatározója a
teljes önellátás (autarkia).

(2)

A nemzeti vagyon növelésében való részvétel a Szent Korona minden
tagjának,
a
Magyarországon
vendégjoggal
élőknek,
valamint
Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó
idegen állampolgároknak átruházhatatlan joga és kötelessége.

(3)

Az anyagi jellegű igények és lehetőségek összhangját biztosítja
Magyarország az Alaptörvény Harmadik részÉBEN, illetve „A gazdaságról”
szóló főtörvényben meghatározottak szerint, amely
a./ a Nemzeti Önellátó Rendszerével megvalósuló összehangolt ellátásra és
b./ szabad gazdasági versenyre
épül.

(4)

A szabad gazdasági versenyben működő vállalkozások jogát és a gazdasági
verseny szabadságát „A gazdaságról” szóló főtörvény korlátozza abból a
célból, hogy védelmezze a Szent Korona tagok érdekeit és a közerkölcsöt,
érvényesítse a tisztességtelen piaci verseny tilalmát, továbbá megtiltja a
verseny biztosítása érdekében tulajdonosi vagy más monopolhelyzet
kialakulását.

(5)

Mindenkit megillet az arra vonatkozó döntés joga, hogy gazdasági
tevékenységét az összehangolt ellátásban vagy a szabad gazdasági
versenyben teljesíti-e.
Magyarország gazdasági rendszerét az Alaptörvény Harmadik részE, „Az
államhatalom gyakorlásáról” szóló 1. főtörvény, valamint „A gazdaságról”
szóló főtörvény határozza meg.

(6)

49. §
A tevékenység elismerése
(1)

Mindenki, aki a nemzeti vagyon növelésében részt vesz, tevékenysége
elismeréseként az alapvető emberi jogai gyakorlásának feltételei mellett
megilletik mindazok a jogok, amelyek tevékenységéhez kapcsolódnak.
Természetesen a megnövekedett jogokkal arányosan növekednek
kötelezettségei is.

(2)

A tevékenységek végzéséhez kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket és az
elismerés módját, mértékét „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény határozza
meg.
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50. §
Az aktívkor érdekképviselete
(1)

Magyarországon az aktív korú állampolgárok tevékenység-típusok
(szakmák) szerinti társadalmi csoportjuknak (mint a Szent Korona teste
személyi részének) létszámarányosan megfelelő számú, az Országgyűlés
felsőházába delegált képviselőkön keresztül érvényesítik (hangolják össze
más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt az államhatalom
gyakorlásában.

(2)

A képviselő jelölést a Szent Korona Önigazgatási Rendszere szerint a
szakma szerinti érdekvédelmi szervezet végzi, a „Nemzetgyűlési képviselők,
Magyarországot
nemzetközi
szervezetekben
képviselők,
valamint
Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2.
főtörvény szerint.

(3)

A képviselőjelölt a megyei és az országos felsőházi listára a szakma többi
társadalmi csoporthoz viszonyított lélekszáma szerinti sorszámmal kerül.
100. §
Aktív kor (Delelő Nap kora)

(1)

Az ember életének ebben a szakaszában fő feladataként szakmája szerint
részt vesz a nemzeti vagyon növelésében. Ez joga és kötelezettsége
Magyarország minden állampolgárának.

(2)

Magyarország a Szent Korona minden tagja számára biztosítja azokat a
feltételeket, amelyek kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek.

- 169 -

A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember

3.33 Nyugdíjas kor
A tapasztalatátadás időszaka.
Az életnek ebben a szakaszában az ember fő feladata az, hogy átadja lelki-,
szellemi- és anyagi vagyonát a következő generációnak. E mellett
szakmájának-, hivatásának jellegétől és egyéni adottságaitól függően tovább
végzi felkészülését.
Ebben a korszakban az embert ugyanazok a jogok illetik meg, és
ugyanazok a kötelezettségek terhelik, mint az aktív korszakában, de
átsúlyozva, úgy, hogy a szülővédelemmel kapcsolatos jogai erősödnek
meg.
A tapasztalatátadás korának elismerése a Gondoskodó Magyarország
részéről
- az alapvető életfeltételek ingyenes (kötelező értékcserével érvényesített)
biztosítása,
- tevékenység utáni elismerés (jövedelem) és
- nyugdíj, ami a szakma (hivatás) szerinti átlagbér 50 %-a.
Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyon növekedése folyamatosan emelkedik,
a nyugdíj összege és vásárlóereje is évről-évre nő.
A Gondoskodó Magyarországon a tapasztalatátadási időszak (nyugdíjas kor)
társadalmi csoportja (mint a Szent Korona testének személyi része) az
Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesíti
(hangolja össze más társadalmi csoportokkal) érdekeit és vesz részt az
irányításban.
A nyugdíjas korra vonatkozó legfontosabb szabály a Szent Korona Értékend
Alaptörvényében46:
51. §
Jogok és kötelezettségek a tapasztalatátadás korában
(1)

(2)

46

A tapasztalatátadás korában (nyugdíjas kor) az embert ugyanazok a jogok
illetik meg, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik, mint az aktív
korszakában, de átsúlyozva, úgy, hogy a szülővédelemmel kapcsolatos
jogai erősödnek meg.
A tapasztalatátadás korának elismerése az állam részéről:
a./ az alapvető életfeltételek ingyenes biztosítása,
b./ tevékenység utáni elismerés (jövedelem) és
c./ nyugdíj, ami a szakma (hivatás) szerinti átlagbér 50 %-a.

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
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(3)

Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyon növekedése folyamatosan
emelkedik, a nyugdíj összege és vásárlóereje is évről-évre nő.
52. §
A tapasztalatátadás korának érdekképviselete

(1)

Magyarországon a tapasztalatátadási időszak (nyugdíjas kor) társadalmi
csoportja (mint a Szent Korona testének személyi alkotóeleme) az
Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesíti
(hangolja össze más társadalmi csoportokkal) érdekeit és vesz részt az
államhatalom gyakorlásában.

(2)

A képviselő jelölést a Szent Korona Önigazgatási Rendszere szerint a
tapasztalatátadás érdekvédelmi szervezete végzi, a „Nemzetgyűlési
képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők,
valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról”
szóló 2. főtörvény szerint.

(3)

A képviselőjelölt a megyei és az országos felsőházi listára a
tapasztalatátadás társadalmi csoportjának a többi társadalmi csoporthoz
viszonyított lélekszáma szerinti sorszámmal kerül.
101. §
Tapasztalatátadás kora (Lemenő Nap kora)

(1)

Az életnek ebben a szakaszában az ember fő feladata az, hogy átadja lelki-,
szellemi- és anyagi vagyonát a következő korcsoportnak (generációnak). E
mellett szakmájának-, hivatásának jellegétől és egyéni adottságaitól függően
tovább végzi felkészülését.

(2)

Magyarország a Szent Korona minden tagja, valamint – aktív korukban a
magyar nemzeti vagyon növelésének kötelezettségét legalább tíz évig
teljesítő - Magyarországon vendégjoggal élő személy, illetve a
Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó
idegen állampolgár számára biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a
tapasztalatátadás korában jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik
teljesítéséhez szükségesek.
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3.4 Hivatások, szakmák
3.41 Anyagtalan érték létrehozó hivatások, szakmák
a./ Egészségügy
(ld. még 2.2 Az Ember közvetlen kapcsolata a Földhöz)
Az egészségügyre vonatkozó főtörvény feladatai a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében47:
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények
(5)

A főtörvények:
f./ „Az egészségről” szóló főtörvény
Az egészség megőrzésének, védelmének és visszaállításának jogi
eszközeit tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjait, társadalmi csoportokat (benne az
államot) megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket tartalmazza,
amelyek a Szent Korona tagok lelki- és testi harmóniájának a
biztosítását szolgálják.
Résztörvényei különösen a következő tárgykörök szabályozását
tartalmazzák: egészségmegőrzés; egészségügyi ellátó intézmények;
egészségügyi gondoskodó intézmények; különleges egészségügyi
gondoskodás; nemi másság.

47
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b./ Oktatás, nevelés
Az oktatás, nevelés célja: a lelki- és a szellemi szabad akarat
feltételeinek biztosítása, ezért az óvodától az első szakmai képzettség
megszerzéséig állami feladat.
Az oktatásra és nevelésre vonatkozó főtörvény feladatai a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében:
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények
(5)

A főtörvények:
e./ „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény
A lelki- és szellemi esélyegyenlőség biztosításával, valamint a
nemzeti vagyon lelki- és szellemi részének kezelésével összefüggő
jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjainak küldetésük megismerése és az arra
történő felkészülésük során gyakorolt jogait és teljesítendő
kötelezettségeit, azok feltételeit, valamint a nemzeti vagyon lelki és
szellemi részének gyarapításával és megőrzésével kapcsolatos
feltételeket szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
anyanyelvű oktatáshoz való jog; család joga és kötelezettsége;
egészségkárosító és egészségveszélyeztető tevékenység, termék,
szolgáltatás tilalma; egészségmegőrzés; gyermek jogai és
kötelezettségei; hitvallás gyakorlása; művészetek és a kultúra
műveléséhez való jogok és kötelezettségek; nemzeti kultúra
ápolásához való jogok és kötelezettségek; nemzeti múlt
megismeréséhez
való
jogok
és
kötelezettségek;
nyelv
megőrzéséhez és műveléséhez való jogok és kötelezettségek;
oktatási törvény; testedzéshez való jog; tudományos kutatás és
alkalmazás.
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c./ Tudomány, kultúra
A magyar lelki- és szellemi érték
a magyar nemzet elidegeníthetetlen tulajdona.
A magyar művészek és tudósok a Gondoskodó Magyarországon kapják
meg azokat a lelki- és szellemi föltételeket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy az Isten kegyelméből kapott tehetségük szerinti küldetést
(hivatást) teljesíthessenek. Velük szemben mindennél fontosabb
követelmény a magyarság érdekeinek képviseletébe vetett hit és a
tudomány (művészi adottság) összhangja, hiszen
tevékenységükkel közvetlenül hatnak a társadalom egészére.
Ennek megfelelően
a Gondoskodó Magyarország
kiemelt egzisztenciális és anyagi feltételeket
biztosít küldetésük gyakorlásához.
Azért, hogy a magyar lelki- és szellemi kincs a magyar nemzet egészét
hatékonyan tudja szolgálni, az állam az ismeretszerzést és -átadást a
következő szervezeteken keresztül végzi:
- A Magyar Tudományos Akadémiát át kell szervezni, a bölcsesség
nélküli tudósok jelenlegi szerepének átértékelésével.
Feladata a tudományos ismeretszerzés és ismeretátadás (az emberhez
és környezetéhez kapcsolódó szellemi- és anyagi feltételek kutatása és
alkalmazásba vétele), valamint az Országgyűlés munkájának
támogatása szakvéleményadás formájában és a törvényelőkészítő
munkában való részvétellel.
- A Magyar Művészeti Akadémiát át kell szervezni, hogy méltó követője
legyen a magyar hagyományoknak.
Feladata a művészi megismerés eszközeivel a társadalom részére lelkiés szellemi ismeretátadás, valamint az Országgyűlés munkájának
támogatása szakvéleményadás formájában és a törvényelőkészítő
munkában való részvétellel.
A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia
(mint a Szent Korona testének személyi része) az Országgyűlés
felsőházába delegált képviselőin keresztül vesz részt a Gondoskodó
Magyarország irányításában.
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Az tudományra és kultúrára vonatkozó főtörvény feladatai a Szent
Korona Értékrend Alaptörvényében48:
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények
(5)

A főtörvények:
e./ „A vallásról és művelődésügyről” szóló főtörvény
A lelki- és szellemi esélyegyenlőség biztosításával, valamint a
nemzeti vagyon lelki- és szellemi részének kezelésével összefüggő
jogi eszközöket tartalmazza.
Célja: A Szent Korona tagjainak küldetésük megismerése és az arra
történő felkészülésük során gyakorolt jogait és teljesítendő
kötelezettségeit, azok feltételeit, valamint a nemzeti vagyon lelki és
szellemi részének gyarapításával és megőrzésével kapcsolatos
feltételeket szabályozza.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
anyanyelvű oktatáshoz való jog; család joga és kötelezettsége;
egészségkárosító és egészségveszélyeztető tevékenység, termék,
szolgáltatás tilalma; egészségmegőrzés; gyermek jogai és
kötelezettségei; hitvallás gyakorlása; művészetek és a kultúra
műveléséhez való jogok és kötelezettségek; nemzeti kultúra
ápolásához való jogok és kötelezettségek; nemzeti múlt
megismeréséhez
való
jogok
és
kötelezettségek;
nyelv
megőrzéséhez és műveléséhez való jogok és kötelezettségek;
oktatási törvény; testedzéshez való jog; tudományos kutatás és
alkalmazás.

48
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d./ Védelem
A Gondoskodó Magyarország a Szent Korona minden tagja, továbbá az
életvitel szerűen Magyarországon élő más személyek számára alapvető
állampolgári jogon biztosítja az élet-, személyiség- és
vagyonbiztonságot ezért
a védelmi kutatások kiemelt fontosságúak a Gondoskodó
Magyarország biztonsága szempontjából.
A Gondoskodó Magyarország védelmi feladatai kétrétűek:
- belbiztonság és
- külbiztonság.
da. A biztonság megőrzésének, az azzal ellentétes (bűn)cselekmények
üldözésével, felderítésével kapcsolatos szervezet az Ügyészség.
db. A biztonságot veszélyeztető cselekmények megítélését, és a
hátrányos helyzettel összefüggő-, illetve büntetőintézkedéseket a
Bíróság hozza.
dc. A Gondoskodó Magyarország belbiztonsága
Megszabadítjuk a magyar társadalmat mindazoktól a - magyar és nem
magyar - személyektől, akik az emberi életet, a Szent Korona tagok
személyhez fűződő jogait, valamint a Szent Korona tagok és
szervezetek tulajdonát, és/vagy a közbiztonságot veszélyeztetik.
Ezért jogszabály változtatással a jogokat arányossá kell tenni a
kötelezettségek viselésével. Olyan eljárási szabályokat és
büntetőszankciókat kell alkalmazni, amelyek elrettentenek a
bűncselekmények elkövetésétől. Azokat a személyeket viszont, akik
bűncselekmény folyamatos elkövetésével biztosítják megélhetésüket ezzel együtt veszélyeztetve a közbiztonságot is - és szervezett
csoportokban (maffiákban) “dolgoznak”, minden eszközt
felhasználva el kell távolítani a magyar társadalomból (a
háttérhatalmi diktatúra által kitermelt „fehérgalléros” bűnözőkkel
együtt), mint első számú közellenséget.
A belbiztonság szervezetei:
- a csendőrség a bűnmegelőzés,
- a rendőrség a bűnüldözés
feladatait látja el.
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dd. Honvédelem
A Gondoskodó Magyarország alapelve az, hogy a honvédelem a
magyar nemzetet, valamint annak értékeit és érdekeit megóvó
szervezet, így
a magyar nemzet önazonosságának elsődleges védelmezője.
Az, hogy sem magyar, sem nem magyar állampolgár ne
veszélyeztesse hazánkat, csak egységes szervezetben biztosítható
hatékonyan, tehát a gazdasági védelmet ellátó Vám- és Pénzügyőrség
határellenőrzési feladatát a honvédségnek kell végeznie. (A Vám- és
Pénzügyőrség gazdasági bűncselekmények felderítésével kapcsolatos
feladatait a rendőrség veszi át.)
A haza védelme nemcsak a szolgálatukat töltő katonák, hanem
minden magyar ember kötelessége.
Ennek megfelelően a honvédséget úgy kell átalakítani, hogy a
tényleges állományban lévő katonák mellett a teljes magyar felnőtt
lakosság legyen felkészült arra, hogy idegen támadás esetén
aktívan részt vehessen a haza megvédésében. Ezért a honvédséghez
kell tartoznia a Nemzetőrségnek, ami a civil embereket szervezi és
képzi ki a honvédelemre.
A Gondoskodó Magyarország célja annak elérése, hogy a nemzet
minden tagjában tudatosodjon a haza védelmének magasztos
kötelessége, és a honvédség minden tisztje, katonája ennek
megfelelően éljen és működjön közre a reá eső feladatok
végrehajtásában.
Elsősorban a tisztikar tagjainál kell elérni, hogy ne csak a stratégiai-,
taktikai- és fegyverismereti, valamint az ismeretek továbbadásával
kapcsolatos képességük legyen kiváló, hanem higgyenek is a
feladatuk fontosságában. Vagyis a tisztnek a honvédelem
bölcsének, nemcsak a tudósának kell lennie.
Az emberi tényezők mellett nagy fontosságú, hogy olyan eszközök
segítsék a honvédség munkáját, amelyek meggyőző és bizalmat keltő
erejüknél fogva alkalmasak a haza hatékony védelmére.
Tekintettel arra, hogy a nemzetközi katonai szervezetek - minket
érintően a NATO - a háttérhatalmi diktatúra eszközévé züllöttek,
ennek következtében nem tudják (és nem is akarják) biztosítani
egyetlen ország biztonságát sem, alapvető feladata a magyar
államnak, hogy olyan önálló védelmi rendszert hozzon létre,
amely mindenkivel szemben teljes védelmet biztosít hazánknak.

- 177 -

A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember

A védelmi hivatást teljesítők (mint a Szent Korona testének személyi
része) az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül vesz
részt a Gondoskodó Magyarország irányításában.
A védelemre vonatkozó főtörvény feladatai a Szent Korona Értékrend
Alaptörvényében49:
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények
(5)

A főtörvények:
k./ „A nemzetvédelemről” szóló főtörvény
Magyarország belső rendjének, valamint politikai, társadalmi,
gazdasági, területi és hadászati függetlenségének megvédéséhez
szükséges eszközöket és szervezeteket határozza meg.
Célja: a Szent Korona értékrend védelme, a Szabadság
Alkotmányának 5. §-a szerint.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
élet, testi épség, vagyonbiztonság megteremtésének feltételei;
bűnüldözés és bűn megelőzés; a Hon védelme; nemzetbiztonsági
szolgálatok; rendkívüli helyzetek.

49
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3.41 Anyagi érték létrehozó hivatások, szakmák
A gazdaság célja a lakosság anyagi életfeltételeinek biztosítása a nemzeti
vagyon anyagi részének növelésével.
A Gondoskodó Magyarországnak az emberi társadalom szerves egységként
történő működéséből következő, és a gazdaságra is vonatkozó általános
alapelve:
minden tevékenység végzési módjának és eredményének olyannak kell
lennie, hogy az az ember és környezete egészségét ne károsítsa.
Ebből adódóan:
- Egyrészt csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely végzése vagy
annak eredménye nem károsítja a Világmindenség anyagi részét, vagyis
nem veszélyes sem az ember testére, sem az élő- és élettelen környezetre.
- Másrészt a tevékenységek végzése és az annak eredményeként létrehozott
termék nem károsíthatja a Világmindenség anyagtalan részét, vagyis nem
lehetnek a háttérhatalmi diktatúra – és annak egyik eszköze, a
fináncoligarchia – lélek- és agymosó eszközei az emberiség
falanszterizálásával, és az ezt eredményező vallási, nemzetiségi, etnikai
vagy egyéb társadalmi csoportok szembeállításával elérhető
felszeleteléssel.
A Gondoskodó Magyarország megfogalmazása szerinti
a szerves egységként működő társadalom
az emberekről gondoskodó államokon keresztül valósul meg,
a kötelezettségek és a jogok egységével, valamint, a lelki-, szellemi- és
testi esélyegyenlőség megvalósításával.
Ennek megfelelően - a háttérhatalmi diktatúra által liberalizmusnak csúfolt
filozófia terminológiája szerinti megfogalmazáshoz képest - más értelmet
kap a szabadság fogalma. A háttérhatalmi diktatúra a szabadságot (a
gyakorlat bizonysága szerint) a kirekesztettek - látszat-szabadságába burkolt teljes elnyomásával a kiválasztottaknak biztosított korlátlan szabadságként
(szabadosságként) értelmezi.
Ezzel szemben a Gondoskodó Magyarország szabadság-értelmezése azt
jelenti, hogy minden ember küldetése (hivatása) szerinti feladatát úgy
végzi, hogy szabad akaratával a Világmindenség fejlődését szolgálja,
vagyis szabadsága az isteni szabályok betartásán keresztül érvényesül.
(Ennek egyszerű megfogalmazása így szól: „Amit magadnak nem akarsz, azt
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ne tedd másnak sem!” és „Mindent megtehetsz, ami más személy vagy
társadalmi csoport jogos érdekeit nem sérti.”)
A gazdaság tevékenység-összetételét alapvetően kell meghatároznia annak,
hogy az emberek lelki-, szellemi- és anyagi életföltételei mit és milyen
mértékben igényelnek.
Az életföltételek biztosításának körét és minőségét egy-egy ország
vonatkozásában az adott ország lehetőségei határozzák meg.
Amennyiben az alapvető emberi jogok minimális szintjének megfelelő
életföltételeket nem tudja egy ország kormánya biztosítani minden
állampolgára számára, akkor annak az országnak alkalmatlan a
kormánya a vezetésre.
Ugyanakkor, a kormánynak rendelkeznie kell azokkal a feltételekkel,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy biztosítsák az életföltételeket a Szent
Korona tagok számára. Tehát a kötelezettségek és a jogok egységének az
állam - mint objektív társadalmi csoport - vonatkozásában is meg kell lennie.
Ennek következménye az, hogy
ha a Szent Korona tagok alapvető emberi jogait biztosítja az állam,
akkor van erkölcsi alapja arra, hogy meghatározza az egyes emberek
kőtelezettségeit és megkövetelje annak teljesítését,
ami a jogkövető magatartásban nyilvánul meg. Ehhez viszont a
megkövetelt magtartási szabályoknak összhangban kell lenniük nemcsak a
gazdasági, hanem a teljes (lelki-, szellemi- és anyagi) keresztény (örök
emberi) értékrenddel.
Fel kell mérni tehát a belföldi és külföldi igényt egy-egy tevékenység
eredményére (lelki-, szellemi- vagy anyagi termék, illetve szolgáltatás) és
ahhoz kell viszonyítani a hazai lehetőségeket. A kapott adatokat a realitás
kontrollja alá kell bocsátani, azért, hogy azok alapján olyan termelési,
szolgáltatási kontingenseket lehessen megállapítani, amelyek szolgálják, és
nemcsak kiszolgálják a nemzet szükségleteit. Gondolja át a következőket:
jelenleg Magyarországon a lakosság 2/5-e a létminimumon, vagy az alatt él,
aminek következtében olyan étkezési szokásokat volt kénytelen felvenni,
aminek köze nincs az egészséges életmódhoz. Ha most egy felmérést
készítünk a fogyasztói szokásokról, akkor azt kapjuk, hogy havi 5 millió
csirke szárnyra és far-hátra van szükség, de csak 1 millió combra és mellre.
Nyilván ez nem tényleges, hanem kényszerű igény, tehát - ha mód van rá korrigálni kell. Ugyanígy az emberidegen termék- és szolgáltatási igényt
vissza kell változtatni a természetes igényekre.
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A korrigált igény szerinti kereslet és a tényleges, valamint a fejleszthető
termelés és szolgáltatás összevetése alapján kell megállapítani a
termékelhelyezés hármas csoportját:
- a saját termelésből kielégíthető igényeket,
- a külföldre vihető (exportálható) termékeket, végül
- a külföldről történő behozatallal (importtal) kielégíthető igényeket.
_____________________________________________
A Gondoskodó Magyarország alapelve az energia felhasználásával
kapcsolatban:
- a lakossági hő- és villamos energia ellátást – személyekre megállapított
kontingensig – állampolgári jogon, tehát térítésmentesen (kötelező
értékcsere érvényesítésével) kell biztosítani. A nem lakossági, illetve a
kontingensen felüli lakossági felhasználású elektromos- és hőenergia ára
tartalmazza az energiahálózat üzemeltetési költségét is;
- a kőolajszármazékból nyert energiára két árat (csereérték-egységet) kell
megállapítani: az alapvető életföltételek biztosítására az egyiket, az egyéb
tevékenységekre a másikat. Az alapvető életföltételeket biztosító
tevékenységek (egészségügy, élelmiszerek termelése és feldolgozása,
közbiztonság, élet- és vagyonvédelem, nemzeti értékek védelme, szállítás)
részére megállapított ár nem tartalmaz infrastruktúra fenntartási költséget,
míg az ezen kívüli eső tevékenységek felhasználására kialakított ár
tartalmaz.
Ezeket az alapelveket csak a Gondoskodó Magyarország hatalomra jutása
után lehet megvalósítani, az energiaszektor állami tulajdonba vonását
követően. Állami feladat a szükséges erőművek beruházási költségének
biztosítása.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi energiaellátó rendszert meg kell újítani,
mert az rossz hatékonyságú, továbbá természetromboló- és veszélyeztető
(atom-, víz- és ásványi anyag átalakítás), a Gondoskodó Magyarország
hatalomra jutását követő egy éven belül elkészíti az ország
energiagazdálkodásának megvalósítási tervét és négy éven belül elvégzi
az átalakítást, amelyhez új energiaszolgáltató rendszert vesz figyelembe
(elsősorban alternatív energiaforrásokat). Az átalakítás fő szempontjai:
természetbarát, lehetőleg helyi energiatermelő berendezések új
energiaforrások rendszerbe állításával (a Települési Önellátó Rendszer
részeként).
A Gondoskodó Magyarország kiemelten támogatja azokat a kutatásokat,
amelyek az energiarendszer átalakításának főbb szempontjait kielégítik.
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_____________________________________________
A Gondoskodó Magyarországon a tevékenység-típusok (szakmák) szerinti
társadalmi csoportok (mint a Szent Korona testének személyi része)
létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin
keresztül érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal)
érdekeiket és vesznek részt az irányításban.
A Gondoskodó Magyarország felajánlja minden olyan személynek és
szervezetnek azt, hogy aki, illetve amely részt vesz a gazdasági életben,
annak a tevékenységét koordinálja.
A koordinálás azt jelenti, hogy az állam biztosítja a termelés (szolgáltatás)
iránti igényt, és a termelés (szolgáltatás) feltételeit, a koordinált személy
(szervezet) pedig a szerződésben meghatározott határidőre, minőségben
és mennyiségben előállítja a terméket, illetve elvégzi a szolgáltatást.
A gazdaságra vonatkozó szabályozások és a főtörvény feladatai a Szent
Korona Értékrend Alaptörvényében50:
112. §
Általános rendelkezések

50

(1)

Magyarország gazdaságának célja a nemzeti vagyon anyagi részének
növelése a Szent Korona tagok anyagi életfeltételekkel szembeni jelen
időszakra vonatkozó igényeinek biztosítása és az igények növekedésének
jövőbeli kielégítse érdekében.

(2)

Magyarország az emberi társadalom szerves egységként történő
működéséből következő, és a gazdaságra is vonatkozó általános alapelve:
minden tevékenység végzési módjának és eredményének olyannak kell
lennie, hogy az az ember és környezete egészségét ne károsítsa.

(3)

A (2) bekezdésből eredően
a./ csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely végzése vagy annak
eredménye nem károsítja a Világmindenség anyagi részét, vagyis nem
veszélyes sem az ember testére, sem az élő- és élettelen környezetre;
b./ a tevékenységek végzése és az annak eredményeként létrehozott
termék nem károsíthatja a Világmindenség anyagtalan részét, vagyis
nem lehetnek a szocialista-kommunista és/vagy a liberális-kapitalista
diktatúra – és annak egyik eszköze, a fináncoligarchia – lélek- és
agymosó eszközei az emberiség falanszterizálásával, és az ezt
eredményező vallási, nemzetiségi, etnikai vagy egyéb társadalmi
csoportok szembeállításával elérhető felszeleteléssel.
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(4)

A gazdaság tevékenység-összetételét alapvetően az határozza meg, hogy
az emberek lelki-, szellemi- és anyagi életfeltételei mit és milyen mértékben
igényelnek.

(5)

Magyarország gazdasága az anyagi igények kielégítésére törekvő rendszer,
amelyben való részvétel módját mindenki szabadon megválaszthatja.
a./ Magyarország felajánlja minden személynek és szervezetnek azt, hogy
tevékenységet az összehangolt gazdasági rendszerben végezze.
Az összehangolás célja, hogy a lehetőségek minél teljesebben elégítsék
ki az igényeket.
Az összehangolt gazdasági rendszerben
- Magyarország biztosítja a termelés (szolgáltatás) iránti igényt, és a
termelés (szolgáltatás) feltételeit,
- a személy (szervezet) pedig a szerződésben meghatározott
határidőre, minőségben és mennyiségben előállítja a terméket, illetve
elvégzi a szolgáltatást.
b./ Az „Alaptörvényben” meghatározott tárgykörök kívételével mindenkinek
joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül végezni
gazdasági tevékenységét. Ebben az esetben önmagának kell
gondoskodnia a termék, vagy termény előállításának feltételeiről és
értékesítéséről.

(6)

A gazdasági rendszer működésére vonatkozó szabályokat „A gazdaságról”
szóló főtörvény tartalmazza.

(7)

Magyarországon a tevékenység-típusok (szakmák) szerinti társadalmi
csoportok (mint a Szent Korona testének személyi része) létszámarányosan
az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesítik
(hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt
az irányításban.
__________________________________________
23. §
Alaptörvényben meghatározott főtörvények

(5)

A főtörvények:
g./ „A gazdaságról” szóló főtörvény
Az anyagi esélyegyenlőség érvényesülésének biztosításával, valamint a
nemzeti vagyon anyagi részének felhasználásával összefüggő jogi
eszközöket tartalmazza.
Célja: A nemzeti vagyon anyagi részével, vagyis a termelő- és
szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos gazdaságszervezési- és
pénzügyi szabályozás.
Résztörvényei különösen a következő tárgyköröket szabályozzák:
anyagi jellegű igények és lehetőségek összhangja; egészségkárosító
veszélyeztető tevékenység, termék, szolgáltatás; idegenforgalom; ipar;
kereskedelem; mezőgazdaság és élelmiszeripar; nemzeti önellátó
rendszer; szabad gazdasági versenyben működő vállalkozások joga és
a gazdasági verseny szabadsága; szállítás; szolgáltatás; tulajdon- és
birtoklás joga.
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a./ Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Magyarország mezőgazdasága és élelmiszeripara az, amely mindenekelőtt
biztosítja minden magyar állampolgár számára az alapvető jogok jelentős
részét, ezért
kiemelt fontosságú a Gondoskodó Magyarország
gazdasági életében.
Ezen túl a magyar mezőgazdaság saját lakosságunk élelmiszerellátásán felül
még 20 millió ember élelmiszerszükségletét biztosítja.
A Gondoskodó Magyarország mezőgazdaságában csak olyan termesztési- és
állattartási technológiát lehet alkalmazni, és ennek csak azokat az
eredményeit (a terményeket és termékeket) lehet forgalmazni, amelyek
az emberre és a természetes környezetére
nem fejtenek ki károsító hatást.
A Gondoskodó Magyarország Szent Korona eszméből eredő alapelve, hogy a
mezőgazdasággal összefüggő birtoklási- (föld vonatkozásában) és
tulajdonjogok azokat a magyar állampolgárokat illetik meg (mindenekelőtt
családi gazdaságok formájában), akik tevőlegesen részt vesznek a termékek
és termények előállításában. Ennek megfelelően egy birtokosnak termőáganként
különböző mértékű, limitált termőterülete lehet.
A Gondoskodó Magyarország mezőgazdaságának és élelmiszeriparának
alapjellemzője a koordináció mellett megvalósuló önállóság.
Ez azt jelenti, hogy az állam a területek és települések igényfelmérése, valamint
a külföldi megrendelések alapján felajánlja minden termelőknek
terményenként és termékenként azt a kontingenst, amelyre a Gondoskodó
Magyarországnak szüksége van. Amennyiben a termelő elfogadja az állam
ajánlatát, akkor a megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül az
állam biztosít
- beruházási támogatást,
- vetőmag-, szaporítóanyag és törzsállomány biztosítási támogatást,
- hozzájárulást a természetes termeléshez szükséges talajerőutánpótlási és
természet-, valamint emberi egészségbarát védőszerek, technológiák
alkalmazásához.
Az élelmiszeripar alapvetően az alapanyag-ellátó területekhez kell, hogy
kötődjék.
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A termelőeszközök főszabályként település-önkormányzati, kivételesen
magántulajdonban vannak. Az élelmiszeriparral kapcsolatban is a koordinált
életföltétel-kielégítésben történő részvétel a Gondoskodó Magyarország érdeke,
ezért az állam által felajánlott kontingens után, az anyagi elismerésen kívül az
állam biztosít
- beruházási- és
- technológia-beszerzési támogatást.
A mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra vonatkozó legfontosabb rendelkezések a
Szent Korona Értékrend Alaptörvényében51:
113. §
Általános rendelkezések
(1)

Magyarország mezőgazdasága, valamint a hozzá kapcsolódó mezőgazdasági
terményfeldolgozó ipar a magyar lakosságon túl még 20 millió ember
egészséges élelmiszer- és mezőgazdasági eredetű termékszükségletét tudja
biztosítani, ezért kiemelt fontosságú (stratégiai jelentőségű) Magyarország
gazdasági életében.

(2)

Magyarország mezőgazdasága és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipara
kizárólag az összehangolt gazdasági rendszerben működik.

(3)

Magyarország mezőgazdaságában csak olyan termesztési- és állattartási
technológiát lehet alkalmazni, és ennek csak azokat az eredményeit (a
terményeket és termékeket) lehet forgalmazni, amelyek az emberre és a
természetes környezetére nem fejtenek ki károsító hatást.

(4)

A Szent Korona eszméből eredő alapelv, hogy a mezőgazdasággal összefüggő
birtoklási- (föld vonatkozásában) és tulajdonjogok azokat a Szent Korona tagokat
illetik meg (mindenekelőtt családi gazdaságok formájában), akik tevőlegesen
részt vesznek a termékek és termények előállításában. Ennek megfelelően egy
birtokosnak termőáganként különböző mértékű, limitált termőterülete lehet.

114. §
A mezőgazdaság és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar az összehangolt
gazdasági rendszerben
(1)

Magyarország mezőgazdaságának és élelmiszeriparának alapjellemzője az
összehangolt gazdasági rendszerben megvalósuló önállóság.

(2)

Magyarország a települések igényfelmérése, valamint a külföldi megrendelések
alapján felajánlja minden termelőknek terményenként és termékenként azt a
mennyiséget (kontingenst), amelyre Magyarországnak szüksége, a termelőnek
lehetősége van. Amennyiben a termelő elfogadja az ajánlatot, akkor a
megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül Magyarország biztosít

51
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számára
- beruházási támogatást,
- vetőmag-, szaporítóanyag és törzsállomány biztosítási támogatást,
- hozzájárulást a természetes termeléshez szükséges talajerőutánpótlási és
természet-, valamint emberi egészségbarát védőszerek, alkalmazási módok
(technológiák) alkalmazásához.
(3)

A mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar alapvetően az alapanyag-ellátó
területekhez kötődik. A termelőeszközök főszabályként település-önkormányzati,
kivételesen magántulajdonban vannak. Magyarország az általa felajánlott
mennyiség alapján, az anyagi elismerésen kívül biztosítja
- beruházási- és
- technológia-beszerzési támogatást.
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b./ Ipar
Az ipar alapvető feladata, hogy
életföltételeinek eszköz részét.

biztosítsa

a

Szent

Korona

tagok

- A Gondoskodó Magyarországon
= az ipari termék gyártásának technológiája és a gyártásakor felhasznált
anyagok, valamint a keletkező hulladékok nem károsíthatják sem az
emberek egészségét, sem a természetet;
= olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási technológia
és csomagolóanyag használata tilos, amelyek használatával az ember lelki, szellemi és anyagi életét veszélyeztetni, vagy a természetet károsítani
lehet.
- Az alapvető emberi jogok biztosítását szolgáló termékek előállítása
Mindazon termékek előállítása, amelyek a Szent Korona tagok alapvető
jogainak biztosítását szolgálják állami koordináció alapján, a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékekkel azonos módon történik, vagyis az állam a
területek és települések igényfelmérése, valamint a külföldi megrendelések
alapján felajánlja minden iparosnak, vállalkozónak termékenként azt a
kontingenst, amelyre a Gondoskodó Magyarországnak szüksége van.
Amennyiben a megkeresett elfogadja az állam ajánlatát, akkor a
megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül az állam biztosít
= beruházási támogatást,
= alap- és félkészanyag koordinációt.
- A kiegészítő emberi jogok biztosítását szolgáló termékek előállítása
A személyes használatú termékek és a családi használatú beruházások
fedezete az egyéni elismerés mértéke (jövedelem).
= Állami tulajdonban vannak az alábbi tevékenységeget végző szervezetek:
energiaátalakítás, bányászat, közlekedési eszközök gyártása, közút- és
vasútépítés, gépgyártás, építőanyag-gyártás, vegyipar, gyógyszeripar,
könnyűipar.
= Az előző felsoroláson kívül eső termelőtevékenység magántulajdonon
alapuló szervezetekben történik.
Az állam a termékeket igénylő állampolgárok számára információt szolgáltat
azoknak a termelő szervezeteknek az adatairól, amelyek előállítói, gyártói az
igényelt terméknek és hitelt nyújt a termék beszerzésére.
A Gondoskodó Magyarország a termelő magánvállalkozások számára
= beruházási hitelt vagy támogatást ad és
= anyag-, illetve félkészáru koordinálást végez.
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Az iparra vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona Értékrend
Alaptörvényében52:
115. §
Általános rendelkezések
(1)

Az ipar alapvető feladata, hogy biztosítsa az állampolgárok életfeltételeinek
eszköz részét.

(2)

Magyarországon
a./ az ipari termék gyártásának módja (technológiája), a gyártáskor felhasznált
anyagok, valamint a keletkező hulladékok nem károsíthatják sem az
emberek egészségét, sem a természetet;
b./ olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási mód
(technológia) és csomagolóanyag használata tilos, amely az ember lelki-,
szellemi és anyagi életét veszélyezteti, vagy a természetet károsítja.
116. §
Az alapvető emberi jogok biztosítását szolgáló ipari termék előállítása

(1)

Az alapvető emberi jogok biztosítását szolgáló, Magyarországon előállítható ipari
termékek kiemelt fontosságú (stratégiai jelentőségűek) Magyarország gazdasági
életében, ezért termelése kizárólag az összehangolt gazdasági rendszerben
történhet.

(2)

Magyarország a települések igényfelmérése, valamint a külföldi megrendelések
alapján felajánlja minden ipari tevékenységet folytató állampolgárnak
termékenként azt a mennyiséget (kontingenst), amelyre Magyarországnak
szüksége, az előállítónak lehetősége van. Amennyiben az előállító elfogadja az
ajánlatot, akkor a megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül
Magyarország biztosít számára
= beruházási támogatást,
= alap- és félkészanyag beszerzés összehangolását.
117. §
A kiegészítő emberi jogok biztosítását szolgáló ipari termékek előállítása

(1)

A személyes használatú termékek és a családi használatú beruházások fedezete
az egyéni elismerés mértéke (jövedelem).

(2)

Magyarország a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden kiegészítő
emberi jogok biztosítását szolgáló ipari tevékenységet folytató állampolgárnak
termékenként azt a mennyiséget (kontingenst), amelyre Magyarországnak
szüksége, az előállítónak lehetősége van. Amennyiben az előállító elfogadja az
ajánlatot, akkor a megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül
Magyarország biztosít számára az összehangolt gazdasági rendszerben
a./ Magyarország biztosítja a termelés (szolgáltatás) iránti igényt, és a termelés

52
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(szolgáltatás) feltételeit,
b./ az összehangolt gazdasági rendszerben személy (szervezet) pedig a
szerződésben meghatározott határidőre, minőségben és mennyiségben
előállítja a terméket, illetve elvégzi a szolgáltatást.
(3)

Mindenkinek joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül végezni
kiegészítő emberi jogok biztosítását szolgáló ipari tevékenységét. Ebben az
esetben önmagának kell gondoskodnia a termék, vagy termény előállításának
feltételeiről és értékesítéséről.
118. §
Energiaipar

(1)

Magyarországon az energiaipar a Szent Korona tagok által képviselt Szent
Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonában és a települési önkormányzatok
birtokában van.

(2)

Magyarország a szocialista-kommunista és liberális-kapitalista diktatúrában
alkalmazott energiaellátó rendszert megújítja, mert az
a./ rossz hatékonyságú, továbbá
b./ természetromboló- és veszélyeztető (atom-, víz- és ásványianyag átalakítás),
c./ központosítottságával
- biztonsági kockázatot,
- az önkormányzatiság elvének
sérelmét jelenti.

(3)

A Szent Korona értékrend szerinti Magyarország megteremtését követően
Magyarország
a./ egy éven belül elkészíti az ország energiagazdálkodásának megvalósítási
tervet, amely alapján
b./ négy éven belül elvégzi az átalakítást, amelyhez új energiaszolgáltató
rendszert vesz figyelembe (elsősorban alternatív energiaforrásokat).
c./ Az átalakítás fő szempontjai: természetbarát, helyi energiatermelő
berendezések új energiaforrások rendszerbe állításával, a Települési
Önellátó Rendszer részeként.

(4)

Magyarország kiemelten támogatja azokat a kutatásokat, amelyek az
energiarendszer átalakításának főbb szempontjait kielégítik, és az átalakítás
költségeit biztosítja.

(5)

Az állampolgárok hő- és villamos energia ellátást – személyekre megállapított
mennyiségig (kontingensig) – állampolgári jogon, tehát térítésmentesen kell
biztosítani.
A nem lakossági, illetve az állampolgárok számára megállapított mennyiségen
felüli lakossági felhasználású elektromos- és hőenergia ára tartalmazza az
előállítási költségen felül az energiahálózat üzemeltetési költségét is;

(6)

(7)

A kőolajszármazékból nyert energiára két árat kell megállapítani:
a./ Az alapvető életfeltételeket biztosító tevékenységek (egészségügy,
élelmiszerek termelése és feldolgozása, közbiztonság, élet- és
vagyonvédelem, nemzeti értékek védelme, szállítás) részére megállapított ár
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nem tartalmaz, míg
b./ az ezen kívüli eső tevékenységek felhasználására kialakított ár tartalmaz
forgalmazási és járulékos (infrastruktúra) költséget.
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c./ Kereskedelem
- Belkereskedelem
A Gondoskodó Magyarország belkereskedelmének feladata, hogy az
igényeket kielégítő termékeket, terményeket eljuttassa a termelőtől az
állampolgárig.
A kereskedelem tulajdonformája a magántulajdonú kiskereskedelem.
Az állami gazdaság-koordinációban résztvevő boltok végzik - a kiegészítő
emberi jogok gyakorlásához szükséges termékek forgalmazásán kívül - az
alapvető emberi jogok körébe tartozó termékek és termények eljuttatását a
Szent Korona tagokhoz.
A Gondoskodó Magyarország a kiskereskedőnek
= beruházási támogatást- és hitelt biztosít,
= a termékek és termények folyamatos ellátását és szállítását koordinálja.
- Külkereskedelem
A Gondoskodó Magyarország külkereskedelmének feladata, hogy
- a magyar állampolgárok igénykielégítésén felüli termékeket és
terményeket eljuttassa más államok állampolgáraihoz, illetve
- a Magyarországon földrajzi, vagy gazdasági okból nem, vagy nem a
megfelelő minőségben és mennyiségben termelt termékeket, terményeket
a magyar állampolgárok rendelkezésére bocsássa.
A külkereskedelem, mint a Gondoskodó Magyarország gazdasági
koordinációjának a része szoros összefüggésben van a vámrendszerrel. Ennek
az az oka, hogy ne fordulhasson elő negatív külkereskedelmi egyenleg, ami
veszélyezteti az alapvető emberi jogok biztosítását, és a pénz értékközvetítő
szerepét.
A kereskedelemre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében53:
121. §
Belkereskedelem
(1)

Magyarország belkereskedelmének feladata, hogy az igényeket kielégítő
termékeket, terményeket eljuttassa a termelőtől az állampolgárig.

(2)

A kereskedelem tulajdonformája a magántulajdonú kiskereskedelem.
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(3)

Magyarországon
a./ az összehangolt gazdasági rendszerében résztvevő boltok végzik - a
kiegészítő emberi jogok gyakorlásához szükséges termékek forgalmazásán
kívül - az alapvető emberi jogok körébe tartozó termékek és termények
eljuttatását az állampolgárokhoz.
b./ az állam a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden
kiskereskedőnek a kiegészítő emberi jogok gyakorlásához szükséges
termékek összehangolt gazdasági rendszerben történő kereskedelem
lehetőségét.

(4)

Az összehangolt gazdasági rendszerben Magyarország a kiskereskedőnek
a./ beruházási támogatást- és hitelt biztosít,
b./ a termékek és termények folyamatos ellátását és szállítását összehangolja.

(5)

Mindenki kiskereskedőnek joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül
végezni kereskedelmi tevékenységét. Ebben az esetben önmagának kell
gondoskodnia a termék-, vagy termény beszerzéséről, értékesítéséről és a
szükséges egyéb feltételekről.
122. §
Külkereskedelem

(1)

A Gondoskodó Magyarország külkereskedelmének feladata, hogy
a./ a magyar állampolgárok igénykielégítésén felüli termékeket és terményeket
eljuttassa más államok állampolgáraihoz,
b./ illetve a Magyarországon földrajzi, vagy gazdasági okból nem, vagy nem a
megfelelő minőségben és mennyiségben termelt termékeket, terményeket
külföldi forrásokból a magyar állampolgárok rendelkezésére bocsássa.

(2)

A külkereskedelem, mint Magyarország összehangolt gazdasági rendszerének
része, szoros összefüggésben van a vámrendszerrel.

(3)

A vám és a külkereskedelem elsődleges összhangja biztosítja, hogy a kivitel
(export) és a behozatal (import) egyensúlyban legyen.

(4)

Ez az egyensúly az alapja az alapvető emberi jogok biztosításának, és a pénz
értékközvetítő szerepe megőrzésének, ezért a külkereskedelem az összehangolt
gazdasági rendszer része, amely nem gyakorolható magánvállalkozásként.
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d./ Vendéglátás (idegenforgalom)
Az idegenforgalomnak a Gondoskodó Magyarország
politikai és gazdasági életében kiemelt jelentősége van.
Politikailag eszköze annak, hogy a magyar küldetés beteljesedjen, vagyis a
szerves egységként működő állam mintául szolgáljon az egész emberiségnek.
Gazdaságilag hozzájárul
biztosításához.

a

magyar

állampolgárok

életföltételeinek

A szállodák önkormányzati, míg az éttermek, panziók és magánházakban
biztosított vendéglátóhelyek magántulajdonban vannak.
Az állam koordinálja a belföldi és külföldi igényfölmérés alapján az
önkormányzati tulajdonú vendéglátóhelyek forgalmát. Ugyanezt felajánlja az
idegenforgalomban
résztvevő
magánvállalkozóknak
a
létesítmények
kihasználásának koordinálását.
A koordinációban részt vevő vendéglátóhelyek számára a Gondoskodó
Magyarország
- beruházási támogatást vagy hitelt nyújt, illetve
- mezőgazdasági és élelmiszeripari termék koordinációt végez.
Az idegenforgalomra (vendéglátásra) vonatkozó legfontosabb rendelkezések a
Szent Korona Értékrend Alaptörvényében54:
120. §

(2)

Az idegenforgalomnak Magyarország politikai és gazdasági életében kiemelt
jelentősége van.
Az idegenforgalom eszköze annak, hogy a magyar küldetés beteljesedjen, vagyis
a szerves egységként működő Magyarország mintául szolgáljon az egész
emberiségnek.

(3)

Gazdaságilag
biztosításához.

(4)

Az idegenforgalomban alkalmazott tulajdonformák:

(1)

hozzájárul

a

magyar

állampolgárok

életföltételeinek

a./ A szállodák önkormányzati, míg
b./ az éttermek, panziók és magánházakban biztosított vendéglátóhelyek
magántulajdonban vannak.
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(5)

Magyarország a gazdaság összehangolási rendszerében a belföldi és külföldi
igényfölmérés
alapján
összehangolja
az
önkormányzati
tulajdonú
vendéglátóhelyek forgalmát. Ugyanezt felajánlja az idegenforgalomban résztvevő
magánvállalkozóknak is.
Az összehangolásban részt vevő vendéglátóhelyek számára a személyi
elismerésen kívül Magyarország
a./ beruházási támogatást vagy hitelt nyújt, illetve
b./ mezőgazdasági és élelmiszeripari termék beszerzésének, valamint
c./ a létesítmények kihasználásának
összehangolását végzi.

(6)

Mindenkinek joga van az összehangolt gazdasági rendszeren kívül végezni a (4)
bekezdés b./ pontjában meghatározott idegenforgalmi tevékenységét. Ebben az
esetben önmagának kell gondoskodnia az idegenforgalmi tevékenység
feltételeiről és értékesítéséről.
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e./ Közlekedés, szállítás
- Személyforgalom
A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás
a Gondoskodó Magyarországon alapvető állampolgári jog.
Ezt a jogot
= a felkészülési időszakban (ifjúkorban),
= a tapasztalatátadás korszakában (nyugdíjaskor) lévő magyar állampolgárt,
valamint
= a gyermekét nevelő anyát (amíg anyasági elismerésben részesül)
térítésmentesen (kötelező értékcsere érvényesítésével),
míg az aktív korú (és nem anyasági elismerésben részesülő) állampolgárok
díjazás ellenében gyakorolhatnak.
A közúti tömegközlekedést a települési önkormányzatok tulajdonában lévő
szervezetek, míg a vasúti- és vízi tömegközlekedést az állami tulajdonú
szervezetek végzik, amelyek működését az állami költségvetés (az
államháztartás) fedezi.
- Áruszállítás
A gazdaság koordinálása kiterjed a termékeknek, terményeknek a termelőtől a
kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön egyaránt.
A koordinált gazdaságon belüli áruszállítást a Gondoskodó Magyarország
tulajdonában lévő közúti-, vasúti- és víziszállítási szervezetek végzik azon az
útvonalon, ahol képült közút vagy vasúthálózat van, illetve a vízi szállítás
lehetséges és a szállított termék, termény számára ez technológiai szempontból
megfelelő.
A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelőtermőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve
magántulajdonú szervezetek végzik.
A Gondoskodó Magyarország a gazdasági koordinációban részt vevő szállítási
magánvállalkozásoknak
= beruházási támogatást és hitelt biztosít,
= a más szállítóeszközökkel történő szállításokat koordinálja.
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Az egészségvédelemre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében55:
123. §
A szállítás általános szabályai
A Szent Korona tagok által képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen
tulajdonában lévő szervezetek
(1)

üzemeltetik a távolsági közúti tömegközlekedést, áruszállítást, valamint a vasútiés vízi tömegközlekedést és áruszállítást, valamint

(2)

végzik a közúti és vasúti hálózat kiépítését és karbantartását,

(3)

az összehangolt gazdasági rendszerben végzett személy és áruszállítás
eszközeinek beszerzését, karbantartását.
124. §
Személyforgalom

(1)

A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás Magyarországon alapvető
állampolgári jog.

(2)

A tömegközlekedési eszközökkel történő utazás jogát
a./ a felkészülési időszakában (ifjúkorban) élő magyar állampolgárok,
b./ a tapasztalatátadás korszakában (nyugdíjaskor) lévő magyar állampolgárok,
valamint
c./ a gyermekét nevelő anyák (amíg anyasági elismerésben részesülnek)
térítésmentesen gyakorolják.

(3)

Az aktív korú (és nem anyasági elismerésben részesülő) állampolgárok díjazás
ellenében gyakorolhatják a tömegközlekedési eszközökkel történő utazás jogát.
Az utazás díjtétele nem tartalmazza a közlekedési eszközök és a közlekedési
útvonal építési és karbantartási költségét.

(4)

A helyi tömegközlekedést, a helyközi közúti tömegközlekedést a települési
önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik.
125. §
Áruszállítás

(1)

Az összehangolt gazdasági rendszer kiterjed a termékeknek, terményeknek a
termelőtől a kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön
egyaránt.

(2)

A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelőtermőhely és a célhelyiség között a szállítást magánszemélyek, illetve
magántulajdonú szervezetek végzik.
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(3)

Az összehangolt gazdasági rendszeren belüli távolsági áruszállítást – a (2)
bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a Szent Korona tagok által
képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonában lévő közúti-,
vasúti-, vízi- és légiszállítási szervezetek végzik azon az útvonalon, ahol kiépült
közút vagy vasúthálózat van, illetve a vízi szállítás lehetséges és a szállított
termék, termény számára ez technológiai szempontból megfelelő.

(4)

Magyarország a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden
magánszállítónak az összehangolt gazdasági rendszerben történő áruszállítás
lehetőségét. Az összehangolásban részt vevő áruszállítók számára a személyi
elismerésen kívül Magyarország
a./ beruházási támogatást és hitelt biztosít,
b./ a más szállítóeszközökkel történő szállításokat összehangolja.
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f./ Szolgáltatás
A Gondoskodó Magyarországon
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott technológia és
tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem a dolgozók
egészségét, sem a természetet;
- a tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint a szolgáltatás
igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét
nem veszélyeztethetik, és a természetet nem károsíthatják.
A kommunális és szociális szolgáltatást a települési önkormányzatok
tulajdonában lévő szervezetek végzik. Az alapvető emberi jogokat biztosító
szolgáltatások kvótáit és a kvótán felüli szolgáltatások díját az állami
költségvetés állapítja meg. Az alapvető életfeltételek kvóta alapján végzett
szolgáltatásokat a megállapított díjtétel mellett az állami költségvetés fedezi.
A kommunális és szociális szolgáltatások kivételével a lakossági szolgáltatásokat
a magántulajdonon alapuló kisipar végzi.
A Gondoskodó Magyarország a szolgáltató kisiparosok számára
- beruházási támogatást és hitelt biztosít, és
- anyag-, illetve félkészáru koordinálást végez.
A szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb rendelkezések a Szent Korona
Értékrend Alaptörvényében56:
119. §
(1)

Magyarországon
a./ a szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységhez alkalmazott módszer
(technológia) és tevékenységhez felhasznált anyagok nem károsíthatják sem
a szolgáltatást végzők egészségét, sem a természetet;
b./ a tevékenységgel kapcsolatos hulladékok, valamint a szolgáltatás
igénybevételének következményei az ember lelki-, szellemi és anyagi életét
nem veszélyeztethetik, és a természetet nem károsíthatják.

(2)

A közösségi (kommunális) és a gondoskodási (szociális) szolgáltatást a
települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek térítésmentesen
végzik.

(3)

Az alapvető emberi jogokat biztosító szolgáltatások mennyiségei határait (kvótáit)
és az azon felüli szolgáltatások díját az „Államháztartásról” szóló Alaptörvény
szintű főtörvény állapítja meg.

56

Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal
- 198 -

A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember
Az alapvető életfeltételek által meghatározott mennyiség határain belül végzett
szolgáltatásokat a megállapított díjtétel mellett az állami költségvetés fedezi.
(4)

A közösségi és a gondoskodási szolgáltatások kivételével a lakossági
szolgáltatásokat a magántulajdonon alapuló kisipar végzi.
Magyarország a települések igényfelmérése alapján felajánlja minden kisipari
tevékenységet folytató állampolgárnak szolgáltatásonként azt a mennyiséget
(kontingenst), amelyre Magyarországnak szüksége, a kisiparosnak lehetősége
van. Amennyiben a kisiparos elfogadja az ajánlatot, akkor a megállapodásban
meghatározott anyagi elismerésen kívül Magyarország biztosít számára
- beruházási támogatást és hitelt, valamint
- anyag-, illetve félkészáru beszerzés összehangolást végez.

(5)

Mindenkinek joga van - közösségi és a gondoskodási szolgáltatások kivételével a lakossági szolgáltatásokat az összehangolt gazdasági rendszeren kívül
végezni. Ebben az esetben önmagának kell gondoskodnia a szolgáltatás
nyújtásának feltételeiről és értékesítéséről.
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A Szent Korona Értékrend Könyvnyomtatói Alap
könyvei az interneten
Gondoskodó Magyarország Program és programpontok
http://nemzetiegyseg.com/GM1.pdf
Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta
(paradigma) részenként
http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf
Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend
alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság
Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei
http://nemzetiegyseg.com/Iranyelvek.pdf
A Szent Korona Értékrend „miért”, „mit” és „hogyan” kérdésre adott válasza a Világtörténelmi
Korszakváltáshoz
http://nemzetiegyseg.com/Valasz.pdf
Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe
http://nemzetiegyseg.com/AzEukonfEuropajovokepe.pdf
Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá
http://nemzetiegyseg.com/Kiutavalsagbol.pdf
Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga
http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf
Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyaga
http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf
Alulról fel és felülről le - A Szent Korona Értékrend Akadémia Harmadik Fokozatának Átadó Szere
http://nemzetiegyseg.com/Alulrol%20fel%20es%20felulrol%20le.pdf
Útmutató az Összehangolt Önellátó rendszer felépítéséhez
http://nemzetiegyseg.com/Utmutato.pdf
Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf
Emberközpontú közgazdaságtan
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf

A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere (Összefoglaló)
http://nemzetiegyseg.com/SzKE_tarsszerv.pdf

Magyarország Szent Korona eszme szerinti
Szabadság Alkotmánya
1. §
(1) Magyarország örökké szabad.
2. §
(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot
élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek
3. §
(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és
elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona
tagjai birtokolhatnak.
(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. §
(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
5. §
(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának
nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.
(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./ az állam szabadságának,
b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,
c./ a birtoklás szabályának,
d./ a vendégjog szabályainak,
e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok
megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

