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Boldogság mutató a gazdasági mutató helyett 
 

A gazdaságközpontúsággal a nyugati civilizáció koreszméje félrabszolgaságban tartja az 

embereket. 

Saját életén keresztül ennek hátrányos következményeit mindenki érzékeli. Van, aki még 

elviselhetőnek tartja ezt, van, aki már „szenvedhetetlen igának” – ahogyan Rákóczi 

fogalmazott. 

Egyre többe vannak azok, akik ez utóbbi csoportba tartoznak. 

 

Az ezeréves adatgyomlálás és emlékirtás (lélekölés és agymosás) csaknem megszűntette 

természetes védekező ösztönünk működését, ezért az egész emberiség fennmaradásának 

veszélyeztetése ténylegesen fenyeget bennünket. 

A gazdaságközpontúság ránk kényszerített szemellenző. Megszoktuk. Megszoktuk? 

Amarthia Sen így ír erről, Fidel Valdez Ramost, a Fülöp-szigetek volt elnökét idézve: 

„Diktatúrában az embereknek nem kell gondolkodniuk, nem kell dönteniük, nem kell 

elhatározásra jutniuk vagy egyetérteniük. Csupán engedelmeskedniük kell.  

… 

Az embereknek a világon mindenütt nemcsak az a feladatuk, hogy a parancsuralmi rendszerek 

helyett demokráciát alkossanak, a demokráciának működnie is kell, hogy az egyszerű 

embereket szolgálja.” 

 

A közszabadság (népuralom - demokrácia) működését gátolja a szemellenző. 

 

A szemellenző csak arra ad teret, hogy keressük a megoldást a diktatúra 

következményeinek megszüntetésére.  

És ezzel vagyunk karámba terelve. Nem látjuk, hogy a következményeket csak az ok 

felszámolásával lehet megszüntetni.  

 

A szemellenző alatt megoldást keresők igazolni akarták a nyugati civilizáció koreszméje (a 

mózesi megosztottság, az Ősokkal ellentétes Iránymutatás – a történeti alkotmányosság -, a 

gazdaságközpontúság, a föderatív társadalomszervezés) hitelességét. 

Kíséretük kudarccal végződött. 

 

1. 2000-ben Ornella Seminot és 16 munkatársát megbízták azzal, hogy állapítsák meg: a ma 

élő embercsoportok közül melyik az, amely a legősibb genetikai markert átörökítette. 

 

A kutatás azt bizonyította, hogy a mai Magyarországon élők mutatkoznak a 

legkarakterisztikusabban elhatárolható, ősi (35 – 40 ezer éves) gyökereket viselő 

népességnek. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai a 

lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép. 

Tehát a „gyökér” idősebb, mint néhány ezer év, és földrajzi helye nem valahol 

Egyiptomban, vagy a Közel-Keleten van. 

 

A Semino-jelentés hivatalos publikációjából (http://xn--c1acc6aafa1c.xn--

p1ai/library/papers/Semino2000.pdf) vett kiemeléssel bizonyítom ezt a tényt: 

 

http://генофонд.рф/library/papers/Semino2000.pdf
http://генофонд.рф/library/papers/Semino2000.pdf
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2. A gazdaságközpontúság természetes következménye az anyagi javakkal kapcsolatos 

túltermelési válság. Ez indokolja azt, hogy a gazdaság és az azon kívül eső területek 

kapcsolatait a nyugati civilizáció közgazdászai, szociológusai elemezzék, annak 

érdekében, hogy a válság következményi csökkenthetők legyenek.  

 

 Kiemelkedő szerepe van a tényhelyzet elemzésében a közgazdasági Nobel-emlékdíjas 

Amarthia Sennek, aki kidolgozta az „Emberi Fejlődés Indexét” (Human Development 

Index, rövidítése: HDI), amelyből levont következtetésekkel elérte a gazdaságközpontú 

koreszme elviselhetőségi küszöbét, megállapítva, hogy a fejlődés célja és egyben 

feltétele az, hogy az emberiség a cselekvő szabadsággal váltsa fel a szenvedő 

szabadságot („lenni” és „tenni”).  

(Az ENSz ezt a módszert használja hivatalos társadalom-elemző rendszerként). 

Sen professzor kutatásaival bizonyította, hogy a nyugati civilizáció 

közgazdaságtanának alapját adó „Pareto-egyensúly” – és azt ezt támogató „Játék-

elmélet” - hamis alapokon áll, ezért az ezekből eredeztetett következtetések tévesek. 

 

A londoni New Economics Foundation az emberi jóllét elérésének ökologiai 

hatékonyságát mérő rendszert dolgozott ki Boldog Bolygó Index (Happy Planet Index, 

rövidítése: HPI) néven. A HPI három különálló jelzőszámot foglal magába: a várható 

élethosszt, az élettel való elégedettséget, az egyenlőtlenséget és az ökológiai 

lábnyomot.  

A kutatás eredménye azt bizonyította, hogy a magas kereset és fogyasztási szint nem 

garantálja a boldogságot. 

 

Az HDI-t, az HPI-t és az ezeket – különböző mértékben - meghatározó Bruttó Hazai 

Termék (Gross Domestic Product, rövidítése: GDP) vizsgálva megállapítható, hogy 

közöttük fordított egyenlőség állapítható meg: az „elmaradott államok” követik 

legkisebb mértékben a nyugati civilizáció koreszméjét, így az ő koreszme-váltásuk 

fog a legkisebb zökkenővel megtörténni. (Ld. alábbi tábla) 

 

Ez a cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a Magyarság miért kapta Szent Küldetését a Szent Korona 

Értékrenddel a sumír-szkíta-hun gyökerű nemzetek képviseletében arra, hogy a Teremtővel kötött 

Szövetséget megerősítse. 
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A koreszme-váltás a sumír-szkíta-hun gyökerű társadalomszervezési módszerre történő 

átállást jelenti eszmei-, szabályozási- (jogi-) és feltétel-biztosítási (benne gazdasági) 

vonatkozásban egyaránt
1
.   

 

Alapvető változás következik be azzal, hogy az emberközpontú érdekérvényesítés lép a 

gazdaságközpontúság helyébe
2
.  

 

Ennek következménye, hogy a társadalom életének elemzése beépül a 

társadalomszervezési rendszerbe, vagyis   

 

 

 

 

A Boldogságmutató az anyagtalan és anyagi világ egységének működését jelzi, az igények 

és lehetőségek összhangjának elemzésével.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A Boldogságmutató (mint a konföderatív társadalomszervezés eszköze) és a gazdaságmutató 

(GDP) közötti különbséget a IV. fejezet 6.1 pontja (Államháztartás - költségvetés) mutatja 

Magyarország és Európa adataival. 

 

Megjegyzés: A Buthánban alkalmazott „Nemzeti összboldogság” index  (gross national 

happiness – GNH) ugyancsak az igény és lehetőség összhangjának mértékét elemzi, de 

diktatórikus (királyság) államformában, tehát a legjelentősebb eszmei feltétel, „a 

Ez a cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a nyugati civilizáció koreszméjének 

társadalmi következményei nem javíthatóak, vagyis a koreszme-váltás az 

emberiség történelmi kötelessége. 
 

a Boldogságmutató lép a gazdasági mutató (és az azt tartalmazó mutatók) helyébe. 
 

Ez a könyv a jelenlegi helyzet szerint tartalmazza az igény-lehetőség összhangot a 

társadalmi élet különböző területeire, mintegy kiinduló pontként az alulról történő 

társadalomszervezésre. 
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kötelezettségek és jogok összhangjára épülő egy és ugyanazon szabadság” elve nem 

érvényesülhet. 

 

Ez az elv összecseng az Amrthia Sen által meghatározottal: 

„Már jó ideje sulykolom, hogy az értékelés céljából megfelelő „tér” nem a hasznosság tere 

(ahogy a jóléti gondolkodók mondják), sem az elsődleges javaké (ahogy Rawls állítja), 

hanem az alapvető szabadságjogoké - a képességeké -, hogy olyan életet válasszunk, 

amelyet jó okkal értékesnek tartunk. Ha az egyén valós lehetőségeire kívánunk 

összpontosítani, amelyek céljai eléréséhez a rendelkezésére állnak (amint azt Rawls 

javasolja), akkor számot kell adnunk nemcsak azokról az elsődleges javakról, amelyeket 

az egyes személyek birtokolnak, hanem azokról a releváns személyes tulajdonságokról 

is, amelyek azt határozzák meg, hogy az illető személy hogyan tudja az elsődleges javakat 

céljai elérésének szolgálatába állító képességét konvertálni.” 

(Amarthia Sen: A fejlődés, mint szabadság - 124 oldal) 

 

Az Ornella Semino által bizonyított kötelezettségünket, a Magyar Küldetést, Nemzetünk 

génjeiben hordozta, a Teremtővel kötött Szövetségünk szerint, a Szent Korona – hol 

búvópatakként, hol Tiszta forrásként jelen lévő – irányítása alatt. 

 

Mindannyian ismerjük ennek bizonyítékait.  

Csak kettőt idézek: 

 

Ha majd a bőség kosarából 

Mindenki egyaránt vehet, 

Ha majd a jognak asztalánál 

Mind egyaránt foglal helyet, 

Ha majd a szellem napvilága 

Ragyog minden ház ablakán: 
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 

Mert itt van már a Kánaán! 

 

(Petőfi Sándor: A XIX. század költői) 

 

„A minőség forradalmával (hígmagyarságunk helyébe léptetett mélymagyarságunkkal) 

építjük fel az Éden másaként a Szent Korona Országát, amely mintát ad az 

emberiségnek az emberi életre.” 

(Németh László: Kertmagyarország) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
1 

Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta 

(paradigma) részenként - http://szkertekrend.hu/Paradigmavaltas.pdf 
 
2
 Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás - 

http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu.pdf 

Emberközpontú közgazdaságtan - http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf  

 

http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf
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I. Előszó az Önkormányzati Társadalomszervezéshez 
 

Ez a könyv „A Világosság beszédének” ikertestvére. 

„A Világosság beszéde” az anyagtalan világ Iránymutatását és Irányelveit tartalmazza, míg 

az „Önkormányzati Társadalomszervezés” ennek anyagi világban történő megvalósulását. 

_______________________________ 

 

Bibó István 1979-ben cáfolhatatlan bizonyítékokkal alátámasztva állította, hogy a szocialista-

kommunizmus és a liberális-kapitalizmus egygyökerű: mindkettő egy társadalmi osztály 

diktatúrája
1
.  

Ennél fogva egypártrendszer van, aminek az a célja, hogy a hatalmat gyakorló társadalmi 

osztály érdekeit érvényesítse.  

A szocialista-kommunista diktatúrában a hatalomgyakorlás formája az egy pártrendszer, 

míg a liberális-kapitalizmusban a hatalomgyakorlás formája a több pártrendszer, de 

mindegyik párt az uralkodó társadalmi osztály érdekeit képviseli, egymástól eltérő 

eszközökkel. (Jól bizonyítja ezt, hogy ma Magyarországon minden párt a 

gazdaságközpontúságot támogatja.) 

 

Vagyis a diktatúra - mindkét formájában - a megosztottságon alapszik. A hatalmat 

gyakorló társadalmi osztályt állítja szembe a társadalom többi osztályával.  

 

A társadalomszervezés tehát a diktatúra mindkét változatában az emberek és nemzetek 

feletti érdekérvényesítést szolgálja (föderatív), ahol az emberek és nemzetek feletti 

érdeket az uralkodó osztály érdekei jelentik.  

Ebből eredően a szabályozási rendszer (jogrendszer) az uralkodó osztály 

érdekérvényesülését felülről lebontó, vagyis a diktatúra terrorisztikus eszköze. (Terror: 

politikai és/vagy gazdasági hatalom erőszakkal történő megszerzése vagy megtartása – az 

elmúlt fél évezredben a gyarmatosítás, korunkban a NATO tevékenysége Afrikában és a 

Közel-Keleten fizikai (katonai) erőszakkal, illetve a globalizált államokban és földrészeken 

politikai erőszakkal).  

 

Mivel a tájékoztatási eszközök a diktatúra kezében vannak, kialakult a „két-alternatívás” 

gondolkodási mód minta (paradigma) általános elfogadtatása, mi szerint a szocialista-

kommunista társadalomszervezési rendszernek csak egy alternatívája van, a liberális-

kapitalista, és fordítva: a liberális-kapitalista rendszernek a szocialista-kommunista.  

 

Hivatkozott tanulmányában Bibó István részletezi a „liberális demokrácia torzulásait”, viszont 

„osztályszemlélete” – tehát a megosztottság-elfogadása - miatt megoldást nem ad a 

torzulások megszűntetésére, vagyis a „két-alternatívás” paradigmát 

változtathatatlannak tartja. 

____________________________ 

 

Harminc évvel Bibó tanulmányának megjelenése után, 2009-ben jelent meg egy 

jogszabálytervezet gyűjtemény
2
, amely ellentétes a „liberális demokrácia” paradigmájával. 

Ismertetésére nagyon szűk körben volt lehetőség, ennek ellenére sokakhoz eljutott. 

„Történelmi alapmű” és „legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra” jelzők mellett 

egy vezető magyar politikus véleményét tartom fontosnak: „Eddig azt mondtuk, hogy a 

szocializmusnak a kapitalizmus az egyetlen alternatívája. Könyveddel azt bizonyítod, hogy 

ez az állítás nem igaz.” 

 

A jogszabálytervezet-gyűjtemény alapja a sumír gondolkodási mód, amely az ősi civilizáció 

Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerében öröklődött át a 

magyarságon keresztül az emberiségre.  
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Ez a tényleges alternatívája a szocialista-kapitalista diktatúrának. 

 

Ez az értékend határozta meg a magyarság életét 973-ig, amíg az Isteni Iránymutatás 

közszabadság-alapú történelmi alkotmányosságát Géza erőszakkal fel nem függesztette, 

felcserélve azt a megosztottságra épülő, nyugati civilizáció paradigmáját kiszolgáló 

történeti alkotmányossággal. 

Bálint Sándor kutatásai szerint ettől kezdve csak „búvópatakként” követte a Szent Koronán 

keresztül érvényesülő szabadság eszme a magyar történelmet, és amikor szükség volt rá, 

tiszta forrásként felemelkedett, hogy megmártózva benne, erőt merítsünk 

fennmaradásunkra.  

Ez a szabadság eszme (az atillai lelkiség) „a legveszélyesebb szélsőség”, amely az európai 

(nyugati) civilizációt veszélyezteti.   

Ennek a szabadság eszmének a továbbvivője a „józan paraszti ész” (Bálint Sándor 

kifejezésével: „népi katolicizmus”). Ez az, ami megtartotta önbecsülésünket, nem engedte 

lelkünkre és szellemünkre végzetesen érvényesülni a – Rákóczi szavaival – szenvedhetetlen 

iga hatását.        

 

Két „tiszta forrást” határozott meg Bálint Sándor: Lászlót és Mátyást.  

 

Táltos László fejedelmünk példát mutatott arra, hogy a nemzet szolgálata felülemelkedik 

minden egyéni sérelmen: annak érdekében, hogy elfogadtassa a Magyar Istenhit 

függetlenségét, Magyarország „Apostoli Fejedelemségként” elismerésével, vagyis azt, 

hogy „Boldogasszony oltalma erősebb Péter erejénél”, hajlandó volt nagyapja, Koppány 

gyilkosát, Vajk-Istvánt szentté avattatni. (Bakay Kornél kutatása alapján.)  

 

Mátyás a sumír alapú társadalomszervezés követését határozta el, miután megismerte a 

Julianus barát által hazahozott (összeállított?) Gesta Hungarorumot. Ez az ősi Gesta – 

most úgy tűnik – „az adatgyomlálás és emlékirtás” áldozatává esett. (Grandpierre K. Endre 

kifejezésével élve.) 

Az ország e szerinti teljes átszervezését csak erőszakos halála akadályozta meg. Egyértelmű 

jelek maradtak viszont ennek a szándéknak a bizonyítására.  

____________________________ 

 

„Mindenesetre meg kell állapítani, hogy az utóbbi ötven esztendő leforgása alatt a 

történetiség megítélésében a vélemények olyan fordulata ment végbe, amely nem új 

történeti felismerésekre, hanem a Szentíráshoz és általában a keresztény üzenethez való 

új hozzáállásra épül.” – olvassuk Joseph Ratzinger – XVI. Benedek „A názáreti Jézus” c. 

művében. 

Nem új történeti felismerésre, hanem a zsidókeresztény Biblia („Szentírás”) ószövetségi 

részének összevetésére van szükség annak forrásával, amely „az utóbbi ötven esztendő 

leforgása alatt a történetiség megítélésében a vélemények olyan fordulata ment végbe” 

cáfolhatatlan bizonyítékok alapján.  

Persze, ötven év előtt is egyértelmű volt a változás szükségszerűsége. Ezt bizonyítja a II. 

Vatikáni zsinat összehívása és XXIII. János megnyitóbeszéde, amiben egyértelműen sürgette 

ez „ósdi judaizmus” elvetését, és életünk alapjaként a Magyar (Első sumír, Paralel) Biblia 

visszaállítását.  

Ekkor még megakadályozták ezt azok követői, a „jeruzsálemisták” (akik zsidóként Jézus 

követőinek hirdették magukat), akik a Jézusi Tanítások elzsidósítását elindították az Első 

Niceai (Nikaiai) Zsinaton, azokkal szemben, akik ugyanebben a korban „názáretistaként” 

(„pogányként”, vagyis nem zsidóként éltek Jézus tanítása szerint) a Jézusi Tanításokat tiszta 

tartamukban megőrizték, elsősorban Mani tevékenységének köszönhetően.  
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„A Világosság beszédében” a XXIII. János által a kereszténység alapjának tekintett Magyar 

(Első Sumír, Paralel) Bibliát, valamint az ennek szellemét követő – Athanasius 367-ben írt 

ünnepi körlevele értelmében hamisnak, kánonból kirekesztettnek, vagyis „apokrifnak” 

(katolikusok szóhasználata), vagy „pszeudoepigrafának” (protestánsok által használt 

elnevezés) minősített – történelmi leírásokat. 

 

Ezek az íratok (az ezek alapján készült, zsidókeresztény Bibliába átmentett Tórától eltérően) 

olyan utalásokat tartalmaznak, amelyek az anyagtalan és az anyagi világ szerves egységén 

alapuló társadalomszervezést az ember és a természet összehangolt tevékenységének 

szabályozásaként határozzák meg. 

 

Azt a társadalomszervezést alapozza meg, amely Kmety Károly megfogalmazásaként a Szent 

Korona testének két része (a terület és az ember) kölcsönhatására épül.   

 

Ez a társadalomszervezés a területi és személyi jellemzők által meghatározott 

érdekcsoportok érdekérvényesítésének összehangolására épül. 

Ennek megfelelően az érdekcsoportok önkormányzatai a hatalomgyakorlók, nem pedig 

egy társadalmi osztály érdekeit képviselő pártok. 

Az teszi ezt a társadalomszervezési rendszert alkalmazó országot nemzetállammá, hogy a 

hatalomgyakorlás az államalapító magyar nemzet és a Szent Korona Értékrendet elfogadó 

és gyakorló államalkotó nemzetek kizárólagos joga (ez utóbbit Kmety így határozza meg: 

„akik azonos kultúrát találva megtelepültek a Szent Korona Országa területén”). Az 

államalapító és államalkotó nemzetek a Szent Korona Tagjai.   

Aki nem a Szent Korona Tagja, az a Szent Korona Országában vendégként tartózkodik (a 

jelenlegi állapot szerint: pl. arab, zsidó, kínai).   

 

Ebben a társadalomszervezési rendszerben a társadalom működése a kötelezettségek és 

jogok összhangját érvényesítő közszabadságon alapul (Atillai lelkület).  

Vagyis érdekegység van megosztottság helyett.  

  

A társadalomszervezés tehát az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének 

összehangolását szolgálja (konföderatív), ahol az emberek és nemzetek érdekeinek 

összehangolása az önkormányzatokon keresztül érvényesül.  

Ezért jellemzője az emberközpontúság ennek a társadalomszervezési rendszernek. 

 

Ebből eredően a szabályozási rendszer (jogrendszer) a mindennapi együttélés eszköze, 

amely alulról épül az önkormányzatokon keresztül. 

Így a jogalkotás egy döntési folyamat, amelyben a folyamatot a döntési helyzet indítja el, 

amely a családokban, településeken keletkezik. 

 

Molnárfy Tibor megfogalmazása szerint az Istenszülő feladata egy részének végrehajtását 

kegyelmezte ránk. Ez a Magyar Küldetés, ami akkor is van, ha akarjuk és akkor is, ha nem. 

Akkor is a mi dolgunk, ha tudunk róla és akkor is, ha nem. 

 

A „két-alternatívás” gondolkodási mód a következő szerint igaz: a diktatúrának (akár 

szocialista-kommunista, akár liberális-kapitalista) egyedüli alternatívája a sumír alapú 

társadalomszervezési rendszer. 

   

Németh László így fogalmazta meg a Magyar Küldetést: a Minőség Forradalmával 

létrehozott Szent Korona Országa mintát ad az emberiségnek az emberi életre.  
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A mintaadás jegyében kellett elkészíteni a Konföderatív Európáról szóló 

szerződéstervezetet (ld. jogszabálytervezet gyűjtemény), amely az ősi sumír értékrend 

alkalmazhatóságát határozza meg egy szerves egységként működő Európában, amely az 

emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összhangja alapján működik.  

A föderális társadalomszervezési rendszerről a konföderálisra történő váltás jelenti Európa 

kiútját a jelenlegi válságból
3
.  

Ez a paradigmaváltáson alapuló rendszerváltás. 

 

A föderalitás fokozása egy Európai Egyesült Államok létrehozásával, a nemzetek 

önrendelkezési jogának tűréshatárt túllépő elvonását jelenti, éppúgy, mint a konföderatív 

alapú Nemzetállam-szövetség.  

Vagyis az EU-vezetésben nincs olyan irányzat, amely a válság megfékezésére alkalmas 

lenne. 

____________________________ 

 

Ez a könyv az ősi, sumír gyökerű civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített 

társadalomszervezési rendszernek a gyakorlati megvalósítását mutatja be. 

 

Az egyes táblákban szereplő „igény – lehetőség különbség” kijelöli az összehangolás helyét 

és mértékét. 

 

A két ikerkönyvvel bemutatott rendszer egyértelművé teszi, hogy a családoktól, 

településektől (vagyis alulról) épülés – ahogyan a mezopotámiai városállamok szerveződése 

bizonyítja – emberközpontúságával általános lelki- szellemi- és testi jólétet valósít meg a 

közszabadság szellemében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 
1
 Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen 

ellentéte - http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/699.html 

 
2
 Halász József: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend 

alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei - Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4 

http://szkertekrend.hu/Ujparadigma.pdf 

 
3
 Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe 

http://szkertekrend.hu/AzEukonfEuropajovokepe.pdf 

Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá  

http://szkertekrend.hu/Kiutavalsagbol.pdf  

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/699.html
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/AzEukonfEuropajovokepe.pdf
http://szkertekrend.hu/Kiutavalsagbol.pdf
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II. Magyarország általános adatai 
 

A települések önállóvá 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. 

 

1. Terület adatai 

 

a. Területrészek (ha) 
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b. Mezőgazdasági terület 
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2. Emberek 

 

a. Korosztályok, nemek 
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b. Családi állapot 
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c. A népességváltozás tényezői 

 

 
 

d. Terhességmegszakítás 
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e. Lélekszám-változás az EU-ban és Magyarországon 

 

 
 

Forrás: Main scenario - Population on 1st January by sex and single year age [proj_13npms] - 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?switchdimensions=true 

 

  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?switchdimensions=true
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f. Foglalkoztatottság 
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g. Szakmák 
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3. EU-csatlakozás és következményei 
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4. Istenhit (vallás) 
 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei 

 

A vallásos világ, a szeretetet (és nem gyűlöletet) hirdető 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. Célunk, az, hogy a 

keresztény vallásszakadás ezer éves évfordulójáig (2054-ig) következzék be az 

egyházegyesülés.  

 

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.” (Hamvas Béla: Patmosz II.)  
 

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. 
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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. 

 
  



II. Magyarország általános adatai 

 

 

- 23 - 
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5. Nemzetiség 
 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei 

 

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- 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. 

 

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.  

 Vagyis az államalkotó nemzet eleget tesz az alábbi meghatározásnak: kultúrájának 

(az emberiség - szűkebb értelemben egy objektív társadalmi csoport, pl. nemzet - által 
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létrehozott lelki-, szellemi és anyagi értékek összessége) helyet találva telepedett le a 

Szent Korona Országában, elfogadva annak értékrendjét. 

 

Az államalkotó nemzetek azzal fejezték ki, hogy elfogadják uralkodó eszmének a Szent 

Korona Értékrendet, hogy „nemzetiségként” jegyeztették be magukat a 

törvényhozásban. Ezek a 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 

  

 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.  

 Ugyanakkor az anyaországnak kötelessége biztosítani (és a befogadó országnak 

kötelessége hozzáférhetővé tenni) azokat a feltételeket, amelyek a nemzetiség vagy 
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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. 

 

c. Az ember és nemzeti hovatartozása  
 Éppúgy, ahogy nincs kiválasztott nemzet, nincs „bűnös nemzet” sem, és igazságtalan 

volt és lesz minden olyan ítélet, ami nem ezt tükrözi, legyen az magyar-, német-, szlovák- 

albán-, szerb-, cigány- vagy krími tatár-kitelepítés például. 

 

A magyarságnak meghatározó szerepe volt, van és lesz a Világmindenség fejlődésében. 

 

 Magyarságunkat méltósággal, büszkeséggel, és más népek elfogadásával kell 

viselnünk. A történelem keményen tudomásunkra hozta, hogy nemzetállam nem létezik 

abban a formában, amely a fajilag nem a többségi nemzethez tartozók erőszakos 

asszimilációjával, vagy elüldözésével, kiirtásával akar nemzeti egységet létrehozni.   

 

d. A Gondoskodó Magyarország nemzetiségpolitikája 

 

A Gondoskodó Magyarország  

államalapító nemzetnek a többségi magyarságot tekinti,  

 

 ugyanakkor alapvető emberi jogként biztosítja nem magyar nemzetiségű állampolgárai 

számára nemzetiségi tudatuk és hitük gyakorlásának szabadságát és az ehhez szükséges 

feltételek biztosítását. 

 

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. 
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Család 
 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei 
 

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 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. 
 

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  

 

 

 

 

 

ezekre a feltételekre csak akkor jogosult a család, ha a funkciókat maradéktalanul teljesíti.  

a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 

a Gondoskodó Magyarország alapja, 
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1. Család, háztartás 
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2. Lakás 
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3. Igény – lehetőség összhang 
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IV. Magyarország összehangolt önellátása 
 

Összehangolt önellátás 
  

-   Egyetlen lehetőségünk arra, hogy megőrizzük függetlenségünk visszaszerzésének a 

lehetőségét az, hogy kivonjuk magunkat az EU elnyomorító intézkedéseinek hatása alól. 

-   Ez a tényleges, teljes függetlenség megvalósítását jelenti, amihez a gazdasági 

függetlenség visszaszerzése az első lépés. 

-   Az emberi Szentháromság, vagyis a lélek, a szellem és a test harmonikus egysége életterét 

veszíti az EU-ban, ennek a visszaszerzését kell célul kitűznünk. 

-   Célja: a magyar föld magyar birtokban (Szent Korona a tulajdonos) tartása, ezen 

keresztül a Szent Korona önigazgatási rendszerének megszervezése. 

-   Teljes önellátás = önigazgatás 

-   Jelentősége: az EU által ellehetetlenített foglalkozási csoportok esélyeinek visszaadása 

(gazdák, szállítók, kiskereskedők, élelmiszer-feldolgozók, iparosok) 

-   Működésének elve: településen belüli igény kielégítés a helyi lehetőségekkel, 

összehangolt igény kielégítés a szomszédos településekkel (megye, ország) 

-   Igény-lehetőség egyenleg = termelésbiztonság 

  

Az összehangolt önellátás bevezetésének szakaszai: 

  

-   Az első szakasz a szervezet kialakítása, a települések és a családok általános adatainak 

felvétele, valamint az alapvető élelmiszerek önellátásának részleges, majd teljes 

megvalósítását jelenti. 

-   A második szakasz célja a teljes társadalmi és gazdasági összehangolás, a Gondoskodó 

Magyarország megteremtése. 
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1. Egészségvédelem 

 

    A Gondoskodó Magyarország egészségvédelmi alapelve: a megelőzés eszközeit kell 

elsődlegesen kialakítani. 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 teszünk. 

    A Gondoskodó Magyarország hatalomra jutása után az egészségügy teljes rendszerét át 

fogjuk alakítani, a szerves egységként működő társadalom által diktált feltételeknek 

megfelelően. Az átalakítás a megyei- és települési elven szerveződő megelőző szűrések és a 

teljesen szakosított, ingyenes gyógyító hálózaton keresztül működik. 
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2. Táplálkozás 

 

Mindenek előtt az egészséges táplálkozást kell elősegítenünk. Ez nem a manapság divatos és 

- a háttérhatalom diktatúrája 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 priorizálnunk. 

 

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 háttérhatalom diktatúrája 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 jusson az alapvető élelmiszerekhez. 

 

c. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek ne legyenek egészségkárosító 

hatásúak, minőségellenőrző laboratóriumot kell létrehozni és üzemeltetni 

megyénként. Csak azokat az élelmiszereket lehet forgalmazni, amelyek minősítését a 

saját laboratóriumunk végezte. 
 Ez egy önvédelmi, kényszerű kötelezettség. 

     A különböző, a háttérhatalom diktatúrájának 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, mindenek előtt 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. 
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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. 

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar 
 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  
 

Magyarország mezőgazdasága és élelmiszeripara az, amely mindenek előtt 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 legalább 

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 alapelve, hogy a mezőgazdasággal összefüggő birtoklási- 

(föld vonatkozásában) és tulajdonjogok azokat a magyar állampolgárokat illessék meg 

(mindenekelőtt családi gazdaságok formájában), akik tevőlegesen részt vesznek a 

termékek 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 termelőnek terményenként és termékenként azt a 

kontingenst, amelyre a Gondoskodó Magyarországnak szüksége van. Amennyiben a 

termelő elfogadja az állam ajánlatát, akkor a megállapodásban meghatározott (tényleges 

értéket kifejező) 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. 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.  
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3. Lakás 
 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei 

 

A Gondoskodó Magyarország alapelve az, hogy minden magyar állampolgárnak joga van 

lakásra, és a családoknak lakást kell biztosítani. Az állampolgár határozza meg, hogy 

milyen lakásban kíván lakni. Ezt az alapelvet - a szociális megoldást adó karitatív 

tevékenység kivételével - a Gondoskodó Magyarország hatalomra jutása után lehet 

megvalósítani. 

  

a. A lakás biztosításának módja 
Az alábbiak akkor lépnek érvénybe, amikor a Gondoskodó Magyarország átveszi a 

politikai hatalmat. 

  

a. Önálló telkes családi ház 
Az önkormányzatok által kijelölt, közművesített területen épült vagy építendő ház. 

Az építési költséget vagy a vételárat, továbbá a berendezési tárgyak árát kamat- és 

kezelési költségmentes kölcsön formájában hitelezi az állam ”Építési hitel alap”-

ja terhére a Magyar Nemzet Bank. A hitel futamideje 20 év, a havi visszafizetendő 

részlet fedezete a hitelt felvevő család tagjainak munkája alapján elért személyi 

elismerése. A hitel visszafizetése a beköltözést követő hónaptól esedékes. A hitel 

részleteit a munkáltató utalja át az állampolgár személyi elismerésből, havonta a 

hitelszerződés szerint. 

     Építés esetén minden hatósági eljárás (így az engedélyezés is) térítésmentes. 
     Minden állampolgár életében csak egyszer jogosult a családi ház építési hitel igénybe 

vételére. 

     Az „Építési hitel alap” minden évben a tárgyévi költségvetés függvényében változik. 

A részletek az „Építési hitel alap”-ot növelik. 

     A hitelt pályázni kell. Pályázhat minden család (gyermek nélküli házaspár is), 

-    ha a családtagok egyike sem rendelkezik önálló lakással, vagy lakás céljára 

szolgáló ingatlannal, 

-    ha a családtagok közül legalább egy munkahellyel rendelkezik és a törlesztő 

részlet nem több, mint a családtagok együttes személyi elismerésének 1/3-a, 

-    ha a családtagok egyike sem vette igénybe a hitelkérelem elbírálása előtt az 

„Építési hitel alap” hitel-szolgáltatását. 

 

b. Lakótelepi lakás 
Az igényektől függően az önkormányzatok által kijelölt közműves területen az állam 

által épített, több lakásból álló társasházat építenek az állam az „Építési hitel alap”-

ból fedezve a költségeket. 

A hitelt éppúgy kell pályázni, mint a családi házépítési (vásárlási) hitelt. A hitel a 

lakás vételárán kívül a berendezési tárgyakra is vonatkozhat. 

 

c. Szociális lakás 
Az igények alapján az „Építési hitel alap” terhére az állam által épített, bebútorozott, 

több lakásos házban történő ideiglenes, térítésmentes lakáshasználatot biztosít 

azoknak az állampolgároknak, akik munkanélküliek, vagy lakótelepi lakás havi 

részlete is több a személyi elismerésük 1/3-ánál. 

Az elhelyezés házaspárok és családosok esetén önálló lakásban történik. Két 

egyedülálló személy együttesen jogosult egy szociális lakás igénybevételére. 
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A szociális lakásban élők nem hitelt vettek föl, hanem csak a lakás-lehetőséget 

kapták. Tehát amennyiben a szociális lakásban élőknek megváltozik a személyes 

körülménye, akkor természetesen igényelhet családi házat, vagy lakótelepi lakást. 

 

A Gondoskodó Magyarország ezt a lehetőséget biztosítja „Az emberi jogok minimális 

szintjének megfelelő életföltételek biztosítása” címszó alatt leírt alapítványon keresztül 

a rendelkezésre álló korlátok között. 
  

b. A lakások rezsi költségének - az előzőekben említett energia és hőszolgáltatáson kívül 

- a víz- és csatornahasználati költsége is az állampolgári jog biztosításaként az államot 

terheli. 

 

c. A lakások felújítási költsége előtakarékosság alapján nyújtott hitellel kiegészítve 

fedezhető. A hitel összege legfeljebb az előtakarékossági összeget érheti el. A lakás 

felújítási hitel kamat- és kezelésiköltség mentes. 

  

Részletező adatok: III. Család - 2. Lakás 34 – 37. oldal 
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4. Nevelés és oktatás 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  
 

Az oktatás-nevelést a család-, a kultúra- és a település feladataival egységes alrendszert 

képez.  

Az oktatás-nevelés kiemelt fontosságú a Gondoskodó Magyarországon, hiszen az 

emberi szentháromság (lélek-, szellem- és test) összhangja a társadalom egészséges 

működésének az alapfeltétele.  

Ezért az oktatás-nevelést végzők hivatást teljesítenek.  

A Gondoskodó Magyarország alapelve az, hogy minden magyar állampolgár joga 

küldetésének megismerése és adottságainak fejlesztése, olyan pedagógusok 

segítségével, akik ezt hivatásukként végzik.  

Nem csupán hiba, hanem a magyar nemzet elleni legsúlyosabb bűncselekmény az a 

nevelés nélküli, oktatásnak nevezett agymosás, amit a háttérhatalom diktatúráját 

kiszolgáló kormányok művelődésügy néven végeznek.  

Ezért a Gondoskodó Magyarország politikai hatalomra jutása után a teljes nevelés- és 

oktatásügyet új, a keresztény szellemiséget képviselő rendszerré fogja átalakítani.  

Ennek alapját a következők képezik:  

 

a. A családi feladatok közül a gyermek védelme és az anya védelme mindent megelőz. 

 

b. Az ember fogantatásától 4 éves koráig érkezik a „Tündérvilágból” az „Embervilágba”. 

 A nevelést a család végzi, a lelki irányítók közreműködésével.  

 

c. 5 és 18 éves kor között éli meg az ember a felkészülés korát a kötelezettség 

teljesítésére, az „Embervilágban” végzett, értékteremtésre, értékőrzésre és 

értékfelhasználásra. 

 A nevelést és az ismeretátadást a család a lelki és szellemi irányítók részvételével. 

 

d. 19 és 24 éves kor között éli meg az ember a kötelezettségteljesítése pontosításának 

korát, küldetése, adottsága szerint.   

 A nevelést és az ismeretátadást a család a lelki és szellemi irányítók, valamint a 

közösségi élet vezetői részvételével. 

 

e. Az alapok megszerzése minden magyar állampolgár állampolgári joga. 

 

A Gondoskodó Magyarország megalakulása után a hatalomra kerülésig elvégzi azokat a 

nevelő feladatokat, amelyekre lehetősége nyílik.  

 

A Gondoskodó Magyarországon az oktatás-nevelést végzők létszámarányosan az 

Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesítik (hangolják össze 

más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt az irányításban.  
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5. Kultúra és tudomány 
 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  

   

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 Akadémia  

- A Magyar Művészeti Akadémia.  

 

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia az Országgyűlés 

felsőházába delegált képviselőin keresztül vesz részt a Gondoskodó Magyarország 

irányításában. 
 
   

Tudomány 
 

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. 

 

Művészet  
     

A Magyar Művészeti Akadémiát át kell szervezni, hogy méltó követője legyen a magyar 

hagyományoknak.  

Feladata a művészi megismerés eszközeivel a társadalom részére lelki- és szellemi 

ismeretátadás, valamint az Országgyűlés munkájának támogatása szakvéleményadás 

formájában és a törvényelőkészítő munkában való részvétellel.  
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6. Gazdaság 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  

 

  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 

háttérhatalom diktatúrája - 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 háttérhatalom diktatúrája által liberalizmusnak csúfolt filozófia 

terminológiája szerinti megfogalmazáshoz képest - más értelmet kap a szabadság fogalma. 

A háttérhatalom diktatúrája 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 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.  
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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 az állampolgárok számára. Tehát a 

kötelezettségek és a jogok egységének az állam vonatkozásában is meg kell lennie. Ennek 

következménye az, hogy  

 

ha az állampolgárok 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 2/3-a 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.  

  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, az exportálandó termékeket, végül az 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 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 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.  
  Ezt az alapelvet 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 ásványianyag 

átalakítás), a Gondoskodó Magyarország hatalomra jutását követő egy éven belül elkészíti 

az ország energiagazdálkodásának megvalósítási tervét és négy éven belül elvégzi az 
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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.  

 

A Gondoskodó Magyarországon a tevékenység-típusok (szakmák) szerinti társadalmi 

csoportok létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül 

érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt 

az irányításban.  
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Ruházkodás 
        

Kényszerből kell felvenni a Gondoskodó Magyarország alapelveként, az emberi jogok 

közé a mindenkori évszaknak megfelelő ruházat biztosítását, mint az életföltételek 

egyik elemét. 

      Ez alapján a hatalomra kerülés után azoknak tudunk megfelelő ruházatot is adni, 

akiknek szociális lakást is biztosítunk. 
       A Gondoskodó Magyarország hatalomra jutása után ezt az alapvető emberi jogot az 

alábbiak szerint biztosítjuk: 

  

a. Minden magyar állampolgár születésétől kezdve, nappali tagozaton végzett 

tanulmányai befejezéséig, évente két alkalommal (szeptemberben és áprilisban) 

jogosult térítésmentes ruhautalványra. 
  

b. A koruk, vagy egészségi állapotuk miatt rászorulók ugyanilyen összegű és 

gyakoriságú ruhautalványra jogosultak. 
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6.1 Államháztartás (költségvetés)  

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei 

 

a. Az államháztartás feladata és fedezete 
Az államháztartás a családi háztartás mintájára épül fel. 

A család feladatai (családi egység, magzat, gyermek, anya és szülő védelme) 

ellátásához szükséges feltételek megteremtése a családi háztartás célja. 

Az állam feladata: minden család feladatai ellátásához szükséges feltételek biztosítása, 

az igények és a lehetőségek összehangolásával.  

Az államháztartás személyi fedezetét a Szent Korona tagok kötelezettségeinek 

teljesítése adja. Ennek feltétele a jogok gyakorlása. 

Az államháztartás tárgyi feltételeit a Szent Korona természetes értékei jelentik: 

- a szellemi adottságunk, 

- a termőföld és  

- a földalatti értékeink. 

 

b. Az államháztartás részei 

a. Az állandó életfeltételek biztosítása 
- családfenntartás 

- élelmezés, 

- egyéb ellátás, 

- lakásfenntartás 

b. Közkiadás (megközelítőleg azonos a jelenlegi költségvetéssel) 
- településműködtetés, 

- nevelés, oktatás, 

- egészségügyi ellátás, 

- nyugdíj, 

- közlekedés, 

- energiaellátás, 

- védelem, 

- kultúra, művészet, 

- közigazgatás, 

- tartalék. 

c. Fejlesztés 
- kutatás, 

- az általános feltételek fejlesztése. 

 

c. Az államháztartás alkotmányos alapelvei 

a. Magyarország államháztartásának a célja, hogy a nemzeti vagyon 

növekedésének mértéke szerint biztosítsa az alapvető emberi jogokat minden 

állampolgára számára. Ez nem lehet kevesebb, mint a minimális életföltételek 

kielégítése. 

b. Az államháztartás bevételei nem lehetnek kevesebbek a kiadásoknál, az 

import értéke pedig nem lehet magasabb az exporténál.  

c. Minden állampolgár kötelességei teljesítéséhez az államnak biztosítania kell a 

föltételeket. Az állampolgárokat kötelezettségük teljesítésének arányában 

illetik meg – az alapvető életföltételeken túli – jogok. 

d. Minden állampolgár a nemzeti vagyon növekedésének általa megtermelt része 

szerint vesz részt a közteherviselésben. 
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d. Az államháztartás a konföderatív és föderatív társadalomszervezésben 

(Részlet „Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe” - 

http://szkertekrend.hu/AzEukonfEuropajovokepe.pdf - és a „Kiút a válságból – a 

föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá” - 

http://szkertekrend.hu/Kiutavalsagbol.pdf - c tanulmányokból) 

 

A következő oldalakon összehasonlítom a föderatív és a konföderatív iránymutató 

eredet országok jólétét meghatározó mutatóit. 

Az 1. tábla egyértelművé teszi, hogy az európai polgárok jelentős része miért 

utasítja el a föderatív paradigmát, akár úgy is, hogy még nem ismeri azt a 

gondolkodási módot, ami közel duplájára emeli a jóléti szintet. 

Ez ad magyarázatot arra, hogy mit jelent a mindennapi életben az, hogy a titkos 

szuperszervezet minden évben a bevételek 60 %-át és az eszközök 40 %-át szerzi 

meg. 
Ez a tábla azt is mutatja, hogy milyen különbségek vannak a 2004 előtti és a 2004 után 

csatlakozott tagállamok között. A Konföderatív Európában ezek a különbségek néhány 

év alatt kiegyenlítődnek a nemzeti érdekérvényesítés összehangolásával. 

 

A 2. tábla azt mutatja be, hogy a Konföderatív Európában országonként a családok (és 

ezen belül az emberek), mint a legszentebb emberi közösség életfeltételei 

(családfenntartás, élelmezés, egyéb ellátás, lakásfenntartás) hogyan javulnak. 

 

A 3. tábla azt mutatja be, hogy a Konföderatív Európa államainak közkiadásainak 

[állam működtetés, nevelés és oktatás, egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatás, 

nyugdíj, közlekedés (személyszállítás), energiaellátás, védelem, kultúra, művészet, 

településműködtető közigazgatás] milyen fedezete van. 

 

A 4. tábla azt mutatja be, hogy a Konföderatív Európa államai fejlesztéseiket és 

kiegészítő szolgáltatásaikat [közlekedés (áruszállítás), kereskedelem, idegenforgalom, 

fejlesztés település közvetlen érdekében, fejlesztés település közvetett érdekében] 

milyen nagyságú értékfedezet mellett végezheti. 
 

  

http://nemzetiegyseg.com/AzEukonfEuropajovokepe.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Kiutavalsagbol.pdf
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6.2 Környezetvédelem 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelve 

 

Szabadság Alkotmánya 

 

4. § 

 

(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. 
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6.3 Ipar 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  
 

Az ipar alapvető feladata, hogy biztosítsa az állampolgárok életföltételeinek eszköz 

részét.  

 

- A Gondoskodó Magyarországon  

 

= az ipari termék gyártásának technológiája és a gyártásakor felhasznált anyagok és 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 az állampolgárok 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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6.4 Szolgáltatás 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  

 

a. Általános tulajdoni viszonyok  

- az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az 

alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi 

önkormányzati tulajdonba kerülnek,  

 - a termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz 

és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok 

birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja magyar 

állampolgár.  

 

b. A gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos általános követelmények:  

- 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 

veszélyeztetheti, és a természetet nem károsíthatja.  
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.  

 

c. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások (kommunális és szociális szolgáltatás)  

 

a. Energia  

 A Gondoskodó Magyarország alapelve az energia felhasználásával kapcsolatban: 

a lakossági hő- és villamos energia ellátást - személyekre megállapított 

kontingensig - állampolgári jogon, tehát térítésmentesen 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 kell megállapítani: az alapvető 

életföltételek biztosítására az egyiket, az egyéb tevékenységekre a másikat. Az 

alapvető életföltételeket biztosító tevékenységek (egészségügy, élelmiszerek 

termelése, közbiztonság, élet- és vagyonvédelem, nemzeti értékek védelme) 

részére megállapított ár nem tartalmaz infrastruktúra fenntartási költséget, 

míg az ezen kívüli eső tevékenységek felhasználására kialakított ár tartalmaz.  

 Ezt az alapelvet a Gondoskodó Magyarország a 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 a 

rossz hatékonyságú, továbbá természetromboló- és veszélyeztető (atom-, víz- és 

ásványi anyag átalakítás), a Gondoskodó Magyarország megalakulását követő egy 

éven belül elkészíti az ország energiagazdálkodásának megvalósítási tervét, 

amelyhez új energiaszolgáltató rendszert vesz figyelembe elsősorban (alternatív 

energiaforrások). Az átalakítás fő szempontjai: természetbarát, lehetőleg helyi 

energiatermelő berendezések új energiaforrások rendszerbe állításával (a 

Települési Önellátó Rendszer részeként).  
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 A Gondoskodó Magyarország - hatalomba kerülését megelőzően legalább a 

központnak helyet adó településen - meg fogja valósítani az új elektromos- és 

hőenergia ellátó helyi erőmű üzembe állítását. Ezt követően - amennyiben a 

GONDOSKODÓ MAGYARORSZÁG Gazdasági Integráció nyeresége és a helyi 

önkormányzatok támogatása lehetővé teszi - további erőműveket telepít azokba a 

településekbe, amelyek Települési Önellátó Rendszert üzemeltetnek. A telepítés 

sorrendjét a település GONDOSKODÓ MAGYARORSZÁG Gazdasági 

Integráción keresztül bonyolított forgalmának egy főre eső része határozza meg.  

 A Gondoskodó Magyarország támogatja azokat a kutatásokat, amelyek az 

energiarendszer átalakításának főbb szempontjait kielégítik.  

 

b. Közlekedés, távközlés  

 A Gondoskodó Magyarország alapelve a közlekedéssel kapcsolatban az, hogy a. 

vízi- közúti- és vasúti közlekedési útvonalak létesítése, valamint a. 

tömegközlekedés és az áruszállítás járműveinek beszerzése, (a közúti 

árufuvarozás járműveinek kivételével) állami költségvetésben tervezett feladat. A 

vasúti- és légi közlekedés üzemeltetését, valamint a közutak felügyeletét a 

közlekedési kormányzathoz tartozó állami vállalatok végzik. A vízi közlekedés és 

a közúti tömegközlekedés üzemeltetése a települési önkormányzatok feladata. A 

közlekedésre használt energiahordozók (hajtó- és kenőanyagok) árai 

tartalmazzák az ország közút- és vasúthálózatának karbantartási és felújítási 

költségeit.  

 A távközléssel kapcsolatban az általános alapelv két elemét külön-külön is kell 

értelmezni. Az első elem szerint csak olyan eszközöket lehet alkalmazni, amelyek 

sugárzással, vagy egyéb módon nem károsítják a Világmindenség anyagi részét, 

vagyis nem veszélyesek sem az ember testére, sem az élő- és élettelen környezetre. 

A másik elem a hagyományos távközlési rendszerek (rádió, tv) mellett vonatkozik 

az Internetre is, amelyet a "Világ szellemi szemétdombja" jelenlegi szintjéről a 

"Világ szellemi kincsestára" szintjére kell emelni.  

 A Gondoskodó Magyarország hatalomra jutásig elkezdi kialakítani azt a távközlési 

hálózatot, amely az általános alapelvnek megfelelően az embert szolgáló 

"informatikai társadalom" kialakításának az alapja lesz, és hatalomra jutását 

követően fog teljessé válni.  

 

d. A nem általános gazdasági érdekű szolgáltatások (szolgáltató kisipar)  

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.  
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6.5 Vendéglátás, idegenforgalom 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei 

 

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 megismerésével mintát szolgáltassunk az egész 

emberiségnek.  

 

Gazdaságilag hozzájárul a magyar állampolgárok életföltételeinek biztosításához. 

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. 
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6.6 Értékcsere (kereskedelem) 

 

A Gondoskodó Magyarország Irányelvei 

 

a. 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 az állampolgárokhoz. 
 

A Gondoskodó Magyarország a kiskereskedőnek 

- beruházási támogatást- és hitelt biztosít, 

- a termékek és termények folyamatos ellátását és szállítását koordinálja. 

 

b. 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 két 

oka van: 

- ne fordulhasson elő negatív külkereskedelmi egyenleg, ami veszélyezteti az 

alapvető emberi jogok biztosítását, és a pénz értékközvetítő szerepét, 

- védővám alkalmazása annak érdekében, hogy a magyar áruk szolgálják 

elsődlegesen a Magyarországon jelentkező igények kielégítését, a külföldi áruk 

szerepe a választékbővítésre és az itthon nem, vagy nem megfelelő mennyiségben 

előállítható termékmennyiségre korlátozódjon. 
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6.7 Közlekedés, szállítás 

 

A Gondoskodó Magyarország Irányelvei 

 

a. 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, míg  

- az aktív korú (és nem anyasági elismerésben részesülő) állampolgárok díjazás 

ellenében gyakorolhatnak. 

  

 A tömegközlekedést a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek végzik, 

amelyek működését a állami költségvetés fedezi. 

 

b. Áruszállítás 

 A gazdaság koordinálása kiterjed a termékeknek, terményeknek a termelőtől a 

kiskereskedelemhez történő szállítására is, bel- és külföldön egyaránt.  

 A koordinált gazdaságon belüli áruszállítás a Gondoskodó Magyarország 

tulajdonában lévő közúti-, vasúti- és víziszállítási 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.  

 A termékek, termények sajátosságai által igényelt körben, illetve a termelő- termőhely 

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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6.8 Védelem 

 

A Gondoskodó Magyarország irányelvei  
 

A Gondoskodó Magyarország minden állampolgára számára alapvető állampolgári jogon 

biztosítja az élet-, személyiség- és vagyonbiztonságot. 

A Gondoskodó Magyarország védelmi feladatai kétrétűek:  

- belbiztonság és  

- külbiztonság.  

 

a. A biztonság megőrzésének, az azzal ellentétes (bűn)cselekmények üldözésével, 

felderítésével kapcsolatos szervezet az Ügyészség.  

b. A biztonságot veszélyeztető cselekmények megítélését, és a hátrányos helyzettel 

összefüggő-, illetve büntetőintézkedéseket a Bíróság hozza.  

c. A Gondoskodó Magyarország belbiztonsága  

 

Megszabadítjuk a magyar társadalmat mindazoktól a - magyar és nem magyar - 

személyektől, akik az emberi életet, az állampolgárok személyhez fűződő jogait, 

valamint az állampolgárok 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 

háttérhatalom diktatúrája által kitermelt "fehérgalléros" bűnözőkkel együtt), mint első 

számú közellenséget.  

 

A belbiztonság szervezetei:  

- a csendőrség a bűnmegelőzés,  

- a rendőrség a bűnüldözés  

feladatait látja el.  

 

d. 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 
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tartoznia a Nemzetőrségnek, ami a civil embereket szervezi és képzi ki a 

honvédelemre.  
 

A Szent Koronát Szolgálók 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 

háttérhatalom diktatúrájának 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 mindenki 

ellen teljes védelmet biztosít hazánknak.  

 

A védelmi kutatások kiemelt fontosságúak a Gondoskodó Magyarország biztonsága 

szempontjából.  
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A Szent Korona Értékrend Könyvnyomtatói Alap 

könyvei az interneten 
 

Gondoskodó Magyarország Program és programpontok 

http://szkertekrend.hu/GM1.pdf 

 

Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta 

(paradigma) részenként  

http://szkertekrend.hu/Paradigmavaltas.pdf 

 

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának 

magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei - Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4 

http://szkertekrend.hu/Ujparadigma.pdf 

 

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és 

alkalmazásának irányelvei 

http://szkertekrend.hu/Iranyelvek.pdf 

 

A Szent Korona Értékrend „miért”, „mit” és „hogyan” kérdésre adott válasza a Világtörténelmi 

Korszakváltáshoz 

http://szkertekrend.hu/Valasz.pdf 

 

Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe 

http://szkertekrend.hu/AzEukonfEuropajovokepe.pdf 

 

Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá  

http://szkertekrend.hu/Kiutavalsagbol.pdf 

 

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga 

http://szkertekrend.hu/Elsofokozat.pdf 

 

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyaga 

http://szkertekrend.hu/Masodikfokozat.pdf 

 

Alulról fel és felülről le - A Szent Korona Értékrend Akadémia Harmadik Fokozatának Átadó Szere 

http://szkertekrend.hu/Alulrol%20fel%20es%20felulrol%20le.pdf 

 

Útmutató az Összehangolt Önellátó rendszer felépítéséhez  

http://szkertekrend.hu/Utmutato.pdf  

 

Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás  

http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu.pdf 

 

Emberközpontú közgazdaságtan  

http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf  

 

A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere (Összefoglaló)  

http://szkertekrend.hu/SzKE_tarsszerv.pdf 

 

Üzleti terv 
http://szkertekrend.hu/Uzleti_terv.pdf  

 

Emberközpontú társadalomszervezés 

http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_tarsadalomszervezes.pdf  

 

A Világosság beszéde – alternatív biblia 

http://szkertekrend.hu/A_Vilagossag_Beszede.pdf 

  

http://nemzetiegyseg.com/GM1.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Iranyelvek.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Valasz.pdf
http://nemzetiegyseg.com/AzEukonfEuropajovokepe.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Kiutavalsagbol.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Alulrol%20fel%20es%20felulrol%20le.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf
http://nemzetiegyseg.com/SzKE_tarsszerv.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Uzleti_terv.pdf
http://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_tarsadalomszervezes.pdf
http://szkertekrend.hu/A_Vilagossag_Beszede.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. 

 

 

 
 


