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Előszó 
 

A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere az ősi civilizáció 

iránymutatásainak közvetítését jelenti. 

Előző tizenhárom tanulmányom különböző megközelítésben írja le ezt a rendszert, 

mintaként mutatva be Magyarországot, kivetítve ezt az értékrendet Európán 

keresztül a Földanya Világkorszakára.  

Három honlap szolgál az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített 

társadalomszervezési rendszerének ismertetésére:  

- a Szent Korona Értékrend ismertetése (http://szkertekrend.hu/), 

- a Szent Korona Értékrend igény-lehetőség összehangoló rendszerének 

bemutató-anyaga (http://nemzetiegyseg.com/) és  

- az EU_NO_EK_YES című, az EU Európai Konföderációvá átalakulását 

elkészítő (http://eu-no-ek-yes.com/)  

internetes oldalcsoportok. 

 

Az eddigi tanulmányok összefoglalását tartalmazza ez az írás. 

Szükségesnek tartom azokat a fogalmakat egyértelműsíteni, amelyek alapvető 

eltérést jelentenek a nyugati- és az ősi civilizáció között. 

Szükségesnek tartom továbbá azt, hogy áttekintést adjak a Szent Korona 

Értékrend társadalomszervezési rendszerének közigazgatási rendszeréről. 

   

I. 

 

Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a történelmet a győztesek írják. Ennek 

megfelelően azok a források, amelyek a két civilizáció (társadalomszervezési 

rendszer) jellemzőit, eseményeit, és azok összefüggéseit mutatják, egymással 

összevetve adnak az igazsághoz legközelebbi alapot.  

A Magyar (Paralel, Sumér) Biblia olyan megállapításokat tartalmaz, amelyeket 

az egyéb források összevetésével kialakult elemek igazolnak. 

Ricardus domonkos fráternek a keleten maradt magyarokról és Julianus útjáról 

szóló, a XIII. század elején írt római jelentése hivatkozik egy – akkor még létező – 

Gesta Ungarorumra
1
. Ez az ősszöveg nagy valószínűséggel a Magyar Biblia 

útmutatása alapján, az ősi civilizációra vonatkozó irányelveket tartalmazza. 

      

Ugyancsak fontos annak tudomásul vétele, hogy a nyugati civilizáció 

materialista szemlélete természetszerű hézagokat tartalmaz, amelyek csak az 

                                                           
1
 Ha a gondos szövegvizsgálatok már évtizedek óta nem mutatták volna is ki egy ősszöveg 

egykori létezését, Ricardus domonkos fráternek a keleten maradt magyarokról és Julianus 

útjáról szóló római jelentése, amely közvetlenül 1241 előtt kelt, még hírt ad egy létező Gesta 

Ungarorumról, melyben IV. Béla király és írástudói még olvashatták a feljegyzést a honfoglalás 

előtt – tehát Álmos idejében, vagy még azt megelőzően – keleten maradt magyarokról.  

(Dümmerth Dezső: Álmos az áldozat, Panoráma 1986, 37. oldal) 

http://szkertekrend.hu/
http://nemzetiegyseg.com/
http://eu-no-ek-yes.com/
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anyagtalan és az anyagi világ kettős egységének elfogadásával szüntethetőek 

meg. Erre utal Dümmerth Dezső előzőekben idézett tanulmányának útkeresése, 

amely - ha nem is fogadja el, de felveti – a mítoszok, hagyományok 

igazságtartalmának lehetőségét.    

  

II. 

 

Itt csak utalok két jellemző következményre, amely szükségessé teszi a teljes 

paradigmaváltást (rendszerváltást), vagyis a nyugati civilizáció föderatív 

(emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítés) szemléletének felváltását az ősi 

civilizáció konföderatív (emberek és nemzetek érdekeinek összehangolása) 

szemléletével.   

 

 
Források: 

Osztálylétszám 2014” c. tanulmány (GfK Piackutató Intézet és a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont a, 2014. június 12.) 

- http://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-

szerkezet) – 2014-es népesség-adat: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html 
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Magyarország társadalomszerkezete 2014-ben

Elit (2 %) Felső közép (11 %) Feltörekvő fiatalok (6 %) Vidéki értelmiség (7 %)

Kádári kisember (17 %) Sodródók (18 %) Munkások (17 %) Leszakadtak (23 %)

http://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-szerkezet
http://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-szerkezet
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html
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Lélekszám-változás várható alakulása 2013-2080 között 

Év 

Európai Unió Magyarország 

Lélekszám 

Az előző 

év %-

ában 

2013.  

%-ában 

Változás 

lélekszám-

ban 2013-

tól 

Lélekszám 

Az előző 

év %-

ában 

2013.  

%-ában 

Változás 

lélekszám-

ban 2013-

tól 

2013 507 162 571 - - - 9 908 798 - - - 

2020 512 474 771 101,05% 101,05% 5 312 200 9 799 790 98,90% 98,90% -109 008 

2030 518 499 055 101,18% 102,24% 11 336 484 9 679 364 98,77% 97,68% -229 434 

2040 523 545 921 100,97% 103,23% 16 383 350 9 520 475 98,36% 96,08% -388 323 

2050 525 527 890 100,38% 103,62% 18 365 319 9 350 126 98,21% 94,36% -558 672 

2060 522 945 539 99,51% 103,11% 15 782 968 9 165 291 98,02% 92,50% -743 507 

2070 520 123 107 99,46% 102,56% 12 960 536 8 910 068 97,22% 89,92% -998 730 

2080 520 035 469 99,98% 102,54% 12 872 898 8 685 213 97,48% 87,65% -1 223 585 

 

Forrás: 

Main scenario - Population on 1st January by sex and single year age 

[proj_13npms] 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?switchdimensi

ons=true 

 

III. 

 

Ez az összefoglalás nem helyettesíti a tizenhárom alap-tanulmányt (ezek a 

Szent Korona Értékrend honlap-csoport főoldaláról letölthetők), csupán felhívja a 

figyelmet azokra az eltérésekre, amelyek a nyugati- és az ősi civilizáció 

értékrendje (társadalomszervezési rendszere) között mutatkoznak. 

 

 

  

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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I. Alapfogalmak 
 

1. Szent Korona 
 

A Szent Korona Értékrend alapja és a fő kapcsolati pontok meghatározója a 

Krámer által felfedezett és Badiny Jós Ferenc által magyarul 

(huszadikszázadiasítva) közzétett „Magyar (Paralel) Biblia”
2
, amely a Teremtő 

és az Ember Szövetségét írja le az anyag uralására és formálására, az Isteni 

Iránymutatás szerint. Ezt határozta meg XXIII. János a II. Vatikáni zsinaton a 

Jézusi Tanítás alapjaként, szemben az „ósdi” Tóra-Ószövetséggel. 

 

Ez az Iránymutatás az ősi társadalomszervezési minta (civilizáció
3
) koreszméje 

(paradigmája), aminek közvetítője a Szent Korona (koronacsakra).  

 

A Szent Korona tehát a Teremtő Iránymutatásaként közvetített értékrend, 
aminek jelképe a tárgyiasult Szent Korona, ami nem bálvány, mert az 

értékrendből kapta isteni (szakrális) erejét. 

 

Ezért mondható, hogy  

 

 

 

 

 

Az ősi civilizáció nem tévesztendő össze a kiforratlan (primitív) civilizációval, 

amely társadalomszervezési alapja a káosz, vagyis az egymástól elszigetelt 

(izolált) elemek véletlenszerű halmaza. Ennek jelentése a számismeretben 

(matematikában) „ésszerűtlenül meghatározó” (irracionálisan determinált) 

rendszer; ilyen a nyugati civilizáció koreszméjének alapja.  

Ezért  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Magyar Biblia -  http://szkertekrend.hu/MAGYARBIBLIA.pdf  

 
3
 Mivel a „civilizáció” kifejezés általánosságban használt, kivételesen ezt használom annak 

magyar megfelelője, a „társadalomszervezési minta” helyett. Itt jegyzem meg, hogy a 

polgáriasságra utaló „civil” szórész az általános fogalom-meghatározásnak nem tartozéka egyik 

tanulmányomban sem. A „civilizáció” meghatározza azt a gondolkodási mód mintát 

(koreszmét, paradigmát), amelyet a nyugati vagy ősi civilizációhoz tartozó 

társadalomszerezési minta követ. 

az ősi civilizáció alapja a Szent Korona Értékrend, amelynek életadó 

gyökere a hagyományokon keresztül, a szeretet közvetítésével biztosított 

szabadság. 

a kiforratlan, kaotikus (primitív) civilizáció nem az ősi civilizációval, 

hanem a nyugati civilizációval azonos! 

http://szkertekrend.hu/MAGYARBIBLIA.pdf
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Meghatározó idézetek 

 

Magyar Biblia: 

 

A Szövetség fejezet: 

 

„5. Amikor EN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, 

fején ékeskedő Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit 

már előbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. 

…. 

17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert – ahogy a földi EM-BAR 

testében él a Lélek fénye – és annak ereje által uralja, formálja az anyagot – 

folytatva ÍZ-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói 

között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL - ereje által teremtett tovább 

minden anyagot és testet.” 

 

Wass Albert: A hagyaték c. regénye: 

 

„Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy 

fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, s 

amelyikről a próféta így véste kőbe a maga tapasztalatát annak idején, Úr 

városában: először jött egy roppant szélvihar s porlasztotta a hegyet..., de az Úr 

nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet..., de  az Úr  nem 

volt a  földrengésben. Aztán jött a tűzvész..., de  az Úr  nem volt a  tűzben.” 

(A „hangos könyv” Szeleczki Zita hangján itt érhető el: 

http://www.youtube.com/watch?v=-MDvuCNpZ6s) 

 

Kérdés lehet, hogy Apó, a Nemzet Táltosa - aki ezt elmondta 1921-ben Wass 

Albertnek - a 33 évvel később megtalált Paralel (Első Sumír, Magyar) Bibliáról 

beszélt-e?   

 

Részletes bizonyítás a „Paradigmaváltás”
4
 c. tanulmány 15-17 oldalán. 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási 

mód minta (paradigma) részenként (továbbiakban: *Paradigmaváltás*) - 

http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf  

 

http://www.youtube.com/watch?v=-MDvuCNpZ6s
http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf
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2. Eredet 
 

 
A Nimróddal kapcsolatos származás-ismeret elferdítése a zsidókereszténység 

önigazolásának eszköze, ugyanis, ha Nimród a Világ Világosságának, EN-LIL-

nek a fia (ahogyan azt az ősi civilizáció bizonyítja), akkor Jézus sem lehet más, 

hiszen ő – a Talmud szerint is – Nimród leszármazottja. Ez azt jelenti, hogy 

nem igaz az újszövetségi Jézus-családfa.   
 

A Tóra (Ószövetség) végrehajtási utasításának tekinthető Talmud így jellemzi 

Nimródot és isteni leszármazottját, Jézust:  

„Ábrahám apánkat a gonosz Nimród letaszította a tüzes kemencébe…” 

(Pesachim 118.a. lap.) 

„Te gonosz, te gonosznak fia, az istentelen Nimród fiának fia…” (Pesachim 91. 

a. lap. A Talmudisták „Nimród fiának fia” elnevezés alatt a názáreti Jézust 

értik.) 

 

A történelem-hamisításnak nem lenne jelentősége jelenkorunkra, ha a Nimród-

származás elferdítése nem hatna ki az Isteni Iránymutatás követésére, ami 

Nimród isteni leszármazottjain, Hunoron és Magoron át követhető ezerszáz 

évvel ezelőttig, a 973. Húsvétján kötött Quedlinburgi Szerződésig.  
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Ha elfogadjuk a Nimróddal kapcsolatos – ó- és újszövetségi - 

történelemhamisítást, akkor Hunor és Magor nem a Csodaszarvassal 

jelképezett Isteni Iránymutatást követi, hanem pusztán vadászkalandot él át. 
A történelemhamisítás célját Kajafás határozta meg: „Ha az ő (Jézus – HJ) 

emléke megmarad, az ő népe magára talál!”   

Az ő népét pedig – a közös isteni ős, Nimród alapján – Magor és Hunor 

leszármazottjai alkotják.  

„És ez így igaz, amit sajnos éppen a magyar sors bizonyít, mert mióta elhagytuk 

a Jézusi igazság emlékét, idegenek szolgái lettünk.” – írja Badiny az alább 

idézett, „Jézus király a pártus herceg” c. művében.  

 

A zsidókereszténység származás-történetének hamissága arra kell, hogy 

késztessen bennünket, hogy Jézus újszövetségi családfáját is elvessük, és Jézust a 

„Fény fia” megtestesülésének tartsuk:  

„Mária, Jézus Urunk édesanyja, az öröktől fogva lett és a nagy Teremtésben részes 

„Fény-Szűzének” éppen olyan reinkarnációja, miként Jézus - a sumér Én-Lil - a 

„Fény-Fia” megtestesülése. Így Anya a Fiától és a Fiú az Anyjától nem 

elválasztható. 

„Boldogasszony Anyánk…” - így fohászkodik a magyarság az égi Anyánkhoz 

-, és mindenki Jézus Édesanyját, Máriát érti Boldogasszonyunkként.”
5
 

 

Így Nimród (Nimród-Gilgames-Herkules) származása meghatározásbeli 

különbségének ismerete kulcsfontosságú ahhoz, hogy visszavegyük a Jézusi 

igazságot.  

 

Ki kell mondanunk, hogy 

a./ a Nimród származását elferdítő zsidókereszténység alapú Szent Korona 

Tan, és az ezt „értékrendnek” minősítő nyugati civilizáció istenellenesen 

anyagközpontú-, valamint  

b./ a Nimródot és isteni leszármazottjait követő, tiszta kereszténységet eszmei 

alapnak tekintő ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített, isteni 

eredetűen emberközpontú  
társadalomszervezési rendszere kibékíthetetlen (antagonosztikus) ellentétei 

egymásnak. 
 

  

                                                           
5
 Badiny Jós Ferenc: Jézus király a pártus herceg – Ősi Örökségünk Alapítvány, 1998 
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Meghatározó idézetek 

 

Badiny Jós Ferenc: Jézushitű Atilla király származása 

 

A Budai Krónika (1473) szövege a következő: "ATILLA Isten kegyelméből 

Bendegúz fia, aki ENGADI-ban született, a nagy NEMROTH unokája, a 

magyarok, médek és gótok királya, a földkerekség félelme és Isten ostora". 

 

A Budai Krónika határozottan állítja, hogy "Atilla ENGADI-ban 

született". Sumírnak nevezett "mah-gar" nyelven EN-GA-DI jelentése: a 

"TÖRVÉNYHÁZÁNAK- URA" (birtokosa) és EDESSA-nak volt a 

megkülönböztető jelzője. (Talán hasonlóan ahhoz, ha így mondjuk ma: 

BUDAPEST székesfőváros.) A "törvény-ház" kifejezés alatt valami olyasmit kell 

érteni, mint az "országház" vagy "királyi palota", "királyi vár". Hát ilyen helyen 

született a mi Atillánk. De talán az édesanyja, a "királynő" és "királyné" 

származhatott az Edessa-i ADIABANI királyi házból, éppen úgy, mint Jézus 

Urunk Édesanyja. Ez a származástudat azonban kétirányú volt. 

Legjobban Atillában élt, és ez ad magyarázatot cselekedeteire, szerénységére, 

egyszerűségére, igazságosságára és Istenes voltára. 

 

Atilla tehát tudta azt, hogy ő Jézus-házi király, vagyis Jézus Urunk Édesanyja 

családjának, az ADIABANI királyi háznak a leszármazottja. 

 

„1.) Amíg Nimród-Gilgames és Álmos maradéka él, a hun-avar és a magyarok 

új törzs-szövetsége csakis Nimród véréből választ új fejedelmet. Ezek mindig 

az oroszlános vagy turul-sasos nemzetségi családokból kerüljenek ki.”
6
 

 

Részletes bizonyítás  

 

- a *Paradigmaváltás* 2 – 19. oldalán és 

- az „Emberközpontú közgazdaságtan”
7
 c. tanulmány 5 – 11. oldalán. 

                                                           
6
 Pusztaszeri Alkotmány (Vérszerződés) - 

http://szkertekrend.hu/A_Pusztaszeri_alkotmany.pdf 

 
7
 Emberközpontú közgazdaságtan (továbbiakban: *Közgazdaságtan*) - 

http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf 

http://szkertekrend.hu/A_Pusztaszeri_alkotmany.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf
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3. Szabadság 
 

„Jézus apostolai tehát a Pártos Birodalomban szervezték meg elsősorban a jézusi 

tanítás szerinti igazi Egyházat, amelyben teljesen ismeretlenek voltak a saul-páli 

spekulációk. Ez az egyház mentes volt a zsidó vonatkozástól és zsidó tanítástól. A 

Szeretet egyháza volt, ahol nem ismerte senki a „szemet szemért, fogat fogért” 

doktrínát; sem  a tanítók, sem a hívők. A Szeretet vallása élt itt, valóban vallva és 

gyakorolva. Ebben a „vallásban” az élet a fény és a sötétség együttes létezése. A 

Fény teremti a Tudást és a Jóságot, míg a sötétség birodalmává esik a 

nemtörődömség, tudatlanság, irigység, gyűlölet, bosszú, hazugság, kapzsiság, 

lopás, csalás, kétszínűség, dologtalan lustaság. A Fény teremti a művészeteket 

és belőle fakad az ihlet is. 

Párthia területén már az ő igehirdetésük előtt is a „szeretet” volt az alap, melyre a 

szkíták életüket felépítették. A szkítáknál a „szeretet egyházának” 

megszervezése semmiféle nehézségbe nem ütközött, hanem a megértésben jó 

követőkre és hívőkre talált.”  
(Badiny Jós Ferenc: „Jézus király a pártus herceg”) 

 

A „Fényt” Németh László „mélymagyarságnak”, a „Sötétséget” 

„hígmagyarságnak” nevezi
8
. 

A Talmud a hígmagyar sötétség minden jelzőjére ad bizonyítékot. Ennek felfedése 

Németh László részéről nem rágalmazás, hanem igazmondás, bár azt nem tette 

Szabó Dezső szókimondásával. A Németh Lászlót „fasiszta fogorvosnak” 

minősítő verespéteri jelző tehát a leleplezett hazugság acsarkodó dühének 

megnyilvánulása.  
 

A szkíták a legnagyobb értéknek a Felülről jött ismeret (tudás) és a Szabadság 

kettős egységét tekintették.  

Ebben a kettős egységben életadó gyökér a hagyományokon keresztül, a 

szeretet közvetítésével biztosított szabadság.  
 

                                                           
8
 Németh László: A minőség forradalma – Kisebbségben (Petőfi Irodalmi Múzeum • Budapest • 

2014) 
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A szeretet azzal, hogy ledönti a szabadság akadályait, megszűnteti a szenvedő 

szabadságot, és megadja az embernek „a normális emberi lét” feltételeit
9
, vagyis a 

keresztény élet cselekvő szabadságát.   

 

Végkövetkeztetésként megállapított alaptétel:  

 

 

 

 

 

Saját társadalomszervezési rendszerében lévő szabadság-akadályokat és azok 

okait a nyugati civilizáció igyekszik a társadalomfejlődés törvényszerű 

következményének tekinteni. 

 

Ennek megfelelően „sajátos” a magyar szabadságot megszüntető Quedlinburgi 

Szerződés megjelenése a hivatalosan elfogadott történelem-leírásokban. 

 

Részletes bizonyítás  

- a *Paradigmaváltás* c. tanulmány 20 – 27. és 53 – 59. oldalain,  

- a *Közgazdaságtan* c. tanulmány 12 – 16. oldalán és 

- az „Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-

alkalmazás”
10

 c. tanulmány 33 – 59. oldalán. 

                                                           
9
 Hamvas Béla: Patmosz II. - http://szkertekrend.hu/HBPatmoszII.pdf 

Az Isteni Iránymutatás érvényesülésének gátlása egyenes arányban áll a 

szabadságot korlátozó elemek számával és nagyságával. 

http://szkertekrend.hu/HBPatmoszII.pdf
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4. Gazdaság – közgazdaság 
 

A gazdaság fogalma alapértelmezésben egy család értékteremtő, értékőrző és 

értékhasználó feladatainak egységét jelenti. 

A gazda az a személy, aki nemcsak elvégzi ezeknek a feladatoknak a rá 

vonatokozó részét, hanem össze is hangolja a család tagjainak feladat-

végrehajtását (kötelesség-teljesítését), és ez alapján a család, mint közösség 

biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a családtagok igényeit kielégítik, így 

teljesítve a kötelezettségek és jogok összhangját. 

    

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. 

 

Ez az anyagtalan és anyagi világ egységének alaptétele. 

 

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. 

 

Részletes bizonyítás  

- a *Paradigmaváltás* c. tanulmány 51 – 61. oldalán,  

- a *Közgazdaságtan* c. tanulmány 87 – 88. oldalán és 

- a *Relációs adatbázis* c. tanulmány 9 – 20. oldalán. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                          
 
10

 „Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás” 

(továbbiakban: *Relációs adatbázis*) - http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf 

http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf
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5. 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, amelyek ezek teljesítéséhez 

szükségesek, függetlenül attól, hogy életterük lehetővé teszi-e az egyes igények 

kielégítését saját lehetőségeivel. 

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. 

Ezt a koreszmét követi a BRICS (Brazília, Oroszország. India, Kína és Dél-

Afrika Gazdasági Szövetsége). 

 

Az alapértelmezések összefoglalása a gondolkodási mód minta (paradigma) 

váltás megalapozása érdekében: 

 

a./ 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, fogalma 

nem korlátozódik az anyagi értékekre.  

 

b./ Az önellátás az értékek értékazonos cseréjének összehangolt rendszere. 

 

c./ A pénz értékközvetítő eszköz, tehát csereértékét az általa közvetített érték 

(fedezet) határozza meg. 
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6. 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: 

 

Ember 

 Iránymutatás 

Élettér 

Társadalmi csoportok 

Földrajzi terület Gazdaság 

 

Az iránymutatás a társadalmi csoportokon (vagy – diktatúrában - egy társadalmi 

csoporton) keresztül határozza meg egy földrajzi terület gazdaságát.  

 

Részletes bizonyítás  

- a *Relációs adatbázis* c. tanulmány 10. oldalán. 
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7. A tábla (mátrix) elmélet 
 

a./ A természetellenes mátrix-elmélet 
 

Az elmúlt ezeregyszáz év alatt terrorisztikus eszközökkel (politikai és gazdasági 

hatalom erőszakkal történő megszerzésével és megtartásával) a nyugati civilizáció 

koreszmeisége alapján kiépített világuralom gazdaságközpontúságát ideologizálta 

meg Paul Samuelson 1970-ben a megbomlott hármas egységet (értékteremtő, 

értékőrző és értékhasználó feladatainak egységét) magyarázó mátrix-elmélettel, 

amelyben a gazdaság iránymutatását a dinamikus (változó) elem fölé helyezett, 

értékközvetítőből értékteremtővé torzított pénz uralma gyakorolja
11

. 

 

Ennek a koreszmének (gondolkodási mód minta – paradigma) alázták lényegétől 

megfosztott eszközévé a számismeret (matematika) rész-tudományágait, a 

közgazdaságtant, a halmazelméletet és a játékelméletet.
12

   

 

Simon Peresz fejtette ki a természetellenes mátrix-elmélet gyakorlati hatását 

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”
13

. 

 

Nem a természetes környezettel 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 (tábla) elmélet valódi felépítését, mert 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 

                                                           
11 

Samuelson Paul A., Nordhaus William D.: Közgazdaságtan - bővített, átdolgozott kiadás, 

Akadémia kiadó 2014 

 
12

 Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga [A mátrix (tábla) elmélet a 

liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában) 

http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf (239 - 254. oldal)] 

 
13

 Simon Peresz és a mélymagyarok - http://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael 

 

http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf
http://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael
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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 minősítő embercsoport tagjai, akik önmaguk 

érdekeinek megfelelő termék- és szolgáltatás kínálatot erőszakolnak a 

kirekesztettekre.  

 

Az állandó elemek nem az igényeket kielégíteni képes lehetőségek alapját jelentik, 

hanem a kirekesztett emberek és kordába zárt 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 gazdaságirányítási 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. 

 

Összefoglalva: a föderáció központosított hatalomgyakorlás, amely a 

hatalomgyakorlás eszközeinek összevonásával (integrálásával) a felülről leosztott 

feladatokon keresztül működik. 

 

b./ A természetes tábla (mátrix) elmélet 

 

A természetes táblaelmélet alapját Kmety Károly 1926-ban megjelent könyve
14

 

tartalmazza, a kettős hatalomgyakorlás alapjaként: A Szent Korona testének két 

része van: a terület és az ember. 

                                                           
14

 Kmety Károly: Magyar közjog Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1926 (6. 

kiadás) 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Konyvtar/doc/kmety/kmety_01.pdf  (- …/kmety_07.pdf) 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Konyvtar/doc/kmety/kmety_01.pdf
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Ezért mondható, hogy a természetes táblaelméletet 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 tábla oszlopainak és sorainak találkozási 

pontjain keresztül működik.  
Minden döntés visszacsatol az illetékes területhez vagy társadalmi csoporthoz 

(az érdekegységekhez). 

Amennyiben egy adott helyzetben nem azonos az állandó és változó érdek 

szerinti döntés, akkor kell a közös vezetőnek (népakaratnak) beavatkozni.  
Ennek egyenes következménye, hogy a kötött mandátumot birtokló 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 (jogi alapja a kötött mandátum) a történelem során 

egyaránt súlyosak, de különbözőek voltak, tekintettel arra, hogy a képviselői 

tisztség elvesztésének oka a választók (kivetítve: a Haza) elárulása. 

Hagyományainkban ez így érvényesült: ha a választott elöljáró vagy képviselő 

elveszíti a bizalmat, leteszik: karddal, száműzetéssel, vagy szolgává alázással. 

(Kézai Simon után) 

 

A Szent Korona Értékrend Akadémia Második Fokozata
15

 ennek részletes 

kifejtésével foglalkozik.  

 

                                                           
15

 Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) 

munkaanyaga - http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf 

 

http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf
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A Szent Korona Értékrend szerinti Európai Konföderáció természetes tábla 

(mátrix) elmélet fogalmaz meg. A gondolkodási mód minta (paradigma, 

koreszme) váltással az Európai Uniót felváltó Európai Konföderációnak a 

Teremtő iránymutatására (Alkotmányára) épülő Irányelvei (Alaptörvény) leírása 

„Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezetben”
16

 olvasható.  

 

Az Európai Konföderációhoz vezető mintafogadás előkészítésének eszköze az 

„EU-no-EK-yes” honlap (http://eu-no-ek-yes.com/). 

 

Részletes bizonyítás  

- a *Paradigmaváltás* c. tanulmány 87. oldalán,  

- a *Közgazdaságtan* c. tanulmány 32 - 36. oldalán és 

- a *Relációs adatbázis* c. tanulmány 12 – 20. oldalán. 
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 Jogszabályok Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet (247 – 344. oldal) 

Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes (345 – 450. oldal) 

Treaty Project of the European Confederation (451 – 542. oldal) 

http://eu-no-ek-yes.com/
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8. 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 alapja 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, valamint a kötelességek és jogok egységében megmutatkozó 

szabadságot ad-e az embernek, vagy elvonja azt az államtól és az embertől a 

szabadság jogát.   

 

Amennyiben az iránymutatás a föld egészét és annak részeit (földrészeket, 

országokat) az értékteremtés, -megőrzés, -használat hármas egységében 

működteti, akkor érvényesül a gazdaság minden élő és élettelen alkotóelemének 

szabadsága (szkíta szabadságértelmezés). 

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 jelenti. 
 

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. 
Ez a természetellenesség kihat az emberiség életterének minőségére is, hiszen 

– mint a jelenlegi válság is mutatja – az értékek őrzése alárendelődik az 

életfeltételt biztosító 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 nemzetek érdekeit felülíró, 

felülről leosztó, diktatórikus irányítási-vezetési rendszer.   

 

A szabadságukat visszavett, és azt megőrző államok az önellátás által 

meghatározott igény-lehetőség összhang megteremtésre államszövetséget 

(konföderációt) hoznak létre.  
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Részletes bizonyítás  

- a *Relációs adatbázis* c. tanulmány 21. oldalán. 
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9. Kibernetika 
 

A kibernetika
17

 a matematikai logika gyakorlati alkalmazásait kutatja. 

Kiemelkedő a Kalmár László által létrehozott „Szegedi iskola”, és ennek első és 

meghatározó gyakorlati eredménye, az 1956-ban megépített „Szegedi 

katicabogár”
18

, amely a pavlovi feltételes reflexek modellezésével életre kelti 

mindazokat a szabályozási, észlelési és kapcsolati törvényszerűségeket, amelyek a 

társadalmi, technikai, (komplex) gazdasági rendszerek kölcsönhatáson alapuló 

egységét jelentik. 

 

Az 1960-as évek közepére az IBM kifejlesztette a harmadik generációs 

számítógépet, amely alkalmas volt nagy mennyiségű adatok elektronikus 

kezelésére és az összefüggések csoportosított elemzésére (strukturális 

programozás).  

Két kutató (a francia Jean-Dominique Warnier és az amerikai Michael A. 

Jackson) a strukturált programozás lehetőségeit felhasználva kidolgozta a 

halmazelmélet részeként az „adatbázis-filozófiát”, amely az emberek, tárgyak, 

jelenségek és események tulajdonságainak rendszerezett összehasonlítását teszi 

lehetővé. 

 

A nyugati civilizáció gazdaságközpontú paradigmája olyan – matematikai logikára 

alapozott – módszereket igényelt, amelyek a paradigma alapján keletkező spontán 

kaotikus szerkezetet irányítottan kaotikussá alakítják át, vagyis az elemek 

izolált halmazát egy antirendszer természetellenes kapcsolati pontjain 

keresztül integrálták. 

 

Ennek a koreszmének az Achillesz-pontja az az irányítási-vezetési tábla 

(mátrix) rendszer, amely a kirekesztett embert (az emberi társadalom 90 %-át 

kitevő hányadát
19

) alárendeli a kirekesztők érdekeinek, azzal, hogy a 
                                                           
17

 A kibernetika egy komplex tudományos irányzat, amely a szabályozás, vezérlés, 

információfeldolgozás, továbbítás általános törvényeit kutatja. A kibernetika szót (kübernétész, 

gör., kormányos) 1946-ban Norbert Wiener alkotta.  

A kibernetika dinamikus rendszereket vizsgál, olyan rendszereket, amelyek a külvilággal való 

kölcsönhatás során változnak. E rendszerek szerepének, struktúrájának és viselkedésének 

törvényszerűségeit kutatja. Fontos működési elv a szabályozás, amely kompenzálja a 

külvilágnak a rendszerre gyakorolt zavaró hatásait, illetve elősegíti a rendszer alkalmazkodását a 

változó külső feltételekhez. Ennek az az előfeltétele, hogy a rendszer észlelje a külvilág hatásait, 

vagyis információt tudjon felvenni és feldolgozni. 

Szegedi Katicabogár http://hu.wikipedia.org/wiki/Kibernetika 

 
18

 http://ajovomultja.hu/szegedi-katicabogar/ 
19

 ld. a GfK Piackutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 

Kutatóközpont „Osztálylétszám 2014” c. tanulmánya (2014. június 12. - 

http://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-szerkezet) 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kibernetika
http://ajovomultja.hu/szegedi-katicabogar/
http://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-szerkezet
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kirekesztést biztosító (anyagivá szűkített) gazdaságtól teszi függővé a 

kirekesztetteket.  

A társadalmi működés kettős egységének változó elemeit jelentő, kötelezettsége 

teljesítésének arányában jogot gyakorló ember érdekeit váltotta fel Paul 

Samuelson a kötelezettségtől függetlenül jogot gyakorló (kirekesztő) emberek 

érdekeivel, amikor az irányítási-vezetési mátrix változó elemeként a 

kínálatmonopóliumot határozta meg
20

.  

  

A köz(össég) gazdaságát az anyagtalan értékektől megfosztó, materialista 

szemléletnek rendeli alá a nyugati civilizáció paradigmája a matematikai logikára 

épülő játékelméletet, annak minden kapcsolódási elemével együtt, ezt nevezve 

„közgazdaságtannak”. 

Ezzel az „irányított káosz”-elmélettel áll szemben a kibernetikai szemléletet, 

amely a szabályozási, észlelési és kapcsolati törvényszerűségek alapján a 

társadalmi, technikai, komplex (anyagtalan és anyagi) gazdasági (vagyis 

feltétel-biztosítási) folyamatokat kölcsönhatáson alapuló egységgé 

(rendszerré) szervezi. 

A nyugati civilizáció szocialista-kommunista és liberális-kapitalista válfaja 

azonos gyökerűsége az eszközben mutatkozik meg
21

: „megáll” az irányított 

káoszt jelentő játékelméletnél és nem lép tovább a káoszt felváltó rendszerre, 

sőt a továbblépést minden rendelkezésre álló eszközzel gátolja.  
 

Ez azt jelenti, hogy a „játékelméletnél” megrekedt nyugati civilizáció 

gazdaságközpontúságának alapja a föderativitás, azaz az államok, nemzetek 

fölötti érdekérvényesítés. Ez a paradigma felülről leosztásként érvényesül a 

társadalomszervezésben és a hatalomgyakorlásban „az igények és lehetőség 

összhangja” helyébe léptetett „kínálat által manipulált kereslet” módszerével, 

ami a törvényszerűen ismétlődő válságok okát, a kínálatmonopóliumot hozza 

létre.    
 

A paradigmaváltás feltétele, hogy a nyugati civilizáció „irányított káoszt” 

kiváltó játékelmélete helyére a helyzetmegoldáson alapuló kibernetikai 

szemlélet lépjen, ami az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített 

alulról épülő társadalomszervezési alapja.  
 

Részletes bizonyítás  

- a *Közgazdaságtan* c. tanulmány 28 – 29. és 34. oldalán és 

- a *Relációs adatbázis* c. tanulmány 22 - 24. oldalán. 

                                                           
20

 Samuelson Paul A., Nordhaus William D.: Közgazdaságtan - bővített, átdolgozott kiadás, 

Akadémia kiadó 2014 

 
21

 Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos 

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

 

http://mek.niif.hu/02000/02043/html/699.html
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II. A társadalomszervezés alapja a kettős egység 
 

1. A terület és az ember kettős egysége 
 

Állam: Egy földrajzi terület érdekérvényesítő és érdekvédő egysége, ahol az 

emberek életterét adó földrajzi terület közvetlenül vagy közvetve biztosítja az 

ott élő emberek igényeinek lehetőségeit.  

Az állam teljes önrendelkezése (szabadsága) alapfeltétele annak, hogy a földrajzi 

terület és az ott élő emberek kettős egysége államot alkosson.  

  

Az állam érdekét (belső- és külső kapcsolatok szabályozását) az államalapító és 

államalkotó nemzetek együttesen elfogadott koreszméje határozza meg a 

Szabadság történelmi Alkotmányában. Ennek következményeként az állam 

elidegeníthetetlen életterének (területének) birtoklásában, valamint az állam 

irányításában és vezetésében kizárólagosan az államalapító és államalkotó 

nemzetek tagjai vesznek részt, amelyek egyetemesen jelentik a Szent Korona 

tagjait.  
Az érdekérvényesítés az igények és lehetőségek összhangját biztosítja a 

kötelezettségek és jogok egységén keresztül. 

 

Az érdekvédelem az állam földrajzi területe és az ott élő emberek szabadságát 

védő jog, amely kötelesség is. Ez a jog az értékvédelmet és a szabadság-, 

valamint a szabadság feltételeinek védelmét egyaránt magában foglalja. 

 

Részletes bizonyítás  

- Útmutató az Összehangolt Önellátó rendszer felépítéséhez
22

 12. oldalán. 

  

                                                           
22

 Útmutató az Összehangolt Önellátó rendszer felépítéséhez (továbbiakban: *Útmutató* 

- http://szkertekrend.hu/Utmutato.pdf 

http://szkertekrend.hu/Utmutato.pdf
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2. Az igények és lehetőségek kettős egysége 
 

A terület és az ember kettős egységéhez kapcsolódik az igények és lehetőségek 

kettős egysége.  

Az ember határozza meg az igényt, amit a terület (élettér) lehetőségei 

elégítenek ki. 
 

A gazdaság és közgazdaság helyes értelmezése alapvető fontosságú az igények és 

lehetőségek kettős egységének értelmezéséhez. Csak a végkövetkeztetéseket 

másolom ide: 

- A lelki-, szellemi- és anyagi értékek szerves (vagyis egymást erősítve 

önmagukat erősítő) egysége jelenti a Világmindenség egyetemes értéket. 

- Az értékrendszer a családok (mint a legszentebb emberi közösség) értékteremtő, 

értékfelhasználó és értékőrző tevékenységéből (családi gazdaság) épül fel. 

- A családi gazdaságok feladatait különböző szinteken összehangoló egységek 

jelentik a köz(össég) gazdaságát. 
 

Ugyancsak az igények és lehetőségek összhangjával (kettős egységével) 

kapcsolatban kell felidézni a mátrix-elmélet helyes értelmezését.  

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 

(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: 
 

 

Ember Iránymutatás 

Élettér Társadalmi csoportok 

Földrajzi terület Gazdaság 

 

Az iránymutatás a társadalmi csoportok érdekérvényesítésének összhangján 

(vagy – diktatúrában - egy társadalmi csoport érdekérvényesítésének a többi fölé 

helyezésén) keresztül határozza meg egy földrajzi terület gazdaságát.  

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 13 - 15. oldalán. 
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3. Az irányítás és a vezetés kettős egysége 
 

A „nemzeti erők” abban egyetértenek, hogy hagyományaink jelentik a 

magyarság jövőjét. 

A közöttük lévő vita alapja az, hogy hol van az a pont, ahonnan 

hagyományainkat követni kell. Bármilyen részterülettel kapcsolatos 

különbözőséget veszünk, azt tapasztaljuk, hogy az mindig visszamutat az 

irányítási-vezetési rendszerre, vagyis a hatalomgyakorlás módjára és az ahhoz 

kapcsolódó intézményekre, eszközökre.  

 

Két olyan hatalomgyakorlási forma van hagyományainkban, amely államformát is 

kifejez: a kettős fejedelemség és a királyság. 

 

A kettős fejedelemség társadalmi szervezettségünk kezdetétől 973-ig volt a 

magyarság államformája, a királyság 973-tól 1944. március 19-ig. Az átölelt 

korszakok szerint a kettős fejedelemség az ősi civilizáció alapján áll, a királyság 

a nyugati civilizációén. 

(A „király” kifejezés Nagy Károly nevéből ered, aki az avarok megosztásával volt 

képes lemészárolni és kirabolni a Kárpát-medence őslakósait.)  

 

A két államforma egymástól alapjaiban eltérő alkotmányossági (iránymutatási) 

rendszert követ. 

A kettős fejedelemség alkotmányosságának alapja az Isteni Iránymutatás által a 

kötelezettségek és jogok összhangjában megmutatkozó szabadság, a 

királyságé egy embercsoport (nemesek, rendek) érdekeit kifejező 

hatalomgyakorlás (kiválasztottság-kirekesztettség) törvényesítése. Ezért a kettős 

fejedelemség a közszabadságot testesíti meg, a királyság a diktatúrát. 

A kettős fejedelemség gondolkodási mód mintáját (paradigmáját) a Szent Korona 

Értékrend közvetíti, a királyságét a Szent Korona Tan. 

A kettős fejedelemség a szabad magyarok államformája, a királyság a 

szenvedhetetlen igával (Rákóczi) sújtottak túlélésének kényszereszköze. 

A kettős fejedelemség az irányítás és a vezetés – személyekben is kifejeződő – 

kettős egysége, a királyság az egyszemélyes irányítás és vezetés, akkor is, ha nem 

király a megnevezése az első számú vezetőnek.  

A kettős fejedelemség az ellenőrzött hatalomgyakorlást jelenti, a királyság az 

ellenőrizetlent. 

A kettős fejedelemség az egyetemes magyarság kizárólagos tulajdonlását és 

birtoklását biztosítja saját élettere fölött, a királyság az élettér tulajdonlását és 

birtoklását megengedi az idegeneknek is. 

A kettős fejedelemség kizárólag konföderatív államszövetségek lehet tagja, a 

királyság megengedi, hogy az ország föderatív szövetségi állam (unió) tagja 

legyen. 
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Meghatározó idézet 

 

Dümmerth Dezső: Álmos az áldozat, Panoráma 1986, 106. oldal 

 

Ibn Ruszta, Gardízi, Dzsajhani, Al Dzsarmi:  

… a magyaroknak két fejedelmük van: Az egyik – a magasabb méltóság – csak 

névlegesen uralkodik és kendének hívják, a másik pedig a gyula, akinek a 

gyakorlatban mindenki engedelmeskedik és ő vezeti a hadakat 

 

Részletes bizonyítás  

- *Paradigmaváltás* 23 – 26. oldalán.  
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4. A hatalomgyakorlás és a jogalkotás kettős egysége 
  

A terület és az ember kettős egysége az alapja a hatalomgyakorlás kettős 

egységének éppúgy, mint a szabályozás (jogalkotás) kettős egységének.  

Ugyanakkor a hatalomgyakorlás és jogalkotás szintén kettős egységet alkot, ahol a 

jogalkotás a hatalomgyakorlás szabályozását jelenti. 

 

a./ A hatalomgyakorlás módszere az irányítás és a vezetés kettős egysége, 

eszköze a közvetlen, kötött képviseletet adó nyílt választás. 

A hatalomgyakorlást alaptörvény szintű főtörvény szabályozza 

A kettős egységben gyakorolt képviseleti hatalom szervezeti felépítését a III/7 

cím tartalmazza (hatáskörök, szabályozási, ellenőrzési feladatok). 

 

b./ A jogalkotás az Irányelvek és a mindennapi élet szabályozásának kettős 

egysége.  

 A jogrendszer alapja az örök és változtathatatlan Iránymutatás, a Szabadság 

Alkotmánya. 

 A legfőbb hatalmi szerv, a Nemzetgyűlés lépteti hatályba, vagy módosítja az 

egy történelmi időszakra vonatkozó általános (alaptörvény) és a 

hatalomgyakorlási (alaptörvény szintű) Irányelveket. 

   

A mindennapi élet társadalmi együttélésének szabályozását (szűk értelmű 

törvényhozást) az Irányelvek szerint a településeken keletkező döntési 

helyzettel induló döntési folyamatban a törvényhozó testület (Országgyűlés) 

végzi.  

 

A jogrendszer felépítését a III/8. cím tartalmazza. 

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 16 - 17. oldalán. 
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5. A jogalkotás és a választás kettős egysége 
 

A hatalomgyakorlás irányelveire (Alaptörvényt és alaptörvény szintű 

főtörvényekre), valamint a végrehajtás szabályozására (törvényekre) irányuló 

tevékenységet közvetlenül a választott képviselők (Nemzetgyűlés és 

Országgyűlés tagjai) végzik, kötött megbízatásuk
23

 (mandátumuk) alapján. 

 

A jogalkotás folyamatát a III/9. cím, a képviselet kiválasztásának alapadatait a 

III/10. cím tartalmazza. 

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 16 - 17. oldalán. 

 

                                                           
23

 (3) A Szent Korona tagjai közvetlenül, vagy választott, kötött megbízással (mandátummal) 

rendelkező képviselőiken keresztül – azok érdekvédelmi tevékenységét folyamatosa 

ellenőrizve –, közvetve gyakorolják a hatalmat. 

 

Jogszabályok A Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény 7. §  
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III. A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere 
 

1. Településeken végzett tevékenységek 
 

A küldetésüket a megismerések gyakorlattá tételében értő és érző szabad 

magyarok (MAG-ok) saját településen kezdik el tevékenységüket. 

 

1. Az egy településen élő MAG-ok előkészülnek arra, hogy településük a Szent 

Korona Értékrend része legyen.  

 

a./ A személyi felkészülést egy összehangoló csoport kialakítása és 

szakosodott tevékenységvégzése jelenti.  

Amennyiben egy adott településen csak egy MAG kezdi a feladat 

végrehajtását, az ő feladata a csoport kialakítása a szakterületek 

ismeretátadó anyagainak felhasználásával. 

 

b./ A tárgyi felkészülést a település igény és lehetőség alapadatainak 

felmérése jelenti. Ezt az összehangoló csoport a választókörzetük 

adatlapjai közül a településükre vonatkozó adatainak kitöltésével végzi. 

  

c./ Az adatlapon szereplő adatokat
24

 az egyik számítógépes programjával 

elemezzük, és elkészítjük a település igényeinek és lehetőségeinek 

összevetését azokra a szakterületekre, amelyek érdekeinek 

összehangolásával a település a szerves egység részeként működik.  

 Az összehangoló csoport tagjai saját szakterületük adatait felhasználva és a 

Szent Korona Értékrend előzőekből megismert irányelvei alapján elkészítik 

a település működési rendszerének szakirányú részét.  

   

2. Települési elöljárók és követek jelölése és választása 

 

A Szent Korona Értékrend szerint működő településen élő és választójoggal 

rendelkező Szent Korona tagok a közszabadság közösségeként szerves 

egységként működő Magyarország minden elöljáróját közvetlenül 

választják, a választott személy tevékenységét folyamatosan ellenőrzik és 

gyakorolják az elöljárók és követek (képviselők) munkájának értékelésével 

kapcsolatos jogokat a Választási főtörvény
25

 szerint.  

 

                                                           
24

 Települési Önellátó Rendszer - http://nemzetiegyseg.com/  

 
25

 Jogszabályok – Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben 

képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. 

főtörvény (191 – 230. oldal) 

  

http://nemzetiegyseg.com/
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Az elöljáró-jelöltek Települési Törvényt készítenek
26

.  

A településekre vonatkozó részletes adatok a Szent Korona Értékrend 

honlapcsoport honlapjain szerepelnek (http://nemzetiegyseg.com/).   

 

Nemzetgyűlés 

Magyarország elnöke Magyarország miniszterelnöke 

Nemzeti Tanács  

 

Országgyűlés 

alsóházának 

tagja 

Országgyűlés 

felsőházának 

tagja 

Települési 

önkormányzatok 

Társadalmi 

csoportok 

önkormányzatai 

 

Magyarország elöljárói és követei (képviselői) választásának alapja a területi 

elöljáróság jelölése és választása. 
 Az összehangoló csoport választócsoportokat alakít, amelyek feladata a 

települési elöljáróság (polgármester és önkormányzati képviselők) választása. 

 Az elöljáróság jelöltjei önrendelkezési tervet (polgármesterjelölt), illetve 

szakmai tervet (önkormányzati tagok) készítenek, a Szent Korona Értékrend 

szerint. A tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek 

Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelöltek alakítják meg a Települési 

Elöljáróságot. 

 A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) által készített 

önkormányzati terv a Település Törvényévé válik. 

 A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) tagja a Járási Általános 

Jelölőgyűlésnek. A település Szakmai Elöljárói az általuk képviselt terület 

szerinti Járási Szakmai Jelölőgyűlésének tagjai.  

 

 A Települési Elöljáróság lakossági vitát készít elő és tart az Alkotmányozó 

Nemzetgyűlésen (III/6.) elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről. A vita 

eredményét jegyzőkönyvezi a Települési Elöljáró. 

  

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 19 - 20. oldalán. 

                                                           
26

 Települési Törvény minta - http://szkertekrend.hu/TTminta.docx  

http://nemzetiegyseg.com/
http://szkertekrend.hu/TTminta.docx
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2. Járásokban végzett tevékenységek 
 

Járás kifejezésen – az alaptörvény szintű Választási főtörvény
27

 hatályba lépéséig 

– a hatályos kormányrendeletben
28

 meghatározott területet értjük. 

 

A Járási Jelölőgyűlés összeül, ha a járásban lévő és Elöljáróságot választott 

települések lakóinak száma meghaladja a járás lakosságának kétharmadát. 

 

1. A Járási Általános Jelölőgyűlés  
 

a./ Jelöltet állít a járás (választókörzet) képviselőjére az Országgyűlés 

alsóházában. 

Az alsóházi képviselőjelöltek önrendelkezési tervet készítenek a járás 

településeinek törvényei alapján, a Szent Korona Értékrend szerint. A járás 

lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek 

Jogérvényesítési szerződést
 
kötnek.  

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt a Járás képviselője az Országgyűlés 

alsóházában, az általa készített önrendelkezési terv válik a Járás 

Törvényévé. 

 Az alsóházi képviselő tagja a Megyei Általános Jelölőgyűlésnek. 

 

b./ A járás alsóházi képviselője az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (III/6.) 

elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a településeken tartott vita 

jegyzőkönyvei alapján jogszabálytervezet módosítási javaslatot készít, 

amelynek szakmai részeit a Járási Szakmai Jelölőgyűlések véleményezik.  

 

c./ Tagjai közül követet állít a Megyei Általános Jelölőgyűlésre. 

 

2. Minden Járási Szakmai Jelölőgyűlés követet állít az általa képviselt terület 

szerinti Megyei Szakmai Jelölőgyűlésre. 

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 21 - 22. oldalán. 

                                                           
27

 Jogszabályok – Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben 

képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. 

főtörvény 2. sz. melléklet (191 – 230. oldal) 

 
28

 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 1. 

melléklet - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200218.KOR 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200218.KOR
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3. Megyékben végzett tevékenységek 
 

Az első Megyei Jelölőgyűlés összeül, ha a megyében Jelölőgyűlést tartott járások 

lakóinak száma meghaladja a megye lakosságának kétharmadát. 

 

1. A Megyei Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a Nemzeti Tanács tagja elöljárói 

tisztségre. 

 

a./ A Nemzeti Tanács tagságára jelöltek a megyére vonatkozó önrendelkezési 

tervet készítenek, a megye járásainak Járási Törvények alapján, a Szent 

Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt a megye általános képviselője a 

Nemzeti Tanácsban, az általa készített önrendelkezési terv lesz a Megye 

Törvénye. 

 A Nemzeti Tanács tagja az Országos Általános Jelölőgyűlésnek is tagja. 

  

b./ A Nemzeti Tanács tagja az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (III/6.) 

elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a járások alsóházi képviselőinek 

javaslatai alapján jogszabálytervezet módosítási tervet készít, amelynek 

szakmai részeit a Megyei Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek.  

 

2. A Megyei Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak 

 

a./ megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzati tag, 

b./ megyei társadalmi csoport (szakma) elnöke, 

c./ felsőházi képviselő 

elöljárói tisztségekre. 

 

A jelöltek a megye szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet készítenek, 

a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

Aki az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az a 

megye  

- szakma szerinti képviselője az Országgyűlés felsőházában, 

- a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának tagja, 

- a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke. 



III. A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere 

 

 

-  33  - 

A felsőházi képviselő és a megyei társadalmi csoport (szakma) 

önkormányzatának elnöke tagja az általa képviselt szakterület Országos 

Szakmai Jelölőbizottságának.  

 

A megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja a 

társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának tagja.  

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 23. oldalán. 



III. A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere 

 

 

-  34  - 

4. Országos összehangoló tevékenység 
 

Az Országos Jelölőgyűlés összeül, ha a Jelölőgyűlést tartott megyék lakóinak 

száma meghaladja az ország lakosságának kétharmadát. 

 

1. Az Országos Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít  

 

a./ Magyarország elnöke, 

b./ Magyarország miniszterelnöke 

elöljárói tisztségekre. 

 

ad a./ A Magyarország elnöke (kündü) elöljárói tisztségre jelöltek az országra 

vonatkozó szabályozási és ellenőrzési tervet készítenek, a Szent Korona 

Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa 

készített szabályozási és ellenőrzési terv lesz Magyarország Irányító 

Törvénye. 

 

Magyarország elnöke az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (III/6.) 

elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a Megyei Általános 

Jelölőgyűlésen megválasztott Nemzeti Tanács tag javaslatai alapján 

jogszabálytervezet véglegesítési tervet készít, amelynek szakmai részeit 

az Országos Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek.  
 

ad b./ A Magyarország miniszterelnöke elöljárói tisztségre jelöltek az országra 

vonatkozó végrehajtási tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend 

szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató választásra 

jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa 

készített végrehatási terv lesz Magyarország Végrehajtási Törvénye. 
 

2. Az Országos Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak 

 

a./ országos társadalmi csoport (szakma) elnöke, 

b./ Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő 

elöljárói tisztségekre. 
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ad a./ Az országos társadalmi csoport (szakma) önkormányzati elnöki elöljárói 

tisztségére jelöltek az ország szakmai érdekképviseletére vonatkozó 

tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai 

közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek 

Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

Az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerező a 

társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának elnöke. 

  

ad b./ Magyarország nemzetközi szervezetekben képviselő elöljárói tisztségre 

jelöltek Magyarország nemzetközi együttműködésben képviselt 

szakmai érdekeire vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona 

Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

Aki a jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az Magyarország 

szakma szerinti képviselője nemzetközi szervezetekben.  

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 24 - 25. oldalán. 
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5. Országgyűlési képviselőválasztás 
 

Akkor kell a hatalomátvétel eszközeként használni, ha az Alkotmányozó 

Nemzetgyűlés valamelyik feltétele nem teljesül. 

Az elöljárók – természetesen – csak közvetve töltik be hivatalukat. 

A részterületek felsőházi képviselőjelöltjei a megyei és országos listát alkotják. 

Az alsóházi képviselőjelöltek „egyéni” jelöltként indulnak a választáson. 

  

Amennyiben Országgyűlési képviselőválasztáson történik a hatalmat gyakorló erő 

meghatározása, akkor Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell kiírni, a pártrendszer 

nélküli hatalomgyakorlás létrehozására. 

 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 26. oldalán. 
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6. Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő tevékenységet a Továbbadó 

Szeren létrehozott „Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsa” végzi. 

Tevékenységük célja: A Szent Korona Értékrend bevezetését elrendelő 

Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételeinek létrehozása a települések, járások 

és megyék (Budapest) erre irányuló feladatvégzésének összehangolásával. 

 

Mindenkinek tudnia kell, hogy Alkotmányozó Nemzetgyűlés tartása az 

alkotmányos joghézag miatt törvényes
29

. 

  

1. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételei 

Ahhoz, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés határozatai a közvetlen népakarat 

kifejezésére alkalmasak legyenek, két feltételnek kell teljesülnie: 

a./ a 2014-es országgyűlési választás győztes pártjára (FIDESZ) szavazók 

számánál (2 165 342
30

) nagyobb választói támogatottság, valamint 

b./ az elöljárók, a követek és képviselők kiválasztása az előzőekben 

meghatározottak szerint megtörtént. 

 

A feltételek számszerű adatait a G. függelék tartalmazza. 

 

2. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatai: 

 

a/ Kimondja, hogy  

 

- a Lisszaboni Szerződés, a nemzetek feletti érdekérvényesítés 

iránymutatása, így nem Magyarország Alkotmánya, ezért annak hatálya 

megszűnik, 

 

- a 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye a 

Lisszaboni Szerződés szerinti idegen érdekeket képviselő irányelveket 

tartalmaz, ezért megszűnik annak hatálya. 

 

b./ Kimondja a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságát, a Szabadság 

Alkotmányát
31

 Magyarország alkotmányaként meghatározva.  

                                                           
29

 Ki a törvényellenes? - http://nemzetiegyseg.com/Kiatorvenyellenes.pdf  

 
30

 2014. évi Országgyűlési Képviselő Választás - 

http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html  

 
31

 Jogszabályok - Magyarország Szabadság Alkotmánya (9 - 16. oldal) és Magyarország 

Szabadság Alkotmánya rövid változata (17. oldal)  

 

http://nemzetiegyseg.com/Kiatorvenyellenes.pdf
http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html
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c./ Elfogadja a Szabadság Alkotmányán alapuló irányelveket Magyarország 

Alaptörvényeként
32

. 

 

d./ Megerősíti a Szent Korona Önigazgatási rendszere
33

 szerint, a választók 

által kiválasztott elöljárók és népképviselők megbízását
34

, ezzel 

létrehozva Magyarország legfőbb hatalmi szerveit. 

 

3. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsának feladatai 

 

a./ Ismeretátadás 

 Azokon a településeken, amelyekben a megismertek gyakorlattá tétele 

megkezdődött, a Szent Korona Értékrend általános (és igény szerinti 

területre: részletes) ismertetését elvégező nyilvános rendezvényeket össze 

kell hangolni. 

 

b./ A Szent Korona Értékrend ismertté tétele azokon a településeken, ahol 

nem volt ismertetés 

 Ennek leghatékonyabb eszközeként alkalmazható módszer: azokra a 

rendezvényekre, amelyeket a megismerés gyakorlattá tételét elkezdett 

településeken tartunk, a járás többi településeinek képviselőit is 

meghívjuk. 

 

c./ Jogszabálytervezetek vitára előkészítése 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (III/6.) elfogadásra kerülő 

jogszabálytervezetek tervezeteit ismertető anyagok készítése, a javaslatok 

alapján az elfogadásra ajánlott változatok elkészítése. 

Az elfogadásra ajánlott változatok elfogadásának előkészítése a települések 

Elöljáróságain keresztül a település Szent Korona tagságukat vállaló (az 

elöljáróknak, követeknek és képviselőknek megbízását adó) lakóival. 

 

d./ Elkészíti a Jelölőgyűlések ügyrendjét. 

 

e./ Összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést  

A feltételek teljesülése esetén összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést. 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjai részvételükkel erősítik meg 

megbízatásuk elfogadását. 

                                                           
32

 Jogszabályok – Magyarország Alaptörvénye (19 – 118. oldal)  

 
33

 Jogszabályok – Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben 

képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. 

főtörvény (191 – 230. oldal)  

 
34

 Jogszabályok – „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény (119 – 190. oldal) 
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Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés nyilvános, de azon döntési joggal csak a 

Nemzetgyűlés tagjai és a Szent Korona tagságukat megbízatás adásával 

vállaló Szent Korona tagok rendelkeznek. 
 

Részletes bizonyítás  

- *Útmutató* 27 - 28. oldalán. 
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7. A kettős egységben gyakorolt képviseleti hatalom szervezeti 

felépítése 
 

Nemzetgyűlés 

 

Irányítás 

Kündü (Államelnök) 

Vezetés 

Gyula (Miniszterelnök) 
 

Feladatai: 

 

1. Alaptörvény módosítás 

előkészítés és hatályba 

léptetése 

2. Alaptörvény szintű főtörvény 

módosítás előkészítés és 

hatályba léptetése 

3. Nemzetközi szerződés 

megkötés, módosítás 

előkészítés és hatályba 

léptetése 

4. Részt vesz a Honvédelmi 

Tanács munkájában 

 

 

Feladatai: 

 

1. Főtörvény módosítás hatályba léptetése 

2. Új és módosított résztörvény hatályba léptetése 

3. Kormányrendelet alkotás, módosítás és hatályon kívül 

helyezés előkészítése, hatályba léptetése 

4. Részt vesz a Honvédelmi Tanács munkájában 

 

 

Nemzeti Tanács Kormány 
 

Feladatai: 

 

1. Ellenőrzi a jogszabályok 

törvényességét. 

2. Kezdeményezi és lefolytatja a 

jogszabályok törvényességébe 

ütköző eljárásokat 

3. Ellenőrzi a népi 

kezdeményezések jogalapját. 

4. Kezdeményezi és lefolytatja a 

megalapozott népi 

kezdeményezések alapján a 

szükséges eljárásokat 

5. Kezdeményezi és lefolytatja a 

megalapozatlan népi 

kezdeményezések alapján a 

szükséges eljárásokat 

6. Létrehozza a Honvédelmi 

Tanácsot a rendkívüli állapottal 

összefüggő feladatok 

végrehajtására 

7. Ellenőrzi az országvédelmi 

terv, és a rendkívüli 

 

Feladatai: 

 

Egységesen Miniszterek 

1. Alaptörvény módosítás 

kezdeményezése 

2. Alaptörvény szintű 

főtörvény módosítás 

kezdeményezése 

3. Főtörvény módosítás 

kezdeményezése 

4.  Résztörvényalkotás, 

módosítás és hatályon 

kívül helyezés 

kezdeményezése 

5. Jogszabály végrehajtási 

utasítás alkotás, 

módosítás és hatályon 

kívül helyezés 

kezdeményezése 

6. Nemzetközi szerződés 

megkötésének, 

módosításának és 

hatályon kívül 

1. A szakterület 

vezetése 

2.   Jogszabály 

végrehajtási utasítás 

alkotás, módosítás és 

hatályon kívül 

helyezés 

kezdeményezése és 

hatályba helyezése 

3. Miniszteri rendelet-

alkotás, módosítás és 

hatályon kívül 

helyezés 

kezdeményezése és 

hatályba helyezése 

4. A nemzetvédelmi 

miniszter részt vesz a 

Honvédelmi Tanács 

munkájában 
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intézkedéseket bevezető 

rendelet, valamint annak 

végrehajtási utasítása 

jogszerűségét és betartását 

8. Kezdeményezi és lefolytatja az 

előző pont jogszerűtlenségi és 

végrehajtási okai alapján a 

szükséges eljárásokat 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tagok: 

 

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 

Zala megye 

 

helyezésének 

kezdeményezése 

7. Kormányrendelet 

alkotás, módosítás és 

hatályon kívül helyezés 

kezdeményezése és 

előterjesztése 

 

Államvezetési minisztérium 

 

„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; 

 

Szakterületek 

 

Jog és Közigazgatás 

Települések 

összehangolása 

Család 

Nemzetiség 

Nevelés-oktatás 

Egészségügy 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Védelem 

Gazdaság 

Államháztartás 
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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. 

 

 

Települések és társadalmi csoportok minisztériuma 

 

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 

 

Szakterületek  

 

Települések 

összehangolása 

Jog és Közigazgatás 

Család 

Nemzetiség 

Nevelés-oktatás 

Egészségügy 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Védelem 

Ipar 

Szolgáltatás 

Idegenforgalom 

Kereskedelem 
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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. 

 

Szállítás, közlekedés 

Gazdaság 

Államháztartás 

 

Családjogi minisztérium 

 

„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 

korcsoporotokra 

vonatkozóan tartalmazzák a 

kötelezettség és jog egységét 

meghatározó szabályokat, 

különösen a következő 

tárgykörökben: a 

 

Szakterületek  

 

Család 

Települések 

összehangolása 

Nevelés-oktatás 

Egészségügy 

Jog és Közigazgatás 

Nemzetiség 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Védelem 

Gazdaság 

Államháztartás 
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családszerkezet 

fenntartásához szükséges 

feltételek; a család joga és 

kötelezettsége; a házasságon 

belüli jogok és 

kötelezettségek és a gyermek 

jogai és kötelezettségei. 

 

 

Nemzetvédelmi minisztérium 

 

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. 

 

 

Szakterületek  

 

Védelem 

Család 

Települések 

összehangolása 

Nevelés-oktatás 

Jog és Közigazgatás 

Egészségügy 

Nemzetiség 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Gazdaság 

Államháztartás 

 

 

Gazdasági minisztérium 

 

„A gazdaságról” szóló 

főtörvény 

 

Az anyagi esélyegyenlőség 

érvényesülésének 

biztosításával, valamint a 

nemzeti vagyon anyagi 

részének felhasználásával 

összefüggő jogi eszközöket 

tartalmazza. 

 

Szakterületek  

 

Gazdaság 

Államháztartás 

Ipar 

Szolgáltatás 

Idegenforgalom 

Kereskedelem 

Szállítás, közlekedés 

Települések 
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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. 

____________________ 

 

„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. 

 

összehangolása 

Jog és Közigazgatás 

Család 

Nemzetiség 

Nevelés-oktatás 

Egészségügy 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Védelem 

 

 

Vallás- és művelődésügyi minisztérium 

„A vallásról és 

művelődésügyről” szóló 

főtörvény 

A lelki- és szellemi 

 

Szakterületek  

 

Vallás 
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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. 

Kultúra és tudomány 

Család 

Nemzetiség 

Nevelés-oktatás 

Egészségügy 

Védelem 

Települések 

összehangolása 

Jog és Közigazgatás 

Gazdaság 

Államháztartás 

 

Egészségügyi minisztérium 

 

„Az egészségről” szóló 

főtörvény 

 

Szakterületek  
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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. 

Egészségügy 

Család 

Települések 

összehangolása 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Nemzetiség 

Nevelés-oktatás 

Védelem 

Gazdaság 

Jog és Közigazgatás 

Államháztartás 

 

Természetkapcsolatok minisztériuma 

 

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 

 

 

Szakterületek 

 

Gazdaság 

Államháztartás 

Ipar 

Szolgáltatás 

Idegenforgalom 

Kereskedelem 

Szállítás, közlekedés 

Család 

Nevelés-oktatás 

Kultúra és tudomány 

Vallás 

Védelem 

Egészségügy 
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Igazságügyi minisztérium 

 

„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 

 

Szakterületek  

 

Jog és Közigazgatás 

Települések 

összehangolása 

Család 

Védelem 

Gazdaság 

Egészségügy 

Nevelés-oktatás 

Nemzetiség 

Vallás 

Kultúra és tudomány 

Államháztartás 

 



III. A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere 

 

 

-  49  - 

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 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 
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élethez fűződő jogát őrizte 

meg, következésképpen a 

büntetés-végrehajtó 

intézetben köteles legalább 

akkora értékű munkát 

végezni, amely a 

fogvatartás és az élelmezés 

költségeit fedezi. 

 

 

Külügyminisztérium 

 

„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. 

 

 

Szakterületek  

 

Gazdaság 

Települések 

összehangolása 

Kultúra és tudomány 

Jog és Közigazgatás 

Család 

Egészségügy 

Nevelés-oktatás 

Nemzetiség 

Vallás 

Védelem 

Államháztartás 

 

 

Bíróság Országgyűlés 
 

Feladatai: 

 

(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 

 

Feladatai: 

 

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 
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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. 

 

Ügyészség Országgyűlés alsóháza 
 

Feladatai: 

 

(1) 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. 

(2) Az ügyészség „Az állam 

vezetéséről” és a 

„Büntetésről” szóló 

főtörvényekben 

 

Feladatai: 

 

1.   Főtörvény módosítást előkészítését elfogadja vagy 

elutasítja 

2.   Új vagy módosított résztörvény előkészítést elfogadja 

vagy elutasítja 

3.   Jogszabály végrehajtási utasítás előkészítését 

elfogadja vagy elutasítja 

 

Képviselők: 

 

Bács-Kiskun megye 10 

Baranya megye 11 

Békés megye 9 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 

Budapest 23 

Csongrád megye 7 

Fejér megye 10 

Győr-Moson-Sopron megye 7 

Hajdú-Bihar megye 10 

Heves megye 7 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 9 
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meghatározott  

a./ jogokat gyakorol a 

nyomozással 

összefüggésben,  

b./ képviseli a vádat a bírósági 

eljárásban, továbbá  

c./ felügyeletet gyakorol a 

büntetés-végrehajtás 

törvényessége felett. 

(3) 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. 

(4) Az ügyészségre vonatkozó 

szabályokat „Az állam 

vezetéséről” és a 

„Büntetésről” szóló 

főtörvények állapítják meg. 

(5) Az ügyészség szervezése, 

összevonása, megszüntetése 

és az ügyészségek 

működésének részletes 

szabályozása „Az állam 

vezetéséről” és a 

„Büntetésről”szóló 

főtörvények módosítására 

hívatott elöljáróságok 

hatáskörébe tartozik. 

 

Komárom-Esztergom megye 6 

Nógrád megye 6 

Pest megye 18 

Somogy megye 8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 

Tolna megye 6 

Vas megye 7 

Veszprém megye 10 

Zala megye 6 

Magyarország 199 
 

Legfőbb ügyész Alsóház elnöke 
 

Feladatai: 

 

(1) A Legfőbb Ügyészség 

Magyarország legfőbb 

törvényességet felügyelő 

szerve. 

(2) A Legfőbb Ügyészség 

biztosítja az ügyészségek 

jogértelmezési egységét, 

jogértelmező határozatai az 

ügyészségekre kötelezőek. 

(3) A Legfőbb Ügyészség elnökét 

és elnökhelyetteseit 

Magyarország elnöke 

 

Feladatai: 

 

1. Az alsóház főtörvény módosításával kapcsolatos 

elfogadását vagy elutasítását átadja Magyarország 

miniszterelnökének 

2. Az alsóház új vagy módosított résztörvénnyel 

kapcsolatos elfogadását vagy elutasítását átadja 

Magyarország miniszterelnökének 

3. Az alsóház jogszabály végrehajtási utasítással 

kapcsolatos elfogadását vagy elutasítását átadja 

Magyarország miniszterelnökének 
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javaslatára a Nemzeti Tanács 

nyílt szavazáson, egyszerű 

többséggel választja, és 

Magyarország elnöke nevezi 

ki. 

(4) „Az állam vezetéséről” szóló 

főtörvény határozza meg, hogy 

a Legfőbb Ügyészség 

elöljáróinak megbízatása 

milyen esetekben szűnik meg. 

 

Állami Számvevőszék Országgyűlés Felsőháza 
 

Feladatai: 

 

(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, 

 

Feladatai: 

 

(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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célszerűségi és 

eredményességi szempontok 

szerint végzi. 

 

Szakterület 
Szakterület 

rész 

Szak-

terület 

rész 

Szak-

terület 

összes 

fő 

Emberi környezet 
   

Jog és közigazgatás 
  

5 

Kultúra, tudomány Művészet 5 
 

 
Tudomány 5 

 
   

10 

Egészségügy 
  

20 

Nevelés-oktatás 
  

20 

Védelem 
  

20 

Család Ifjúkor 5 
 

 
Aktívkor 5 

 
 

Időskor 5 
 

 
Nők 5 

 
 

Férfiak 5 
 

   
25 

Nemzet magyar* 20 
 

 
cigány 6 

 
 

német 3 
 

 
szlovák 

1 
 

 
lengyel 

 
 

szlovén 
 

 
horvát 

1 

 
 

szerb 
 

 
bolgár 

 
 

görög 
 

 
román 

1 

 
 

ukrán 
 

 
ruszin 

 
 

örmény 
 

   
32 

Vallás 
  

5 

Emberi környezet 

összes:   
137 

Gazdaság 
   

Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar 
Mezőgazdaság 21 

 

 
Élelmiszeripar 21 

 
   

42 

Ipar Könnyűipar 5 
 

 
Nehézipar 5 

 
 

Energiaipar 5 
 

   
15 

Szolgáltatás 
Közellátó 

szolgáltatás 
5 

 

 
Szociális 

szolgáltatás 
5 
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10 

Idegenforgalom 
  

5 

Kereskedelem 
  

5 

Szállítás és 

közlekedés 
Szállítás 5 

 

 
Közlekedés 5 

 
   

10 

Gazdaság összes: 
  

87 

Mindösszes: 
  

224 

 
* 

Magyarországi magyar 14 

Felvidéki magyar 1 

Kárpátaljai magyar 1 

Székelyföldi, erdélyi magyar 1 

Délvidéki magyar 1 

Őrvidéki magyar 1 

Kárpát-medencén kívül élő 

magyar 
1 

Magyarok 20 

   

Számvevőszék elnöke Felsőház elnöke 
 

Jogállása: 

 

(1) Az Állami Számvevőszék 

elnökét és elnökhelyetteseit 

Magyarország elnöke 

javaslatára a Nemzeti Tanács 

nyílt szavazáson, egyszerű 

többséggel választja, és 

Magyarország elnöke nevezi 

ki. 

(2) Az Állami Számvevőszék 

elnöke és elnökhelyettesei 

hivatalba lépésük előtt esküt 

tesznek a Szent Koronára. 

(3) „Az állam vezetéséről” szóló 

főtörvény határozza meg, 

hogy az Állami 

Számvevőszék elöljáróinak 

megbízatása milyen esetekben 

szűnik meg. 

 

 

Feladatai: 

 

(1) Irányítja  

a./ a 74. § (2) bekezdése szerinti jogalkotási terv 

készítési munkát, 

b./ a 74. § (4) bekezdés szerinti Főtörvény módosítás 

tervezet, 

c./ a 74. § (4) bekezdés szerinti új Résztörvény vagy 

Résztörvény módosítás tervezet  

készítésének munkáját.  

(2) Az Országgyűlés Felsőháza által jóváhagyott új, vagy 

módosított jogszabály-tervezetet elfogadási 

javaslattal átadja az Országgyűlés Alsóháza 

elnökének 

 

Magyar Nemzeti Bank Települési önkormányzatok 
 

Feladatai: 

 

(1) A Magyar Nemzeti Bank 

 

Feladatai: 

 

1. A Települési önkormányzati rendeletet előterjeszti, a 
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Magyarország jegybankja, a 

nemzetgazdaság központi 

bankja, amely az állam 

tulajdonában van. 

(2) 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.  

(3) A (2) bekezdés szerinti 

beszámoló elfogadásáról 

Nemzeti Tanács nyílt, azonos 

idejű szavazáson egyszerű 

többséggel dönt. 

(4) 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.  

(5) A Magyar Nemzeti Bank 

feladatáról, működéséről, a 

számvevők jogállásáról és 

javadalmazásáról „Az állam 

vezetéséről” szóló főtörvény 

rendelkezik. 

 

döntés-előkészítést a Polgármester végzi 

2. A Települési önkormányzati rendeletet az 

Önkormányzat elfogadja vagy elutasítja, a 

Polgármester ennek megfelelően vagy hatályba 

lépteti, vagy nem 

 

Magyar Nemzeti Bank elnöke Társadalmi csoportok önkormányzatai 
 

Jogállása 

 

(1) A Magyar Nemzeti Bank 

elnökét és elnökhelyetteseit 

Magyarország elnöke 

javaslatára a Nemzeti Tanács 

nyílt szavazáson, egyszerű 

többséggel választja, és 

Magyarország elnöke nevezi 

 

Feladatai: 

 

1. A Társadalmi csoport önkormányzati rendeletét 

előterjeszti, a döntés-előkészítést 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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ki. 

(2) A Magyar Nemzeti Bank 

elnöke és elnökhelyettesei 

hivatalba lépésük előtt esküt 

tesznek a Szent Koronára. 

(3) „Az állam vezetéséről” szóló 

főtörvény határozza meg, 

hogy a Magyar Nemzeti Bank 

elöljáróinak megbízatása 

milyen esetekben szűnik meg. 

 

 
 

  



III. A Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszere 

 

 

-  58  - 

8. A jogrendszer felépítése 
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9. A jogalkotás folyamata 
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10. A képviselet kiválasztásának alapadatai 
 

 
 



 

 

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 
 

  

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


 

 

 



 

 

  



 

 

 

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. 

 

 


