
Társadalmi szerep vállalási szerződés
(NYILATKOZAT)

Megtiszteltetésnek veszem, ha a társadalom engem bíz meg bizonyos meghatározott feladatok 
ellátásával és önként vállalom, hogy megbízásaimat mind az alábbi, mind pedig valamennyi emberi 
elvárásnak megfelelően teljesíteni fogom. 

Én, polgári nevem ….............................................................................. mint szolgálatot vállaló, a 
már általam előzetesen megismert és szóban kinyilatkoztatott, felvállalt vállalások a következők: 

1. Szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak Magyarország határainak és az itt jogszerűen élő
élettereinek és létfeltételeinek védelmére, a biztonságos élettér és életfeltételek biztosítására, 
minden rejtett és nyílt veszélyeztetéssel szemben.

2. Szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak Magyarország alkotmányos válsághelyzetének
legrövidebb időn belüli rendezésére, jogállamiságának helyreállítására, és működési rendjének
meghatározására. Olyan működési rendet teremtenek, melyben a keletkezett javak a törvényesen itt 
élőket és a kötelezettségeiket teljesítő embereket szolgálják.

3. A társadalmi szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak az átlátható, kiszámítható, 
tisztességes és egyenlő esélyeket biztosító társadalmi működési rend megteremtésére és 
fenntartására, mely minden Magyarország területén jogszerűen élő ember fenntartható életét 
szolgálja, s biztosítja az igazságra, alkalmasságra és példamutatásra épülő, biztonságos, szeretet 
alapú, tudatosan jóléti társadalmi működési minta megteremtését. Az állami szolgálatot ellátók 
pedig kötelesek ezt támogatni.

4. A szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak a valós és hiteles információk eljuttatásán 
alapuló hírhálózat és tömegtájékoztatás biztosítására. Olyan tájékoztatási rendszert hoznak létre, 
mely valóság alapú, manipulációtól mentes, és az emberek tömeges tudatosodásának folyamatait 
segíti.

5. A társadalmi szolgálatokat ellátók vállalják, hogy a lehető legrövidebb időn belül megteremtik a 
hatékony és független igazságszolgáltatás-, érdekérvényesítés- és társadalomirányítás rendszerét, 
melyben alkalmasságukat bizonyított nők és férfiak azonos, vagy közel azonos arányban látják el 
szolgálataikat. Egy emberközpontú, az emberek érdekeit szolgáló hivatali és szolgáltatási rendszert 
teremtenek meg és tartanak fent. Az állami szolgálatot ellátók pedig kötelesek ezt támogatni.

6. A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy az egészségügyi rendszer embert szolgáló módon alakítják
át, mely megelőzés alapú és a test, lélek és a szellem egységének szemlélete által vezérelt.
A hatékony és kíméletes gyógyászati eljárások és eszközök eljuttatását biztosítja és előnyben 
részesíti.

7. A szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak, a nevelési és oktatási rendszer átformálására, 
mely az érintettek alkalmasságának, érdeklődési köreinek megfelelően, a fejlettségi szintjükhöz 
mért ütemben valósítja meg a képzést. Valós alapokra épülő, gyakorlati értékű, alkalmazható tudást 
biztosít, és a végzetteket ösztönzi a megszerzett tudásuk Magyarországon történő hasznosítására.

8. A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy az értékteremtő tevékenységet végzők érdekében, az 
általuk megteremtett javak elsődlegesen Őket és környezetüket szolgálják. A közteherviselés 
mértékét egységesen 10% -ra csökkentik. Ezen elvonás rendszerét is csak addig tartják fent, 
ameddig a Magyarországon képződött értékekből kigazdálkodhatóvá válnak a rendszer 
önfenntartásához szükséges költségek.



9. A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy minden hitel és finanszírozási forma vitás eseteiben 
felfüggesztő zárolást alkalmaznak meghatározatlan időre, amennyiben bármelyik érintett fél vitatja 
a követelés jogszerűségét vagy összegszerűségét. Ezen zárolás időtartama alatt az ügyfeleket nem 
lehet zaklatni, ezen ügyekből kifolyólag nem lehet végrehajtást, kilakoltatást eszközölni. Majd 
független szakértők hoznak döntést a vitás ügyek igazságos rendezésének módjaiban, legyen ez a 
vitatott követelés alapja pénzintézeti finanszírozás, adó és járulék eredetű, vagy más hivatali vagy 
közszolgáltatói követelés.

10. A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy a törvényes magyar 
állam joga szerint visszaélést, mulasztást, szabálysértést, vagy bűncselekményt követett el, vét az 
emberi-, társadalmi- vagy az törvényes magyar állam jogai ellen, az érintettre az általános büntetési 
tétel háromszorosát kell kötelezően kiszabni.

11. A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy az általuk okozott károkért háromszoros jóvátételi és 
kártérítési kötelezettség terheli őket, teljes saját vagyonukkal, érintettség esetén az érintett 
családtagjaik vagyonával is felelnek. A szolgálatokat ellátóknak, valamint családtagjainak kiemelt 
vagyonátvizsgálási eljáráson évente kötelezően szükséges részt venni. 

12. A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy a szolgálatokat ellátók havi juttatásának mértéke az 
átlagbérhez rögzített mértékű, csak azzal együtt változhat annak arányában és irányában,
A különösen nagy felelősséggel járó szolgálatok ellátása esetén sem haladhatja meg a juttatás 
mértéke ezen értékek kétszeresét.

A szolgálatokat ellátók vállalják, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályokat úgy alkotják meg, hogy 
ezen változtatni csak a társadalom közös döntésével, azon belül háromnegyedes többségi 
támogatással legyen lehetséges.

13. A szolgálatot ellátók vállalják, hogy semmilyen előjogokat és kiváltságokat nem élveznek, a 
törvény és Isten előtt is ugyanolyan elbírálásban részesülnek a magyar társadalom más, 
kötelezettségeiket teljesítő tagjaival.
Szolgálatukat addig végzik, ameddig alkalmasságuk és képességeik erre a legalkalmasabbként 
megerősítve feljogosítják őket, amennyiben valakinek képességei alább hagynak, vagy szolgálata 
ellátására nála alkalmasabb nyilvánul meg, támogatása megtartása mellett, köteles átadni 
szolgálatait. Szigorúan valós alkalmasság alapján látható el minden szolgálat.

14. A Magyar Állam jelenlegi és későbbi tulajdonosai, valamint a Magyar Köztársaság 
képviseletében eljárók az egységbe rendeződés hatékonyságának növelése érdekében elfogadják, 
hogy a Magyar állam és a társadalom irányítás működési mintájának meghatározásában egy olyan 
alkalmassággal rendelkező, a tulajdonosok által megválasztott tanács tagjai hozzanak döntést, akik 
rálátással rendelkeznek az anyagi és az anyagon túli világ magasabb szintű működési rendszereire 
is, azok megnyilvánuló hatásaira, és ismereteik, tudatosságuk és lélekfejlettségük által képesek 
megítélni, hogy mely működési minta szolgálja a leghatékonyabb módon a Kárpát medencében élő 
emberek fenntartható életének érdekeit.

 (Tudom, hogy jelenleg az átmeneti időszakról szól leginkább a vállalás, utána majd meglátjuk, hol 
tart a "társ-ad-alom''.)

Kelt …....................., 20..... …............. …...-án.

…....................................................


