
NYILATKOZAT

Megtiszteltetésnek vesszük, ha a társadalom Bennünket bíz meg ilyen feladatok ellátásával  és vállaljuk,

hogy megbízásainkat mind az  alábbi,  mind pedig  valamennyi  emberi  elvárásnak megfelelően teljesíteni

fogjuk.

A már általunk 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  válság  helyzetének

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.  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  igazság  szolgáltatás,  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, hogy 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 fenntartásához szükséges költségek.
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