
Kivonatos Tájékoztató
az ELLÁTÁS kérdéseiben

 az ESEMÉNY ∈ ∋-t követően

minden állami ellátás, alapszolgáltatás igénybevétele két azonosítóhoz kötött:
• Magyar Nemzeti Kártya (MNK) 

• állandó  – ÉS nem cserélhető –  mobiltelefonszám, mely az állami kommunikációs 
szolgáltatónál került nyilvántartásra 

állami közmű- és közszolgáltatások igénybevétele
víz és szennyvíz:

• alapvető emberi jog 
• ingatlanonként utólagosan elszámolandóan napi vízfogyasztás 18 év feletti használókra 

számítva 200 liter/fő/nap alatt ingyenes 

• 200 liter/fő/nap feletti fogyasztás (pocsékolás)  az ESEMÉNY  ∈ ∋ előtti díjazást 
sokszorosan meghaladó, az ingatlan teljes fogyasztását tekintve megfizetendő büntető-
tarifával 

elektromos-, gáz-, vagy egyéb fűtésre és használati meleg víz előállításra használható 
energiafelhasználás:

• alapvető emberi jog 
• ingatlanonként utólagosan elszámolandóan napi  – szakemberek által később 

meghatározandó –  ... kWh (vagy MJ) energia fogyasztás 18 év feletti használókra számítva 
ingyenes, 

• az ezt meghaladó fogyasztás (pocsékolás)  az ESEMÉNY  ∈ ∋ előtti díjazást sokszorosan 
meghaladó, az ingatlan teljes fogyasztását tekintve megfizetendő büntető-tarifával 

kommunikáció – mobiltelefon és (mobil-)internet:

• alapvető emberi jog 
• minden belföldi kommunikáció vonatkozásában, ingyenes 

tömegközlekedés helyi és helyközi
• alapvető emberi jog 

• minden belföldi vonatkozásában, ingyenes 

alapjövedelem biztosítása
az alapjövedelem NEM FELTÉTEL-NÉLKÜLI!

FELTÉTELE: a Szentkorona (vagy Szkíta vagy Kozmikus) Értékrend szerinti életvitel
minden 18. életévét betöltött MNK birtokos minden hónap elsején kapja meg az alapjövedelmét, 
melyet a kártyával, mint bankkártyával ér el, illetve használhat:

• az alapjövedelem minden MNK birtokos számára automatikusan a kártya számlájára kerül 
• az alapjövedelem azoknak is jár továbbra is, akik akár csak életszínvonaluk további 

emelésének szándékával, de bármilyen munkát végeznek, vagy az állami szolgáltatások 
terén, vagy bárhol máshol dolgoznak, és további jövedelmet is termelnek saját maguk 
számára 

• minden hónap elsején, az előző hónapban elköltött összeg automatikusan visszatöltésre 
kerül, mindaddig amíg az alap jövedelem jogosultsága fenn áll 

• az alapjövedelem jogosultság a területi elöljáróság javaslatára visszavonható 



• minden 18. életévét még be nem töltött kiskorú MNK birtokos minden hónap elsején 
édesanyja útján kapja meg az Ő alapjövedelmét, melyet édesanyja érhet az Ő kártyájával; a 
kiskorúak alapjövedelme az egyharmad arányú; a kiskorúak alapjövedelme a kiskorúak 
számára meg nem vonható; 

• az alapjövedelem elégséges a teljes és tudatos jólét megéléséhez (lakás bérlet, étkezés, 
ruházkodás – alapszinten) 

• az alapjövedelem terhére fizetendő (automatikus levonással) illetve elszámolandó: 

• a lakóingatlan használati díja  – levonás 
• esetleges túlfogyasztás (pocsékolás) díja   – levonás 

• egészségügyi szolgáltatás  – elszámolás 
• az alapjövedelem nagyságát az Ideiglenes Nemzeti Kormány határozza meg 

termék és szolgáltatás elosztó rendszer működtetése

 az ESEMÉNY  ∈ ∋ előtti elnevezéssel a “kereskedelmi” haszonszerzés lehetőségének teljes 
kizárása.

Ellátás az egyéb igénybe-vevők felé:
 az ESEMÉNY  ∈ ∋ után rövid úton kizárólagosan államivá váló ellátási/szolgáltatási rendszer 

természetesen nem csak az MNK birtokosok számára érhető el.   Minden fizetős szolgáltatás nettó 
díja megegyezik  az ESEMÉNY  ∈ ∋ előtti díjazással (melyek ekkor még szinte csak a magyar 
nemzet-testvéreinket sújtották) mely nettó összeget 30% “eltartási adó” terhel.


