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Létezhet-e állami szuverenitás önfenntartó kistérségek nélkül? 
(Vészforgatókönyv a globalizmus szorításában) 
(Németh István) 

A jövő évi EU-választások központi kérdése lesz, hogy föderális EU-t vagy szuverén államok 
szövetségeként működő EU-t szeretnénk. 

A szuverenitás az önrendelkezési jog érvénesítését jelenti. A nemzeti szuverenitásért folytatott harc 
fontos területe a szervezett migráció elleni fellépés, de érdemes végiggondolni, hogy a szuverenitás 
nem tartalmazza-e az emberhez méltóbb élet kulcsfeltételeinek a kézben tartását is. Ha igen a válasz, 
vagyis a nemzetállamnak joga van saját lakossága alapvető létfeltételeinek a garantálására és ennek 
biztosításának folyamatos javítására, akkor a szuverenitást tágabban értelmezve újabb frontokat 
érdemes nyitni, mert a globalizmus szorításában ez az önrendelkezés sok vonatkozásban korlátozott. 
Ezen korlátozások közül több ellen is létezik védekezési mód.  

A globalizmus létszerveződésének alapelve az, hogy az emberek döntően magánhaszonra törekvő 
vállalkozásoktól kapott bérből finanszírozzák megélhetésüket, létfenntartásuk döntően közvetítőkön 
keresztül eljuttatott javakon alapuljon.  A közvetítő eszközök, a pénz, a kereskedelem és média 
birtoklásával egyre inkább kiteljesedő hatalomra lehet szert tenni. Játékszabályai szerint az állam 
nem befolyásolhatja a piaci folyamatok szabadságát, a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a személyek 
szabad áramlását. Az EU szabályai a globalizmus kiteljesedését szolgálják.  

A nemzet megmaradásában és boldogulásában érdekelt patrióta kormánynak kényszerítések 
sokaságában kell megtalálnia azt a szűk ösvényt, amely a nemzeti szuverenitás megerősödését 
biztosító belső, kistérségi önfenntartó képességet megteremti. Nincs állami önrendelkezés anélkül, 
hogy az államon belüli régiók, sőt kistérségek önfenntartó képessége ne lenne biztosított. Valódi 
állami önrendelkezés csak a szubszidiaritáson alapuló együttműködő hálózattal valósítható csak meg. 

Ennek belátása érdekében vegyük sorra a globalizmus létszerveződését támogató kényszerítő 
mechanizmusokat, a függések komplex rendszerét, majd gondoljuk végig, van e szabadulás ezektől a 
kényszerektől. 

Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, gondolkodjunk el azon, mit tennénk egy olyan blokád esetén, 
mint amit Kuba élt át 1992-től?1. De megfontolhatjuk azt is, hogyan reagálnánk egy olyan 
áramkimaradásra, mint ami 2003 augusztusában volt az USA-ban és Kanadában? Vagy hogyan 
reagálnánk egy olyan kereskedelmi embargóra, mint amit Oroszország ellen vezettek be? Fel 
vagyunk-e készülve a különféle természeti katasztrófa, emberi hiba, pénzügyi válság vagy hatalmi-
politikai beavatkozás miatti vészhelyzetekre? 

Kényszerítő függések rendszere 

A pénz, mint hatalmi eszköz 
A pénz eredeti csereeszköz funkciójából hatalmi eszközzé lépett elő. Korlátos adagolásával szinte 
kizárólagos szerephez jut a tekintetben, hogy az embereknek mennyi pénzük marad saját 
létfenntartásuk finanszírozására, a vállalkozások mire és milyen feltételekkel kapnak hitelt, mennyi 
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pénz foroghat az állami költségvetésben, amellyel az állam a társadalmi-gazdasági folyamatokba 
beavatkozhat. 

A magán bankrendszer igazságtalanságát és káros hatásait kitűnően foglalja össze Joób Márk, aki 
javaslatot is tesz egy jobb modellre2, amely koncepció Svájcban ez évben tartott népszavazáson 
sajnos nem kapott többséget. 

A pénzteremtés magánosítása felmérhetetlen hatású pénzszivattyú rendszert épít ki a reálszférában 
valódi értéket előállítók teljesítményének a lefölözésére a semmiből teremtett hitelpénz és kamatos 
kamat hatására. 

A pénzszivattyúk működtetése következtében hihetetlen mennyiségű hatalmi pénz áll a világ valódi 
urainak a rendelkezésére, hogy saját világrendjüket akár a bankok, akár a tankok útján építsék. 
Lehetővé válik pártok, politikusok, tudósok, szabadalmak, intézmények, a sajtó stb. megvásárlása is. 
Emiatt sok helyen már kérdőjeles az állampolgárok védelme az állam vezetői részéről, a tudomány 
kijelentéseinek, a világban lezajló folyamatokról történő híradások hitelessége. 

A magánhaszon maximalizálása, mint alapcél 
A magánhaszon maximalizálására törekvés szellemisége a rivalizáló, mások megsemmisítésére törő 
versenyt teszi a motiváció középpontjába. Ez a kevés nyertes, sok vesztes játszmának felel meg, a 
közjó eltűnéséhez vezet. Azt képzetet kelti, mintha a pénzben mérhető vagyon gyarapítása lenne a fő 
életcél. 

Ez a vagyongyarapítási törekvés 

- figyelmen kívül hagy minden nem pénzben mérhető hatást, mint externáliát 
- minimalizálja a ráfordításokat (minimális bérfizetés, minimális beszállítói ráfordítások, 

maximális automatizálás, robotizálás, adóoptimalizálás, off-shore-ozás), vagyis minimalizálja 
a kiáramló pénzmennyiséget és a szükséges munkaerőt 

- hajlandó a természet rendjébe történő olyan beavatkozásokra, amelyek a kapzsi tudatlanság 
miatt – gyakran csak késleltetve jelentkező – káros hatásokkal járnak 

- kiiktatja, eltűnteti a korábbi befektetéseire veszélyes tudományos eredményeket 
szabadalmak megvásárlásával és elzárásával, a médián keresztüli lejáratással, szabotázs 
akciókkal –ld. a Tesla torony lerombolása, a Tesla hagyaték eltűntetése, Rife 
sejtrezonanciával kapcsolatos kutatásinak az eltüntetése3 

- számára előnyössé teszi a nemzetköz egyezményeket, a szabványokat, az engedélyezési 
eljárásokat 

- szétzilálja a világ pénzrendszerét, mert vég nélküli pénzben mérhető növekedésre ösztönöz, 
ami mögött már alig van reálszférabeli teljesítmény, mert a pénzforgalom szinte teljes 
mértékben a pénzügyi piacokon játszódik, kaszinójátékká válik, válság válságot követ 

A média hatása 
A média szellemi síkon teszi megvezetetté, kiszolgáltatottá az embereket. Szinte minden az uralkodó 
létszerveződés megváltoztathatatlanságáról, a politikai korrektség jegyében történő elhallgatásokról 
és félrevezetésekről szól. A valódi problémák felszínre sem kerülhetnek, el sem mondhatók, nemhogy 
vita folyhatna megoldási lehetőségeikről. A média túlzott átpolitizáltsága a hamisan generált 
szekértáborok közötti valódi párbeszédet is akadályozza.  Valójában nem a jobboldal és baloldal 
között húzódik az elválasztó árok, hanem a magánhaszon elsődlegessége és a közösségi 
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együttműködés, a közjó előmozdításának elsődlegessége, a globalizmus kiszolgálása és a lokalitás 
boldogulására törekvés képezi a meghatározó különbséget. 

Helyi kiszolgáltatottság és magára hagyottság 
A korlátlan magánhaszonra törekvés szellemében értéktelen minden, amely nem gyarapítja a 
magánhasznot/magánhatalmat. Ez a szemlélet a világot két részre osztja: 

- a pénztulajdonos számára hasznot hozó, egyre szűkebb tartományra, illetve 
- a haszontalan emberek és helyek egyre bővülő halmazára 

A haszon előállítása érdekében nem foglalkoztatott emberek, illetve azok a helyek, ahol nem 
működtethető hasznot hozó vállalkozás, nincs kiaknázható erőforrás, „hulladékteleppé” válnak, 
aminek a „kezelése” az adóbevételeiben megcsonkított, piacnyitási kényszerrel és eladósítással 
megbénított állam gondjává válik. 

Az emberi létezés helyi feltételeinek folyamatos és megállíthatatlan beszűkülése érzékelhető az 
emberiség egyre nagyobb hányada számára. 

- Ez gazdasági népvándorlást indít meg a még jobb életfeltételekkel kecsegtető térségek felé 
- A haszontalan helyeken leépülnek a létfenntartás alapvető helyi képességei, mert ezeket a 

javakat valahol versenyképesebben lehet előállítani, így a lokalitás teljes mértékben, a napi 
megélhetés szintjén is külső (döntően külföldi) társaságoktól függ. 

- A helyi képességek leépülése lehetővé teszi az önkényes áremeléseket, a képesség biztosítás 
esetleges felfüggesztésével történő zsarolást. 

- A helyi létezés feltételeinek romlása a lokalitás békéjét, biztonságát, létét is veszélyezteti. 
Szétesik minden közösség, egyéni – akár bűnözői – megoldások születnek, a lokalitás kiürül 
vagy anarchia alakul ki. 

- A globalizmusban a cél az emberek magukra hagyása, kiszolgáltatottságuk fenntartása, 
Egyénileg ui. semmit sem tudnak megoldani és   hajtják a mókuskereket, amíg bele nem 
pusztulnak, miközben a magánhasznot gyarapítják a kevesek számára. 

- A globalizmusban helytállni kényszerített állam adórendszere és gazdasági-társadalmi 
törvényei a magángazdaság oldalán állnak. Az adórendszer nem támogatja közösségi 
tevékenységet, szinte minden másnak nyújtott segítség után adózni kellene.A valóban 
közösségi boldogulást szolgáló legális szervezeti formák hiányoznak. Erősen korlátos a 
szociális szövetkezet működtetése, a szövetkezeteknek megnevezetten egycélúaknak kell 
lenniük, szinte kényszer mutatkozik a kft-k alakítására, ahol a demokratikus beleszólás 
nagyon korlátozott. 

Az uralkodó létszerveződés a pénz kiszivattyúzásával az életerőt mindenhonnan kiszívja és 
kezelhetetlen hulladéktömeget, adósságtömeget, valamint képességeiben lerontott emberi és 
természeti környezetet hagy szerte a világban. 

A korlátlan életerő kiszívás ellen az egészséges immunreakciót a helyi védekezés beindulása 
jelentheti, ami csak kisközösségi összefogással lehetséges. Az állam keze a közvetlen beavatkozás 
tekintetében meg van kötve. Csak kisközösségi, szervezeten belüli – vállalkozói – megoldásban 
reménykedhetünk, mert a vállalkozási szabadság nem csorbítható. Ezért nagyon hátrányos a 
vállalkozási formák korlátozottsága. 
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Szabadulás a kényszerpályáktól 

A létszerveződési alapelv helyi és részleges megfordítása 
Az uralkodó létszerveződés arra szorítja az embereket, hogy pénz közvetítésével a piacról vásárolják 
meg létfenntartásukhoz szükséges javakat, miközben a rendelkezésre álló pénzt minimalizálja. 
Kevesebb pénz kevesebb kiadást tesz lehetővé. Ez a finanszírozási képtelenség vezet a pénzszerzés 
céljából vállalt túlmunkához, az önkizsákmányoláshoz, a családi élet elsivárosodásához, a lelki és testi 
leépüléshez, a korai halálokhoz, az elvándorláshoz. 

A csapdahelyzetből való kilépés kulcsa a létszerveződési alapelv megfordítása: a létfenntartás 
javait egyre kisebb mértékben a piacról, és egyre nagyobb mértékben tervezett együttműködésből, 
hatalmi pénzmentesen kell megoldani. Ez a kibontakozó önfenntartó képesség biztosítja azt, hogy az 
életerő pénzen keresztüli kiszivattyúzása egyre jobban csökkenjen.  

Ez azt jelenti, hogy az alapvető létfeltételek tekintetében a piacot ki kell cserélni tervezett 
együttműködésre, belső tevékenységcserére. Használati érték szempontjából a helyileg előállított 
alapvető létfeltétel-biztosító javak egyenértékűek a külföldiek által versenyképesebben előállított 
megvásárolandó javakkal. Ha figyelembe vesszük azt, hogy ezekhez jóval kevesebb hatalmi pénzzel 
lehet hozzájutni belső cserék révén, akkor a versenyképességi előny eltűnik, ugyanakkor a helyi 
foglalkoztatottság növekedése komoly előny. 

Ezzel beindul az a természetes immunreakció, amely a korlátlan pénz (és életerő) kiszivattyúzást 
korlátozza, a világ erőforrásainak idő előtti kimerítését, az emberi és természeti hulladéktelepek 
további növekedését megakadályozza, sőt a hulladéktelepek regenerálást is elősegíti.  

Ez az önfenntartó képesség egy-egy kisközösség, kisközösségek szövetségének az alapvető létfeltétel 
biztosítását célozná. Emellett továbbra is létezhet a piacra dolgozó vállalkozói világ, amelyik bizonyos 
mértékig alkalmazkodni is fog e kisközösségekhez. Tehát nem globális változást jelent e megközelítés, 
hanem folyamatosan kiépülő helyi védekezést. 

A létfeltételek közé sorolom 

- a táplálkozást 
- a lakhatást 
- a ruházkodást 
- a közüzemi szolgáltatások igénybe vételét 
- a családi életet 
- a személyes fejlődést a család valamennyi tagja számára 
- az egészségmegőrzést 
- az igényes kikapcsolódást, regenerálódást 
- a kultúra élvezetét, esetleg művelését 
- a közösségi (más személyek, családok, intézmények javára történő) jócselekedeteket 
- a lelki élet kiteljesítését 

Ebből a listából a kisközösségnek kell meghatároznia, hogy minek az biztosítását vállalja magára, 
vagyis miben kíván önellátó lenni. 
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Van-e lehetőség önellátásra? 
Immár legalább két évszázada komoly nehézségekbe ütközik az önfenntartás megvalósítása, mert a 
kapitalizmus, majd a globalizmus kiteljesedésével egyre nagyobb erőfeszítések történtek az 
önfenntartó képesség megszűntetésére. Ennek ellenére az elmúlt két évszázadban azért találunk 
példákat rá. Csak rövid felsorolásként: 

- A XIX. század közepétől Angliában, Franciaországban, Németországban, Ausztriában alapított 
szövetkezetek a helyi kiszolgáltatottság csökkentése érdekében próbálták meg kiiktatni a 
kiszipolyozó közvetítő kereskedelmet 

- Részben ezek mintáján alapult a magyar Hangya szövetkezeti mozgalom4, amely 
történelmileg kritikus időszakban, a XX. század első felében jelentős mértékben hozzájárult a 
nemzet fennmaradásához 

- 1992-ben Kubában a blokád kényszerítette ki az önellátás megszervezését1 
- A gazdasági embargó képes megerősíteni az önellátási képességet. Így történt ez az orosz 

mezőgazdaság és ipar esetében 
- Gondolatébresztő kísérlet az önellátás megszervezésére Tellinger UBUNTU Felelősségvállalási 

rendszere5 
- Az önellátás könnyítését célozzák a világ számos helyén használt helyi pénzek6. Korlátozott 

sikerül oka az, hogy nem fordítanak elég hangsúlyt annak a gazdaságnak a megszervezésére, 
amelynek működtetését olajozniuk kellene. Az egyetlen kivétel a svájci WIR rendszer7, amely 
a cserekörök (a tevékenységcserék) kritikus méretét képes tartósan fenntartani. 

E példák bizonyítják, hogy kellő elszántsággal szinte mindenhol lehetséges az önfenntartás 
képességének a javítása. Megfontoltabban lehet ezt megvalósítani, ha van rá felkészülési idő és nem 
kényszer hatására kell improvizálni. Vagyis ha van végrehajtott vészforgatókönyv, hogy amikor a 
zavar bekövetkezne, már ne okozhasson nagy problémát. Az alapvető létfeltételek biztosításának 
tartós fennakadása esetén ugyanis már létezniük kell azoknak a képességeknek, amelyek az alapvető 
létfeltételeket biztosítják. A létbiztonságot emeli, ha ez a képesség beépül a mindennapok rutinjába, 
vagyis alulról és belülről szerveződő körökben működik. Ezért állítottam a korábbiakban azt, hogy a 
nemzeti szuverenitás, a valódi állami önrendelkezés a szubszidiaritáson alapuló együttműködő 
hálózattal valósítható csak meg. 

A helyi önfenntartás képessége hozzájárulhat a globalizmus legfontosabb létmódot korlátozó 
hatásának, a hatalmi pénztől való függés mértékének a csökkentéséhez, ezzel az emberhez méltóbb 
élet, a humánus gazdaság kialakításának a lehetősége egyre inkább áttevődhet a kisközösségek 
hatáskörébe. 

A globalizmus kiteljesedése során egyre inkább törekszik az állam önszervező erejének korlátozására 
különféle nemzetközi egyezmények, szellemi-ideológia befolyásolás révén. A globalizmus káros 
hatásainak a kompenzálására szerencsésebb megoldásnak tűnik az alulról szerveződő „százfejű” 
ellenállás, különösen akkor, ha ez a globalizmusban is legális szervezeti kereteken belül bontakozik ki. 

A létfenntartási önellátás javítása 
A fizikai létezés feltételei valamilyen – akár csökevényes – módon elvileg mindenütt biztosítottak. 
Természetesen van, ahol ez megszégyenítően korlátozott. Egy település esetében sem homogén a 
helyzet. Vannak gazdagabbak és szegényebbek. Nem ugyanaz hiányzik a családoknak. Nem biztos, 
hogy minden család igényel valamit, ami helyi közösségi előállításból származik. Ők továbbra is 
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ugyanúgy szerezhetik be életvitelük által igényelt javakat, mint eddig. Akik viszont részt vesznek a 
közösségi tevékenységcserében, lényegesen olcsóbban juthatnak a létfenntartási javakhoz. 

Az alábbiakban a   egy lehetséges vázlatát mutatom be, Ez közös további gondolkodás alapja lehet. 

Tervezett együttműködés 
Ha lenne tudomásunk arról, hogy egy meghatározott időintervallumban melyik családnak mire van 
szüksége, amit helyi előállítási képesség esetén – lényegesen olcsóbban – igényelne is, akkor 
kirajzolódna egy tevékenységhalmaz. Ennek a tevékenységhalmaznak a végrehajtását kell 
megszervezni. Ebben a végrehajtásban kell megtalálni a munkaalkalmat a település lakóinak. A 
végrehajtási tevékenységek technológiája, a munkavégzés szakszerűsége javítható, a saját 
végrehajtású tevékenységek köre bővíthető. Ennek a koordinált létfeltétel biztosítási 
együttműködésnek kell szervezeti keretet találni. Első közelítésben nevezzük ezt a szervezetet 
virtuális vállalatnak, amit ideiglenesen VV-vel jelölünk. 

A létfeltételek folyamatos javítását szolgáló VV alapvetően háromféle tevékenységet végezhet: 

a) meglévő vagy fejlesztés után már birtokolt belső képességek csere útján történő hasznosítása 
b) a kisközösség javára végzett összetett termelési-szolgáltatási tevékenység ellátása 
c) a kisközösség javára történő beszerzés a kisközösség által előállított javak eladásának 

bevételéből 

Az a) típusba tartozó tevékenységek spontán végrehajtási kerete a hagyományos cserekör. Ennek 
legjobb példája a világ számos helyén működtetett LETS rendszer, amelynek magyar viszonyokra 
adaptált változata, a KÖR (Közösségi Önsegítő Rendszer) kézikönyve8 hasznos segítség a működés 
megértéséhez. A spontaneitást, nevezetesen az igények és a kínálatokesetlegességét, a belső csere 
elszámolások kiegyensúlyozatlanságátegy web-áruház típusú rendszerrel érdemes kiegészíteni, 
amelyben a megrendelés minőségi teljesítése biztos cserét eredményez. A KÖR működési logikája 
szerint a csere részben hivatalos pénzben, részben belső jóváírásban számolandó el. 
Készpénzbenvagy bankkártyával csak a hivatalos pénzben kifejezett hányadot kellkifizetni. A jóváírás 
másik csereügylet jóváírásban elszámolt részének lehet az ellenértéke. A jóváírást is Ft-ban kell 
kimutatni, mert az eladónak az együttes Ft-érték a bevétele. Ha a cserekörben résztvevők rendszeren 
végzik megrendelésre a cserében érintett tevékenységet, akkor egyéni vállalkozóként 
szerepelhetnek, amelyek 2019-től már évi 12 millió Ft-ig áfa mentesen működhetnek. A 
cserekörben résztvevő tagok egyénileg adóznak, a cserekör csak adminisztrációval segíti bevallásaik 
elkészítését. 

A b) típusba tartozó tevékenységekre példa lehet a település és környéke adottságainak a 
kihasználására alapozott termelő, termesztő, tenyésztő, feldolgozó, valamint közösségi szolgáltató 
együttműködés, amely döntően belső fogyasztásra, de bizonyos mértékig külső eladásra is történhet. 
Erre kisvállalati formában működő non-profit kft-térdemes létrehozni a jelenleg lehetséges 
vállalkozási formák között (ha az átlagos statisztikai létszám nem haladja meg az 50 főt). A bérfizetés 
részben hivatalos Ft-ban, részben jóváírásban történik. A vállalati elszámolásban természetesen az 
összesített Ft-érték szerepel.  

A c) típusba tartozó tevékenység gyakorlatilag egy beszerzési-értékesítési szövetkezet, amely a 
cserekörökkel, illetve a saját előállítással biztosítható javakon felül szerez be igényelt létfenntartási 
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javakak (szintén web-áruház logikájú megrendelésekre) és ennek a beszerzésnek a fedezetét a 
cserekörökből, illetve a saját előállítású javakból képződött felesleg képezi. 

A non-profit kft és a szövetkezet is belefolyhat az a) pont szerinti csereköri folyamatba, „vásárolhat” 
terméket vagy szolgáltatást, illetve „eladhat” terméket vagy szolgáltatást, részben hivatalos Ft-ért, 
részben beszámítható jóváírásért. 

VV szellemi középpontjába a b) pont alatt megjelölt non-profit kft-t érdemes helyezni. Itt hozható 
létre az egész tevékenységhalmazt irányító agytröszt. Itt működtethető a web áruház, a csereköri 
elszámolás. Itt történik  

- a létszervezési tevékenység megtervezése (a web-áruházi kínálat meghatározása, az 
értékesítési logisztika megszervezése, a fejlesztendő képességek kijelölése és a fejlesztési 
projektek irányítása stb.),  

- a kapcsolatépítés a környezettel, célszerűen a közeli VV-kel folytatható cserekereskedelem 
tekintetében (a cserét egymás között kompenzálással és nem banki pénzforgalommal 
elszámolva) 

- a versenypiaci vállalkozásokkal történő kereskedelem kereteinek a meghatározása 

Az előbb vázolt VV nem a kockázatos piacra dolgozik, hanem a tagok, a családok életvitelének a 
megkönnyítése érdekében. Ezt tervezett együttműködésnek nevezem. Ily módon a kisközösség 
szabályozni tudja a létfenntartási javak megszerzéséhez szükséges hitelpénz (hivatalos Ft) 
mennyiségét, ami jóval kevesebb lehet, mint a magánhaszon maximalizálására törekvő közvetítőktől 
történő vásárlás esetén. Ezzel egyidejűleg belső képességeinek fejlesztésével és mozgósításával 
szinte önköltségi áron képes bővíteni a létfenntartási javak kínálatát saját belső foglalkoztatással.  

Kapcsolati háló 
Növeli a VV által előállított javak külső értékesítési biztonságát, ha az is tervezett együttműködésen 
alapul. A városlakóknak nincs esélyük számos olyan tevékenység végrehajtására, ami vidéki 
környezetben természetes módon végezhető. A város agglomerációjában előállított többlet 
javaknak a városlakók természetes fogyasztói lehetnek, ugyanakkor számos kisipari, szolgáltató 
tevékenység kínálható fel a környező kisteleülések felé. A városon belül is jelentőséggel bír az 
alapvető létfeltételek rendelkezésre állásának és javítási lehetőségeinek a felügyelete, bár ezek más 
tevékenységszerkezetet képviselnek. 

A kisebb településeken lehetnek olyan igények, amelyek helyileg nem elégíthetők ki. Keresni kell a 
környező települések bevonásával ezek közös megoldásának a lehetőségét. 

Nincs akadálya annak, hogy a versenyszférában dolgozó profitérdekelt cégek is bekapcsolódjanak a 
létfenntartási javak rendelkezésre bocsátásába, ha ezeket a javakat megbízható forrásból, megfelelő 
minőségben és a közösség által méltányosnak tartott áron kínálják. Ehhez a település VV-jével vagy 
települések közös beszerzési szövetkezetével kell megállapodásra jutniuk.  

Növeli a VV-k biztonságát, ha közös hitelszövetkezeteket és non-profit biztosító társaságokat 
hoznak létre. 
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A kollektív lelkiismeret szervezeti létrehozása 
Egy társadalmi folyamat csak addig maradhat kollektív ellenőrzés alatt, amíg ennek szervezeti alapjai 
működnek. Ellenkező esetben az egyéni mérlegelés függvényévé válnak.  Jönnek a „törvényes, de 
nem etikus” megoldások, miközben a törvények nem a társadalmi igazságosság, hanem a 
privátgazdaság védelme oldalán állnak. Pillanatokon belül az egyéni önzés és kapzsiság lesz az 
uralkodó. 

Ha egy társadalmi-gazdasági berendezkedésben hiányzik egy szerep és a hozzá tartozó feladatkör 
megfogalmazása, akkor ezek végre sem fognak hajtódni. Különösen ilyen hiányzó szerepkör a 
közösségi boldogulás, a közösség számára elérhető létmód folyamatos javításának a felügyelete. 

Ahhoz, hogy a kisközösségi létfeltétel biztosítási önrendelkezést beindítsuk, meg kell teremteni az 
ezért viselendő felelősség hordozóját. 

Az önkormányzatiságnak nem csupán az államtól leosztott feladatok hivatalának az ellátását kell 
szolgálnia. Fontos lenne, ha a településen élők életkörülményeinek a folyamatos javítása is 
feladatkörébe tartozna. Tehát a polgármesternek és vele szoros együttműködésben a képviselő 
testület tagjainak (akik egy-egy választókerületből nyerik el mandátumukat) lenne a felelőssége a 
település közösségi boldogulásának, a helyi létfeltételek igények szerinti biztosításának a minél 
teljesebb megvalósításának a felügyelete. Ezzel a felelősségi felügyelettel jöhetne létre az előző 
pontban vázolt VV (virtuális vállalat) és indulna be a helyi önellátás megszervezése. 

Csak akkor remélhető előrelépés a helyi létfeltétel javításban, ha a közösségben van felelőse ennek a 
feladatkörnek. Ha ez nem valósítható meg az önkormányzati tisztségekhezkapcsolódóan, akkor is kell 
a közösségnek találnia ennek a szerepkörnek a betöltésére megfelelő személyt és a VV-t létre kell 
hoznia. 

Más kisközösségekkel történő együttműködésnek is ebben a kisközösségek boldogulásának az 
előmozdítását szolgáló szemléletben kellmegvalósulnia és védekezni kell a kapzsi önérdek 
mindenáron történő érvényesülésével szemben. 

A szellemi és finanszírozásiháttérmegteremtése 
Az uralkodó létszerveződést szolgáló szellemi befolyásolás is az egyéni érdeket helyezi a 
középpontba. Ennek ellenére sok emberben megfogalmazódik az, hogy ez nem helyes. De hogy mit 
lehetne tenni ez ellen, abban teljes bizonytalanságban maradnak alternatív információk hiányában. 

Szükség van tehát a kistérségi helyi önfenntartás értelmének, megvalósítási lehetőségeinek, az ebben 
felhasználható tudásoknak aterjesztésére. Erre mozgalmat érdemes létrehozni. 

Ez lehetne az ÖTLET Körök mozgalma (Önrendelkező, Tájjal együtt élő, Létszervező Emberi 
közösségek Társasága). 

A mozgalom megszervezése követhetné az egykori Hangya szövetkezeti mozgalom megszervezését4. 

1. Létre kell hozni az ÖTLET Körök Központját, amely médiával, legalább honlappal 
rendelkezne. 

2. Az ÖTLET Körök Központja felügyeli a mozgalmat  
a. Irányelveket ad az emberhez méltóbb, humánus gazdaságban élni kívánók (emberek 

és közösségek) viselkedési normáira  
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b. Katalizáló szervezéssel elősegíti a helyi létfenntartási önellátást megszervező 
együttműködések (virtuális vállalatok, VV-k)létrejöttét  

c. Közzéteszi a humánus gazdasággal összeegyeztethető tudományos eredményeket 
d. Közzéteszi a megvalósult jó példákat, szervezi a közösségek közötti 

tapasztalatcserét, a kölcsönös látogatásokat 
3. Létre kell hozni az ÖTLET Körök Központja alatt egy Szakértői-tanácsadó Hálózatot, amely 

a. közérthető formában terjeszti ahumánus gazdaság alapelveit, célját, szervezeti 
kereteit, viselkedési normáit, példáit 

b. képezi a települési létfenntartási gazdaság jelentőségét felismerni képes 
polgármestereket és képviselőket 

c. biztosítja a települési létfenntartási gazdaság kialakításának, működtetésének, az 
ebben használható szaktudásnakaz oktatását  

d. ötleteket ad a humánus gazdaságban sikeresen végezhető vállalkozásokra (a 
létfenntartással, az egészség megőrzéssel, a szociális biztonsággal, a megújuló 
erőforrásokon alapuló energiatermeléssel, a nem károkozó, emberléptékű 
újításokkal, találmányokkal, az igényes szabadidő eltöltéssel, a térségen kívül is 
értékesíthető saját termékek előállításával, szolgáltatások nyújtásával stb. 
kapcsolatos tevékenységekre) 

e. ötleteket ad az állami szervekkel (jogalkotás, adóhatóság, hivatalok) folytatott 
párbeszédhez, olyan alkuk megkötéséhez, amelyek legalább a jelenlegi adó-
befizetési, illetve támogatási feltételek mellett nagyobb helyi mozgásteret 
teremtenek a helyi öngondoskodás számára 

f. helyi kirendelésekkel (a helyiekkel együtt dolgozva, őket tanítva, teljesítményüket 
építő módon értékelve) segíti a humánus gazdaság helyi kiépülését 

g. megalapozza az élet- és létfeltételek teljesítését jelentő tevékenységek tisztességes 
és minőségi végrehajtását (átláthatóság, visszakövethetőség, folyamatba épített 
minőségbiztosítás, minél veszteség-mentesebb végrehajtást támogató folyamatos 
javítás rendszere, független minőségellenőrzési intézmények) 

4. Meg kell oldani az ÖTLET Körök Központjának és a Szakértői-tanácsadó hálózatnak a 
finanszírozását.  

a. Fontos lenne az állami felismerés, hogy a nemzet létbiztonsága, fennmaradása függ 
a humánus gazdaság szigeteinek minél sikeresebb kialakításától, a hazai létfenntartás 
területén megmutatkozó nemzeti kiszolgáltatottság csökkentésétől, ezért korlátozott 
lehetőségei mellett támogatni kellene az önellátó önszerveződést 

i. adományozási adókedvezményekkel (hasonlóan a versenysport 
támogatásához),  

ii. költségvetési finanszírozással,  
iii. szervezeti könnyítésekkel, például lehetővé tenni a ma bonyolult virtuális 

vállalat (VV) együttes szerepét betöltő létszervező szövetkezeti forma jogi 
státuszának a megteremtésével 

b. Fontos lenne a versenyszférában pillanatnyilag sikeres vállalkozók részéről a 
felismerés, hogy a humánus gazdaság szigeteihez való részleges és méltányos 
csatlakozás az ő létbiztonságukat is elősegíti 

i. pillanatnyi sikerük nem garancia a tartós fennmaradásukra, ha illékony célok 
érdekében működnek (a technológiafejlődés miatt egyik pillanatról a másikra 
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megszűnhet piacuk, a tőkeerősebb vállalkozások tönkre tehetik, vagy 
beolvadásra kényszeríthetik őket) 

ii. a létfeltételek biztosítása tartós piacot jelent, de mérsékelt a rajta elérhető 
haszon, viszont a létfeltételek hazai kielégítésének bővítése új piacot 
teremthet számukra az illékony piacra dolgozó vállalatok felé nyújtott 
beszállítói viszony helyett (élelmiszeripar, mezőgép ipar, hazai 
szabadalmakra alapozott gyártás stb.) 

Összefoglalás 
Az előzőekben vázoltam egy koncepciót, amely a valódi nemzeti önrendelkezés egyre teljesebb 
kibontakoztatása felé vezethet, miközben nem sért nemzetközi egyezményt vagy szokásjogot. 

Az önrendelkezés folyamatos kibontakozása a településeken indulhat az alapvető létfeltételeket 
biztosító tervezett együttműködések megszervezésével és a hatalmi pénz szerepének 
visszaszorításával, amennyiben a településen van felelős gazdája az alapvető létfeltételek minél 
tejesebb körű biztosításának. A létfeltétel biztosítás terjedelme tágítható hasonló mentalitást követő 
más településekkel való együttműködéssel. Ennek a hálózatnak a bővülésével egyre nagyobb teret 
nyer az új létszerveződési alapelv, amely az alapvető létfenntartási javak megszerzését nem 
magánhaszonra törekvő piaci közvetítőknek kiszolgáltatva, hanem saját belső, tervezett 
együttműködésen, pénztakarékos tevékenységcserék útján kívánja megoldani.  

Ennek a létszervezési önfenntartásra képes hálózatnak a kiépülése biztosítja azt a külső zavaroknak, 
válságoknak, zsarolásnak ellenálló stabil rendszert, amely a valódi nemzeti szuverenitás alapja. 

A globalizmusban tapasztalható létrontás, a korlátlan pénz- és életerőkiszivattyúzás elleni egészséges 
immunreakció csak ebben az alulról szerveződő, saját létfenntartási érdekeit szem előtt tartó, 
mértékletességet, megfontoltságot mutató együttműködő hálózattól várható. Ez tehát a továbbélés 
és az emberhez méltóbb létkörülmények kibontakozásának a reménye. Ezzel az írással azt a 
beszédteret szerettem volna megnyitni, amely e felé a kibontakozás felé vezet. 

Budapest 2018.10.24. 
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