TÁJÉKOZTATÁS KÖZJEGYZŐK RÉSZÉRE
AZ ALAPTÖRVÉNY ÉRVÉNYTELENSÉGÉRŐL ÉS ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL,
VALAMINT FELHÍVÁS A POLGÁROKNAK KÁRT OKOZÓ TÖRVÉNYTELEN
KÖZHATALOM-GYAKORLÁS BESZÜNTETÉSÉRE

Tisztelt Kolléga!

Mi, az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződés, valamint az Alkotmányos
Ellenállás nevű mozgalom tagjai, azon, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt, alkotmányos jogunknál és kötelességünknél fogva, miszerint
„Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására,
illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult
és egyben köteles fellépni.”, az alábbi tájékoztatással és felhívással fordulunk Önhöz.
Amint arról nyilván Ön is értesült, a Magyarország Alaptörvénye nevű jogszabály elfogadását heves
szakmai viták előzték meg, és az Alaptörvény elfogadását követően is számos neves jogász adott
hangot azon véleményének, miszerint az Alaptörvény érvénytelen, mert az Alaptörvény egyes
rendelkezéseinek tartalma ellentétes a jogállamiság és az alapjogvédelem követelményeivel, illetve
mert megalkotása és elfogadása törvénysértő módon ment végbe.
A fenti tárgyban alkotmányjogászok és egyéb jogi szakterületeket művelő jogászok már számos nagy
terjedelmű tanulmányt adtak közre jogi szakfolyóiratokban és újságcikkekben, de - figyelemmel arra,
hogy az alábbi jogszabályi rendelkezések is egyértelműen bizonyítják, hogy az Alaptörvény
érvénytelen - terjedelmi okokból ebben a felhívásban nem soroljuk fel a korábbi, a jogi
szakfolyóiratokban és újságcikkekben kifejtett, az Alaptörvény érvénytelenségét bizonyító érveket.
Az Alaptörvényt az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdése és 24. § (3) bekezdése alapján
fogadta el, az Alkotmány 19. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján azonban az
Országgyűlés kizárólag a Magyar Köztársaság Alkotmányát alkothatta volna meg, csak ezt, és csak
ilyen névvel, nem pedig a Magyarország nevű állam Alaptörvényét, ezért már e két rendelkezés
alapján is nyilvánvaló, hogy az Alaptörvény érvénytelen. Mivel a 19.§ (3) a) és a 24.§ (3) hivatkozás
között „és” kapcsolat áll fenn, így a 19.§ (3) a) pontra való hivatkozás érvénytelensége miatt a 24.§
(3) bekezdés tartalma irreleváns a kérdés szempontjából. Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény
érvénytelen, ezért nem léphetett a hatályos Alkotmány helyébe, nem helyezhette azt hatályon
kívül, ebből pedig az következik, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya továbbra is hatályban
van.
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Magyarország Alaptörvénye - Záró és vegyes rendelkezések
2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja
és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény)
19.§ (3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát
A fentiek, valamint a más jogászkollégák által a jogi szakfolyóiratokban és újságcikkekben
kifejtettek nyilvánvalóvá teszik, hogy a "Magyarország Alaptörvénye" nevű jogszabálynak az
Országgyűlés általi, 2012. január 1-jével történő hatályba léptetésekor az országgyűlési képviselők
államcsínyt követtek el. Az országgyűlési képviselők, társadalmi és jogszabályi felhatalmazás
nélkül, tehát törvénytelenül, abból a célból fogadták el ezt, a sok jogász által tákolmánynak
nevezett jogszabályt, hogy elhitessék a közvéleménnyel, hogy az 1989-ben létrejött, Magyar
Köztársaság nevű állam, azaz a III. magyar köztársaság - amelynek ideiglenes alkotmánya, az 1989ben átfogóan módosított 1949. évi XX. törvény, amely deklarálta a magyar nép alkotmányozó
hatalmát, vagyis az önrendelkezéshez való jogát, és amely legalább minimális szintű
alapjogvédelmet és szociális biztonságot garantált a magyar állampolgároknak – megszűnt, és a
Magyar Köztársaság Alkotmánya sem hatályos már. A Magyarország Alaptörvénye nevű jogszabály
érvénytelensége folytán azonban, a Magyar Köztársaság helyett az országgyűlési képviselők által az
Alaptörvénnyel létrehozni szándékolt, a polgárok megtévesztése céljából az ország földrajzi
nevével azonos névre keresztelt, új jogi entitás, a Magyarország nevű állam nem jött létre, így az
országban 2012. január 1. óta egy jogi értelemben nemlétező állam, egy SZERVEZETT
MAGÁNHATALOM ál-tisztségviselői törvénytelenül gyakorolnak közhatalmat a Magyar Köztársaság
államának területén, a Magyar Köztársaság állampolgárai felett, oly módon, hogy egy érvénytelen
jogrendet alkalmaznak, illetve alkalmaztatnak a félrevezetett polgárokkal.
Bár tudjuk, hogy egy közjegyző a napi munkája során nem sok alkalommal foglalkozik alkotmányjogi
kérdésekkel, és tisztában vagyunk azzal is, hogy a jogászi szakma művelőinek a munkájuk ellátása
mellett nemigen jut idejük alkotmányjogi tárgyú szakfolyóiratok és írások tanulmányozására,
tekintettel azonban arra, hogy az alábbi elérhetőségen közzétett jogi állásfoglalásban szereplő
információk a magyar nemzet sorsára – ezen belül a magyar jogásztársadalom tagjainak jövőjére
nézve pedig különösen - meghatározó befolyást gyakorolhatnak, ezért arra kérjük Önt,
szíveskedjen az alábbi elérhetőségen közzétett jogi állásfoglalást figyelmesen végigolvasni, és
amennyiben nem tudja megcáfolni az abban foglaltakat, szíveskedjen a jelen levelünkben foglalt
felhívásunknak megfelelően eljárni.
Az Alaptörvény érvénytelenségéről és annak következményeiről szóló jogi állásfoglalás itt érhető el:
http://www.agytroszt.com/am/jogi_allasfoglalas_az_alaptorveny_ervenytelensege_es_ennek_kov
etkezmenyei_targyaban_2016_10_23.pdf
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Amennyiben Ön nem ért egyet a jogi állásfoglalásban kifejtettekkel, kérjük, hogy ezt pontról
pontra haladva, részletesen indokolja is meg, és jogi álláspontját szíveskedjen egy jogi érvekkel,
jogszabályidézetekkel alátámasztott cáfolat formájában eljuttatni a részünkre, az alkotmanyosmagyarorszag@hyperion.hu e-mail címre.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt öt évben egyetlen jogász sem vállalkozott arra, hogy
akár írásban, akár szóban megcáfolja a jogi állásfoglalásban szereplő, az Alaptörvény
érvénytelenségére és annak következményeire vonatkozó állításokat, pedig egy 10.000.000 Ft
összegű díj is ki volt tűzve annak a személynek, aki ezt meg tudja tenni.
Ez a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM csak azért tudta idáig is gyakorolni a közhatalmat, mert a
magyar jogászok nagy része információ- és időhiány miatt, vagy nemtörődömségből, vagy azért,
mert nem feltételezte, hogy az országgyűlési képviselők képesek lehetnek egy ilyen világraszóló
politikai gaztettre, egy államcsíny elkövetésére, elmulasztotta figyelemmel kísérni az
alkotmányjogászoknak a médiumokban tett nyilatkozatait, elmulasztotta megvizsgálni, hogy
valóban érvényes-e az Alaptörvény, és ha az Alaptörvény nem érvényes, akkor ebből mi
következik, illetve azért, mert – néhány ritka kivételtől eltekintve – azok a magyar jogászok, akik
felismerték a valós jogi helyzetet, félve az esetleges retorzióktól vagy az általuk élvezett előnyök
elvesztésétől, nem tájékoztatták a közvéleményt, vagy elhallgatták azt, hogy az Alaptörvény
érvénytelenségének mik a következményei, a SZERVEZETT MAGÁNHATALOMTÓL és a
multinacionális cégektől függő fősodratú médiumok pedig nem adtak hírt azokról az
eseményekről, ahol bárki is kimondta az igazságot.
Mi azonban alaposan megvizsgáltuk a kérdést, és azt kell mondanunk, hogy bármilyen abszurdul
hangzik is első hallásra, és bármennyire nehéz is szembesülni ezzel, de sajnos igaz, ebben az
országban megtörtént az, hogy a politikai vezető réteg 1989 óta fokozatosan egy SZERVEZETT
MAGÁNHATALOMMÁ tömörült, majd 2012-ben egy érvénytelen Alaptörvénnyel létrehozott saját
magának egy ál-államot, amelyben kizárólagosan gyakorolja a hatalmat, és ennek az ál-államnak a
működtetéséhez a Magyar Köztársaság intézményrendszerét, infrastruktúráját, alkalmazottait,
valamint a javait és bevételeit használja – amely két utóbbit igyekszik minél teljesebb mértékben a
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM tagjainak magántulajdonává transzformálni -, sőt, a Magyar
Köztársaság állampolgárait, beleegyezésük nélkül a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM adófizetőivé és
alávetettjeivé tette. Az Alkotmányos Ellenállás nevű mozgalom néhány tagja 2011 óta többször is,
dokumentáltan tájékoztatta az országgyűlési képviselőket - különösen a parlamenti ellenzéki
pártok képviselőit - mind írásban, mind szóban a magyar alkotmányos helyzetről, így az, hogy az
ellenzéki képviselők ezeket, a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM felszámolására alkalmas
információkat nem használták fel, illetve nem tették közzé, bizonyítja kollaboráns mivoltukat.
A fentiekben leírtak miatt arra kérjük Önt, tegye félre - mielőtt még nem késő - a jószándékú
naivitást, a felelőtlen nemtörődömséget, a megalkuvó magatartást, szíveskedjen megvizsgálni a
tényeket, tanulmányozza a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt, az
ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, az Alaptörvényt, ennek elfogadása
körülményeit, a jogi állásfoglalásban, valamint az annak mellékleteiben foglaltakat, és amennyiben Ön nem tudja érdemben megcáfolni az azokban szereplő állításokat és
következtetéseket - szíveskedjen az alkotmányos helyzetnek megfelelően eljárni, és függessze fel a
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közjegyzői tevékenységét, ugyanis Ön 2012. január 1. óta nem a magyar állam, hanem pusztán egy
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM nevében gyakorol közhatalmat, és minden, 2012. január 1. óta Ön
által kiállított közokirat hamis.
Mivel Ön nagy valószínűséggel arra esküdött fel, hogy hivatását a Magyar Köztársaság Alkotmánya és
jogszabályai szerint fogja embertársai és a társadalom javára gyakorolni, felhívjuk a figyelmét arra,
hogy amennyiben Ön nem tudja pontról pontra haladva, részletesen megindokolva és jogi érvekkel,
jogszabályidézetekkel alátámasztottan megcáfolni a jelen levelünk végén közzétett elérhetőségen
olvasható jogi állásfoglalásban, valamint az annak mellékleteit képező tanulmányokban, cikkekben és
ismert jogászkollégák nyilatkozataiban foglaltakat, de ugyanakkor nem hajlandó semmit sem tenni az
alkotmányosság helyreállítása és a további károkozás megakadályozása érdekében, hanem folytatja a
tevékenységét, mintha mi sem történt volna, úgy Ön nemcsak hogy nem teljesíti a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt, alkotmányos
kötelességét, és Ön nem csupán megszegi a hivatása gyakorlásának megkezdésekor tett esküjét,
hanem szándékosan közreműködik abban, hogy a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM továbbra is
törvénytelenül közhatalmat gyakoroljon az ország lakói felett, és kifossza az országot, valamint annak
lakóit.
Amennyiben pedig valaki úgy gyakorol közhatalmat, hogy tisztában van azzal, hogy eljárása
törvénytelen, mert csak egy SZERVEZETT MAGÁNHATALOM tagja vagy annak nevében jár el (pl. a
jelen jogi állásfoglalás kézhezvételét követően, az abban foglaltak érdemi megcáfolása nélkül
folytatja a törvénytelen közhatalom-gyakorlást, úgymint jogalkotás, határozat- és ítélethozatal,
közokiratok kiállítása stb. a magát a Magyarország nevű államnak tituláltató SZERVEZETT
MAGÁNHATALOM nevében), úgy bűncselekményt követ el (pl. hivatali visszaélés, közokirathamisítás, csalás, bűnpártolás), és a büntetőjogi felelősség mellett anyagi felelősséggel is tartozik
az általa ezzel másoknak okozott károkért.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a mai nappal kezdődő felvilágosítókampányunk keretében az Alaptörvény
érvénytelenségéről és annak következményeiről szóló jogi állásfoglalást tartalmazó felhívást- egy
számítógépes program segítségével - minden olyan, Magyarországon jogászi tevékenységet végző
személy részére elküldjük elektronikus formátumban, akinek az e-mail címe fellelhető valamely
nyilvános adatbázisban, és azokat a jogi végzettséggel bíró személyeket, akik munkájuk jellegénél
fogva nem vesznek részt a törvénytelen közhatalom-gyakorlásban, felhívjuk az Alkotmányos
Magyarország nevű társadalmi önszerveződéshez való csatlakozásra.
A jogászkollégákhoz intézett felhívásokat a közösségi médiában nyilvánosságra fogjuk hozni, valamint
azokat a polgárokat, akik nem vesznek részt a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM törvénytelen
közhatalom-gyakorlásában, arra fogjuk kérni, hogy csatlakozzanak ők is az Alkotmányos
Magyarország nevű társadalmi önszerveződéshez, valamint hogy szólítsák fel az Alaptörvény
érvénytelensége és annak következményei tárgyában való véleménynyilvánításra azokat a
jogászokat, akikkel kapcsolatba kerülnek.
Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a kollégák és a közvélemény informálását követően szándékunkban
áll megszervezni azt az eseményt, amelyen a tömegesen megjelenő polgárok kinyilvánítják, hogy az
Alaptörvény érvénytelen, és felszólítják a Rendőrséget, hogy teljesítse alkotmányos kötelességét,
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támogassa az ország lakosságának az alkotmányos rend helyreállítására irányuló törekvését, és
segítsen véget vetni a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM törvénytelen hatalombirtoklásának. Ennek az
eseménynek az idejéről és a helyéről annak függvényében fogunk határozni, hogy milyen számban és
ütemben csatlakoznak a polgárok az önszerveződéshez.
Figyelemmel arra, hogy a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM elsődleges célja az ország, valamint annak
lakóinak kifosztása, valamint tekintettel arra, hogy mint közjegyző Ön is törvénytelenül gyakorol
közhatalmat az ország lakói felett, felszólítjuk Önt, hogy azonnali hatállyal függessze fel a közjegyzői
tevékenység gyakorlását az alkotmányos válság elhárításáig. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az
az alábbi ügycsoportok körében kifejtett, törvénytelen közhatalom-gyakorlással Ön különösen nagy
károkat tud okozni a magyar társadalom tagjainak, amelyekért Önt kártérítési felelősség is terhelheti:
-

fizetési meghagyásos eljárások, ha a fizetési meghagyás kibocsátását a magát a Magyarország
nevű nemlétező állam valamely szervének kiadó szervezet kérelmezi,

-

végrehajtási záradékok kibocsátása, ha a végrehajtás elrendelését a magát a Magyarország
nevű nemlétező állam valamely szervének kiadó szervezet kérelmezi.

Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy nem csupán a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM, hanem az egész
magyar pénz- és bankrendszer működése is csalásra épül, aminek következtében egyetlen banki
forint- és devizahitel-szerződés sem jött létre érvényesen a kétszintű bankrendszer magyarországi
bevezetése óta. A magyar pénz- és bankrendszerhez kapcsolódó csalásokról, valamint a magyar
pénzügyi intézmények és ügyfeleik által aláírt forint- és devizahitel-szerződések, valamint forint- és
devizakölcsön-szerződések kapcsán a pénzügyi intézmények által elkövetett csalásokról itt
tájékozódhat:
http://agytroszt.com/bankrendszer/documents/rovid_osszefoglalo_a_magyar_banki_hitelszerzod
esek_letre_sem_jotterol.pdf (rövid összefoglaló)
http://agytroszt.com/bankrendszer/documents/nem_te_vagy_az_ados_hanem_a_bank_tartozik_
meked_2016_09_27.pdf (hosszabb tanulmány)
Mivel a magyar pénzügyi intézmények a SZERVEZETT MAGÁNHATALOMHOZ hasonlóan és a
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM segítségével, csalások révén szintén kifosztják a magyar polgárokat,
és tevékenységükkel a magyar társadalom tagjainak jelentős részét olyan életfeltételek közé
kényszerítik, amelyek humanitárius katasztrófához vezetnek, illetve a társadalom egyes tagjainak
életét fenyegetik, nyomatékosan felszólítjuk Önt, hogy a továbbiakban ne működjön közre ebben a
népirtásban, és az alkotmányos válság elhárítását követő további intézkedésig semmiképpen se
gyakorolja a közjegyzői tevékenységet az alábbi ügycsoportok tekintetében, mert a pénzügyi szektor
a közjegyzői kar segítségével már eddig is felmérhetetlen károkat okozott a magyar társadalomnak:
-

fizetési meghagyásos eljárások, ha a fizetési meghagyás kibocsátását valamely, Magyarország
területén működő pénzügyi intézmény kérelmezi,

-

végrehajtási záradékok kibocsátása, ha a végrehajtás elrendelését valamely, Magyarország
területén pénzügyi intézmény kérelmezi.
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Bízva az Ön tisztességében, felelősségtudatában, hazaszeretetében, valamint abban, hogy ha
megkésve is, de a felhívásunk hatására hajlandó lesz végre a jogászi szakma szabályainak és a jogászi
esküjének megfelelően eljárni, kérjük, hogy tekintettel az alkotmányos és humanitárius
válsághelyzetre, szíveskedjen a jelen felhívásban foglaltak szerinti magatartást tanúsítani.

Budapest, 2016. október 23.

Tisztelettel:

az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződés,
valamint az Alkotmányos Ellenállás nevű mozgalom tagjai nevében
az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződés és az
Alkotmányos Ellenállás nevű mozgalom jogi képzettséggel bíró tagjai

Az Alkotmányos Ellenállás nevű mozgalomról itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/groups/1432408053646858/?fref=ts
Az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződésről itt tájékozódhat:
https://www.agytroszt.com/reset/
https://www.facebook.com/alkotmanyosmagyarorszag/?fref=ts
http://www.alkotmanyosmagyarorszag.hu/
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