TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTÖRVÉNY ÉRVÉNYTELENSÉGÉRŐL,
VALAMINT
FELHÍVÁS A MAGYAR JOGÁSZTÁRSADALOM TAGJAIHOZ A MAGUKAT A MAGYAR ÁLLAM
TISZTSÉGVISELŐINEK KIADÓ SZERVEZETT MAGÁNHATALOM TAGJAI TÖRVÉNYTELEN
HATALOMGYAKORLÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE, AZ ALKOTMÁNYOSSÁG HELYREÁLLÍTÁSA ÉS
EGY VALÓDI JOGÁLLAM MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATOK
ELLÁTÁSA,TISZTSÉGEK BETÖLTÉSE CÉLJÁBÓL

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, az Alaptörvény 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 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 jogász kollégák 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
területén, a Magyar Köztársaság állampolgárai felett, oly módon, hogy egy érvénytelen jogrendet
alkalmaznak, illetve alkalmaztatnak a félrevezetett polgárokkal.
Az alkotmányosság helyreállítása, az Alaptörvény érvénytelenségéből következő szabályozási
problémák megoldása, egy új alkotmány elfogadása, a jogsérelmek orvoslása, a valódi jogállamiság
megteremtése és egy emberközpontú gazdasági környezet kialakítása egy több évig is eltartó,
hatalmas mennyiségű jogi munkát igénylő folyamat lesz, amelynek véghezviteléhez az országnak
olyan, jogi szaktudással rendelkező emberek sokaságára lesz szüksége, akik a fentiekben felsorolt
feladatok ellátására, a köztisztségek – különösen a vezetői tisztségek - betöltésére nem csak
szakismereteik, hanem eddigi feddhetetlen szakmai működésük alapján is méltónak bizonyulnak,
és akik elkötelezettek a polgároknak és közösségeiknek a közügyekben való aktív részvételére
épülő társadalmi rend, valamint egy igazságos gazdasági és pénzügyi rendszer kialakításának ügye
mellett.
Bár tudjuk, hogy egy ügyvéd a napi munkája során nem sok alkalommal foglalkozik alkotmányjogi
kérdésekkel, és tisztában vagyunk azzal, hogy a jogászi szakma művelőinek a munkájuk ellátása
mellett nemigen jut idejük arra, hogy alkotmányjogi tárgyú szakfolyóiratokat és írásokat
tanulmányozzanak, tekintettel azonban arra, hogy az alábbi elérhetőségen közzétett jogi
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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 található jogi
állásfoglalást figyelmesen végigolvasni, majd pedig szíveskedjen 10 munkanapon belül
visszajelezni, hogy egyetért-e a tartalmával.
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
Kérjük, hogy egyetértését ne csak azzal jelezze, hogy erről egy szöveges üzenetet küld a részünkre,
hanem csatlakozzon az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződéshez, amelynek
célja, hogy a magyar társadalom új, önszerveződés útján létrejövő önkormányzati rendszerévé
váljon. Csatlakozási szándékát a szintén a jelen felhívásunk végén feltüntetett elérhetőségen
közzétett és Ön által kitöltött CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATnak a részünkre az alkotmanyosmagyarorszag@hyperion.hu e-mailcímre történő visszaküldésével fejezheti ki. Kérjük, azt is jelölje
meg, hogy elsősorban milyen jogi szakági területen dolgozna szívesen vagy vállalna megbízást
ügyvédként.
Kérjük, hogy az ügyvéd kollégák közül azok a személyek, akik megbízási jogviszonyban állnak a
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM által megszállt intézményrendszer valamely szervével vagy a
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM valamely tagjával, ne csatlakozzanak az Alkotmányos
Magyarország nevű társadalmi önszerveződéshez!
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, ugyancsak a fenti email 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
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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.
Mivel egyre több honfitársunk ébred rá arra, hogy valójában mi történt az országban, a
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM a további törvénytelen hatalomgyakorlása fenntartása érdekében,
terrorveszélyre hivatkozva, egyre inkább korlátozni igyekszik az ebben az ál-államban a látszat
kedvéért minket korábban papíron még megillető szabadságjogokat is, ezért 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
foglaltakat, valamint annak mellékleteit, és szíveskedjen véleményt nyilvánítani az Alaptörvény
érvényessége tárgyában.
Amennyiben Ön eddig azért nem emelte fel a szavát a magyar alkotmányos és politikai helyzet miatt,
mert egyedül nem mert kiállni a nyilvánosság elé, vagy attól tartott, hogy valamilyen retorzió éri,
tájékoztatjuk, hogy az országban több olyan mozgalom és csoport működik, amelyeknek célja az
alkotmányosság helyreállítása, ennek a SZERVEZETT MAGÁNHATALOMNAK az eltávolítása, a
pártpolitikai bábszínház felszámolása, az ország és lakói kifosztásának megállítása és az igazi
rendszerváltás végbevitele. Ezeknek a csoportoknak a tagjai tisztában vannak azzal, hogy valódi
változást csak úgy lehet elérni, ha leleplezzük ennek a SZERVEZETT MAGÁNHATALOMNAK a
törvénytelen voltát, és ha az ország népe él az önrendelkezési jogával.
Mivel az ügyvédek többsége - életkoránál fogva - jogászként és ügyvédként még arra esküdött fel,
hogy hivatását a Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint fogja embertársai és a
társadalom javára gyakorolni, és mivel az ügyvédek nem utasíthatóak, tevékenységüket szabadon és
függetlenül végezhetik, aminek következtében a jogi végzettségű szakemberek közül az ügyvédek
vannak a legkevésbé kiszolgáltatva ennek a SZERVEZETT MAGÁNHATALOMNAK, ezért úgy
döntöttünk, hogy a jogászoknak szóló felhívásunkat először az ügyvédi kar tagjainak küldjük el. Ezt a
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levelet – reményeink szerint – minden, az országban praktizáló ügyvéd megkapja a napokban. A
másfajta jogi tevékenységet végző jogászok tájékoztatására ezt követően fog sor kerülni.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy – tekintettel az ügy horderejére, a magyar jogásztársadalom
felelősségére, valamint az ahhoz fűződő közérdekre, hogy a magyar társadalom tagjai értesüljenek
arról, hogy az ebben a tájékoztatásban szereplő, az egész magyar nép sorsát befolyásolni képes
információkat az azokról való tudomásszerzést követően azok súlyának megfelelően, kellő
felelősségtudattal kezelik-e a jogász szakma képviselői – ezt a levelet közzétesszük a közösségi
médiában, és folyamatosan informálni fogjuk a közvéleményt arról, hogy hány visszajelzés érkezett
a címzettektől, valamint arról is, hogy mekkora az állításokkal egyetértők, az azokat elutasítók,
illetve a felhívásra nem válaszolók aránya. Emellett az ország lakosságát arra fogjuk biztatni, hogy
telefonon és személyesen kérdezzék meg az ügyvédeiket és azokat a jogászokat, akikkel
kapcsolatba kerülnek, hogy mi az álláspontjuk az Alaptörvény érvénytelenségét és ennek
következményeit illetően, illetve hogy buzdítsák őket mielőbbi nyilatkozattételre.
Mivel közérdek, hogy a társadalom tagjai információt kapjanak arról, hogy kik azok a jogi végzettségű
szakemberek, akikhez felkészültségük és felelősségtudatuk miatt bizalommal fordulhatnak, akik
megértik az általunk leírtak jelentőségét és hajlandóak elősegíteni, hogy a magyar társadalom véget
vethessen az állami intézményrendszert az ország és annak lakói kifosztása céljából megszálló
SZERVEZETT MAGÁNHATALOM törvénytelen hatalomgyakorlásának, és akikbe a polgárok bizalmukat
vethetik majd egy új, igazságos, emberközpontú társadalmi és gazdasági rend felépítése során is,
ezért arra kérjük, hogy a csatlakozási nyilatkozat kitöltésekor szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy
nevét és annak a településnek a nevét, ahol az Ön ügyvédi irodájának a székhelye található,
közzétegyük majd az Alkotmányos Magyarországhoz csatlakozott jogászok listájában. A közzétételre
az önszerveződéshez csatlakozó jogászoknak szervezendő egyeztető fórum megtartását követően fog
sor kerülni.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy abban az esetben, ha csak kevés, akár egyetértést, akár egyet
nem értést kifejező visszajelzés fog érkezni a felhívásunkra, akkor azt is közzé fogjuk tenni, hogy
mekkora azoknak a jogi képzettséggel bíró személyeknek az aránya, akik egyáltalán nem reagáltak a
levelünkre, és felelőtlen nemtörődömségükkel elősegítik azt, hogy a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM
egy jogilag nemlétező állam álcájában továbbra is törvénytelenül közhatalmat gyakorolhasson a
magyar társadalom tagjai felett. Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy az alkotmányos rend
helyreállta után az ügyfelek esetleg kártérítési igénnyel léphetnek majd fel azokkal az ügyvédekkel
szemben, akik úgy alkalmazták a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM érvénytelen jogrendjét, hogy ennek
előfordulása lehetőségéről nem világosították fel ügyfeleiket, noha tudomással kellett bírniuk a
magyar alkotmányos helyzetről.
A felhívásunkra érkező visszajelzések száma alapján a magyar társadalom láthatja majd, hogy
számíthat-e a jogászságra az alkotmányos válság elhárításának véghezvitelében, vagy a jogászok is
a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM kollaboránsaivá válnak, illetve – amennyiben az utóbbi eset
következne be – a társadalomnak számolnia kell azzal a lehetőséggel is, hogy az alkotmányos rend
helyreállítása után egy gyors átképzés útján szükség lehet azoknak a jogászoknak a pótlására, akik
– noha ez nekik lett volna elsősorban a kötelességük - nemcsak hogy nem léptek fel saját
indíttatásból a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM törvénytelen közhatalom-gyakorlása ellen, de még
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akkor sem tettek semmit az alkotmányos rend védelmében, amikor erre kifejezetten felhívták
őket, hanem megszegték az esküjüket, és emiatt a társadalom többsége úgy döntene, hogy ezek a
jogászok méltatlanná váltak hivatásuk további gyakorlására.
Tekintettel arra, hogy már több kolléga jelezte, hogy egyetért a jogi állásfoglalás tartalmával, és
remélve, hogy a jogászok többsége nem a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM és klientúrája, hanem a
magyar polgárok oldalán áll, amint azt a fentiekben már említettük, az önszerveződéshez csatlakozó
jogászoknak egyeztető fórumot kívánunk szervezni. Ennek idejéről és helyéről a csatlakozások
ütemének, illetve a csatlakozók számának függvényében fogunk határozni. Tájékoztatjuk továbbá
Önt, hogy szándékunkban áll megszervezni azt az eseményt, amelyen a tömegesen megjelenő
polgárok kinyilvánítják, hogy az Alaptörvény érvénytelen, és felkérik a Rendőrséget, hogy teljesítse
alkotmányos kötelességét, 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.
Bízva az Ön tisztességében, felelősségtudatában, hazaszeretetében, abban, hogy ha megkésve is, de
a felhívásunk hatására Ön is hajlandó lesz végre az alkotmányos kötelezettségének, a jogászi szakma
szabályainak és a jogászi esküjének megfelelően eljárni, valamint remélve, hogy él a felkínált
együttműködési lehetőséggel, kérjük, hogy támogassa Ön is az Alkotmányos Ellenállás kb. 3200
tagjának törekvéseit, és csatlakozva az Alkotmányos Magyarország eddigi, kb. 2000 tagjához, Ön is
vegyen részt a SZERVEZETT MAGÁNHATALOM törvénytelen közhatalom-gyakorlásának
felszámolásában, valamint a valóban a magyar állampolgárok közösségének érdekeit szolgáló, XXI.
századi, modern politikai berendezkedés, jogrendszer, állami intézményrendszer és gazdasági
környezet megteremtésében.
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 ügyvédek által kitöltendő, az Alkotmányos Magyarországhoz való csatlakozásról szóló nyilatkozat
nyomtatványa itt érhető el:
http://www.hyperion.hu/pub/csatlakozasi_nyilatkozat_ugyvedeknek_minta_2016_10_23.pdf
A felhívásra adandó válaszok, illetve a csatlakozási nyilatkozatok fogadására szolgáló e-mail cím:
alkotmanyos-magyarorszag@hyperion.hu
Az Alkotmányos Ellenállásról itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/groups/1432408053646858/?fref=ts
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Az Alkotmányos Magyarországról itt tájékozódhat:
https://www.agytroszt.com/reset/
https://www.facebook.com/alkotmanyosmagyarorszag/?fref=ts
http://www.alkotmanyosmagyarorszag.hu/
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