……………………………………... önálló bírósági végrehajtó részére
Ügyszám: ………………………………………

Tisztelt ........................................................................................!

Ön igazoltan átvett tőlem egy jogi állásfoglalást tartalmazó beadványt (a továbbiakban: a beadvány), amely
bizonyítja, hogy a "Magyarország"-nak nevezett állam, amelynek Ön a végrehajtójának nevezi magát, jogilag
nem létezik, nincsen joghatósága, ezért minden, ennek az államnak a nevében végrehajtott jogi aktus
érvénytelen, ennek az államnak nincsenek állampolgárai, és Ön mint a Magyarország nevű fiktív képződmény
tisztségviselője, nem a magyar állam nevében közfeladatot ellátó személy, hanem csak egy szervezett
magánhatalom megbízottja, aki nem gyakorolhat közhatalmat felettem mint a Magyar Köztársaság állampolgára
felett. Abban az esetben, ha az Ön kinevezésére még 2012. január 1. előtt került sor, úgy az alkotmányos válság
elhárításáig Ön a Magyar Köztársaság tisztségviselőjeként sem gyakorolhat közhatalmat felettem, mert a Magyar
Köztársaságnak jelenleg nincs működő intézményrendszere.
Felhívom a figyelmét arra, hogy teljesen felesleges a szervezett magánhatalom hierarchikus struktúrájában Ön
felett álló, magát a magyar állam valamely szervének kiadó személyek csoportjához (pl. bíróság, Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar, Alkotmánybíróság) továbbítania a beadványt megválaszolás végett, mert ők ugyanúgy
nem rendelkeznek eljárási jogosultsággal, mint Ön, és ők is törvénytelenül gyakorolnak közhatalmat.
Az Önnek átadott beadványom nem egy végrehajtási kifogás. Eljárásom alapja a Magyar Köztársaság
Alkotmányának 2.§ (3) bekezdése, és tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény magasabb rendű jogszabály, mint a végrehajtási eljárást szabályozó jogszabályok, valamint
figyelemmel arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának 2.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettség Önre
is vonatkozik, a jelen helyzetben, amikor is az alkotmányos rend sérült és az országban emberek egy csoportja
törvénytelenül, kizárólagosan birtokolja a hatalmat, Önnek e rendelkezés alapján kell eljárnia, nem pedig a
végrehajtási eljárások részletszabályait tartalmazó, alacsonyabb rendű jogszabályok alapján.
1949. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmánya
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (3) 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.
Mivel a szervezett magánhatalom azáltal tudja törvénytelenül, kizárólagosan birtokolni a hatalmat az országban,
hogy az állami intézményrendszer működtetői, dolgozói a szervezett magánhatalom vezető beosztású tagjait a
magyar állam tisztségviselőinek tekintik, követik az utasításaikat, valamint a szervezett magánhatalom
törvénytelen jogrendjét alkalmazzák, a törvénytelen, kizárólagos hatalombirtoklás elleni, kötelező állampolgári
fellépés módja az eddig a tudtukon kívül a szervezett magánhatalom részeiként tevékenykedő polgárok esetében
az, hogy ezek a polgárok a közjogi helyzetről való tudomásszerzésüket követően kijelentik, hogy nem kívánnak
tagjai lenni a szervezett magánhatalomnak, nem követik a szervezett magánhatalom vezető beosztású tagjainak
utasításait, és nem alkalmazzák a szervezett magánhatalom törvénytelen jogrendjét, hanem minden, előttük folyó
eljárást felfüggesztenek az alkotmányos rend helyreálltáig. Amennyiben Ön a közjogi helyzetről való
tudomásszerzését követően nem így tesz, hanem – noha tisztában van állítása hamis voltával – továbbra is azt
állítja, hogy Ön a magyar állam nevében jár el, úgy a szervezett magánhatalom jogrendjének további
alkalmazásával Ön is tudatosan a szervezett magánhatalom tagjává válik, Ön szándékosan gyakorol polgártársai
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felett törvénytelenül közhatalmat, szándékosan akadályozza azoknak a polgároknak a tevékenységét, akik az
alkotmányos rend helyreállítása érdekében lépnek fel, és szándékosan okoz kárt nekik.
Tájékoztatom Önt továbbá arról, hogy jómagam is tagja vagyok az alkotmányos rend helyreállításáért fellépő
polgárok immár több ezer tagot számláló szervezetének, az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi
önszerveződésnek. Az Alkotmányos Ellenállás nevű mozgalom és az Alkotmányos Magyarország jogi
képzettséggel bíró tagjai korábban, a beadványomhoz hasonló tartalmú jogi állásfoglalást tartalmazó
elektronikus levél útján már tájékoztatták az ügyvédeket, a közjegyzőket és az önálló bírósági végrehajtókat az
alkotmányos helyzetről, amelyben megadták a lehetőséget arra, hogy a címzettek pontról pontra megcáfolják a
jogi állásfoglalásban foglaltakat, ha tudják, de ennek a felhívásnak senki sem tett eleget, mivel teljesen
nyilvánvaló, hogy az Alaptörvény számos okból érvénytelen, és olyan sok jogsértés történt az elfogadása körül,
hogy a jogi állásfoglalásban foglaltakat nem is lehet megcáfolni. Mivel – a jogi állásfoglalás tartalmával való
egyetértésüket kifejező ügyvédeken kívül - az értesített személyek többsége láthatóan abban bízik, hogy ha úgy
tesz, mintha nem lenne tudomása a valós közjogi helyzetről, akkor a tevékenységének, illetve mulasztásának
nem lesznek számára hátrányos következményei, ezért mi, polgárok dokumentáltan tájékoztatjuk a
törvénytelenül közhatalmat gyakorlókat a közjogi helyzetről, alkotmányos ellenállást tanúsítunk a törvénytelen
közhatalom-gyakorlással szemben, és mi is tájékoztatjuk a jogi végzettséggel rendelkező személyeket és
polgártársainkat a magyar alkotmányos helyzetről.
Annak érdekében, hogy a megalkuvó vagy kollaboráns magatartás ne akadályozza az alkotmányos rend mielőbbi
helyreállítását, valamint a felelősök későbbi gyors felelősségre vonhatósága céljából, szervezetünk tagjai
összegyűjtik azoknak a dokumentumoknak és videófelvételeknek a másolatait, amelyek bizonyítják, hogy egyes
személyek a közjogi helyzetről való tudomásszerzésüket követően, szándékosan gyakoroltak törvénytelenül
közhatalmat, az alkotmányos rend helyreállítása érdekében fellépő, a törvénytelen közhatalom-gyakorlást
elszenvedő polgárok pedig a „Virtuális Terror Háza” nevű nyilvános, elektronikus adatbázisba fel fogják tölteni
azoknak a személyeknek a nevét és beosztását, akik immár tudatosan, a szervezett magánhatalom oldalára állva,
akadályozták az alkotmányos rend helyreállítását és kárt okoztak nekik.
Felhívom a figyelmét arra, hogy ha Ön, immár a közjogi helyzetről való értesítésülését követően, arra törekedne,
hogy törvénytelenül közhatalmat gyakorolva felettem, elvonva vagy értékesítve az anyagi javaimat, így
biztosítsa a törvénytelen végrehajtási eljárás során Önnek jutó anyagi előnyöket, akkor Ön a csalás
bűncselekményét követne el, és a nekem okozott károkért kártérítési felelősséggel is tartozna. Amennyiben pedig
a tulajdonomtól való jogtalan megfosztásom érdekében Ön eljárási jogosultsággal szintén nem rendelkező
rendőrök felhasználásával erőszakot venne igénybe, úgy eljárása rablásnak minősülne.
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
Csalás
318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást
követ el.
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalás kisebb kárt okoz, vagy a szabálysértési
értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást
a) bűnszövetségben,
b) közveszély színhelyén,
c) üzletszerűen,
követik el.
(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás különösen jelentős kárt okoz,
b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott módon,
követik el.
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Rablás
321. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen
erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy
védekezésre képtelen állapotba helyez, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást
a) felfegyverkezve,
b) jelentős értékre,
c) bűnszövetségben vagy csoportosan,
(5) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást
a) jelentős értékre fegyveresen,
b) fegyveresen hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot
ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során
követik el.
Bízok abban, hogy Ön jogkövető magatartást fog tanúsítani, és nem áll szándékában bűncselekményt elkövetni.

Kelt: ……………………………………….., ………………………

Tisztelettel:

................................................................................

Előttünk mint tanúk előtt:

1/ Név: .......................................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................................
Aláírás: .......................................................................................................................................................................

2/ Név: .......................................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................................
Aláírás: .......................................................................................................................................................................

Átvettem: ………………………………………………..
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Dátum: …………………………………………………..
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