CS A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T

A kitöltött és aláírt csatlakozási nyilatkozatok beszkennelve az alábbi e-mail címre küldendőek el:
info@a-mo.hu
Egy eredeti kitöltött példányt levélben a ….............................................................. kérjük
postázni.

Alulírott ……………………………………………………… cím
…................................................................... sz. alatti lakos kijelentem, hogy
csatlakozom az Alkotmányos Magyarország (a továbbiakban: AM) társadalmi önszerveződéshez.
A csatlakozással egyidejűleg kijelentem, hogy a Magyarország Alaptörvénye nevű jogszabályt az országgyűlési
képviselőknek nem volt joguk megalkotni, ezzel esküszegést és államcsínyt követtek el, és kísérletet tettek a magyar
állam alkotmányos rendjének megváltoztatására.
Mivel az Alaptörvény jogilag érvénytelen, a vele létrehozott Magyarország nevű, jogi értelemben nem létező állam
sem a magyar állam, csupán egy szervezett magánhatalom, amely törvénytelen hatalmat gyakorol a magyar nép
felett, és amely ellen törvényesen mindenkinek joga és kötelessége fellépni.
Kijelentem, hogy jogfolytonos magyar államnak a nemzetközi jog szerint 1920-ban elismert, majd 1947-ben
megerősített állam jogutódját, az 1989. október 23-án létrejött Magyar Köztársaságot tekintem, ennek az államnak a
nagykorú és cselekvőképes állampolgára vagyok, a Magyarország nevű ál-államként működő szervezett
magánhatalom intézményei és tisztségviselői pedig, nem rendelkeznek érvényes joghatósággal felettem.
A szervezett magánhatalom joga nem a magyar állam joga, mindazonáltal kijelentem, hogy a jogvitára okot adó
jogviszonyok számának csökkentése érdekében, az alkotmányos válság felszámolásáig a szervezett magánhatalom
jogrendjének, intézményeinek és tisztségviselőinek érvénytelen, de általam a magyar társadalomra vagy rám nézve
sérelmesnek nem ítélt rendelkezéseinek megfelelően járok el.
A magyar társadalomra vagy rám nézve sérelmesnek tartott rendelkezéseinek megfelelően csak akkor járok el, ha a
szervezett magánhatalom szervei által alkalmazható kényszer és erőszak kockázata miatt ezt szükségesnek ítélem.
Az AM tagjaként, közös célként elfogadom első lépésnek a szervezett magánhatalom békés felszámolását, majd a
nép önrendelkezése által új alkotmányának megalkotását, továbbá azzal a jogfolytonos, új magyar állam
létrehozását. Mindezt a hatályos magyar állam jogával és a nemzetközi joggal összhangban kívánom elérni. Ennek
érdekében tájékoztató, felvilágosító munkát végzek a szűkebb és tágabb környezetemben. Tudomásul veszem,
hogy csatlakozásommal, a kritikus tömeg megléte esetén, vállalom a személyes fellépést a törvénytelen
magánhatalommal szemben.
Lehetőségem szerint (nem kötelező!) részt veszek az AM szervezésében, támogatói közösséget szervezek
(minimum 10 fő), és anyagi helyzetemhez mérten hozzájárulok az AM működéséhez.
Szervezői munkámat…..………………...................................településen,…...…………….......járásban,…...………………..
megyében kívánom végezni.
Jelezni szeretném (nem kötelező), hogy ……………………………………………végzettséggel és hozzá tartozó
szakértelemmel rendelkezem, amelyet szükség esetén az Alkotmányos Magyarország, majd az új állam
szolgálatára ajánlok.
Kelt:

………………………………

:………………………………………………….
Aláírás

Elérhetőségem: email-cím: ………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………

