Cselekvési terv
egy sikeres rendszerváltó népgyűlés (100 000 AE) után
A cselekvési tervünk célja a magyar nép önrendelkezésének és ezzel az alkotmányos jogainak visszaszerzésével az 1989-ben
megkezdődött, és a politikusok által szabotált rendszerváltás befejezése a nép részvételével megalkotott, és a nép által
közvetlen hatalomgyakorlással elfogadott új alkotmány hatályba léptetése, ezzel egy jóléti, a társadalmat szolgáló jogállam
létrehozása. A cselekvési terv az új alkotmány hatályba lépéséig terjedő átmeneti időszakra vonatkozik.
Annak érdekében, hogy a cselekvési tervünk sikeresen célt érhessen, a megvalósítását egy népi törvénycsomag (alkotmány
módosítás + átmeneti törvény) elfogadásával, a törvény erejével való támogatásával képzeljük el.

A cselekvési terv
1.

A nép törvénytelennek nyilvánítja ezt a magát „Magyarországnak” hazudó szervezetet, és feloszlatja a „Magyarország
Kormánya”, és a „Magyarország országgyűlése” nevű kamu szervezeteket, és kinyilvánítja az elkövetők felelősségét az
általuk elkövetett különféle bűncselekményekben.

2.

A Magyar köztársaság Képviselete (a továbbiakban Képviselet) megbízza a választási irodát a népi törvénycsomag
elfogadásának lebonyolításával szűk határidőn (1-2 hét) belül.

3.

Az elfogadott népi törvénycsomagban a nép, felhatalmazza a Képviseletet arra, hogy az alkotmányos rend
helyreállítását (100 000 AE) támogató és/vagy abban részt vevő társadalmi szervezetek által összeállított ideiglenes
kormányt kinevezze. Ezáltal az ideiglenes kormány legitim, mert népi felhatalmazással jön létre, és működik a
továbbiakban.

4.

Az alkotmány módosítással létrejön a társadalmi egység, mert a pártok politikai tevékenységét megszünteti, és
eltiltja a közügyektől az alkotmányos válság felelőseit, így ők már semmilyen trükkel sem tudnak a változás élére állni,
sőt akár részt venni benne.

5.

Az alkotmány-módosítással Polt Péter hatásköre megszűnik, és népfőügyész lép a helyére, így ő már nem tudja
megakadályozni a felelősségre vonást.

6.

A törvénycsomag rögzíti a hatályos jogrendet a 2011. december 31. állapotában az érvénytelen (sőt jogilag nem is
létező) hivatkozások nélkül. Ez természetesen a törvénycsomag nélkül is így van.

7.

A törvénycsomag rögzíti a törvényes magyar állampolgárok, és a közügyekben (alkotmányozás, népszavazás)
részvételre jogosultak körét. Magyar állampolgárok azok, akik 2011. december 31-én magyar állampolgárok voltak,
valamint ezek gyermekei. A közügyekben pedig a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt,
kivéve a közügyektől eltiltott személyeket (4. pont). Ezzel a 2012. január 1. óta importált és letelepített idegenek nem
befolyásolhatják a magyar nép döntéseit.

8.

A Képviselet a köztársasági elnök jogkörét, az ideiglenes kormány pedig a kormány jogkörét látja el. A megbízatásuk
addig szól, amíg az új alkotmány hatályba nem lép.
A kizárólagos hatalomgyakorlás megelőzése érdekében az ideiglenes kormány szigorú társadalmi kontroll alatt
működik, vagyis:

9.

1.

Az ideiglenes kormány fontos rendelkezéseket nem hozhat és
köthet/módosíthat/szüntethet meg, kizárólag népszavazással elfogadtatva.

nemzetközi

szerződéseket

nem

2.

A nép népszavazással utasíthatja a Képviseletet az ideiglenes kormány valamely tagja, vagy akár az egész
ideiglenes kormány leváltására, és új kormánytag(ok) vagy új ideiglenes kormány kinevezésére.

3.

A Képviselet tényleges hatalommal nem rendelkezik, az ideiglenes kormány kontrolljának feladatát látja el,
valamint képviseli az államot, mint eddig is tette.

Az ideiglenes kormány elsődleges feladata az alkotmányozás folyamatának megszervezése és levezénylése, eközben a
magyar állam működésének biztosítása.
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10. Az alkotmányozás minden fázisában részt vesz a magyar nép, ehhez az online vélemény nyilvánítás lehetőségét ki kell
dolgozni és meg kell valósítani.
11. A hivataloknak vissza kell térniük a magyar állam joga szerinti működésre, különösen a közjegyzők, az ügyészségek, a
bíróságok és a rendőrség esetében. Ehhez a BTK módosítása az esküszegést szigorú büntetéssel szankcionálja, és
immár a szankció hatálya alá eső új esküt kell tennie mindenkinek, aki a hatalmi ágakban felelős személy (szabad
lábon maradó, így hivatalban maradó közjegyzők, ügyészek, bírók, rendőri vezetők, honvédségi vezetők, stb). A 2011.
december 31. után létrehozott intézményeket meg kell szüntetni, eszközeit átadni valamely létező intézménynek, a
személyi állományát feloszlatni.
12. A rendszerváltás meghiúsítására irányuló szabotázs akciók megakadályozása céljából feloszlatásra kerül a TEK, és a
rendőrség lefegyverez mindenkit (AVH, NVSZ, NAV, katasztrófa elhárítás, biztonsági őrök, stb). Fegyver csak a
rendőrségnél és a honvédségnél lehet. A stratégiai objektumok őrzését a honvédség veszi át.
13. A gazdasági zsarolás és szabotázs megakadályozása érdekében a közszolgáltatók (bank, kommunikáció, élelmiszer, víz,
gáz, villany, közlekedés, stb) kötelesek a szolgáltatást a korábbi színvonalon fenntartani. Amelyik ezt megszegi, azt az
ideiglenes kormány köteles azonnal állami tulajdonba és/vagy kezelésbe venni.
14. A média aknamunkájának a megakadályozása.
15. Az államadósság megszüntetésének kinyilvánítása, mivel amellett, hogy a tiltott piramisjáték és az uzsora
bűncselekményét valósítja meg, vagyis a követelés bűncselekményből származik (tehát semmis), azt magára vállalta
a magát „Magyarország”-nak hazudó magánszervezet.
16. A külső pénzügyi nyomás (zsarolás) megakadályozása érdekében a pénzkibocsátás jogának azonnali visszavétele, és
az MNB teljes vezetőségét menesztése (helyére az id. kormány állít vezetőket). Megszűnik a kamat, és a bankoknak a
hitelkibocsátáshoz 100% tartalékrátát kell biztosítaniuk, ezzel az állam gyakorlatilag visszaveszi a hitelezés jogát.
17. Minden végrehajtás azonnali leállítása, a deviza nyilvántartású kölcsönszerződések megszüntetése (semmisnek
nyilvánítva), a végrehajtások áldozatainak és a banki csalás minden károsultjának teljes körű kártalanítása és
sérelemdíj megítélése a bankok terhére. Ugyancsak kárigénnyel léphet fel a törvénytelen közhatalom gyakorlás
összes károsultja, beleértve a nyugdíjasokat, rokkantakat, stb.
18. Az alkotmányos válság, a végrehajtások és kilakoltatások, ennek kapcsán a népirtás felelőseinek (politikusok,
alkotmánybírók, bankok, közjegyzők, jegyzők, bírók, végrehajtók, rendőrök, földhivatali felelősök, orgazdák, stb) a
felelősségre vonása.
19. Az összes állami vagyon visszavétele, beleértve az állami földterületeket, ingatlanokat, és minden közpénzt, az
elkövetők felelősségre vonása mellett, és a korrupciós ügyek kivizsgálása időben visszafelé haladó sorrendben.
20. Az összes érvénytelen szerződés esetén az eredeti állapotot lehetőség szerint vissza kell állítani vagy az ebből eredő
károkat mérsékelni.
21. A 2012. január 1. óta törvénytelenül titkosított dokumentumok haladéktalan felbontásáról, és a velük fedett
bűncselekmények, érvénytelen szerződések és más cselekmények feltárásáról. A 2012. január 1. előtti titkosítások
feloldásáról népszavazással lehet dönteni.
A cselekvési terv megvalósításával lehetőségünk van arra, hogy az új alkotmányunkkal létrehozhassuk a saját, minket szolgáló
jóléti államunkat.
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