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Mi van a törvénycsomagban?
I. A törvényes rendet akadályozó körülmények megszüntetése
1. A hazánkat megszálló szervezett magánhatalom leleplezése (preambulum)
A nép megállapítja, hogy „Magyarország” nevű állam nem létezik, a törvényes magyar
állam a Magyar Köztársaság, melyet megszállva tart egy magát Magyar Államnak hazudó
szervezett magánhatalom.
2. A Magyar Állam hatályos jogrendje a 2011. december 31.-én hatályos jogrend
(preambulum)
3. A törvénytelen magánhatalom szervezetrendszerének feloszlatása (11. § - 14. §)
A törvénytelenül közhatalmat gyakorló „tisztségviselők”, a magukat „kormánynak”,
„országgyűlésnek” hazudó, és más „választott”-nak hazudott testületek feloszlatása, velük
szemben az eljárás megindítása.
4. Az ideiglenes kormány létrehozásának és működésének szabályozása (1. § - 6. §)
Az alkotmányos rend helyreállításában részt vevő társadalmi szervezetek javaslata alapján
jön létre az ideiglenes kormány, melynek legfőbb feladata a népi alkotmányozás
megszervezése és végrehajtása, emellett az állam átmeneti működésének biztosítása.
5. A Magyar Államban nem létező, vagy állam- és népellenes szervezetek feloszlatása
Ilyen szervezetek az „Alkotmánybíróság” (15. §), Kúria (16. §), a TEK (41. §), a
Nemzetvédelmi Szolgálat (42. §), de minden más, a Magyar Államban nem létező szervezet
is automatikusan feloszlatásra kerül.
6. A Magyar Államban létező, de törvénytelenül működő szervezetek működésének
helyreállítása (17. § - 20. §, 40. §, 43. § - 46. §)
A legfőbb ügyész tisztség megszüntetése, helyette új népfőügyész tisztség létrehozása. A
legfelsőbb bíróság működésének helyreállítása, az ügyészek, bírók, rendőri vezetők,
titkosszolgálati vezetők (megszegése esetén 8 év börtönnel járó) hűségesküvel való
megerősítése, és az érvényes jogrendre való visszaállítása. Az érvénytelenül kinevezett
intézményi vezetők (MNB, NAV) menesztése, helyettük új vezető kinevezése.
7. A magánhadseregként működő szervezetek lefegyverzése (46. §)
A rendőrség és a honvédség lőfegyverei kivételével valamennyi lőfegyver begyűjtése (a
vadász- és sportfegyverek kivételével), a NAV és a Katasztrófavédelem fegyveres
testületeinek megszüntetése és feloszlatása.
8. A Magyar Állam függetlenségének biztosítása (27. §, 38. § - 40. §, 54. § (7))
Az államadósság eltörlése (a „Magyarország” nevű szervezet elvitte), a pénzkibocsátás
állami monopóliumának visszaállítása, a kamat eltörlése, és az egyoldalú
szerződésmódosítás tilalma. A Magyar Nemzeti Banknak az ideiglenes kormány felügyelete
alá vonása, ezzel kivonása a nemzetközi tőke befolyása alól.
9. A pártok politikai tevékenységének megszüntetése, működésük felfüggesztése (Alk. mód
2. §, átmeneti tv. 8. §)
10. A média befolyásának megszüntetése (21. §)
11. A közellátás zavartalanságának biztosítása (53. §)
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II. Igazságszolgáltatás, „elszámoltatás”
A) Kártérítés, kárpótlás
1. Minden végrehajtás leállítása (26. §)
2. A létre sem jött banki szerződések, és különösen az ún. devizahitelek károsultjainak
teljes kártérítése (20. § (3), 24. §, 25. §, 28. §,
3. A nyugdíjasok jogsérelmének rendezése (29. §)
4. A segélyre vagy állami támogatásra jogosultak (pl. rokkantak) jogsérelmének rendezése
(30. §)
5. Minden, az érvénytelen jog kikényszerítése miatt hátrányt szenvedő állampolgár
kárrendezésének lehetősége (31. §)
6. Adóamnesztia 5 millió forintig (32. §)
B) Elszámoltatás, a közvagyon visszavétele
7. A törvénytelenül elárverezett földek kártérítés nélküli visszavétele (33. §)
8. Minden vagyon elkobzása, amelynek megszerzéséhez közpénzt használtak fel (35. §)
A büntetőjogi felelősségre vonás következményeként kirótt teljes vagyonelkobzás ezen
felül lesz lehetséges!
C) Igazságszolgáltatás, felősségrevonás
9. Az államcsíny elkövetésében és a törvénytelen rendszer fenntartásában részt vevők
büntetőjogi felelősségre vonása (11. § - 14. §, 23. §)
10. A korrupció, és törvénytelen haszonszerzés résztvevőinek felelősségre vonása (34. §, 35.
§, 37. §)
11. A devizahiteles csalásban résztvevők (bankok, bírók, közjegyzők, végrehajtók)
felelősségre vonása (22. §, 23. §)
12. Minden 2011. december 31. utáni érvénytelen titkosítás feloldása (36. §)
13. A 2012. január 1. előtti titkosítások feloldásáról népszavazás döntsön (36. §)
III. A szervezett magánhatalom törvénytelen tevékenysége következményeinek rendezése
1. A „Magyarország” nevű szervezet vagy megbízottja(i) által kötött nemzetközi
szerződések, megállapodások és más dokumentumok semmissége (54. § (1))
2. A „Magyarország” nevű szervezet vagy megbízottja(i) által kötött belföldi jogi ügyletek
érvénytelensége, és annak felülvizsgálata (54. § (2))
3. A magánjogi ügyletek érvényességének elismerése (54. § (3))
4. A 2011. december 31. után alakult szervezetek bejegyzésének érvénytelensége, azok
felülvizsgálata (54. § (4))
5. A „Magyarország” nevű szervezet vagy megbízottja(i) által „adott” állampolgárság
érvénytelensége. A magyar nemzet tagjainak (éljen bárhol), valamint indokolt esetekben
az érvénytelen állampolgárság elismerése (54. § (5)). A személyi okmányok
érvényességének rendezése (54. § (6))
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