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Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) a törvénycsomaghoz
•

Mi a törvénycsomag célja?
◦ Az önrendelkezési jogunk gyakorlásának visszaszerzésehez szükséges feltételek
biztosítása

•

Mi a törvénycsomag jogi alapja?
◦ Az, hogy a jelenleg is hatályos Magyar Köztársaság Alkotmánya a magyar népet jelöli
meg a legfőbb, vagyis az alkotmányozó hatalomnak, amely az alkotmányos válságnak
köszönhetően már minden hatalmat közvetlenül is gyakorolhat.

•

Mit tudunk kezdeni az önrendelkezésünkkel?
◦ Egy új, a nép széleskörű bevonásával alkotott és a nép által elfogadott legalább
ideiglenes alkotmánnyal újraszervezhetjük az államunkat, amely nem ellenünk, hanem
értünk működik.

•

Miből áll a törvénycsomag?
◦ Két törvényből áll: egy alkotmánymódosításból, és egy átmeneti törvényből

•

Leállítja-e a törvénycsomag a devizahiteles károsultak kilakoltatását?
◦ Igen, méghozzá véglegesen.

•

Rendelkezik-e a törvénycsomag az elnyomó rendszer áldozatairól?
◦ Igen. A második törvény azonnali igazságot és kártérítést szolgáltat az elnyomó hatalom
károsultjainak, úgy mint:
▪ a kilakoltattaknak visszajár az ingatlanjuk, vagy annak újkori értéke
▪ a devizahiteles csalás károsultjainak teljes kártérítés jár
▪ a szociális ellátástól megfosztottak újra kapják az ellátást, és visszamenőleg jár a
teljes elvett juttatás
▪ a nyugdíjasok, akik eredetileg nyugdíjba mehettek volna, mehetnek és
visszamenőleg jár a teljes nyugdíjösszeg
▪ mindenki, aki kárt szenvedett a törvénytelen hatalomgyakorlás következtében
kártérítést nyújthat be, és ha valós, akkor meg is kapja (ebben minden benne van)

•

Biztosítja-e a törvénycsomag, hogy ne zárjanak be az áruházláncok?
◦ Igen. Az átmeneti törvény kötelezi a közszolgáltatókat a tevékenységük folytatására,
ellenkező esetben az ideiglenes kormány azonnal közösségi felügyelet alá (adott esetben
tulajdonba) veszi. Ilyen szolgáltatók: víz, gáz, villany, élelmiszer, közlekedés, stb.

•

Használhatók lesznek-e a pénzautomaták, a bankkártyák és nem zárnak-e be a
bankok?
◦ A bankokat az átmeneti törvény kötelezi a tevékenység folytatására, különben az
ideiglenes kormány köteles azonnal közösségi felügyelet alá (adott esetben tulajdonba)
venni.
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•

Mi biztosítja, hogy a törvénytelen hatalom kapitulál?
◦ A törvénycsomagban levő törvények a világon valaha elfogadott legerősebb törvények
lesznek, hiszen maga a nép fogadta el közvetlenül. A nemzetközi szervezetek (ENSZ,
EU, NATO, nemzetközi bíróságok), és a tagállamaik nem mehetnek szemben egy
deklarált népakarattal, és nem húnyhatnak szemet tovább egy nem létező állam nevében,
magát ezen szervezetek tagjának kiadó magánszervezet ámokfutása felett. Kénytelenek
lesznek megszakítani a kapcsolatot ezzel a magánszervezettel, és ez egyben a hatalmuk
végét is jelenti.
◦ Az átmeneti törvény egyben kötelességévé is teszi a bűnüldöző szervekenek a
törvénytelen magánhatalom vezetőinek letartóztatását.

•

Kik szavazhatnak?
◦ Azok, akik 2011. december 31.-én magyar állampolgárok voltak, továbbá azok
leszármazottjai, akik elérték a 18. életévüket a szavazás lezárta előtt.
◦ Bárhol lehet szavazni, a határon túl is, mivel a szavazás a törvényszöveg aláírásával
történik.

•

Hogyan történik a szavazás?
◦ Aláíróíveken. Egy aláíróív tartalmazza a törvénycsomag teljes szövegét, és két oldal
szavazólapot, amelyen 50 aláírás fér el. Szavazni úgy lehet, hogy a szavazó kitölti a
szavazólap egy sorát (olvasható név, lakcím, személyi szám) és aláírja. Az Aláíróívnek 3
példánya van, mindháro példányon ugyanazt kell tenni, és a 3 példány egy szavazatnak
számít.

•

Hogyan lehet szavazni?
◦ A szavazatokat szavazóbiztosok gyűjtik elsősorban ismerősi körben, de lehet
közterületen is. Tehát szavazni csak szavazóbiztosoknál lehet.

•

Mitől lesz hiteles egy Aláíróív?
◦ Attól, hogy a szavazóbiztos a fejlécben ellátja az egyedi kódjával, továbbá a
szavazóbiztos is, és az első két szavazó is aláírásával hitelesíti az Aláíróív mindhárom
példányának minden egyes oldalát.
◦ A többi szavazó pedig a szavazata mellett az aláírásával egyben azt is igazolja, hogy a
szavazatának leadásakor az Aláíróív minden példányának minden oldala az első két
szavazó által már hitelesítve volt.
◦ Ez biztosítja, hogy a törvényszöveget ne lehessen kicseréli a szavazatok előtt, vagyis
bizonyítja, hogy a szavazatokat az adott tövényszövegre adták le.

•

Hogyan biztosított a személyi adatok védelme?
◦ Minden szavazó az aláírásával egyben felhatalmazza a törvényes magyar állam hivtalos
képviseletét jelenleg ellátó Magyar Köztársaság Képviseletét (a továbbiakban
Képviselet) arra, hogy a személyi adatait a szavazólapon levő írott formában kezelje.
◦ A Képviselet ezt a jogot kiterjeszti a szavazóbiztosokra (ahogy egy hivatal a dolgozóira),
akik a Képviseletnek írásban adatvédelmi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, így a
továbbiakban ők is törvényesen kezelhetik a személyi adatokat.
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•

Készítenek-e a szavazatgyűjtés során a szavazókról adatbázist?
◦ Nem. A szervezők a Képviselettől ugyanazt a jogot kapják, mint amire a szavazó a
Képviseletet felhatalmazta, vagyis a személyi adatoknak az Aláíróíven levő eredeti írott
formájában való kezelését.
◦ A szavazást támogató számítógépes rendszer kizárólag a szavazók személyi számát
tárolja egyirányú kódolt formában, amely nem visszafejthető. A kódolt tárolás célja, a
többször leadott szavazatok kiszűrése.

•

Mi van, ha valaki többször is lead szavazatot?
◦ Mivel a személyi szám kódolt tárolásával az egyezések kiszűrhetők, ezért a többször
leadott szavazatok közül csak egy számít érvényes szavazatnak.

•

Lehet-e személyi okmányok nélkül szavazni?
◦ Nem. Csak az szavazhat, aki bemutatja a nevét, lakcímét, és a személyi számát
(lakcímkártyán van) igazoló személyi okmányait. Ezeket a szavazóbiztos még a saját
családtagjai esetén is köteles ellenőrizni.

•

Hány szavazat kell a törvénycsomag érvényességéhez?
◦ A szavazásra jogosultak számának (lásd: Kik szavazhatnak?) több mint a fele (50%+1
szavazat) kell ahhoz, hogy a törvénycsomagban levő két törvény érvényes jogszabállyá
váljon.

•

Ki és hogyan lépteti hatályba a törvénycsomagot?
◦ A szavazók az aláírásukkal egyben megbízzák a Képviseletet a törvénycsomagban levő
törvények kihirdetésével és hatályba léptetésével is.
◦ A törvényeket a Képviselet közterületen törénő felolvasással hirdeti ki, és a kihirdetéssel
egyidejűleg hatályba is lép. Ezt a helyszínen videófelvétellel dokumentálja.
◦ A Képviselet ezen felül utasítani fogja a Mgyar Közlöny szerkesztőségét a Magyar
Közlöny új, a törvényes államnak megfelelő formában történő kiadására, és a hatályba
lépett törvények megfelelő sorrendben való közzétételésre, de ez a hatályba lépésnek
nem feltétele, azt nem befolyásolja.

•

Hogyan lehet valaki szavazóbiztos?
◦ Új szavazóbiztost csak már meglévő szavazóbiztos tud felvenni (az elsőt közvetlenül a
Képviselet delegálta).
◦ Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, amely egyben adatvédelmi és titoktartási
nyilatkozat is, és azután a szavazóbiztos a számítógépes rendszerbe felveszi, ami után az
új szavazóbiztos hozzájut a Képviselet igazolásához, amely őt erre feljogosítja, és
hozzáfér minden olyan dokumentumhoz, ami a munkájához kell, illetve magához a
számítógépes rendszerhez.
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