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MK-T/1701. számú törvényjavaslat
Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmányának az alkotmányos rend helyreállításáig szükséges
átmeneti rendelkezésekről szóló törvény elfogadásához szükséges módosításáról

MI, A MAGYAR NÉP TAGJAI, az ellenünk létrehozott, magát megtévesztésül „Magyarország”-nak nevező szervezett
magánhatalmat leleplezve, az önrendelkezési jogunk hatalmával élve, a magyar nép elleni jogtiprások megszüntetése és az
általuk okozott alkotmányos válság megoldásának, valamint az abból eredő károk csökkentése céljából kinyilvánítjuk az
alábbiakat:
A Magyarország Alaptörvénye nevű jogszabály (a továbbiakban: Alaptörvény) egy közjogilag érvénytelen, joghatás kiváltására
nem alkalmas jogszabály, mert az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a
továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) a) pontja alapján, amelyre hivatkozva az Alaptörvényt az országgyűlési képviselők
elfogadták, kizárólag a Magyar Köztársaság nevű állam Alkotmányának megalkotására jogosította fel az országgyűlési
képviselőket, semmilyen más dokumentum megalkotására és elfogadására nem, külünösen arra nem, hogy egy alaptörvény
elfogadásával másik államot hozzanak létre. Az Alkotmány 2. § (2) bekezdése értelmében minden hatalom a magyar népé, így
az alkotmányozó hatalom is, figyelembe véve a 19. § (3) bekezdését és a jogalkotó szándékát egyértelműen kifejező 1989. évi
XVII. törvény 7. §-át, amely előírta az új alkotmány népszavazással történő elfogadását.
2011. április 25.-én az országgyűlési képviselők esküjüket és az Alkotmány 19. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségüket
megszegve, a magyar nép alkotmányozó jogát semmibe véve, kísérletet tettek az alkotmányos rend törvénytelen
megváltoztatására, és ezzel államcsínyt követtek el, melyben részt vettek a Kormány tagjai, akik egyben megszegték az
esküjüket és az Alkotmány 35. § (1) a) pontját, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagjai. Az alkotmányos válság
fennállásáért felelős az összes bíróság, akik az Alkotmány 50. § (1), legfőbb ügyész és az összes ügyészség, akik az Alkotmány
51. § (1) értelmében kötelesek lettek volna fellépni, de nem tették meg, valamint az összes parlamenti párt és az összes olyan
médium, amely elhallgatta az államcsíny tényét, annak ellenére, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást megkapták. Ugyanígy
felelős az összes közhatalmat gyakorló közigazgatási szerv, melyeknek kötelességük vizsgálni a joghatóságukat, így a
működésük jogalapját.
Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége következtében a Magyar Köztársaság helyett az országgyűlési képviselők által
létrehozni szándékolt, az ország földrajzi nevével azonos nevű új jogi entitás, a Magyarország nevű állam nem jött létre, így a
törvényes Magyar Állam továbbra is a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyar Állam), az érvényes és hatályos
alkotmány a Magyar Köztársaság Alkotmánya benne lévő összes az érvénytelen Alaptörvényre vonatkozó hivatkozás nélkül!
Az Alaptörvény érvénytelensége folytán 2012. január 1.-től egy szervezett magánhatalom „Magyarország” néven
törvénytelenül gyakorol közhatalmat az országban, ezért a törvénytelen közhatalom-gyakorlás keretében megvalósított
cselekmények visszamenőleg is semmisnek minősülnek, a törvénytelen közhatalom-gyakorlás következtében.
2012. január 1-től minden új jogszabály és jogszabály-módosítás, közjogilag érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas,
ezért a látszólagos hatálybalépésig visszamenőleg semmis.
2012. január 1.-től minden közjogi aktus érvénytelen, a keletkezésének időpontjáig visszamenőleges hatállyal semmis.
2012. január 1.-től minden 2011. december 31.-én létező közhatalmat gyakorló szervezet törvénytelenül működik, ezért az
általuk hozott minden határozat és végzés érvénytelen, és visszamenőleg semmis.
Minden, 2011. december 31. után létrehozott állami szervezet jogi értelemben nem létezőnek minősül, és minden jogügylet,
határozat, végzés és más jogi dokumentum érvénytelen, a velük létrehozott jogi aktusok a keletkezés pillanatáig visszamenőleg
semmisek.
A közhatalmat törvénytelenül gyakorló, magát a „Magyarország” nevű államnak nevező, és magát a törvényes Magyar
Államnak kiadó szervezett magánhatalom 2011. december 31. után megtartott minden eddigi és ez utáni választása vagy
szavazása érvénytelen, azok eredménye semmis. Megállapítjuk, hogy a Magyar Államnak jelenleg nincsen – többek között köztársasági elnöke, miniszterelnöke, kormánya, országgyűlése, alkotmánybírósága (a továbbiakban választott tisztségek),
nincsenek bíróságai, ügyészségei, polgármesterei és helyi önkormányzatai sem. A Magyar Államnak jelenleg egyetlen
hivatalos képviseleti szerve van, a Magyar Köztársaság Képviselete (a továbbiakban Képviselet).
A fentiek alapján kinyilvánítjuk, hogy a Magyar Állam a Magyar Köztársaság, melynek érvényes és hatályos jogrendje a 2011.
december 31.-én hatályos jogrend, az érvénytelen Alaptörvényre és az azáltal létrehozni kívánt jogszabályokra való
hivatkozások nélkül!
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Megállapítjuk, hogy mivel a fenti közhatalmat gyakorló választott tisztségek nincsenek betöltve, és betöltésük alkotmányos
keretek között többé már nem is lehetséges, azok hiányában minden olyan jogszabály vagy annak része, beleértve az
Alkotmányt is, amely valamely jog gyakorlását ezen tisztségek bármelyikéhez rendeli, személyi hatályvesztés következtében
hatályát vesztette, így az összes ilyen jogkör gyakorlásának joga az Alkotmány 2. § (2) értelmében visszaszáll a magyar népre.
Mivel az Alkotmány 25. § (2) bekezdése is hatályát vesztette, ezért a magyar nép rendelkezik a törvényalkotás jogával is, így
lehetőség nyílik a magyar nép számára, hogy az alkotmányos rend helyreállításáig szükséges átmeneti rendelkezésekről szóló
törvényt fogadjon el. Az ilyen közjogi helyzetre vonatkozó szabályozás nincs, ezért a nép magában a törvényben
szabályozhatja annak elfogadási módját.
Az átmeneti rendelkezésekről szóló törvény megalkotása előtt szükséges az Alkotmány módosítása. Az alkotmánymódosítás
egy önálló, különleges jogi aktus, hiszen szemben a szokásos törvényalkotással, itt nem vizsgálható az alktományellenesség,
tehát csakis a jogelveknek kell, hogy megfeleljen. Bár az országgyűlésnek az Alkotmány 24. § (3) bekezdése és a 19. § (3) b)
pontja együttesen, törvényalkotás útján, megengedi az Alkotmány módosítását, de maga az Alkotmány módosítása nincs
kizárólagosan az országgyűléshez rendelve, vagyis az Alkotmány 2. § (2) értelmében a nép ezt a jogát közvetlenül is
gyakorolhatja.
Törvénytelen minden olyan kezdeményezés, amely az érvénytelen Alaptörvény utólagos, népszavazással való elfogadtatása
érdekében történne, mivel érvénytelen jogszabályt utólag nem lehet érvényessé tenni! Semmisnek tekintünk a törvénytelenül
közhatalmat gyakorlók részéről minden olyan kezdeményezést, amely e törvény hatályba lépése előtt új alkotmány
létrehozására és elfogadására irányul, mert a népi alkotmányozás feltételei addig nem biztosítottak. Semmisnek nyilvánítunk
minden olyan törekvést, amely a népszuvrenitás közvetlen gyakorlásának mellőzésével akar bevezetni a jelenleg hatályos
alkotmányos rend helyett egy másik alkotmányos rendet.
Az alkotmányos válság végleges megoldásához, figyelembe véve, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya egyébként is
ideiglenes alkotmány, a magyar nép tevékeny alkotói közreműködéssel új alkotmányt kell, hogy elfogadjon. Az ehhez
szükséges feltételek és az átmenet biztosításához a szükséges törvény elfogadásának érdekében a Magyar Köztársaság
Alkotmányát ezzel a törvénnyel (a továbbiakban: alkotmánymódosítás) az alábbiak szerint módosítjuk:
1. § Az Alkotmány 2. § (2) bekezdésének szövegét abból a célból, hogy a magyar nép alkotmányozási joga a joghoz nem értők
számára is nyilvánvaló legyen, az alábbi szöveggel egészítjük ki. „A Magyar Köztársaság Alkotmányát kizárólag a magyar nép
módosíthatja vagy helyezheti hatályon kívül egy, a magyar nép részvételével megalkotott és a magyar nép által elfogadott új
alkotmánnyal vagy alaptörvénnyel.”.
2. § Azért, hogy a nép az új alkotmány megalkotását és elfogadását egységesen és befolyásmentesen vihesse végbe, az
Alkotmány 3. § teljes szövegét töröljük, és helyébe a következő szöveg kerül: „A Magyar Köztársaságban pártok politikai
tevékenységet nem folytathatnak.”.
3. § Mivel az Alkotmánybíróság intézményéről bebizonyosodott, hogy a kiemelten veszélyes a jogrend biztonságára nézve
azzal, hogy közreműködött az alkotmányos rend törvénytelen megváltoztatásának kísérletében, ezért az Alkotmány 32/A §
teljes szövegét hatályon kívül helyezzük, így az Alkotmánybíróság intézményét megszüntetjük. A nép által alkotott új
alkotmány rendelkezik majd az alkotmány védelmének módjáról.
4. § A legfőbb ügyész tisztségét megszüntetjük, helyette bevezetjük a népfőügyész tisztséget. Az Alkotmány szövegében
minden „legfőbb ügyész” szövegrész helyére „népfőügyész” szöveg kerül. A legfőbb ügyész jogköre ezzel megszűnik, a
továbbiakban az eddigi legfőbb ügyész összes jogkörét az új népfőügyész látja el. Minden jogszabályban, melyben a „legfőbb
ügyész” kifejezés előfordul, helyette a „népfőügyész” kifejezést kell érteni.
5. § Hatályon kívül helyezzük az Alkotmány 24. § (5) bekezdését.
6. § Hatályon kívül helyezzük az Alkotmány 79. §-át.
7. § Az Alkotmány szövegét a következő új rendelkezéssel egészítjük ki:
„80. § Amennyiben a Magyar Köztársaságban alkotmányos válság alakul ki, az alábbiak szerint kell eljárni:
(1) Ha az országgyűlés mandátuma lejárta után az új országgyűlés alkotmányos keretek között történő megválasztása
lehetetlenné válik, az ebből adódó válság elhárításának céljából a 2. § (2) értelmében az országgyűlésnek a 19. §-ban leírt
összes hatáskörét az alkotmányos rend és az állam működésének helyreállításáig, a nép közvetlenül gyakorolja.
(2) Az (1) szerinti válság esetén a törvények elfogadásának módját az elfogadás lehetőségeinek figyelembe vételének céljából
minden esetben az elfogadott törvényben kell szabályozni.
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(3) Az (1) szerinti válság következtében be nem töltött, az országgyűlés által választott tisztségek betöltéséről, különösen a
köztársasági elnök és a kormány jogkörének ellátásáról, az új tisztségviselők feladatairól a nép külön törvényben rendelkezik.”.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
E törvény elfogadásának szabályai
8. § Azokat a személyeket, akik részt vettek az alkotmányos válság létrehozásában és/vagy annak fenntartásában, eltiltjuk a
közügyekben való részvételtől. Közhatalmat nem gyakorolhatnak, közfeladatot nem láthatnak el, szavazásra nem jogosultak.
Ezeknek a személyeknek a körét e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
9. § Ezt a törvényt mi, a magyar nép, nyílt szavazással, fogadjuk el az alábbiak szerint:
(1) A szavazáson minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár részt vehet tekintet nélkül a jelenlegi lakó- vagy
tartózkodási helyére, kivéve aki 2011. december 31. után szerzett érvénytelen állampolgárságot, és aki a 2. számú melléklet a)
– g) pontokban felsorolt, a 8. § értelmében a közügyektől eltiltott személyek körébe tartoznak.
(2) A szavazásra jogosultak számának a 2012. január 1. előtti legutolsó országos szavazással, a 2010. évi országgyűlési
választásokkal, összefüggésben az Nemzeti Választási Iroda által 2010. április 15-én közzétett adatok alapján a szavazásra
jogosultak számát, amely 8.034.394 fő, fogadjuk el érvényesnek, és ezt az adatot kell figyelembe venni e törvény
érvényességének megállapításához a 9. § (1) figyelembe vételével. A pontos számot a Képviselet nyilatkozatban állapítja meg.
(3) A nyílt szavazás a törvényjavaslat teljes szövegét, és a hozzá csatolt szavazólapokat tartalmazó Aláíróívek 3 (azaz
három) eredeti példányban történő aláírásával történik. Minden példányt el kell látni sorrendben A, B, és C jelzéssel. Egy
Aláíróív aláírása úgy történik, hogy a szavazó a törvényjavaslat szövegét, az Aláíróív részét képező szavazólapon, a személyi
adatainak feltüntetése mellett, aláírásával fogadja el. A szavazólap akkor hiteles, ha az azon aláírók közül az első két érvényes
szavazatot leadó szavazó, valamint az aláírásokat gyűjtő szavazóbiztos a szavazólapot magába foglaló Aláíróív minden egyes
oldalát aláírásával hitelesítette, beleértve a korábbi szavazólapokat is.
(4) Az Aláíróívben levő szavazólapok „Szavazólap az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslathoz” felirattal
vannak ellátva. A szavazólapon minden egyes szavazónak soronként a következő adatoknak kell megadnia: A szavazó teljes
neve, lakcíme, a lakcímkártyán látható személyi azonosító száma, saját kezű aláírás a személyazonosság igazolására
felmutatott személyi okmányban vagy rajta levő aláírással azonos módon. Az aláírást helyettesítő jelsorozat, mint például
három „X”, nem minősül érvényes aláírásnak! Az adatok valódiságát a szavazó a személyi okmányainak bemutatásával
igazolja, melyet az aláírásgyűjtő személy köteles ellenőrizni. Az Aláíróívnek az üres szavazólapokat is tartalmaznia kell.
(5) Egy szavazó akkor adott le egy érvényes szavazatot, ha az Aláíróív minden példányát a 9. § (3) és 9. § (4) pontnak
megfelelően aláírta. Minden szavazó egy érvényes szavazatot adhat le. Amennyiben ugyanaz a személy több szavazatot ad le,
vagyis az aláírása egynél több Aláíróíven is szerepel, akkor a szavazatai közül egy érvényes szavazatot kell figyelembe venni.
10. § A szavazás eredményét a Választási Bizottság állapítja meg. A szavazás eredményének megállapítása úgy történik, hogy
az Aláíróíveken levő szavazatokat A, B, és C jelű példányonként külön-külön összesítik az érvénytelen szavazatok számának
levonásával. A szavazás eredményének a legkevesebb érvényes szavazatot tartalmazó példányon levő szavazatok számát kell
tekinteni. A Választási Bizottság létszámát és működési rendjét a Képviselet nyilatkozatban állapítja meg, tagjait a szavazás
szervezésében részt vevőkből önként jelentkezők közül, az ő jelenlétükben, a Képviselet sorsolással választja, majd nevezi ki,
és hozza nyilvánosságra a Képviselet honlapján, legkésőbb a szavazás érvényessé válása után 7 nappal.
11. § A szavazásnak időbeli korlátja nincs. A szavazás automatikusan érvényessé válik, amint az érvényes szavazatok száma
legalább 1 fővel meghaladja a 9. § (1) alapján meghatározott szavazásra jogosult állampolgárok számának 50%-át.
Amennyiben a törvényjavaslat egyes pontjai idő közben feleslegessé válnának, akkor azokat a törvény hatályba lépését
követően nem kell alkalmazni. Az egész törvényjavaslat okafogyottá válik akkor, ha hatályba lépése előtt a magyar nép
megalkotja és népszavazással elfogadja az új alkotmányát.
12. § Azok a személyek, akik a Képviselet igazolásával rendelkezve e törvény elfogadásához aláírást gyűjtenek,
szavazóbiztosok, akik az Alkotmány 2. § (3) bekezdés szerinti alkotmányos kötelességüket teljesítik. Ezt a tevékenységüket
közfeladatot ellátó hivatalos személyként végzik, és tevékenységükkel összefüggésben mentelmi jog illeti meg őket. Azokra a
személyekre, akik az aláírásgyűjtést akadályozzák, vagy az aláírást gyűjtő közfeladatot ellátó személy ellen bármilyen módon
fellépnek, az 14. § szerinti bűncselekményeket követik el, és az annak megfelelő büntetési tételeket kell velük szemben
alkalmazni.
A Képviselet igazolása lehet gépi úton, automatikusan előállított névre szóló okirat, amely egyedi, 10 számból álló
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azonosítóval rendelkezik. Ez az okirat akkor érvényes, ha az azonosítója a Képviselet által kiadott érvényes azonosító.
13. § A törvény elfogadásában közreműködő szavazóbiztosok, az Aláíróívek összegyűjtését végző gyűjtőpontokban, továbbá a
körzeti és országos központokban közfeladatot ellátó személyek munkájának díjazása, és költségeik megtérítése e törvény
hatályba lépése után a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet alapján történik. A szavazóbiztosoknak a rendelet szerinti HVI és
SZSZB, a gyűjtőpontoknak és a körzeti központoknak az OEVK és OEVB, az országos központoknak pedig a TVI és TVB
fogalmakat feleltetjük meg.
E törvény végrehajtása
14. § E törvény elfogadásával, valamint végrehajtásával összefüggésben:
E törvény hatályba lépése előtt:
(1) Aki az aláírásgyűjtést végző, közfeladatot ellátó hivatalos személy tevékenységét, így alkotmányos kötelességének
teljesítését akadályozza, megvalósítja az 1978. évi IV. törvény 211. § e), a 229. § (1) – (4) és a 230. § (1) szerinti tényállás
valamelyikét, vagy akár többet is.
(2) Aki az 14. § (1) szerinti cselekményt erőszak alkalmazásával, vagy azzal való fenyegetéssel követi el, azt úgy kell
tekinteni, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására közvetlenül irányuló a cselekedet, és azzal szemben az 1978.
évi IV. törvény 139. §-t kell alkalmazni.
E törvény hatályba lépése után:
(3) Aki ennek a törvénynek a rendelkezéseit megsérti egy év szabadságvesztéssel büntethető.
(4) Aki e törvény végrehajtásából eredő kötelességét elmulasztja, végrehajtását akadályozza, vagy végrehajtásának
ellenszegül háromtól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5) Aki a 14. § (4) pont szerinti cselekményt erőszak alkalmazásával követi el, azt úgy kell tekinteni, hogy az alkotmányos
rend erőszakos megváltoztatására közvetlenül irányuló a cselekedet, és azzal szemben az 1978. évi IV. törvény 139. §-t kell
alkalmazni.
(6) Ha bármely rendvédelmi szerv tagja e törvényből eredő kötelességét nem teljesíti, a 14. § (4) pont szerinti legmagasabb
büntetéssel sújtandó.
(7) Ha bármely rendvédelmi szerv tagja e törvény végrehajtását erőszakkal akadályozza, vagy a végrehajtásának ellenszegül,
a 14. § (5) pont szerinti legmagasabb büntetéssel sújtandó.
Kihirdetés és hatályba lépés
15. § Ezt a törvényt a Magyar Köztársaság Képviseletének, vagy annak jogutódjának, legalább egy tagja írja alá, a Magyar
Közlönyben közzéteszi és/vagy a Kossuth téren, ennek meghiúsulása esetén bármely közterületen felolvasással kihirdeti.
Amennyiben a Magyar Köztársaság Képviselete, vagy annak jogutódja, e törvény kihirdetésében bármely okból
akadályoztatva van, a törvény kihirdetésére bármely magyar állampolgár bármely közterületen jogosult. A közterületen történő
kihirdetést képi és/vagy hangrögzítés formájában dokumentálni kell. Minden médium köteles a Képviselet felszólítására e
törvény hatálybalépését az éppen sugárzott adásának megszakításával bejelenteni, az írott sajtó pedig köteles a soron
következő számában közzétenni. Mindazokat, beleértve a Magyar Közlöny felelős vezetőjét is, akik e törvény kihirdetését és
ezzel hatályba léptetését bármilyen módon akadályozzák az 14. § szerinti bűncselekményeket követik el, és az azoknak
megfelelő büntetési tételeket kell velük szemben alkalmazni.
16. § Ez az alkotmánymódosítás a 15. § szerinti kihirdetését követően azonnal hatályba lép, melynek végrehajtásával a
Képviseletet, valamint a rendvédelmi szerveket bízzuk meg.
17. § Ezen alkotmánymódosítás hatályba lépésével minden, a módosított Alkotmány rendelkezéseivel ellentétes jogszabályi
rendelkezés hatályát veszti.
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MK-T/1702. számú törvényjavaslat
Az alkotmányos rend helyreállításáig szükséges átmeneti rendelkezésekről

MI, A MAGYAR NÉP TAGJAI, a Magyarország Alaptörvénye nevű érvénytelen jogszabályra (a továbbiakban: Alaptörvény)
hivatkozva ellenünk létrehozott, és törvénytelenül működtetett, magát megtévesztésül „Magyarország”-nak nevező és Magyar
Államnak kiadó szervezett magánhatalmat leleplezve, az önrendelkezési jogunk hatalmával élve, a magyar nép elleni
jogtiprások megszüntetése és az általuk okozott alkotmányos válság megoldásának, valamint az abból eredő károk csökkentése
céljából az alábbiak szerint rendelkezünk.
Kinyilvánítjuk, hogy a Magyar Állam a Magyar Köztársaság, melynek érvényes és hatályos jogrendje a 2011. december 31.-én
hatályos jogrend, érvényes és hatályos alkotmánya a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény, a továbbiakban:
Alkotmány) e törvénnyel együtt elfogadott alkotmánymódosítás utáni, e törvényt megelőzően hatályba lépett rendelkezéseinek
figyelembe vételével.
Tekintettel azonban arra, hogy a Magyar Köztársaság működése eredeti formájában már nem állítható helyre, és a Magyar
Köztársaság Alkotmánya is egy ideiglenes alkotmány, a magyar nép tevékeny alkotói közreműködéssel új alkotmányt kell,
hogy alkosson és elfogadjon. Az ehhez szükséges feltételek és az átmenet biztosításához a következő törvényt alkotjuk:
A Magyar Köztársaság Képviselete
1. § Elismerjük a 2015. szeptember 1.-én a Magyar Állam képviseletére és érdekeinek védelmére alakult, e törvény 1. számú
mellékletben levő Alapító Nyilatkozattal létrehozott Magyar Köztársaság Képviselete nevű szervezetet (a továbbiakban:
Képviselet) a Magyar Állam kizárólagos és hivatalos képviseletének, és az új alkotmány hatályba lépéséig, a módosított
Alkotmány 80. § (3) alapján, megbízzuk a köztársasági elnök jogkörének gyakorlásával, így a köztársasági elnökre vonatkozó
minden jogszabályt a Magyar Köztársaság Képviseletére értelemszerűen alkalmazni kell.
2. § A Képviselet, a köztársasági elnöki jogkörét gyakorolva:
(1) Benyújtja e törvény egy példányát az eredeti aláírásokkal az ENSZ főtitkárának, majd tájékoztatja a nemzetközi
szervezeteket és a nagykövetségeken keresztül más államok kormányait a törvény hatályba lépéséről és annak
következményeiről.
(2) Kinevezi és felmenti az alkotmányozás folyamatához, és az átmenet biztosításhoz szükséges ideiglenes kormány
vezetőjét és tagjait.
(3) Kinevezi azokat a tisztségviselőket, akiknek a kinevezését valamely jogszabály a köztársasági elnök hatáskörébe utal,
vagy ez a törvény kifejezetten a Képviselet hatáskörébe utalja.
(4) Fogadja, és hitelesíti a jelenleg törvénytelenül működő közhatalmat gyakorló szervezeteknek e törvényben meghatározott
vezetői és tagjai által szóban és írásban tett esküjét.
(5) Jóváhagyja és kihirdeti az ideiglenes kormány által kivételes esetben megalkotott jogszabályokat. A Képviselet a
jóváhagyást megtagadja, ha a jogszabály alkotmányellenes, sürgőssége nem kellően indokolt, vagy a jogszabállyal az
ideiglenes kormány magának jogot alapítana.
(6) Döntéseinek és a jogkör gyakorlásának módját saját Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.
Az ideiglenes kormány
3. § A kormány jogkörének gyakorlására az új alkotmány hatályba lépéséig, a módosított Alkotmány 80. § (3) alapján
ideiglenes kormányt kell kinevezni. Az ideiglenes kormány látja el a kormány jogkörét, így a kormányra vonatkozó minden
jogszabályt az ideiglenes kormányra értelemszerűen alkalmazni kell.
4. § Az ideiglenes kormány tagjait, az alkotmányos rend helyreállításában részt vevő társadalmi szervezetek javaslata alapján
a Képviselet nevezi ki és menti fel. Az ideiglenes kormánynak nem lehet tagja akit a „Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar
Köztársaság Alkotmányának az alkotmányos rend helyreállításáig szükséges átmeneti rendelkezésekről szóló törvény
elfogadásához szükséges módosításáról” szóló törvény (a továbbiakban: az Alkotmány módosításáról szóló törvény) 8. §
alapján a közügyektől eltiltunk, ezenfelül aki e törvény hatályba lépése előtt valamely jelenlegi párt tagja, vagy bizonyítottan
ismeri a közjogi helyzetet, de tevékenységével bizonyítottan a törvénytelenül közhatalmat gyakorló „Magyarország” nevű
szervezet magánhatalom túléléséhez járult hozzá.
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5. § Az ideiglenes kormányt felhatalmazzuk arra, hogy nemzetközi szerződéseket kössön, módosítson, vagy mondjon fel, de
ezt kizárólag népszavazással elfogadva teheti meg.
6. § Az ideiglenes kormány feladatai:
(1) Az elektronikus népszavazáshoz szükséges informatikai rendszer kidolgozása és üzembe helyezése
(2) Az alkotmányozás folyamatának szervezése és támogatása:
a)

a nép részvételének biztosítása az alkotmányozás folyamatának minden fázisában;

b)

az alkotmány szövegtervezetéről folytatandó széles körű társadalmi vitája megszervezése, feltételeinek biztosítása;

c)

az új alkotmány végleges szövegének népszavazással történő elfogadásának megszervezése és lebonyolítása;

(3) Az új alkotmány elfogadásához kapcsolódó legfontosabb törvények kidolgozása és népszavazással történő elfogadásának
megszervezése.
(4) Az átmeneti időszakban az állam működési feltételeinek biztosítása.
(5) Sürgős jogszabályalkotás szükségessége esetén törvény- és kormányrendelet-alkotás, kevésbé sürgősen elvégzendő
jogalkotási feladatok esetén a törvényt elfogadó elektronikus népszavazás kiírása és lebonyolítása.
(6) Az alkotmányos válsággal, és az azok során elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban vizsgálóbizottságok felállítása
7. § Az alkotmányozásban, beleértve az elfogadásáról szóló szavazást is, minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár
részt vehet tekintet nélkül a jelenlegi lakó- vagy tartózkodási helyére, kivéve aki 2011. december 31. után szerzett érvénytelen
állampolgárságot, akit köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és aki az Alkotmány módosításáról
szóló törvény 8. § szerint el van tiltva a közügyektől.
8. § Az alkotmányozáshoz elengedhetetlenül szükséges nemzeti egység megteremtése érdekében minden párt működését
azonnali hatállyal felfüggesztjük, a bankszámláikat zároljuk.
Az állami szervek átmeneti működésének helyreállítása
9. § A 1978. évi IV. törvény (BTK) „Hűtlenség” fejezetét az alábbi paragrafussal egészítjük ki: „145/A Aki közjogi
tisztségének ellátása és/vagy közhatalom gyakorlása során az Alkotmányra tett esküjét megszegi, 8 év szabadságvesztéssel
büntetendő. Ez alól kivétel az az eset, amikor a nép új alkotmányt vagy alaptörvényt fogad el. Ebben az esetben az
Alkotmányra tett eskü a továbbiakban az új alkotmányra vagy alaptörvényre tett eskünek számít.”
10. § A Képviselet kinevezi a népfőügyészt és a Legfelsőbb Bíróság elnökét miután Képviselet előtt a 9. § jogkövetkezményei
mellett esküt tettek az Alkotmányra és a magyar népre.
11. § A magát magyar kormánynak kiadó „Magyarország Kormánya” nevű szervezetet, amely törvénytelenül gyakorol
közhatalmat, azonnali hatállyal feloszlatjuk. A népfőügyész hivatalba lépése után köteles megindítani a szervezet minden
tagjával szemben a büntetőeljárást.
12. § A magát magyar országgyűlésnek kiadó szervezetet, amely törvénytelenül gyakorol közhatalmat azonnali hatállyal
feloszlatjuk. A népfőügyész hivatalba lépése után köteles megindítani a szervezet minden tagjával szemben a büntetőeljárást.
13. § A magát magyar köztársasági elnöknek kiadó személy törvénytelenül gyakorol közhatalmat, ezért köteles a
tevékenységét azonnal megszüntetni. A népfőügyész pedig hivatalba lépése után köteles megindítani vele szemben a
büntetőeljárást.
14. § népfőügyész kinevezése után köteles büntetőeljárást indítani az alkotmányos rend érvénytelen megváltoztatását
eredményező államcsíny mindazon elkövetői, társtettesei és bűnpártolói ellen, akik 2012. január 1-től helyettes államtitkár
szintig kormánytagok, továbbá országgyűlési képviselők, vagy az Alkotmánybíróság tagjai voltak, illetve 2012. január 1. óta
köztársasági elnöki tisztséget töltöttek be, és nem tartoznak a 11. §, 12. §, és 13. § által érintett személyek közé.
15. § Az Alkotmánybíróság az érvénytelen Alaptörvény 24. cikke alapján törvénytelenül működik, ezért működését azonnali
hatállyal megszüntetjük, tagjait elbocsátjuk. A szervezet által birtokolt pénzeszközöket, ingatlant és más vagyontárgyakat a
Legfelsőbb Bíróságnak kell átadni, melynek nevében a Legfelsőbb Bíróság elnöke veszi át. Az Alkotmánybíróság minden
2011. december 31. utáni döntése közjogilag érvénytelen, ezért visszamenőleg semmis.
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16. § A Kúria az Alkotmány szerint nem létező szervezet, ezért a törvénytelenül ilyen név alatt működő szervezet
tevékenységét azonnali hatállyal megszüntetjük, és az állományát feloszlatjuk. A szervezet által birtokolt pénzeszközöket,
ingatlant és más vagyontárgyakat a Legfelsőbb Bíróságnak kell átadni, melynek nevében a Legfelsőbb Bíróság elnöke veszi át.
A Kúria minden döntése közjogilag érvénytelen, ezért alkalmazását felfüggesztjük, és a Legfelsőbb Bíróság dönt az utólagos
megerősítéséről vagy megsemmisítéséről.
17. § Az ügyészségek az érvénytelen Alaptörvény 29. cikke alapján törvénytelenül működnek, ezért a ügyészségek működését
azonnali hatállyal felfüggesztjük addig, amíg a ügyészségek tagjai a 9. § jogkövetkezményei mellett új esküt nem tesznek a
magyar népre, és az Alkotmányra. Csak az az ügyész folytathatja tevékenységét, aki az esküt a Képviselet előtt letette, és
ennek értelmében a továbbiakban a Magyar Állam jogrendjét alkalmazza, és teljesíti az eljárási kötelezettségét.
18. § A bíróságok az érvénytelen Alaptörvény 25-28. cikkei alapján törvénytelenül működnek, ezért a bíróságok működését
azonnali hatállyal felfüggesztjük addig, amíg a bíróság tagjai a 9. § jogkövetkezményei mellett új esküt nem tesznek a magyar
népre, és az Alkotmányra. Csak az a bíró folytathatja bírói tevékenységét, aki az esküt a Képviselet előtt letette, és ennek
értelmében a továbbiakban a Magyar Állam jogrendjét alkalmazza.
19. § Minden 2012. január 1. óta hozott minden bírósági ítélet, és minden hatósági határozat és végzés érvénytelen, melyeket a
rend fenntartása (a káosz elkerülése) érdekében érvényesnek nyilvánítunk azzal a megkötéssel, hogy bárki, akivel szemben az
érvénytelen jog alapján hátrányos ítéletet, határozatot, vagy végzést hoztak, az ítéletet, határozatot, vagy végzést e törvény
hatályba lépésétől számított 5 éven belül illeték és költségmentesen megtámadhatja, és kérheti új ítélet, határozat vagy végzés
meghozatalát, vagy akár az egész eljárás újbóli lefolytatását.
20. § A közjegyzők és önálló bírósági végrehajtók jogállásának szabályozása.
(1) Tekintettel arra, hogy a Magyarországon működő közjegyzők és önálló bírósági végrehajtók törvénytelenül gyakoroltak
közhatalmat 2012. január 1. óta, valamint figyelemmel arra, hogy tevékenyen hozzájárultak a magyar polgároknak a
devizahiteleken keresztül történő kifosztásához, ezért a jelen törvény kihirdetését követő napon minden, Magyarországon
működő közjegyző és önálló bírósági végrehajtó kinevezése a törvény erejénél fogva hatályát veszti, és ezek a személyek
többé nem tölthetnek be közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói tisztséget.
(2) Az új közjegyzők és önálló bírósági végrehajtók kinevezéséig a közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói feladatokat a
visszavont kinevezésű közjegyzők és önálló bírósági végrehajtók irodáiban dolgozó közjegyzőhelyettesek és a végrehajtóhelyettesek látják el. Amennyiben egy irodában több közjegyzőhelyettes és végrehajtó-helyettes is dolgozik, akkor a
közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói feladatokat és jogköröket a leghosszabb ideje az irodában dolgozó
közjegyzőhelyettes és végrehajtó-helyettes látja el és gyakorolja.
(3) Azok a közjegyzők és önálló bírósági végrehajtók, akik 2011. december 31. után törvénytelenül gyakoroltak
közhatalmat, az ezen időpont után, a végrehajtási eljárásokban való közreműködésük kapcsán, bármilyen jogcímen szerzett
bevételeiket kötelesek visszafizetni azoknak, akiktől e bevételekre szert tettek.
21. § A különböző országos médiumok (sajtó, tévé és rádiócsatornák, online médiumok) közreműködtek az alkotmányos
válság létrehozásában és fenntartásában, ezért tevékenységüket az ideiglenes kormány felügyelete alá helyezzük. Az ideiglenes
kormány közleményeit minden médium köteles változtatás nélkül a közleményhez előírt időpontokban közzé tenni. Az a
médium, amely ezt a rendelkezést megsérti, a közreműködést megtagadja, vagy más módon akadályozza, annak vezetője az
Alkotmány módosításáról szóló törvény 14. § szerinti jogkövetkezmények szerint lesz felelősségre vonva.
Azonnali igazságtétel
22. § Kijelentjük, hogy hazánkban jelenleg népirtás folyik, ezért a „Magyarország” nevű jogi entitás létrehozásában és annak
közvetlen fenntartásában bűnös személyeket, valamint a népirtást kivitelező bankok vezetőit, az abban részt vevő
közjegyzőket, bírókat, és végrehajtókat népirtással, és emberiesség elleni bűntett elkövetésével, vagy ebben társtettesként,
illetve bűnpártolóként való részvétellel gyanúsítjuk. Ezek a bűncselekmények nem évülnek el.
23. § Legfelsőbb Bíróság elnöke köteles gondoskodni egy Népbíróság felállításáról. A Népbíróságnak kizárólag olyan bíró
lehet tagja, aki nem bíráskodott devizahiteles perben, magyar állampolgár, aki nem rendelkezik kettős állampolgársággal,
írásban tett nyilatkozatban kizárólag magyar nemzetiségűnek vallja magát, továbbá hűségesküt tett a Képviselet előtt a magyar
népre és az Alkotmányra. A Népbíróság kiegészül az alkotmányos rend helyreállításában részt vevő, valamint a devizahitel
károsultjainak társadalmi csoportjaiból delegált tagokkal, akiknek a teljes eljárás során vétójoguk van, ha az eljárás során
részrehajlást, a tények, vagy bizonyítékok figyelmen kívül hagyását, vagy törvénytelenséget tapasztalnak. Ez a bíróság fog
dönteni a 11. §, 12. §, 13. §, és a 22. §-ban meghatározott bűncselekmények körében. A Népbíróság felállításával és
működésével kapcsolatos részletes szabályozás az ideiglenes kormány feladata.
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24. § A létre sem jött banki szerződések és velük alapított semmis jogok törlése érdekében:
(1) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi intézmények csalással vették rá minden ügyfelüket arra, hogy hitelekre és kölcsönökre
vonatkozó szerződéseket, valamint lízingszerződéseket kössenek velük, mert nem nyújtottak tájékoztatást arról, hogy mi
értendő a pénz fogalmán, az hogyan keletkezik, és hogy a kamatos hitelpénzrendszer egy matematikai képtelenségre épülő,
fenntarthatatlan piramisjáték, aminek következtében a felvett hitelek és kölcsönök kamattal és egyéb járulékokkal együtt
történő visszafizetése a szerződések összességét tekintve lehetetlen szolgáltatásra irányul, ezért a kétszintű bankrendszer
magyarországi bevezetése, azaz 1987. január 1. óta egyetlen, a Magyarországon működő pénzügyi intézmények és ügyfeleik
által aláírt, akár forint, akár deviza alapú hitelekre és kölcsönökre vonatkozó szerződés, valamint lízingszerződés sem jött létre
érvényesen.
(2) Mivel létre nem jött szerződést szerződést biztosító mellékkötelezettséggel érvényesen biztosítani sem lehet, és így az (1)
bekezdésében említett szerződésekhez kapcsolódó biztosítéki szerződések sem jöttek létre, ezért az (1) bekezdésében említett
szerződésekhez kapcsolódó biztosítéki szerződésekkel alapított, közhiteles nyilvántartásokba bejegyzett minden jog az e
törvény kihirdetését követő naptól fogva nemlétező bejegyzésnek minősül, és az e törvény kihirdetésének napjától számított 1
éven belül, hivatalból törlendő.
25. § Az érvénytelen hitel- és kölcsönszerződések által okozott kár megtérítése érdekében:
(1) Tekintettel arra, hogy a hitelintézetek a fenti szerződések alapján ügyfeleiknek folyósított összegeket nem a Magyar
Állam által – akár papír- vagy fémpénz, akár elektronikus jel formájában – kibocsátott, általuk is ellenérték fejében
megszerzett pénzből teljesítették, hanem, a magyar állampolgárok tudta és beleegyezése nélkül egy magánpénzrendszert
működtetve az országban, azokat a pénznek nevezett elektronikus jeleket saját maguk állították elő, vagyis ügyfeleiktől anélkül
követelték az ellenszolgáltatást, hogy a saját vagyonukból korábban bármit is szolgáltattak volna, valamint figyelemmel arra,
hogy a felvett hitelek és kölcsönök kamattal és egyéb járulékokkal együtt történő visszafizetése a szerződések összességét
tekintve lehetetlen szolgáltatásra irányul, ezért a pénzügyi intézmények a 24. §-ban említett, érvénytelen szerződések alapján a
továbbiakban nem követelhetnek teljesítést ügyfeleiktől. Azokban az esetekben, amikor a pénzügyi intézmények ügyfelei által
teljesített ellenszolgáltatás összege meghaladta a hitel vagy a kölcsön összegét, a pénzügyi intézmények kötelesek visszafizetni
ügyfeleik részére az eredeti hitel vagy kölcsön összege és az ügyfél által teljesített ellenszolgáltatás összege közti különbözetet,
késedelmi kamat nélkül.
(2) A visszafizetés függvényében megújuló hitelkeretek esetében a visszafizetendő összeg az ügyfél által a hitelkeretből
utoljára lehívott összeg után az ügyfél által bármilyen járulék jogcímén teljesített fizetés összege.
(3) Az érvénytelen hitel- és kölcsönszerződések alapján az ügyfelek által a hitel vagy kölcsön tőkeösszegét meghaladóan
teljesített fizetések visszafizetését a pénzügyi intézmények fogyasztónak minősülő ügyfelei a jelen törvény kihirdetésének
napját követő naptól számított 1 éven belül követelhetik a pénzügyi intézményektől. A pénzügyi intézmények a fogyasztói
igény átvételét követő 15 napon belül kötelesek tájékoztatást adni a fogyasztónak a visszajáró összegről, és amennyiben a
fogyasztó nem vitatja az összeg helyességét, úgy kötelesek az igénybejelentést követő 30 napon belül kiutalni a fogyasztó
részére a neki járó összeget. A fogyasztónak nem minősülő ügyfelek a jelen törvény kihirdetésének napját követő 1 év elteltét
követő naptól követelhetik a pénzügyi intézményektől a hitel vagy kölcsön tőkeösszegét meghaladóan teljesített fizetéseik
visszafizetését.
(4) E törvény alkalmazásában a pénzügyi intézmények által a saját alkalmazottaiknak nyújtott munkáltatói hitelek és
kölcsönök fogyasztónak nyújtott hiteleknek és kölcsönöknek minősülnek.
(5) Amennyiben a pénzügyi intézmények vagyona nem elég a visszafizetések teljesítéséhez, valamint az ennek a munkának
az elvégzéséhez szükséges nagyobb alkalmazotti kör foglalkoztatásához és a szükséges infrastruktúra biztosításához, úgy a
Magyar Állam megvásárolja ezeket a pénzügyi intézményeket, és a további visszafizetések lebonyolításához a Magyar Állam
pénzkibocsátás útján biztosítja a pénzügyi fedezetet.
26. § A végrehajtási eljárások megszüntetése érdekében:
(1) Figyelemmel arra, hogy a Magyarországon működtetett pénzrendszer egy matematikai képtelenségre épülő,
fenntarthatatlan piramisjáték, és, hogy azoknak a kamatoknak és egyéb járulékoknak, valamint a végrehajtási költségeknek az
összege, amelyeket a kötelezettektől a jogosultak és a végrehajtók követelnek, összességében nem is létezik a magyar
pénzrendszerben, ezért a jelen törvény kihirdetését követő napon minden olyan, Magyarországon folyamatban lévő
végrehajtási eljárás a törvény erejénél fogva megszűnik, amelynek esetében a fizetési kötelezettség pénzügyi intézménnyel
kötött hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésből ered, valamint megszűnnek azok a végrehajtási eljárások is, amelyek esetében a
végrehajtást kérő valamely állami vagy önkormányzati szerv.
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(2) A jelen törvény kihirdetését követő naptól kezdve a pénzrendszer ésszerű és etikus újraszabályozását tartalmazó
jogszabályok kihirdetéséig nem indítható és nem folytatható végrehajtási eljárás, kivéve az alábbiakban felsorolt személyekkel
szembeni végrehajtási eljárásokat:
a) azokkal a személyekkel szembeni végrehajtási eljárások, akik bármikor valamely, Magyarországon működő pénzügyi
intézmény vagy pénzügyi felügyeleti szerv vezető tisztségviselői voltak vagy egy ilyen intézmény alkalmazásában álltak;
b) azokkal a személyekkel szembeni végrehajtási eljárások, akik 2011. december 31. után törvénytelenül gyakoroltak
közhatalmat;
c) azokkal a személyekkel szembenbeni végrehajtási eljárások, akikkel szemben a bíróság jogerős ítéletben
vagyonelkobzást redelt el;
27. § A kamat megszüntetése érdekében:
(1) A jelen törvény kihirdetését követő naptól kezdve a pénzrendszer ésszerű és etikus újraszabályozását tartalmazó
jogszabályok kihirdetéséig egyetlen olyan szerződésben sem köthető ki kamat vagy késedelmi kamat, amely szerződésre a
magyar jog az irányadó.
(2) A jelen törvény kihirdetését követő naptól kezdve a magyar pénzrendszer ésszerű és etikus újraszabályozását tartalmazó
jogszabályok kihirdetéséig egyetlen olyan, a jelen törvény kihirdetését megelőzően megkötött szerződés alapján sem szedhető
kamat vagy késedelmi kamat, amely szerződésre a magyar jog az irányadó.
28. § A pénzügyi intézményekkel kötött hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségek érvényesítése
érdekében indult, valamint az állami vagy önkormányzati szervek által kezdeményezett végrehajtási eljárások során
végrehajtás alá vont, értékesített vagyontárgyak értékét a végrehajtást kérők kötelesek az e törvény hatályba lépésétől számított
30 napon belül megfizetni a kötelezettek részére. A kötelezettek emellett kártérítésre és sérelemdíjra is jogosultak.
29. § Azok a személyek, akik a Magyar Köztársaság érvényes és hatályos joga alapján nyugdíjba mehettek volna, de ezt az
érvénytelen jogra hivatkozva megtagadták tőlük, azonnali hatállyal nyugdíjba vonulhatnak, és az így elvont nyugdíjat az
érvényes jog szerinti nyugdíjba vonulás időpontjáig visszamenőleg megkapják. Amennyiben az érintett személy e törvény
hatályba lépésekor már nem él, a házastársa vagy bejelentett élettársa jogosult erre az összegre.
30. § Azok a személyek, akiknek az érvényes és hatályos jog szerint bármilyen segély vagy támogatás jár, de az érvénytelen
jogra hivatkozva ezt nem kapták meg, ez az összeg a jogszabály alapján továbbra is jár, és a törvénytelenül ki nem fizetett
összeget visszamenőleges hatállyal megkapják. Amennyiben az érintett személy e törvény hatályba lépésekor már nem él, a
házastársa vagy bejelentett élettársa jogosult erre az összegre.
31. § A 2011. december 31. utáni érvénytelen jogszabályok által az állampolgároknak okozott egyéb károkat, a kárt okozó
hivatal vagy intézmény köteles kivizsgálni, és a lehetőségek figyelembe vételével kártérítést vagy kárpótlást nyújtani azoknak,
akik erre az igényüket benyújtják. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az ideiglenes kormány kormányrendeletben
határozza meg.
32. § A kisvállalkozások, mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók és magánszemélyek által 2012 .január 1.-től e törvény
hatályba lépésig terjedő törvénytelen közhatalomgyakorlás időszaka alatt felhalmozott, 5 millió forintot nem meghaladó
adótartozását, valamint az ezzel összefüggésben kiszabott összes bírságot azonnali hatállyal eltöröljük.
33. § Elrendeljük minden 2011. december 31. utáni olyan bejegyzés törlését az ingatlan nyilvántartásban, amely olyan
ingatlanra van bejegyezve, amely 2011. december 31.-én a magyar állam tulajdonában volt, beleértve az önkormányzati
tulajdont is. A földhivatalok ezt a rendelkezést e törvény hatályba lépésének napjától számított 60 napon belül kötelesek
végrehajtani!
34. § Az ideiglenes kormány, az állami ingatlaneladások kivizsgálására, a kinevezésétől számított 60 napon belül Állami
Ingatlanbizottságot köteles felállítani. Az Állami Ingatlanbizottság megvizsgálja az ingatlaneladások érvénytelen szerződéseit,
és az elkövetők és feltételezett orgazdák felelősségre vonása érdekében javaslatot tesznek a népfőügyésznek a büntető eljárás
megindítására.
35. § Elrendeljük, minden 2012. január 1.-től keletkezett magántulajdon - legyen az ingatlan, készpénz, bankszámlán levő
pénz, értékpapír, nemesfém, műtárgy, vagy más ingóság, szellemi tulajdon, vagyoni értékű jog (például gazdasági társaságban
üzletrész, koncessziós jog, stb), és bármely más itt fel nem sorolt tulajdon - kártérítés nélküli állami tulajdonba vételét,
amelynek megszerzéséhez bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetve közpénzt használtak fel. A felelősökkel szemben
bűnügyi eljárást kell indítani. Amennyiben az ily módon állami tulajdonba vett jószág valamely jóhiszemű vevő birtokában
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volt, akkor meg kell vizsgálni a méltányos kárrendezés lehetőségét!
36. § 2012. január 1-től minden titkosítás közjogilag érvénytelen, ezért visszamenőleg semmis. Az ideiglenes kormány
kinevezését követő 30 napon belül köteles bizottságot felállítani a titkosított dokumentumok felbontására, és a benne található
bűncselekmények feltárására. A bizottság a népfőügyésznek tesz javaslatot a feltárt bűncselekményekkel kapcsolatos
büntetőeljárások megindítására. A 2012. január 1. előtti titkosítások feloldásáról ügydöntő népszavazást kell kiírni.
37. § Az ideiglenes kormány köteles felállítani egy vizsgálóbizottságot (a továbbiakban Korrupciós Ügyeket Vizsgáló
Bizottság), amely az összes privatizációs, korrupciós, és a politikusok által elkövetett minden ügyet időben visszafelé haladva
feltár, és javaslatot tesz a népfőügyésznek az érintett személyek ellen büntetőeljárás megindítására. A Korrupciós Ügyeket
Vizsgáló Bizottság a feladatát folyamatosan végzi. Ugyanez a bizottság fogja átvilágíttatni az összes önkormányzatot, a kezelt
közpénz nagyságának csökkenő sorrendjében.
Az államhatalom átmeneti működésének biztosítása
38. § Kinyilvánítjuk, hogy a Magyar Állam, a Magyar Köztársaság, összes államadósságát a nemzetközi pénztőke tudtával és
beleegyezésével átvállalta a magát „Magyarország”-nak nevező és a magyar államnak kiadó, államnak nem minősülő
szervezett magánhatalom. Ennek következtében a Magyar Állam államadóssága megszűnt. A Magyar Állam felmond minden
olyan nemzetközi szerződést, amely akadályozza vagy korlátozza a Magyar Államot az önálló pénz- és gazdaságpolitika
meghatározásában, a pénzkibocsátás jogának gyakorlásában.
39. § A Magyar Nemzeti Bank működésének szabályozása.
(1) A Magyar Nemzeti Bank az érvénytelen Alaptörvény 41. cikke alapján törvénytelenül működik, ezért a működését
azonnali hatállyal felfüggesztjük, a számláit zároljuk. Vezetőinek kinevezése érvénytelen, ezért a vezetőségét (elnök alelnökök,
igazgatóságának tagjai), továbbá az ugyancsak érvénytelen jog alapján működő szerveit, mint a Monetáris Tanács és Pénzügyi
Stabilitási Tanács feloszlatjuk, tagjait azonnali hatállyal menesztjük. A Magyar Nemzeti Bank új vezetőit átmeneti időre a
Képviselet nevezi ki.
(2) A Magyar Nemzeti Bank által 2011. december 31. után hozott minden rendelet és határozat érvénytelen, visszamenőleg
semmis. Ugyanez érvényes a Magyar Nemzeti Bank által kötött szerződésekre is. Ezeket a rendeleteket, határozatokat és
szerződéseket a Magyar Nemzeti Bank új vezetője felülvizsgálja, és olyan új rendeleteket, határozatokat hoz és új
szerződéseket köt, amelyek nem ellenkeznek a hatályos jogszabályokkal és a magyar nemzet érdekeivel.
(3) A Magyar Nemzeti Bank függetlensége megszűnik, az ideiglenes kormány felügyelete alá rendeljük. A Magyar Állam a
pénzkibocsátás kizárólagos jogát a Magyar Nemzeti Bankon keresztül gyakorolja. A Magyar Nemzeti Bank köteles kibocsátani
az ország működéséhez szükséges, az ideiglenes kormány által meghatározott forint összeget.
40. § A bankok, a Magyar Nemzeti Bank kivételével, e törvény hatályba lépésétől a továbbiakban nem nyújthatnak több hitelt,
mint a tőkéjük és az általuk kezelt betétek összege. A hitelek utáni törlesztő részletekben kamatot és a hitelösszegtől függő
vagy bármilyen más változó költséget nem, kizárólag a bankszámla kezelésével és a hitel nyújtásával kapcsolatos, és ésszerű
mértékű állandó költségeiket érvényesíthetik.
41. § 2011. december 31. után érvénytelenül bővített jogköröket törvénytelenül alkalmazó, és a törvénytelen közhatalmat
gyakorló szervezetet védő Terrorelhárítási Központ (TEK) szervezetét azonnali hatállyal megszüntetjük, és az állományát
Magyar Rendőrséghez helyezzük át, akik többé karhatalmi tevékenységet a Magyar Rendőrségen belül sem folytathatnak. Az
áthelyezett állomány minden tagja a rendfokozatát elveszíti. A szervezet a pénzeszközeit, ingatlanjait, vagyontárgyait és teljes
felszerelését a Készenléti Rendőrségnek adja át.
42. § A Nemzetvédelmi Szolgálatot (NVSZ) azonnali hatállyal megszüntetjük, és az állományát feloszlatjuk. A szervezet a
pénzeszközeit, ingatlanjait, vagyontárgyait és teljes felszerelését a Magyar Rendőrségnek adja át.
43. § A Magyar Rendőrség, beleértve a Készenléti Rendőrséget is, az érvénytelen Alaptörvény 46. cikke alapján
törvénytelenül működik, ezért azonnali hatállyal az ideiglenes kormány felügyelete alá helyezzük, így az Alkotmány és a
hatályos jogszabályok szigorú betartása mellett utasításokat és feladatokat adhat. Abban az időszakban, amikor az ideiglenes
kormány még nem működik, ezt a jogkört átmenetileg a Képviselet gyakorolja. Az ideiglenes kormány hivatalba lépését
követően az országos és budapesti főkapitány, továbbá összes kerületi, megyei és városi kapitány a Képviselet előtt hűségesküt
tesz a magyar népre, és az Alkotmányra. Azokat akik a hűségesküt nem teszik le, beosztásából azonnali hatállyal felmentjük, és
helyére az az utána következő rangidős tiszt kerül, aki a hűségesküt hajlandó letenni.
44. § A Magyar Magyar Honvédség az érvénytelen Alaptörvény 45. cikke alapján törvénytelenül működik, ezért minden
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tábornok, és minden vezérkari főtiszt és tiszt jogkörét azonnali hatállyal felfüggesztjük, és csak azután gyakorolhatja tovább a
jogkörét, miután a Képviselet előtt hűségesküt tett a magyar népre, és az Alkotmányra. Azokat akik a hűségesküt nem teszik le,
beosztásából azonnali hatállyal felmentjük, és helyére az az utána következő rangidős tiszt kerül, aki a hűségesküt hajlandó
letenni.
45. § A Nemzetbiztonsági szolgálatok az érvénytelen Alaptörvény 45. cikke alapján törvénytelenül működnek, ezért annak
vezetőjét azonnali hatállyal felfüggesztjük amíg a Képviselet előtt a magyar népre hűségesküt és az Alkotmányra esküt nem
tesz. Ellenkező esetben az az utána következő rangidős személy töltheti be aki a hűségesküt hajlandó letenni.
46. § A Magyar Rendőrség, a Magyar Honvédség és a Készenléti Rendőrség állománya kivételével azonnali hatállyal betiltjuk
a lőfegyverek birtoklását, különösen a vagyonvédelmi, vagy más cégek alkalmazásában levő vagyonőrökre vonatkozóan.
Kivételt képeznek ez alól a vadászfegyverek, és a sportfegyverek. Az országos rendőrfőkapitány köteles intézkedni az érintett
lőfegyverek begyűjtéséről, melyeket a Magyar Rendőrség vesz használatba. Magántulajdonban levő lőfegyverek esetén a
tulajdonosokat kártérítés illeti meg, amelynek mértéke a lőfegyver tényleges értéke. Minden olyan kiemelt védettségű
objektumot őrzését, melyet magáncégek őriznek, a Magyar Honvédség veszi át.
47. § A NAV és a Katasztrófa Védelem fegyveres testületeit azonnali hatállyal megszüntetjük, állományát a Magyar
Rendőrség kötelékébe helyezzük át. A szervezet a pénzeszközeit, ingatlanjait, vagyontárgyait és teljes felszerelését a Magyar
Rendőrségnek adja át.
48. § A NAV és az Államkincstár összes igazgatói vagy annál magasabb szintű vezetőjét beosztásából azonnali hatállyal
felmentjük. A legfelsőbb vezetői szintre a Képviselet nevez ki kormánybiztost, aki a korábbi vezető minden jogkörét
gyakorolja. Az ideiglenes kormány a létrejötte után ezeket a vezetőket megerősíti vagy új vezetőket nevez ki.
49. § Az Állami Számvevőszék az érvénytelen Alaptörvény 43. cikke alapján törvénytelenül működik, ezért a működését
azonnali hatállyal felfüggesztjük. Az Állami Számvevőszék azon tagjai tölthetik be tovább a tisztségüket, akik a Képviselet
előtt a magyar népre és az Alkotmányra esküt tesznek.
50. § Az Alapvető jogok biztosa az Alkotmány szerint nem létező tisztség, ezért azonnali hatállyal megszüntetjük.
51. § A Költségvetési tanács az Alkotmány szerint nem létező szervezet, ezért azonnali hatállyal megszüntetjük, állományát
feloszlatjuk. Pénzeszközeit, ingatlan és más vagyontárgyait az Állami Számvevőszéknek adja át.
52. § A helyi önkormányzatok jelenleg érvénytelen mandátum alapján joghatóság nélkül működnek, a polgármesterek és a
képviselő testületek nem rendelkeznek érvényes mandátummal, ezért a működésüket azonnali hatállyal felfüggesztjük, és
testületeiket feloszlatjuk, beleértve a főpolgármestert, polgármestereket, és azok helyetteseit. Az ideiglenes kormány
kormánybiztost nevez ki a helyi önkormányzatokhoz, aki a legszükségesebb és halasztást nem tűrő ügyekben határozatot
hozhat, és szerződést köthet.
53. § Minden közellátást végző, különösen a víz, gáz, villamos energia, közlekedés, szállítás, élelmiszer és gyógyszer ellátását
végző szolgáltató szervezet vagy gazdasági társaság, valamint minden, a Magyar Állam területén működő bank és más
pénzintézet (a továbbiakban közszolgáltató) köteles a tevékenységét tovább folytatni, és a szolgáltatás színvonalát a korábbi
szinten fenntartani. Tilos továbbá bármely áru vagy szolgáltatás árának az emelése. Azt a közszolgáltatót, amely ezt nem hajtja
végre, vagy megtagadja, az ideiglenes kormány köteles azonnal vizsgálat alá vonni, annak eredményétől függően a
közszolgáltatót a Magyar állam tulajdonába venni, és vezetője ellen az Alkotmány módosításáról szóló törvény 14. § szerinti
büntető eljárást kezdeményezni.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
54. § Az érvénytelen jogügyletekkel kapcsolatos rendelkezések.
(1) Minden 2011. december 31. után kötött nemzetközi szerződés érvénytelen, visszamenő hatállyal semmis. Az ideiglenes
kormány és a Képviselet közös közleményben tájékoztatja az érintetteket, hogy a magyar állam ezeket a szerződéseket
figyelmen kívül hagyja, és a belőlük eredő károkért felelősséget nem vállal. Ha valamely érvénytelen szerződés részben vagy
egészben teljesült, az ideiglenes kormány felülvizsgálja, és dönt a további eljárásról.
(2) Azokat, a magyar joghatóság alá tartozó jogalanyokkal kötött szerződéseket, amelyeket a „Magyarország” nevű
szervezet vagy 2011. december 31. után a saját, a Magyar Állam, vagy annak valamely szervezete nevében kötöttek, beleértve
az önkormányzatok nevében kötött szerződéseket is, az ideiglenes kormány felülvizsgálja. Minden olyat, amely a Magyar
Állam, a magyar nemzet érdekeivel nem ellentétes, nem korrupció vagy más bűncselekmény tárgya, nem irányul a magyar
állam pénzeszközeinek vagy vagyonának megszerzésére, vagy abból való haszonszerzésre, az ideiglenes kormány utólag
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elismeri, a végrehajtását nem akadályozza, de az ezekből eredő károk megtérítését peres úton köteles követelni.
(3) Minden olyan jogügyletet, amely magánszemélyek között történt, és nem hivatkozik érvénytelen jogszabályra, nem
eszköze vagy tárgya valamely bűncselekménynek, továbbá nem vonatkozik olyan pénzeszközre, ingatlanra vagy más
vagyontárgyra, illetve ezekből eredeztethető vagyoni előnyre, amely a 54. § (2) alapján nem fogadunk el érvényesnek és nem
származik bűncselekményből, érvényesnek fogadjuk el. Különösen ilyenek a házasságkötések, házasságok felbontása,
magántulajdon adás-vétele, öröklés, ajándékozás, haszonélvezet.
(4) Minden olyan szervezet, amelyet 2011. december 31. után jegyeztek be jelenleg törvénytelenül működik. Elfogadjuk
minden olyan szervezet bejegyzését érvényesnek, amelynek tagjai között nincs állami szervezet, nincs olyan személy, akit az
az Alkotmány módosításáról szóló törvény 8. § értelmében eltiltottuk a közügyek gyakorlásától, aki 2011. december 31. után
törvénytelenül töltött be közjogi tisztséget, továbbá olyan személy, aki valamely párt tagja, vagy akár közvetett módon ezek
tulajdonában levő más szervezet, és egyetlen tagja sem offshore szervezet vagy akár közvetetten offshore szervezet
tulajdonában levő szervezet. Egyesületek és alapítványok esetén nem fogadjuk el a bejegyzést érvényesnek akkor se, ha
tevékenysége közvetlenül vagy közvetve politikai befolyás gyakorlására irányul, vagy ilyen jellegű más szervezetet támogat.
Ezen feltételek megsértése esetén a társaság bejegyzését visszamenőleges hatállyal semmisnek tekintjük, és a nyilvántartásból
a nyilvántartás kezelője köteles törölni. A feltételek teljesülését, az ideiglenes kormány által felállított jogi bizottság fogja
megvizsgálni, és dönteni arról, hogy a bejegyzés érvényesnek elfogadható-e.
(5) Aki 2011. december 31. után állampolgárságot kapott az érvényesen nem szerzett állampolgárságot, mivel az az állam,
melynek polgáraként bejegyezték, nem létezik. Ezek a személyek a Magyar Államban állampolgárságot nem szereztek. Az
ideiglenes kormány felülvizsgálja az állampolgársági kérelmeket, és javaslatot tesz a Képviseletnek, hogy melyik személy
kapjon magyar állampolgárságot. A Képviselet nem adhat magyar állampolgárságot olyan személynek, aki letelepedési
kötvényt vásárolt, vagy nem Európa földrajzi területén levő állam állampolgára, kivétel a honosított sportolókat, és azokat,
akik magyar állampolgárral házasságot kötöttek.
(6) Az átmeneti időszakban - az új alkotmány hatályba lépéséig - minden „Magyar Köztársaság” feliratú személyi okmányt,
amely e törvény hatályba lépése után jár le, vagy korábban járt le, de nem bocsátottak ki helyette másikat, a lejárat időpontjától
függetlenül érvényesnek nyilvánítjuk, azt mindenki köteles elfogadni. A „Magyarország” felirattal ellátott okmányok
érvénytelenek ugyan, de az átmeneti időszakban mindenkinek el kell fogadni. A gépjármű vezetői engedélyek, az egészségügyi
alkalmasság lejárta után, a gépjármű vezetésére csak érvényes orvosi igazolással együtt fogadható el érvényesnek.
(7) Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét azonnali hatállyal megszüntetjük. Hatályát veszíti ezzel minden olyan
jogszabály vagy annak egy része, amely erre vonatkozik. Ugyancsak hatályát veszti minden szerződésnek azon pontja vagy
pontjai, amelyben az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét kikötötték. E törvény hatályba lépése után kötött
szerződésekben tilos, és egyben semmis az egyoldalú szerződésmódosítás bármilyen formában való kikötése akkor is, ha a
másik szerződő fél vagy felek ezt jóváhagyólag aláírták.
(8) E törvény hatálybalépése, és az új alkotmány elfogadása között, mivel a hatóságok és más intézmények
formanyomtatványai, eljárási rendje, továbbá a számítógépes rendszerek az érvénytelen jogrendhez igazodtak, jogellenes
állapotot eredményezhetnek az érvényes jogrendhez való visszatérésig. Az ideiglenes kormány feladata, hogy az ilyen
állapotokat rendelet útján a lehető legrövidebb idő alatt megszüntesse.
E törvény elfogadása
55. § Ezt a törvényt az Alkotmány módosításáról szóló törvény 8. §- 13. §-kal megegyező módon fogadjuk el.
Kihirdetése és hatályba lépés
56. § Ezt a törvényt az Alkotmány módosításáról szóló törvény 15. §-val megegyező módon, az Alkotmány módosításáról
szóló törvény, ezzel a módosított Alkotmány hatályba lépését követően hirdetjük ki, és a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel
egyidőben, e törvény rendelkezéseivel ellentétes minden jogszabályi rendelkezés hatályát veszti. E törvény végrehajtásával a
Képviseletet és a rendvédelmi szerveket bízzuk meg.
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1. számú melléklet az az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslathoz
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2. számú melléklet az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslathoz

Az a közügyektől eltiltott személyek köre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

aki 1990. január 1. óta valamely kormány tagja volt;
aki 2010-2014 parlamenti ciklusban országgyűlési képviselő volt;
aki 2010. óta köztársasági elnök tisztséget töltött be, vagy törvénytelenül bitorolt;
aki 2010. óta alkotmánybírói tisztséget töltött be, vagy törvénytelenül bitorolt kivéve Vörös Imre, és Bragyova
András alkotmánybírókat, akik figyelmeztették a közvéleményt az államcsínyről;
aki 2010. óta az országgyűlés elnöke tisztséget töltött be, vagy törvénytelenül bitorolt;
aki 2014. április 6. óta törvénytelenül töltött be kormányzati, országgyűlési képviselői, EP képviselői tisztséget;
aki a 2014. évi érvénytelen választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeként szerzett érvénytelen mandátum alapján
törvénytelenül gyakorolt főpolgármesteri, polgármesteri, megyei és helyi képviselői tisztséget;
aki 2010 óta valamelyik kormánypárt tagja volt, vagy jelenleg a tagja;
aki 2010. óta valamely parlamenti párt vezetőségi tagja volt, vagy jelenleg a vezetőségi tagja;
aki 2012. január 1. óta valamely törvénytelenül működő hivatal vezetője volt vagy jelenleg a vezetője, az
igazgatói szintig bezárólag;
minden alkotmányjogász, aki nem tudja igazolni a fellépését a törvénytelen rendszer ellen;
aki 2012. január 1. óta valamely jogvédő szervezet vezetője volt, vagy jelenleg a vezetője;
minden állami vállalat vezetői az igazgatói szintekig, aki 2012. január 1.-től e törvény hatálybalépéséig terjedő
időszakban betöltötte vagy betölti ezen tisztségeket;
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Szavazólap az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslathoz
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslattal egyetértek, annak szövegét elfogadom.
Aláírásommal egyben megbízom a Magyar Köztársaság Képviseletét, hogy e két törvényt a nevemben aláírja, kihirdesse és hatályba
léptesse, egyben hozzájárulok, hogy az itt megadott adataimat ebben az írott formában kezelje. 1. és 2. szavazóként egyben tanúsítom,
hogy aláírásommal hitelesítettem az Aláíróív minden oldalát. 3. - 50. szavazóként egyben tanúsítom, hogy az aláírásom időpontjában az
Aláíróív minden oldala e Szavazólap 1. és 2. számú szavazójának aláírásával hitelesítve volt.
Sz Teljes név

Lakcím (irsz település, közterület szám)

Személyi szám
(x-ééhhnn-ssss)

Aláírás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Szavazólap az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslathoz
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy az MK-T/1701. és az MK-T/1702. számú törvényjavaslattal egyetértek, annak szövegét elfogadom.
Aláírásommal egyben megbízom a Magyar Köztársaság Képviseletét, hogy e két törvényt a nevemben aláírja, kihirdesse és hatályba
léptesse, egyben hozzájárulok, hogy az itt megadott adataimat ebben az írott formában kezelje. 1. és 2. szavazóként egyben tanúsítom,
hogy aláírásommal hitelesítettem az Aláíróív minden oldalát. 3. - 50. szavazóként egyben tanúsítom, hogy az aláírásom időpontjában az
Aláíróív minden oldala e Szavazólap 1. és 2. számú szavazójának aláírásával hitelesítve volt.
Sz Teljes név

Lakcím (irsz település, közterület szám)

Személyi szám
(x-ééhhnn-ssss)

Aláírás

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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