
Magyarország Alaptörvénye (2011) 
közjogi érvénytelenségének következményei

A „Magyarország” nevű állam jogilag nem is létezik, tehát nem is tud jogfolytonos lenni semmivel 
sem.
A „Magyarország” nevű állam nem a magyar állam, sőt, jogilag nem is állam.

Mivel az ideiglenes alkotmány hatályon kívül helyezésének feltételei nem teljesültek a mai napig, 
emiatt a hatályos alkotmány továbbra is az 1949. XX, amit a 89-es rendszerváltás során 
módosítottak.

A következmények listája még feltárás alatt van, valamint a lista a teljesség igénye nélkül készült:

2012. január 1. óta 

1. az országgyűlés az alaptörvény 1. cikk (2) alapján „működik”
2. A köztársasági elnök a 9. cikk (3) alapján „jogosult” végezni feladatkörét
3. A „Kormány” a 15. cikk alapján „működik”
4. Az „Alkotmánybíróság” a 24. cikk (2) alapján „működik” és csak az alaptörvény-

ellenességet vizsgálja
5. A bíróság az alaptörvény 25. cikk (2) alapján „jogosult” dönteni.
6. Az ügyészség a 29. cikk (2) alapján „jogosult” képviselni a közvádat.
7. A helyi önkormányzatok a 32. cikk (1) alapján „működnek”.
8. A Honvédséget a 45. cikk (2) -ben felsorolt (nem létező) szervek és személyek jogosultak 

irányítani
9. A rendőrséget és nemzetbiztonsági szolgálatot a 46. cikk alapján a „kormány” irányítja

Ezek a hivatalok 2012. január 1 óta törvénytelenül működnek, érvényes törvényi 
felhatalmazás nélkül.

1. nincs Országgyűlés
2. nincs Kormány
3. nincsenek közjogi méltóságok, minden kinevezés érvénytelen
4. nincsenek önkormányzatok sem,
5. minden, 2011. december 31. után elfogadott jogszabály és jogszabály-módosítás 

érvénytelen,
6. minden, 2011. december 31. utáni, állami nyilvántartásba vételhez kötött jogi aktus 

érvénytelen (pl. cégalapítások, társadalmi szervezetek létrehozása)
7. minden, 2011. december 31. utáni, a Magyarország nevű állam vagy valamely szerve által 

kötött jogügylet érvénytelen, (pl: földeladások)
8. minden, 2011. december 31. utáni, olyan jogügylet is teljesen vagy részben érvénytelen, 

amelyek ezek alapján a jogszabályok alapján születtek: házasságkötések, válások, államilag 
elismert iskolai végzettségek megszerzése, végrehajtások, szerződések, tulajdonszerzések, 
stb.,

9. minden, 2011. december 31. utáni, a Magyarország nevű állam valamely szerve részére 
teljesített befizetés alaptalanul történt, illetve az állam valamely szerve által teljesített 
kifizetés is jogszerűtlen volt,

10. minden, 2011. december 31. után meghozott bírósági ítélet, hatósági határozat érvénytelen,
11. minden, 2011. december 31. után megkötött nemzetközi szerződés érvénytelen,
12. a Magyarország nevű „állam” nem tagja az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, a NATO-nak, 

illetve semmilyen nemzetközi szervezetnek.



Az országgyűlési a 2014-es évi választásokat a 2011.12.31 után többször is érvénytelenül 
módosított 2011. CIII törvény és a soha érvényesen létre sem jött  2013. XXXVI törvény alapján 
rendezték meg, egy jogilag nem is létező állam számára, és annak jogrendjében lebonyolítva, 
megtévesztve ezzel a magyar állampolgárokat, Magyarország lakosságát.

A jogkövetkezményekre a legjobb példa a következő:

"Ha valaki a kezünkbe ad egy elektromos távirányítót, és azt mondja, hogy nyomjuk meg ezt a 
gombot és akkor egy éneket fogunk hallani, ezért megnyomjuk.
Viszont nem éneket, hanem sikoltást, üvöltést hallunk és valaki közben meghal, mert agyonüti az 
áram tőle!
Ebben az esetben a gombot megnyomó nem gyilkosok, hanem tévedésbe ejtett, vagyis átvert 
személy!
A jogi felelősség pedig nem a gombot nyomót terheli, hanem azt, aki átverte, és ezt a csapdát 
kieszelte és alkalmazta rajta, illetve az áldozaton." 

Pontosan ugyanez történt 2014-ben a választásokkor:

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról : "A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 8-i 
ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. április 18."
Vagyis egy olyan országgyűlés alkotta a 2014-ben alkalmazott választási törvényt, ami a 2013 
április 18-án már hatályos, de érvénytelen Alaptörvényi jogrend alapján működik, vagyis maga a 
választási törvény is semmis.
Egy semmis törvény alapján megtartott választások eredménye is csak semmis tud lenni.

Vagyis a 2014-es választásokat egy totálisan megtévesztett néppel hajtották végre, semmis 
törvények alapján, amit egy joghatás kiváltására alkalmatlan alaptörvény alapján üzemelő 
„országgyűlés” alkotott, egy jogilag nem is létező „Magyarország” nevű állam számára!

Ezek után védje meg, aki tudja a Harmadik Orbán-kormány törvényes létezését!!!

Onnantól az Alkotmány 20/A (1) a) , az Alkotmány 20§ (3), valamint az 1990. LV 1§ (1) alapján 
megállapítható, hogy az 1990. LV értelmében vett "képviselő" fogalmat 2014 április óta már nem 
alkalmazhatjuk rájuk, vagyis büntetőjogi értelemben el lehet járni velük szemben jogszerűen.
A mentelmi joguk azon része, ami a 1990. LV 4§ (1) alapján ma is védi őket, bűncselekmény ellen 
nem véd, csupán az ellen, amiket mondtak!

A felsorolás nyilvánvalóan nem teljes, további feltárható súlyos következményei vannak és nem 
csak az országunkon belül!


