
Bevezető

Itt állunk, itt állok az RTL Klub székháza előtt egy közös közleménnyel a kezemben. 
Azt gondolom, hogy ez egy kis magyarázatra szorul, ugyanis ez a TV elvileg nem 
„közszolgálati” televízió, hanem kereskedelmi.
Azt korábban már bebizonyítottuk két alkalommal is, hogy az MTVA nem képviseli a
magyar érdekeket, hiába van kitömve közpénzforintok tízmilliárdjaival. Nem volt 
egyetlen tisztességes becsületes vezető sem, aki teljesítette volna a „Magyar 
Televízió” egyébként törvényben rögzített közszolgálati kötelezettségét.
Sőt, mi utánunk a magát ellenzéknek nevező csapat is bemutatta, hogy az ő 
érdekeiket sem képviseli, nem csak a párt független magyarokét.
Ezzel bemutatta, hogy kié.

Miért várjuk akkor el a hiteles, közérdekű tájékoztatást egy kereskedelmi TV-től?
Két okból is!

Az első ok az, hogy elvileg itt is magyar emberek dolgoznak, akiknek ugyanúgy 
alkotmányos kötelességük fellépni az alkotmánysértésekkel, a hatalom kizárólagos 
birtoklásával szemben, mint nekünk.
A második ok tisztán gazdasági megfontolás! Mindegyik kereskedelmi csatorna 
közvetve a magyar emberek pénzéből él. 
Ezért az RTL Klub-nak is elemi érdeke, hogy ez az ország működőképes maradjon, 
lakói fizetőképesek maradjanak. Ráadásul a jelenlegi maffia, a politikai médiadaráló-
gép ennek a TV-nek a létét is bizonytalanná teszi.

Ne legyen bennetek kétség, a TV életképességéről Mi döntünk közösen! Ha egy 
médium nem képvisel semmilyen magyar érdeket, azt közösen bojkottálva képesek 
lennénk anyagilag ellehetetleníteni. Követeljük tehát, ha már a mi pénzünkből élnek, 
hogy legalább alapszinten képviseljék azt az érdeket, ami egyben az Ő érdekük is. 
Emiatt várjuk el jogosan, hogy a közleményt megjelenítsék az adásukban.

De miért vagyunk Mi itt, miért jöttetek el Ti erre a rendezvényre? 

Azért, mert mindannyiunkat meg akarnak végleg fosztani az önrendelkezési 
jogunktól, ami az ember eredeti és elidegeníthetetlen joga, azt senki és semmilyen 
okból el nem veheti tőlünk! Ezzel együtt is azt látjuk, hogy tömegek ülnek otthon és 
nem tesznek semmit. Várnak és várnak. Mégis elvárnák, hogy más tegyen értük. 
Pató Pálok országa lettünk? Vagy Petőfi vére csorog az ereinkben? 

Válaszoljunk erre egy világszerte ismert mondattal, amit eredetileg John Fitzgerald 
Kennedy mondott 1961-es beiktató beszédében:

„Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, 
hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért”



Értelmezzük ezt a mondatot most a saját helyzetünkre!

A haza nem tud megvédeni Téged, 
ha Te nem véded meg a hazát!

Gondolkozz el ezen, és tedd a szívedre a kezedet: Megtettél-e eddig mindent, hogy 
megvédd a hazádat, hogy a haza is meg tudjon védeni téged?

Itt az idő, hogy közösen megvédjük szeretett hazánkat, hogy Ő is képes legyen 
megvédeni minket és minden honfitársunkat!

Első körben tisztáznunk kell, mi történt, utána pedig mind közösen, mind egyénileg 
meg kell védenünk a hazánkat, meg kell védeni közös érdekeinket! Nem adhatjuk oda
senkinek az önrendelkezési jogunkat, a népszuverenitást és nem is engedhetjük meg, 
hogy akár jogi csűrcsavarással, akár erőszakkal azt elvegyék tőlünk!

Éljünk hát a népszuverenitással, mert

 ez az egyetlen esély, hogy megszabaduljunk a valódi „rabszolgatörvénytől”
a jogilag érvénytelen Magyarország Alaptörvényétől.

 ez az egyetlen esély, hogy megállítsuk honfitársaink szervezett kirablását, 
az egyre gyorsuló ütemű, idegen pénzügyi manipuláción alapuló 
kilakoltatásokat! 

 ez az egyetlen eszköz, amely képes megfordítani a magyar egészségügy 
évtizedek óta tartó tudatos szétverését, elsorvasztását!

 ez ad a nyugdíjak hosszú távú fizetéséhez megfelelő garanciát!

 ez ad a világban végbemenő migráció alapú átrendeződéssel szemben 
valódi védelmet és garanciát!

 ez az egyetlen olyan valódi megoldás amit mind a magyar, mind a 
nemzetközi jog is lehetővé tesz számunkra! 

A törvényes magyar állam jogrendjének az alkalmazása, a magyar nép 
önrendelkezési jog gyakorlása az egyetlen olyan megoldás, amely egyben a 
bűncselekményektől hemzsegő „devizahiteles holokauszt” néven elhíresült, de 
emellett más módszereket is alkalmazó jelenlegi lakosságcsere program végleges 
és megnyugtató visszafordítását is képes biztosítani.



EZÉRT LENNE SZERENCSÉS, HA MOST ITT ÁLLNA 2-3 MILLÓ EMBER! 
LEGALÁBB 2-3 MILLIÓ!

A saját magunk és főleg gyermekeink, unokáink érdekében meg kell értetni 
mindenkivel, hogy nagyon fontos, hogy éljünk a lehetőségünkkel, hogy egyáltalán 
Magyarországon maradhassunk magyarként továbbra is.
Hogy egy olyan állam állampolgárai lehessünk, ami a magyarok érdekében működik, 
a magyarok érdekét képviseli.

Ez az egyetlen út, hogy ne idegen érdekeket képviselő vezetők hatalmaskodjanak 
rajtunk! Ez az egyetlen jogszerű eszköz, hogy ne idegen érdekeket képviselő 
hivatalok gyötrése alatt kelljen valahogyan fennmaradnunk! 

Azért kéne itt állniuk velünk együtt a nyugdíjasoknak, az egészségügy károsultjainak,
csoportosulásoktól függetlenül az u.n. „devizahiteleseknek”, a diákoknak, a 
rendvédelmiseknek (!) és még sorolhatnám... azért kéne itt lenniük, hogy a jövőben 
egyáltalán élni tudjanak, élni tudjunk!

A mi súlyos felelősségünk pedig az, hogy ezt megértessük azokkal is, akik ma 
nincsenek itt!

Hogyan tudod megértetni bárkivel is az önrendelkezés fontosságát és lényegét? 
Menj oda hozzá, és mondd azt neki, hogy bezárod a lakásába, és elveszed a kulcsot! 
Mondd el neki, hogy Te fogod innentől kezdve gyakorolni az Ő önrendelkezési jogát 
az élete felett! Te mondod meg, mikor mit csinálhat, és mit nem! Te mondod meg, 
mikor és mit ehet, és mit nem…
Szerinted mi lesz a reakciója? Odaadja a kulcsot, és aláveti magát az akaratodnak?
Ha mindezen felháborodik, és neked nem adja oda az élete dolgai felett a döntési 
jogot, akkor miért adja oda másnak???
A többség csak akkor érti meg a lényeget, ha a saját bőrén tapasztalja meg mindezt. 

Hova jutunk, ha a törvénytelenül kilakoltatásra kijelölt nem hogy megvédené a saját 
jogos vagyonát, hanem önként átadja a – nagyon finoman szólva is - spekulánsoknak,
sőt, van, aki még ki is fest nekik, mielőtt átadja!!!
Ezt meg kell állítanunk!

Nem azért jöttünk ide, hogy jogászkodjunk, hanem azért, hogy közösen kimondjuk: 

AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGUNK NEM ELADÓ, NEM
ELVEHETŐ!

Mindezekért várjuk el jogosan azt is, hogy az RTL Klub műsorára tűzze ezt a témát!
 Hozza közérdekből nyilvánosságra a magyar emberek jogfosztottságát. 



 Hozza nyilvánosságra, hogy a magyar nép önrendelkezési jogának gyakorlását 
ellehetetlenítették.

 Hozza nyilvánosságra az Alaptörvény érvénytelenségét, azt, hogy az 
országgyűlés még 3/3-addal sem helyezheti hatályon kívül az ideiglenes 
Alkotmányt a magyar nép nélkül, tehát a magyar állam és annak ideiglenes 
Alkotmánya továbbra is hatályban van.
Valamint azt, hogy az így kialakult közjogi helyzetnek mik a következményei!

 Hozza nyilvánosságra, hogy a törvényes magyar állam jogán már 7 éve 
nem rendezett senki sem érvényes választásokat.

Ez a TV belőlünk él, képviselje hát a magyar emberek közös érdekeit is. Ha itt akar 
működni, akkor tartsa be a magyar jogszabályokat, és tegye a kötelességét. Ha pedig 
ezt nem teszi meg, viselje magán a magyarellenes bélyeget, és az ezzel együtt járó 
negatív gazdasági hatást is. Reméljük megértik a helyzetet, és saját jól felfogott 
érdekük alapján is teret adnak a felszólalásnak, teret adnak a magyar nép jogtudatos 
csoportjának a felszólalásra olyan időpontban, amikor a nézettségi mutatók szerint a 
legtöbben figyelik az adásukat.

Hallgassátok meg most a közös közleményünket!



A Magyar NÉP tájékoztatása a valós közjogi helyzetről

Olyan csoport nevében adjuk közre az alábbi közérdekű tájékoztatást, akik 
felismerték a valós közjogi helyzetet, emellett tisztában vannak alkotmányos 
jogaikkal és kötelezettségeikkel, s teszik mindezt a Magyar Köztársaság összes 
állampolgára érdekében:

Egy olyan szégyenletes dolgot kell megismertetnünk a magyar állampolgárokkal, 
amely lehetséges, hogy sokak számára első hallásra egyszerűen hihetetlennek tűnik. 
Ezzel eleinte így volt ennek a csoportnak a legtöbb tagja is. Nem is könnyen hihető el
egy olyan történet, melyben egy egész országot el akarnak lopni! De mégis ez történt!
Ha pedig nem cselekszünk, el is fogják lopni az egészet, a területét, a lakosságát, 
az államát, a teljes vagyonát és az intézményeit is. MINDENT!

1989-ben  az  akkori  országgyűlés,  bár  rendelkezett  az  alkotmányozás  jogával,  de
tisztában  volt  azzal,  hogy  az  ENSZ  Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi
Egyezségokmánya I. rész, 1. cikkelye alapján nem az országgyűlés, hanem a NÉP a
tényleges alkotmányozó hatalom, ezért az 1949. évi XX. törvény teljes tartalmának
módosításakor  belefoglalta,  hogy  „MINDEN  HATALOM  A  NÉPÉ”,  ezzel
visszaadta az alkotmányozás jogát a magyar népnek. A módosított  alkotmányt
helyesen ideiglenessé nyilvánította azért, hogy az alkotmányozó hatalom birtokában a
nép alkothassa meg és fogadhassa el a saját új alkotmányát.  Ezt a hatalmat már
törvényesen senki sem veheti el,  és még maga a nép sem tud lemondani róla
többségi szavazással sem!

A nép saját alkotmányozási folyamatát azonban 1989. óta folytatólagosan az összes
kormány elszabotálta, a végleges alkotmány létrehozását nem tette lehetővé, sőt bele
sem kezdett a megvalósításába. Az első nagy felbuzdulás után, hogy „rendszert tud
váltani” az ország, lényegében elő sem került érdemben ez a téma. Ez az 1989. utáni
összes  kormány  közös  történelmi  bűne.  A  valódi  rendszerváltás  ennek
következtében elmaradt,  egy egypárti  diktatúrából  egy többpárti  diktatúrába
léptünk  csak  át.  Mára  ez  ismét  egypárti  diktatúraként  működik,  hiszen  a
magukat  „ellenzéki”  pártoknak  nevező  „parlamenti”  pártok  semmibe  nem
tudnak  beleszólni,  sőt  több  esetben  egyenesen  támogatják  a  magát
kormánypártnak tartó szervezetet.

A világ legnagyobb bűncselekménye azonban csak ez után következett! 



Az  egymást  követő  kormányok  fokozatosan  előkészítették  a  terepet  ehhez  a
bűncselekmény-sorozathoz. Tudták jól, hogy  csak a kis titkokat kell rejtegetni, a
nagy titkokat ki kell tenni az emberek szeme elé, ott látják meg a legkevésbé. És
ha meg is látja valaki, olyan nagy tudati ellenállás alakul ki, hogy el sem hiszi az
ember, amit lát. Ki kellett hát tenni az emberek szeme elé… 

2011-ben,  mindenféle  erre  vonatkozó  felhatalmazás  nélkül,  az  országgyűlés
megalkotta  a  Magyarország  Alaptörvénye nevű  dokumentumot,  majd  ennek
kapcsán  megkísérelte  hatályon  kívül  helyezni  a  hatályban  lévő  ideiglenes
alkotmányt. Erre azonban   az Országgyűlés képviselőinek nincs   joga, kizárólag a
NÉP teheti  ezt  meg  egy  új  alkotmány  megszövegezésével  és  annak  többségi
elfogadásával. Az  országgyűlés  még  2/3-os,  de  még  3/3-os többséggel  sem
alkotmányozhat a nép akarata és felhatalmazása nélkül, mert az ideiglenes Alkotmány
erre nem adott és most sem ad nekik lehetőséget, nem ad erre jogot!

Mivel  az  Alaptörvény  létrehozására  az  országgyűlés  nem  rendelkezett
felhatalmazással,  érvényesen  nem  cserélhette  le  a  Magyar  Köztársaság
Alkotmányát! Jogi értelemben mind az Alaptörvény, mind a 2012. január 01.
után született összes törvény és egyéb „állami” rendelkezés is érvénytelen, mert
nem a Magyar Köztársaság jogán, de még csak nem is a Magyar Köztársaság
államában, annak jogrendjében jött létre.

Az Alaptörvény számtalan okból érvénytelen, ennek a bizonyítását az elmúlt 8 év
alatt sem tudta senki megcáfolni, így bizonyítottsága okán tényként kell elfogadnunk,
hogy  az  Alaptörvény  ÉRVÉNYTELEN! Az  Alaptörvény  kihirdetéskori
szövegezésében szerepelt, hogy általa megszakad a magyar állam jogfolytonossága,
miközben  egyetlen  korábbi  államot  sem jelölt  meg,  melynek  jogfolytonos  utódja
lenne. Ennek értelmében  az Alaptörvénnyel egy, a Magyar Köztársasággal nem
jogfolytonos új államot kívántak létrehozni. Ez Alkotmány elleni puccs!

Az Alaptörvény szövegezésével – különösen a preambulumával – a nemzeti érzelmű
emberek  gyanúját  elaltatták  a  történeti  alkotmányra  való  hivatkozással,  meg  a
kommunistázással, így az emberek nem ismerték fel a nemzeti/népi önrendelkezés
és az alapvető alkotmányos jogok felszámolásának kísérletét.

Az Alaptörvénnyel  létrehozni  kívánt  új  állam törvényesen  nem jött,  nem jöhetett
létre,  ezért  a  törvényes  magyar  állam  továbbra  is  a  Magyar  Köztársaság.  De  a
hatalmat bitorlók birtokában voltak és vannak most is az összes hatalmi eszköznek.



Így az általuk elképzelt államot a törvényes magyar állam teljes megszállásával úgy
tudják működtetni,  hogy az emberek azt  higgyék,  hogy ez az általuk működtetett
magánszervezet  a  törvényes  magyar  állam,  csak  átnevezték  Magyarországgá  a
Magyar Köztársaság helyett.

Ez természetesen nem igaz! Ha érvényes lenne az Alaptörvény, azzal új  állam
jönne létre, a jogfolytonosság megszakadása is pontosan ezt jelenti. Továbbá az
sem igaz,  hogy  ekkor egyszerűen csak a  Magyar Köztársaság  neve  változott
Magyarországgá!  Ez a névváltozás sokkal  többet takar,  mint  azt a legtöbben
hinni vagy gondolni mernék!

Tehát 2012. január 1. óta egy megtévesztésként magát „Magyarország”-nak hazudó
magánhatalom,  megszállva  tartja  a  törvényes  magyar  államot,  ideiglenes  nevén  a
Magyar  Köztársaságot.  A  Magyar  Közlöny  bitorlásával  érvényesnek  hazudott,
jogszabályoknak láttatott szabályokat kényszerít rá a Magyar Köztársaság megszállt
hivatalaira,  azokon keresztül  pedig a  Magyar  Köztársaság állampolgáraira.  És ezt
teheti többek között azért is, mert ügyesen játszik a MAGYAR illetve NEMZETI szó
használatával. Hazánkat korábban is Magyarországnak neveztük, de amikor magát az
államot kellett megnevezni, Magyar Köztársaságot mondtunk. Így a Magyarország
elnevezés senkinek sem ismeretlen, csakhogy ez valójában nem maga az állam neve.

Az Alaptörvény tehát a megszálló hatalom jogszabálynak hazudott szabályrendszere.
Ez lehetővé teszi a magyar állampolgárok teljes kirablását és jogfosztását, szervezett
nagy  tömegű  kilakoltatását,  ezért  kijelenthető,  hogy  a  magát  „Magyarország
Kormányának”  és  „Magyarország  országgyűlésének”  nevező  bűnszervezet
lakosságcserét  hajt  végre  a  magyarok  életlehetőségeinek  megszüntetésével,  a
karhatalmi  szervek  által  akár  erőszakosan  is, továbbá  mivel  ezek  eredményeként
tömegével kergeti az embereket öngyilkosságba, ezért népirtást hajt végre.

Mindezek  alapján  ez  a  magát  „Magyarország  Kormányának”  és  „Magyarország
országgyűlésének” nevező bűnszervezet egy megszálló terrorszervezet, leginkább az
Iszlám Államhoz lehet hasonlítani, csak a módszerei mások!

Mivel  ez  a  megszálló  magánszervezet  a  hatalmát  azzal  tudja  fenntartani,  hogy  a
törvényes  magyar  állam  látszatát  kelti,  ezért  ennek  a  hatalomnak  jelenleg  még
szüksége van ennek a látszatnak a fenntartására. Ennek a látszatnak a része a négy
évenként  eljátszott  választási  színjáték.  Mivel  a  2018-as  választás  a  2014-es
választáshoz hasonlóan nem a magyar állam jogrendje szerint és nem a magyar állam
jogi intézményei által tartott választás volt, így a törvényes magyar állam jogán az



eredménye is érvénytelen.  Egy érvénytelen választást megnyerő bármilyen párt
sem lehet a Magyar Köztársaság kormányának megalapítója.

A 2018.  április  8-i  országgyűlési  választás  nem  a  törvényes  Magyar  Állam
választása volt! Jogi  szempontból  lényegtelen  az  eredménye,  bármi  is  lett  az!  A
választás  tehát  törvénytelen  és  érvénytelen  volt,  akár  csaltak  a  szavazatok
számlálásánál,  vagy  megszerzésénél  akár  nem!  Akár  hozattak  be  ide  idegeneket
szavazni, akár nem, akár manipulálták a szavazat összesítő szoftvert, akár nem!

Ezzel a közjogi helyzettel az ENSZ, az Európai Unió, a NATO és a Magyarországon
diplomáciai képviselettel jelen lévő külföldi államok kormányai is tisztában vannak,
mert  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  írásban  hivatalosan  tájékoztatta  e
szervezeteket. Mind tudják, hogy ez a magát „Magyarország”-nak hazudó szervezet
nem a magyar állam, sőt, nem is állam. De mindaddig tudomásul veszik, és magyar
belügyként kezelik a kérdést,  amíg a magyar nép nem utasítja el a törvényellenes
hatalmat maga felett. A mai tudatlan magyar valóság az, hogy elutasítás helyett sajnos
sokszor még védi is a megszálló bűnszervezetet.

E közleménnyel leleplezzük azt, hogy  a „Magyarország” nevű  magánszervezetük
nem  a  magyar  állam!  Kimondjuk,  hogy  azok,  akiket  ők  köztársasági  elnöknek,
miniszterelnöknek, kormánynak és országgyűlésnek hazudnak, nem a magyar állam
tisztségviselői, szervezetei és testületei csupán egy törvénytelenül működő, a magyar
alkotmányt súlyosan sértő bűnszervezet tagjai.

Az  1848-49-es  szabadságharcban  a  magyar  hősök  az  önrendelkezésünkért
áldozták  az  életüket.  Azért  az  önrendelkezésért,  amit  most  jognak  álcázott
bűncselekményekkel  ISMÉT és  ez  úttal végleg el  akarnak  venni  a  magyar
emberektől.

Ki  kell  mondanunk,  hogy  az  önrendelkezésünk  gyakorlásának  lehetőségét
visszavesszük,  nem hagyjuk,  hogy  egy  idegen  érdekeket  szolgáló  magánhatalom
földönfutóvá  tegyen  és  elűzzön  bennünket  őseink  földjéről,  bármilyen  érdek
kiszolgálásáért teszi is ezt!

Mondjuk ki,  hogy a magyar állam területén a magyar állam jogszabályait  köteles
mindenki  betartani,  ezért  az  általuk  alkotott,  jogszabályoknak  hazudott
intézkedéseket  elutasítjuk,  és  nem  fogjuk  betartani,  mert  nem  a  magyar  állam
jogszabályai! Honfitársainkat  is  arra  ösztönözzük,  hogy  utasítsák  el  az



együttműködést a magát Magyarország-nak nevező szervezettel a magyar állam
érvényes és hatályos jogszabályaira hivatkozva!

Felhívjuk a rendőrség figyelmét arra, hogy mivel semmis minden olyan rendelkezés,
ami  2012.  január  1.  óta  született,  így  ők  ennek  a  magát  „Magyarország
Kormányának” nevező magánszervezetnek nem-, hanem kizárólag a magyar állam
törvényeinek vannak alárendelve.
Ennek megfelelően nem alkalmazhatják  a  magyar  állam jogrendjében nem létező
szabályokat,  és különösen nem kényszeríthetik rá azok alkalmazását a magyar
állampolgárokra, akiknek ehhez a magánszervezethez semmi közük nincs.

Felhívjuk  egyben  a  hazájukat  szerető  magyar  állampolgárok  figyelmét,  hogy  az
érvényes  és  hatályos  Alkotmány  értelmében  a  jogellenes  hatalomgyakorlással
szemben nem csak lehetőségük van fellépni, de egyben fontos kötelességük is!

A közjogi helyzet lehetőséget nyújt mindenkinek a törvényes fellépésre azzal, hogy a
Magyar  Köztársaság  hatályos  jogrendjét  tartja  be,  és  követeli  annak  betartását
mindenhol minden esetben, minden hivatalnál és akár hatóságokkal szemben is.

További tudnivalók az alkotmanyos-ellenallas.hu és a nepszuverenitas.hu webcímen
találhatóak,  ahonnan  mind  a  közjogi  helyzet  bemutatása,  mind  az  Alaptörvény
érvénytelenségének  tételes  bizonyítása  elolvasható  és  le  is  tölthető.  Ezen  a
weboldalon ezzel együtt megtalálható az a népi törvénycsomag, amely a fent vázolt
közjogi helyzet megoldásán túl az átmeneti időszakra, amíg a magyar nép meg nem
alkotja a saját végleges alkotmányát, az ország működőképességét is biztosítja. Ezzel
érhető  el  a  tényleges  rendszerváltás,  amely  szóban  megtörtént  ugyan  1989-ben,
ténylegesen azonban csak a hatalom átmentése valósult meg.

Budapest, 2019. március 15.

Alkotmányos Ellenállás csapat, Népszuverenitás Mozgalom


