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A Népszuverenitás Mozgalom
Szervezeti és Működési Szabályzata
(SZMSZ)
1 . fejezet: A szervezet megalapítása
A Népszuverenitás Mozgalom a jelen közjogi helyzet okán de facto civil, pártsemleges
szervezetként jött létre 2018. március 15-én Hajnal János alapító által. A mozgalom belső és
társadalomszervezési tevékenységét 2019. márciusában kezdte meg, az alapelvek és
alapvetések rendszerének, a célkitűzések és az SZMSZ megalkotása után. A de facto
szervezet nem kívánja saját magát szerepeltetni a közjogi válság okán illegálisan működtetett
állami nyilvántartási rendszerben megőrizve ezzel elvhűségét.
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzatban használt fogalmak:
a) NSZ = Népszuverenitás Mozgalom (de facto civil szervezet)
b) SZMSZ = a NSZ Szervezeti és Működési Szabályzata
c) magyar állam = a Magyar Köztársaság
d) tag, tagok = a NSZ tagja, tagjai
e) VT = Vezetőségi Testület, a NSZ mindenkori döntéshozó testülete
f) Alapító = A szervezet alapító tagja
g) OT = Operatív Testület
h) NOK = NSZ Online Kommunikáció, a NSZ elektronikus kommunikációját megvalósító
WEB-alapú rendszer
1.2 A NSZ céljai
A NSZ céljai a következők:






Az önrendelkezési jogunk érvényesítéséhez szükséges tudatos és szervezett tömeg (kb.
100 000 fő) összegyűjtése szervezeti struktúrában
A tagok védelme a törvénytelen hatalom ellenében, amikor a tagokkal szemben az
érvénytelen jogot (erőszakkal, vagy adminisztratív úton) akarja érvényesíteni
Felkészülés a hatalomváltással járó feladatokra, és a zökkenőmentes váltást veszélyeztető
körülményekre
Felkészülés a népi alkotmányozással kapcsolatos feladatokra
A békés, zökkenőmentes átmenetet szabályozó Népi Törvénycsomag* érvényesítése

2 . fejezet: Szervezeti felépítés
A NSZ a hatékonyság érdekében hierarchikus szervezetként működik annak mintázata a
„tizedes” rendszer. A NSZ létezése nyilvános, de a belső szerkezete, tagjainak száma, belső
információi és belső dokumentumai titkosak.
A NSZ belső felépítését a VT mesterségesen, a területi elosztásokra optimalizálva szerkeszti.
A NSZ kettő bizalmi szintű szerkezetben végzi a tevékenységét, melyek a VT és az egyéb
tagok.
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2.1 A VT:
A Vezető Testület, (VT) a NSZ legmagasabb bizalmi szintű szerve.
A VT döntései a szervezet minden tagjára kötelező.
A VT minimális létszáma 3 fő, döntésképes (szinttől függően) 50%+1 fő esetén.
Amennyiben a döntésre összegyűlt VT tagok létszáma páros, akkor önkéntes jelentkezés
hiányában ki kell jelölni valakit sorsolással, aki kimarad az aktuális döntésből.
A kimaradó tag csak tanácskozási joggal vesz részt a döntésben.
Ameddig a VT létszáma nem éri el a 3 főt, az Alapító tag dönt.
A döntések születhetnek elektronikus szavazással, írásban, személyesen szóban, vagy akár
telefonon is, amennyiben a dokumentáltsága biztosított.
A VT minden döntését haladéktalanul be kell rögzíteni a NOK-ba, ha az nem eleve
elektronikus szavazással történt.
2.1.1 Az Alapító:
Az alapító nem zárható ki a szervezetből, minden döntésnél indoklási kötelezettség mellett
vétó joga van. Dönteni önállóan csak addig dönthet, ameddig a VT létszáma nem éri el a 3
főt. Amint a létszám eléri a 3 főt, az alapító szavazata is 1-nek számít és a következő szinten
születik döntés. (OT vagy VT)
2.1.2 Az Operatív Testület (OT):
Az OT a NSZ egy 3,5 vagy 7 tagú testülete, melyet a VT önmagából jelöl ki.
Az OT kisebb, főleg technikai kérdésekben önállóan is dönthet, illetve gyűlések esetén ha a
megjelenők száma alapján a teljes VT döntésképtelen, az OT szintén jogosult önállóan is
dönteni.
Amennyiben a VT határozatképes, az OT tagok szavazata 1-nek számít, hasonlóan az
Alapítóéhoz.
Amennyiben az Alapító tagsága megszűnik, az OT tagok kinevezése, felmentése, a
mozgalomból kizárása a teljes VT 4/5-ödös szavazatával lehetséges.
2.1.3 Általános VT tagok:
A VT tagok összetételét a VT határozza meg. Szavazatuk 1-nek számít.
Amennyiben a döntésre összegyűltek létszáma páros, önkéntes jelentkezés hiányában 1
valakit sorsolás útján ki kell hagyni. Azon a gyűlésen a kihagyott tag csak tanácskozási joggal
vehet részt.
A VT tagok megjelenése gyűlésen kötelező. A távolmaradás esetében a VT dönt az esetleges
szankcióról a távol maradó távollétében, vagy utólag.
A VT létszáma 3 fő fölött nincs korlátozva, de törekedni kell az 50 és 100 fő között tartani a
hatékonyság érdekében.
A VT tagok vállalják, hogy általános időszakban havonta 1x, aktívabb időszakban 2 hetente 1x közösen
összeülnek az aktualitásokat egyeztetni, szükséges döntéseket meghozni.
Ez a gyűlés lehet akár egy gyülekezési joggal védett egyéb rendezvény része is.
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2.3 Általános tagok:
A NSZ szervezet felépítése a „tizedes” rendszer miatt piramis jellegű, amely elsősorban a
kapcsolattartásra szolgál, nem alá-fölé rendeltségi viszonyt jelent. A NSZ mozgalomban az
egyedüli alá-fölé rendelési viszony a VT és az egyéb tagok között van jelen.
A tizedes struktúrában mindenki köteles a „felettese” helyesebb kifejezéssel élve
kapcsolattartója utasításának engedelmeskedni, ami nem lehet az ő saját öncélú akarata, csak
VT döntésének következménye.
Ha valaki úgy gondolja, hogy nem a VT döntésével vagy a NSZ célkitűzéseivel szinkronban
kapott utasítást a kapcsolattartójától, akkor jelezheti azt a VT felé bejelentéssel közvetlenül.
Minden tagnak a kapcsolattartója felé jelentési kötelezettsége van, melyet önként is megtehet,
de a kapcsolattartó is kérheti.
A belépett új tagokat a korábbi tagok „becsatolhatják” saját maguk alá, vagyis
kapcsolattartójukká válhatnak de a szerkezetet a „tizedes” struktúrának megfelelően a VT
bármikor átrendezheti. A VT az átrendezések során elsősorban tekintettel van a földrajzi
elhelyezkedésre.
A tagok elvárják egymástól a fegyelmezettséget, az SZMSZ és az NSZ alapelveinek
megtartását minden körülmények között.
Minden ettől eltérő viselkedést vagy tevékenységet haladéktalanul jelentenek a VT felé a
NOK rendszerben.
A tagok elfogadják azt, hogy a szervezetben mindenkinek elsősorban a haza megmentése az
elsődleges fontosságú tényező, és ennek fényében háttérbe szorítják az egyéb személyes
nézeteltéréseiket, vagy unszimpátiából eredő előítéleteket, egyenrangú hazafinak tekintik a
másik tagot, tisztelettel bánnak vele, és kiállnak egymásért oda-vissza.
Nem szólnak be a másiknak akkor sem, ha az adott esetben „marhaságot” mondott vagy írt le,
hanem utólag figyelmeztetik építő jellegű kritikával, hogy tanuljon az esetből.
A figyelmeztetett fél pedig a cél hatékony elérése érdekében felül emelkedik a vélt vagy valós
sértődésén, nem engedi, hogy az ilyen irányú érzései a hatékonyság rovására menjen.
2.4 Kapcsolattartók vagy „felettesek”:
A kapcsolattartó köteles gondoskodni az „alá” beosztottakról, melynek során heti
rendszerességgel köteles ellenőrizni a telefonos elérhetőség működését, 2 heti
rendszerességgel az e-mail elérhetőséget, és havi rendszerességgel a lakhelyet vagy
pedig a postai elérhetőséget.
A kapcsolattartó felel az „alá” beosztottakért és azok cselekedeteiért.
Amint olyan tevékenységet észlel, ami nem egyeztethető össze az SZMSZ-szel vagy az
NSZ alapelveivel, haladéktalanul jelentést tesz a VT felé.

3 . fejezet: Tagsági viszony
Annak van érvényes tagsági viszonya, akinek van érvényes NOK regisztrációja.
Tagsági viszonyban kétfélét különböztetünk meg: Aktivista és Támogató.
A kettő között annyi a lényegi különbség, hogy eltérő a tagsági díj, valamint a Támogató nem szólhat bele a
NOK rendszerbeli témákba, azokat csak az általános tagsági szintjén olvashatja, valamint ötleteket küldhet és
jelentéseket tehet a VT felé. A VT viszont nem köteles ezekkel foglalkozni.
Ameddig az Aktivista előre is befizetheti a tagsági díját, addig a Támogató csak addig tag, ameddig minden
egyes hónapban támogatja a mozgalmat.
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A Támogatókkal szemben az Aktivistákra nézve a VT döntése kötelező, valamint amennyiben kötelezően előírt
megjelenésű rendezvény kerül megszervezésre, akkor megjelenés is kötelező, ami alól előzetes indoklással
kimentheti magát.
A kapcsolattartó és a VT is dönthet úgy, hogy a túl sokszor távol maradó Aktivistát átminősíti Támogatóvá.

3.1 A tagsági viszony létesítése
a) A NSZ-hoz minden magyar állampolgár spontán csatlakozási kérelmet intézhet, ami nem
más, mint a NOK rendszerbe történő regisztráció.
A tagok a regisztrációnál elfogadják az SZMSZ-t valamint nyilatkoznak arról, hogy a
regisztrációjukat mindkét fél írásos jognyilatkozatnak tekinti.
b) A tagság csak akkor érvényes, ha a személyi azonosságáról a kapcsolattartója már
meggyőződött, a megadott elérhetőségeit már leellenőriztük.
c) A tag köteles megfizetni a tagsági díjat.
d) A NSZ-hez csak olyan magyar ember csatlakozhat, aki nem tagja egyetlen pártnak sem, és
nem vett részt az alkotmány elleni puccs előkészítésében és/vagy végrehajtásában, sem
közvetlenül, sem pedig közvetve.
e) Mindenki csak egyszer csatlakozhat. Ebből adódóan minden kizárás vagy kilépés végleges.

3.2 Az Aktivisták kötelességei
A tagok alapvető kötelességei:
1. Részt venni más tagok megvédésében, amikor az szükséges
2. A „felülről” (kapcsolattartója útján) kapott feladatok teljesítése
3. A NOK rendszerbe való rendszeres bejelentkezés, a felettesi leveleinek elolvasása.
4. A részt venni a szervezett megmozdulásokon, és akciókban
5. A tagsági díj megfizetése.
a) Az Aktivista legfőbb kötelessége a békés rendszerváltáshoz szükséges 100 000 tudatos
állampolgár közt való kiállás. Ez minden NSZ Aktivistára egyaránt vonatkozik. A szervezet
építése közben lesznek különböző közfeladatok, amelyek egyrészt előkészítik a végső kiállás
sikerét, másrészt elősegítik, gyorsítják a szerveződést. Az ezekben való részvétel önkéntes, de
mindenképpen ajánlott, mert jelentősen lerövidíthetik a szerveződés idejét.
b) Mivel a NSZ erőforrásainak legnagyobb részét önkéntes felajánlásokból teljesíti, ezért a
tagsági díj mellett célzottan felkérheti az Aktivistáit feladatok teljesítésére. Ez lehet egy másik
Aktivistának való segítségnyújtás a (pl. mágnestábla vagy fólia feliratozás, szórólap készítés,
terjesztés, stb), amelynek teljesítését a tag nem tagadhatja meg, de a teljesítéshez az időrendjét
és lehetőségeit figyelembe vételéhez egyeztethet a kapcsolattartójával egészen addig, amíg a
feladat határideje megengedi.
c) Minden NSZ Aktivista kötelessége a környezetében (a lakhelyével megegyező, vagy annak
közelében levő településen) lakó másik Aktivista békés, az érvényes jog melletti kiállással
való megvédése a diktatúra valamely hivatalával szemben. Ilyen például a devizahitelesek
kilakoltatása, de lehetnek más esetek is. A kiállást elsősorban tanúként való megjelenéssel,
videó felvétel rögzítésével, és a megfelelő jogi dokumentumok átadásával kell teljesíteni. A
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tipikus esetekhez a NSZ forgatókönyvet készít, amelyeket a tagok letölthetnek a
segítségnyújtáshoz.
A magyar állam érvényes és hatályos joga a magyar állam 2011. december 31.-én hatályos
joga, így (bár kerülendő) a diktatúra érvénytelen jogának „megsértése” előfordulhat, hiszen az
magyar állampolgárokra nem vonatkozik.
d) Amennyiben az Aktivista a 3.2 c) pont szerinti feladat (a továbbiakban: feladat) teljesítését
elmulasztja, akkor a tagságát a VT automatikusan felfüggeszti, szabotázs jellegű
tevékenység esetén a felfüggesztés mellett kötelezheti a keletkezett károk megtérítésére.
Súlyos esetben végleg ki is tilthatja a szervezetből annak minden jogi következményével
együtt. Ha a tag indokoltan nem tud részt venni a feladat végrehajtásában, és azt a
kapcsolattartója felé időben jelzi, akkor ez a felfüggesztést tekintve - VT döntéséig - halasztó
hatályú. A VT dönthet úgy is, hogy felfüggesztés helyett extra tagsági díjjal sújtja a tagot, pl
újraindul a tagsági díj mértéke, mint ha most lépett volna be.
e) A tagnak nem kötelessége új tagokat beléptetni, de mindenképpen ajánlott, hiszen a közös
célt, az alkotmányos rend helyreállítását, így tudjuk hamarabb elérni.
f) A NSZ vagy a VT nevével való visszaélés, a VT döntése alapján, a tag kizárását
eredményezheti, és kártérítésre kötelezhető!
g) Önkéntes jelentkezésre magáncélú felhívást bármelyik tag tehet (pl. költözésben való
segítés), ellenszolgáltatásért vagy anélkül, de az ilyen feladat teljesítése kizárólag önkéntes
lehet, elvégzésére utasítást senki sem adhat.
h) A tag kötelessége az alkotmányos válsággal kapcsolatos ismereteit elmélyíteni, a helyzet
jobb ismerete, és a megoldás jobb megértése végett. Kérdéseivel keresse a kapcsolattartóját,
aki vagy válaszol vagy továbbítja a kérdést az ő kapcsolattartója felé, és így tovább.
3.3 Az Aktivista jogai
a) Részesülni a szervezet által nyújtott védelemben
b) Az VT felé tett javaslatokkal részvétel a NSZ stratégiai döntéseiben, és a NSZ
működésének fejlesztésében. Az ilyen javaslatokat a VT minden esetben fontolóra vesz, de
visszaélés esetén megtagadhatja a tagtól a további javaslatok figyelembe vételét.
c) Magáncélú segítségkérés lehetősége a többi tagtól a NOK rendszeren belül.
d) Amennyiben az Aktivista ügyelet jellegű tevékenységet önként vállal vagy felkérik rá,
jogosult az elvégzett ügyeleti tevékenységért napi 5.000 Ft-ot kapni a szervezet kasszájából.
A feladattól függően a VT meghatározhat ennél magasabb napi díjat is egészen az alap összeg
kétszereséig.
3.4 A tag lehetőségei
a) Alkalmassága és elkötelezettsége alapján magasabb bizalmi szintre léphet
b) Érdemei alapján elismerésben részesülhet
c) Alkalmassága, megbízhatósága, és erkölcsi értékei alapján az alkotmányos rend
helyreállításának átmeneti időszakában a NSZ az állami ideiglenes ügyvezető testületekbe (pl.
helyi, megyei önkormányzat) ajánlhatja
3.5 A tagsági viszony felfüggesztése
A tagsági viszony felfüggesztése esetén a tag passzív állapotba kerül, vagyis tag marad, tehát
továbbra is teljesítenie kell a vállalt kötelezettségeit (pl. a belső ügyekről titoktartás), a
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feladatok végrehajtásában nem kell részt vennie, és a tagság nyújtotta előnyöket sem
élvezheti.
A tagsági viszony felfüggesztéséről, a felfüggesztésének feloldásáról, valamint ezek
feltételiről a VT dönt.
A felfüggesztés feloldása esetén a tag ismét aktív taggá válhat (amennyiben a tagdíja rendezve
van), vagy a tagsági viszonya megszűnik (lemond róla vagy kizárják).
A tagsági viszony felfüggesztése a NSZ működését akadályozó enyhébb cselekedet, vagy
kötelezettség elmulasztása esetén, tagdíj tartozás miatt, valamint önkéntesen történhet.
3.6 A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnhet:




A tag kizárásával
A tag kilépésével
A tag halálával

3.6.1 A tag kizárása
A tagság kizárásáról a VT dönt. Kizárt tag nem léptethető be újra!
A tag kizárását vonja maga után:
a) A magyar nemzet vagy a NSZ érdekei elleni tudatos cselekvés vagy kötelezettségszegés
b) Gyűlöletkelő magatartás
c) Összeférhetetlen, közösségromboló magatartás
3.6.2 A tag kilépése
A tagsági viszony önkéntes, írásban (a NOK rendszerben a VT felé intézve) történő
felmondásával a tagsági viszony megszűnik. A titoktartási kötelezettsége és az alkotmányos
kötelessége továbbra is megmarad.
3.6.3 A tag halála
A tag sajnálatos halálának következtében akkor szűnik meg a tagság, amikor erről a VT
tudomást szerez.

4 . fejezet: A szervezet képviselete
A NSZ szervezetét általában bármely OT vagy az Alapító tag képviselheti. Egy-egy konkrét
esetben a VT dönt arról, hogy ki vagy kik képviseljék a szervezetet.

5 . fejezet: A pénzkezelés szabályai
A pénzkezelés szabályairól a VT külön Pénzkezelési Szabályzatban rendelkezik.
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6 . fejezet: Kommunikáció
6.1 Belső kommunikáció
a) A NSZ tagjai között a szervezettel kapcsolatos minden hivatalos és nem hivatalos
kommunikáció kizárólag a NSZ online információs és kommunikációs rendszerében (NOK)
vagy külön erre a célra a VT által megjelölt biztonságos csatornán, vagy személyesen
történhet.
b) Tilos a NSZ-al kapcsolatos bármely információt az a) pontban megadottól eltérő
kommunikációs módszerrel továbbítani, vagy megbeszélést folytatni! Ennek megszegése
esetén az elkövető tag teljes anyagi felelősséggel tartozik az esetleges büntetőjogi
felelősségén túl.
6.2 Külső kommunikáció
A diktatúra hivatalaival történő levelezés, illetve az írott formában felhasznált beadványok
postai úton küldhetők vagy személyesen kell érkeztetni, illetve átvenni. Személyes
érkeztetésnél vagy átvételnél két aktivista tanúként való részvétele mindenképpen szükséges.

7 . fejezet: Tagdíj
Mint tudjuk a háborúhoz 3 dolog kell: Pénz, pénz és pénz....
Ugyanakkor az NSZ csak és kizárólag a magyar nép érdekében tevékenykedik, ezért az
etika azt diktálja, hogy a befektetett anyagi javakat a rendszerváltás után a felszabadult
állam utólag végül megtérítse.
Ebben az esetben mindenkinek visszajuttatjuk a befizetett összes tagdíjat, legyen az
Aktivista, vagy Támogató!
Addig is, ameddig a rendszerváltás előttünk van, a szervezet hatékony működéséhez
mindenkinek hozzá kell járulnia, a lehető legigazságosabb módon.
7.1 Aktivista tagdíj
Az aktivista lét önmagában sokkal értékesebb, mint a befizetett összegek.
Éppen ezért az Aktivista tagdíj alacsonyabb, mint a Támogatói.
Valamint, hogy kompenzáljuk a tagsági időtartamból eredő igazságtalanságot, az
Aktivista tagdíj a következőképpen néz ki:
1. hónap: 5.000 Ft
2. hónap: 5.000 Ft
3. hónap: 2.500 Ft
4. hónap: 2.500 Ft
5. hónaptól folyamatosan: havi 1.000 Ft.
Bárki megteheti, hogy támogató jelleggel előre befizet bármekkora összeget, és
a rendszer automatikusan követi, hogy az egyenlege mikor éri el azt a szintet, ahol
már újra tagdíjat kell fizetnie.
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7.2 A Minimális mértékű támogatói tagdíj
1. hónap: 6.000 Ft
2. hónap: 6.000 Ft
3. hónap: 4.000 Ft
4. hónap: 4.000 Ft
5. hónaptól folyamatosan: havi 2.000 Ft.
A támogatónak is lehetősége van nagyobb összeggel hozzájárulni a közös
sikerhez, de a tagsága megszűnik, ha nem minden hónapban teljesíti legalább a
minimális díjat.

8. fejezet: Záró és vegyes rendelkezések
a) Az SZMSZ rendelkezéseinek betartása a NSZ minden tagjának kötelező.
b) Az SZMSZ mindenkori aktuális állapota az, amit a NSZ hivatalos weboldalán jelenít meg.
A korábbi állapotok a NOK rendszerben hozzáférhetőek.
c) Az SZMSZ módosításait kizárólag a NOK rendszerben kell végrehajtani úgy, hogy a
módosítások önálló dokumentumként is elérhetők legyenek, de maga az SZMSZ mindig a
(módosításokat tartalmazva) egységes szerkezetben legyen hozzáférhető. Az SZMSZ
módosításait nem kell nyomtatott formában hitelesíteni.
Elfogadva a NOK rendszerben.
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