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A Magyarország Alaptörvénye érvénytelen, mert nem az, és nem úgy alkotta meg, aki és 
ahogy megalkothatta volna.
 
Magyarország Alaptörvénye - ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK:
 

"Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés 
a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el."
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) :
 

„19.§ (3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;”

A 19§ (3) a) explicit definíciót tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az országgyűlés mit alkothat meg.
Explicit definiálva pedig maga az alkotmány van, amiben a definíció szerepel.
Vagyis mivel a definiált törvény (alkotmány) már 1989-ben megalkotásra került az elődje tartalmának egy új 
ideiglenes alkotmány tartalmára történő cseréjével, emiatt 2011-ben már semmilyen típusú jogszabályt nem 
engedélyez megalkotni.
De még ha nem is létezne a definiált jogszabály, akkor is az országgyűlésnek ez alapján kizárólag a Magyar 
Köztársaság Alkotmánya megalkotásához volna joga, csak ehhez, és csak ilyen névvel.

Mivel a 19.§ (3) a) és a 24.§ (3) hivatkozás között ÉS kapcsolat áll fenn, így a 19.§ (3) a) hivatkozás 
érvénytelensége miatt a 24.§ (3) tartalmának nincs jelentősége. Ettől az összefüggéstől függetlenül az a pont is 
csak korlátozott módosítási jogkört biztosítana az országgyűlés számára.

Ezért Magyarország Alaptörvénye alkotmánynak     ÉRVÉNYTELEN, joghatás kiváltására alkalmatlan!

Miért érvénytelen az Alaptörvény alaptörvénynek is?
A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény):

„77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.”

Mivel Magyarország Alaptörvénye alkotmánynak érvénytelen, ezért nem léphet a hatályos Alkotmány helyébe
(nem helyezheti hatályon kívül), így a Magyar Köztársaság Alkotmánya hatályban maradt!
A fenti 77.§ (1) szerint a Magyar Köztársaság Alkotmánya egyben a Magyar Köztársaság Alaptörvénye is. 
Két Alaptörvény nem lehet hatályban, ezért az Alaptörvény alaptörvénynek alkotmányellenes, tehát 
érvénytelen.

* * *
Az alaptörvény érvénytelenségét először Geri Tibor ismerte fel és publikálta 2011-ben.
Aki ennél is részletesebben szeretne utánaolvasni, megteheti az ő erről készült jegyzetében:

https://www.facebook.com/notes/183877911691401


