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országos Rendőr.főkapitányság
Dr. Bologh Jónos rendőr vezérőrnogy részére

Tárgy: Tájékoztatás a Magyar Köztársaság Képvise|etérő| és jbgá||ásáró|

TiszteIt Vezérőrnagy Úr!

A Magyar Köztársaság Képvise|etének mega|aku|ásakor tájékoztattuk dr. Papp Káro|y országos rendőr-
főkapitány urat, ezért a vá|tozás miatt ezt most is megtesszük.

A |eve|ünk me||ék|etében ta|á|ható két jogi á||ásfog|a|ásban bizonyítjuk, hogy a törvényes magyar á||am 2011.
december 31. után is és most is a Magyar Köztársaság (a továbbiakban Magyar Á||am) megőrizve terü|etét,
á||ampo|gárait, és mindent ami addig is hozzá tartozott. Az érvényes és hatá|yos a|kotmány a Magyar
Köztársaság A|kotmánya (1949' évi XX. törvény, a továbbiakban A|kotmány), és a Magyar Á||am hatá|yos
jogrendje a 20LL. december 31-én hatá|yos jogszabá|yok összessége, az érvényte|en A|aptörvény és az arra
visszavezethető minden más jogi hivatkozás kivéte|éve|.

Ugyancsak bizonyítjuk, hogy a Magyarország A|aptörvénye (az e|őzőekben, és innentő| fogva a továbbiakban
A|aptörvény) érvényte|en, joghatás kivá|tására nem a|ka|mas, és seho| sincs hatá|yban, vagyis jogszabá|yként
nem is |étezik.

Ezze| ósszefüggésben bizonyítjuk azt is, hogy a,,Magyarország,,-nak nevezett á||am nem jött |étre, i|yen á||am
nem |étezik, csupán egy magánszervezet gyakoro| i|yen néven törvényte|enü| közhata|mat a Magyar
Köztársaság intézményrendszerének megszá||ásáva| és magyar á||amnak, i||etve annak testü|eteinek adja ki
magát'

2015-ben, fe|ismervén, hogy a Magyar Á||amban nincs köztársasági e|nök, kormány, országgyű|és, és más
vá|asztott testü|et, ezért a Magyar Á||am képvise|t né|kü| maradt, 3 a|kotmányos köte|ességét te|jesítő magyar
á||ampo|gár mega|apította a Magyar Köztársaság Képvise|etét (a továbbiakban Képvise|et)'

A Képvise|et A|apító Nyi|atkozatát a hivata|os webo|da|unkon e|o|vashatja:
www.magyar-allam.com

A mega|akulásró| és a közjogi he|yzetrő| a Képvise|et tájékoztatta az ENSZ-t, a NATo-t, az Európai Bizottságon
keresztÜ| az Európai Uniót, a nemzetközi bíróságokat és a nagykövetségeiken keresztü| 39 á||am kormányát.

A Magyar K<iztársaság Képvise|ete (a továbbiakban Képvise|et), a Magyar Á|lam hivata|os képviselője, és ebben
a minőségben a Magyar Ál|am érdekeinek, szerződéseinek, és jogszabá|yainak védeImét, ezen keresztÜ| pedig a
magyar á||ampo|gárok jogainak és érdekeinek védeImét e||átó egyet|en hivata|os szerve.

Fe|hÍvjuk a figye|mét arra, hogy 2oL2. január 1-jén az a|kotmányos rend törvényte|en megvá|toztatására tettek
kísér|etet, azóta pedig a Magyar Á||amot megszá||ás a|att tartják. 2oL2. január 1. óta az Alkotmány 2. 9 (3) és a
70/H. 5 e|őírásainak megfe|e|ően minden magyar á|lampo|gárnak nem csak joga, de kötelessége is a
törvényte|en és joge||enes hatalomma| szemben, a törvényesség és az a|kotmányos rend he|yreál|ítása
érdekében törvényesen (a Magyar Á||am jogrendjének betartásáva|) fe||épní. Ezt megakadá|yozni a Magyar
Á||am terÜ|etén jogszerűen nem |ehet.

Az a|kotmányos rend he|yreá||ítása érdekében a|kotmányos kötelességét te|jesítő szemé|yt a Magyar Á||am
jogrendje védi. Amennyiben a rendőr vele szemben fe||ép, a köte|esség teljesítését akadá|yozza, akkor maga is
elköveti az a|kotmányos rend ttirvényte|en megvá|toztatásának cse|ekményét, ha pedig erőszakka| |ép fe|,
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A Magyar Á||am terü|etén a közterü|et használatát nem szabá|yozhatja egy magánszervezet a maga
jogszabá|yként nem is |étező rende|kezéseive| |,,?0L8. évi LV. törvény,,|, így az a magyar á||ampo|gárokra nem
vonatkozik' A közterü|et haszná|atára és a gyülekezésre a Magyar Á|lam hatá|yos jogszabá|yait ke|| a|ka|mazni
és betartani. Ha ennek e||enére az i||egá|is szabályo2ást kikényszerítik, akkor fonto|óra vesszük a
rendezvényeknek a Magyar Á||am hivata|os Képvise|eténé| va|ó beje|entésének |ehetőségét, és ennek
tudomásuI véte|érő| a KépviseIet hivataIos igazo|ást ad a bejeIentőknek.

Ez nyi|ván nem |ehet cé|, mive| a rendezvényeken a rendőrségre szükség van a rend és a béke fenntartása
érdekében, tehát közös érdeke a rendőrségnek is és a Képvise|etnek is, és persze e|sősorban a magyar népnek,
de még a törvénytelen hata|om bitor|óinak is. Ennek mego|dásában ön tud segíteni úgy, hogy a rendőriik a
tórvényes magyar á||am gyÜlekezési joga szerint járnak el.

Ke|t 2018. október 9.

L
Bende |stván ij Máté Tamás

A Képvise|et öná||ó A Képvise|et öná||ó tagia

Me||ékIetek:

1. Miért van alkotmányos vá|ság? című áttekintő jogi á||ásfog|a|ás (4 a|áírt o|da|)
2, Jogi á|lásfog|a|ás a ,,Magyarország A|aptörvénye,, nevű dokumentum közjogi érvényte|ensége és annak
következményei tárgyában című rész|etes jogi ál|ásfog|a|ás (14 a|áírt oldal)
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