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Magyar Köztársaság Alkotmánya I. fejezet 2§ (3) bekezdése, valamint a 2012.01.01-én létrehozott MAGYARORSZÁG
megnevezésű államának Alaptörvénye C) cikk (2) bekezdése alapján  is:

Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos
birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

NYILATKOZAT

Alulírott meg kívánom erősíteni, hogy nem a 2012.01.01. napján megalakított  MAGYARORSZÁG megnevezésű államának  
- mely jogilag érvénytelen - hanem a Magyar Köztársaságnak az állampolgára, illetve annak állampolgárságával rendelkező ember

vagyok, arról soha nem mondtam le.
Kijelentem, hogy a Magyar Köztársaság 1989. október 23-tól hatályban lévő Alkotmányát ismerem el, amely addig van érvényben, amíg a

Sorsfordító Nemzetgyűlés a nemzet által kívánatos államformáról döntést  hoz! A nyilatkozat mindkét oldalán lévő  az eredetivel
megegyező tartalmat elolvastam, megértettem és jelen nyilatkozatom megtételével támogatom.

Név: ________________________________________________________________________________________

Születési név: _________________________________________________________________________________

Születési hely:_________________________________________________________________________________    
                        
Születési idő: _________________________________________________________________________________

Édesanya leánykori neve: _______________________________________________________________________

Lakcím: _____________________________________________________________________________________

E-mail cím és telefon szám: _____________________________________________________________________

HELY, IDŐ, ALÁÍRÁS: _______________________________________________________________________

Jelen nyilatkozat (teljes bizonyító erejű okirat) igazolásként  szolgál arra,  hogy a Nyilatkozó a Magyar Köztársaság állampolgára,   illetve annak
állampolgárságával rendelkező ember , rá a Magyar Köztársaságban 2011. december 31-én hatályos törvények az irányadók!

Az első 100.000 szavazati joggal rendelkező ember, aki érvényes, iktatott  nyilatkozatot ad le, vagy küld vissza, és ezzel támogatja
alkotmányos rendünk helyreállítását, BIZALMI KÖTVÉNY tulajdonosává válik. Ezen kötvények értékét, beváltásának módját és határidejét
a Sorsfordító Nemzetgyűlés fogja meghatározni, és közzé tenni.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:
A Sorsfordító-Nemzetgyűlés Hivatala jelen nyilatkozatban szereplő adatokat csak a fent meghatározott célra használja fel, harmadik fél részére nem
adja ki és zártan kezeli.

Előtünk, mint tanuk előtt:

név:  _______________________________ ________________________________

születési név: _______________________________ ________________________________

születési hely, idő: ______________________________ ________________________________

anya születési neve: _____________________________ ________________________________

lakcím:  _______________________________ ________________________________

aláírás: ________________________________ ________________________________

hitelesítő:________________________________________
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Ma Magyarország területén két állam létezik.  A nép tudta és felhatalmazása nélkül az Orbán kormány 2011-ben  létre hozott saját
érdekeinek kiszolgálása céljából  MAGYARORSZÁG néven  egy jogilag érvénytelen államot,  melyet   megtévesztés céljából,  mint
névváltozást jelöltek meg, miközben egyértelműen kinyilatkoztatták az Alaptörvény. preambulumában , hogy nem jogfolytonos az előző
magyar állammal. A Magyar Köztársaság vezetői és az országgyűlési képviselők többsége egy előkészített, szervezett államcsínyt,
alkotmányos puccsot valósítottak meg, az állami hivatalokat,  intézményeket és  lakosságot szándékosan félrevezetve. A Magyar
Köztársaság Alkotmánya jelenleg is érvényben van, és ez ad lehetőséget számunkra, hogy a törvényes rendet békés úton, de határozott
módon rövid időn belül helyreállítsuk. 100.000 fő  ezen nyilatkozattal való felhatalmazása esetén megkezdi működését a szakértőkből
kiválasztódott Rendkívüli Kormány, melynek elsődleges és azonnali intézkedései, vállalásai  a következők:

1.A Nemzetgyűlés felelős előkészítése és összehívása, melynek keretein belül a nép meghatározza azt az államformát, melyben a
jövőben élni kíván. Ennek megfelelően elkezdi azt az alkotmányozási folyamatot, melynek a végén olyan Alkotmány születik, amely a
magyar nép akaratát rövid és hosszú távú érdekeit egyaránt képviseli. A Szent Korona jogainak és működési rendjének megtartása
mellett.

2.Kötelezettséget vállalnak Magyarország határainak, és az itt jogszerűen élők élettereinek és létfeltételeinek védelmére. 
Különös hangsúlyt fektetve a lakosság etnikai összetételét befolyásoló, spekulatív jellegű migrációra, a gazdasági bevándorlásra, és a
bujtatott élettérfoglalás jellegű betelepítések folyamatainak meggátolására.

3.Vállaljuk, hogy a  Magyar Köztársaságban a jelen járványhelyzetben mindenki önmaga dönti el a számára megfelelő védekezési
formát. A független, nemzetközi szinten is elismert szakértők által nem indokolt korlátozásokat, tilalmakat megszüntetjük. Az alapvető
emberi jogokat sértő kötelező  oltás és az oltást kényszerítő szabályozások megszüntetésre kerülnek. A más országokban  már
engedélyezett és bizonyítottan bevált orvosi módszereket és eszközöket soron kívül hozzáférhetővé tesszük. 

4.Kötelezettséget vállalunk minden hitel és finanszírozási forma (pl. devizahitelek)bármely fél által vitatott  eseteiben felfüggesztő
zárolás alkalmazására, meghatározatlan időre. Az átalakulást követően független szakértők hoznak döntést abban, hogy milyen módon
kerülnek igazságosan rendezésre ezen ügyek. A zárolás időtartama alatt az ügyfeleket nem lehet zaklatni, nem lehet kilakoltatást,
végrehajtást, letiltásokat eszközölni. Ugyan ez vonatkozik az adóhatóság, vagy más szolgáltató által elindított ügyekre is. A jogtalan
végrehajtások  eseteiben  a közreműködőket kártérítésre kötelezzük.

5.Kötelezettséget vállalunk az  igazságszolgáltatás helyreállítására, mely azonos jogokon és kötelezettségeken alapul és szigorúan
mellőzi a kettős mércét.

6.Kötelezettséget vállalunk az adórendszer soron kívüli lényeges könnyítésére és az ÁFA jelentős csökkentésére.

7.Kötelezettséget vállalunk a valós és hiteles információk eljuttatásán alapuló hírhálózat és tömegtájékoztatás biztosítására.

8.Megteremtjük a szakértői kormányzás feltételeit, ehhez felkérjük a már kiválasztódott legalkalmasabb embereket.
Az alkalmasságukat bizonyított nők és férfiak azonos, vagy közel azonos arányban látják el szolgálataikat. 

9.Kötelezettséget vállalunk  a nemzeti vagyon visszavételére, a károkozók elszámoltatására és felelősségre vonására.

10.Kötelezettséget vállalunk, hogy az Alaptörvényből kivett, egészségügyi ellátáshoz és a nyugdíjellátáshoz és a létfenntartáshoz való
jog minden a Magyar Köztársaság állampolgárát, illetve annak állampolgárságával rendelkező embert,  alanyi jogon megillesse.

11.Kötelezettséget vállalunk, hogy az országban képződött értékek az itt jogszerűen élő állampolgárok,  illetve a Magyar Köztársaság
állampolgárságával  rendelkező emberek  érdekeit   szolgálják. Megteremtjük az alanyi  jogú értékjuttatás rendszerét, és annak
lehetőségét, hogy a kötelezettségeiket teljesítők rendszeresen meg is kapják azt. 

A közszolgálatot ellátók az alkalmasságon és példamutatáson alapuló munkásságot gyakorolnak, másokkal szemben semmiféle
előjogokat, és plusz juttatásokat nem élveznek.

A rögzített célok következetes megvalósulásáért kötelesek cselekedni.
Nincs mentelmi jog, és mindenki visszahívható!

Bűncselekmény, szabálytalanság, visszaélés, mulasztás esetén az elkövetett cselekmény büntetési tételének háromszorosát kell
kötelezően kiszabni. 

Minden közfeladatot ellátót háromszoros jóvátételi vagy kártérítési kötelezettség terhel. Visszaélés esetén a teljes saját, vagy
érintettség esetén minden az ügyben érintett családtagjának vagyonával is felel az általa okozott károkért!

Különösen nagy felelősséggel járó szolgálatok ellátása esetén sem  haladhatja meg juttatásuk az átlagbér mértékének kétszeresét. Havi
illetményük csak népszavazás útján változtatható, az alapbér arányában és irányában.

Fentieknek életünket meghatározó jelentősége van! Segíts magadon, Isten is megsegít!

Jelen nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, egyik példány a nyilatkozóé, a másik példányt vagy megbízottunknak személyesen átadni, vagy a 
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