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A jogfolytonosság helyreállításának lépései

   
Idézet a MVSZ május 3.-i konferenciáján elhagzottakból:

  
 

1944. március 19. óta megszállott ország vagyunk, minimum ett l az id ponttól megszünt a 
jogfolytonosság Magyarországon, tehát megszünt a magyar állam szuverenitása!  

Dr. Bakos Batu el adását a jogfolytonosság helyreállításának témájában tartotta meg! Elmondása szerint ez 
a kérdés most mindennél aktuálisabbá vált hazánkban!  

1. Nemzetgy lés nélkül a legalitás és legitimitás helyreállítása érdekében El rehozott választásokat kell 
tartani. Ennek esélyét 10% körülire tette a professzor úr. Ebben az esetben egy 2/3-os jobboldali többség 
Parlament megszavazhatja a történelmi alkotmányt a jelenlegi foltozott sztalini helyett, és a jogfolytonosság 
helyreáll!   

2. Nemzetgy léssel. Ezen belül vagy választás útján, és 2/3-os többség létrehozásával, melynek esélye kb. 
15%, vagy ún. Szentkoronasejtek létrehozásával szerte az országban, amely kezdeményezés, és alulról jöv ! 
Azonban lassú, éveket venne igénybe!  

3. Önkormányzataink útján, mivel ezek az intézmények rzik az íratlan magyar Alkotmány elveit és 
gyakorlatát, legálisak és legitimek! A mintegy 3000 önkormányzat polgármestereinek több mint 5%-a 
felesküdött a Szentkoronára! Kevés az id a 10 % elérésére!  

4. Kikiáltás útján - Azonban millióknak kellene állni a Nemzetgy lés ügye mellett, ez a milliós támogatás 
jelenleg nem áll fenn.  

5. FORRADALOM útján! 1956 csodákat m velt, pár nap alatt megszületett az ún. harmadik út, a magyar 
út, létrejöttek a munkástanácsok, kialakult a többpárti demokrácia, mindenféle el zetes recept és készülés 
nélkül! A magyar zseniális nép!

   

Észrevétel és kritika az elhagzottakkal összefüggésben:

  

Valószín leg még számos más megoldás is létezik, ilyen-olyan valószín séggel és 
törvényességgel, talán még az ezekben megadotttaknál kedvez bb is! AZONBAN!!!  

A nemzeti jogfolytonosság helyreállítása, és végre a már több, mint hatvan éve tartó ex-lex 
(szuverén magyar törvényen kivüli) állapot felszámolását az elhangzottaktól eltér en kizárólag 
legitim, demokratikus úton, a világ támogatása mellett hiszem megvalósíthatónak.   

Az ellentmondást bemutatandó, álljon itt a Dr. Bakos Batu által felvázolt variációkról néhány 
kritikai megjegyzés:  

1.  A jelenlegi parlament és annak bármilyen utóda nem legit im!! Az általuk létrejöv bármilyen 
dolog következnénye  a népköztársaságnak, mivel ezt az hozta létre!! 
Innen csak egyetlen kiút vezet, a mostani parlamentnek és MINDEN intézményének a  
felszámolása!! TEHÁT A MEGOLDÁS VALÓSZÍN SÉGE NULLA !!!  

2. Választott Nemzetgy lés szerintem nem lehetséges, mivel a választási törvényünk 
népköztársasági-köztársasági, tehát az általa létrehozott intézmény is az! Egyébként is, ha 
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alkalmas lenne, akkor már nem lennénk ebben a helyzetben! !! TEHÁT A MEGOLDÁS 
VALÓSZÍN SÉGE NULLA !!!  

3. Az önkormányzatok ugyancsak a pártok szoritásában keletkezett és m köd szervezetek. A 
képvisel k párt-frakcióival, szavazási kötelezettségekkel, vagyis manipuláltak, amely 
manipuláció lehet jószándékú is minek manipulálni, ha  t iszta és igaz dologról van szó de  
akármilyen csalárd is lehet.  TEHÁT A MEGOLDÁS VALÓSZÍN SÉGE NULLA !!!  

A polgármesterek helyzete egészen más, k különleges kivételt jelentenek, hiszen 
közvetlenül és manipuláció nélkül, egyszer többségi alapon választottak és felel sségük 
kiterjed a teljes közösségre, nem csak a reá szavazókra.  

4. Kikiálltani demokráciát nem hiszem, hogy lehetséges! Akárhány millió ember sem autentikus 
erre egy demokratikus rendszerben (tud valaki olyan polit ikai rendszerr l, amely a saját 
megszünési lehet ségét törvénybe foglalta volna?).  A népakarat kifejezési rendszere 
tövényekben foglalt és az nem tartalmaz hatalom kikiálltást! Legfeljebb tüntetés lenne, 
amelyet a hatalom, vérmérséklete szerint rendez , vagy szétver. TEHÁT A MEGOLDÁS 
VALÓSZÍN SÉGE NULLA !!!!   

5. Forradalom  mindig megoldás, ha képes gy zni! A gy zelem sokféle lehet, lásd polgári 
forradalom, francia forradalom, kommunista forradalom, szocilista forradalom. Ezek mind 
gy ztes forradalmak! Gondoljuk végig a következményeiket és annak fényében óhajtsuk! 
Igaz 56 csodát m velt és talán most is csoda kell nekünk? Micsoda?  
Vajjon elég gyenge-e a hatalmi berendezkedés, vagy elég er s-e a forradalmi mozgalom? 
Kecsegtet-e reménnyel a regnáló hatalommal szemben? Ugye nem? TEHÁT A MEGOLDÁS 
VALÓSZÍN SÉGE NULLA !!!  

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a felvázolt jogfolytonosság helyreállítási variációk 
valószín sége nulla !!  
Következmény: vagy nincs megoldás, vagy van másik lehet ség (persze lehet ség mindig van 
akárhány, nagy kérdés az, hogy létezik-e jó, a célnak megfelel változat)!!  

Javaslat a megoldásra:

 

(amelyet legalább annyira vizsgálat illeti meg, mint bármelyik másikat, a valódi, a jó megoldás 
megtalálása érdekében).  

Kinek a dolga?  

Kik azok akik most is legitimek és a megváltoztatott jöv beindítására is legitimek lesznek, 
vagyis 
(1) olyanok, akik törvényes és elfogadott közszerepl k és nem függenek a jelenlegi hatalomtól, 

továbbá,   
(2) az általuk kimondottak a változás során általánosan elfogadott és közmegegyezésnek 

számító lesz.   

Ezen feltételeknek ma Magyarországon a nép által közvetlenül választott és ezáltal csak 
azoknak felel s polgármesterek felelnek meg.  
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A polgármesterek a nép által közvetlenül és választási manipulációk nélkül--  egyszer többségi 
alapon választottak és felel sségük kiterjed a teljes közösségre és nem csak a reá szavazókra. Párt 
felel sségük legfeljebb egyéni párttagságukhoz köt dik, amely azonban nem terjedhet ki 
polgármesteri mivoltukra.  

Tehát a változtatás-  a jogfolytonosság helyreállításának letéteményesei a polgármesterek! 
Szervezhetk a helyi tevékenységeket, ehhez jogszabályokat alkothatnak. Ha minden hely ezt 
teszi, akkor az a teljes Magyarország, még, ha marad fehér folt, akkor is!  

Mi a feladat?  

(1) Megkérdezni a polgármestereket, hogy akarják-e a helyreállítást, illetve, hogy legjobb 
tudásuk szerint a polgáraik akarják-e!   

(2) Megszervezni, hogy mindenütt rendezzenek közmeghallgatást ebben a kérdésben és 
azokon hozzanak határozatokat err l. Így a polgármestereknek közvetlen felhatalmazásuk lesz 
a népképviseletre ezekben a kérédsekben!  

(3) A polgármesterek gyüljenek össze rákosmezején , váljanak nemzetgy léssé és k 
tehetnek-, választhatnak amit és akit akarnak! MINDEN LEGITIM LESZ!!! Ez siségünk lényege, a 
népek, a nemzet választott vezérei döntenek sorsunk fölött (legalábbis reményeink szerint a 
dönt többségük)!!!  

(4) Hogy mit kell tenniük és mit kell kimondaniuk az, az ehhez ért elkötelezettek dolga (a 
jogfolytonosság helyreállítása,  aktualizálás módja, útja, átmeneti állapot, a jöv , stb).  

(5) A regnáló hatalom ellenálhat, er szakot alkalmazhat, de már törvénytelen, mert 
rákosmezején elvették a jogát, hatalmát és már demokratikus sem (!), hiszen a népakarat 

felülbírálta korábbi saját szavazását! Ezáltal az ország a világ demokratikus törvényeinek 
védelmét fogja élvezi, mint a manapság létez leger sebb fegyver.  

Mikor?  

A megoldás megvalósítható, mivel minden eszköz rendelkezésre áll, nem kell várni vezérre, 
összefogásra, szövetségre, továbbá a hatalmi berendezkedés nem akadályozhatja meg 
súlyosan antidemokratikus eszközök nélkül. 
Bármelyik jelent sebb autentikus magyar szervezet, például a MVSZ, kezdeményehetné a 
polgármestereknél és szervezhetné a kapcsolatukat. Annyi kell csak hozzá, hogy a 
polgármesterek megértsék történelmi felel sségüket (egyedül k a letéteményesek) és akarják 
tenni a dolgukat!   

HA NEM, HÁT NEM!  MARAD A GLOBALIZMUS,  AMELYBEN VAN ÉLET,  CSAK NEM MAGYAR!  

Üdvözlettel, jószándékkal és változtatási akarattal  

Dr. Gyarmati Péter 


