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ALKOTMÁNY, 

mint a  
Nemzeti Együttműködés Rendszere, 

tekintettel Magyarország és lakosságának jelenlegi állapotára és a belátható jövőjére. 

 

Magyarország 

1. Magyarország nem független. 

2. Magyarország egy tartománya az Európai Uniónak. 

3. Magyarország területe ismeretlen a zsebszerződések és a szomszédok más szándékai 
értelmében. 

4. Magyarország állampolgárai azok, akik eddig is azok voltak, továbbá magyarigazolványos 
lehet mindenki, aki azt kéri és igazolja magyarságát, amennyiben azt a nemzeti 
együttműködés kormányának illetékes intézménye elfogadhatónak tartja. 

5. Magyarország kizárólag magyarokkal határos, de ezek a magyarok Magyarország szerint a 
4. értelmében sem magyarok, ugyanakkor a velük együttlakók szerint másodrendű 
emberek. 

6. Magyarország elismeri a Masaryk-, a Benes dekrétumokat, a Trianoni- és a Párizsi 
Békeszerződést, valamint a Duna elterelését. 

7. Holokauszt csak egy van. Magyarország a zsidók holokausztját ismeri el.  

8. Magyarország a Szent Koronát történelmi hagyatéknak, műtárgynak tekinti és megállapítja, 
hogy nem jelképezi az országot. 

9. Magyarország a saját irányítására szervezeteket hoz létre. Ez az állam, amelynek formája: a 
szociális-piacgazdaság. Hagyományi okokból elfogadható a köztársaság elnevezés is.  

A magyar állam 

10. A magyar állam a Nemzeti Együttműködés Rendszere politikai nyilatkozat letéteményese. 

11. A magyar állam feladata a még meglévő, Magyarországnak tekintett értékek privatizálása 
(magánosítása), kölcsönfedezeti átengedése. Alapfeladata még ebben a körben a 
Lisszaboni Szerződés szerint a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a személyek szabad, 
korlátozhatatlan beáramlásának biztosítása; még az itt élők hátrányára is. 

12. A magyar állam feladata az EU-, de elsősorban az USA megsegítése a világuralom 
megszerzésében és érvényesítésében, valamint a nem szociális-piacgazdaság alapján állók 
eleve elrendelt ellenségként való kezelése. A magyar állam kizárólag ehhez szükséges 
haderőt tart fenn. 

13. Magyarország nem független, lakói nem szabadok, területe és természeti kincsei idegen 
tulajdonban vannak, ezért külső ellenség elleni védelme nem feladata a magyar államnak. 

14. A magyar állam rendfenntartó erőket hoz létre és tart fenn a magán tulajdon és a hatalom 
védelme érdekében. Ezek a rendfenntartó erők együttműködnek és megfelelnek az Európai 
Unió ilyen központi szervének a Veronai Szerződés alapján. 

15. Magyarország elutasítja a háborút, kivéve, ha azt az USA, vagy az EU másként látja. 
Ezekben feltétel nélkül részt vesz a rá kirótt arányok szerint. 
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16. A magyar állam az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat 
törvényekben állapítja meg. 

17. Magyarország a magyar állam tulajdona, kivéve azokat a részeket, amelyeket már 
privatizáltak. Ez a magántulajdon Magyarországon. 

18. A magyar állampolgárok tulajdona kellő indok alapján kisajátítható. 

19. A magyar állam elismeri a szövetkezetek önállóságát és semmilyen eszközzel sem 
korlátozza azok tönkretételét. 

20. A magyar állam tiszteletben tartja az önkormányzatok jogát a rájuk bízott köztulajdon 
felszámolásában. Ezt a folyamatot több eszközzel, így az adók központosításával is 
elősegíti. 

21. A magyar állam elismeri és védi a házasság, a család intézményét, fajra, nemre tekintet 
nélkül. A kutyákat kivételnek kell tekinteni kiskorúságuk miatt. 

22. A magyar állam különös gondot fordít az ifjúság nevelésére, így különös fontosságúnak 
tekinti a kábítószerek, a szekszualitás, a depresszió és hasonlók alapos ismeretének 
elsjátítását. 

23. A magyar állam elismeri mindenki jogát az egészséges környezethez és nem kívánja 
akadályozni állampolgárait ennek érvényesítésében. 

24. A magyar állam kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik  a rászorulókról és azon 
igyekszik, hogy minél több állampolgár megfeleljen a feltételeknek. 

25. A magyar állam az alább felsorolt intézmények útján jogosult és kötelezett az alkotmány 
érvényesítésére és a nemzeti ügyek megfogalmazására. Ezek a szervek egy centrális 
politikai erőteret képeznek a választási-fülke forradalomban létrejött egyetlen nagy 
kormányzó párt keretében.  

26. A magyar állam az általa meghatározott választási törvényben kimondott szavazati arány 
alapján ezt a törvényt korlátlanul módosíthatja a maga természetességével. 

Intézmények 

27. A magyar állam intézményei vezetését az előzőek szerint kell meghatározni és ellátni. Az 
intézmények az alábbiak: 

27.1. Alkotmánybíróság 
Feladata az Alkotmány értelmezése, felkérésre. Bérezésük az átlagbér lenne, amely 
azonban még talárra sem lenne elég. Kérésükre, jövedelmüket az Országgyűlés 
állapítja meg. Tagjait a törvényalkotók küldik és mi fizetjük. 

27.2. Országgyűlés 
Magyarul parlament, amely 386 székhez tartozó ülep lelkiismeretháza. Ezért 
űlésteremnek is hívják. Feladata a hatalmon lévők támogatása szavazógépezettel. 
Szavazáskor kötelesek a vezérüket – frakcióvezető – követni többszázezres bírság 
árnyékában. Unaloműzőnek a parlamentbe beengednek néhány ellenkezőt is, 
akiknek a létszámát a választási törvénnyel szabályozzák. Létük feltétlen fontos a 
demokrácia látszata érdekében, továbbá nélkülük kiderülne, hogy az egész 
parlamentesdi teljességgel fölösleges. Ez a dunaparti világszépe épület tehát, nem  
csak a „micisapka” tárolására használatos. 

27.3. Köztársasági Elnök 
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A világ egyik legdrágább bábúja. Palotát és magánvillát, páholyokat, embereket 
tartunk a felesége szolgálatára. Feladata, hogy ne szóljon bele semmibe, de nem is 
tudna, hiszen csak bábú. 

27.4. Állami Számvevőszék 
Eredetileg az angolok találták ki ezt a busybody testületet, feladatuk something for 
nothing. Tvábbi feladatuk az írásaik titkosítása az elolvasás megelőzésére. 

27.5. Nemzeti Bank 
Pénzügyi testület, régebben osztrák, majd KGST, ma EU irányítás alatt. Alapfeladata 
volt, hogy az ezeréves és ott őrzött, a magyar gazdagságot képező értékeket, - 
amelyet még a szövetségesek is visszaadtak a vesztesnek tekintett országnak – 
eltüntesse. A sikerre való tekintettel az elnök fizetését a bérek százszorosában 
állapították meg. 

27.6. Kormány és a minisztériumok 
A kormány a kormányfőből és a miniszterekből áll. Vannak még államtitkárok, akik a 
hóhér szerepét játszák, balhé esetén pedig bűnbakét.  

A miniszterek feladata a fejbólintás, azaz hajbókolás a kormányfő előtt, hiszen ezért 
kerültek ezekbe a bársonyszékekbe.  

Az ország koronázatlan királya a kormányfő. Négy évig senki sem dirigálja, viszont 
mindent Ő irányít és mondja meg az okosat. Kizárólag az történhet, amit a 
kormányfő akar. Ezért aztán érthető, hogy nem kivánatos az ezeréves tapasztalatú, 
a Szent Koronának alárendelt királyság intézménye. 

A kormányfő számára „szabad a gazda, szabad a vásár”. A példakép Galina 
Brezsnyeva apukája. 

27.7. Magyar Honvédség 
Ez csak elnevezés, ilyen nincs. Helyette idegenlégió van francia mintára, amely az 
alábbi részekből áll: az idegenben tartózkodók, a szentendrei felkészülők, valamint 
az ezek ellátására alkalmazott vállalatok, akik ennek fejében a kapott állami pénzből 
jól tartják a tábornokokat. 

27.8. Rendőrség 
A magyarok bűnösségének – napról-napra történő - emlékezetben tartására 
létrehozott szervezet. Őrzi és védi a bűnözőket. Újabban népességcsökkentési 
feladatokat is bíztak rájuk, amely az emberek éheztetésében – szabálysértési 
eljárásban elvont bér – és a zöldtrikósoknak látszók életképtelenné tételében 
nyilvánul meg. Ebben a körben feladatuk még, a nem szaporodóképes nemi élet 
mozgalmának biztosítása. Fontos programjuk a cigányság integrálása a rendőrség 
kötelékébe. 

27.9. Helyi önkormányzatok 
Feladatuk a rájuk bízott közvagyon eladása állami támogatással, valamint a lakosság 
lelkiismeretének ébrentartása a szemét-szelektálás módszerével. Vezetőjük az alig 
hatáskörű polgármester, valamint a jegyző. A Hivatal feladata a kormányhatározatok 
megetetése az emberekkel, kémkedés az adó és illeték vonatkozásában és a 
rendőrség munkájának segítése szabálysértési eljárásokkal. 

Ha véletlenül komoly feladathoz jutnának, akkor sincsen gond, mert a tökéletesen 
nem hozzáértő képviselő testület úgyis elrontja. 

27.10. Bíróság 
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Ide tapasztalt jogász nem teszi be a lábát, hiszen nem ez a jövedelmező pálya 
részükre és a felelősség is nagy. A hiány akkora, hogy a határozatokat a takarítónéni 
hozza a „köztársaság nevében”, akit ezért bírósági titkárnak is neveznek. 

27.11. Ügyészség 
A joggyakornokok kortól független gyülekező helye. Itt tanítják, tanulják, hogy a 
törvényeket mikor, hogyan és főként ki ellen kell alkalmazni. 

28. Az intézmények működése  alaptörvényekben kerül meghatározásra.  Az intézmények 
felügyeletét a szavazófülke forradalomban létrejött egyetlen nagy  kormányzó párt 
Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatának letéteményesei látják el. 

Rendelkezések 

29. Magyarország utóda az 1918-as köztársaságnak, az 1946-os köztársaságnak, az azt követő 
népköztársaságnak, valamint az 1989-es harmadik köztársaságnak, ezért negyedik 
köztársaságnak is nevezik.  

30. A negyedik köztársaság nem utóda  az 1918-as köztársaság előtti és az azt követő, 1946-ig 
regnáló államnak sem. 

31. Magyarország minden állampolgárát megilleti a Liszaboni Szerződésben megállapított 
szabad mozgás joga, ha megfizeti az erre vonatkozó illetékeket és fedezi a mozgás 
költségeit, amelynek meglétét tartozik előre igazolni.  

32. Magyarország minden állampolgárát megilleti a magán sérthetetlenségének joga, ha a 
magyar állam olyan tagja, amelynek őrző-védelem jár (külön törvény szabályozza). A 
többieknek temetési kedvezmény jár, amelynek értékét a kormány állapítja meg. 

33. Magyarországon vallás- és lelkiismereti szabadság van, amelyet az Országgyűlés 
törvényben szabályoz. 

34. Magyarországon a közérdekű adatok védelmét és a sajtó szabadságát az Országgyűlés 
szabályozza. 

35. Magyarországon a gyülekezés jogát az Országgyűlés szabályozza és csak az így 
engedélyezett szervezetekben lehet részt venni. Zöld trikó, vagy a rendőrség által ahhoz 
hasonlónak vélt viselése gázfröccsöt von maga után és le kell venni. 

36. Magyarországon panaszt lehet benyújtani az illetékes állami szervek ellen az illetékes állami 
szerveknél. 

37. Magyarországon nem az elvégzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő a 
jövedelem. A jövedelem az a legkisebb összeg, amelyet a multinacionális cég hajlandó 
kifizetni, más esetekben a politikai odatartozás milyensége határozza meg (pofapénz).  

38. Magyarországon az egészséges testi és szellemi léthez szükséges feltételeket mindenki a 
saját lehetősége alapján teremti meg. Pihenését a 37.-ben szerzett jövedelme biztosítja. A 
gyógyítás ellenértékét az orvosi zsebek mérete határozza meg, kivéve a röntgen és labor 
orvosokét, ezeknek nem jár. 

Záró rendelkezés 

39. Ez az alkotmány már életbe lépett a szavazófülke-forradalom napján. Tartalmazza az elődök 
bevált, áldásos mintáit is.  

40. Senki sem fogadta el, minek is kellene, amikor amúgyis így van. 

o ~~~ o 

 



 
Dr. Gyarmati Péter 5. oldal  2010. augusztus 1. 

Az Alkotmány „postambuluma”, 

amely készült a közérthetőség elősegítése céljából és a félreértések elkerülése érdekében. 

 

1. Az alkotmány a hatalom jogosítványa, amely szerint a hatalom a hatalmasoké, a nép csak 
gondot jelent. 

2. A hatalom dualista rendszerű, a demokrácia játékszabályai szerint ellenzéket is tart fenn, 
hogy az állandó hatalmi kör váltógazdasága működjék. Kivétel lehetséges, amelyet a 
Nemzeti Együttműködési Rendszer kormánya szabályoz. 

3. Az alkotmány egyetlen erkölcsi szabályt ismer, ez a „képviselői lekiismeret”, amely frakció 
parancs szerint működik. 

4. A hatalomba kerülők eskűje „a legjobb tudás szerinti” munkavégzést tartalmazza, a hozzá-
nem-értés tehát nem akadály. 

5. Magyarországot nem szükséges védeni, hiszen az „ehető falatokat” a környező országok 
már leharapták róla. A meglévő határokon belül lévő értékek pedig már idegen tulajdonban 
vannak, azok védelme természetesen az idegen érdeke és feladata. Ezek a magyarországi 
magánhadseregek. 

6. A forintnak fedezete, garanciája nincsen. Arányait, mennyiségét idegen bankok határozzák 
meg, hiszen mind az ő széfjükben van és csak annyi kerül átmenetileg ki belőle, amennyit 
hitelbe adnak. A bérek fogyasztás címén teljes egészében hozzájuk vándorolnak vissza. 
Létezik ugyan Nemzeti Bank, de vagyon hiján csak a pénzjegynyomda szerepét tölti be, 
valamint képviseli az EU Központi Bank akaratát. 

7. Magyarország területén található természeti kincsek, jellemzően privatizáció útján, már 
idegen tulajdonban vannak. A kormányzat feladata a maradék eladása, együttműködve a 
helyi önkormányzatokkal. Ezt hívjuk kótya-vetyének. 

A kótya-vetye pótlására az itt élők kötelesek a felhasznált energiáért, a vízért, a földön 
járásért, a házuk elhelyezéséért, a tulajdonukban lévő közlekedési eszközök használatáért, 
stb. díjat fizetni. 

8. A hatalom meggondolt tevékenységével sikerült az oktatás szinvonalát úgy kialakítani, 
hogy mára a felsőoktatás is közkincsé vált. Mindenki járhat egyetemre, főiskolába, ha 
megfizeti. Áldásos megoldás ez, mert a felsőoktatás olcsóbb és hosszabb idejű megoldás, 
mint a munkanélküli ellátás. 

A legsikeresebbek a jogászi és közgazdasági pályák, ahonnan esély van a hatalomközeli 
talpnyalásra, kiemelt jövedelemmel.  

A többi szakterület sikeresei külföldön kamatoztathatják tudásukat. Egyetlen alapfeltétel az 
idegen nyelv ismerete. Ebben teljesen eltérünk a szomszédos országoktól, ahol az 
államalkotó nemzet nyelve az elsődleges. 

9. A végzett orvosok, mérnökök, tudósok alkotókedvének fölös elburjánzása védelmében 
szaktörvényeket, állami felügyeletű kamarákat és lajstromokat tartunk. A tevékenységüket 
engedélyezési eljárásokkal felügyeljük, például építési engedély, vagy kórházi-, szakorvosi 
beutaló. 

10. A köznevelés és a kultúra terjesztése olyan megoldást nyert, hogy szükségtelenné vált 
bárminemű szegregáció alkalmazása. Minden és mindenki egyenlő ebben és odaül az 
iskolában ahova akar. 
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11. A művészet oktatása egyetemivé vált. Az így képzett művészek olyan magas szinvonalúvá 
válnak, hogy nem kell többé „lealacsonyodniuk” és művészeti területük alázatos 
kiszolgálójává válniuk.  

Óriási szükség van rájuk a járdaszegélyi karók-, keritések-, szeméttárolók-, padok-, 
növényzethelyettesítő művek alkotásában. A legjobbak helye a mindent elárasztó reklámok 
készítése és az állami rendezvények szcenárióinak tervezése, megvalósítása.  

Ízlés, stílus, látvány, érzet, hangulat ma nem művészi tényező, azok formálása, alakítása, 
terjesztése - hatalmi felügyelet mellett - a média feladata. 

12.  A szakoktatás nem állami feladat többé. Ezt a tevékenységet a multinacionális cégek a 
kívánt betanított munkához maguk elvégzik.  

13. A kis- és közepes vállalkozások, a túlképzettség révén, állandó gondot okoznak a hatalom 
számára. A probléma generációs úton (közérthetően, kihalásos alapon) rövidesen 
megoldódik és akadálytalanná válik a robotizáció. 

14. A magyar parasztság történelmileg is alkalmatlan a nagy gazdaságokban való termeléshez, 
hiszen állandóan csak a maga kis födjét művelte és történelmünk során többször is 
földosztást követelt. Így aztán voltak olyanok is, akik még a más földjét is kiosztották. 

A szocialista időkben bizonyított a parasztság, még a termelőszövetkezeteket sem 
állhatták, erőszakkal kellett a közösbe rángatni őket.  

A privatizáció során nem vásárolták fel az élelmiszeripart, vagy a terméktárolókat, azok 
egyetlen darabját sem. Pedig ott volt az állami segítség kárpótlási jegy formájában.  

Így aztán a mezőgazdaság a nem kifizetődő, drágán termelő, sehova sem vezető családi 
vállalkozások kereteiben tengődik. Az állam kénytelen, fenntartani a gabonatárolókat 
megsegítésükre. Az élelmiszeripar pedig már régen privatizált.  

A megoldást a szomszédos országok mezőgazdasága és élelmiszeripara adja, amennyiben 
termékeikkel ellátják Magyarországot a multinacionális élelmiszerhálózatok útján. Köszönet 
és hála a szlovák-, az osztrák-, a horvát-, sőt az egész EU parasztságának.  

A megoldásban az a tökéletes, hogy az élemiszeripar szükségtelenné válása után a 
termőföld is fölöslegessé válik. Megnyílik az út a teljeskörű privatizációhoz. 

15. A teljessé vált privatizáció Magyarországot Közép-Európa vezető országává teszi. Az 
életrövidítő, fárasztó termeléssel a legkisebb mértékben sem kell többé foglalkozni, 
mindenki államilag teremtett munkahelyet kap, egykulcsos adóval. Az így felszabaduló 
időben többet foglalkozhatnak a népesség gyarapításával.  

A nehéz feladatok a szomszédos országokra és az önfeláldozó munkát végző 
multinacionális cégekre hárulnak. 

16. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! 

Kelt, a magyarországi idegenföldön, a fülke-forradalom idusán (Krisztushoz semmi köze). 
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