
A Szent Korona Értékrend bevezetésének 

M U N K A T E R V E  
 

(a Választási főtörvény
1
 ideiglenes végrehajtási utasítása) 

 

Ez a munkaterv azoknak a szabad magyaroknak a tettein keresztül valósul 

meg, akik elfogadják a közszabadságot megvalósító Szent Korona 

Értékrendet az emberi élet alapjaként. 

 

A munkaterv  

- módszere a településektől (alulról) építkezés
2
, 

- eszköze a teljes önellátás-szervezés
3
, 

- ismeretátadó anyagai a „miért-mit-hogyan” arisztotelészi kérdésre adott 

válaszok
4
, 

- irányító adatai a Települések összehangolása adatállományban
5
  

szerepelnek. 

  

A munkaterv vázlata: 

 

I. Előkészítés 

II. Településeken végzett tevékenységek 

III. Járásokban végzett tevékenységek 

IV. Megyékben végzett tevékenységek 

V. Országos összehangoló tevékenység 

VI. Országgyűlési képviselőválasztás 

VII. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 

 

                                                           
1
 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. – Nemzetgyűlési képviselők, 

Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az 

Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény (191 – 230. oldal) - 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

 
2
 Időszerű adatai Települési Önellátó Rendszer (http://nemzetiegyseg.com) folyamatosan 

frissített honlapon 

 
3
 Települési Önellátó Rendszer - http://nemzetiegyseg.com 

 
4
 http://nemzetiegyseg.com 

 
5
 http://nemzetiegyseg.com 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/
http://nemzetiegyseg.com/
http://nemzetiegyseg.com/
http://nemzetiegyseg.com/
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I. Előkészítés 
 

Azok, akik vállalják, hogy összehangolói lesznek az Szent Korona Értékrend 

szerinti Gondoskodó Magyarország előkészítésének, Továbbadó Szert tartanak.   

 

1. A Továbbadó Szer helye és időpontját az igényeknek megfelelően 

szervezzük 

 

2. A Továbbadó Szeren a résztvevők által vállalt feladatok: 

 

- a Tudat gondolattá válásával a tettvállalás fogadókészségének 

kialakítása  
cél: a tudat rezgése minél több emberben érje el a Krisztusi Szent Korona 

rezgését; 

- a Szent Korona Értékrend fő jellemzőinek általános, részeinek 

érdekcsoportonkénti megismertetése 

 cél: minden lelkileg fogadókész ember értse meg, hogy a Szent Korona 

Értékrend közszabadsága mit jelent általában, és az ő településére, 

vallására, nemzetiségére, nemére, korcsoportjára és szakmájára 

vonatkozóan; 

- a megismertek gyakorlattá tétele 

 cél: a települések önellátásra történő felkészülését jelentő Települési 

törvény elkészítése és lehetőség szerinti alkalmazásán keresztül a 

települések, járások, megyék, nemzetiségek, vallások, nemek, korcsoportok, 

szakmák elöljáróinak, követeinek kiválasztása. 

 

3. A Továbbadó Szeren tartott ismeretátadás dia és video segédlettel 

 A Szent Korona Értékrend Akadémia
6
 első, második és harmadik fokozata. 

 

3.1 Első fokozat
7
  

 

Első nap  

 

A nap címe: A Szent Korona Értékrend általános ismertetése
8
 

 

10.00-11.00 Az Átadó Szer ünnepélyes megnyitása  

11.00-17.00 Gondoskodó Magyarország 

                                                           
6
 Szent Korona Értékrend Akadémia - http://szkertekrend.hu/  

 
7
 Szent Korona Értékrend Akadémia Első Fokozat - http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf 

 
8
 A Szent Korona Értékrend általános ismertetése - 

http://szkertekrend.hu/SzentKoronaErtekrendAkademia1.fokozat.pdf  

http://szkertekrend.hu/
http://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf
http://szkertekrend.hu/SzentKoronaErtekrendAkademia1.fokozat.pdf
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 Közben ebédszünetet és óránként kávészünetet tartunk 

 

17.00-19.00 Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell  

 Közben óránként szünetet tartunk 

 

Második nap 

 

A nap címe: A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend szerinti gondolkodási mód 

elemző és gyakorlati összevetése
9
  

 

09.00-19.00 A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent 

Korona értékrenden alapuló természetes rendszer 

Közben ebédszünetet, óránként kávészünetet tartunk 

 

 A részterületek elérhetősége 

 

Emberi környezet: 

 

 

Szakterület 

A jelenlegi és a Szent Korona 

Értékrend közötti különbségre 

vonatkozó kérdés 

 
Települések összehangolása - 

http://nemzetiegyseg.com/Jog_irelv.html 

„Települési törvény” 

A település természetes élettér, vagy 

munkaerő-utánpótlási raktár? - Nevelés, 

vagy idomítás, egészség, vagy 

használható állapot, együttélés a 

természettel, vagy önérdekű pusztítás? 

 Jog és közigazgatás - 

http://nemzetiegyseg.com/Jog_irelv.html  

Természetesség vagy 

természetellenesség? 

 Vallás - 

http://nemzetiegyseg.com/Vallas_irelv.html  

A vallás a természetes értékrendre vezető 

lelkiismereti szabadság, vagy a 

természetellenesség eltűrésének eszköze? 

 

Kultúra és tudomány - 

http://nemzetiegyseg.com/Kult_irelv.html  

A hagyomány, a művészet és a tudomány 

értékteremtő erő, vagy díszlet? - Életet 

adó gyökér, vagy karanténbeli őskövület, 

erőt adó szépség, vagy 

önazonosságvesztő kábítószer, életet 

szolgáló kegyelem, vagy önpusztító 

barbárság? 

 Egészségügy - 

http://nemzetiegyseg.com/Egugy_irelv.html  
Egészség, vagy használható állapot? 

 Nevelés, oktatás - 

http://nemzetiegyseg.com/Neveles_irelv.html  
Nevelés vagy idomítás? 

 Védelem - 

http://nemzetiegyseg.com/Vedelem_irelv.html  

A védelem azt biztosítja, hogy az ember 

biztonságban éljen, értékei saját érdekeit 

                                                           
9
 A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend szerinti gondolkodási mód elemző és gyakorlati 

összevetése - http://szkertekrend.hu/ 

http://nemzetiegyseg.com/Jog_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Jog_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Vallas_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Kult_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Egugy_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Neveles_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Vedelem_irelv.html
http://szkertekrend.hu/
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Szakterület 

A jelenlegi és a Szent Korona 

Értékrend közötti különbségre 

vonatkozó kérdés 
szolgálják, vagy a világterrorista 

támadógépezet társtettesévé alázott 

kengyeltartója? 

 
Család, korosztályok - 

http://nemzetiegyseg.com/Csalad_irelv.html  

A család az ember életre-teremtője, vagy 

munkaerő-előállító műhely? - Közösségi 

életet élő Teremtmény vagy piacra szánt 

áru az ember? 

 
Nemzetiség - 

http://nemzetiegyseg.com/Nemzetiseg_irelv.html  

A nemzetiség a természetes különbözőség 

egymást erősítő, szerves egységének 

része, vagy a gyűlöletkeltéssel szított 

megosztottság, szétszakítottság forrása? 

 

Gazdaság 

 

 

Szakterület 

A jelenlegi és a Szent Korona 

Értékrend közötti különbségre 

vonatkozó kérdés 

 

Gazdaság általános jellemzői - 

http://nemzetiegyseg.com/Gazdalt_irelv.html  

A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, 

vagy pénzt szolgáló haszonforrás? - Az 

értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja, 

vagy az érték teremtése elválik annak 

élvezőjétől? 

 
Államháztartás (költségvetés) - 

http://nemzetiegyseg.com/  

Az államháztartás a nemzeti vagyon 

növekedésének felhasználását szabályozza, 

vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és 

elszegényítés eszköze? 

 

Környezetvédelem - 

http://nemzetiegyseg.com/Kornyved_irelv.html  

(3) Csak olyan tevékenység végezhető, 

amely 

a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),  

b./ a tevékenység végzéséhez használt 

eszközök működése, 

c./ a tevékenység végzése során keletkezett 

hulladék  

nem károsítja és/vagy veszélyezteti az 

ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, 

valamint a természetes környezetet. 

(Szabadság Alkotmánya) 

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar - 

http://nemzetiegyseg.com/Mgelip_irelv.html  

A mezőgazdaság a nemzet természetes 

erőforrása, boldogulásának alapja, vagy a 

nemzet zsarolásának eszköze? - A nemzet 

elidegeníthetetlen tulajdona a föld, vagy 

szabadpiaci áru? Elsődlegesen a nemzetet 

kell ellátni magyar élelmiszerrel, vagy az 

idegeneket? A földművest gyarapítsa 

munkájának eredménye, vagy az idegen 

spekulánsokat? 

http://nemzetiegyseg.com/Csalad_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Nemzetiseg_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Gazdalt_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/
http://nemzetiegyseg.com/Kornyved_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Mgelip_irelv.html
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Szakterület 

A jelenlegi és a Szent Korona 

Értékrend közötti különbségre 

vonatkozó kérdés 

 

Ipar - 

http://nemzetiegyseg.com/Ipar_irelv.html  

Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló 

átalakítása, vagy környezetromboló 

szakbarbarizmus? - Úgy használjuk, hogy 

megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a 

jövőt? 

 Szolgáltatás - 

http://nemzetiegyseg.com/Szolg_irelv.html  

A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, 

vagy csupán átverés-show-kal ránk 

erőszakolt, önpusztító majmolás? 

 Idegenforgalom - 

http://nemzetiegyseg.com/Vendegl_irelv.html  

Az idegenforgalom az ember harmóniáját 

teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző 

szemfényvesztés? 

 Kereskedelem - 

http://nemzetiegyseg.com/Keresk_irelv.html  

A kereskedelem az emberi munka 

eredményének kölcsönös hasznosítása, 

vagy kupecek nyereségének növelése? 

 Szállítás, közlekedés - 

http://nemzetiegyseg.com/Szallitas_irelv.html  

A szállítás és a közlekedés az életfeltételek 

biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy 

tőkekiszolgáló eszköz? 

 

Harmadik nap 

 

A nap címe: A jelenlegi rendszer tényadatokon alapuló kritikája
10

 

   

10.00-16.00 A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona 

Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában)  
 Közben ebédszünetet, óránként kávészünetet tartunk 

16.00-19.00 EU-sarc  

 Közben óránként szünetet tartunk 

 

Negyedik nap 

 

A nap címe: A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend gondolkodási mód 

részeinek összevetése
11

 
  

09.00-12.00 Eszmei gondolkodási mód (paradigma) váltás  

 Közben óránként szünetet tartunk 

12.00-13.00 Ebédszünet 

13.00-16.00 Jogi gondolkodási mód (paradigma) váltás  

 Közben óránként szünetet tartunk 

                                                           
10

 A jelenlegi rendszer tényadatokon alapuló kritikája - http://szkertekrend.hu/ 

 
11

 A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend gondolkodási mód részeinek összevetése - 

http://szkertekrend.hu/SzentKoronaErtekrendAkademia1.fokozat.pdf  

http://nemzetiegyseg.com/Ipar_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Szolg_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Vendegl_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Keresk_irelv.html
http://nemzetiegyseg.com/Szallitas_irelv.html
http://szkertekrend.hu/
http://szkertekrend.hu/SzentKoronaErtekrendAkademia1.fokozat.pdf
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16.00-19.00 Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás (településektől 

induló, teljes önellátás)  
 Közben óránként szünetet tartunk 

19.00-19.30 Az Akadémia zárása – Összegzés 

 

3.2 Második (gyakorlati) fokozat
12

  

  

10-11 Megnyitás, bevezető 

 

11-12 Miért 

A jelenlegi helyzet általános értékelése, a birodalom erkölcsi 

bukásával kialakult gazdasági és társadalmi válság hatása. 

 

12-13 Ebéd 

 

13-14 Mit  

Alulról építkező hatalmi, képviseleti rendszer ideológiai, jogi és 

gazdasági rendszere. A település – járás - megye – ország, állandó 

rész, valamint az emberi környezet és a gazdaság által meghatározott 

változó rész összehangolása, vagyis a Gondoskodó Magyarország 

általános jellemzése. 

 

15-18 Hogyan 

A Települési Törvények, mint az állam önszerveződésének alapjai. 

A Szent Korona Értékrend mátrix-rendszerének gyakorlati felépítése. 

A rendszer kialakulását - a képviseletüket előre jelző települések 

(kerületek) adatain keresztül – gyakorlatban mutatom be. 

 

3.3 Harmadik (alkalmazó) fokozat
13

  

  

10-11 Megnyitás, bevezető 

11-12 A mátrix-elmélet érvényesülése a Gondoskodó Magyarországon 

12-13 Ebéd 

13-14 A Gondoskodó Magyarország szabályrendszere (jogrendszere) 

14-15 A Gondoskodó Magyarország hatalomgyakorlási rendszere 

15-16 A Gondoskodó Magyarország választási rendszere 

16-17 A Gondoskodó Magyarország állandó része: a magyar anyaföld 

17-18 A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember 

                                                           
12

 Szent Korona Értékrend Akadémia Második (gyakorlat) Fokozat - 

http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf 

 
13

 Szent Korona Értékrend Akadémia Harmadik (alkalmazó) Fokozat - 

http://nemzetiegyseg.com/Alulrol%20fel%20es%20felulrol%20le.pdf 

http://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Alulrol%20fel%20es%20felulrol%20le.pdf
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II. Településeken végzett tevékenységek 
 

A küldetésüket a megismerések gyakorlattá tételében értő és érző szabad 

magyarok (MAG-ok) saját településen kezdik el tevékenységüket. 

 

1. Az egy településen élő MAG-ok előkészülnek arra, hogy településük a Szent 

Korona Értékrend része legyen.  

 

a./ A személyi felkészülést egy összehangoló csoport kialakítása és 

szakosodott tevékenységvégzése jelenti.  

Amennyiben egy adott településen csak egy MAG kezdi a feladat 

végrehajtását, az ő feladata a csoport kialakítása a szakterületek 

ismeretátadó anyagainak felhasználásával. 

 

b./ A tárgyi felkészülést a település igény és lehetőség alapadatainak 

felmérése jelenti. Ezt az összehangoló csoport a választókörzetük 

adatlapjai közül a településükre vonatkozó adatainak kitöltésével végzi. 

  

c./ Az adatlapon szereplő adatokat
14

 az egyik számítógépes programjával 

elemezzük, és elkészítjük a település igényeinek és lehetőségeinek 

összevetését azokra a szakterületekre, amelyek érdekeinek 

összehangolásával a település a szerves egység részeként működik.  

 Az összehangoló csoport tagjai saját szakterületük adatait felhasználva és a 

Szent Korona Értékrend előzőekből megismert irányelvei alapján elkészítik 

a település működési rendszerének szakirányú részét.  

   

2. Települési elöljárók és követek jelölése és választása 

 

A Szent Korona Értékrend szerint működő településen élő és választójoggal 

rendelkező Szent Korona tagok a közszabadság közösségeként szerves 

egységként működő Magyarország minden elöljáróját közvetlenül 

választják, a választott személy tevékenységét folyamatosan ellenőrzik és 

gyakorolják az elöljárók és követek (képviselők) munkájának értékelésével 

kapcsolatos jogokat a Választási főtörvény
15

 szerint.  

 

                                                           
14

 Települési Önellátó Rendszer - http://nemzetiegyseg.com/  

 
15

 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. - Nemzetgyűlési képviselők, 

Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az 

Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény (191 – 230. oldal) - 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

  

http://nemzetiegyseg.com/
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
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Az elöljáró-jelöltek Települési Törvényt készítenek
16

. A helyzetfelméréshez 

szükséges alapadatokat a B. – G. függelékek tartalmazzák. 

A településekre vonatkozó részletes adatok a Szent Korona Értékrend 

Kormányos Rendszer honlapján szerepelnek (http://nemzetiegyseg.com/)    

 

Nemzetgyűlés 

Magyarország elnöke Magyarország miniszterelnöke 

Nemzeti Tanács  

 

Országgyűlés 

alsóházának tagja 

Országgyűlés 

felsőházának tagja 

Települési 

önkormányzatok 

Társadalmi 

csoportok 

önkormányzatai 

 

Magyarország elöljárói és követei (képviselői) választásának alapja a területi 

elöljáróság jelölése és választása. 
 Az összehangoló csoport választócsoportokat alakít, amelyek feladata a 

települési elöljáróság (polgármester és önkormányzati képviselők) választása. 

 Az elöljáróság jelöltjei önrendelkezési tervet (polgármesterjelölt), illetve 

szakmai tervet (önkormányzati tagok) készítenek, a Szent Korona Értékrend 

szerint. A tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek 

Jogérvényesítési szerződést (A. függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelöltek alakítják meg a Települési 

Elöljáróságot. 

 A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) által készített 

önkormányzati terv a Település Törvényévé válik. 

 A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) tagja a Járási Általános 

Jelölőgyűlésnek. A település Szakmai Elöljárói az általuk képviselt terület 

szerinti Járási Szakmai Jelölőgyűlésének tagjai.  

 

 A Települési Elöljáróság lakossági vitát készít elő és tart az Alkotmányozó 

Nemzetgyűlésen (VII/2.) elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről. A vita 

eredményét jegyzőkönyvezi a Települési Elöljáró. 

  

                                                           
16

 Települési Törvény minta - http://szkertekrend.hu/TTminta.docx  

http://nemzetiegyseg.com/
http://szkertekrend.hu/TTminta.docx
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III. Járásokban végzett tevékenységek 
 

Járás kifejezésen – az alaptörvény szintű Választási főtörvény
17

 hatályba lépéséig 

– a hatályos kormányrendeletben
18

 meghatározott területet értjük. 

 

A Járási Jelölőgyűlés összeül, ha a járásban lévő és Elöljáróságot választott 

települések lakóinak száma meghaladja a járás lakosságának kétharmadát. 

 

1. A Járási Általános Jelölőgyűlés  
 

a./ Jelöltet állít a járás (választókörzet) képviselőjére az Országgyűlés 

alsóházában. 

Az alsóházi képviselőjelöltek önrendelkezési tervet készítenek a járás 

településeinek törvényei alapján, a Szent Korona Értékrend szerint. A 

járás lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek 

Jogérvényesítési szerződést
 
(A. függelék) kötnek.  

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt a Járás képviselője az Országgyűlés 

alsóházában, az általa készített önrendelkezési terv válik a Járás 

Törvényévé. 

 Az alsóházi képviselő tagja a Megyei Általános Jelölőgyűlésnek. 

 

b./ A járás alsóházi képviselője az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (VII/2.) 

elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a településeken tartott vita 

jegyzőkönyvei alapján jogszabálytervezet módosítási javaslatot készít, 

amelynek szakmai részeit a Járási Szakmai Jelölőgyűlések 

véleményezik.  
 

c./ Tagjai közül követet állít a Megyei Általános Jelölőgyűlésre. 

 

2. Minden Járási Szakmai Jelölőgyűlés követet állít az általa képviselt terület 

szerinti Megyei Szakmai Jelölőgyűlésre. 

                                                           
17

 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. - Nemzetgyűlési képviselők, 

Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az 

Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény (191 – 230. oldal) - 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

 
18

 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 1. 

melléklet - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200218.KOR 

 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200218.KOR
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IV. Megyékben végzett tevékenységek 
 

Az első Megyei Jelölőgyűlés összeül, ha a megyében Jelölőgyűlést tartott járások 

lakóinak száma meghaladja a megye lakosságának kétharmadát. 

 

1. A Megyei Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a Nemzeti Tanács tagja 

elöljárói tisztségre. 

 

a./ A Nemzeti Tanács tagságára jelöltek a megyére vonatkozó önrendelkezési 

tervet készítenek, a megye járásainak Járási Törvények alapján, a Szent 

Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést (A. 

függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt a megye általános képviselője a 

Nemzeti Tanácsban, az általa készített önrendelkezési terv lesz a 

Megye Törvénye. 

 A Nemzeti Tanács tagja az Országos Általános Jelölőgyűlésnek is 

tagja. 

  

b./ A Nemzeti Tanács tagja az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (VII/2.) 

elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a járások alsóházi 

képviselőinek javaslatai alapján jogszabálytervezet módosítási tervet 

készít, amelynek szakmai részeit a Megyei Szakmai Jelölőgyűlések 

véleményeznek.  
 

2. A Megyei Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak 

 

a./ megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzati tag, 

b./ megyei társadalmi csoport (szakma) elnöke, 

c./ felsőházi képviselő 

elöljárói tisztségekre. 

 

A jelöltek a megye szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet 

készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a 

tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési 

szerződést (A. függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 
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Aki az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az a 

megye  

- szakma szerinti képviselője az Országgyűlés felsőházában, 

- a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának tagja, 

- a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke. 

 

A felsőházi képviselő és a megyei társadalmi csoport (szakma) 

önkormányzatának elnöke tagja az általa képviselt szakterület Országos 

Szakmai Jelölőbizottságának.  

 

A megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja a 

társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának tagja.  
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V. Országos összehangoló tevékenység 
 

Az Országos Jelölőgyűlés összeül, ha a Jelölőgyűlést tartott megyék lakóinak 

száma meghaladja az ország lakosságának kétharmadát. 

 

1. Az Országos Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít  

 

a./ Magyarország elnöke, 

b./ Magyarország miniszterelnöke 

elöljárói tisztségekre. 

 

ad a./ A Magyarország elnöke (kündü) elöljárói tisztségre jelöltek az 

országra vonatkozó szabályozási és ellenőrzési tervet készítenek, a 

Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket 

támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési 

szerződést (A. függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa 

készített szabályozási és ellenőrzési terv lesz Magyarország Irányító 

Törvénye. 
 

Magyarország elnöke az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (VII/2.) 

elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a Megyei Általános 

Jelölőgyűlésen megválasztott Nemzeti Tanács tag javaslatai alapján 

jogszabálytervezet véglegesítési tervet készít, amelynek szakmai 

részeit az Országos Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek.  

 

ad b./ A Magyarország miniszterelnöke elöljárói tisztségre jelöltek az 

országra vonatkozó végrehajtási tervet készítenek, a Szent Korona 

Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést (A. 

függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

A legtöbb támogatót szerzett jelölt Magyarország elnöke, az általa 

készített végrehatási terv lesz Magyarország Végrehajtási Törvénye. 
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2. Az Országos Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak 

 

a./ országos társadalmi csoport (szakma) elnöke, 

b./ Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő 

elöljárói tisztségekre. 

 

ad a./ Az országos társadalmi csoport (szakma) önkormányzati elnöki elöljárói 

tisztségére jelöltek az ország szakmai érdekképviseletére vonatkozó 

tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. Az ország lakósai 

közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek 

Jogérvényesítési szerződést (A. függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

Az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerező a 

társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának elnöke. 

  

ad b./ Magyarország nemzetközi szervezetekben képviselő elöljárói tisztségre 

jelöltek Magyarország nemzetközi együttműködésben képviselt 

szakmai érdekeire vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona 

Értékrend szerint. Az ország lakósai közül a tervüket támogató 

választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést (A. 

függelék) kötnek. 

 

Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek. 

 

Aki a jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az Magyarország 

szakma szerinti képviselője nemzetközi szervezetekben.  
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VI. Országgyűlési képviselőválasztás  
 

Akkor kell a hatalomátvétel eszközeként használni, ha az Alkotmányozó 

Nemzetgyűlés valamelyik feltétele nem teljesül. 

Az elöljárók – természetesen – csak közvetve töltik be hivatalukat. 

A részterületek felsőházi képviselőjelöltjei a megyei és országos listát alkotják. 

Az alsóházi képviselőjelöltek „egyéni” jelöltként indulnak a választáson. 

  

Amennyiben Országgyűlési képviselőválasztáson történik a hatalmat gyakorló erő 

meghatározása, akkor Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell kiírni, a pártrendszer 

nélküli hatalomgyakorlás létrehozására. 
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VII. Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő tevékenységet a Továbbadó 

Szeren létrehozott „Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsa” végzi. 

Tevékenységük célja: A Szent Korona Értékrend bevezetését elrendelő 

Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételeinek létrehozása a települések, járások 

és megyék (Budapest) erre irányuló feladatvégzésének összehangolásával. 

 

Mindenkinek tudnia kell, hogy Alkotmányozó Nemzetgyűlés tartása az 

alkotmányos joghézag miatt törvényes
19

. 

  

1. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feltételei 

 

Ahhoz, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés határozatai a közvetlen 

népakarat kifejezésére alkalmasak legyenek, két feltételnek kell teljesülnie: 

 

a./ a 2014-es országgyűlési választás győztes pártjára (FIDESZ) szavazók 

számánál (2 165 342
20

) nagyobb választói támogatottság, valamint 

 

b./ az elöljárók, a követek és képviselők kiválasztása az előzőekben 

meghatározottak szerint megtörtént. 

 

                                                           
19

 Ki a törvényellenes? - http://nemzetiegyseg.com/Kiatorvenyellenes.pdf  

 
20

 2014. évi Országgyűlési Képviselő Választás - 

http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html  

 

http://nemzetiegyseg.com/Kiatorvenyellenes.pdf
http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html
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2. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatai: 

 

a/ Kimondja, hogy  

 

- a Lisszaboni Szerződés, a nemzetek feletti érdekérvényesítés 

iránymutatása, így nem Magyarország Alkotmánya, ezért annak 

hatálya megszűnik, 

 

- a 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye a 

Lisszaboni Szerződés szerinti idegen érdekeket képviselő irányelveket 

tartalmaz, ezért megszűnik annak hatálya. 

 

b./ Kimondja a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságát, a Szabadság 

Alkotmányát
21

 Magyarország alkotmányaként meghatározva.  

                                                           
21

 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. - Magyarország Szabadság 

Alkotmánya (9 – 16. oldal) és Magyarország Szabadság Alkotmánya rövid változata (17. oldal) 

- http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
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c./ Elfogadja a Szabadság Alkotmányán alapuló irányelveket Magyarország 

Alaptörvényeként
22

. 

 

d./ Megerősíti a Szent Korona Önigazgatási rendszere
23

 szerint, a választók 

által kiválasztott elöljárók és népképviselők megbízását
24

, ezzel 

létrehozva Magyarország legfőbb hatalmi szerveit. 

 

3. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő Tanácsának feladatai 

 

a./ Ismeretátadás 

 Azokon a településeken, amelyekben a megismertek gyakorlattá tétele 

megkezdődött, a Szent Korona Értékrend általános (és igény szerinti 

területre: részletes) ismertetését elvégező nyilvános rendezvényeket össze 

kell hangolni. 

 

b./ A Szent Korona Értékrend ismertté tétele azokon a településeken, ahol 

nem volt ismertetés 

 Ennek leghatékonyabb eszközeként alkalmazható módszer: azokra a 

rendezvényekre, amelyeket a megismerés gyakorlattá tételét elkezdett 

településeken tartunk, a járás többi településeinek képviselőit is 

meghívjuk. 

 

c./ Jogszabálytervezetek vitára előkészítése 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (VII/2.) elfogadásra kerülő 

jogszabálytervezetek tervezeteit ismertető anyagok készítése, a javaslatok 

alapján az elfogadásra ajánlott változatok elkészítése. 

Az elfogadásra ajánlott változatok elfogadásának előkészítése a 

települések Elöljáróságain keresztül a település Szent Korona tagságukat 

vállaló (az elöljáróknak, követeknek és képviselőknek megbízását adó) 

lakóival. 

 

  

                                                           
22

 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. – Magyarország Alaptörvénye 

(19 – 118. oldal) - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

 
23

 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. – Nemzetgyűlési képviselők, 

Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az 

Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény (191 – 230. oldal) - 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

 
24

 Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I. – „Az államhatalom 

gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény (119 – 190. oldal) - 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
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d./ Elkészíti a Jelölőgyűlések ügyrendjét. 

 

e./ Összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést  

 

A feltételek teljesülése esetén összehívja az Alkotmányozó Nemzetgyűlést. 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjai részvételükkel erősítik meg 

megbízatásuk elfogadását. 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés nyilvános, de azon döntési joggal csak 

a Nemzetgyűlés tagjai és a Szent Korona tagságukat megbízatás 

adásával vállaló Szent Korona tagok rendelkeznek. 
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A. függelék 

 
 

Jogérvényesítési szerződés 

 

amely létrejött „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény
1
 (továbbiakban: 

Államhatalmi főtörvény”), valamint a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot 

nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati 

képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény
2
 (továbbiakban: „Választási főtörvény”) alapján 

a választók és az általuk megbízott képviselő/elöljáró között, az alábbiak szerint: 

 

1. A megbízás _____________________________ képviselői/elöljárói feladat ellátására 

vonatkozik, amelyet az Alaptörvény
3
, valamint a hivatkozott főtörvények feladatnév 

címszava ír le. 

 

2. A megbízott: _________________________ (adatok). 

 

3. A megbízók nevét, címét jelen szerződés melléklete tartalmazza.   

 

4. A felek jogállása: 

 

4.1 Megfelelnek a Választási főtörvényben leírt választási/választhatósági jogra vonatkozó 

feltételeknek
4
. 

4.2 A megbízók a képviselő/elöljáró jelölést a Választási főtörvény „A népképviselet 

gyakorlásának alapelvei”
5
 szerint végezték. 

 

5. Jogérvényesítés 

A megbízók a megbízottal szemben a Választási főtörvényben meghatározott esetben és 

módon kötelesek élni jogérvényesítő jogukkal
6
. A jogérvényesítési eljárás határozata 

mindkét félre vonatkozóan kötelező érvényű, azzal szemben további jogorvoslatnak helye 

nincs.  

 

Kelt ___________________, 20..... ______________ hó ____-án. 

 

 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 megbízott megbízók képviselője 
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A megbízott esküje 

 

Én, _________________________ _____________________________ képviselői/elöljárói 

feladatomat a Szent Korona és a Magyar Nemzet iránti alázatos felelősséggel végzem, ezért 

megbízatásomat a fenti szerződés szerint kötött mandátumként teljesítem, vagyis 

elfogadom jelölésem feltételeként azt, hogy amennyiben a választók érdekeit nem ezen 

nyilatkozat szerint képviselem, ugyanaz a közösség, amely a képviselettel megbízott, 

visszavonhatja mandátumomat.   

 

A Magyarok Istene előtt esküszöm, hogy 

 

jelölésemet a Szent Korona és a Magyar Nemzet iránti alázattal fogadom el, atyai eleink 

hagyományához való hűség és a minden Teremtménynek szabadságot adó szeretet 

küldetésében végzem megbízatás szerinti feladatomat. 

 

Úgy segítsen a Magyarok Istene földi életemben, ahogyan ezen eskümnek eleget teszek.  

 

Kelt ___________________, 20….. ______________ hó ____-án. 

 

 

 

________________________________ 

megbízott 

 

 

Nyilatkozat hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 
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Melléklet 

 

Megbízási megállapodás 

 

Alulírottak megbízzák _________________________ Asszonyt/Urat a 

_________________________ képviselői/elöljárói feladat ellátására, a vele kötött 

„Jogérvényesítési szerződés” alapján 

 

Név Ir.szám Település Cím Aláírás 
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1
 „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 119 – 190. 

oldal 

 
2
 Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az 

Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 191 – 

230. oldal 

 
3
 Magyarország Alaptörvénye - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf 19 – 118. oldal  

 
4
 2. § A választás és választhatóság joga 

 

(1) Az Alaptörvény 76. § (1) bekezdése
4.1

 szerint Magyarországon a Szent Korona államalapító és államalkotó 

nemzeteinek tagjai rendelkeznek a közügyekben való részvétel jogával. 

 

(2) A Szent Koronát alkotó  

a./ államalapító nemzet fogalmát az Alaptörvény 96. §-a
4.2

, 

b./ államalkotó nemzet fogalmát az Alaptörvény 98. §-a
4.3

  

határozza meg. 

  

(3) Nincs választójoga és a választhatósági joga annak a Szent Korona tagnak, aki  

a./ aki nem töltötte be 18. életévét, 

b./ szabadságvesztés büntetését tölti,  

c./ cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság,  

d./ a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya, vagy  

e./ a büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés  

alatt áll.  

 

(4) A választhatósági joga van az (1) bekezdés szerinti Szent Korona tagnak, akire nem vonatkozik a (3) 

bekezdés szerinti kizáró ok egyike sem.  

 

(5) A választójog gyakorlásának módja:  

a./ a 3. § (5) bekezdés a./ - c./ és h./ - k./ pontokban leírt elöljáró választás esetén együttes vagy egyéni, 

b./ a 3. § (5) bekezdés d./ - k./ pontokban leírt elöljáró választás esetén egyéni.  

  

(6) Együttes választójoggal rendelkezik az a Magyarországon közös háztartásban élő család, amelynek minden 

tagja a Szent Korona tagja és  

a./ amelyben legalább egy olyan az (1) bekezdés szerinti Szent Korona tag él, akire nem vonatkozik a (3) 

bekezdés szerinti kizáró okok egyike sem,  

b./ egy vagy két szülőből és 

c./ egy vagy több gyermekből áll. 

 

(7) Egyéni választójoggal rendelkezik az (1) bekezdés szerinti személy, akire nem vonatkozik a (3) bekezdés 

szerinti kizáró ok egyike sem, és nem él a (6) bekezdés szerinti családban. 

  

(8) Az Alaptörvény 96. § (4) bekezdés a./ pontjában meghatározott feltételeknek eleget tevő, külföldön élő 

Szent Korona tag – ha nem vonatkozik rá a (3) bekezdés szerinti kizáró ok egyike sem -, egyéni 

választójoggal rendelkezik.  

 
4.1 

Alaptörvény 76. § A közügyekben való részvétel joga  

 

(1) A Szent Korona minden tagja részt vehet az országos és a helyi közügyek vitelében, továbbá az 

„Államhatalom gyakorlásról” szóló 1. főtörvény által meghatározottak szerint közhivatalt viselhet.  

(2) Magyarországon vendégjoggal élők, valamint Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény 

szerint tartózkodó idegen állampolgárok nem vesznek részt a közügyek vitelében és nem viselhetnek az (1) 

bekezdésben meghatározott közhivatalt. 

 

(3) A választáshoz és választhatósághoz való jogot részletesen a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot 

nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők 

választásáról” szóló 2. főtörvény szabályozza. 

 

http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
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4.2 

Alaptörvény 96. § Az államalapító magyarság 

 

(1) Magyarország felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, segíti jogaik és törvényes érdekeik 

védelmét, anyanyelvük, nemzeti kultúrájuk, vallásuk, valamint Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását, 

ezek megvalósítása a nemzetközi kapcsolatokban az állam alapvető kötelezettsége.  

 

(2) A magyarság anyaországi, valamint politikai okból menekült (emigrált) Felsőházi képviselettel rendelkező 

részei: 

a./ Magyarországi magyar 

b./ Felvidéki magyar 

c./ Kárpátaljai magyar 

d./ Székelyföldi, erdélyi magyar 

e./ Délvidéki magyar 

f./ Kárpát-medencén kívül élő magyar 

  

(3) A magyar állampolgárok között nem lehet különbséget tenni az állampolgárság keletkezésének jogcíme 

alapján, és - ha „Az állam vezetéséről”, vagy „A büntetésről” szóló főtörvény másképpen nem rendelkezik - 

aszerint, hogy a magyar mellett van-e más állampolgárságuk.  

 

(4) Kettős vagy többes állampolgárságú  

a./ Szent Korona tag csak akkor rendelkezik köztisztség-viselői (közte választási és választhatósági) 

jogával, ha 

- politikai okból hagyta el Magyarországot (emigrált) és 

- a többi állampolgárság szerinti fennálló választási és választhatósági jogáról lemond; 

b./ a Magyarországon vendégjoggal élő személy, továbbá a Magyarországon „Az állam vezetéséről” szóló 

főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgár akkor sem gyakorolhatja köztisztség-viselői (közte 

választási és választhatósági) jogát, ha a többi állampolgárság szerinti fennálló köztisztség-viselői 

jogáról lemond. 

 
4.3 

Alaptörvény 98. § Államalkotó nemzetiségek 

 

(1) Magyarországon az államalkotó kisebbségi nemzetiséghez tartozó személyek (mint a Szent Korona testének 

személyi része) önkormányzatuk által létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin 

keresztül érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt az 

államhatalom gyakorlásában. 

 

(2) A szerves egységként működő Magyarország a nemzeti önazonosság-tudat alapján áll, hiszen ez adja azt a 

biztonságot, ami minden ember számára a lélek, a szellem és a test összhangjához nélkülözhetetlen.  

Az államalkotó nemzetek Szent Korona tagjainak – anyaországukkal kötött viszonossági nemzetközi 

szerződés alapján - joga személyileg az egyenlőség, közösségi szinten pedig Társadalmi csoportként az 

önkormányzatiság (autonómia), vagyis az önkormányzaton keresztül gyakorolt önrendelkezés, ami 

települési-, vagy területi formában nyilvánul meg.  

 

(3) Felsőházi képviselettel rendelkező államalkotó nemzetiségek: 

a./ a Szent Korona területén önhonos nemzetek  

- cigányok/romák 

- horvátok 

- lengyelek 

- németek 

- románok 

- ruszinok 

- szerbek 

- szlovákok 

- szlovének 

- ukránok 

 

b./ a magyarsággal rokon népek  

- bolgárok 

- görögök 

- örmények 
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5
 Választási főtörvény 1. szakasz A népképviselet gyakorlásának alapelvei 

 

3. § 

(1) Az e főtörvényben meghatározott elöljáróságokat és elöljárókat (népképviseleti megbízottakat) a Szent 

Korona Önigazgatási rendszere szerint választócsoportok választják. 

 

(2) Azonos településen élő együttes és egyéni választókból állnak 

a./ a települési választócsoportok, ha a település azonos települési egységen (utca, tér, tanyacsoport) belül 

élnek, 

b./ a társadalmi csoporthoz tartozó választócsoportok, ha abban ugyanazok a társadalmi csoportok 

(nemzetiség, vallás, korcsoport, szakma) vannak képviselve.  

 

(3) Az elöljáróságok tagjai és az elöljárók kiválasztása szavazati pontérték-többséggel, nyílt szavazással 

történik. 

 

(4) Az elöljáróságok tagjai és az elöljárók kiválasztása során a pontérték számítás a következők szerint történik: 

a./ együttes választójog (család) alkalmazása esetén a pontérték azonos az együttesen választójogot 

gyakorló azon Szent Korona tagok számával, akikre nem vonatkozik a 2. § (3) bekezdés b./, d./ és e./ 

pontok szerinti kizáró okok egyike sem, 

b./ egyéni választójog esetén a pontértékszám egy. 

 

(5) A választócsoportok közvetlenül a következő elöljárókat választják: 

 

a./ települési önkormányzati képviselő, 

b./ polgármester, 

c./ alsóházi képviselő, 

d./ társadalmi csoport önkormányzati tag, 

e./ társadalmi csoport elnöke, 

f./ felsőházi képviselő, 

g./ Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselő megbízott, 

h./ nemzetgyűlési tag, 

i./ Nemzeti Tanács tagja, 

j./ Nemzetgyűlés elnöke, 

k./ Magyarország elnöke 

(6) A megyénkénti nemzetgyűlési és országgyűlési tagok számát az 1. sz. melléklet
5.1

 tartalmazza. 

 
5.1

A megyénkénti nemzetgyűlési és országgyűlési tagok száma 
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Bács-Kiskun 435 354 5 560 10 11 115 

Baranya 325 465 4 597 7 8 301 

Békés 319 507 4 446 7 8 75 

Borsod-Abaúj-Zemplén 583 884 7 905 13 15 356 

Budapest 1 424 361 18 1 612 32 37 32 

Csongrád 339 943 4 455 7 9 60 

Fejér 337 800 4 416 7 9 108 

Győr-Moson-Sopron 350 417 4 458 7 9 182 
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Hajdú-Bihar 431 453 5 511 9 11 82 

Heves 262 963 3 342 6 7 119 

Jász-Nagykun-Szolnok 333 089 4 412 8 8 78 

Komárom-Esztergom 250 969 3 318 5 7 76 

Nógrád 176 240 2 269 4 5 129 

Pest 847 424 11 949 16 22 186 

Somogy 268 853 3 445 6 7 245 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 446 212 6 571 10 12 229 

Tolna 200 034 3 303 5 5 108 

Vas 215 668 3 377 5 6 216 

Veszprém 296 084 4 444 7 8 217 

Zala 240 534 3 453 5 6 257 

Összesen: 8 086 254 100 10 843 176 210 3 171 

 
6
 Választási főtörvény 8. § Népi kezdeményezésre indított megbízatás-visszavonási eljárás 

 

Amennyiben a kiválasztott elöljáró a képviseltek érdekeivel ellentétes tevékenységet folytat, a megbízatást adó 

választók népi kezdeményezéssel megbízatás-visszavonási eljárást indíthatnak a 12. §
6.1

 szerint. 

 
6 
Választási főtörvény Népi kezdeményezés 

 

12. § 

 

(1) A Szent Korona bármely tagja népi kezdeményezéssel, a megbízott elöljáróságok és elöljárók képviseltek 

érdekeivel ellentétes tevékenysége miatt megbízatás-visszavonó eljárást indíthat „Az államhatalom 

gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény  

a./ 20. §-a
6.1

 szerint 

- Nemzetgyűlés elnöke, vagy Magyarország elnöke, illetve a Nemzeti Tanács, a Honvédelmi Tanács 

vagy az Országgyűlés tagja ellen, 

 

b./ 80. §-a
6.2

 szerint 

- az Országgyűlés tagja ellen, 

 

c./ 88. §-a
6.3

 szerint a polgármester és/vagy az önkormányzati tag ellen, illetve 

- a polgármester  

= az önkormányzati tag ellen, 

= az önkormányzat határozatképtelensége esetén a távolmaradó önkormányzati képviselők ellen. 

 

(2) „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény 20. §
6.1

 (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerint 

lefolytatott eljárás alapján a Nemzetgyűlés büntetőeljárást indít hazaárulás bűncselekményének elkövetése 

miatt, a „Büntetésről” szóló résztörvény szerint 

a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen, 

b./ a népi kezdeményezést tevők ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el az elöljáró(ka)t. 

 
6.1 

Államhatalmi főtörvény
 - 

A Nemzetgyűlés által alkalmazott felelősségre vonás 

 

20. § 

 

(1) Amennyiben a Nemzetgyűlés a 17. §
6.11

 (3) és (5) bekezdéseiben, a 18
6.12

. § (2) bekezdésében, valamint a 19. 

§
6.13

 (2) bekezdésében meghatározott megbízatás-visszavonó eljárást folytatott és az abban megnevezett 

elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot hozott,  

a./ visszahívja az elöljáró(ka)t tisztségéből és 

b./ új elöljáró(ka)t választ. 
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(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján a Nemzetgyűlés büntetőeljárást indít hazaárulás 

bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló résztörvény szerint 

a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen, 

b./ a népi kezdeményezést tevők ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el az elöljáró(ka)t. 

 

(3) Az ellen a Nemzetgyűlési képviselő ellen, aki nem vesz részt a Rendkívüli Nemzetgyűlésen, a Nemzetgyűlés 

elnöke köteles hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló résztörvény szerint 

büntető eljárást indítani. 

 

(4) A Nemzetgyűlés határozatképtelensége esetén a Nemzetgyűlés elnöke   

a./ büntetőeljárást indít az engedély nélkül távol maradó képviselők ellen, hazaárulás bűncselekményének 

elkövetése miatt; 

b./ visszavonja azoknak a képviselőknek a megbízását, akik engedély nélkül távolmaradtak és 

c./ a határozatképtelenség napjától számított egy hónapon belüli időpontra Nemzetgyűlési 

képviselőválasztást ír ki azokra a területekre, amelyeknek az engedély nélküli képviselők megbízottai 

voltak. 

 
6.11 

Államhatalmi főtörvény
 - 

Az Időszakos Nemzetgyűlés feladatai 

 

17. § 

 

(1) Kormány, vagy országgyűlési képviselő által kezdeményezett, illetve népi kezdeményezéssel indított, a 

Nemzetgyűlés elnöke által előterjesztett Alaptörvény és alaptörvény szintű főtörvény módosításának 

elfogadása.  

A módosított jogszabályt a Nemzetgyűlés elnöke lépteti hatályba.  

 

(2) A Nemzeti Tanács tagjának 

- halála, 

- egészségi állapota miatti, vagy önkéntes lemondása 

esetén a Nemzeti Tanács – a rendkívüli választásokig - új tagot választ.  

 

(3) A Nemzeti Tanács vagy az Országgyűlés tagjának a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt a 

Nemzetgyűlés elnöke, vagy a Nemzeti Tanács indítványa, illetve népi kezdeményezés alapján indított 

megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása. 

 

(4) A Nemzetgyűlés elnökének vagy Magyarország elnökének 

a./ halála, 

b./ egészségi állapota miatti, vagy önkéntes lemondása 

esetén a Nemzetgyűlés – a rendkívüli választásokig - új elöljárót választ.  

 

(5) A Nemzetgyűlés elnökének vagy Magyarország elnökének a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt 

a Nemzeti Tanács indítványa, illetve népi kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás 

lefolytatása. 

 
6.12 

Államhatalmi főtörvény
 - 

A Rendkívüli Nemzetgyűlés feladatai 

 

18. § 

 

(1) Dönt a Honvédelmi Tanács által előterjesztett 

a./ „Országvédelmi terv” és  

b./ „Rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet” 

elfogadásáról. 

 

A Rendkívüli Nemzetgyűlés által elfogadott „Országvédelmi tervet” és a „Rendkívüli intézkedéseket 

bevezető rendeletet” a Nemzetgyűlés elnöke lépteti hatályba. 

 

(2) Amennyiben a Nemzeti Tanács a rendkívüli- vagy szükséghelyzet fennállása alatt folytatott vizsgálata során 

azt tapasztalja, hogy a rendkívüli- vagy szükséghelyzetre tekintettel hozott rendelet vagy annak végrehajtási 

utasítása  

a./ eltér olyan alapvető jogtól, amelytől rendkívüli helyzetben sem lehet eltérni, vagy  
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b./ a rendkívüli- vagy szükséghelyzetre tekintettel megállapított szabályok megszegésével jött létre, 

a Nemzeti Tanács indítványozza megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatását. 
 

6.13 
Államhatalmi főtörvény

 - 
A Kivételes Nemzetgyűlés feladatai 

 

19. § 

 

(1) Amennyiben a Kivételes Nemzetgyűlést a 14. §
6.131

 (3) bekezdés b./ pontja alapján kell összehívni, és azon a 

16. §
6.132

 (1) bekezdése szerint kell eljárni. 

 

(2) A Nemzetgyűlés tagjainak és elöljárónak a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt, népi 

kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása. 

 
6.131 

Államhatalmi főtörvény
 - 

A Nemzetgyűlés összehívása 

14. § 

 

(1) A Nemzetgyűlést a Nemzetgyűlés elnöke hívja össze. 

 

(2) Nemzetgyűlést kell összehívni 

a./ minden év augusztus 15. és augusztus 20-a közötti időszakra (Időszakos Nemzetgyűlés), 

b./ a szükséghelyzet, valamint megelőző-, illetve fegyveres védelmi helyzet fennállása (Rendkívüli 

Nemzetgyűlés), továbbá  

c./ népi kezdeményezés 

esetén a szükséges időtartamig. 

 

(3) Népi kezdeményezés esetén, ha az  

a./ a Nemzetgyűlés megbízási jogkörébe tartozó elöljáróság vagy elöljáró visszahívásával kapcsolatos, 

Kivételes Nemzetgyűlést kell összehívni, 

b./ Alaptörvényre vagy Alaptörvény szintű főtörvényre vonatkozik, a következő Időszakos Nemzetgyűlés 

napirendjei között szerepel,  

c./ az előzőektől eltér a népi kezdeményezés tárgyköre, a jogalkotás megfelelő eljárását indítja el. 

 

(4) A szükséghelyzet, valamint megelőző-, illetve fegyveres védelmi helyzet fennállása alatt előterjesztett, 

Nemzetgyűlés jogkörét érintő népi kezdeményezés alapján a Kivételes Nemzetgyűlést a rendkívüli- vagy 

szükségállapot megszűnése utáni időpontra kell összehívni. 

 A rendkívüli- valamint szükségállapot alatt – ha az az Időszakos- vagy Kivételes Nemzetgyűlés időszakára 

esik - a Rendkívüli Nemzetgyűlés nem tűzi napirendjére a már korábban meghirdetett Időszakos- vagy 

Kivételes Nemzetgyűlés napirendi pontjait. 

 

(5) Amennyiben a Kivételes Nemzetgyűlés összehívása az Időszakos Nemzetgyűlést megelőző 60 munkanapon 

belüli időpontra esik, a népi kezdeményezéssel indított eljárás az Időszakos Nemzetgyűlés napirendjén 

szerepel. 

 
6.132 

Államhatalmi főtörvény
 - 

16. § 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatai 

 

(1) Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása 

A Történelmi Alkotmány jogfolytonossága visszaállításának folyamata: 

a./ hatályon kívül helyezi az 1949. évi XX. törvényt, ezzel jogilag kinyilvánítja, hogy az 1944. március 19. 

óta folytatott jogalkotás a népakarat támogatása nélkül, elnyomás alatt történt, ezért semmis; 

b./ hatályba lépteti a Szent Korona értékrendjén alapuló Történelmi Alkotmányt, amely kinyilatkozza 

Magyarország és a Szent Korona tagok örök és elidegeníthetetlen szabadságát, annak feltételeit és 

védelmének kötelezettségét; 

c,/ a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása a Szabadság Alkotmányának 

kihirdetésével történik. 

 

(2) Alaptörvény hatályba léptetése 

Az Alaptörvény hatályba léptetésével a Szabadság Alkotmányának azok az irányelvei válnak a társadalmi 

együttélés alapszabályaivá, amelyek a diktatúrából a szabadságba történő átmenet történelmi korszakára 

vonatkoznak. 
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(3) Alaptörvény szintű főtörvények hatályba léptetése 

a./ „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló 1. főtörvény az irányítás és a végrehajtás kettős egységében a 

népakaratot emeli hatalomgyakorlóvá. 

b./ A „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint 

Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény a népakarat 

képviseleti és közvetlen érvényesülésének szabályozását tartalmazza. 

c./ A „Magyarország jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvény a Szent Korona tagok önbecsülését és 

önazonosság-tudatát hangban, képben és a megemlékezés magasztosságában megvalló és fenntartó erőt 

emeli a jogrendszer megalapozó részévé. 

d./ Nemzeti Tanács beiktatása 

 A Nemzeti Tanács első választáson megbízatást kapott tagjait beiktatja hivatalukba.  

A Nemzeti Tanács két Nemzetgyűlés közötti időszakban a népakarat képviselőjeként Magyarország 

legfőbb népképviseleti irányító szerve. 

 

e./ Nemzetgyűlés elnökének beiktatása 

 A Nemzetgyűlés első választáson megbízatást kapott elnökét – miután a Szent Koronára esküt tett - 

beiktatja hivatalába. 

A Nemzetgyűlés elnöke a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatok legfőbb egyszemélyes 

felelősségű irányítója. 

 

f./ Magyarország elnökének beiktatása 

Magyarország első választáson megbízatást kapott elnökét – miután a Szent Koronára esküt tett - 

beiktatja hivatalába. 

 Magyarország elnöke a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatok legfőbb egyszemélyes 

felelősségű végrehajtója. 

 
6.3 

Államhatalmi főtörvény
 -  

80. § 

 

(1) Amennyiben az Országgyűlés a 74. §
6.31

 (6) bekezdéseiben vagy a 78. §
6.32

 (3) bekezdésében meghatározott 

megbízatás-visszavonó eljárást folytatott és az abban megnevezett elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot 

hozott,  

a./ visszahívja az elöljáró(ka)t tisztségéből és 

b./ új elöljáró(ka)t választ. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján az Országgyűlés büntetőeljárást indít hazaárulás 

bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló résztörvény szerint 

a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen, 

b./ a népi kezdeményezést tevők ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el az elöljáró(ka)t. 

 

(3) Az ellen az Országgyűlési képviselő ellen, aki nem vesz részt a Rendkívüli Nemzetgyűlés idején az 

Országgyűlés munkájában, az Országgyűlés illetékes elnöke köteles hazaárulás bűncselekményének 

elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló résztörvény szerint büntető eljárást indítani. 

 

(4) Az Országgyűlés Felső- vagy Alsóházának határozatképtelensége esetén az Országgyűlés illetékes elnöke  

a./ büntetőeljárást indít az engedély nélkül távol maradó képviselők ellen, hazaárulás bűncselekményének 

elkövetése miatt; 

b./ visszavonja azoknak a képviselőknek a megbízását, akik engedély nélkül távolmaradtak és 

c./ a határozatképtelenség napjától számított egy hónapon belüli időpontra Országgyűlési 

képviselőválasztás kiírását indítványozza a Nemzetgyűlés elnökénél azokra a területekre, amelyeknek 

az engedély nélküli képviselők megbízottai voltak. 

 
6.31 

Államhatalmi főtörvény
 -  

Az Országgyűlés Felsőházának feladatai 

 

74. § 

 

(1) Kezdeményezi Magyarország elnökénél a Kormány munkatervének elkészítését vagy módosítását. 

 

(2) Jogalkotási tervet készít és módosít  

a./ Magyarország elnöke, 
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b./ az alsó- vagy felsőházi országgyűlési képviselők  

kezdeményezése és/vagy 

c./ népi kezdeményezés 

alapján. 

 

(3) A Kormány által elfogadott jogalkotási tervet Magyarország elnöke hagyja jóvá. 

 

(4) A jogalkotási terv szerint jogszabály tervet terjeszt elő az Országgyűlés alsóházának, amelyet  

a./ a tárgykör szerinti társadalmi csoportok felsőházi képviselőinek szakmai ismerete és tapasztalata, 

valamint 

b./ az összes felsőházi képviselő megyéjében (kerületében) szerzett, tárgykörrel kapcsolatos, népakaratot 

kifejező vélemények  

alapján készít. 

 

(5) Az Országgyűlés felsőházi tagjának 

- halála, 

- egészségi állapota miatti, vagy önkéntes lemondása, 

- visszahívása 

esetén Időszaki választás tartását kezdeményezi, a megszűnt megbízatás által érintett területen.  

 

(6) Az Országgyűlés Alsóházi tagjának vagy elöljárónak a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt, népi 

kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása. 

 
6.32  

Államhatalmi főtörvény
 -  

Az Országgyűlés Alsóházának feladatai 

 

78. § 

 

(1) Az Alsóház minden tagja képviseleti körzetének népakaratot kifejező vélemény-kikérését követően és annak 

nyilvános ülésen történő megvitatása után, egyszerű többségi, egyidejű nyílt szavással meghozott 

határozattal dönt  

 

a./ az Országgyűlés Felsőháza által a 75. § (2) bekezdése alapján elfogadásra javasolt főtörvény módosítás 

tervezet, illetve új, vagy módosított résztörvény tervezet, illetve 

 

b./ a kormány indítványára a tárgykörben illetékes miniszter által előterjesztett jogszabály végrehajtási 

utasítás tervezet  

 

elfogadásáról vagy elutasításáról. 

 

(2) Az Országgyűlés Alsóházi tagjának 

- halála, 

- egészségi állapota miatti, vagy önkéntes lemondása, 

- visszahívása 

esetén Időszaki választás tartását kezdeményezi, a megszűnt megbízatás által érintett területen.  

 

(3) Az Országgyűlés Alsóházi tagjának vagy elöljárónak a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt, népi 

kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása. 
 

6.4
Államhatalmi főtörvény

 -  
88. § 

 

(1) Az önkormányzati indítványra, vagy népi kezdeményezésre a területi önkormányzat megbízatás-visszavonó 

eljárást folytat és amennyiben az abban megnevezett elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot hoz, 

kezdeményezi a Nemzetgyűlés elnökénél 

a./ a határozatban érintett önkormányzati tag(ok) megbízatásának felfüggesztését és 

b./ időközi választás kiírását a határozatban elmarasztalt önkormányzati tag helyére. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján a települési önkormányzat büntetőeljárást indít hazaárulás 

bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló résztörvény szerint 

a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen, 
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b./ a megbízatást-visszavonó eljárás kezdeményezői ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el az 

elöljáró(ka)t. 

 

(3) A települési önkormányzat határozatképtelensége esetén a polgármester  

a./ büntetőeljárást indít az engedély nélkül távol maradó önkormányzati tagok ellen, hazaárulás 

bűncselekményének elkövetése miatt; 

b./ kezdeményezi a Nemzetgyűlés elnökénél az engedély nélkül távol maradó önkormányzati tagok 

- megbízatásának felfüggeszését és 

- időközi választás kiírását az önkormányzati tagok helyére. 

 

 

 


