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Tisztelt Címzettek!
A Magyar Nemesi Rend és a hozzájuk csatlakozó szervezetek: a Szövetség a
Szentkorona Országáért Konzervatív Párt, a Magyar Republikánus Politikai Párt, a
Magyar Történelmi Családok Egyesülete, a Nobilitas Carpathiae Civil Szervezet, a
Magyar Királyi Lovagrend, a Magyar Királyi Szent István Lovagrend és a Hun
Lélekközösség Pálos Rendháza
az alábbi
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉST teszi:
Hivatkozva a 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, NEMZETI
HITVALLÁS fejezetében tett kinyilatkoztatásokra *, valamint az Alapvetés P)- és R)cikkeiben lefektetett állításokra, felhívjuk címzettek figyelmét, hogy a köztársasági elnök,
a Magyar Köztársaság kormánya és az Országgyűlés
mulasztásban megnyilvánuló folytatólagos alkotmánysértés állapotában vannak
azzal, hogy nem teremtették meg Magyarország Alaptörvénye alkalmazásának törvényi
feltételeit. Nem alkották meg azt az egyetlen jogszabályt, amellyel Magyarország
Alaptörvénye a magyar jogrend jogforrásaként hivatkozható lenne. Ennek okán a fent
megnevezett szervezetek tagjai közös egyetértésben és elhatározással
felszólítják a Köztársasági elnök Urat, továbbá a Magyar Köztársaság kormányát
és az Országgyűlést,
hogy a jelen közérdekű bejelentés kézhezvételéhez legközelebb eső országgyűlési
ülésnapon alkossa meg és léptesse hatályba azt a törvényt, amely összhangban van a
szokásjogon alapuló Magyar Történeti Alkotmánnyal, továbbá, amely minden jog és
tulajdon forrását a Szentkorona jogi személyében jelöli meg.
* „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások
miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista
diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert
egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.” (idézet a NEMZETI HITVALLÁS-ból)

„Tripartitum ELSŐ RÉSZ Nemes Magyarország jogainak és szokásainak hármas
felosztásáról általában
24. CZIM
A királyi jognak és a birtokjognak meghatározása
A királyi jog tehát az ország szent koronájának, titokban lappangó és fennálló
joghatósága, olyan fekvő jószágokra és birtokjogokra nézve, melyeket valaki
rosszhiszeműleg és királyi jóváhagyás ellenére bitorol.”
Tisztelettel felhívjuk a címzettek figyelmét, hogy amennyiben közérdekű bejelentésünkre
30 napon belül nem kapunk érdemi választ, kénytelenek leszünk bírósághoz fordulni.

A fent megjelölt szervezetek képviseletében:
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