
Az Alaptörvény érvénytelensége és az összeférhetetlenség kérdésköre

Először is szögezzük le a legfontosabbat:
A Magyarország Alaptörvénye továbbra is érvénytelen és sohasem lesz érvényes semmilyen módon, 
törvényként eleve nem is létezik, ezért senkire sem vonatkozik.
Ezt a válsághelyzetet a magyar államon belül felszámolni csak és kizárólag a magyar állampolgárok saját 
alkotmányának megalkotásával és elfogadásával lehetséges, aminek legalább egy ideiglenes, érvényes, 
legitim alkotmánynak kell lennie.
 

Ez a válsághelyzet azt is jelenti, hogy minden olyan választott tisztség, amit a Magyarország Alaptörvénye nevű
jogi iromány virtuális rendszere szerint jön létre, a magyar állam, a Magyar Köztársaság jogán érvénytelen.
 

Ez alól nem kivétel sem Hajnal János virtuális tisztsége, sem a diktatúra többi jelöltjeié.
Tehát neki éppen annyi „jogoa van” indulni egy ilyen érvénytelen választáson, mint bárki másnak.
Itt a kérdés csak az, hogy ki az, aki a megszerzett érvénytelen tisztséggel a diktatúrát kívánja kiszolgálni 
a magyar nép rovására, és ki az, aki a magyar népet kívánja védeni vele a diktatúra káros hatásaitól.
 

Hajnal János, mint polgármester az utóbbiként vállalta a felkérést, tehát az érvénytelenséggel való kérdőre 
vonásnak nem vele szemben van helye, hanem a többi jelölttel szemben, akik úgy csinálnak, mint ha 
semmit sem tudnának a súlyos közjogi válsághelyzetről, a diktatúra létezéséről.
 

Ellentétes-e a Magyarország virtuális tisztségeiért indulni a Népszuverenitás Mozgalom alapelveivel?
 

Idézet a www.nepszuverenitas.hu/alapvetes/ -oldalról:
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http://www.nepszuverenitas.hu/alapvetes/


„ B2) A Magyar Állam alkotmányos jogrendje szerint közjogilag érvénytelen "Magyarország Alaptörvénye"
nevű iromány, érvényes MAGYAR jogként való elutasítása, és egy külső - a magyar államot megszálló -

hatalom új, Magyarország nevű, államnak nem minősülő magánszervezet szabályzataként való elismerése.
(Tehát tudomásul vesszük a diktatúra létét és maga alkotta szabályait, de csak úgy és annyiban ismerjük el,

tartjuk be, ahogy egy megszálló hatalom szabályait betartja a megszállt állam lakossága.)
A Magyarország nevű diktatúra jogát nem ismerjük el jognak (pláne magyarnak), és csak erőszak hatására

vagy a megszállókkal szembeni taktikai előny érdekében (látszólagosan) tartjuk be. ”

Az aláhúzott rész a lényeg!

„B5a) Minden olyan tevékenység határozottan TILTOTT, a büntetőjogi felelősségen túl automatikus
elhatárolódást eredményez, mely arra irányul, hogy a megszálló hatalom bármely részét vagy egészét építse,

vagy előnyhöz juttassa. 

B5b) Minden olyan tevékenység megengedett és/vagy támogatott, mely a megszálló hatalom erőforrásai,
lehetőségei, szervezetei önmaga megbénítására, gyengítésére, leleplezésére vagy felszámolására való

felhasználását lehetővé teszi.

B5c) Minden olyan tevékenység, mely a B5a) és B5b) közé nem sorolható be egyértelműen, de vélhetően a
B5b).-re irányul csak egyéni szervezeti döntés alapján valósulhat meg. ”

A Népszuverenitás Mozgalom tagjai 2019. november 13-án az Alapelvek B5c alapján Hajnal János (virtuális) 
polgármesteri jelöltségéről a csapattalálkozón ismertetett részletek és kondíciók mellett egyhangú szervezeti 
döntést hozott, amiben a tevékenységet támogatottnak nyilvánította.
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