Rövid indoklás
a Szabadság Alkotmányához, az Alaptörvényhez és az alaptörvény szintő
fıtörvényekhez
A jogrendszer a logika és a jog egységére épül.
1.

Logikai indoklás
Az arisztotelészi hármas kérdésre adott válasz:
a./ Miért?
Magyarország szabadságáért – Szabadság alkotmánya
b./ Mit?
A szabadság feltételeinek biztosításával – Alaptörvény
c./ Hogyan?
- A kettıs egységő hatalomgyakorlással – 1. fıtörvény
- A néphatalom érvényesítésével – 2. fıtörvény
- A nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat folyamatos életben tartásával – 3.
fıtörvény

2.

Jogi indoklás
A jelenlegi alkotmányos és jogalkalmazási válság megoldását a Történelmi Alkotmány
jogfolytonosságának visszaállítása jelenti, és erre, mint alapmintára (paradigmára)
épülve kell létrehozni a jogrendszert.
A jog rendszerét rendszerelemek alkotják, amelyek egymással logikai, jogi és tárgykör
szerinti kapcsolatban vannak.
A rendszerszemléletnek megfelelıen kell a jogrendszer különbözı szintjeit nevükben is
különbözıképpen elnevezni.
Az alapminta által meghatározott gondolkodási mód váltás (paradigmaváltás) néhány
következménye:
a./ A törvények (a társadalmi együttélés részletes szabályai) egymással aláfölérendeltségi viszonyban vannak, ezért „fıtörvény” és „résztörvény” a
megnevezésük.
b./ A jogszabályok alkotása zárt logikai rendszerben történik, a döntési helyzet
kialakulásától a határozathozatalig.
A közérdekő adatok megismerése és az alapján történı döntési helyzet felismerés –
ez alapján jogszabályalkotás kezdeményezése például népszavazás eredményeként
– minden ember alapjoga.
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c./ Mivel a nemzetközi szerzıdések a jogrendszer részei, azok hatályba léptetése, vagy
megerısítése a jogszabály-alkotási folyamatnak megfelelı.
d./ A magyar nyelv használata kizárólagos minden jogszabály esetén. Amennyiben a
jogalkotás folyamatában részt vevık úgy döntenek, a magyar kifejezés mellett
zárójelben az idegen kifejezést is alkalmazni lehet.
2.1

A Szabadság Alkotmánya a Szent Korona értékrend logikai rendszert alkotó alapja,
Magyarország és az egyetemes magyarság szabadságát, annak feltételeit és védelmének
eszközeit jelöli ki.

2.2

Az Alaptörvény azokat az irányelveket tartalmazza, amelyek
a./ a szabadság lelki-, szellemi- és anyagi feltételeit biztosítják és
b./ meghatározzák azokat az eszközöket, amelyek a szabadság és feltételei
megvédéséhez szükségesek.

2.3

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. fıtörvény a kettıs egységő
hatalomgyakorlást határozza meg.
A „kettıs egységő hatalomgyakorlás” is az új alapminta (Szent Korona értékrend) által
kiváltott gondolkodási mód váltás következménye és azt jelenti, hogy a jogalkotás és
alkalmazás, vagyis az irányítás és a végrehajtás egymással örök kapcsolatban álló,
ezáltal egymást kiegészítı egység. (Ez az alapja a Szent Korona Önigazgatási
rendszerének, amelynek gyenge másolata a „Mátrix elvő” irányítási rendszer.)
Ebbıl a gondolkodási mód váltásból ered néhány jellemzı következmény:
a./ Az állampolgárság több minıséget jelent:
- a Szent Korona tagjai (államlapító és államalkotó nemzetek) minden jogot
gyakorolnak, és minden kötelezettséget viselnek,
- a Magyarországon vendégjoggal élık és a Magyarországon tartózkodó idegen
állampolgárok nem vehetnek részt az államhatalom gyakorlásában, ezért nem
rendelkeznek a választás és választhatóság jogával.
b./ Az államhatalom gyakorlásának elsı számú letéteményese a közvetlen népakarat,
amely az államirányítási és a végrehajtó szervezeteket választja és azok
tevékenységét állandó ellenırzése alatt tartja, gyakorolja a jogot a bármikor történı
beavatkozásra abban az esetben, ha az irányítás vagy a végrehajtás megsérti a Szent
Korona értékrendjét.
c./ Az elöljáró (eddigi szóhasználat szerint: közhatalom gyakorló) minden szinten
teljes egyszemélyi felelısséggel tartozik tevékenységéért, hivatalát kötött
megbízatással gyakorolja, vagyis az ıt megválasztók akarata visszahívhatja
tisztségébıl, és a választók érdekeinek megsértése hazaárulásnak minısül.
Ennek az a feltétele, hogy a közérdekő adatok megismerési joga gyakorlásának
feltételeit az elöljárók a Szent Korona minden tagja számára biztosítsák.
Amennyiben valamilyen államérdek érvényesítése azt kívánja, hogy egyes adatokat
rövid ideig titkosítani kell, az általa érintett tárgykörben a jogalkotás a titkosítás
idejére felfüggesztıdik.

- 3 -

2.4

A „Nemzetgyőlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık,
valamint Országgyőlési- és az Önkormányzati képviselık választásáról” szóló 2.
fıtörvény jellemzıje, hogy
a./ egy alapválasztás van, amikor a legfıbb elöljáró testületeket és elöljárókat
megválasztják a Szent Korona tagjai,
b./ a választás nem pártrendszerben, hanem a népakarat befolyás nélküli
megnyilvánulásával történik,
c./ a népakarat közvetlen gyakorlása népszavazással és a jogalkotási, igazgatási és
végrehajtási feladatok közvetlen ellenırzésével, ez alapján döntésbefolyásoló
beavatkozással történik, ennek megfelelıen a népakarat megnyilvánulásának
semmilyen korlátja nincs.

2.5

A „Magyarország jelképekrıl és ünnepekrıl” szóló 3. fıtörvény
a./ kötelezıvé teszi Magyarország jelképeinek használatát minden elöljáróság részére,
b./ lehetıvé teszi minden állampolgár számára a Szent Korona minden tagjának a
jelképek használatát,
a nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat erısítése céljából.

