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Mi. alulírottak' a jog szerinti magyar állam, a Magyar Köztársaság (a továbbiakban Mag,v.aI. K()ztársasiig,)
polgárai felismertük, hogy ? Magyarország Alaptörvénye nevű törvényt a Magyar Köztársaság .|oga szerint
érvénytelenül alkották meg', így a több, mint l l00 éves magyar állam megszüntetésére irányLr|ó kísérlct
siker.telerr volt. vagyis a továbbra is létező Magyar Köaársaság a jog szerinti magyar állarrr. Megá|lapítottuk.
hogy a Magyar Köztársaság e|nök' kormány, országgyrilés, és végrehajtási szervek nélkül rnaradt..u.zért scrtki
sincs, aki a képviseletét^ellássa, továbbá megállapítottuk azt is, hogy a képvise|etet eddig senki sern vál|a|ta.

.ielenleg senki sern végzi".

A fentiek a|apján a magyar á||ampo|gárként' alkotmányos kötelességünknek e|eget téve a mai ttapon
az a|ábbi nyi|atkozatot tesszük:

Mi. e nyi|atkozat a|áírói, a mai napon ezennel megalakítjuk a Magyar Köztársaság elnökét. korntányát.
országgyÍilését, és végrehajtási szerveit helyettesítő Magyar Köztársaság Képviseletét (továbbiakban Magyar
l(öztársaság Képviselete), ame|y az elso erre vállalkozók jogán mostantól fogva hivata|osan és kizárólagosan
l<épviseli a Magyar I(öztársaságot Magyarország területén belü|, és kívül egyaránt. E tevékenysége körében
el|átja a Magyar Köáársaság jogrendjének, jogszabá|yainak véde|rnét, valamint, mivel a magyar á|larnpol.eárok
jogilag továbbra is a Magyar Köaársaság állarnpolgárai, ezért a magyar állampolgárok érdekképvise|etét is. A
Magyar Köztársaság Képviselete a Magyar Köztársaság polgárai részére szemé|yi okmányokat, igazo|ásokat, és
más hivatalos dokumentumokat adhat ki. A Magyar Köztársaság polgárai jogaik és érdekeik védelnre érclekében
a Magyar Köztársaság Képviseletéhez fordulhatnak'

Tisztábarr vagyunk azza|. hogy tevékenységünk nem az á|lampolgárok felhatalmazásárr. lranetrl a
kényszerűségen alapszik, ezérÍ. a Magyar Köztársaság Képviselete, az á||ampo|gárok felhatalmazása hiány,ábaIr,

.jogszabályokat nem alkot|rat, nem módosíthat, és nem helyezhet hatá|yon kívül. továbbá szerződésel<et a Magl'ar
I(oztár.saság nevében és/vagy terhére nem köthet, a meg|évőket nem módosíthatja, és nem morrdlratja 1.el' . lt lga
vatr viszont Magyar Köztársaság Képviseletének fellépni annak érdekében' hogy a Magyar Köztársaság iogirnak
érvényt szerezzen, va|arnint annak érvényes szerződéseit a másik fél vagy felek részérő| betartassa.

A Magyar. Koztársaság Képviselete elsodleges célja, hogy az alkotmányos rendet he|yreirl|ítsa. ennc|'
érdekében nlcgszervezze az új alkotmánynak a nép által történő mega|kotását levezénylo. a nép.|eIcrrtos t.észéItclt
f.eIhatalnrazásával rendelkezo ideiglenes kormány |étrehozását, és ezze| egy időben a nrcgtévesztéskérrt
Magyarországnak nevezett megszálIi rnagáná|lam Iebontását. A Magyar Kciztársaság Képvise letr. .l
tevékenységét addig végzi. amíg a Magyar Köztársaságban aZ alkotmányos rend, és az á|lanr nűk(idesc hel1r.c
Irénr áll ' és Úrj választott kormány létre nem jön

Az Magyar Köztársaság Képviselete jogosult használni a Magyar Köztársaság Képviselete elncvezést' és a
nla-gyar nentzeti .jelképeket. Tagjai önállóan képviselik a jog szerinti rnagyar ál|arnot, a Magyar Köztiirsasrigot' A
rniiködési rendjét külörr okiratban szabá|yozza, beleér.tve a tagjai számának bővítését is, hivatalos círnét. és rrtás
e lérhetőségét ped i g később hozza nyi|v ánosságra.
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