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Minden jog fenntartva. Tilos ezen kiadvány bármely részét újból felhasználni,
bármilyen másoló rendszerben tárolni, bármely formában vagy módon sugározni,
elektronikus, gépi vagy egyéb úton másolni, rögzíteni a kiadó és a szerzői jog
tulajdonosának előzetes engedélye nélkül!

Egyesítenünk kell Magyarországot, mielőtt kiirtanak bennünket!
(Nem szükségképp fizikailag értem!)
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AZ EGYESÜLT MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK ALKOTMÁNYA
Előszó
1. Mivel a magyar korona páratlan, így azt megvédjük és annak
szimbolikus erejét megőrizzük.
2. Mi, az Egyesült Magyarország kormányának polgárai, azzal a
céllal, hogy egy még tökéletesebb szövetséget alkossunk, igazságszolgáltatást
hozzunk létre, nyugalmat biztosítsunk, állandó védelmet szolgáltassunk,
elősegítsük az általános jólétet és megóvjuk a szabadság áldásait a magunk és
az utókor számára: előírjuk, és megalapítjuk az Egyesült Magyarország
kormányának alkotmányát.
Az Egyesült Magyarország kormánya a polgárok, nem pedig a megyék
gyülekezete stb.
I. Cikkely
1. Bekezdés. A következőkben jóváhagyott összes törvényhozói
hatalom az Egyesült Magyarország kormányának tanácskozó testületére lesz
átruházva, amely a képviselőházból és a jogtanácsosok házából fog állni.
2. Bekezdés. A képviselőház tagjait minden egymást követő évben,
mindegyik megye összes polgára jogosult lesz megválasztani, és a
választóknak kivétel nélkül mindegyik megyében megfelelő feltételekkel kell
rendelkezni ahhoz, hogy ezáltal választói lehessenek minden megye
legszerteágazóbb alkotmánygyűlésének. Egy személy sem lehet képviselő,
akinek az életkora nem éri el a 35 évet, nem az Egyesült Magyarország
kormányának tagja, és aki nem annak a megyének a lakosa, amikor és
amelyben őt megválasztják.
Soha semmilyen adót nem szabad kivetni az Egyesült Magyarország
kormányának polgáraira.
Amikor üresedés történik bármelyik megye képviselői testületében, a kormány
választás kiírását elrendelő végzést fog kibocsátani, hogy így betöltsék az ilyen
üresedéseket.
A képviselőház fogja megválasztani a ház elnökét és más köztisztviselőket, és
az övék lesz a felelősségre vonás kizárólagos hatalma.
3. Bekezdés. Az Egyesült Magyarország kormányának tanácskozó
testületét megyénként egy, az alkotmánygyűlés által egy évre választott
képviselő fogja alkotni, és mindegyik képviselőnek egy szavazata lesz.
Ha lemondás vagy bármilyen más okból üresedés történik bármely megye
alkotmánygyűlésének két parlamenti ülésszaka közti időben, a közigazgatási
hivatal ideiglenes kinevezést rendelhet el, az alkotmánygyűlés következő
üléséig, amely majd betölti az ilyen üresedéseket.
Egy személy sem lehet jogtanácsos, akinek az életkora nem éri el a 40 évet,
nem az Egyesült Magyarország kormányának tagja, és nem ugyanannak a
megyének a lakosa, ahol él, amikor megválasztják.
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Az Egyesült Magyarország kormányának főtitkárhelyettese lesz a
jogtanácsosok és képviselők elnöke.
A tanácskozó testületnek kizárólagos hatalma lesz bármiféle kizárás,
felelősségre vonás, és vádemelés felülvizsgálatára.
Amikor ez okból üléseznek, akkor eskü alatt lesznek, vagy esküpótló
nyilatkozatot tesznek. [De kérlek, hagyd ki belőle ’Istent’?, és ne tegyél
semmit ’Isten’? nevében.]
Amikor az Egyesült Magyarország kormányának főtitkárát bíróság elé állítják
(különféle vádak alapján); akkor a legfelsőbb bíróság elnöke fog elnökölni, és
egy embert sem lehet elítélni az összes jelenlévő tag jóváhagyása nélkül.
Felelősségre vonás esetén az ítélet nem lehet nagyobb mértékű, mint a
hivatalból való eltávolítás, és a hivatal vállalásából, bizalmi állásból vagy
képviselőséggel összeférhetetlen hivatal betöltéséből való kizárás az Egyesült
Magyarország kormányán belül. Azonban az elítélt fél mindazon által
vádemelés, tárgyalás, ítélet és büntetés alá esik, és abban részesül a törvény
szerint.
4. Bekezdés. A jogtanácsosok és képviselők megválasztásának idejét,
helyét és módját, az erre kijelölt törvényhozó testület fogja előírni minden
egyes megyében: de a közgyűlés bármikor létrehozhat vagy megváltoztathat
ilyen rendeleteket, a jogtanácsosok megválasztásának a helyét kivéve. A
közgyűlést naponta össze fogják hívni a szabad napokat is beleértve!
5. Bekezdés. Mindkét ház a saját tagjai megválasztásának,
visszahelyezésének és alkalmasságának a bírája lesz.
Mindkét ház meghatározhatja tevékenységeinek szabályait; tagjai büntetését
azok rendbontó viselkedéséért, és mindannyiuk jóváhagyásával tagjai kizárását
is.
Mindkét háznak nyilvántartást kell vezetni tevékenységük menetéről, és azt
naponta közzé kell tenniük; továbbá, semmilyen titkos megállapodás nem
megengedett bármilyen okból kifolyólag; és bármelyik ház tagjainak az „igen”ei és „nem”-ei bármilyen kérdésben jegyzőkönyvbe kell, hogy kerüljenek a
jelenlévők kívánsága szerint.
Egyik ház sem lehet berekesztve a közgyűlés ülésszaka alatt a másik
beleegyezése nélkül hosszabb időre, mint egy nap, és egyéb más hely sem,
amelyben a két ház éppen ülésezni fog.
6. Bekezdés. A jogtanácsosok és képviselők szolgálataikért semmilyen
ellenszolgáltatást nem kaphatnak. [Ahhoz, hogy egyáltalán szolgálhassanak,
nekik kell megteremteniük saját jólétüket.] Ők minden esetben [a hazaárulás,
egyéb bűntett elkövetése és a közrend megbontásának kivételével]
mentesülnek a letartóztatás alól a szolgálatuk alatt, és a tisztelt ház
ülésszakán, amelyből az ülésszak ered és ahova visszatér, valamint egyik
házban elhangzott vitáért sem vonhatók felelősségre.
Egy jogtanácsost vagy képviselőt sem lehet kinevezni az alatt az idő alatt,
amelyre őt megválasztották, bármilyen más polgári tisztségre az Egyesült
Magyarország kormányának fennhatósága alatt; amit törvényrendeletben
fognak meghatározni; és egy olyan ember sem lehet tagja egyik háznak sem
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hivatali megbízatásának időtartama alatt, aki bármilyen más hivatalt betölt az
Egyesült Magyarország kormányán belül.
7. Bekezdés. Minden indítvány az állami bevétel növelése érdekében a
képviselőháztól fog származni; de a tanácskozó testület indítványozhat vagy
egyetérthet a módosítással, mint más indítványok esetében.
Minden indítványt, amely elhagyja a képviselőházat és a tanácskozó testületet,
mielőtt törvénnyé válik, az Egyesült Magyarország kormánya főtitkárának be
kell mutatni.
Ha a főtitkár jóváhagyja, azt a saját aláírásával fogja ellátni, de ha mégsem,
akkor a főtitkárnak vissza kell juttatnia azt az ő ellenvetésével annak a háznak,
amelyben az indítványt létre fogják hozni, és amely ellenvetést a tisztelt ház
részletesen nyilvántartásba fog venni, és megfontolja azt.
Ha mindezek után egy ilyen indítványt a tisztelt ház teljes egyetértéssel
elfogad, azt el fogják küldeni az ellenvetéssel együtt a másik háznak,
amelynek hasonlóképpen felül kell azt vizsgálnia, és ha azt ez a ház is
jóváhagyja, az indítvány jogerőre emelkedik.
De mindezen esetekben, mindkét ház szavazatai „igen”-ek és „nem”-ek által
lesznek meghatározva, és a szavazó egyének nevei az indítvány mellett és
ellen, mindkét házban külön-külön nyilvántartásba fognak kerülni.
Amennyiben a főtitkár 24 órán belül nem küldi vissza az indítványt [a
szabadnapokat is beleértve], miután azt előterjesztik a főtitkárnak, ugyanúgy
jogerőre fog emelkedni, mintha a főtitkár jóváhagyná azt, hacsak a közgyűlés
az elnapolásukkal meg nem akadályozza az indítvány visszakerülését, amely
esetben az nem emelkedik jogerőre.
Minden rendeletet, határozatot vagy szavazatot, amelyhez szükséges a
tanácskozó testület és a képviselőház beleegyezése [kivéve elnapolás esetén]
az Egyesült Magyarország kormánya főtitkárának kell benyújtani, és mielőtt
ezek hatályba lépnek a főtitkár kell, hogy jóváhagyja azokat vagy a főtitkár
elutasítása esetén, a tanácskozó testület és a képviselőház teljes egészének
kell újból megszavaznia, azon szabályok és korlátozások szerint, amelyet
indítványok esetében előírtak.
8. Bekezdés. A gyűlésnek hatalmában áll illetékeket, adókat és közvetett
adókat kivetni és beszedni, hogy a tartozásokat fizessék, és az Egyesült
Magyarország kormányának mindennapi védelmét biztosítsák, és az általános
jólétét szolgálják, de minden illeték, adó vagy közvetett adó egységes kell,
hogy legyen mindenütt az Egyesült Magyarország kormányán belül.
Kölcsönt felvenni az Egyesült Magyarország kormányának terhére.
Szabályozni a kereskedelmet a megyékkel, stb.
Létrehozni egy egységes törvényt a honosításról, és egységesíteni a
törvényeket a csődbe jutásokkal kapcsolatban az Egyesült Magyarország
kormányának törvényei szerint, és pénzt verni, szabályozni annak értékét, és
megállapítani a szabványsúlyt és szabványméretet a tízes mértékrendszer(ek)
szerint.
Megalapozni az Egyesült Magyarország kormányának biztonságát és jövőbeli
pénzérméinek kiadását, valamint a pénzhamisítók büntetését.
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Elősegíteni a tudomány és a hasznos művészetek fejlődését azáltal, hogy a
szerzőknek és feltalálóknak, meghatározott időre kizárólagos jogot kell
biztosítani a saját írásaikra és találmányaikra.
A törvényszékeket rendeljük alá a legfelsőbb bíróságnak.
Körülhatárolni és megbüntetni a „nyílt vizeken”, az űrben és bárhol, stb.
elkövetett szerzői jogbitorlást és bűntetteket; és a támadásokat Magyarország
vagy bármely más hely törvényei ellen.
Törvényeket létrehozni az őrizetbe vételekre vonatkozólag szárazföldön és
vízen, levegőben, űrben és bármilyen más helyen, stb.
Hadsereget felállítani és támogatni, de semmilyen pénz felhasználás ilyen célra
nem lehet hosszabb távú, mint egy év (háború esetén).
Gondoskodni a haditengerészet, a légierő ellátásáról és fenntartásáról, stb.
Az Egyesült Magyarország kormánya számára törvényt alkotni a szárazföldi,
tengeri, légi haderőkről.
Gondoskodni a polgárőrség megszervezéséről, felfegyverzéséről és
létrehozásáról, és azok irányításáról, akik az Egyesült Magyarország
kormányának alkalmazásában állhatnak, a megyék kölcsönösen fenntartják a
gyűlés által előírt közös megegyezéssel hozott rendeleteket.
Létrehozni mindazokat a törvényeket, amelyek szükségesek és alkalmasak
lesznek a folyamatban lévő kormány megvalósításához, és az alkotmány által
felruházott összes kormányzati eszköz létrehozásához az Egyesült
Magyarország kormányán belül vagy annak akármelyik minisztériumában,
hivatalában.
9. Bekezdés. A polgárok szabad mozgását, amelyet minden létező
megyének tudomásul kell vennie, a közgyűlés nem gátolhatja meg 2020 előtt
és után sem. A ’habeas corpus’ mentelmi joga nem lesz felfüggesztve kivéve,
amikor lázadás vagy invázió esetén az emberek biztonsága azt megkívánja.
[Habeas corpus: törvénytelenül fogságban tartott személy szabadon
bocsátására vonatkozó bírói határozat, vagy letartóztatott fogoly elővezetését
elrendelő végzés.]
Sohasem lehet kivetni semmilyen adót egy megye exportált árujára sem stb.,
és egy megye kikötőjét sem lehet, bármely kereskedelmi vagy pénzügyi
törvény által előnyben részesíteni a másikéval szemben; valamint egy megye
sem kötelezett arra, hogy az oda tartó vagy onnan távozó vízi járműveket,
repülőgépeket, űrhajókat stb. be- és kiengedje, valamint vámot fizessenek
egymásnak.
Semmilyen pénzt nem lehet felhasználni a kincstárból, csak amit a törvény
jóváhagy; és az összes közpénzt, valamint a költség- és bevételkivonatokat
rendszeresen, naponta nyilvánosságra kell hozni.
Semmilyen nemesi rang nem lehet engedélyezve az Egyesült Magyarország
kormányán belül, és akármilyen képviselőséggel összeférhetetlen hivatalt vagy
bizalmi állást betöltő személy sem fogadhat el semmilyen ajándékot,
tiszteletdíjat, hivatalt vagy rangot a közgyűlés hozzájárulása nélkül egy
királytól, hercegtől vagy egyéb más rangú személytől sem.
10. Bekezdés. Egy megye sem léphet semmilyen szerződésre,

