Apostoli Magyar Királyság kormányzói hivatal, tájékoztató anyaga.
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Bevezető:
Az illegitim 3. Magyar köztársaság törvényei szerint is kötelezhető a távozásra, az illegitim
kormány. Összesen egyénenként 17 év alatt, és mint TEMPO -idestova- 5 év alatt hozta
nyilvánosságra, a törvénysértéseket, úgy hogy „beépült” az állami rendszerbe, mint párt , majd
amikor minden bizonyíték rendelkezésre állt és körbe értünk az ügyekkel, a pártot
megszüntettük (egyelőre csak névleg , de folyamatban van gyakorlatban is).
A feltárt anyagot, anyagokat (is) használtuk(juk) arra, hogy bebizonyítsuk , hogy jogot
formálnak -jelenleg is- a jogtalanság talaján, idestova 60 éve.
Alább nagy vonalakban bemutatjuk, hogy mi annak az alapja, hogy a köztársaságot mint
államformát, teljesen meglehessen szüntetni, ezt több felől megközelítettük , de minden oldal
ugyan oda vezetett.
Összeállítottunk egy 93 oldalnyi bizonyíték csomagot a TEMPO által feltárt, és bizonyított
törvénysértéseiből, amit a rendeletekkel kiegészítve juttatjuk el, ilyen, vagy olyan módon a
jelenlegi hatalomhoz, hogy tudtukra adjuk, hogy ők nincsenek, és egészen más a „leányzó
fekvése”.
Az emberek igen aktívak ez ügyben , ami nagy meglepetés volt még számunkra is és úgy látjuk
ez rövid távon, és hosszú távon is járható út .

I. rész
1.) Az egyik jogalap: Aranybulla, különös tekintettel az ellenállási záradékra
XXXI.CIKKELY 2.§!
XXXI.CIKKELY
Végre, hogy ezen mi engedelmünk és szerzésünk mind a mi üdőnkben, mind az utánunk
következők üdejében örökké hatható legyen s fennmaradjon, hét egymáshoz hasonló levélben
írattuk, és arany pecsétünkkel megerősítettük: úgy, hogy egy küldessék Pápa úrnak, hogy ő is
írassa bé krónikájába, másik az ispotályban*, harmadik a templomban, negyedik a Királynál,
ötödik az Esztergomi Káptalanban, hatodik a Kalocsai Káptalanban legyen, a hetediket tartsa a
nádorispány ki üdő szerént leend.
1 §. Úgyhogy ez írás mindenkor szemei előtt lévén, se maga ne tévelyegjen a feljebb
megírottakban, se királyt, se nemeseket vagy egyebeket ne engedjen tévelygeni; hogy ők is
gyönyörködjenek szabadságokban, és azért mihozzánk s utánunk élő királyaikhoz hívek
legyenek, és a királyi koronának köteles engedelmességgel szolgáljanak.

2 §. Hogyha pedig mi* e mostani rendelésünk ellen cselekedendünk, vagy valaki a
jövendő királyok közül valamikor ellene akarna járni, ezen levelünknek erejével,
anélkül, hogy valami hitlenség gyalázatjában essenek, mind a püspökök, mind más
jobbágyok* és az ország nemesei mindnyájan és egyenként is a mostaniak és
jövendők és maradékok nekünk és utánunk való királyaiknak szabadon ellenünk
állhassanak és ellenünk mondhassanak örökké.
3 §. KöltCletus keze által, ki egri prépost, és a mi királyi udvarunknak kancelláriusa. A
megtestesült Igének utána ezerkétszázhuszonkét esztendőben.

http://mek.niif.hu/05900/05919/html/gmiiendre0002.html
2.) A Szent Korona közjogi fogalma.
" A Szent Korona tagság közjogi fogalma az országlakosok tekintetében a mellérendelést
részesíti előnyben az alárendeléssel szemben, a jogokat nem korlátozza, hanem kiterjeszti,
ugyanis a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságelvén ugyanazon
kötelességekkel és jogokkal rendelkezik. Ezen kötelességek és jogok megvalósulási formái ugyan
különbözhetnek, de lényegük azonos.
Ugyanezen mellérendelő kapcsolat érvényes a Szent Korona országaira. Ezen államegységek
nem Magyarországnak voltak alárendelve, hanem annak testvérországaként a Szent
Koronának."
"A Szent Korona eszméje alapján fennálló jogfolytonos állapotot a nép, az uralkodó, valamint külső
fegyveres erő (vis maior) is megszakíthatja. Az ebben a hatalmi helyzetek teljesen törvénytelenek és
legitim módon nem igazolhatóak. Abban az esetben, ha a Korona  király  nemzet hármasság nem
állhat fenn, valamint a történeti alkotmány intézményei útján legitim hatalom nem gyakorolható, akkor
részleges legitimitás, illetve a szokásjog elve alapján a jogfolytonosság fennállhat, ha

a nemzet szándékát fejezi ki azzal, hogy a teljes legitim állapotot
visszaállítja."
-Kormányzó szerepe röviden.
"A kormányzó az ország egy részének vagy egészének politikai-katonai igazgatásával
megbízott, az uralkodót képviselő helytartó vagy ideiglenes államfő.
A magyar történelemben, jogtörténetben 1446-ban hozták létre ezen intézményt. A kormányzó
a király helyett (nem Ő a király! Szerk.) vezette az országot, ha nem volt törvényes király vagy
még kiskorú volt. A tisztség így egyenértékű volt a régenssel. Latin elnevezése 'gubernator'."
http://hu.wikipedia.org/wiki/Korm%C3%A1nyz%C3%B

II. rész
Előszó a II. részhez:
Történelmi visszatekintés a 2009 . június 13.- a előtti időkre
A köztársaságok legitimitása Magyarországon?
Az első köztársaság a Népköztársaság 1918. november 16- tól 1919. augusztus 6-ig.
(Tanácsköztársaság 1919. március 21-étől 1919. augusztus 1-ig) állt fenn. Nem képezi vita
tárgyát ,hogy a Tanács Köztársaság az akkori Népköztársaság nem rendelkezett legitimitással.
A második köztársaság a Népköztársaság 1949. augusztus 20- tól 1989. október 23.-áig állt
fenn azon az alapon, hogy figyelmen kívül hagyva a Szent Korona Tan
hatálytalaníthatatlanságát új alkotmányt vezettek be az úgynevezett „ negyvenkilenc évi
húszast” . ( a második köztársaság nem kapcsolódott az első köztársasághoz )
A harmadik köztársaság a Banán Köztársaság 1989. október 23- ától 2009. június 13-áig
állt fenn. ( a TEMPO Párt 2009. június 13. - án jelentette be a Szent Korona fennhatóságát és
annak alapján a hatályos államformát a Királyságot. HVG 2009.június 20.) Harmadik
köztársaság legitimitásának hiányát elsődlegesen nem az okozta, hogy 1990-ben megtartott
Országgyűlési választáson megválasztott képviselők az 1949 évi XX – as törvényt azaz a
Szovjetunióból kölcsönzött alkotmányt fogadták el hatályosnak - ezzel is azt a látszatot keltve,
hogy nem a Szent Korona Tan van hatályban – hanem ahogyan azt a természetes személyek
és a parlamenti pártok képviselői megjelenítették.
A harmadik köztársaság törvénytelen voltát mi sem bizonyította jobban mint, hogy nem
jelentették be 1989.október 23-án a Szent Korona fennhatóságát, helyette elfogadták a

Népköztársaság alkotmányát ezzel is igazolva a folytonosságot az előző rendszerrel.
Lényegében ez azt jelentette, hogy maradt a Népköztársaság, illetve az úgynevezett ellenzéki
kerek asztal körül az előző rezsim emberei ültek és kötötték paktumaikat, hogy az „új „
létrejövő köztársaságban hogyan szerezzék meg a korábban államosított nemzeti vagyont.
Míg a második köztársaság a Népköztársaság a Szovjet katona csizmák és tankok által, addig
a harmadik köztársaság a Banán Köztársaság a nyugati bankok segítségével jött létre
A harmadik köztársaság végét az okozta, hogy nem csak a parlamenti pártok és pártokat
megjelenítő személyek (képviselők) nagy többsége vált bűnözővé hanem az állami szervek és
a „független” hatalmi ágak eljárói és vezetői is. ( a bizonyítékokat lásd: www.tempopart.hu
akták rovatban )
(az írást óta már a bizonyítékok a www.tempohirek.com is megtalálhatóak-szerk.-)
Ha vizsgáljuk, hogy mi okozta a köztársaságok megszűnését akkor mindenképpen eljutunk
oda, hogy a létrejöttük körülményei közül a jogalap mindenkor hiányzott, és mivel a
jogtalanságra jogot alapítani nem lehet ezért kódolva volt a megszűnésük.
Meggyőződésem, hogy az egyébként törvénytelenül létrehozott harmadik köztársaság
„jogalapját” soha nem vizsgáltuk volna ha a köztársaság működését államhatalmi szerveit
megjelenítő személyek a nemzet érdekében jártak volna el és biztosították volna a többség
számára
az
esélyegyenlőséget
az
élet
minden
területén.
http://www.tempopart.hu/irasok/tort090707.pdf
Kecskemét, 2009-07-07
Borbély József

1.) A jelenkorban a jogalap: Jogi fogalmak, Be. 171. §-ának (2) bekezdés és a
tisztességes eljáráshoz való jog, 484.§, amiket napi szinten használunk + a
feltárt ügyekből összeállított 93 oldalnyi bizonyítékcsomag .
a Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a
hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges, a
megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az irreleváns információk
kiszűrésének az időpontját követően a releváns adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz,
hogy a feljelentés megtételéről történjen intézkedés( fontos)
a
Tisztességes
eljárás
védelméről
szóló
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=124798.737397

2009.

CLXIII.

törvény

Ptk.484. § A megbízás nélküli ügyvitel Aki valamely ügyben más helyett eljár anélkül, hogy arra
megbízás alapján vagy egyébként jogosult volna, az ügyet úgy köteles ellátni, amint azt annak érdeke
és feltehető akarata megkívánja, akinek javára beavatkozott.
http://tempohirek.com/news.php?readmore=66

137. § E torveny alkalmazasaban
1. hivatalos személy:
a) az orszaggyőlesi kepviselı,
b) a koztarsasagi elnok,
c) a miniszterelnok,
d) a Kormany tagja, az allamtitkar, a kozigazgatasi allamtitkar es a helyettes
allamtitkar,
e) az alkotmanybiro, a biro, az ugyesz, a valasztottbiro,
f) az alapvetı jogok biztosa es helyettese,
g) a helyi onkormanyzati testuletek tagja,
h) a kozjegyzı es a kozjegyzıhelyettes,
i) az onallo birosagi vegrehajto es az onallo birosagi vegrehajto-helyettes,
-

j) alkotmanybirosagnal, birosagnal, ugyeszsegnel, allamigazgatasi szervnel,
onkormanyzati igazgatasi szervnel, az
Allami Szamvevıszeknel, a Koztarsasag Elnokenek Hivatalanal, az Orszaggyőles
Hivatalanal es az Alapvetı Jogok
Biztosanak Hivatalanal szolgalatot teljesitı szemely, akinek a tevekenysege a szerv
rendeltetesszerő mőkodesehez
tartozik,
k)
l) jogszabaly alapjan kozhatalmi, allamigazgatasi feladatokkal megbizott szervnel,
testuletnel az a szemely, aki
kozhatalmi, allamigazgatasi feladatot lat el;

93oldalnyi
bizonyíték
csomag
+
kormányzói
rendeletek
:
http://apostolimagyarkiralysag.hu/downloads.php?download_id=5
2.) Hanganyag:
− (3óra) IRM1 , (3óra) IRM2.(ez az összesen 6 órányi hanganyag teljes körűen bemutatja a
TEMPO feltáró munkáját A-Z -ig)
http://tempohirek.com/viewpage.php?page_id=2

− A tempo és a főügyész., Tempo a jog-ar a magyar.(körülbelül 1 órás hanganyag amiben
tájékoztattuk a főügyészt a munkánkról és felhívtuk a kötelezettségeire a figyelmet)
http://tempohirek.com/viewpage.php?page_id=2

3.)Videó: Hogyan világítottunk rá, hogy a bíró a jogtalanságot képvisel(64') :
"Mindenütt jó, de legjobb otthon!"

http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=12
−

alapvetés, rövid összefoglaló(8'):

Múltunk, történelmünk és hazánk a magyar föld, mely a jövőnk is.

http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=13
−

Dunán 2011 11.11.(60') :

Apostoli Magyar Királyság Jogaiba való visszahelyezése a Dunán.

http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=14 ,
−

mindent lehet, csak akarat kérdése(16') :

PARTRASZÁLLÁS

http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=15
−

összefoglalja a Kormányzó a rendeleteket (70')

Eskütétel és kormányzói rendeletek.

http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=16

− hogyan használják a 93 oldalas bizonyítékcsomagot pl. a kőbányai Polgármesteri
hivatalban ( Itt a Fehérsereg egyik tevékenységét látjuk, még lehet rajta finomítani,
minden kezdet nehéz, de ha nincsenek hibák nem lesznek eredmények sem.)

Apostoli Magyar Királyság - Kőbánya
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OdRE3bQqDM0

+ előállításon méltóan az Apostoli Magyar Királysághoz 2012 03.15:
Az Apostoli Magyar Királyság "munka közben"! + jegyzőkönyvek, képgaléria

http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php?readmore=60

4.) Záró rész vegyesen

Az oldalainkon fellelhető anyagok, amire vissza hivatkozunk a hatoságdognál, hivataloknál:
− bejelentés http://tempohirek.com/articles.php?article_id=2 ,
− a szentkorona bank bejelentése http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php?
readmore=4 , http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php?readmore=25, és a
− Spanyol királynak írt anyag(a többi országnak is ez a levél illetve
megfogalmazott levél ment ki, valamint az EU kb. 200 képviselőjének,
nemzetközi szervezeteknek, végrehajtóknak
a rendelet vonatkozórésze,
bíróságokra vonatkozó rész, és a külföldön levő magyar nagykövetségekre stb.
http://tempohirek.com/news.php?readmore=387
− Apostoli
Magyar
Királyság
oldaláról
pedig
a
rendeletek
http://apostolimagyarkiralysag.hu/articles.php?cat_id=1 ,

Zárszó:
A z anyag azt mutatja be, hogy mi mit képviselünk, és milyen stációkon keresztül jutottunk el az AMK
megjelenítéséig, de a jövőben még igen sok feladatunk lesz, amit nem egyedül szeretnénk
megvalósítani, ahogy ezt sem szándékosan egyedül görgettük el idáig.
9 3 oldal bizonyító erej ű iratcsomag + rendeletek, amivel a hivatalokhoz, hatóságokhoz,
stb. be kell vinni és onnantól kötelezve vannak a 1 7 1.§ (2) -ra Letölthet ő :

http://apostolimagyarkiralysag.hu/downloads.php?download_id=5
Oldalanink www.tempohirek.com, www.apostolimagyarkiralysag.hu,
valamint a régi tempooldal, www.tempopart.hu
Kelt: Kecskeméten az Úr – Öregisten – újvilágunk 2.-éve (2012) márciusának 20. napján
AMK .

