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Jogállam van? 

HA JOGÁLLAM VAN ÉRVÉNYES A SZOKÁSJOG! 

A szokásjog eredete az ősi szövetség, mely a Teremtő és az ember között 

köttetett. E szövetség rendelése szerint En-Lil-től a Szent Koronát és a Földet 

BIRTOKBA kaptuk. Ezért nem a tulajdonunk. 
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A szokásjogokat Werbőczi István ítélőmesterből lett nádor foglalta írásba1504 – 

1514 között. 

[Werbőczi] Verbőczi István Hármaskönyve.  

 

Hármaskönyv néven ismeretes az a szokásjogi gyűjtemény, 

amelyet az országbírói ítélőmesterből nádorrá lett Werbőczy 

István 1504-ben kezdett el összeállítani Alsópetényben, és 1514-

ben fejezett be. Eredeti latin címe: „Tripartitum opus iuris 

consuetudinarii inclyti regni Hungariae”, magyarul: „Nemes 

Magyarország szokásjogának Hármaskönyve”.  

Lényege: a korabeli Magyarország jogi szabályainak és 

szokásjogainak összegyűjtése, rendszerezése és írásba foglalása.  

„A magyarok Istvánt „önként királyukká választották és 

megkoronázták”, azaz a közösség a nemesítés és a 

birtokadományozás jogát „a maga akaratából az ország szent 

koronájának joghatóságára és következésképpen” a királyra 

ruházta az uralkodással együtt.
[21]

 Magyarországon minden 

földtulajdonra vonatkozó jog gyökere a Szent Korona.
[22]”

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona-tan#cite_note-21
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona-tan#cite_note-22
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Részletek a Szent Korona-tan alaptéziseiből: 

„A Szent Korona-tan alapja a Szent Istvánnak tulajdonított Szent Koronához fűzött, abból eredeztetett, a 11. 

századtól misztikus, a 14–15. század során kibontakozott közjogi szuverenitás-fogalom. 

A Szent Korona szuverenitás-elméletére épül a többi tétel is, amelyek együtt alkotják a Regnum 

Marianum misztikus fogalmának közjogi tartalmát az elmélet hívei szerint:
[41]

”  

2. A Szent Korona jogi személy, 

a magyar nemzetet (Corpus Hungaricum) jogi személyként kézzel foghatóan megtestesítő 

szimbólum. Felette áll a hatalmat gyakorló Főtől (király, fejedelem, kormányzó, elnök) és a 

tagoktól. A Szent Koronában egyesülnek a megosztott politikai hatalom részesei. A Szent Korona 

tagjai (Membrum Sacrae Regni Coronae) - 1848-ig a szabad birtokosok, 1848-tól a szavazati 

joggal rendelkező választópolgárok - alkotják a Szent Korona testét (Totum Corpus Sacrae 

Coronae). A Szent Korona tagjai a Fővel együtt alkották meg a Szent Korona egész testét. Mivel e 

kettő csak a Szent Koronában van együtt a Szent Korona az egyetlen szuverén. Sem a fő, sem a 

tagok önmagukban nem rendelkeznek a szuverenitással. A hatalom teljessége csak a Szent Korona 

egész testét, a főt és a tagokat együtt illeti. (totum corpus Sacrea regni Coronae totum Corpus 

Regni)  

7. Minden jog és tulajdon forrása a Szent Korona 

A nemzet fennmaradásához szükséges természeti kincsek a Szent Korona tulajdonában vannak és 

csak a Szent Korona tagjai szerezhetnek felettük birtokjogot, a Szent Korona minden birtokjog 

gyökere. (Sacra Corona radix omnium possessionum) 

8. A Szent Koronának, jövedelmei és saját vagyona van.  

9. A Szent Koronáé az ország területe. 

A Szent Korona országai alkotják az ország testét, ezek organikus részei a koronának.  

10. A Szent Korona érvényessége 

Mindennek az egyetemes magyar nemzetet megtestesítő Szent Korona tagok érdekében, biztonságuk 

és jogaik szavatolására kell történnie. Minden jogszabálynak, továbbá a törvényhozó, a végrehajtó 

és a bírói hatalom intézkedéseinek is meg kell felelniük a Szent Korona eszmének. (Sub specie 

Sacra Coronae)  

11. Törvénysértés jogot nem alapít 

Nem lehet érvényesen törvényt hozni, ha az ország függetlensége korlátozott, katonai megszállás, 

vagy ezzel azonosan értelmezhető külső, idegen hatalom nyomása alatt áll. Ha az ország 

önrendelkezési joga sérül, provizórikus (ideiglenes) helyzet áll elő. Ilyenkor a meghozott 

"szabályokból" csak a normális polgári életet biztosító intézkedések betartása lehet indokolt. 

Ideiglenes helyzetben az alkotmányos helyzet helyreállítására kell, hogy irányuljon a fő törekvés. 

Ha a provizórikus helyzet megszűnt, az ország függetlensége helyre állt, a törvényesség feltételei 

adottak, akkor a provizórikus időszakban hozott „szabályokat, törvényeket”, ha azokra még szükség 

van, felül kell vizsgálni, és újból törvényesen is el kell fogadni. (Nemo plus iuris in alium 

transferre potest quam ipse habet.)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona-tan#cite_note-T276-41
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12. Az ellenállás joga és kötelessége 

A Szent Korona minden tagjának joga és kötelessége, hogy ellenálljon és ellentmondjon minden 

olyan törekvéssel szemben, amely jogainak gyakorlását csökkenti, és kötelezettségei teljesítésének 

feltételeit korlátozza, vagy gátolja, a magyar nemzet alkotmányát sérti, korlátozza, a nemzet 

érdekével ellentétes. Ezzel nem követ el jogsértést. (Ius resistendi et contradicendi)” (Vikipédia) 

A magyar szokásjog ma is érvényben van, annak számos tételét a bíróság ítéleteiben érvényesíti.  

Országház – Kossuth tér 2018. november 20. 

Áder János köztársasági elnök beszéde 

részletek: 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

„…mintha az égből szállt volna alá.” 

„A magyar hagyományban nagyon régi a meggyőződés, hogy a Szent Korona sokkal több, mint egy 

díszes ötvösmunka. Jogforrás, jelkép, ereklye. 

Szemere Bertalan, a korona 1849-es elrejtője fogalmazott így: „minden más koronáktól 

jelentékenyen különbözik. Nem puszta ékszer, mellyel akárki fölékesítheti homlokát s király lesz; 

hanem jegygyűrű, talizmán, mellyel a nemzet el szokta magát jegyezni királyával.” 

„Kossuth még ennél is tovább ment. Egyenesen azt mondta, hogy a korona nem a királyé, hanem „a 

nemzet tulajdona”.  

„Mi pedig hozzátesszük, hogy ebben áll pótolhatatlansága. Egy térben és időben kiterjedt közösség 

összetartozásának jelképe, államiságunk szimbóluma.” 

Fentiek által megalapozott, és a továbbiak megerősítik, hogy a Szentkorona – Aki felett a teremtő 

képe is jelen van – vitathatatlanul minden Földi hatalom felett uralkodik, és tulajdonol minden 

teremtett létezőt. Ezt a bizonyosságot 1978-ban a Szentkorona hazahozatala alkalmával az USA 

delegációjának vezetője a magyar televízió riporterének kérdésére adott válaszában 

egyértelműsítette így: 

„Dombóvári Gábor kérdése: Mit jelent Önnek amerikai katonának a Magyar Szentkorona? 

Mick Nordan őrnagy válasza: nem csak nekem, hanem minden embernek a Földön a szabadságot, 

mert a Szentkorona nem csak a magyaroké, hanem a világ koronája.”  

https://www.youtube.com/watch?v=e1BEz8mmXrg  

A Szentkorona Kodifikált Jogrendje: 

V. cikk 

A Szentkorona 

https://www.youtube.com/watch?v=e1BEz8mmXrg
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4.§ A Szentkorona a teremtett világ természeti törvényeit uraló ősforrás megnyilvánulása. 

5.§ Az ősforrás minden hatása minden teremtett létezőre egyazon mértékben érvényes. 

6.§ A természeti törvényeken alapuló Szentkorona Jogrend hatálya az alábbiakra terjed ki: 

(1) a teremtett világ létezéséig, csorbítatlanul (időbeli hatály), 

(2) a Föld teljes területén és az ismert világ bármely helyén (területi hatály), 

(3) minden honpolgárra evilági léte elmúltáig (személyi hatály), 

(4) a honpolgárok közösségének tevékenységeire (tárgyi hatály). 

11.§ A Szentkorona Országában a föld az Ősforrás tulajdona, azon birtok- és földhasználati jogot 

csakis honpolgár alapíthat: 

(1) szűzfoglalással – uratlan területre kért birtoklási joggal, 

(2) birtokjog megváltásával – előbirtoklási jog érvényesítésével, 

(3) birtokjog szerzésével – exklávé alapításával, 

(4) birtokjog átruházásával – saját birtokjog terhére. 

A birtokjog alapítását az illetékes területi Magyar Királyi Földhivatalhoz benyújtott igazolással kell 

bizonyítani. Az egyidejűleg elvesző birtok- és földhasználati jog visszaháramlik az ősforrásra. 

AMK17/08/025 számú rendelet 

A Szentkorona Országa Magyar Királyság 

földnyilvántartásáról 

…….”Ennek okán a Magyar Királyság teljes földrajzi és az 1918. november 16-i politikai határokkal jelölt 

területe, minden föld alatti, földi és föld feletti része a Szentkorona tulajdona. E szerződést felbontani, 

megmásítani, érvényét és hatályát elvitatni sem egyénnek, sem csoportnak, sem semmilyen emberi 

közösségnek és evilági létezőnek nincs hatalmában.” 

2.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területe, beleértve a csatlakozott részeket és 

exklávékat, nem forgalomképes, nem adható, nem vehető, idegennek nem adományozható, nem örökölhető, 

értéke nem kisebbíthető, meg nem terhelhető és meg nem semmisíthető.” 

Fentiekkel akár bíróság előtt is bizonyítható, hogy bármely ingatlan tulajdonosa a Szentkorona. Azon 

birtokjogot kizárólag a Szentkorona Országának honpolgára szerezhet a Szentkorona Országa Magyar 

Királyság Földhivatalába benyújtott kérelmével. Ebből következően bármely követelés ráterhelése az 

ingatlanra törvényellenes, ezért tilos. Ha követelés ellenében – akár árverésen – új birtokba kerül, az 

orgazdaságnak minősül, és büntetés terhe mellett elkoboztatik.  

A kérelem benyújtását itt lehet elvégezni: https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=9 

 

https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=9
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Magyarország címere a Szentkoronától elválaszthatatlan, így az ős szövetség jelenléte a Magyar 

Királyság állandóságát jelképezi és biztosítja. Nézzük, hogy mit jelképez az ország címere? 

Egészében egy bíbor pajzs középen 

elválasztva. 

Bal oldalán a 4 ezüst sáv az ember 

életéhez szükséges négy energia 

áramlását jelképezi. 

Jobb oldalán  

alul: hármashalom  

középen: háromágú korona, áganként 

három szirommal 

Fent: kettős kereszt, melyet a magyar 

nyelv „egy”-nek mond (egy az isten) 

Együtt a hármas hármasság. 

„Az édenből ered a négy folyó” idézet a 

bibliából, Tűz – víz – levegő – Föld, 

mert amint a folyó vize az energia is 

áramlik. 

A hármas halom a teremtett világ – haza 

– Föld = minden teremtett lény jelképe. 

A korona = kör a végtelent mint a 

Teremtő forrását jelképezi. 

A kettős kereszt minden magyarnak a 

Teremtő Istent, aki a teremtményeinek a 

bőséget biztosítja. 

Mindez a Szentkoronával 

megkoronázva félreérthetetlenül 

bizonyítja az eredetet, és a 

hovatartozást, tehát a Szentkorona 

törvényeinek hatályosságát. 
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E látszólag hosszú fejtegetés azért született, mert honfitársaink java az elmúlt másfél évtizedben 

létrejött adósságokból a törvény segítségével nem tudván szabadulni külföldre menekült, vagy 

lakcím nélkülivé, azaz hontalanná vált, és esetenként véget vetett az életének.  

Ezért sürgető szükség van rendet tenni a gazdasági és politikai viszonyokban, ami a valódi 

törvények megismerésével és alkalmazásával lehetséges. A valódi törvények elsősorban a 

természeti törvények, melyeket az ember megváltoztatni nem képes, a hatása mindenképpen 

érvényesül, valamint az ezekből eredő és évezredes gyakorlattá vált szokásjog.  

A jelenlegi bírói gyakorlat nem mentes a szokásjog alkalmazásától, ezért akinek csak most jut 

tudomására valamely rá vonatkozó kitétele, az hivatkozva az új körülményre indíthat eljárást az 

esetleg már elbírált és jogerőssé vált ítélete tárgyában, tudva, hogy a bíró csak arról dönt amiről 

kérdezik. 

Végezetül sajnálatos, hogy a jog gyakorlói nem kutatták az ezer év joggyakorlatában felmerülő 

lehetőségeket a probléma megoldása során. Ahogyan a devizahitelezés gyakorlata bizonyíthatóan 

bűncselekmény, az ingatlan terhelése és végrehajtása is hasonlóképpen, netán kilakoltatással 

törvényellenes, így az ilyen eredetű ingatlan birtoklása elkobzást és büntetést von maga után. 

Aki tehát elfogadja a Szentkorona védelmét, végezze el a honpolgári regisztrációt kérve a 

Magyarigazolvány kiadását – mint a jogosultságának az első dokumentumát – majd a KEK KH – 

Földhivatalban adja meg az ingatlanának az adatait és kérjen Birtoklevelet. A birtoklevél átvétele 

után készítsen róla fénymásolatot, és a másolatot tértivevényesen küldje be az illetékes 

földhivatalhoz tájékoztatásként. Ha perújítást indít, szintén használja a másolatot, az eredeti 

dokumentumot őrizze meg. 

2020. február 6. 

Összeállította Szabó Atilla 

 

Honpolgárság igénylése: https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=5  

KEK-KHFöldhivatal: https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=9  

https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=5
https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=9

