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Az Európai Unió és a Tagállamok vezetőinek    Iktatószám: 20/01/010 

AMK20/01/150 SZÁMÚ DIPLOMÁCIAI JEGYZÉK 

A közelmúltban történt magyarországi gyermekrablást illetően, amit bizonyíthatóan úgynevezett hivatali 

személyek követtek el Dusnok térségében 2020. január 22.-én. A „hivatalnokok” által elrabolt kisfiú 4 

hónapos csecsemő, akit magyar szülei egészségesen neveltek, és akit erőszakkal vettek el a szoptatós 

anyjától, mert nem tett eleget a puccsal hatalomba került rezsim adminisztrációs elvárásainak. (I. – II. 

Melléklet szerint) 

A Magyar Királyi Koronatanács Nyilatkozatban határolódik el a „Magyarország” néven 

terrorállamként működő magánhatalomtól, és Felhívja a címzett ország vezetőit, vegyék figyelembe, hogy 

a szinte csak a Fidesz-KDNP képviselői által megszavazott Alaptörvény 2012. január 1.-én a korábbi 

Alkotmány helyére lépve egyben megszüntette az Európai Unió a 2004. május 1-én tagjává vált Magyar 

Köztársaságot.  

Az Európai Unió és a Tagállamok vezetése ezt a tényt semmilyen módon nem kommentálta, nem 

kifogásolta, pedig nyilvánvaló, hogy az Egyesült Királyság távozását az Unióból a Magyar Köztársaság 

megelőzte. Mindezek ellenére a jelenlegi magyar vezetés élvezi mindazokat az előnyöket, ami a 

tagországokat megilleti. Ezen körülményeknek tudhatjuk be, hogy akadálytalanul száll szembe az Európai 

Unió adminisztrációjával, és szabadon rúg fel minden előzőleg elfogadott szabályt. Ezért lett a korrupció és 

a lakosság kifosztása, a jogtalanság, valamint a félelemkeltés a rendszer része. Miközben a sajtóban a 

családbarát politikáról szól a hír, a háttérben erőszakkal oltatják a gyermekeket ellenőrizetlen 

oltóanyagokkal, és lesznek bizonyíthatóan autistákká, vagy gyógyíthatatlan beteggé nagy százalékban. 

Ezért lesz kivándorló a fiatalok többsége, ha egészséges családot szeretne felnevelni. A kórházak állapota 

közveszélyes, és a gyógyításhoz a betegnek kell az eszközöket magával vinni. A fenti okokból az ország 

népe évente átlag 35000fővel csökken, ami felér egy népirtással.  

De Európa hallgat, miközben a faluszéli illuzionista Heródessé válva az Unió sírját megásta! 

Ezzel a hallgatással részese a bűnnek, amelyet nem csak elnéz, hanem finanszíroz is.  

Tekintve, hogy a rezsim kizárólagos joga a vérplazma begyűjtése és kereskedelme, feltehető, hogy az 

elrabolt gyermekek is valamely kereskedelmi akció tárgyaként végzik, mert az akcióban résztvevő 

„hivatalnokok” erősen titkolják a hollétüket. 

Ezúton fordulunk Felhívással az Európai Unió minden tagállamának vezetőihez, hogy amennyiben 

magukénak vallják az emberi jogok kartájába foglaltakat, valamint országukat jogállamnak hirdetik, a 

Szentkorona Országa Magyar Királyság mintájára nyújtsanak menedéket a bántalmazott családoknak a 

bántalmazó „Magyarország” felé hivatalosan kinyilvánítva a tényt, hogy saját polgárukká fogadták őket. 

Kelt, 2020. január 25. 
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I. MELLÉKLET 

 

216. § (1) Aki a) közveszély, b) baleset, c) bűncselekmény, d) szabálysértés, vagy 

c). közigazgatási hatósági eljárás hatálya alá tartozó szabályszegés helyszínén a rendőr vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagjának helyszín biztosítására vonatkozó jogszerű intézkedésének, illetve a helyszín 

elhagyására vagy az ott tartózkodásra vonatkozó jogszerű utasításának nem tesz eleget, szabálysértést követ el.  
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II. MELLÉKLET 

Mint az ENSZ regisztrált megfigyelő státuszú résztvevője a Szentkorona Országa Magyar 

Királyság az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok 

és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 

Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyvre hivatkozva mely alapján: 

2002. évi VI. törvény 5. cikkelye kimondja, hogy egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható 

végre, ha abba az érintett szabadon, megfelelő tájékoztatást követően beleegyezett. A beleegyezés 

bármikor visszavonható.  

Valamint:  

3. Cikk - Kínzás tilalma Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak 

vagy büntetésnek alávetni. 

6. cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék. 

13. cikk  

(2) Minden személynek joga van minden országot, ideértve a saját hazáját is, elhagyni, valamint 

saját hazájába visszatérni. 

14. cikk  

(1) Minden személynek joga van az üldözés elől menedéket keresni és a más ország nyújtotta 

menedéket élvezni. 

15. cikk  

(1) Mindenkinek joga van valamely állampolgársághoz. 

(2) Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától 

önkényesen megfosztani. 

28. cikk 

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok 

tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és 

szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.  

29. cikk 

(2) Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más 

korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és 

tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, 

közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.  

  



Szentkorona Országa Magyar Királyság 

Magyar Királyi Koronatanács 

 

Magyar Királyi Koronatanács 1384 Budapest Pf. 736. kulugy@apostolimagyarkiralysag.info 

 

Ha fenti Egyetemes Nyilatkozat cikkeit, és pontjait együtt érvényesnek vesszük, akkor 

kimondhatjuk, hogy minden személynek (Embernek) alanyi joga van a Saját Országához, ahol, 

mint a 28. cikk kimondja, érvényesülnek az összes Emberi Jogok. 

Értelem szerint, ha ezen jogok akadályozva vannak jelen életterében, joga van változtatni, akár 

létrehozni azt az országot, ahol biztosítani tudja – legalább saját és családja részére – 

elvárható  szinten az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának összes cikkében nemzetközileg 

elfogadott jogokat. Nincs tiltás, és nem is tiltható meg senkinek, hogy az általa birtokolt otthonát 

(ingatlanát) nevezhesse a saját országának, és éljen rajta a fenti Nyilatkozat által biztosított emberi 

életet. 

Minden Magyar Embernek alanyi joga van az ősei által megalapított és évezredeken keresztül 

vérével védett országához az Apostoli Magyar Királysághoz a Szent Korona fennhatósága alatt. 

Fent deklarált nemzetközi jogok alapján akár személyenként is jogosult az államiságát saját 

területén érvényesnek tekinteni, és tekintetni. 

 

KAPJÁK: 

Európai Unió Tanácsa Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België 

whoiswho@publications.europa.eu  

Európai Unió 27 tagállama.  

  Ausztria  

  Belgium  

  Bulgária  

  Ciprus  

  Csehország  

  Dánia 

  Egyesült Királyság  

  Észtország  

  Finnország  

  Franciaország  

  Görögország  

  Hollandia  

  Horvátország  

 

 

 

 

 

  Írország  

  Lengyelország  

  Litvánia  

  Luxemburg  

  Málta  

  Németország  

  Olaszország  

  Portugália  

  Románia  

  Spanyolország  

  Svédország  

  Szlovákia  

  Szlovénia  
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