SZENT KORONA BANK
Tisztelt Bankok – behajtók, hatóságok és más követelők.
Leveleikben alapvető tévedéseket fogalmaznak meg. Sajnálattal kell tudomásul venniük, hogy Önök nem
jogosultak megítélni az Apostoli Magyar Királyság jogalanyiságát, erre jogosultsága még a magyar köztársaság
bírói karának sincs, amit bizonyít egy 2012-ben benyújtott megállapítási kereset és az alábbiakban idézett 49-es
alkotmányt érvénytelenítő törvény.
Az Apostoli Magyar Királyság, vagy ha jobban tetszik a Magyar Királyság jogalapja a Szent Korona
jogfolytonosságával azonos, amit nem hatálytalanított semmilyen közjogi aktus, de nem is tud.
A Magyar Királyság jogalapja az "Alaptörvény"-ben benne foglaltatik a Történeti Alkotmányra való
hivatkozással. A III. Köztársaság jogalapjaként szolgáló - 1949. évi XX. törvényt pedig ugyanezen az alapon
törölték, mint az idézet mutatja:
⃰ Magyarország Alaptörvénye
1
NEMZETI HITVALLÁS
„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami
folytonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. (…)
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét..”

Idézet Szigeti Pétertől e tárgyban írt értekezéséből:"miközben érvénytelennek nyilvánítja az 1949. évi
kommunista alkotmányt, ezzel éles ellentétben a záró rendelkezések 2. pontjában megállapítja, hogy „Ezt az
alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és a 24. § (3) bekezdése
alapján fogadja el”.
Az egyazon tárgykörre (érvényesség) vonatkozó két ellentétes állítás különös következménye, hogy saját
érvényességi alapját tekinti ezzel érvénytelennek."
Ezt ex-lex, vagyis törvényen kívüli jogállapotnak hívják, amire vonatkozik: „a jogtalanság jogot nem alapít”
alapjogi kitétel.
Önök tehát jogosultság nélkül egy de jure (jogilag) létező államot, a Magyar Királyságot nevezik jogalanyiság
nélküli fikciónak, evvel kinyilvánítva a hiányos ismereteiket (jó esetben), vitatva annak alapműködéséhez való
jogát.
Az Apostoli Magyar Királyság jogaihoz nem fér semmi kétség, így ahhoz a jogához sem, hogy létrehozza saját
jegybankját, és fizető eszközét.
Azonban nem vitatjuk azt, hogy Önök milyen fizető eszközt fogadnak el. Vitatható azonban az Önök jogalapja a
követelésre, amennyiben megállapítható, hogy a követelés alapjául szolgáló szerződés semmis. Az eddig
általunk látott szerződések kivétel nélkül ebbe a kategóriába sorolhatók, amit némi késéssel a bíróságok ki is
mondanak, ezért nyilvánvalóan rossz döntés az Önök részéről elutasítani a Szent Korona Bank teljesítését.
A Szent Korona birtokosa Magyarország minden vagyonának, és az Ő jogán az Apostoli Magyar Királyság
jegybankja által létrehozott STK fedezettel bíró elszámoló eszköz, más devizákkal szemben.
Az MNB nyilatkozata, melyben arra hivatkozik, hogy Magyarország, vagyis a magyar köztársaság közhiteles
nyilvántartásaiban, illetve a céginformációs rendszerben az Apostoli Magyar Királyság jegybankja nem szerepel,
eltér a valóságtól, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank honlapján a Szent Korona Bank megtalálható volt 2014
02.15-ig, bár ettől függetlenül nem tartozik a felügyelete alá. Az itt felsorolt bankok ugyanúgy nincsenek
bejegyezve a magyar köztársaságban, nem felügyeli az MNB, de senki sem vitatja létezésüket, és működésüket
sem akadályozza – akadályozhatja:
Afrikai Fejlesztési Bank - Amerika-közi Fejlesztési Bank - Amerika-közi Befektetési Társaság - Ázsiai Fejlesztési
Bank - Európai Beruházási Alap - Európai Beruházási Bank, Európa Tanács Fejlesztési Bankja - Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank - Északi Beruházási Bank - Karibi Fejlesztési Bank - Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség, Nemzetközi Pénzügyi Társaság - Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank - Nemzetközi
Valuta Alap - Federal Reserve Bank.( a nyilatkozatra írt válaszunk)
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Az 1996. évi CXII. tv. 1. sz. melléklete szerint a fent említett intézmények (más külföldi pénzügyi
intézményekkel együtt) a magyarországi hitelintézeti törvényen kívül állnak.
Számos ország pénzügyi szervezete nincs bejegyezve a magyar köztársaságban, mégis végez magyar országon
pénzügyi tevékenységet, a saját pénznemében. Az Apostoli Magyar Királyság is ilyen ország, mely a magyar
forinttól eltérő, saját devizájában, a szentkoronában (STK) nyújtja szolgáltatásait.
A Szent Korona Bank a Szent Korona tulajdona és az Apostoli Magyar Királyság jegybankja. E minőségében az
MNB felett áll, bejegyzési kötelezettsége semmilyen államban nincs.
A köztársasági bankrendszer egyes szereplői által a magyar embereknek törvényellenesen károkat okozott, egyes
személyeket megfosztva létalapjuktól halálba kergetett, hamisan a törvényekre hivatkozott.
Az Apostoli Magyar Királyság garanciát vállalt honpolgárai tartozásaiért, ezért az általuk jogosnak ítélt
követelések alanyainak elkülönített számlát nyitva a követelés teljesítésére fenntartott összeget ezen a számlán
tartja nyilván. Az Apostoli Magyar Királyság saját devizájában biztosítja számukra az adósságuk teljesítését, és
az emberi élet feltételeihez szükséges alapot, jegybankján, a Szent Korona Bankon keresztül.
A számla megnyitásáról, és az összeg elhelyezéséről az érintettet E-levélben értesíti. Az értesítésben közli a
számlához való hozzáféréshez szükséges adatokat, és egyéb tudnivalókat. Ezért értelmetlen hozzáállás a
teljesítési igazolásra válaszul, kérni a befizetés igazolását.
Az Apostoli Magyar Királyság szakértői testülete megvizsgálva az adósságok létrejöttének általános okait,
megállapította, hogy a magyarországi bankok és egyéb szolgáltatók szerződéseikben a jogszabályokat
megkerülve hozták létre az adósságspirált, mely törvényszegést a pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetek
tudtával – hallgatólagos beleegyezésével valósítottak meg, a hozzá nem értő állampolgárokat megfosztva
létalapjuktól.
Amikor az adós honpolgárok rendezni szeretnék a fennálló tartozásukat, azt átutalás útján kezdeményezhetik a
követelő Szent Korona Bankban vezetett számlájára.
A fentiek okán a Teljesítési igazolás tartalmazza az alábbi törvényi hivatkozásokat:
„A Vht/A§ (3) bekezdésére a végrehajtási megbízás közvetlenül külföldi pénznemben is benyújtható. Ez alapján
az elkülönített összeg a Vht 79/D§-a alapján a követelések kiegyenlítésére szolgál. Ezért a Vht 82/A§ (7) alapján
a pénzforgalmi számlán kezelt összeget teljesítésként tartjuk nyilván. A Vht.41§ (1) bekezdésére hivatkozva
okirattal igazoljuk, hogy a követelés kiegyenlítésre került, ezért felkérjük, hogy 15 napon belül nyilatkozzon az
adós felé a teljesített követelés kiegyenlítésének tényéről.”
Azok a pénzintézetek, akik pl. „deviza alapú” hitelt folyósítottak eleve el kell fogadják ezen teljesítést, hiszen
nincs alapjuk a HUF kizárólagos elfogadásának kötelezettségére hivatkozni, ahogyan arra sem, hogy a Szent
Korona Bank „jogosultságának hiányára” utalva elutasítsák a teljesítési igazolást mint a fizetési kötelezettség
kiegyenlítését.
A Szent Korona Bank nyitott az esetleges érdekegyezetésre.

Üdvözlettel Szent Korona Bank

„Hérakleitosz mondja, hogy az alvók közül mindenkinek külön-külön világa, az ébereknek egyetlen közös világuk van.
A gondolkodásnak erőfeszítéseket kell tennie, hogy felismerje a dolgok valódi természetét.
Aki tud, az nem beszél, és aki beszél, az nem tud semmit.”
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