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I. A Magyar Állam tulajdonba vétele

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONLÁSI IGÉNYÉNEK BEJELENTÉSE (2019. szeptember 2.)

Mivel

születésemtől fogva a magyar társadalom tagja vagyok, továbbá

a magyar állami intézmények 2012. január 1-jével idegen megszállás alá kerültek és ezzel a Magyar Állam
gazdátlanul és működésképtelenül magára maradt, továbbá,

a  jelen  működésképtelenségéből  eredően  a  magyar  állam  nem  képes  a  magyar  társadalmat,  mint
kedvezményezettjét szolgálni, továbbá,

a magyar társadalom ki van szolgáltatva a megszállóknak, akik a megszállt állami intézményeken keresztül
a  társadalmat  szisztematikusan  félrevezetik,  rabolják  és  irtják,  márpedig  ez  a  helyzet  egyszerűen
tűrhetetlen, továbbá,

a  2015.  szeptember  1-jén  megalakult  Magyar  Köztársaság  Képviselete  a  Magyar  Állam  intézményei
megszállásának tényét nemzetközileg is bejelentette és a bejelentés óta mindeddig senki nem jelentett
be sem ellenkezést sem az elhagyott Magyar Államra tulajdonasi igényt,

ezért

én, Béla Miklós a Berencsi családból, ezennel bejelentem tulajdonlási igényemet a Magyar Államra és
egyben hívom a magyar társadalom valamennyi tagját teljes jogú társtulajdonosnak, azzal az elsődleges
céllal, hagy közösen beindítsuk az önrendelkező társadalmunkat szolgáló állami intézmények működését.

Első tulajdonosi jogommal élve

ezennel jóváhagyom a Magyar Köztársaság Képviseletének eddigi ügyvivő tevékenységét és hozzájárulok
az ilyen irányú tevékenységének a további folytatásához;

megbízom  a  Magyar  Köztársaság  Képviseletét,  hagy  magyar  és  nemzetközi  színen  is  tegye  közzé  a
tulajdonlási  igényem bejelentését,  továbbá dolgozza ki  és tegye közzé a társtulajdonlási  jelentkezések
fogadásának  módját,  úgymint  az  állam  működtetése  vonatkozásában  a  leendő  társtulajdonosak
akaratának érvényesüléséhez szükséges módszereket;

elrendelem, hogy az állami intézmények helyreállításáig valamennyi intézkedés,  a Magyar Köztársaság
Képviselete  által  kidolgozott  akaratérvényesítési  módszerekkel,  kifejezetten  a  társadalom  érdekében
történjen. Az állam az általa embernek, társadalomnak okozott kárt, sérelmet késlekedés nélkül köteles
jóvátenni.

Kelt Győr, 2019. szeptember 2-án

Béla Miklós a Berencsi családból sk.
Első tulajdonos

Bende István sk.
Magyar Köztársaság Képviselete
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II. Közgyűlési határozatok

H/1/2020. számú közgyűlési határozat
a Magyar Állam Tulajdonosi Közgyűlésének működési rendjéről

Annak  érdekében,  hogy  a  Magyar  Állam  tulajdonosainak  (a  továbbiakban:  tulajdonosok)
akaratérvényesítése  egyértelmű  és  jogilag  minden  szempontból  érvényes  legyen,  a  Magyar  Állam
Tulajdonosi Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) működési rendjét az első Közgyűlés az alábbiak
szerint állapítja meg:

I. A közgyűlés

1. A közgyűlés a Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (a továbbiakban: MATT) legfőbb döntéshozó
szerve. A közgyűlésen a Magyar Állam bejegyzett tulajdonosai (a továbbiakban: tulajdonosok) vehetnek
részt.  A  közgyűlés  a  döntéseit  határozat  formájában  hozza.  A  közgyűlés  két  módon  ülésezhet:  a
tulajdonosok fizikai  jelenlétével,  vagy online  döntéshozatal  formájában a  MATT hivatalos  weboldalán
( www.egysegbe.com ) keresztül.

2.  Minden  olyan  esetben,  amikor  a  határozat  a  Magyar  Államra  nézve  kötelezettséget  ró,  vagy
működésében változást okoz, a közgyűlést a tulajdonosok fizikai jelenlétével kell megtartani.

II. A közgyűlés előkészítése

1.  A  közgyűlés  döntéseinek  előkészítésére  és  határozatai  végrehajtására  az  Ügyvivő  Testület  (a
továbbiakban: ÜT) szolgál. Létszáma legalább 7, de legfeljebb 15 fő lehet.

2. Az ÜT tagja lehet bármelyik tulajdonos, aki az ÜT-ben önként munkát vállal, és azt teljesíti. Az ÜT első
tagjait az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. A közgyűlés összehívása

1. A tulajdonosok fizikai jelenlétével megtartandó közgyűlést összehívhatja az ÜT saját elhatározásából
vagy a tulajdonosok 1 százaléka, de legalább 5 és legfeljebb 500 fő rendelkezésére.

2.  A  közgyűlést  online  döntéshozatal  formájában  összehívhatja  az  ÜT  saját  elhatározásából  vagy  a
tulajdonosok 1 százaléka, de legalább 5 és legfeljebb 500 fő rendelkezésére.

3. A tulajdonosok fizikai jelenlétét igénylő közgyűlés megtartásáról minden egyes tulajdonost, a közgyűlés
helyének, időpontjának és napirendjének pontos megjelölésével, a határozati javaslatokat írott formában
mellékelve, a közgyűlés napja előtt legalább 2 héttel értesíteni kell, kivéve az olyan tulajdonost, aki ez
alatt az idő alatt jelenti be a tulajdonosi igényét.

4. Az online döntéshozatal formájában szervezett közgyűlés megtartásáról minden egyes tulajdonost, a
közgyűlés  kezdő  időpontjának,  időtartamának  és  napirendjének  pontos  megjelölésével,  a  határozati
javaslatokat írott formában mellékelve, a közgyűlés kezdő napja előtt legalább 1 héttel értesíteni kell.

IV. A közgyűlés határozatképessége

1.  A  közgyűlés  minden  esetben  határozatképes,  tehát  annyi  tulajdonos  dönt,  ahány  részt  vesz  a
közgyűlésen.



M A G YA R  Á L L A M I  K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 1. szám 4

V. A közgyűlés döntéshozatala

1. Határozatra javaslatot elsősorban az ÜT, de azon kívül  is  bárki  előterjeszthet.  A határozatjavaslatot
érdemben indokolni kell. Indoklás nélkül nem lehet róla szavazni.

2. A határozatjavaslatokat meg kell beszélni, és ennek során törekedni kell az egyetértésre.

3. A közgyűlés a határozatait 2/3 szavazataránnyal hozza oly módon, hogy minden tagnak egy szavazata
van, és az ellenszavazatokat érdemben indokolni kell. Az indoklás megfelelőségéről a közgyűlés egyszerű
többséggel,  vagyis  a  szavazásban  résztvevők  felénél  több  egyetértő  szavazattal.  Ha  az  indoklást  a
közgyűlés nem fogadta el megfelelőnek, akkor az ellenszavazat semmis, és úgy kell tekinteni, hogy nem
vett részt a szavazásban. Ha az indoklást a közgyűlés elfogadta, akkor újra kell szavaztatni a határozati
javaslatot.

4. Az ÜT a határozatokat a MATT hivatalos web oldalán közzé teszi.

VI. Vegyes rendelkezések

1.  Az ÜT mellett létre kell  hozni  egy Bölcsek Tanácsát,  amelybe a Közgyűlés  a  tulajdonosok körében
elismert, köztiszteletnek örvendő, alkalmas tulajdonosokat választ. A közgyűlés utasítja az ÜT-t, hogy erre
dolgozzon ki egy javaslatot. És tárja a következő közgyűlés elé határozati javaslat formájában!

A határozat 2020. február 15-én került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Béla Miklós a Berencsi családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Maja a Simon családból sk.
Hitelesítő

Bendegúz a Malom családból sk.
Hitelesítő
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H/2/2020. számú közgyűlési határozat
A Magyar Államban használt személyazonosító okmányok érvényességének 
meghosszabbításáról

Azért, hogy a Magyar Társadalom tagjainak ne kelljen meglévő személyi okmányaikat a MAGYARORSZÁG
nevű magánszervezet által kibocsátott okmányokra cserélni, vagy akár az ilyen okmányokat megújítani,
ami hamis hivatkozási alapként szolgál arra, hogy a Magyar Társadalom tagjait a jogrendjük hatálya alá
kényszerítsék, megerősítve és kiterjesztve Magyar Köztársaság Képviselete (a továbbiakban: Képviselet)
ilyen irányú korábbi döntését, a Magyar Állam tulajdonosi közgyűlése a mai napon az alábbi határozatot
hozza:

A Magyar Államban minden lejáró érvényességű okmány, különösen, de nem csak ezekre korlátozva, a
személyazonosító  igazolvány,  a  járművezetői  engedély,  és  az  útlevél  érvényességének  (lejáratának)
határidejét meg kell hosszabbítani.

Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Képviseletet ezen okmányok újbóli kibocsátására Magyar
Köztársaság állammegnevezéssel, és amíg ez meg nem valósul,  a Képviselet határozattal  hosszabbítsa
meg  ezen  okmányok  érvényességi  (lejárati)  határidejét  határozatlan  időtartamra,  de  legkésőbb  a
megfelelő új érvényes Magyar Köztársaság állammegnevezésű okmány kibocsátásáig. 

A Képviseletnek ilyen határozatát  a  Magyar  Állam területén  mindenki  köteles  tudomásul  venni,  és  a
határozattal meghosszabbított okmányokat érvényesnek elfogadni. Ha valaki okmányai bemutatásakor a
Képviselet  ezen  határozatára  hivatkozik,  akkor  nem  tekinthető  jogalanynak  a  MAGYARORSZÁG  nevű
szervezetben. Az ebből származó jogvitákat a Képviselet kezeli.

A határozat 2020. február 15-én került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Béla Miklós a Berencsi családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Maja a Simon családból sk.
Hitelesítő

Bendegúz a Malom családból sk.
Hitelesítő
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H/3/2020. számú közgyűlési határozat
A Magyar Állam területén levő közterületek szabad és díjmentes használatáról

Jelenleg  a  Magyar  Állam  területén  bizonyos  közterületek  használatát  korlátozzák,  illetve  annak
használatáért az önkormányzatok, vagy azok megbízásából cégek bérleti díjat szednek.

Ez  sérti  a  Magyar  Állam  tulajdonosainak  tulajdonosi  jogait  és  érdekeit,  ezért  a  Magyar  Állam
tulajdonosainak közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a mai napon a következő határozatot hozza:

A Magyar Állam bejegyzett tulajdonosai bármely jogszabály szerinti közterületet rendeltetésszerűen, nem
üzleti  célból,  különösen,  de  nem  korlátozva  csak  erre,  járművel  való  parkolás,  társadalmi  célú  vagy
kulturális  rendezvény  megtartása,  mások jelentős  érdeksérelme nélkül,  szabadon  használhatják,  és  a
közterület rendeltetésszerű, nem üzleti célú használatáért nem kötelesek díjat fizetni.

Annak  érdekében,  hogy  a  közterület  jelenlegi  kezelője,  illetve  annak  megbízottja  számára  a  szabad
használat  és  a  díjmentesség  egyértelmű  legyen,  a  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Magyar  Köztársaság
Képviseletét  (a  továbbiakban:  Képviselet)  korlátlan  közterület  használati  jogosultság  igazolásának  (a
továbbiakban:  Igazolás)  kibocsátására  a  Magyar  Állam  bejegyzett  tulajdonosai  részére.  Ennek
megvalósítási módját a Képviselet maga határozza meg.

A Közgyűlés e határozatát, és ez alapján a Képviselet által kibocsátott Igazolást a Magyar Állam területén
mindenki köteles tudomásul venni, és elfogadni. Az ebből származó jogvitákat a Képviselet kezeli.

A határozat 2020. február 15-én került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Béla Miklós a Berencsi családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Maja a Simon családból sk.
Hitelesítő

Bendegúz a Malom családból sk.
Hitelesítő
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H/4/2020. számú közgyűlési határozat
A Magyar Állam legfelsőbb bírósága működésének helyreállításáról

Mivel  a  Magyar  Állam  tulajdonosai  (a  továbbiakban:  Tulajdonosok)  nem  tartoznak  a  Magyar  Állam
jogrendjének  hatálya  alá,  így  a  hivatalok  és  hatóságok,  beleértve  a  bíróságokat,  nem  illetékesek  a
Tulajdonosokkal kapcsolatban eljárni. Mivel ennek ellenére vannak már folyamatban ilyen eljárások, és
előfordulhat a továbbiakban is,  ezért ezen ügyek felülvizsgálatához szükség van a Magyar Államban egy
legfelső szintű bíróság létrehozására.

Mivel a Magyar Államban a Legfelsőbb Bíróság intézménye már létezik, ezért célszerű annak működését
helyreállítani.

Ennek érdekében a Magyar Állam tulajdonosainak közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a mai napon a
következő határozatot hozza:

A  korábbi  Legfelsőbb  Bíróság  működését  Magyar  Állam  Legfelsőbb  Bírósága  megnevezéssel  (a
továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) helyreállítjuk, hatáskörét pedig kiterjesztjük minden közjogi aktusra,
különösen,  de  nem  csak  erre  korlátozva,  a  közigazgatási  eljárásokra,  polgári  peres  ügyekre,
büntetőeljárásokra,  hatósági  eljárásokra,  és  az  ezekben keletkezett  határozatok,  végzések,  és  ítéletek
felülvizsgálatára.  Amennyiben  a  Legfelsőbb  Bíróságnak  bűncselekmény  jut  a  tudomására,  hivatalból
elindítja  a  büntető  eljárást  és  indokolt  esetben  elfogató  parancsot  adhat  ki  előzetes  őrizetbe  vétel
céljából.

A Legfelsőbb Bíróság a végzéseit és ítéleteit a Magyar Állam nevében hozza oly módon, hogy az általa
kiadott iratokon feltünteti azt a szöveget, hogy „A Magyar Állam nevében.”. Az ítélet szóbeli kihirdetése
esetén ezt a szöveget az ítélet elhangzása előtt hangosan ki kell mondani.

A Legfelsőbb Bíróság döntéseit tanácsban hozza. A tanács legalább három tagból áll: egy bíróból, és két
társadalmi tagból, akik a Tulajdonosok képviseletében járnak el.

A Legfelsőbb Bíróság elnökét és tagjait a Magyar Köztársaság Képviselete nevezi ki az Ügyvivő Testület (a
továbbiakban: ÜT) javaslatára.

A határozat 2020. február 15-én került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Béla Miklós a Berencsi családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Maja a Simon családból sk.
Hitelesítő

Bendegúz a Malom családból sk.
Hitelesítő
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IMPRESSZUM

A Magyar Állami Közlönyt a Magyar Köztársaság Képviselete szerkeszti, és teszi közzé.

A Magyar Állam Tulajdonosi Közgyűlésének itt közzétett határozatainak a hitelesített eredeti példányainak
közzétett másolatai a Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (MATT) hivatalos weboldalán (jelenleg: 
www.magyar-allam-tulajdonosai.com) találhatók az Irattárban.

A Magyar Köztársaság Képviselete itt közzétett határozatainak eredeti példányainak közzétett másolatai a 
Magyar Köztársaság Képviseletének hivatalos weboldalán (jelenleg: www.magyar-allam.com) találhatók 
az Irattárban. 


