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I. Közgyűlési határozatok

H/8/2020. számú közgyűlési határozat

az ügyészség működésének helyreállításáról

Annak érdekében, hogy a Magyar Állam területén a Magyar Állam jogrendje érvényesülhessen a büntető
ügyekben, szükséges a hatósági jogkört gyakorló ügyészség működésének helyreállítása, ezért a Magyar
Állam Tulajdonosainak  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)  a  mai  napon a következő  határozatot
hozza:

1. A Közgyűlés helyreállítja a korábban már meglévő ügyészségek működését egyetlen intézménybe
Magyar Állam Főügyészsége névvel (a továbbiakban: Főügyészség).

2. A Főügyészség a korábbi összes ügyészség és főügyészség hatáskörét gyakorolja a Magyar Állam
teljes területén, beleértve a Legfőbb Ügyész hatáskörét is.

3. A Főügyészség a tevékenységének megfelelő társadalmi intézmény felállásáig annak feladat- és
hatáskörében is eljárhat.

4. A Főügyészség tevékenységét  a Közgyűlés határozatainak és  rendeleteinek,  továbbá a korábbi
Központi Nyomozó Főügyészségre, az összes más ügyészségre és a Legfőbb Ügyészre vonatkozó,
2011.  április  17-én  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  végzi.  Ütközés  esetén  a  magasabb
szintű ügyészségre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. Kétség esetén a Főügyészség a
Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához fordul döntésért.

5. A Magyar Állam tulajdonosával (a továbbiakban: Tulajdonos) szemben akkor kezdeményezhető
közvádas eljárás,  ha az általa elkövetett cselekedet ember ellen irányult  és a sértett  fél  vagy
valamelyik  sértett  fél  nem  rendelkezik  azzal  a  képességgel,  hogy  magánvádas  eljárást
kezdeményezzen.  Minden más  esetben magánvádas  eljárásnak  van  helye  és  kizárólag  ember
kezdeményezheti.

6. A Főügyészséget  egy szakmai  vezetőből  és  két  társadalmi  felügyeletet  ellátó  tanácsosból  álló
három fős testület irányítja (a továbbiakban: Irányító Testület), akiket a Társadalmi Felügyeleti
Tanács  javaslatára  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  (a  továbbiakban:  Képviselet)  nevez  ki  a
javaslattételt követő 8 napon belül.

7. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Képviselet annak megszűnéséig a kinevezést elhalasztja. Az irányító testület tagjainak
kinevezéséig  a  Főügyészséget  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

8. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg, beleértve a vádemelést
is.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/9/2020. számú közgyűlési határozat
a Magyar Állam adó és vámhivatala működésének helyreállításáról

Annak érdekében, hogy a Magyar Állam területén a Magyar Állam állampolgárai és a  cégnyilvántartásába
bejegyzett gazdasági társaságok és más adóalanyok az őket terhelő adókat a Magyar Államnak tudják
megfizetni, szükséges a hatósági jogkört gyakorló adó- és vámhivatal működésének helyreállítása, ezért a
Magyar  Állam  Tulajdonosainak  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)  a  mai  napon  a  következő
határozatot hozza:

1. A  Közgyűlés  helyreállítja  a  korábban  már  meglévő  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  működését
Magyar Állami  Adó- és Vámhivatal névvel (a továbbiakban: Adóhivatal).

2. Az Adóhivatal a korábbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal teljes hatáskörét gyakorolja a Magyar Állam
teljes területén.

3. Az Adóhivatal a tevékenységének megfelelő társadalmi intézmény felállásáig annak feladat- és
hatáskörében is eljárhat.

4. Az  Adóhivatal  a  tevékenységét  a  Közgyűlés  határozatainak  és  rendeleteinek,  valamint  a
vonatkozó, 2011. április 17-én hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

5. Az Adóhivatalt egy szakmai vezetőből és két társadalmi felügyeletet ellátó tanácsosból álló három
fős testület irányítja (a továbbiakban: Irányító Testület), akiket a Társadalmi Felügyeleti Tanács
javaslatára a Magyar Köztársaság Képviselete (a továbbiakban: Képviselet) nevez ki a javaslattételt
követő 8 napon belül.

6. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Képviselet annak megszűnéséig a kinevezést elhalasztja. Az irányító testület tagjainak
kinevezéséig  az  Adóhivatalt  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

7. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/10/2020. számú közgyűlési határozat

a közigazgatási hivatal működésének helyreállításáról

Annak érdekében, hogy a Magyar Állam területén a Magyar Állam állampolgárai és más jogalanyok az
őket  érintő  közigazgatási  ügyeket  a  Magyar  Állam  illetékes  hivatalában  tudják  intézni,  szükséges  a
hatósági jogkört gyakorló közigazgatási intézmények működésének helyreállítása, ezért a Magyar Állam
Tulajdonosainak Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a mai napon a következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés helyreállítja a korábban már meglévő fővárosi,  megyei,  járási  és fővárosi  kerületi
kormányhivatalok működését egy intézménybe összevonva Magyar Állam Közigazgatási Hivatala
névvel (a továbbiakban: Közigazgatási Hivatal), amely a 

2. A  Közigazgatási  Hivatal  az  1.  pontban  felsorolt  korábbi  kormányhivatalok  összes  hatáskörét
gyakorolja a Magyar Állam teljes területén.

3. A  Közigazgatási  Hivatal  a  tevékenységének  megfelelő  társadalmi  intézmény  felállásáig  annak
feladat- és hatáskörében is eljárhat.

4. A Közigazgatási  Hivatal  tevékenységét a Közgyűlés határozatainak és rendeleteinek, továbbá a
korábbi kormányhivatalokra vonatkozó, 2011. április 17-én hatályos jogszabályoknak megfelelően
végzi.  Ütközés  esetén a  magasabb szintű  vonatkozó  rendelkezések  szerint  kell  eljárni.  Kétség
esetén a Közigazgatási Hivatal a Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához fordul döntésért.

5. A Közigazgatási Hivatal bocsátja ki a Magyar Állam minden hivatalos okmányát, különösen, de
nem korlátozva csak erre, azonosító igazolvány, útlevél, járművezetői igazolvány,  gépjárműhöz
kapcsolódó okmányok, beleértve a forgalmi rendszámot is.

6. A Közigazgatási Hivatalt egy szakmai vezetőből és két társadalmi felügyeletet ellátó tanácsosból
álló három fős testület irányítja (a továbbiakban: Irányító Testület), akiket a Társadalmi Felügyeleti
Tanács  javaslatára  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  (a  továbbiakban:  Képviselet)  nevez  ki  a
javaslattételt követő 8 napon belül.

7. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Képviselet annak megszűnéséig a kinevezést elhalasztja. Az irányító testület tagjainak
kinevezéséig  a  Közigazgatási  Hivatalt  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

8. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/11/2020. számú közgyűlési határozat
a Magyar Állam központi nyilvántartásai kezelésének helyreállításáról

A Magyar Állam különböző nyilvántartásainak kezelése céljából szükséges ezt a tevékenységet a Magyar
Állam területén kizárólagos joghatósággal és illetékességgel végző hivatal  működésének helyreállítása,
ezért a Magyar Állam Tulajdonosainak Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a mai napon a következő
határozatot hozza:

1. A Közgyűlés helyreállítja a korábban már meglévő, a központi nyilvántartásokat kezelő hivatalok
működését  összevonva  Magyar  Állami  Központi  Nyilvántartó  Hivatal  névvel  (a  továbbiakban:
Nyilvántartó Hivatal).

2. A  Nyilvántartó  Hivatal a  korábbi  összes  nyilvántartó  hivatal  minden  hatáskörét  gyakorolja  a
Magyar Állam teljes területén.

3. A  Nyilvántartó Hivatal a tevékenységét a Közgyűlés határozatainak és rendeleteinek, valamint a
vonatkozó, 2011. április 17-én hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

4. A  Nyilvántartó  Hivatal bocsát  ki  minden  olyan  okmányt,  ami  a  nyilvántartásban  levő
adat(ok)meglétét és/vagy  tartalmát igazolja. Ilyenek különösen, de nem korlátozva csak erre: az
anyakönyvi kivonat, ingatlan tulajdoni lap, gépjármű törzskönyv.

5. A  Nyilvántartó Hivatalt egy szakmai vezetőből és két társadalmi felügyeletet ellátó tanácsosból
álló három fős testület irányítja (a továbbiakban: Irányító Testület), akiket a Társadalmi Felügyeleti
Tanács  javaslatára  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  (a  továbbiakban:  Képviselet)  nevez  ki  a
javaslattételt követő 8 napon belül.

6. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Képviselet annak megszűnéséig a kinevezést elhalasztja. Az irányító testület tagjainak
kinevezéséig  a  Nyilvántartó  Hivatalt  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

7. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő



M A G YA R  Á L L A M I  K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 5. szám 6

H/12/2020. számú közgyűlési határozat
a Magyar Állam rendőrsége működésének helyreállításáról

Annak  érdekében,  hogy  ismét  legyen a  Magyar  Állam  jogrendje  szerint  működő  és  a  Magyar  Állam
területén  joghatósággal  rendelkező  rendőrség,  ezért  a  Magyar  Állam  Tulajdonosainak  Közgyűlése  (a
továbbiakban: Közgyűlés) a mai napon a következő határozatot hozza:

1. A  Közgyűlés  helyreállítja  a  korábban  már  meglévő  Rendőrség  működését  Magyar  Állami
Rendőrség névvel (a továbbiakban: Magyar Rendőrség).

2. A Magyar Rendőrség a korábbi Rendőrség hatáskörét gyakorolja a Magyar Állam teljes területén.

3. A  Magyar  Rendőrség  a  tevékenységének  megfelelő  társadalmi  intézmény  felállásáig  annak
feladat- és hatáskörében is eljárhat.

4. A  Magyar  Rendőrség  tevékenységét  a  Közgyűlés  határozatainak  és  rendeleteinek,  továbbá  a
korábbi  Rendőrségre vonatkozó, 2011. április 17-én hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
Ütközés esetén a magasabb szintű rendelkezések szerint kell eljárni. Kétség esetén a 1. Magyar
Rendőrség a Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához fordul döntésért.

5. A  Magyar  Állam  tulajdonosával  (a  továbbiakban:  Tulajdonos)  szemben  a  Magyar  Rendőrség
kizárólag akkor léphet fel, ha fellépésével más ember testi épsége, illetve birtoka vagy tulajdona
ellen irányuló cselekedet  akadályoz meg.

6. A Magyar Rendőrséget egy szakmai vezetőből és két társadalmi felügyeletet ellátó tanácsosból
álló három fős testület irányítja (a továbbiakban: Irányító Testület), akiket a Társadalmi Felügyeleti
Tanács  javaslatára  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  (a  továbbiakban:  Képviselet)  nevez  ki  a
javaslattételt követő 8 napon belül.

7. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Képviselet annak megszűnéséig a kinevezést elhalasztja. Az irányító testület tagjainak
kinevezéséig  a  Magyar  Rendőrséget  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

8. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/13/2020. számú közgyűlési határozat
a Magyar Államkincstár működésének helyreállításáról

Annak  érdekében,  hogy  ismét  legyen a  Magyar  Állam  jogrendje  szerint  működő  és  a  Magyar  Állam
területén illetékességgel rendelkező államkincstár, ezért a Magyar Állam Tulajdonosainak Közgyűlése (a
továbbiakban: Közgyűlés) a mai napon a következő határozatot hozza:

1. A  Közgyűlés  helyreállítja  a  korábban  már  meglévő  Magyar  Államkincstár  működését  Magyar
Állami Közvagyonkezelő Hivatal névvel (a továbbiakban: Közvagyonkezelő Hivatal).

2. A Közvagyonkezelő Hivatal a korábbi Magyar Államkincstár hatáskörét gyakorolja a Magyar Állam
teljes  területén,  kiterjesztve  minden  olyan  korábbi  állami  intézmény  hatáskörével,  amely  a
közvagyon kezeléséhez kapcsolódik.

3. A Közvagyonkezelő Hivatal a tevékenységének megfelelő társadalmi intézmény felállásáig annak
feladat- és hatáskörében is eljárhat.

4. A Közvagyonkezelő Hivatal tevékenységét a Közgyűlés határozatainak és rendeleteinek, továbbá a
korábbi  Magyar Államkincstárra, valamint minden korábbi, a közvagyon kezelésével kapcsolatos
hatáskörrel  rendelkező  állami  intézményre  vonatkozó,  2011.  április  17-én  hatályos
jogszabályoknak megfelelően végzi. Ütközés esetén a magasabb szintű rendelkezések szerint kell
eljárni. Kétség esetén a Közvagyonkezelő Hivatal a Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához fordul
döntésért.

5. A  Közvagyonkezelő  Hivatalt  egy  szakmai  vezetőből  és  két  társadalmi  felügyeletet  ellátó
tanácsosból  álló  három  fős  testület  irányítja  (a  továbbiakban:  Irányító  Testület),  akiket  a
Társadalmi  Felügyeleti  Tanács  javaslatára  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  (a  továbbiakban:
Képviselet) nevez ki a javaslattételt követő 8 napon belül.

6. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Képviselet annak megszűnéséig a kinevezést elhalasztja. Az irányító testület tagjainak
kinevezéséig a Közvagyonkezelő Hivatalt a Magyar Köztársaság Képviselete képviseli,  az Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

7. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/14/2020. számú közgyűlési határozat

a H/1/2020. számú közgyűlési határozat módosításáról

Annak  érdekében,  hogy  a  Magyar  Állam  tulajdonosainak  közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)
rendkívüli esetekben is működőképes legyen, a mai napon a következő határozatot hozza:

1. A H/1/2020. számú közgyűlési határozat I. fejezet 2. pontjának szövegét a következő szöveggel
egészítjük ki: „Amikor a Közgyűlésnek tulajdonosok fizikai jelenlétével  való megtartása nem, vagy
jelentős ráfordítások illetve konfliktusok árán lehetséges, rendkívüli helyzetnek minősül, és erre
valótekintettel  a  Közgyűlés  az  1.pont  szerinti  online  döntéshozatal  formájában  is  érvényesen
megtartható a III. fejezet 2. és 4. pontjának megfelelően.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/15/2020. számú közgyűlési határozat

a nemzetbiztonsági szolgálatok működésének helyreállításáról

Annak érdekében, hogy a Magyar Állam területén jogszerűen élők társadalmi szintű értékrendi és erkölcsi
megújulásának  folyamata  lehetőség  szerint  békés  és  hatékony  módon  mehessen  végbe,  valamint
felépülhessen  ezen  folyamatok  megfelelő  irányítási  rendszere,  továbbá  az  emberhez  méltó  életvitelt
korlátozó  vagy  veszélyeztető  személyek,  anyagok,  módszerek,  technológiák  és  eszközök  felderítése,
azoknak  szükség  esetén  való  semlegesítése  vagy  felszámolása,  valamint  az  élettér  és  életfeltételek
biztosítása céljából szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok működésének helyreállítása, ezért a Magyar
Állam Tulajdonosainak  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)  a  mai  napon a következő  határozatot
hozza:

1. A Közgyűlés helyreállítja a korábban már meglévő, az 1995. évi CXXV. törvény 1. §-ban felsorolt
nemzetbiztonsági  szolgálatok működését  egyetlen  intézménybe  Magyar  Állam  Legfelsőbb
Biztonsági és Életvédelmi Hivatala névvel (a továbbiakban: LBÉH).

2. Az LBÉH az 1. pont szerinti  összes korábbi nemzetbiztonsági szolgálat a Magyar Állam területén
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

3. Az  LBÉH  a  tevékenységének  megfelelő  társadalmi  intézmény  felállásáig  annak  feladat-  és
hatáskörében is eljárhat.

4. Az  LBÉH  tevékenységét  a  Közgyűlés  határozatainak  és  rendeleteinek,  továbbá  a  korábbi
nemzetbiztonsági  szolgálatokra  vonatkozó,  2011.  április  17-én  hatályos  jogszabályoknak
megfelelően végzi. Ütközés esetén a magasabb szintű vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.
Kétség esetén az LBÉH a Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához fordul döntésért.

5. Az LBÉH-t egy szakmai vezetőből és két társadalmi felügyeletet ellátó tanácsosból álló három fős
testület  irányítja  (a  továbbiakban:  Irányító  Testület),  akiket  a  Társadalmi  Felügyeleti  Tanács  (a
továbbiakban:  TFT)  javaslatára  a  Közgyűlés   választ  meg,  a  jelenlévők  legalább  4/5-ének
szavazatával.   Az  Irányító  Testület  valamely  tagjának  visszahívására  a  Közgyűlés  jogosult  a
jelenlévők  4/5-ének szavazatával.

6. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Közgyűlés annak megszűnéséig a választást elhalasztja.  Az Irányító Testület tagjainak
megválasztásáig  az  LBÉH-t  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

7. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg.

8. Az LBÉH felügyeletét a Közgyűlés látja el, a kiemelt fontosságú ügyekről a TFT és a Közgyűlés
részére haladéktalanul beszámolni köteles..

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/16/2020. számú közgyűlési határozat

a Magyar Honvédség működésének helyreállításáról

Annak  érdekében,  hogy  ismét  legyen a  Magyar  Állam  jogrendje  szerint  működő  honvédség,  ezért  a
Magyar  Állam  Tulajdonosainak  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)  a  mai  napon  a  következő
határozatot hozza:

1. A Közgyűlés helyreállítja a korábban már meglévő Magyar Honvédség működését Magyar Állam
Honvédsége névvel (a továbbiakban: Honvédség).

2. A  Honvédség  ellátja  a  korábbi  Magyar  Honvédség  összes  feladatkörét  a  Magyar  Állam  teljes
területén.

3. A  Honvédség  tevékenységét  a  Közgyűlés  határozatainak  és  rendeleteinek,  továbbá  a  korábbi
Magyar Honvédségre vonatkozó, 2011. április 17-én hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
Ütközés esetén a magasabb szintű vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. Kétség esetén a
Honvédség a Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához fordulhat döntésért.

4. Az Honvédség egy szakmai vezetőből és két társadalmi felügyeletet ellátó tanácsosból álló három
fős testület irányítja (a továbbiakban: Irányító Testület), akiket a Társadalmi Felügyeleti Tanács (a
továbbiakban:  TFT)  javaslatára  a  Közgyűlés   választ  meg,  a  jelenlévők  legalább  4/5-ének
szavazatával.   Az  Irányító  Testület  valamely  tagjának  visszahívására  a  Közgyűlés  jogosult  a
jelenlévők 4/5-ének szavazatával.

5. Az Irányító Testület tagja nem lehet  tagja a Társadalmi Felügyeleti Tanácsnak, és nem tölthet be
más  állami  tisztséget  (a  továbbiakban:  összeférhetetlenség).  Összeférhetetlenség  fennállása
esetén a Közgyűlés annak megszűnéséig a választást elhalasztja.  Az Irányító Testület tagjainak
megválasztásáig  az  Honvédséget  a  Magyar  Köztársaság  Képviselete  képviseli,   az  Alapító
Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

6. Az Irányító Testület döntéseit tanácsban, teljes egyetértésben hozza meg.

7. A Honvédség felügyeletét a Közgyűlés látja el, a kiemelt fontosságú ügyekről a TFT és a Közgyűlés
részére  haladéktalanul  beszámolni  köteles.A  határozat  2020.  szeptember  13.-án  került
elfogadásra.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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H/17/2020. számú közgyűlési határozat

az adózás mértékének felső határáról

Annak érdekében, hogy a Magyar Államban a közteherviselés egységes és méltányos legyen, a Magyar
Állam Tulajdonosainak  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)  a  mai  napon a következő  határozatot
hozza:

1. A Magyar Államban az adóalanyok értékteremtő tevékenységük után fizetendő adóterhe nem
lehet több, mint az ilyen tevékenységükből származó bevételük 10 százaléka.

A határozat 2020. szeptember 13.-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.

Hédi a Szabó családból sk.
A Közgyűlés elnöke

Tamara a Pozsa családból sk.
Jegyzőkönyv vezető

Sándor a Széll családból sk.
Hitelesítő

Éva a Gubancsik családból sk.
Hitelesítő
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IMPRESSZUM

A Magyar Közlönyt a Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (MATT) Ügyvivő Testülete 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. 


