
GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK
(GY.I.K.)

1. Hogyan tudok visszatérni a magyar államhoz?
a) állampolgársági nyilatkozattal;
b) állampolgári nyilatkozattal;
c) tulajdonosi igénybejelentéssel.

2. Milyen célt szolgál az Azonosító Igazolvány?
Igazolja
a) az emberi jogi státuszt;
b) az állampolgári státuszt;
c) államtulajdonosi jogviszonyt, egyben az emberi jogi státuszt.

3. Hol fogadják el az Azonosító Igazolványt?
Az igazolvány törvényes, elfogadása mindenhol elvárható. Tapasztalataink szerint még van, ahol 
idegenkednek tőle, mert még nem ismerik.

4. Az új okmánnyal megszűnik a régi?
Az új igazolvány nem szünteti meg a régit.

5. Mi a teendő igazoltatáskor?
Természetes módon használjuk az új igazolványunkat, ugyanúgy, mint a régit.

6. Milyen jogi passzusokra lehet hivatkozni ilyenkor?
Arra a kérdésre, hogy ez milyen igazolvány, az a helyes válasz, hogy ez a Magyar Köztársaság új 
igazolványa, további kérdés estén a kiállító hivatalnál lehet érdeklődni a Magyar Köztársaság 
Képviselete címén.

7. Akkor most kettős állampolgársággal rendelkezem? Vagy megszűnik a másik 
állampolgárságom?
Mivel az állampolgárság az állam egyoldalú kötelezettségvállalása, ezért mindkettővel lehet 
rendelkezni.

8. Hogyan kell adózni?
Általánosságban az adózás a közös javak üzleti használata esetén kötelező, valamint történhet 
mindkét államban. Amelyik államban nem kívánatos az adózás, ott az adónyilvántartásból ki kell 
jelentkezni.

9. A gyerekeknek kell-e külön tulajdonosi igénylést beadni?
18 éves kortól lehet a gyerek tulajdonos, ehhez külön igényt kell beadnia. 

10. Ha peres ügy van, hogyan tudom ebben az államban intézni?
A peres ügyeket a H/5/2020 közgyűlési határozatban foglaltak szerint a Magyar Állam Legfelsőbb 
Bíróságán lehet intézni. https://magyar-allam-
tulajdonosai.com/sidlo/archives/magyar_allami_kozlony_2020_002.pdf

1/3



11. Tud-e segíteni kilakoltatás elkerülése ügyében?

Az időben érkezett kérésre hatékonyabb jogi segítséget tudunk nyújtani, viszont a karhatalom 
hiánya miatt helyszíni támogatásra egyelőre csak a társainktól lehet számítani. Ezen segítségek 
egyike sem garantálja azt, hogy a kilakoltatást meg tudjuk akadályozni.

12. Van-e valami kockázat a tulajdonosi státuszban?

Önmagában a tulajdonosi státusznak semmilyen kockázata nincs.

13. Hogyan kapok nyugdíjat?

Ugyan úgy, mint eddig. Ebben a tekintetben nincs különbség, továbbra is a nyugdíjalapból 
folyósítják. 

14. Hogyan lehet átjelenteni vállalkozást?

Úgy tervezzük, hogy legkésőbb a jövő év első felétől lesz lehetséges, kidolgozás alatt van. 

15. Autót, ingatlant át lehet-e jelenteni?

Igen, amint a technikai feltételek rendelkezésre állnak, legkésőbb a jövő év első felétől.

16. Agrár és egyéb támogatások és pályázatokat lehet-e igényelni?

A meglévő támogatási rendszer helyett egy sokkal kedvezőbb rendszer van kidolgozás alatt, amely 
a termelést és az elosztást támogatja.

17. Mi a különbség tulajdonos és állampolgár között?

A tulajdonos egy ember, aki az állam társtulajdonosa. Így rendelkezhet az állam felett és ebben a 
formában az állam szolgálja az embert. Az állampolgár egy jogi entitás, amely az emberből lett 
származtatva az állam alá. Az állam csak így tud jogot és bármiféle hatalmat gyakorolni az 
emberen, az állampolgári státuszon keresztül. Erre senki nem kötelezhető, csupán egy választható 
helyzet. (Az ennek tudatában lévő embernek nincs szüksége az állampolgári státuszra, ugyanis ez 
semmilyen előnnyel nem jár számára.)

18. Honnan tudhatom, hogy ez nem egy újabb hatalom, vagy diktatúra kiépülését segíti elő?

A működési rend, a törvényalkotási mód nem ad lehetőséget hatalmi visszaélésre, ugyanis egy 
kisebb csoport vagy egyén kezében sincs hatalom. Minden tulajdonos egy szavazati joggal 
rendelkezik, vagy maga, vagy küldöttje által élhet ezzel a jogával és közös megegyezéssel, 
egyetértéssel születnek a rendeletek. Nincsenek pártok. A szolgálatokat ellátók mind egyének, 
vállalásokat tett (https://magyar-allam-
tulajdonosai.com/pub/turul_tanacs_szerinti_kotelezettseg_vallalas_bb_bi_20191116.pdf)  
független szakértők, akik a tulajdonosok által vannak kiválasztva a szolgálatuk ellátására. Bármikor 
visszahívhatók, illetve ha náluk alkalmasabb ember mutatkozik a társadalomban, akkor kötelesek 
átadni a szolgálatukat. Így mindig a társadalom arra legalkalmasabb tagja tölt be egy-egy 
szolgálatot, aki mellé a “civil” társadalomból ki van jelölve egy nő és egy férfi képviselet is, akik 
figyelemmel kísérik a működést. Vagyis ebben a modellben nem létezik diktatórikus hatalom, így a 
visszaélés sem lehetséges.

19. Hogyan működik a vezetés és a döntéshozatal? Hol találok erről bővebb információt?

Nincs vezetés, minden döntés közös, a közgyűlés dönt. Bővebben a honlapon a 2020 évi 1. Magyar 
állami Közlönyben, a H/1/2020 határozatban.
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20. Mit lehet tenni, ha nem akarom alávetni magam a másik állam által hozott "kötelező" 

intézkedéseknek?

A hatóságokkal törekedni kell az együttműködésre, együttműködve kell rávilágítani a jogi helyzetre 
és kérni az ő szabályzatuk/törvényeik szerint, hogy tegyék át ügyünket a területileg illetékes saját 
hivatalunkhoz. Mivel nem tartozunk az illetékességi- és hatáskörükbe legkönnyebben úgy tudunk 
kikerülni, ha a saját hivatalunk kezeli az ügyeinket, a szabályzataik és törvényeik szerint pedig az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hivatalnak kell eljárnia, így tudunk a saját államunk 
jogrendjébe kerülni.

21. Párhuzamosan fog működni minden intézmény? Ez hogy lehetséges?

Újra működésbe kell hozni a hivatalainkat, mert a jogszerű hivatalokat, épületeket, apparátust és 
forrásokat egy megszálló magánhatalom egy más jogrend alapján működteti ellenünk. Amint van 
működő területileg illetékes saját jogrendünk alapján működő hivatalunk, ki tudjuk vonni 
magunkat a de facto hivatalok eljárásai, működése alól. Tehát igen, amíg vissza nem tudjuk szerezni
saját – jelenleg megszállt - hivatalainkat, két rendszer fog párhuzamosan működni.

22. Van-e saját bank rendszer?

Jelenleg még nincs.

23. Mi van a gyermekkel akkor, ha egyik szülő ide akar tartozni, a másik nem?

A szülők állampolgársága szerint bármelyik állampolgárságot igénybe lehet venni. 

24. Mit jelent a de facto?

- Ami ugyan nem jogszerű, de ténylegesen működik.
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