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szüfetésemtő[ fogaa a ttla7lar társaía[om tagja uagyok', tooáóóá

a ÍÍLa,yar á[[ami irutézmÍruye(zolz. január 1-jóaet iíe7en megszáttas atá kcrüttekt* ezzef a Magyar Á[[am

gazíátfanu[ és műftjíó,sk'epte[ertű[ magára maraít, toaáűűá, ,

a je[en műftjíós(ópte[ensógóúil ereíően e magyar óffam ÍLem kíp,' a Ína7yer társaía[mat, mint

fu:ío ezmérly ez ettj ót s zo [g á[tli, torl áó ú á,

a ffiallar tórsaíafom kj aart szo[7á[tataa a megszá[[ó(nak, nfuk-o megszáf[t ó[[ami intézmónyefu:n furesztü[ a

tórsaía[mat szisztematifosarl fé[reuezetifu raúofió( ós irtjáfu márpeíig ez a ftefyzet egyszerűert' tűríletet[eru,

toaáóúá,

a 2015. szeptemúer 1jén mega[a(utt Magyar ftiztarsaság l(épaise[ete a Magyar Á[[am irttézmértyei

me7szá[[asána( tényét neffizet@zi[eg is óeje[erutette ós a íeje[erttés óta miníeííig setlfu nem je[entett úe sem

eÍenfuzést sem az effiagyott Magyar Áftamra tu[ajíonosi tgényt,

ezórt

én, Eé,[g Mik[ós a Eerencsi uatáíbóL ezenne[ beje[entem tu[ajíon[así igé'nyemet a Magyilr

Á[[amra és egy1en fiíaom e magler társaía[om oa[amennyí tagját te|es jogű társtu[ajíonosrtaft"

azza[ az e[sőí[eges céffa[, fiogy ftjzösen 6einúí*u( az őnreníe[fu:ző társaíafmunfuLt szo[gáfó

á ff ami int ó z mó,ny e LmíÍ kÖ í é s ó t

Ek ő tu[aj íoruosi j og ommaf ó[u e

ezenne[ jóaáfia1llom a Magyar ftztársaság I(épaise[etének'eííigi ügyaioő teuéfu:nységét és ft'ozzájáru[o(az

i[y en irfinyú terl é fteruy s óg érle (a toa óű ói fo [ytata's áho z;

megóbom a Magyar {iiztársaság frpuise[etét, ftogy magyar t* nemzetftlizi szítten k tegye ft)zzé a tu[ajíon[asi

igényem űejeferutósót, toaábűá ío[gozza k! és tegye kjzzó a társtu[ajíonosi jefert'tk"ezósek-fogaí,isána(móíját,

úgymint az óffam műfoítetóse aonatfolztísáóaru a [eeruíő társtu[ajíonoso(afutratána(éroényesű[éséftez szüfuéges

mó&zerefu:t;

e[reníe[em, frogy az tí[[ami irutézmenye( hefyreá[[ítasa'i5 aafamenrugi intézfu:[es a Ma7yar ft)ztársasaq

Kpuke[ete á[ta[ fuíofuozott afutratéruényesítési móíszerefrfu:[, fufejezetten a társaía[om óríekeóert történjert. Az

\}Ö-l,^ *-\L?4

á[[am az á'[ta[a eműernefr' társa[a[omrua(ofolzott Lart, séj[met foskfuíós rué[ftli[ ftjte[es jóoátenni.
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,1(tiszü[t ft'ét ereíetiegyo[ía[as pé[ítinyóan,
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Magyar Köztársaság Képvise|ete
Ideiglenes cím: Bende Istvón, 2060 Bicske, Erkel Ferenc utca ]0
Ideiglenes telefon: +36 20 450-6428
http : //www. magt ar- al I am. com

JEGYZOKONYV
A Magyar Áltam tulajdonlási  igényének beje|entése

tárgyú okirat átadás.átvételéről

A|u|írott,  Bende |stván, a Magyar Köztársaság Képvise|etének öná||ó tagja (a továbbiakban: Átvevő),
akit az a|áírása azonosít, e| ismerem, hogy a Berencsi családból való Bé|a Miklóstó| (Berencsi Bé|a
Mik|ós, |akcím: kÜ|f ö ldí cím, tartózkodási he|y: 9063 Nagybajcs, Petőf i  Sándor u. 87 szám a|att,
szü|etett: Budapesten ].958. december 03-án, anyja neve: Bakonyvö lgyi KataI in, vezetői  engedé|y
száma: cM442791., a továbbiakban: Átadó) a mai napon, a |ent megje|ö|t időpontban, az a|u|írott
tanúk e|őtt az a|ábbi okirat e|ső pé|dányát átvettem.

Az okirat szerkesztet|en t ömör sz övege:
,,Mivel születésemtől fogva a mogyor társodolom togja vagyok, tovóbbá a mogyor óllami intézmények 2012. jonuór 1-jével idegen
megszól!ós a!ó kerültek és ezzel o Mogyor Átlam gozdótlonuI és m(jködésképtelenül mogóro maradt, tovóbbd, a jelen

működésképtelenségéből eredően o magyar óIlom nem képes a magyor társadolmot, mint kedvezményezettjét szolgólni, továbbó, a
magyar tórsadolom ki von szolgóltotvo a megszállóknok, okik o megszállt óllomi intézményeken keresztül a tórsodalmot szisztematikuson

félrevezetik, raboljók és irtjók, mórpedig ez a helyzet egyszerűen tűrhetetlen, tovóbbá, o 2075. szeptember L-jén megalakult Mogyor
Köztórsosóg Képviselete o Mogyor Állom intézményei megszól!ósónok tényét nemzetközileg is bejelentette és o bejelentés óto mindeddig
senki nem jelentett be sem ellenkezést sem az elhagyott Mogyar Államro tulajdonosi igényt, ezért én, Béla Miklós a Berencsi csoládból,
ezennel bejelentem tulojdonldsi igényemet o Mogyor Állomra és egyben hívom a magyar társadolom volomennyi tagjót teljes jogú

tórstulojdonosnok, ozzol az elsődleges céllol, hogy közösen beindítsuk oz ijnrendelkező társodalmunkat szolgáló állomi intézmények
mijködését' Első tulojdonosi jogommol élve ezennel jóváhogyom o Magyar Köztórsosóg Képviseletének eddigi ügyvivő tevékenységét és
hozzó1áűtok az ilyen iiónyú tevékenyiégének a tovóbbi Íolytatósóhoz; megbÍzom o Magyor Köitórsosóg Képviseletét, hogy magyor és
nemzetközi színen is tegye kozzé o tulajdonlósi igényem bejelentését, tovóbbó dolgozza ki és tegye közzé o tórstulajdonosi jelentkezések

fogadósónok módjót, úgymint az állam m(jködtetése vonatkozósóbon a leendő tórstulajdonosok okaratónok érvényesüléséhez szükséges
módszereket; elrendelem, hogy az óllami intézmények helyreóllítósóig volomennyi intézkedés a Magyar Köztársasóg Képviselete óltal
kidolgozott akarotérvényesítési módszerekkel, kifejezetten a tórsadolom érdekében tijrténjen, Az állom az óltala embernek, tórsodolomnak
okozott kórt, sérelmet késlekedés nélkül köteles jóvótenni, Kelt Győr, 2019. szeptember 2-ón' Készült két eredeti egyoldalas példónybon.
Első példdny. ,,
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