MATT - ALAPVETÉSEK

1. Mit jelent, hogy valaki szuverén?
A szuverenitás teljes önrendelkezést jelent. Egy ember akkor szuverén, ha nincs alávetve
senki hatalmának, a természeti törvényeken kívül semmi más nem korlátozza, semmilyen
kötelezettség nem terheli.
2. Mit jelent az, hogy valaki szabad ember?
A szabad ember szuverén. Ebből következően korlátlanul felelős a tetteiért, kötelezettsége
pedig kizárólag szabad akaratából keletkezhet. A szabad ember nem jogalanya semmilyen
állami jognak. A szabad ember, ha közösségben él, akkor önként korlátozza a szuverenitását
olyan mértékben, hogy ne sértse a másik emberét (a társadalmi együttélés szabályai).
3. Mi az állampolgár jogi státusza?
Az állampolgárság az állam egyoldalú kötelezettségvállalása egy ember felé. Az állampolgárnak az
állammal szemben az állam által meghatározott kötelezettségei, és jogai vannak. Mivel az ember
természeténél fogva szuverén, ezért az állampolgárság tehát csak szükséges feltétele az
állampolgárrá válásnak: akinek állampolgársága van, attól az állam nem tagadhatja meg, hogy
állampolgár lehessen, de állampolgár az ember csak szabad akaratából lehet, arra nem
kényszeríthető.
Legtöbb ember nem nyilatkozott arról, hogy ő (önként) állampolgár, szerződést meg különösen nem
kötött az állammal, hanem csak vélelmezett állampolgár. Egyrészt ő maga is abban a hitben él, hogy
állampolgár, másrészt ezért, a ráutaló magatartás alapján, az állami hatóságok és hivatalok is annak
vélelmezik és úgy is kezelik.
Az állampolgár jogi státusza: jogalany.
4. Milyen státuszból lehet tulajdonolni egy államot?
Azt hittük, és még most is sokan azt hiszik, hogy az állampolgár a tulajdonosa az államnak. Lehet-e
tulajdonosa az államnak az, aki alá van annak vetve (alattvalója)? Lehet-e a tulajdonnak hatalma a
tulajdonosa felett?
Lehet-e akkor tulajdonosa az államnak az, aki az állami jog alá van rendelve?
Az államnak kizárólag szabad emberek lehetnek a tulajdonosai, korlátlan és privát minőségükben.
5. Mi az a jog, ami lehetővé teszi az állam tulajdonba vételét?
Az államot eredeti tulajdonszerzéssel lehet tulajdonba venni. Ennek két módja van:
1. Államalapítás
2. A tulajdonos nélküli (elhagyott) állam tulajdonba vétele („Aki gazdátlan dolgot talál,
nyilvánvalóan azé”).
A másik jog, amit ebben az esetben figyelembe kell venni: „Aki előbb van az időben, erősebb a
jogban.”
6. Hogyan van ez a Magyar Állam esetén?
A Magyar Államot nem a magyar társadalom alapította. A tényleges tulajdonos vagy tulajdonosok
személye nem ismert, ezért a Magyar Államot a 2. típusú eredeti tulajdonszerzéssel lehet
tulajdonba venni.

7. Milyen jogi aktussal lehet a Magyar Államot tulajdonba venni?
Az ismert tulajdonos nélküli Magyar Államot a tulajdonjogra irányuló igény kinyilvánításával lehetett
tulajdonba venni. Az első tulajdonos kinyilatkozta, hogy várja a magyar társadalom valamennyi
tagját teljes jogú társtulajdonosnak, így a társadalom tagjainak elegendő bejelenteni az erre
vonatkozó igényüket, és valamennyien az állam társtulajdonosai lehetnek.
8. Mi a Magyar Állam tulajdonosainak jogállása?
A Magyar Állam tulajdonosai szabad emberek, nem jogalanyai a Magyar Állam (és semmilyen más
állam) jogrendjének, valamint kötelezettséget szabad akaratukból vállalnak.
9. Mi a Magyar Állam tulajdonlásának a lényege?
Az államtulajdonlás lényege az, hogy a tulajdonosok a tulajdonukban levő állam működését
meghatározhatják (alkotmánynál is magasabb rendű jog, de lehet a kettő egyben is), valamint
beleavatkozhatnak a tulajdonolt állam működésébe, és felülírhatják annak jogi rendelkezéseit.
Ez lehetővé teszi számunkra a Magyar Állam működésének helyreállítását és az irányítás teljes
átvételét a jelenlegi hatalombitorlóktól.
10. Hogyan lehet gyakorolni a tulajdonosi jogokat?
Mivel nem egy tulajdonos van, hanem több, és egyre több, így a tulajdonosi jogok együttesen
(MATT), közgyűlés formájában gyakorolhatók, és az együttes döntésekre hivatkozva érhető el az is,
hogy a tulajdonosi jogokat az átmeneti időszakban az egyén esetében is tiszteletben tartsák.
11. Miért nem okoz ez káoszt?
A tulajdonosok közgyűlése éppen azért rendelkezett külön határozatban a tulajdonosok jogállásáról
és az állammal való viszonyukról, hogy a tulajdonosi jogokkal élni lehessen, és ne lehessen vele
önkényesen visszaélni, ezzel biztosítva a káosz kialakulásának elkerülését.
12. Mi a Magyar Állam feletti teljes irányítás átvételének folyamata?
Tudomásul kell venni, hogy a Magyar Állam intézményei megszállás alatt állnak, ezért a tulajdonosi
jogok és érdekek érvényesítése akadályokba ütközik.
Mivel a megszállók pozíciója jelenleg még erős, ezért ez nem megy egyik pillanatról a másikra,
hanem csak fokozatosan. Ha fel akarunk jutni a 10. emeletre, akkor reménytelen vállalkozás oda
felugrani (100 000 tudatos ember egy helyen), ezért választjuk a lépcsőt. Lassabban haladunk, de
biztosan.
Lépcsőfokonként helyre fogjuk állítani a Magyar Állam hatóságainak és hivatalainak működését.
Nem a bürokráciát, hanem az intézményeket, mint jogi lépcsőket. Helyre fogjuk állítani a központi
nyilvántartásokat, és utána fokozatosan, a megszállt állami intézményekkel együttműködve,
megoldásra törekedve, visszavesszük ami a miénk.
13. Hogyan lehet valaki a Magyar Állam tulajdonosa (mi az eljárás)?
A társtulajdonosi igényeket a 2015. szeptember 1-jén alakult Magyar Köztársaság Képviseletéhez
lehet benyújtani a Képviselet által kidolgozott, és az első tulajdonos által elfogadott Igénylő lapon,
az azon leírt feltételek szerint. Jelentkezni lehet a MATT weboldalán, és a megadott email címre
minden szükséges információt elküldünk.

