
Kitöltési útmutató

Az IGÉNYLŐ LAP kitöltése:

A Magyar Állam társtulajdonlási igényének beterjesztéséhez című igénylő lapot 2 példányban kell kitölteni,
aláírni és benyújtani a Magyar Köztársaság Képviseletéhez (a továbbiakban: Képviselet).

Ha  az  igénylő  lapot  az  igénylő  nyomtatja,  akkor  ügyelni  kell  arra,hogy  az  igénylőlapot  két  oldalasan
nyomtassa. Ha ez valamiért nem lehetséges, akkor az igénylő lap mindkét oldalát alá kell írni az igénylőnek
és a tanúknak is.

Az igénylő lapot az ember tölti ki és írja alá, ezért az első sorban az ember neve szerepel, nők esetében a
leánykori  név  alapján.  Elöl  van  a  születéskor  kapott  név  vagy  nevek,  utána,  hogy  milyen  családból
(születéskori családi név). 

A továbbiakban az azonosító okmányok szerinti adatok következnek. A végén az igénylőnek alá kell írni, és
két tanúval hitelesíteni (így lesz teljes bizonyító erejű magánokirat).

Aláírás  és hitelesítés  előtt olvassuk el  A Magyar Állam első  tulajdonosának közzétett  bejelentését  (Eredeti

igénytámasztás), mint  az igénylés érvényességének alapfeltételét,  valamint  az IGÉNYLŐ LAP hátoldalán levő
megkötéseket és az igénylésre vonatkozó feltételeket, és csak akkor írjuk alá, hitelesíttessük a tanúkkal, és
nyújtsuk be az igényünket, ha a megkötéseket elfogadtuk és a feltételeknek megfelelünk.

A hátoldali feltételeknek a magyar társadalom tagjai nagyon kevés kivétellel megfelelnek.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges adatok kitöltése

Az  Igénylő  lap  azokat  a  kapcsolattartáshoz  szükséges  adatokat  tartalmazza,  amely  révén  az  igénylő
elektronikusan (telefon, email) elérhető.

Fontos tehát, hogy olvassuk az itt megadott telefonszámunkra érkező SMS-eket, és az email postafiókunkba
érkező leveleket, továbbá rendszeresen figyeljük a spam (levélszemét) mappát is, mert sajnos a szolgáltató
levélszűrő szoftverének szempontjai gyakran különböznek a miénktől.

Az IGÉNYLŐ LAP benyújtása

A kitöltött, aláírt és tanúk által hitelesített igénylő lap mindkét példányát a kitöltött adatlappal együtt be kell
nyújtani a Képviselet valamely tagjának, aki átveszi, és az egyik példányt aláírva, lepecsételve visszaadja.

A  benyújtás  történhet  személyesen  a  Helyi  Szolgáltató  Központokban  valamint  postai  úton  a  Helyi
Szolgáltató Központok levélcímére. Postai küldés esetén a borítékba be kell  tenni egy az igénylő címére
megcímzett  és  felbélyegzett  válaszborítékot a  Képviselet  által  érkeztetett  és  átvett  igénylés  egyik
példányának, és a tulajdonjog bejegyzésének igazolásának visszaküldésére.

Ha az igényeket csoportosan küldik el (pl. család, baráti kör, stb), akkor egy levélben lehet küldeni az összes
igényt, és a küldő a saját címére címzett válaszborítékot tegyen bele a borítékba!

Ha az igényeket a Képviselet megbízottja gyűjti össze, akkor értelemszerűen ő nyújtja be személyesen és
adja vissza a második példányokat.

A  Helyi  Szolgáltató  Központok  listája  a  MATT  weboldalán  (  www.magyar-allam-tulajdonosai.com )
található az intézmények menüpontban.
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IGÉNYLŐ LAP
A Magyar Állam feletti társtulajdonlási igényének beterjesztéséhez

(2 oldal)

Alulírott, ….......................................................... a(z) …..................................................................... családból, 
(születési keresztnév) (születési családnév)

okmányaim szerint használt nevem: ….....................................................................................................................,

okmányaim szerint édesanyám leánykori neve: …....................................................................................................,

születésem helye és ideje (Település,év.hó.nap.): …......................................................................…........................,

okmányaim szerinti lakcímem: …..............................................................................................................................,

levelezési (tartózkodási) címem: …...........................................................................................................................,

mely adataimat a  …...........................................................................….. számú azonosító okmánnyal igazoltam,

privát  és  korlátlan  minőségemben  kinyilvánítom  és  beterjesztem  a  Magyar  Állam  feletti  társtulajdonosi
igényemet a Magyar Köztársaság Képviseletéhez (a továbbiakban: Képviselet), melyet elismerek a Magyar Állam
hivatalos képviseletének.

A Magyar Állam első tulajdonosának közzétett bejelentésében foglaltakkal,  mint az  igénylés érvényességének
alapfeltételével  egyetértek,  azokat,  mint  akaratommal  mindenben  egyezőt  elfogadom  és  magamra  nézve
kötelezőnek tekintem.

Kijelentem  továbbá,  hogy  az  IGÉNYLŐ LAP  másik  oldalán részletezett,  a  Magyar  Állam feletti  tulajdonjogra
vonatkozó megkötésekkel egyetértek, azokat hiánytalanul elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tekintem,
valamint az ott meghatározott feltételeknek megfelelően a magyar társadalom tagja vagyok.

Elfogadom, hogy ha utólag kiderül, hogy valamely feltétel nem teljesül, ezen igénylésem érvénytelen és semmis.

Kelt : …............................................

….............................................................

aláírás

E-mail címem: ….................................................................., telefonszámom: ….............................................

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ 1.                                                                                 TANÚ 2.

Olvasható név:                                                                     Olvasható név:                                                                

Anyja neve:                                                                           Anyja neve:                                                                      

Azonosító okmány száma:                                                 Azonosító okmány száma:                                            

Lakcím:                                                                                  Lakcím:

Aláírás:                                                                                   Aláírás:

Az átvétel igazolása:

….............................................................

a Képviselet részéről

aláírás és bélyegző
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Magyar Állam feletti tulajdonjogra vonatkozó megkötések:

1. Tulajdonos az az ember, aki a Magyar Állam fölött tulajdonjogot szerzett (a továbbiakban: Tulajdonos).

2. A tulajdonjog emberhez kötődik, ezért nem ruházható át senkire és semmire.

3. Az  anya,  vagy  ha  az  nem  lehetséges,  az  apa  tulajdonjoga  automatikusan  kiterjed  a  vér  szerinti
gyermekeire is.

4. A tulajdonjogról a Tulajdonos indoklás nélkül lemondhat, de a lemondás végleges, tehát nem szerezhető
meg újra. A tulajdonjogról való lemondás nem érinti a gyermekek tulajdonjogát.

5. A Tulajdonos köteles a magyar állam helyzetével és működésével, mint tulajdonával törődni, részt venni
társadalom közös ügyeiben és a közös döntéshozatalban. Az a Tulajdonos, aki 18. életéve betöltése után
bármikor 5 éven keresztül ezt a tulajdonosi kötelezettségét elmulasztotta, az elveszíti a tulajdonjogát.

Az magyar társadalom tagjának tekinthető az az ember, aki megfelel az alábbi összes feltételnek:

1. Maga,  vagy  valamelyik  szülője  2011.  december  31-én  a  Magyar  Köztársaság  állampolgárságával
rendelkezett.

2. Nem  rendelkezik  más  állam  (idegen  állam)  állampolgárságával,  a  történelmi  magyar  állam  (Magyar
Királyság),  annak  utódállamai,  valamint  a  Szlovák  Köztársaság,  Ukrán  Köztársaság,  Románia,  Szerb
Köztársaság, Horvát Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Osztrák Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság,
Egyesült  Királyság,  Holland  Királyság,  Svájci  Államszövetség  kivételével (minden  más  esetben  a

társtulajdonosi igény elfogadása egyedi megfontolás alapján történik).

3. Legalább 2 generációval korábbi valamelyik felmenője is rendelkezett magyar állampolgársággal vagy a
történelmi magyar állam (Magyar Királyság) honpolgára volt.

4. 2011. december 31-én, vagy azt megelőzően a Magyar Köztársaság területén volt az otthona.

5. Elfogadja az alábbi természetes értékrendet:

1. A nép szabadon határozza meg a társadalmi együttélés formáját.

2. Az ember szuverén, aki felelősséggel tartozik embertársaival szemben.

3. Az ember élete, méltósága és otthona sérthetetlen.

….............................................................

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ 1.                                                                                 TANÚ 2.

Olvasható név:                                                                     Olvasható név:                                                                

Anyja neve:                                                                           Anyja neve:                                                                      

Azonosító okmány száma:                                                 Azonosító okmány száma:                                            

Lakcím:                                                                                  Lakcím:

Aláírás:                                                                                   Aláírás:

Amennyiben a 2 oldal 1 ugyanazon lapon szerepel, elég egy oldalt aláírni és tanúkkal hitelesíttetni!
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