
Az magyar-allam-tulajdonosai.com oldal használata

 1 A weboldal címe
Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (a továbbiakban: MATT) 

 2 Bejelentkezés a weboldalon működő rendszerbe
Minden tulajdonos e tud jelentkezni a felső kék sávban levő Bejelentkezés szövegre kattintva a felhasználónév 
és jelszó megadásával.
A felhasználónév:

◦ Az email cím, ha a tulajdonos az igény benyújtáskor, vagy utólag ezt megadta.

◦ Ha nem adott meg email címet, akkor a felhasználónév = 'matt' + a tulajdonjogi bejegyzés sorszáma 
bevezető nullák nélkül.

Az alapjelszó: 

◦ A születési családnév első nagy betűje + születési saját (kereszt) név első nagy betűje + születési dátum 
(ÉÉÉÉHHNN formátumban) + édesanya születési családnevének első nagy betűje + édesanya születési 
saját (kereszt) nevének első nagy betűje. 
Az első bejelentés után célszerű megváltoztatni saját jelszóra!

 3 A jelszó megváltoztatása
Bejelentkezés után a felső kék sávban megjelenik a Jelszóváltás szöveg is, amire kattintva meg tudjuk 
változtatni a jelszavunkat.

 4 Az weboldal szerkezete
 4.1 Nyilvános információk

Nyilvános információk azok, amik a weboldalon történő bejelentkezés nélkül is látható és olvasható. 
Általában nyilvános a MATT levelezése, a közlemények, hírek és tájékoztatók, üzenetküldés. Minden más 
attól függ, hogy az információ közzétevője nyilvános vagy bizalmas minősítést állít be az adott 
információhoz. 

 4.2 Bizalmas információk
A bizalmas minősítésű információkat csak a bejegyzett tulajdonosok láthatják bejelentkezés után.

 5 Menük
 5.1 Irattár

Itt lehet olvasni a MATT belföldi, külföldi és nemzetközi levelezését.
 5.2 Események

Itt lesznek közzétéve az egyes események, mint a közgyűlések, tanácsülések, tárgyalások és közös akciók. 
Az eseményekre, ha regisztrálni kell, a Döntéshozatal menüpont alatt, az Esemény reg. Menüpont alatt 
lehet majd megtenni.

 5.3 Fórum
Itt lehet véleményt nyilvánítani különböző határozat és más tervezetekről, és van lehetőség általában 
javaslattételre is.

 5.4 Online döntés
Ez alatt a menüpont alatt lehet online döntéseket hozni. Ehhez mindenképpen be kell jelentkezni,hiszen 
ez garantálja, hogy két szavazatot ne lehessen leadni.
A döntéshozatal formája olyan, hogy kérdésekre kell választ adni. A kérdések lehetnek:

◦ Igen/Nem típusú döntések

◦ Több lehetséges válasz közül egy kiválasztása

◦ Egy vagy több lehetőség támogatása (több lehetőséget is lehet választani, vagy akár egyiket 
se)

◦ Egy vagy több lehetséges válasz értékelése, fontosságának, vagy az egyetértés/támogatás 
mértékének megadása 0-100 közötti értékkel (az összes megadott érték nem lehet nagyobb, 
mint 100, vagyis %-os értékeket adunk meg)
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 5.4.1 Határozatok
Itt lesznek online közgyűlések, amelynek során mindenki jelezheti az egyetértését, vagy egyet nem 
értését, illetve valamilyen dolognak a támogatását vagy elvetését, a döntés jellegétől függően. A 
szavazás meghatározott határidőig lesz nyitva, lezárás után már nincs lehetőség az akarat 
érvényesítésre.

 5.4.2 Vélemények
Itt olyan előzetes felmérések lesznek, amik valamilyen eseményre, történésre való lehetséges 
válaszokat lehet minősíteni, illetve fontossági sorrendeket lehet meghatározni bármilyen 
kérdésekben.

 5.4.3 Igényfelmérés
Hasonló a véleményekhez, csak főleg a saját működéssel, illetve az állammal szembeni elvárásokkal 
kapcsolatos.

 5.4.4 Esemény reg.
Itt kell jelezni egy adott eseményen való részvételt, ha az esemény jellege ezt megkívánja

 5.5 Tájékoztatás
 5.5.1 Közlemények

Itt lesznek közzétéve fontos és közérdekű információk. Legtöbbjük nyilvános lesz.
 5.5.2 Hírek

Itt az államtulajdonlással kapcsolatos események és történések lesznek közzétéve a nyilvánosság 
számára

 5.6 Dokumentumok
 5.6.1 Dokumentumok

Itt lesznek közzétéve a különböző nyilatkozatok, okiratok, hivatalos iratok
 5.6.2 Tájékoztatók

Itt lesznek mindenféle tájékoztatók, segédletek, súgók, stb.
 5.6.3 Ismeretfejlesztő írások, tanulmányok 
 5.6.4 Űrlapok

Elsősorban az igénybejelentéshez, illetve a különböző tulajdonosi jogok gyakorlásához szükséges 
igények, nyilatkozatok, stb. űrlapjai lesznek letöltés céljából.

 5.7 Tulajdonos
 5.7.1 Adataim

A nyilvántartott adataink megtekintése, beleértve a benyújtott igénylő lapot is.
 5.7.2 Híradólánc

A híradóláncban a saját kapcsolataink megtekintése
 5.7.3 Adatmódosítás

Az email címünk és telefonszámunk módosíítása, ha megváltozik.
 5.7.4 Jelszóváltás

Megváltoztathatjuk a jelszavunkat.
 5.8 Intézmények

Itt felvihetjük a rendszerbe a településünkön működő hatóságok és hivatalok adatait, hogy az Ügyvivő 
Testület felvehesse velük a kapcsolatot.

 5.9 Kapcsolat
A weboldal látogatói tehetnek fel kérdéseket, vagy küldhetnek üzeneteket a weboldal kezelőinek.
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