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Szent István államalapításának emlékér´ól
és a Szent Koronáról*
A nemzedék, amelynek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek egyikéb´ól
átléphessen a másikba, egyaránt pillant a múltba, hogy számvetést készítsen a nemzet
elmúlt ezer esztendejér´ól, s a jöv´óbe, hogy felkészüljön a következ´ó évezredre.
Ezer évvel ezel´ótt els´ó királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a
keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa
szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött
meghatározó szerepét. Magyarország ma is Szent István államalapító m´úvén nyugszik.
István király m´úve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében.
A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ fejl´ódéséhez. Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk a magunk
összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az
európai nemzetek sokszín´ú közösségének.
A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni
gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi
szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény
állam kiépítése tette lehet´óvé, hogy a magyarság visszaverje a létére tör´ó támadásokat,
* A törvényt az Országgy´úlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el.
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hogy ne csak gy´ózelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is meg´órizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat.
A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesít´ó
ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.
Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére
emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képvisel´ó Országgy´úlés
oltalma alá helyezi.
Ezért az Országgy´úlés — tekintettel Szent István államalapítására és a Szent Korona
kiemelked´ó történelmi jelent´óségére — a következ´ó törvényt alkotja:

1. §
A Szent István-i államalapítás a magyar történelem meghatározó sorsfordulója,
ezért emlékét az Országgy´úlés e törvényben megörökíti.

2. §
(1) A Szent Koronához tartozó jelvények
a) a királyi jogar,
b) a koronázási palást,
c) az országalma,
d) a koronázási kard.
(2) A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket — a koronázási palást kivételével — az Országgy´úlés épületében ´órzik.
(3) A koronázási palást ´órzési helye a Magyar Nemzeti Múzeum.

3. §
A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket — az ´órzés helyéül szolgáló épületre
irányadó látogatási rendnek megfelel´óen — bárki megtekintheti. A megtekintést a
nemzeti ünnepeken ingyenesen kell biztosítani.

4. §
(1) A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására,
valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére az Országgy´úlés Szent Korona
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz létre.
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(2) A Testület az (1) bekezdésben említett feladatai körében
a) dönt a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények ´órzési helyér´ól, ha annak
szükségessége felmerül,
b) kezdeményezi a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények állagának
megóvásához, helyreállításához szükséges intézkedéseket az arra jogosult
hatóságnál,
c) ellen´órzi a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények megóvására vonatkozó
el´óírások folyamatos megtartását,
d) hozzájárulást ad a Szent Koronáról és a hozzá tartozó jelvényekr´ól hiteles
másolat készítéséhez,
e) hozzájárulást ad a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények tudományos
vizsgálatához.
(3) A Testület a (2) bekezdésben említett feladatait az érintett tudományágakat
képvisel´ó szakért´ók bevonásával látja el.

5. §
(1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgy´úlés elnöke,
az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület
elnöke a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki
feladatokat a Testület korelnöke látja el.
(2) A Testület szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Testület ülését
az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha a Testület legalább három tagja jelen
van. A Testület a döntéseit egyszer´ú többséggel hozza.
(3) A Testület — feladatkörében hozott — döntései a Szent Koronával és a hozzá
tartozó jelvényekkel kapcsolatos vagyonkezel´ói feladatokat ellátó szervezetre kötelez´óek.
(4) A Testület tagjai díjazásban nem részesülnek.
(5) A Testület a m´úködésének részletes szabályait maga állapítja meg.

6. §
Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke
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