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- 3 I. szakasz
Általános rendelkezés
1. §
Az állami jelképek és ünnepek a nemzeti önbecsülést és önazonosság-tudatot erısítik.
II. szakasz
Magyarország himnusza
2. §
Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz címő költeménye Erkel Ferenc zenéjével.
III. szakasz
Magyarország nemzeti ünnepei
3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Istenszülı ünnepe, Újév - január 1-e,
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléke - március 15-e,
Húsvét vasárnap és hétfı - A tavaszi napéjegyenlıséget követı elsı holdtölte utáni elsı
vasárnap és azt követı hétfı
Pünkösd vasárnap és hétfı - Pünkösdvasárnap mindig május 10-e és június 13-a közé esik, a
húsvét utáni 50. napra.
A 907-es Pozsonyi csata emléke - július 4-e,
Nagyboldogasszony napja,- augusztus 15-e,
A kenyér ünnepe, Szent István király emléke - augusztus 20-a,
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléke - október 23-a,
Karácsony – december 25-26.
IV. szakasz
Magyarország jelképei
4. §

(1)

Magyarország címerének alapja ezüstszínő kör, melyet Boldogasszony csillagkoszorúja övezi,
amely 12 aranyszínő, nyolcágú csillagból áll. Az ezüst kör közepén a Szent Korona nyugszik.
(2) A Magyarország zászlajának alapját az Árpád sávos ısi zászló képezi, amely felülrıl lefelé
egymást követı négy vörös és négy ezüst, egyenlı szélességő sávból áll, oly módon, hogy a
felsı sáv vörös színő. Az alap közepében egy ezüst kör helyezkedik el, felülrıl az elsı ezüst
sáv közepétıl alulról az elsı vörös sáv közepéig terjedıen. Az ezüst kört Boldogasszony
csillagkoszorúja övezi, amely 12 aranyszínő, nyolcágú csillagból áll. Az ezüst kör közepén a
Szent Korona nyugszik.
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A jelképek használata
5. §
Címer
(1)

Magyarország címerét (a továbbiakban: címer)
a./ a Nemzetgyőlés, a Nemzetgyőlés elnöke, a Nemzetgyőlés tagja, a Nemzeti Tanács, a
Nemzeti Tanács tagja,
b./ az Országgyőlés, az országgyőlési képviselı,
c./ az országgyőlési biztosok, az Állami Számvevıszék, a Magyar Nemzeti Bank,
d./ a Kormány, a Kormány tagja, a fegyveres erık,
e./ a települési önkormányzat, a társadalmi csoportok önkormányzata,
f./ a bíróság, az ügyészség, a rendvédelmi szervek és
g./ a közigazgatási feladatot ellátó szervek, továbbá ezek hivatalai, illetıleg
h./ a felsoroltak képviseletére jogosult személyek a hivatali feladataik ellátása során
külön engedély nélkül használhatják, illetıleg helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben.

(2)

A címert a bankjegyen fel kell, a pénzérmén fel lehet tüntetni.

(3)

Magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá Magyarország hivatalos lapjai kivételével – a sajtótermékek önmaguk jelképeként vagy ennek
részeként a címert nem használhatja.

(4)

A (3) bekezdést a címer elkülöníthetı elemeire (Szent Korona, Boldogasszony
csillagkoszorúja) is alkalmazni kell.

(5)

A címernek védjegy elemeként való használatát Magyarország miniszterelnöke
engedélyezheti Kormányrendeletben a védjeggyel védeni kívánt áru tekintetében illetékes
miniszter véleményének kikérése után.
A kérelmezı a rendelet felülvizsgálatát az elutasító határozat közlésétıl számított harminc
napon belül keresettel kérheti a bíróságtól.

(6)

A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy az áru minısége, jellege, a kérelmezı
tevékenységének jelentısége indokolttá teszi-e a címer használatát. Ezt a kérelmezınek kell
bizonyítania.
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A zászló és a lobogó
(1)

A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) ünnepélyes keretek
között, katonai tiszteletadással az Országház elıtt fel kell vonni.

(2)

Azokon a középületeken, illetıleg középületek elıtt, amelyeket
a./ Magyarország hatalomgyakorló és közigazgatási feladatokat ellátó szervei, a települések,
valamint a társadalmi csoportok önkormányzatainak választott testületei, továbbá
Magyarország, illetve az önkormányzatok által fenntartott, közfeladatokat ellátó
intézmények,
b./ a Nemzetgyőlés elnöke és hivatala, Magyarország elnöke és hivatala,
c./ a Kormány,
d./ a Nemzeti Tanács, a bíróságok és az ügyészségek,
e./ az Állami Számvevıszék, a Magyar Nemzeti Bank,
f./ a fegyveres erık és a rendvédelmi szervek
feladatuk ellátása során használnak, a zászlót vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tőzni,
illetıleg fel kell vonni.

(3)

Ha a (2) bekezdésben felsorolt szerv több épületben fejti ki tevékenységét, a zászló (lobogó)
elhelyezésének kötelezettsége minden épületre irányadó.

(4)

A zászlót vagy a lobogót állandó jelleggel el kell helyezni a Magyarország elnöke,
Magyarország miniszterelnöke, Országgyőlés alsó- és felsıházának elnökei, az
Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsıbb Bíróság elnöke rezidenciáján vagy rezidenciája
elıtt.
Az elhelyezett zászlót (lobogót) napnyugtától napkeltéig meg kell világítani.

(5)

Szélsıséges idıjárási viszonyok között - annak idıtartamára - a szerv vezetıje elrendelheti a
zászló bevonását, illetıleg a lobogó levonását.
Ez a rendelkezés az Országgyőlés, a Nemzeti Tanács és a Legfelsıbb Bíróság épületére,
valamint Magyarország elnöke és Magyarország miniszterelnöke hivatali épületére, továbbá
nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

(6)

Magyarország zászlajának (a továbbiakban: zászló), lobogójának védjegy elemeként való
használata esetén az 5. § (5) és (6) bekezdését kell alkalmazni.

(7)

A magyar tengeri és folyami hajók, továbbá egyéb vízi jármővek (a továbbiakban: hajók) az
állami felségjog jelzésére - a (10) bekezdésében foglalt kivétellel - a zászlóval azonos lobogót
használnak.

(8)

A hajók lobogóhasználatának részletes szabályait a hajózásról szóló jogszabályok és
nemzetközi szerzıdések állapítják meg.

(9)

A honvédségi csapatzászló fehér színő, közepén címer van, amelyet jobbról cserfaág, balról
olajág övez, széleit váltakozva vörös és ezüst lángnyelvekbıl álló pártázat veszi körül.

- 6 (10) A Magyar Honvédség hadihajói az állami felségjog jelzésére hadilobogót használnak. A
hadilobogó fehér színő, az árboc felıli részén címer van, amelynek függıleges tengelye a
lobogót harmadoló képzeletbeli függıleges vonallal esik egybe; széleit váltakozva vörös és
ezüst ékekbıl álló pártázat veszi körül.
7. §
Magyarország Szabadság Alkotmányának rövidített szövege
(1)

Magyarország Szabadság Alkotmányának rövidített, Magyarország zászlajával egységet
alkotó szövege a következı:
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Magyarország Szent Korona eszme szerinti

Szabadság Alkotmánya
1. §
(1)

Magyarország örökké szabad.
2. §

(1)

A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon
szabadságot élvez, amely nem szőntethetı meg és nem korlátozható.

(2)

A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek
3. §

(1)

Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és
elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent
Korona tagjai birtokolhatnak.

(2)

A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. §

(1)

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
5. §

(1)

Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden
tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2)

A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./ az állam szabadságának,
b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintı szabadságának,
c./ a birtoklás szabályának,
d./ a vendégjog szabályainak,
e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok
megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.”
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Magyarország Szabadság Alkotmányának Magyarország zászlajával egységet alkotó,
rövidített szövegét
a./
b./
c./
d./

az államhatalmi és államigazgatási intézmények minden hivatalos helyiségében,
a gazdasági szervezetek minden irodájában,
az oktatási intézmények minden irodájában és oktatási helyiségében,
az egészségügyi intézmények minden irodájában, kezelıjében, mőtıjében, kórtermében
és oktatási helyiségében,
e./ a tájékoztatási szervezetek minden irodájában, szerkesztıségi szobájában és stúdiójában

kötelezı kihelyezni.
VI. szakasz
A Magyarországra utaló elnevezés használata
8. §
Magyarországra utaló elnevezést a szervezetek (személyek), továbbá azok hivatalai, illetıleg vezetı
beosztású dolgozói a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint használhatják.
VII. szakasz
Nemzeti jelképek használata nemzetközi rendezvényeken
9. §
(1)

Nemzetközi vásáron (kiállításon, árubemutatón stb.) Magyarországra utaló elnevezést,
illetıleg a címer használatát az ilyen esemény rendezésére vagy az azon való részvételre
jogosultak részére - a külügyminiszter véleményének kikérése után – Magyarország
miniszterelnöke engedélyezi.

(2)

Nemzetközi kulturális vagy társadalmi jellegő rendezvény esetén az (1) bekezdés megfelelı
alkalmazásával az engedélyt Magyarország miniszterelnöke adja ki a vallás és közoktatási
miniszter, illetıleg a társadalmi rendezvény jellege szerint illetékes miniszter, továbbá a
külügyminiszter véleményének meghallgatása után.

(3)

A kérelmet a vallás és közoktatási miniszterhez kell benyújtani.
Ha vallás és közoktatási miniszter a kérelmet a benyújtástól számított harminc napon belül
nem utasítja el, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.
A kérelem elutasítása esetén a kérelmezı az elutasító határozat felülvizsgálatát a határozat
közlésétıl számított harminc napon belül keresettel kérheti a bíróságtól.
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Egyéb rendelkezések
10. §
(1)

A nemzethez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert, a zászlót (lobogót) és a
Magyarország Szabadság Alkotmányának rövidített szövegét az e fıtörvényben foglalt
korlátozások megtartásával használhatja.

(2)

A címernek és a zászlónak (lobogónak) a nemzeti ünnepek, az ezekhez kapcsolódó és egyéb
társadalmi (politikai, gazdasági, tudományos stb.) rendezvény, nemzeti jellegő más
megemlékezés, valamint katonai tiszteletadás alkalmával történı eseti használata - az e
fıtörvényben foglalt korlátozások megtartásával - megengedett.

(3)

A címer és a zászló (lobogó) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a
történelmileg kialakult formák szerint (pl. pajzstartóval) is használható.

(4)

A nemzeti jelképek használata során meg kell ırizni azok tekintélyét.

(5)

A külön törvényben erre feljogosított önkormányzat által alkotott címernek és zászlónak
(lobogónak) Magyarország címerétıl és zászlajától (lobogójától) jól megkülönböztethetınek
kell lennie.

(6)

Ha a címer, illetıleg a címeres körbélyegzı használata kötelezı, az önkormányzati címer,
illetıleg címeres körbélyegzı egyidejőleg nem használható.

(7)

A címer grafikai megjelenítésére a szabvány elıírásai irányadók.

(8)

Az 5. § (1) bekezdésében feljogosított szerveknek a címert a címeres körbélyegzın úgy kell
használniuk, hogy a címer körül a szerv nevét, illetıleg a címert használó személy hivatalának
(tisztségének) megnevezését fel kell tüntetni.
IX. szakasz
Átmeneti rendelkezések
11. §

(1)

A Magyar Köztársaság címerével kiadott okiratok (útlevél, személyi igazolvány stb.) a
bennük megjelölt, illetıleg a meghosszabbított érvényességi határidıig használhatók.

(2)

A Magyar Köztársaság címerét a középületekrıl, a köztulajdonú építményekrıl a legrövidebb
idın belül el kell távolítani, ennek megtörténtéig pedig le kell fedni. Magyarország címerét az építési szabályok szerint - a középületeken a mőszaki lehetıségeknek megfelelıen kell
elhelyezni.

(3)

A (2) bekezdés rendelkezéseinek anyagi fedezetét Magyarország államháztartása biztosítja.
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A mőemléki védelem alatt álló épületek, építmények esetén a korábban eltávolított és a
Magyar Köztársaság címerével helyettesített - az eredeti építési korszakhoz tartozó - címert
kell visszaállítani.

(5)

E fıtörvény hatálybalépése elıtt a Magyar Köztársaság címerével kibocsátott bankjegy,
pénzérme, értékpapír és bélyeg a bevonásáig forgalomban marad.

(6)

A címernek, a zászlónak (lobogónak) és a Magyarországra utaló elnevezésnek e fıtörvénytıl
eltérı használatát e fıtörvény hatálybalépését követı két hónapon belül meg kell szüntetni. Ez
irányadó a fıtörvény hatálybalépését megelızıen kiadott engedély alapján történı
címerhasználatra is.
X. szakasz
Hatálybalépés
12. §

Az Elsı (Alkotmányozó) Nemzetgyőlés lépteti hatályba az „Állami jelképekrıl és ünnepekrıl”
szóló, 3. fıtörvényt, amelyet kizárólag Alkotmányozó Nemzetgyőlés módosíthat.

