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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján - benyújtjuk a Szent
István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000 . évi I . tbrvény
módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2004 . március 05 .

Dr. Avarkoszi Dezső

Varju László
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Türvényjavasiat
a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló
2000. évi l . törvény módosítósáról
1,§
"Szent lstván államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000 . évi 1 .
törvény 5 .§-ónak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„5.§ (1) A testület tagja a köztársasági elnök, a minisztereln0k, az Országgyűlés elnöke,
az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíröság elnöke, az Állami Számvevőszék
elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági
elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület
korelnöke tátja el ."
2.§
Ez a törvény a kihirdetését követQ 8 . napon láp hatályba,

Indoklás

Az államalapító király Tóbíró mivolta_ közismert. Utóbb, a német királyi udvarhoz
h.aso.nJáképp, Szexit Istvásx áVAniában, a 1.1,- század folyanxán a. -t .dor - a le&:égibb magyar
királyi udvari méltóság - egyfelől a királyi jelenlét bíróságán, a király bírói helyetteseként
ítélkezett, másfelí l elst5 ispánként az udvar gazdasági ügyeit i:n.tézÚ udvatm.estet, sót
parancsnok is volt. Ez utóbbi fiznkcsöktó , a 12 . szálad krizepén, az országbírói méltóság
megjelenésévei szakadt el . A bíróságok évszázadokon át „A NLagyar Szent Korona nt'.vébenl"
hirdették kii határozataikat. A modc=ukori törvériyiiozás e r .ódosícással egyaránt adózni lív-m
Szent Istvánt ztélkezó tevékenységének, valamint a létxe_jöt`rT iIIamsz=ezetben a saját bírói
szckkcl rendeIkc zp és Péti~,
' vezetcá szerepet betoltéi nádor ernlékéuek.

A mai kor követeirnényeinek megfelelően a tarvény megalkotásánál fogva a harmadik
hatalmi ág megtestesít íje, a Magyar Kríztórsaság Legfelsőbb Blrbságának elnöke, akit,
mint a bíróságok függetlenségének megtestesitájét célszerű és indokolt e torvénybe
belevenni, továbbá a történelmi hagyományok végett is, melyre korábbi tarvényeink
iránymutatást adnak . E hiányt pótolná a törvényszöveg .
A legfőbb kincstárnok, mint történelmi személy mai megfelelője az Állami Szárnvevőszek
eln(5ke, akinek felvétele a Testbletbe szinten cslszerü lenne, olyan megfontol6abö1 is,
miszerint a Legfelsőbb Biröság elnökének testületi tagságávei a Testület páros számú
lesz, de az rohami Szdmvevőszdk elnökével a Testűlat visszanyerné eredeti állapotát,
mely szerint tagjainak száma páratlan, mely összhangban lenne a törvényben rögzített
célokkal is .
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