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Isten, aldd meg a magyart! 

NEMZETI 
HITVALLAS2 

M r, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az Uj ev-
ezred kezdeten, felelosseggel minden magyarert, ki-
nyilvanitjuk az alabbiakat: 

Biiszkek vagyunk arra, hogy Szent Istvan kira-
lyunk ezer evvel ezelott szilard alapokra helyezte a 
magyar allamot, es hazankat a kereszteny Eur6pa 

"' "' "' reszeve tette. 
Biiszkek vagyunk az orszagunk megmaradasaert, 

szabadsagaert es fiiggetlensegeert kiizdo oseinkre. 

1 Magyarorszag Alaptorvenyet az Orszaggyules a 2011. aprilis 18-i iiles-
napjan fogadta el. , 

2 A NEMZE!I. HITVAL1:AS rt!sz az AlaptOrveny negyedik m6dosit:i-
sa -~2013. marc1us 25.) 21. c1kk (1) bekezdes a) pontja szerint m6dositott szoveg. 



Biiszkek vagyunk a magyar emberek nagyszeru 
szellemi alkotasaira. 

Biiszkek vagyunk arra, hogy nepiink evszazadokon 
:it harcokban vt!dte Eur6p:it, s tehetst!gt!vel, szorgal-
maval gyarapitotta kozos ertekeit. 

Elismerjiik a keresztenyseg nemzetmegtart6 sze-
re~et. ~ecsiiljiik orsz:igunk kiil6nb6z6 vall:isi hagyo-
manya1t. ,, 

Igerjiik, hogy megorizzuk az elmult evszazad viha-
raiban reszekre szakadt nemzetunk szellemi es lelki 
egyseget. Kinyilvanitjuk, hogy a veliink elo nemze-
tisegek a magyar politikai kozosseg reszei es allam-
alkot6 tenyezok. 

Vallaljuk, hogy oroksegunket, egyediilall6 nyelvun-
ket, a magyar kulturat, a magyarorszagi nemzetisegek 
nyelvet es kulturajat, a Karpat-medence termeszet ad-
ta es ember alkotta ertekeit apoljuk es meg6vjuk. Fe-
lelosseget viseliink ut6dainkert, ezert anyagi, szellemi 
es termeszeti eroforrasaink gondos hasznalataval ve-
delmezziik az utanunk jovo nemzedekek eletfeltetel~~~-

Hissziik, hogy nemzeti kulturank gazdag hozzaJa-
rulas az eur6pai egyseg sokszinusegehez. .. ,., 

TisztelJ. i.ik mas nepek szabadsagat es. kulturaJat, 
"l" nden nem-egyi.ittmukodesre toreksziink a Vl ag ml 

zetevel. 

. emberi melt6sag. 
"l T11· k hogy az emberi let alapJa a~ k masokkal V a JU , ., . badsag csa 

Valljuk, hogy az egyen1 sza . 
•• ,,1_0·· dve bontakozhat k1. egyuttmu~ 



Valljuk, hogy egyiittelesiink legfontosabb keretei a 
csalad es a nemzet, osszetartozasunk alapveto ertekei 
a huseg, a hit es a szeretet. 

Valljuk, hogy a kozosseg erejenek es minden em-
ber becsiiletenek alapja a munka, az emberi szellem 
teljesitmenye. 

Valljuk az elesettek es a szegenyek megsegitesenek 
kotelesseget. 

Valljuk, hogy a polgarnak es az allamnak kozos cel-
ja a j6 elet, a biztonsag, a rend, az igazsag, a szabadsag 
kiteljesitese. 

Valljuk, hogy nepuralom csak ott van, ahol az al-
lam szolgalja polgarait, iigyeiket meltanyosan, visz-
szaeles es reszrehajlas nelkiil intezi. 

L szteletben tartjuk tOrtelleti alkotm:inyunk viv-
manyait es a Szent Koronat, amely megtestesiti Ma-
gyarorszag alkotmanyos allami folytonossagat es a 

,, ,, nernzet egyseget. 
Nern isrnerjiik el torteneti alkotmanyunk idegen 

rnegszallasok rniatt bekovetkezett felfiiggeszteset. 
Tagadjuk a rnagyar nernzet es polgarai ellen a nemze-
tiszocialista es a kornrnunista diktatura uralma alatt 
elkovetett ernbertelen bunok eleviileset. 

Nern isrnerjiik el az 1949. evi kommunista alkot-
m:inyt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezeft 
kinyilvanitjuk ervenytelenseget. 

Egyetertiink az elsO szabad Orsz:iggyUles kepvi-
sel6ivel, akik els6 hat:irozatukban kimondt:ik, hogy 
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. b d ,, nk az 1956-os forradalmunkb61 sar-ma1 sza a sagu 
jadt ki. 

H azank 1944. marcius tizenkilencediken elve-
szitett allami onrendelkezesenek visszaalltat 1990. 
majus masodikat61, az elso szabadon valasztott nep-
kepviselet megalakulasat61 szamf tjuk. Ezt a napot 
tekintjiik hazank uj demokraciaja es alkotmanyos 
rendje kezdetenek. 

Vanjuk, hogy a huszadik szllzad erkOlcsi megrendii-
leshez vezeto evtizedei utan mulhatatlanul sziikse-
giink van a lelki es szellemi megujulasra. 

Bizunk a kozosen alakitott jovoben, a fiatal nem-
zedekek elhivatottsagaban. Hissziik, hogy gyerme-
keink es unokaink tehetsegiikkel, kitartasukkal es 
lelkierejiikkel ismet naggya teszik Magyarorszagot. 

Alaptorvenyiink jogrendiink alapja, szovetseg a ,, 
mult, a jelen es a jovo magyarjai kozott. El6 keret, 
amely kifejezi a nemzet akaratat, azt a format, amely-
ben elni szeretnenk. 

Mi, Magyarorszag polgarai keszen allunk arra, 
hogy orszagunk rendjet a nemzet egyiittmukodesere 
alapitsuk. 

Kesziilt a Magyar Kozlony Lap- es Konyvkiad6 gondozasaban 
Budapest, 2015 
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Akik t6rvenyt. szabtak 
Magyarorszagnak 
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SZENT ISTVAN IL ANDRAS 

HUNYADI MATYAS WERBOCZY ISTVAN DEAK FERENC 

KOSSUTH LAJOS ANTALL]OZSEF 

Magyar Kozlony Lap- es Konyvkiad6 


