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AMK17/08/025 számú rendelet
A Szentkorona Országa Magyar Királyság
földnyilvántartásáról
A Szentkorona Jogrend 19.§ (5) szakaszában rögzített, köteles hatályú rendelkezés értelmében a
Magyar Királyi Koronatanács az alábbi rendeletet adja ki:

I. cikk
Előbeszéd
A Kárpát-medence magyar etnikumú lakosokkal történő benépesítését írott alkotmány szerint, a 892ben rögzített jászvásári vérszerződés bizonyítja. A bevonuló 108 nemzetség szállásterületet foglalt
magának, egymás között testvéri egyezséget kötve, és birtokba vette a léte fenntartásához számára
szükséges életteret. Az akkori szokásjog szerint a nemzetségek által szűzfoglalással szerzett
területeket a nemzetségek minden tagja azonos mértékben birtokolta, javain egyenlő részességgel
osztoztak. 1038. augusztus 15-én Vajk fejedelem – akit a római keresztségben Szent István király
néven ismernek – halála előtt az országot, a Szentkorona Országa Magyar Királyság– a továbbiakban
Magyar Királyság – területét és az ott élő minden lakót Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta.
Köztudott, ezért bizonyítani nem kell: Nagyboldogasszony szakrális személy, a magyar nemzet égi
patrónája, kinek földi megtestesítője a Szentkorona. Miután az égi személy az ajánlást meghallgatta és
elfogadta, az égi és földi létezők között egyezség született. Ennek okán a Magyar Királyság teljes
földrajzi és az 1918. november 16-i politikai határokkal jelölt területe, minden föld alatti, földi és föld
feletti része a Szentkorona tulajdona. E szerződést felbontani, megmásítani, érvényét és hatályát
elvitatni sem egyénnek, sem csoportnak, sem semmilyen emberi közösségnek és evilági létezőnek
nincs hatalmában.

II. cikk
Értelmező rendelkezések
Egy kifejezés olvasatának csak egyetlen értelmezése lehet. Ehhez segítségül az alábbiak
használandók:
1. Föld (nagybetűvel) – a teremtett létezők által lakott teremtett világ. A Földön zajló azon
folyamatokat, amelyekre embernek hatása nincs, természeti törvények szabályozzák.
2. föld (kisbetűvel) – a Föld legfelső, termő rétege, növényi létezők számára teremtett ásványhordozó,
a természetes élővilág élettere.
3. tudatos létező – minden olyan létező, amely saját idegrendszerrel képes a létezését irányítani.
4. birtok – a honpolgárok élettere.
5. birtokjog – egy földterület szolgálata feletti rendelkezés joga (földhasználati joggal együtt).
6. földhasználati jog – egy földterületre vonatkozó haszonélvezeti jog.
7. szolgálat – bármely jog kötelmi párja, mely tőle elválaszthatatlan értékteremtő folyamat.
8. idegen – bárki vagy bármi, aki nem honpolgár, vagy ami nem Szentkorona-tulajdon.
9. érték – minden szolgálat eredménye. A föld esetében azok a megtermelt javak, melyeket a birtokos
a növények növekedése által hasznosítani képes.
10. vagyon – minden nem tudatos létező, ami a földtől elválasztható, létének befolyásolása nélkül. A
vagyon valamely tudatos létezőnek a szolgálatában áll.

III. cikk
Általános rendelkezések
1.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területe, beleértve a csatlakozott részeket
és exklávékat, a Szentkorona tulajdona.
2.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területe, beleértve a csatlakozott részeket
és exklávékat, nem forgalomképes, nem adható, nem vehető, idegennek nem adományozható, nem
örökölhető, értéke nem kisebbíthető, meg nem terhelhető és meg nem semmisíthető.
3.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területe, beleértve a csatlakozott részeket
és exklávékat, csak honpolgár által birtokolható.
4.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területe, beleértve a csatlakozott részeket
és exklávékat, minden honpolgár számára egyenlő részességgel birtokolható.
5.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területének birtokolt részét, beleértve a
csatlakozott részeket és exklávékat, minden honpolgár a Magyar Királyi Földhivatal jegyzékébe köteles
bejegyeztetni.

6.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területének honpolgárok által nem birtokolt
részeit, beleértve a csatlakozott részeket és exklávékat, részességük erejéig a honpolgárok szabadon
birtokba vehetik.

IIII. cikk
A földbirtokról
7.§ A föld és annak birtokjoga nem vagyon.
8.§ A földbirtok és a hozzá rendelt földhasználati jog minden honpolgárnak egyenlő részességgel,
alanyi jogon, evilági létének kezdetétől annak végezetéig jár.
(1) A földbirtok és annak birtok- és földhasználati joga a Szentkoronára háramlik vissza a
honpolgár evilági létének végeztével.
(2) Az urát vesztett birtokból a fel nem használt javak az elhunyt honpolgár közvetlen és
egyenes ági, élő felmenőit és leszármazottait illetik.
(3) A Szentkoronára visszaháramlott birtok- és földhasználati jogra előbirtoklási joga áll fenn
elsőként a volt birtokos közvetlen és egyenes ági, élő felmenőinek, ezután egyenes ági
leszármazottainak, azok születési sorrendjében, saját birtokjoguk terhére.
(4) Az előbirtoklási jogot a jogosultak egymás közötti megegyezéssel érvényesíthetik.
(5) Az előbirtoklási jog megszerzése nem vethető bírói eljárás alá. Megegyezés híján a birtok
haladék nélkül visszaháramlik a Szentkoronára.
9.§ Földbirtokra ingatlan építhető, a birtok területi méretének 50%-áig, amennyiben a birtok
rendeltetésére vonatkozó besorolás ezt lehetővé teszi. Az épített ingatlan vagyonnak minősül, melynek
jogi kereteit a vagyonjogról szóló törvény szabályozza.
10.§ A Szentkorona tulajdonában lévő földterületre vonatkozóan kizárólag honpolgár rendelkezhet
önálló vagy megosztott földhasználati joggal.
(1) A földhasználati jog vagyonnak minősül, ezért forgalomképes.
(2) A földhasználati jog jövőértékre, jövőbéli haszonra meg nem terhelhető, továbbá nem
örökölhető, zálogba nem vihető, vállalkozásba vagyoni értékként be nem számítható.
(3) Hozzájutni az alábbi módokon lehet:
(a) Bérleti szerződéssel, saját birtokjog terhére, mezőgazdasági tevékenység esetén.
(b) Összevonással, saját és más honpolgár birtokjoga terhére, ipari és egyéb tevékenység
esetén.
(c) Adományozással, a kedvezményezett saját birtokjogának terhére.
(4) Bármely szerzési mód esetén a változásokat minden érintett földbirtok-lapjára fel kell
vezetni.
(5) Földhasználati jog bérbeadásakor a birtokra sem a bérbeadó, sem a bérbe vevő nem
építhet. A bérbe adott birtokon álló, a bérbeadást megelőzően épített bármely ingatlan, a
birtokjoggal bíró vagyona, és alapterülete nem számolható a földhasználati bérletbe.
(6) A bérbe adott földhasználati jog a föld tartós műveletlensége esetén (az utolsó művelés után
eltelt 3 év leforgásával), kártérítés vagy jóváírás nélkül visszaháramlik a bérbeadó birtokosra.

11.§ Ha a birtok birtokjoga a földhasználati joggal egy honpolgárra és akképpen érvényesül, hogy más
személyek jogai a birtokhoz mindkét tekintetben teljesen ki vannak zárva, a birtokjog teljes. Minden
egyéb esetben a birtokjog nem teljes.
12.§ Szolgalmi jog nincs.

V. cikk
A földbirtok nyilvántartásáról
13.§ A Magyar Királyság földrajzi és politikai határokkal jelölt területéről, beleértve a csatlakozott
részeket és exklávékat, a Magyar Királyi Földhivatal vezet nyilvántartást.
14.§ A Magyar Királyi Földhivatal minden honpolgár földbirtok- és földhasználati
jogát a honpolgár nyilvántartási lapján, az egyén születésének napjától evilági
létének utolsó napjáig vezeti. A nyilvántartási lap alakját Országgyűlési határozat
alapján törvény írja elő.
15.§ Minden honpolgár a birtokát jól olvasható táblával köteles megjelölni, – a
minta szerint – amely a hivatalnál megrendelendő szövegigazítással:
Szentkorona Országa – Magyar Királyság felirat rovással és ideiglenesen latin betűkkel; a birtokos
vezeték- és utóneve, rovással és ideiglenesen latin betűkkel; az alsó félbe a birtok helyrajzi száma és a
birtok bejegyzési kerülete írandó.

VI. cikk
A bányajogról
16.§ A Föld Ősforrás. Minden létező, ami a teremtés vagy a természeti törvények révén benne van, a
természeti törvények hatásai alatt áll. Ennek okán a Szentkorona tulajdona minden mélységi forrásból
kinyert anyag és energia.
17.§ A Föld mélyéről kiemelendő tartalom kutatása, kinyerése, az eljárástól függetlenül, bányászati
tevékenység, mely a Szentkorona kizárólagos jogkörébe tartozik.
18.§ Víz kiemelése saját – nem kereskedelmi – használatra, akár felszíni, akár mélységi forrásból ered,
nem tekintendő bányászati tevékenységnek, ezért erre a honpolgárok is jogosultak.
19.§ A Szentkorona vendége önerőből a felszínre törő forrásból kiemelt ivó – vagy gyógyhatású
természetes vízből szabadon fogyaszthat egyéni szükségletének erejéig, de a Szentkorona területéről
ki nem viheti.
20.§ A bányajog nem átruházható (bányakoncesszió nincs).

VII. cikk
Záró rendelkezések
21.§ E rendelet hatálya minden, a Magyar Királyság területén életvitelszerűen élő vagy csak
ideiglenesen tartózkodó emberre kiterjed.
22.§ E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és joghatását az Országgyűlés erősíti vagy szünteti
meg.
Budapest, 2017. augusztus 19.

