
2010. évi MXCCDIX. törvényczikk
Az ditsöséges Viktor Királyunknak áldott személyérül

Mi, uruszágunknak választott fejedelmi, Nemzetgyűlésként egybejővén Istennek napja alatt az Úr 2010. esz-
tendejében, Szent Jakab havának 12. napján, minekutána az Szavazófülkés Forradalom Rendszere által méltósá-

gunkba joggal helyeztettünk, elfogadva az Szent Korona uruszágunk feletti örökös uralmának felkenetését,

Istennek kegyelmébül az alábbiakról határozunk:

1.§.

Az mi ditsöséges Viktor Királyunk neve - értve abban mind az Viktor, mint az Orbán neveket, minekutána az mi 
Urunk kegyeskedett néki több neved is ádni - az hétnek minden napján az második kakaskukorékoláskor meg-
szenteltessék. Uruszágunk jobbágyi ezen időpontban fejfedőjüket levenni tartoznak, és fennhangon éltetni ditső 

Viktor Királyunknak áldott nevét.

2.§.

Az nemesség - tekintettel arra, hogy nemesink mind az Parlamentünk narancsságos széksoraiban foglalák hely-
eiket - ezen időpontban az Himnusznak fennhangos éneklésével fejezzék ki ditsőséges Viktor Királyunk iránti 

szeretetüket és tiszteletüket. Az Himnusz éneklése közben fejfedőjüket nemesink is levenni méltózassanak.

3. §.

Az mi ditsőséges Viktor Királyunk nevét az templominkban papjaink imába foglaltassanak, eképpen: “Mi Vikto-
runk /  Ki vagy az Parlamentben / Szenteltessék meg az Te neved / Jöjjön el az Te országlásod / Legyen meg az 
Te akaratod / miképpen az Fideszben, azonképpen uruszágunk gyepűin is / Mindennapi dakota mondásod add 

meg nékünk ma / És botsásd meg az mi vétkeinket / Miképpen mi sem bocsátunk az ellened vétkezőknek / És ne 
vitess minket az Gyorskocsi Utczába / De szabadits meg minket az Maszoptól / Ámen”.

4.§.

Mindazok, kik uruszágunk ditsőségére hozott regulánknak ellenszegülni merészelének, karóba húzassanak, 
javaik az Királyi Államkincstár javára elkoboztassanak. Mindazoknak pedig, kik ditsőséges Viktor Királyunk 

nevéből gúnyt avagy élczet űzni merészelének, fejük vétessék uruszágunk és Királyunk ditsőségére.

5.§.

Nemzetgyűlésünk ezen regulák betartatására, az büntetéseknek nyilvános és azonnali kiszabására a törvényczikk 
kihirdetésivel egy időben Nemzeti Számonkérőszék felálltásáról is határoza, mely Nemzeti Számonkérőszék el-
nökéül Vitéz Tagkönyvessy Bayer Zsolt főméltóságú urat, uruszágunk szólás- és zsidóügyi főispánját kineveze.

Kelt Pest-Buda-Felcsút városában, az Úr 2010. esztendejében, Szent Jakab havának 12. napján.
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