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I. Liberális kapitalizmus alapja a kínálat által manipulált kereslet, amelyet tiltó
rendelkezésekkel tud fenntartani
1.

Behozatal korlátozásának tilalma

EUM 34. §
A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és
azzal azonos hatású intézkedés.

2.

Kivitel korlátozásának tilalma

EUM 35. §
A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal
azonos hatású intézkedés.

3.

Tőkemozgás korlátozásának tilalma

EUM 63. §
(1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és
harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás.
(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és
harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás.

4.

Gazdasági összehangolás tilalma

EUM 101. cikk
A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti
megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás,
amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy
hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így
különösen:
a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy
közvetett rögzítése;
b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy
ellenőrzése;
c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;
d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben,
ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;
e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a
másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a
kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

5.

Saját gazdaság támogatásának tilalma

EUM 107. cikk
Ha a Szerződések másként nem rendelkezik, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a
tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás,
amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése
által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet.

6.

Önálló pénzgazdálkodás tilalma

EUM 282. cikk
(1) Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok alkotják a Központi Bankok
Európai Rendszerét (KBER). Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi
Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyeknek
hivatalos pénzneme az euro, és amelyek az eurorendszert alkotják.
....
(5) Az Európai Központi Bankkal konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi
uniós jogi aktusra irányuló javaslattal, továbbá valamennyi nemzeti
jogszabálytervezettel kapcsolatban, és a hatáskörébe tartozó területeken véleményt
terjeszthet elő.

7.

Önálló kereskedelem- és vámpolitika tilalma

EUM 207. cikk
(1) A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a
vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó
vámtarifa és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi
tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen
befektetésekre, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára
és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy
szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az
Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek
között kell folytatni.

II. A Szent Korona Értékend alapja az igény és lehetőség összhangja, amely a nemzeti
vagyon egyenletes növekedését biztosítja

48. §
A nemzeti vagyon növelésének joga
(1)

Magyarország társadalmi, politikai és gazdasági életének meghatározója a teljes
önellátás (autarkia).

(2)

A nemzeti vagyon növelésében való részvétel a Szent Korona minden tagjának, a
Magyarországon vendégjoggal élőknek, valamint Magyarországon „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény szerint tartózkodó idegen állampolgároknak
átruházhatatlan joga és kötelessége.

(3)

Az anyagi jellegű igények és lehetőségek összhangját biztosítja Magyarország az
Alaptörvény HARMADIK RÉSZÉBEN, illetve „A gazdaságról” szóló főtörvényben
meghatározottak szerint, amely
a./ a Nemzeti Önellátó Rendszerével megvalósuló összehangolt ellátásra és
b./ szabad gazdasági versenyre
épül.

(4)

A szabad gazdasági versenyben működő vállalkozások jogát és a gazdasági verseny
szabadságát „A gazdaságról” szóló főtörvény korlátozza abból a célból, hogy
védelmezze a Szent Korona tagok érdekeit és a közerkölcsöt, érvényesítse a
tisztességtelen piaci verseny tilalmát, továbbá megtiltja a verseny biztosítása érdekében
tulajdonosi vagy más monopolhelyzet kialakulását.

(5)

Mindenkit megillet az arra vonatkozó döntés joga, hogy gazdasági tevékenységét az
összehangolt ellátásban vagy a szabad gazdasági versenyben teljesíti-e.

(6)

Magyarország gazdasági rendszerét az Alaptörvény HARMADIK RÉSZE, „Az
államhatalom gyakorlásáról” szóló 1. főtörvény, valamint „A gazdaságról” szóló
főtörvény határozza meg.

