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Minden ember ahhoz a nemzeti közösséghez tartozik, amelyhez hite és tudata fűzi. Az, hogy
egy nemzet lelki-, szellemi- és anyagi élettere milyen területen és milyen igazgatási
rendszer alatt biztosítja a harmóniát, attól függ, hogy mennyire tudja érdekeit
érvényesíteni.
A globalizáció megszünteti a nemzetek természetes életterét, ezzel megfosztja az
embereket gyökerüktől, ezen keresztül mindattól a természetes feltételrendszertől, amelyben
részt tud venni az igények - lehetőségek egyenletes és fokozatos fejlődésében, így részesévé
válik annak, hogy saját nemzete értékei saját nemzetét gyarapítsák.

I. A letelepedés szabadsága
A „letelepedés szabadsága” elvnek az a célja, hogy az emberek alapvető természetes
tulajdonságaikat (vallás, származás, egy adott kultúrkörhöz kötődés) elveszítsék, ezzel
megszűnjék az az emberek közötti kapcsolat, amely erősíti az összhang (harmónia)
igényét.
Az EU bárkinek, aki bármelyik EU-tagország állampolgára, lehetővé teszi azt, hogy
bármelyik tagországban letelepedjen, és ott állampolgárrá váljon, vagyis közösségi joggá
teszi számukra a letelepedés szabadságát. Ugyanakkor az ún. „harmadik országokban” élő
emberek egyéni elbírálás alapján telepedhetnek le anyaországukban és válhatnak annak
állampolgárává.

EUM 49. cikk
Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam
állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó
minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek
képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban
letelepedett állampolgára által történő alapítására vonatkoznak.
A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló
vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen az
EUM 48. cikk második bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a
letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel
a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is.

Az emberek szabad áramlásának (letelepedés szabadságának) következményei
1.

2.

Megszűnik az egyes országokban az államalapító nemzet dominanciája.
Az - elsősorban - anyagi feltételekhez kötött letelepedés (állampolgárság megszerzése)
lehetővé teszi, hogy egy államban olyan emberek gyakorolják a politikai és
gazdasági hatalmat, akik ott idegenek, vagyis nem az államalapító nemzet
kultúrkörébe tartoznak. Ezzel megszűnik az állam és a nemzet természetes kapcsolata,
az őshonos népcsoport - amely közös kultúrájában nemzetté vált - kiszolgáltatottá
válik saját hazájában.
Lehetetlenné válik az azonos nemzetiséghez tartozó embereknek azonos élettér
biztosítása.
A történelem során politikai vagy gazdasági okból anyaországukat elvesztő emberek
csak egyéni elbírálás alapján élhetnek anyaországukban a „letelepedés szabadságával”.
Az egyéni elbírálás szempontjai viszont úgy alakíthatóak, hogy azzal
„szabályozható” legyen a lehetőség-monopólium kiterjesztésére.

II. Nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége
Minden ember ahhoz a kultúrkörnyezethez tartozik, amelyben született. Ez a kultúrkörnyezet
annak a nemzetnek a jegyeit közvetíti, amelynek az ember hitével és tudatával részévé válik.
Ez azt is jelenti, hogy a nemzet, mint szülő, nevelő, életteret adó erő meghatározza az
ember hovatartozását, kötelességei teljesítésének és jogai gyakorlásának helyét. Ezt
jelenti az, hogy „Itt élned, halnod kell!”.
Ebből adódik, hogy az embernek kötelessége annak a nemzetnek a lelki-, szellemi- és
anyagi vagyonát növelni, amelynek nemzeti vagyona őt életre keltette, nevelte, és amely
átöröklött tulajdonságaival alkalmassá vált az emberi életre.
Az ember kötelezettségei közül a legalapvetőbb és minden mást meghatározó az, hogy saját
érdekeit teljes felelősséggel képviselje, akár közvetlenül, akár megbízottján keresztül. Csak
ezzel tudja elérni, hogy megteremtődjék és állandósuljon az ember - és rajta keresztül a
teljes nemzet - harmóniája, aminek feltétele a lelki-, szellemi- és anyagi élettér.
Ezt kell elérni az önkormányzatisággal (és nem pártokkal) felépített képviseleti
rendszerrel, amely a nemzet teste két részének, a területnek és az embereknek az érdekeit
minden idegen érdek fölé helyezi.
Ez a rendszer tudja biztosítani, hogy minden ember felismerje a teremtéssel neki
adományozott küldetését és ennek teljesítésével - kötelezettségként - növelje az őt szülő,
nevelő és neki az életteret adó nemzet lelki-, szellemi- és anyagi vagyonát.
Szabadság Alkotmánya
2. §
(1)

A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon
szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

(2)

A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek1.

(3)

Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának
helyet talált a Szent Korona Országának területén.

(4)

Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él,
teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.

(5)

A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1.
főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától.

(6)

A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai,
társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és
alkalmazásában,
c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa.

1

Az államalkotó nemzeteket az Alaptörvény sorolja fel.

Szabadság Alkotmánya
4. §
(1)

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

(2)

Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet
a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,
b./ Magyarország területén,
c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése
hozott létre, illetve szolgáltatott.

(3)

Csak olyan tevékenység végezhető, amely
a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),
b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,
c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék
nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét,
valamint a természetes környezetet.

Alaptörvény
127. §
A nemzeti vagyon növekedése
(1)

A nemzeti vagyon növekedését az állampolgárok
eredményeként keletkező érték eredményezi.

kötelezettségteljesítése

(2)

A nemzeti vagyon növekedésének mértékét az előző évhez viszonyított –
helyzetfelmérésen alapuló, valósan tervezhető - arány határozza meg.

