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PREAMBULUM

Libertáriusként szabad világot szeretnénk: olyan világot, ahol minden egyén szuverén döntéshozó a
saját életét illetően, és nincs kényszerítve arra, hogy a saját értékeit feláldozza mások érdekében.

Hisszük, hogy a személyes egyéni jogok az előfeltételei egy szabad és bővelkedő világnak, és hogy az
erőszakot  és  megtévesztést  az  emberi  kapcsolatokban  el  kell  kerülni,  valamint,  hogy  csak  a
szabadság képes a béke és bőség megteremtésére.

Következésképpen, minden egyén szabadságát elismerjük és védjük, amely olyan tevékenységekben
való  részvétel  szabadsága,  ami  békés,  őszinte  és  üdvözöljük  azt  a  diverzitást,  amit  a  szabadság
teremt meg. Egy olyan világban hiszünk, ahol az egyén szabadon követheti az elképzeléseit, amelybe
más egyén, a kormány vagy egyéb hatalom nem szól bele. 

A következő oldalakon az ezen elvekből következő további szempontokat és politikákat tárgyaljuk.

Mindezen politikák ugyanakkor nem céljaink.  A célunk nem kevesebb,  mint  egy szabadabb világ
megteremtése, és emiatt foglaljuk el az alábbi álláspontokat.

ALAPVETŐ ELVEINK

Libertáriusként a mindenható állam ideáját megkérdőjelezzük, és az állammal szemben az egyén
szabadságát védjük.

Azt tartjuk, hogy minden egyén kizárólagos uralmat képvisel a saját élete felett, és hisszük, hogy joga
van azt oly módon élni, ahogy akarja, mindaddig – amíg erőszakkal nem csorbítja másnak ugyanezen
jogát. 

A világ kormányzatai rendszerszinten ezen elv ellenében dolgoztak, úgy is minthogy az államnak joga
van az életek felett rendelkezni, azt eldobni, miközben az egyének munkájának gyümölcsét élvezte,
az  egyéneket  kizsákmányolta.  Még  Magyarországon  is  –  minden  más  politikai  párt  abból  az
alapvetésből  indul  ki,  hogy az államnak joga van az életet szabályozni  és elbirtokolni  a polgárok
munkájának a gyümölcsét. 

Ezzel ellentétben mi megtagadjuk, hogy az államnak jogában áll ezt tenni, és úgy tartjuk, hogy ahol
választott kormány működik, ott a kormány nem sértheti meg az alábbi jogokat:

- Az  élethez  való  jogot-  következésképpen  elutasítjuk  a  jogot  arra,  hogy  fizikai  erővel
bántalmazzanak másokat

- A szóláshoz és cselekvéshez való jogot – következésképpen elutasítjuk az állami cenzúrát és
a szólásszabadságot tipró intézkedéseket

- A magántulajdon jogát – következésképpen elutasítjuk az államnak a magántulajdonba való
beleszólás  jogát  –  úgyis  mint  –  konfiskálás,  államosítás,  közterületbe  vonás,  ugyanakkor
támogatjuk a fellépést a lopás, birtoksértés, csalás és megtévesztés ellen



Miután  a  kormányok  nem  sérthetik  az  egyéni  jogokat,  mindenféle  kormányzati  beavatkozást
elutasítunk, ami önkéntesen kialakuló szerződéses viszonyokat akarna szabályozni. A polgárok nem
kötelezhetőek,  hogy az  életüket  és  a  tulajdonukat,  vagy annak egy részét  más polgárok részére
feláldozzák.  A  polgárok  kormánytól  függetlenül  szabadon szerződhetnek  egymással,  amelyből  az
egyetlen olyan gazdasági rendszer alakulhat ki, ami az egyéni jogokat védi és tiszteli – a szabad piac.

1.0 SZEMÉLYES SZABADSÁG

A polgárok önmaguknál fogva szabadok, hogy döntéseket hozzanak önmagukra nézve, és kötelesek
elfogadni a felelősséget ezen döntések következményeiért. Az, hogy a libertáriusok támogatják az
egyén jogait a döntéshozatalban, nem jelenti azt, hogy egyet is értenek az adott döntéssel, vagy
ennek ellenkezőjét, tehát, hogy minden körülmények között támogatják az egyének döntéseit.

Semmilyen  egyén,  csoport,  vagy  kormányzat  nem  kezdeményezhet  erőszakot  más  egyénnel,
csoporttal vagy kormányzattal szemben. A libertáriusok a leghatározottabban elutasítják ugyanakkor,
hogy  csoportoknak  bármilyen  önmaguknál  fogva  létező  jogaik  lennének.  A  legkisebb  létező
kisebbség jogait támogatjuk, ez pedig az egyén.

1.1 ÖNTULAJDONLÁS

Az egyén, a polgár ura a testének, és egyedül neki van joga rendelkezni a teste felett,
amely rendelkezési joggal más egyén, csoport vagy kormányzat nem bír. Az egyénnek
szabadsága és felelőssége, hogy eldöntse, mit fogyaszt el, és milyen kockázatokat vállal a
saját  egészségére,  pénzügyeire,  biztonságára  és  úgy  általában  az  életére  és
életviszonyaira vonatkozóan.

1.2 SZÓLÁSSZABADSÁG ÉS KOMMUNIKACIO

A  teljes  szólásszabadság  pártján  állunk  és  mindennemű  kormányzati  cenzúrát,
szabályozás és kontrollt  a média és a kommunikációs technológiák felett elutasítunk.
Támogatjuk  a  polgárok  szabadságát  arra,  hogy  bármilyen  vallási  felekezethez
csatlakozzanak, vagy attól távol maradjanak – amíg a vallási felekezet nem sérti mások
jogait. Mindennemű kormányzati beavatkozást elutasítunk, ami bármilyen vallást anyagi
vagy más úton támogat, vagy támad.

1.3 MAGÁNÉLET

A libertáriusok védik a magánélethez való jogot, valamint a kormányzati átláthatóságot.
A leghatározottabban elutasítjuk a kormányzati kémkedést  mások életében.  A létező
alaptörvény ide vonatkozó rendelkezéseit alapul véve támogatjuk a jogot a biztonsághoz
otthonainkban,  magántulajdonunkon,  és  a  kommunikációban.  Mindenféle
megalapozatlan vizsgálatot, kutatást és lefoglalást elutasítunk, ami személyes adatokra
vonatkozik,  beleértve  e-mailezést,  egyéb  elektronikus  vagy  fizikai  üzeneteket,  orvosi
adatokat és egyéb személyes feljegyzéseket.



1.4 SZEMÉLYES KAPCSOLATOK

A  szexuális  beállítottság,  preferencia,  a  nemi  önmeghatározás  egyéb  formái  nem
lehetnek  tárgyai  a  kormányzati  viselkedésnek  az  egyénnel  szemben,  beleértve  a
házasság  intézményét,  gyermekek  nevelését,  örökbefogadást,  bevándorlást,  vagy  a
katonai szolgálati szabályokat.  A kormányzatnak nincs hatalma jogokat meghatározni,
előterjeszteni,  negatív  vagy  pozitív  jogokat  kötni  vagy  azokat  korlátozni  a  személyek
kapcsolatai  alapján,  vagy  a  kapcsolatban  résztvevők  száma  alapján.  A  beleegyezés
jogával bíró felnőtt egyének szabadon élhetnek a szexuális választás jogával, valamint a
személyes  kapcsolataik  rendezésének  jogával.  Amíg  a  házasodás  jogát  a  kormányzat
birtokolja, addig e jog minden beleegyezési joggal szabadon bíró felnőtt polgárt megillet.

1.5 ABORTUSZ

Felismerve,  hogy az abortusz egy rendkívül  érzékeny téma, és hogy mind az ellenzői
mind  a  támogatói  jó  szándéktól  vezérelt  érvekkel  rendelkeznek,  úgy  látjuk,  hogy  a
kormányzatnak ki  kell  maradnia  az  abortusz  bármilyen szabályozásából,  a  kérdést  az
egyén mérlegelésére és lelkiismeretére kell bíznia.

1.6 SZÜLŐI JOGOK

A szülők  vagy  egyéb  nevelők  és  megbízottak  oly  módon nevelhetik  a  gyermekeiket,
ahogy  jónak  látják,  mindaddig,  amíg  a  gyermek  joga  a  háborítatlan  fejlődéshez,
biztonsághoz és ellátáshoz nem sérülnek. 

1.7 BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGÜGY

A  kormányzati  hatalmat  korlátozni  kell,  hogy  csak  az  egyén  élethez  való  jogát,
szabadsághoz való jogát és tulajdonhoz való jogát védje.  A kormányzat nem sértheti
ezen  jogokat.  A  kormányzat  büntetési  politikája  az  ezen  fenti  jogok  megsértésére
terjedhet ki, amennyiben más egyén sérti ezeket a jogokat erővel vagy megtévesztéssel,
vagy ami olyan helyzetbe hozhat másokat, amelyben akaratlanul nagy veszélynek vagy
károsodásnak vannak kitéve.  Mindenféle  olyan büntetési  kategóriát  elutasítunk,  ahol
ilyen  tett  nem  történik  meg,  úgy  is,  mint:  szerencsejátékban  való  részvétel,
drogfogyasztás orvosi vagy rekreációs célokra, egyének önkéntes beleegyezésén alapuló
szexuális  szolgáltatásnyújtása.  Támogatjuk  a  teljes  anyagi  és  erkölcsi  kártalanítást  az
áldozat részére, amit a bűnelkövető vagy a károkozó nyújtani tud. A vádeljárásban a
vádlottak alkotmányos jogai előírják a megfelelő eljáráshoz való jogot, valamint a gyors
eljáráshoz  való  jogot.  A  bíróságoknak nem csak  a  tények,  hanem a  törvények és  az
igazságosság,  valamint a társadalmi igények figyelembevételével  kell  ítéletet hozniuk.
Elutasítjuk az ügyészi gyakorlatot, amely a vádlottal szemben a legmagasabb büntetést
kéri, ezzel a vádlottat vádalku elfogadására kényszerítve.



1.8 HALÁLBÜNTETÉS

Ellenezzük  a  halálbüntetés,  mint  büntetési  tétel  állam  általi  kiszabását  vagy
végrehajtását.

1.9 ÖNVÉDELEM

Az egyetlen erőszakos tett, amihez bárkinek joga van – az az egyéni jogok védelmében
történhet – amely az életet, a szabadságot és a jogos magántulajdon bírását jelenti. Ezek
az egyén önmagánál fogva létező jogai, amelynek védelmét az egyén saját úton vagy egy
más  csoport  segítségére  támaszkodva  gyakorolhat.  Az  amerikai  alkotmány  második
kiegészítését alapul véve támogatjuk az egyén jogát az önvédelmi fegyverek tartásához
és elutasítunk minden olyan törekvést,  ami az önvédelmi jogokat csorbítja.  Ellenzünk
mindenféle jogot a kormányzat és az alkotmányos rend minden szintjén, ami büntetlen
előéletű  egyének  és  polgárok esetében  korlátoz,  regisztrációra  kötelez  és  ellenőriz
bármilyen  önvédelemre  alkalmas  fegyver  és  lőszer  tulajdonlását,  gyártását,
kereskedelmét.

2.0 GAZDASÁGI SZABADSÁG

A  libertáriusok  támogatják  a  társadalom  összes  tagjának  a  jogát  a  minél  szélesebb  körű
lehetőségekhez  való  hozzáféréshez,  amivel  gazdasági  sikereket  érhetnek  el.  Egy  szabad  és
versengő  piac  biztosítja  és  osztja  el  a  forrásokat  a  leghatékonyabb  módon.  Minden  polgár
jogában áll, hogy árukat és szolgáltatásokat nyújtson a szabad piacon. A kormányzat egyetlen
felelőssége  és  kötelessége  –  szerepe  –  a  gazdaságban,  hogy  megvédje  a  polgárok  jogait  a
tulajdonhoz, a bírósághoz fordulás lehetőségét biztosítsa, jogi kereteket nyújtson – amiben a
szabad  kereskedelem  védelmet  élvez.  Mindenféle  olyan  tevékenység,  ami  kormányzati
újraeolosztást,  kontrollt  vagy  kereskedelmi  befolyást  feltételez  az  állam  részéről  –  a
szabadsággal és a joguralommal ellentétes.

2.1 MAGÁNTUILAJDON ÉS SZERZŐDÉS

A  magántulajdon  tiszteletben  tartása  a  szabad,  virágzó  társadalmak  alapja,
elidegeníthetetlen  jog.  Ebből  következik,  hogy  a  szabadság  a  szerződéses
tulajdonszerzéshez, profitszerzéshez, profit megtartásához, áru és szolgáltatás-cseréhez
–  minden  körülmények  között  fenntartandó.  A  libertáriusok  megszabadítanák  a
magántulajdonnal bíró egyéneket a kormányzati beavatkozás minden formájától, ami a
magántulajdon birtoklását és használatát korlátozza, mindaddig, amíg a választásaik nem
károsítják  vagy  korlátozzák  mások  ugyanezen  jogait.  Mindenféle  köztulajdonlási
kisajátítás,  kormányzati  profitkorlátozás,  kormányzati  termelési  engedélyek  és  egyéb
kontrollok  az  árakon  amik  az  árucserével  és  szolgáltatás  nyújtásával  kapcsolatosak
(beleértve a béreket, bérleti díjakat, kamatokat) – eme jogok megsértése.



2.2 KÖRNYEZETVÉDELEM

A versengő piac és a magántulajdon jogainak maximális tiszteletben tartása előidézik a
technológiai  innovációkat  és  a  magatartásformák  olyan  változását  és  választását,
amelyek  védik  a  környezetet  és  az  ökoszisztémát.  A  magántulajdonnal  bíró
földtulajdonosok  és  azok  a  tulajdonosok,  akik  pl.  a  termőföld  megtartásából  szerzik
jövedelmüket önérdeküknél fogva joggal bírnak a természetes források megtartásában.
A kormányzatok nagyon gyakran semmilyen formában nem vonhatóak felelősségre a
környezetvédelmi szabályok miatt, és rendkívül rossz hatékonysággal kezeltek bármilyen
károkozást.  A  környezetvédelem csak és  kizárólag rendkívül  erős  magánjogi  védelem
mellett lehet sikeres, amit a tisztán szabályozott magántulajdonjogi jogrend biztosíthat
az egyéni jogok, felelősségek és kötelezettségek terén – beleértve a föld, víz, levegő és
vadgazdálkodási jogokat. Mindenhol, ahol a kár bizonyítható és számszerűsíthető, ott a
kárpótlás  és  egyéb  jogkövetkezmények  kikényszeríthetőek  a  bíróságokon  a  polgári
magánjog szabályai szerint.

2.3 ENERGIA ÉS ERŐFORRÁSOK

Amíg a társadalom energiaigénye eltagadhatatlan, addig sem vehet részt a kormányzat
semmilyen  formában  és  nem  támogathat  energiaipari  vállalkozásokat.  Mindenféle
kormányzati beavatkozást elutasítunk, ami az energiaárakat szabályozza, elosztja, vagy
az energiatermelésre vonatkozik.

2.4 A KORMÁNYZATI PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTEKEZÉS

Minden  egyénnek  elidegeníthetetlen  joga,  hogy  a  munkája  gyümölcsét  birtokolja  és
megtarthassa. Támogatjuk a személyi jövedelemadó eltörlését, a NAV megszüntetését,
és  minden  olyan  program  és  intézmény  megszüntetését,  ami  az  alapvető
magántulajdoni jogokból nem következik. Mindenféle jogi kötelezést elutasítunk, ami a
munkáltatók  mint  adóbehajtók  szereplését  és  fellépését  kívánják.  Minden  olyan
programot támogatunk,  ami adót csökkent,  korlátoz vagy megszűntet.  Minden olyan
programot ellenzünk, ami bármilyen adót növel vagy bevezet. A lehetőségek szerint –
támogatjuk mindazon programokat, amik a közszolgáltatásokat magánszolgáltatásokra
cserél.

2.5 KORMÁNYZATI HIÁNY – AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS

A kormányzat  nem halmozhat  fel  hiányt,  ami  a  jövendő generációk  életére  hatással
lehet.  Támogatjuk  a  „Fenntartható  Költségvetés”  programját,  mindaddig,  amíg  a
költségvetést  költségcsökkentés  útján  kívánja  fenntarthatóvá  tenni,  nem  pedig
adókivetéssel.



2.6 KORMÁNYZATI SZEREPLŐK

Elutasítunk  bármilyen  olyan  képzettségi  elő  követelményt,  ami  a  kormányzatban  és
közigazgatásban való részvételhez kapcsolódik. A kormányzatban és a közigazgatásban
való részvétel során a magánnyugdíjrendszerben való részvételt támogatjuk, az állami
nyugdíjrendszert nem kívánjuk fenntartani,  mivel az rendkívül káros a jövő generáció
lehetőségeire és szabadságára nézve.

2.7 PÉNZ ÉS PÉNZPIACOK

A  szabad  bankolást  támogatjuk,  mindenféle  versenykorlátozás  nélkül  a  bankokat  és
letéti szervezeteket illetően. A piac egészen addig nem tekinthető szabadnak, amíg a
csalás  lehetősége  nincs  hatékonyan  elhárítva,  és  nincs  megfelelő  magánjogi
szabályozottság. Azok, akik profitot szereznek nem jelenthetnek veszélyt és veszteségi
kockázatot  másokra nézve,  kormányzati garanciákkal  és  kimentési  segítségekkel  nem
bírhatnak.  Mindenfajta  kedvezményes  hitelgaranciát  elutasítunk.  Az  egyének  –  akik
szabad  elhatározásból  szerződtek  –  kereskedhetnek  pénzzel,  és  egyéb  kölcsönösen
elfogadható  termékkel,  áruval,  szolgáltatással.  Támogatjuk  az  inflációt  előidéző
pénzpolitika  korlátozását  és  az  alkotmányellenes  fizetőeszköz-meghatározások  és
korlátozások eltörlését.

2.8 PIACI SZABADSÁG

A  libertáriusok  a  szabad  piacot  támogatják.  Megvédjük  az  egyén  jogait,  hogy
vállalkozásokat  indítsanak,  együttműködjenek  és  létrehozzanak  bármilyen  szabad
elhatározáson alapuló gazdasági egyesülést. Mindenféle kormányzati segítségnyújtást és
beavatkozást ellenzünk, a kormányzat nem versenyezhet a magánvállalkozásokkal.

2.9 LICENSZEK, ENGEDÉLYEK, BIZONYÍTVÁNYOK

A libertáriusok támogatják minden egyén jogát ahhoz, hogy jogkövető és békés életet
éljen, ehhez olyan jövedelme legyen, amit szabad és önkéntes elhatározáson alapuló áru
és  szolgáltatáscserével  szerzett.  Ebből  következően  mindenféle  előírást  és  licenszet
ellenzünk,  ami  az  egyén  ezen  jogát  korlátozza  és  az  állam  magának  tart  fenn.
Támogatunk minden olyan bizonyítványt, amit szabad egyesüléssel formált szakemberek
társasága ad.

2.10  SZEXUÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

A  libertáriusok  támogatják  a  prostitúció  dekriminalizálását.  A  szabad  egyetértésesen
alapuló szolgáltatásnyújtás alapján az egyén kérhet ellenszolgáltatást ilyen tevékenység
nyújtásáért cserébe, ahogy minden egyén szabadon igénybe vehet ilyen szolgáltatást.



2.11  MUNKAERŐPIAC

A munkavállaló és munkáltató közötti szabad elhatározáson alapuló szerződéses viszony
a kormányzati hatáskörön kívül áll, ezek a szerződések semmiféle kormányzati politika
tárgyai nem lehetnek, és semmilyen társadalmi tervezés hatálya alá nem tartozhatnak.
Támogatjuk a magán-munkáltatók és munkavállalók jogát  annak eldöntésére,  hogy a
bérek  meghatározását  szakszervezeti  vagy  magán-úton  teszik  meg.  A
bérmegállapodások  kormányzattól  függetlenül  jönnek  létre,  amely  nem  korlátozhat
bérkifizetést,  nem  állapíthat  meg  kötelező  minimum  értékeket,  nem  állapíthat  meg
bérplafont, és egyéb szabályokat.

2.12  OKTATÁS

Az  oktatás  leghatékonyabb  módja  a  szabad  piaci  alapon  történő  oktatás,  ami  nagyobb
esélyeket,  elszámoltathatóságot  és  hatékonyságot  biztosít,  nagyobb  választékban.
Felismervén, hogy az oktatás szülői felelősség, visszaállítanánk a szülők szabadságát arra
nézve, hogy eldönthessék, milyen formában kívánják gyermekük oktatását megszervezni –
kormányzati beavatkozás nélkül. A szülők kizárólagos joga és kötelessége, hogy a forrásokat
biztosítsák gyermekük taníttatására.

2.13  EGÉSZSÉGÜGY

A szabadpiaci egészségügyet támogatjuk. Felismerjük és elismerjük az egyének jogát arra,
hogy  meghatározza  milyen  egészségügyi  biztosítással  akar  rendelkezni  –  vagy  abból
kimaradni. Ennek szintjét, mértékét, szolgáltatóját és az egyes egészségügyi beavatkozások
körét az egyén határozhatja meg, beleértve az élettel való rendelkezés jogát is.  Minden
egyén joga, hogy szabadon hozzáférhet magánszolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokhoz,
lakóhelyétől függetlenül.

2.14  NYUGDÍJ ÉS JÖVEDELMI BIZTONSÁG

A  nyugdíj  megtervezése  az  egyén  felelőssége,  nem  a  kormányzaté.  A  libertáriusok
fokozatosan kivezetnék a jelenlegi nyugdíjrendszert, és azt magán – önkéntes piaci alapú
nyugdíjbiztosítókkal  cserélnék  fel.  Az  egyetlen  és  leghatékonyabb  módja  a  szegények
segélyezésének  a  magáncsoportok,  alapítványok  jótékonyságának  ösztönzése.  Szilárd
meggyőződésünk, hogy a társadalom szolidaritása, jótékonykodása tovább erősödne, ha az
állam kivonulna ebből a szegmensből.

3.0 A SZABADSÁG BIZTONSÁGA

A kormányzat egyetlen célja a polgárok, egyének szabadságjogainak biztosítása és védelme. A
kormányzat alkotmány által korlátozva van abban, hogy bármilyen egyéni jogot korlátozzon. A
kormányok közötti megállapodásokat és kapcsolatokat az erőszakmentesség elvére kell alapozni.



3.1 NEMZETI VÉDELEM

Támogatjuk  a  hadsereg  fenntartását,  amíg  a  honvédelmi  stratégia  ezt  szükségessé  teszi.
Ezzel  együt  minden  hadi  kötelezettséget  és  rekrutálást,  kötelező  sorkatonai  szolgálatot
elutasítunk, valamint az ország részvételét bármilyen nemzetközi hadi cselekményben. Az
ország katonailag semleges.

3.2 BELSŐ BIZTONSÁG ÉS EGYÉNI JOGOK

A honvédelmi stratégia előirányozza, hogy megfelelő hírszerzéssel az ország képes legyen
felismerni és elhárítani bármilyen veszélyt ami a belbiztonságot fenyegeti.  Ez a prioritás és
stratégia ugyanakkor nem fenyegetheti a polgárok és egyének szabad jogait.  Semmilyen
körülmények  között  nem  korlátozhatóak  az  alaptörvényben  vagy  alkotmányban  foglalt
szabadságjogok,  sem  háború,  vagy  egyéb  vész  és  veszélyhelyzet  során.  A  hírszerző
szolgálatok  minden  körülmények  között  átlátható  módon  kell  viselkedjenek,  amit  a
nemzettagok,  a  polgárok  ellenőrizhetnek.  Ellenzünk  bármilyen  titkosítást,  ami  a
közérdeklődés  betekintését  korlátozza,  különösen  azt,  amely  titkosítás  a  kormányzati
cselekvések  jogellenességét  leplezné.  Ellenzünk  bármilyen  kínzó  kényszerítést,  és
mindennemű kegyetlenséget, jogtalan büntetést, fizikai fenyítést.

3.3 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A  magyar  külpolitika  a  béke  elvét  kell,  hogy  kövesse.  Külpolitikánknak  a  honvédelmi
stratégia szempontjait szem előtt tartva kell működnie, ezt a külföldi katonai akciókban való
részvétel  elkerülésével  kell  biztosítania.  Semmilyen  külföldi  katonai  intervencióban  nem
vehet  részt  a  magyar  honvédelem,  beleértve  a  katonai  és  gazdasági  segítségnyújtást.
Elismerjük minden egyén jogát arra, hogy ellenálljon a zsarnokságnak, és megvédje saját
jogait  és  önmagát.  Ellenezzük  az  erőszakot,  különösen  a  terrorizmust  és  az  ártatlanok
irányában  történő  agressziót,  függetlenül  attól,  hogy  ezek  a  terror-tevékenységek
kormányzati szervezéssel, politikai vagy forradalmi csoportok által jönnek létre.

3.4 SZABADKERESKEDELEM ÉS ÁRUK, SZEMÉLYEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAMLÁSA

Mindenféle kereskedelmi korlátozást ellenzünk. A politikai szabadság és a zsarnokság elől
való elmenekülés joga megköveteli, hogy az egyének szabadon léphessenek át határokat,
ezen jogukban túlzó kormányzati beavatkozás őket nem korlátozhatja. A szabad piac és a
gazdasági szabadság elvéből következik, hogy a személyek és a tőke szabadon áramolhasson
– nemzeti határokat is átlépve.

3.5 JOGOK ÉS DISZKRIMINÁCIÓ

A  libertáriusok  vallják,  hogy  minden  egyén  elidegeníthetetlen  jogokkal  született.
Ugyanakkor  elutasítjuk,  hogy  ezen  természetes  jog  bárminemű  kötelezettséggel  járjon
másokra nézve, különösen hogy más jog ezen elidegeníthetetlen jogok helyébe lépjen.



Elutasítjuk  a  korlátozó  és  bigott,  magát  hagyománynak  álcázó,  szabadsággal  ellentétes
jogokat.  A  kormányzat  nem  tagadhat  meg  és  nem  korlátozhat  egyéni  emberi  jogokat
bármilyen  megkülönböztetés  alapján,  legyen  az  nemi  hovatartozás,  vagyoni  helyzet,
etnikum,  vallási  hovatartozás,  nemzeti  hovatartozás,  személyes  szokások,  politikai
hovatartozás,  vagy  szexuális  orientáció.  A  szabad  társulások  tagjai  olyan
szabályrendszereket  alkothatnak,  amelyet  jónak  látnak  –  mindaddig  amíg  mások  egyéni
jogait  nem  sértik  –  és  az  egyének  szabadon  reagálhatnak  ezekre  a  jogokra  bojkottal,
elutasítással és egyéb szabadpiaci megoldással.

3.6 VÁLASZOTT KORMÁNY

Támogatjuk  egy  olyan  választási  rendszer  létrehozását,  ami  a  legjobban  reprezentálja  a
választókat  országgyűlési  és  helyi  önkormányzati  szinten  is.  Mint  szabad  társulások,  a
politikai pártok szabadon hozhatnak meg szabályokat jelölésre, vezetőségre és gyűlésekre.
Mindenféle  állami  párttámogatást  elutasítunk  és  azok  eltörlését  javasoljuk,  ezzel  együtt
elutasítjuk  a  magánjellegű  párttámogatások  tiltását  vagy  korlátozását.  Minden  olyan
törvényt  vagy  jogszabályt  ellenzünk,  ami  jelölteket  és  pártokat  korlátoz  vagy  kizár  a
választásból,  területileg választókörzeteket  átszab,  vagy választókat  korlátoz  abban,  hogy
bármely  lehetséges  jelöltre  szavazatot  adjanak.  Támogatjuk  a  népszavazási
kezdeményezéseket, egyéni kezdeményezésre új választás kiírását, visszahívást és minden
kezdeményezést,  ami  a  társadalom  kontrollját  növeli  a  kormányzat  felett.  Kormányzati
hivatalt  időben  korlátozva  viselhet  bárki,  a  kormányzati  és  alkotmányos  szervezetek
struktúráját, a hivatalviselés szabályait csak népszavazással lehet változtatni. Ezen szabályok
kijátszása, bújtatott hivatal-megtartás (pl. hivatali titulus átnevezéssel, vagy funkció-cserével,
pl. miniszterelnöki hivatal és köztársasági elnöki hivatal váltogatása) súlyos szankciókat von
maga után. Egy hivatalviselési terminus után bármilyen új közhivatali titulus viselése tiltott.

3.7 ÖNKORMÁNYZÁS

Bármikor bármilyen kormányzati forma az egyéni jogokra nézve korlátozólag lép fel, úgy a
nép  és  az  egyén  joga,  hogy  azt  megváltoztassa  és  eltörölje,  és  olyan  új  kormányzatot
állíthasson, amely egyéni jogaikat belátásuk szerint legjobban védelmezi.

KLAUZULA

Minden  itt  nem  tárgyalt  pont,  ami  jogokat,  szabályozást,  rendszert,  direktívákat,
törvényeket, szabályozó testületeket és mozgalmat vagy tevékenységet érint – nem képezi a
libertáriusok egyetértésének és beleegyezésének alapját. A mindenkori államhatalom jogát
nem  képezi  a  közízlés,  osztály-  és  csoportérdekek,  valamint  a  többségi  igények  fölötti
rendelkezés vagy azok bármilyen formában történő manipulációja.

*  Alkotmány-tervezetünk  alapját  az  amerikai  Libertárius  Párt  „PLATFORM”  manifesztója
képezi: https://www.lp.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-LP-Platform-0720.pdf

https://www.lp.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-LP-Platform-0720.pdf


Kelt: Budapest, 2023. 03. 15.

Az  alkotmány-tervezetet,  mint  a  pártunk  Alapszabályának  informális  kiegészítését  a  közgyűlés
egyhangú határozattal a keltezés szerinti helyen és napon elfogadta, valamint felkérte az ügyvezetőt
a kihirdetésére.

                                                                                

Gábori L. Balázs, alapító-ügyvezető

                                                                                                                                                                

Dobróczki Péter, elnökségi tag Kmetykó Árpád, elnökségi tag

”  A dolgokat úgy lehet megoldani, ha politikailag hasznossá
teszed a rossz embereknek, hogy jó dolgokat tegyenek. „

–  Milton Friedman


