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A valódi és fenntartható rezsicsökkentés érdekében
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a

(2013	 )

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom Magyarország Alaptörvénye 1 . cikk (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők
szerint módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény XXII . cikke helyébe a következő rendelkezés lép :

XXII. cikk

(1) Magyarország törekszik arra, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenk i
számára biztosítsa.
(2) Törvény rendelkezhet úgy, hogy az egyes közszolgáltatások lakhatással összefüggő
igénybevételéért járó ellenérték megfizetéséhez az igénybevevő a jövedelmi és vagyon i
helyzetével összhangban álló vagy az emberhez méltó alapvet ő szükségletek szerint i
igénybevétel mértékéhez igazodó kedvezményre jogosult ."

2. cikk

(1) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba .

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyű lés az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el .



INDOKOLÁ S

„A valódi és fenntartható rezsicsökkentés érdekében
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása” cím ű javaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Fidesz-KDNP pártszövetség lemondott arról, hogy tisztességes úton országgy űlés i
választásokat nyeljen 2014-ben.

Ha nem így lenne, akkor meg sem fordulhatna a kormánypárti fej ekben, hogy minden orbáni
akaratot az ország alaptörvényében rögzítsenek . Egy olyan, a társadalom támogatását
nélkülöző alaptörvényben, amely mára a „gránitszilárdságát ” az alkotók számára i s
elveszítette, hiszen az alkotmányos szabályozási szint követelményét el nem ér ő
rendelkezésekkel tűzdelik tele .

Ha viszont a Fidesz-KDNP nem készül tisztességes választásokra, és ehhez a
választópolgárok becsületes eszközökkel való megnyerésére, akkor nem marad más hátra ,
mint adott esetben érzékeltetni : már-már nevetségessé válik a hatalom megtartására val ó
erő lködés, valamint az erő lködés eredményének az Alaptörvényben való rögzítése .

Ugyanakkor, ha csak a magyar lakosság érdekeire vagyunk tekintettel, ki kell fejeznünk a
szolidaritásunkat a küszködőkkel, a becsapottakkal és mindazokkal, akik a kormányzati
ámítás mögött még némi jó szándékot igyekeznek felfedezni .

A jelen javaslat valódi és hosszútávon fenntartható rezsicsökkentés megvalósítására alkalma s
szabályt foglal az Alaptörvénybe . Lényegében azt biztosítja, hogy törvény a rezs i
csökkentését korszerű módon, az energiafelhasználás optimalizálásával érje el . Sok, a Fidesz
prominense által „panelprolinak nevezett honfitársunk mellett sokan mások is tisztában
vannak azzal, hogy a szigetelés és a fűtéskorszerűsítés nem csupán a rezsicsökkenésre, hanem
az életminőség egyéb szempontból való növekedésére is vezetne .

A javaslat olyan törvényi szabályok megalkotását teszi lehetővé, amely biztosítja, hogy a
rezsiköltségek csökkenése ne az úszómedencét fűtő vagy hűtő felhasználóknak, hanem a
rászorulóknak jelentsen valódi megoldást .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az I . cikkhez

A második Orbán-kormány időszakában jelentősen romlott a lakosság életszínvonala, é s
romlott az alapvető szükségleteket kielégítő közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehet ősége .
Egy átlagos család évente 100 ezer forinttal többet fizet be az államkasszába az elmúlt éve k
során kivetett extra adók, adóemelések — pl . tranzakciós illeték, 27%-os áfa - miatt, miközben
legfeljebb évi 20-30 ezer forintot takarít meg a közműszolgáltatások árának csökkentésén . Az
Orbán-kormány három év alatt mintegy 3000 milliárd forint értékű megszorítást vezetett be .
Mindez négy év alatt 300 ezer forint pluszterhet jelent minden magyar embernek . Ráadásul az
Orbán-kormány alkalmatlansága miatt ma nincs gazdasági növekedés, a versenyképessé g
javulása helyett csőd- és felszámoláshullám söpör végig a vállalkozói szektorban, t őkekivonás
jellemzi a hazai gazdaságot, befagyott a hitelezés, egyre több munkahely sz űnik meg, egyre
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rosszabb az életszínvonal, a súlyosbodó kilátástalanság már minden ötödik magyart külföldre

vándorlásra ösztönöz.

Szükséges ezért olyan intézkedéseket hozni, amelyek a kormány által el ő idézett
válsághelyzetben is képesek érzékelhet ően mérsékelni a lakosság terheit . Elfogadhatatlan
ugyanis, hogy a kormányváltáshoz képest mára háromszor annyian, több mint 140 ezre n
vannak azok, akiknél kikapcsolták az áram-, gáz- vagy távhőellátást . Elfogadhatatlan, hogy
többszázezer családnak megoldhatatlan probléma a csekkek befizetése, hogy nem tudtá k

megfelelően fűteni az otthonaikat . Elfogadhatatlan, hogy az elmúlt három é v
gazdaságpolitikájának következtében az alacsonyabb jövedelemmel rendelkez ő aktív
dolgozók vagy nyugdíjasok, valamint a munkanélkülivé vált több millió ember számára a
megélhetés biztosítása ma már a legnagyobb kihívásnak számít, hiszen a lakossági kiadáso k

döntő többsége az alapvető szükségletek kielégítését szolgálja .

Éppen ezért igazságos költségcsökkentésre van szükség, amely ott ad többet, ahol nagyobb a
szükség, továbbá amely nem a luxuskiadásokat támogatja .

A 2. cikkhez

Hatályba Léptető rendelkezést tartalmaz, valamint az Országgy űlésnek az Alaptörvény
módosítására vonatkozó hatáskörére és a módosítás elfogadásához szükséges szavazatarányr a
utal .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány

(Alaptörvény módosítására irányuló iavaslat )

Kövér László úr,

az Országgy ű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény S) cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint mellékelten benyújtjuk „A valódi
és fenntartható rezsicsökkentés érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodi k
módosítása” című javaslatot .

Budapest, 2013. szeptember 27 .

sterházy Attila
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