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2006. évi . . . . törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XXX törvény módosításáról

1 .§

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény (továbbiakban :
Alkotmány) 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon .
(2) Az állam tulajdonának, valamint gazdasági tevékenységének körét törvény
határozza meg .
(3) Az állam kizárólagos tulajdonába tartozó nemzeti vagyon körét, valamint ezek
kezelésének és hasznosításának módját, továbbá az állam kizárólagos gazdasági
tevékenységének körét meghatározó törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges ."

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

2.§

Az Alkotmány

„(1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges .
(2) Ugyanilyen szavazataránnyal elfogadott törvényben korlátozhatók az
önkormányzatok alapjogai, továbbá ugyanilyen szavazataránnyal elfogadott
törvényben kell meghatározni a kizárólagos önkormányzati tulajdonba tartozó
forgalomképtelen törzsvagyon körét, valamint azok kezelésének és hasznosításának
módját."

3.§



INDOKOLÁS

Magyarország polgárainak alapvető érdeke, hogy a közös akarat mentén formálódó döntések
mindig a közjó érdekét szolgálják. A legfontosabb nemzeti kérdésekben közös megegyezésre
kell törekedni. A Nemzeti Vagyon megőrzése nemzeti érdek, ezért ehhez méltó felelősséggel
kell kezelni. A Nemzeti Vagyonról szóló törvény közös elfogadása elengedhetetlen feltétele a
legalapvetőbb nemzeti érdekek biztosításának .

A rendszerváltoztatás idején közmegegyezés jött létre, hogy szabad, demokratikus országot
kell építeni, egyben át kell térni a piacgazdaságra, melynek alapja a magántulajdon . Mára
azonban a gazdasági szerkezetváltás Magyarországon lezárult . Ma már csak olyan
vagyonelemek vannak köztulajdonban, amelyek az Európai Unió számos államában is a
nemzeti vagyon részei . Nemzeti érdek ezért már nem fűződik a privatizáció folytatásához .

Míg a nyugat-európai államokban a magántulajdon - állami tulajdon aránya durván 70-30%
(Franciaországban 40 százalékos az állami tulajdon aránya), addig Magyarországon
mindössze 10% az állam tulajdoni részesedése a nemzetgazdaságban .

Számos európai ország felismerte, hogy a stratégiai jelentőségű vállatokat köztulajdonban kell
tartani, így Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban a
közszolgáltató cégek döntő hányada ma közvagyonnak minősül .

A magyar gazdaság európai összehasonlításban tehát már ma is túlprivatizált, nincs szükség
további magónosítására . Nincs szükség sem az állami és önkormányzati tulajdonban lévő
kórházak, sem az állami tulajdonban lévő erdők, autópályák és a kezelésükre létrehozott
gazdasági társaságok, sem a Budapest Airport Rt., a Magyar Államvasutak Rt ., a Magyar
Posta Rt., a Magyar Villamosművek Rt., a Paksi Atomerőmű Rt ., a Volán részvénytársaságok
privatizációjára, mert ezek a Nemzeti Vagyon részei .

Az ország és az emberek mindennapi biztonsága érdekében a továbbiakban a Nemzeti Vagyon
védelmére, biztonságos kezelésére kell törekedni, s ennek garanciáit kell megteremteni egy
Nemzeti Vagyonról szóló törvényben .

Az államnak joga van arra, hogy meghatározza, mit tart nemzetgazdasági szempontból olyan
jelentőségű vagyonnak, illetve gazdasági tevékenységnek, amelynek gyakorlására nemcsak
általános, tehát a szabályozórendszeren keresztüli közvetett befolyást kíván gyakorolni, hanem
tényleges közvetlen tulajdonosit . Az államnak ez a döntése elsősorban a tartósan állami
tulajdonban maradó vagyonelemek, és gazdasági tevékenységek olyan körére terjed ki, melyek
gazdasági-stratégiai jelentőségét azok minőségi vonatkozásai, továbbá a közszolgáltatások
feltétlen és zavartalan biztosításának állami kötelezettsége adják meg .

Van ugyanakkor több olyan gazdasági szféra, melynek gyakorlására - a nemzetgazdaság
szolgálatában - kizárólag az állam lehet jogosult. Ezekben az esetekben az államnak nem
elsősorban valamely dolog állami tulajdonban állásához fűződik érdeke, hanem ahhoz, hogy
bizonyos tevékenységeket csak állami szerv végezhessen . Ilyenkor a tulajdonjogi szabály azt



biztosítja, hogy a megjelölt tevékenység ellátásához szükséges dolgok állami tulajdonban
legyenek.

A Nemzeti Vagyon körének és kezelési módjának meghatározása ugyanakkor nem függhet a
politikai pártok érdekeitől, vitáitól, ezért fontos, hogy a parlamenti pártok a Nemzeti
Vagyonról szóló kétharmados törvényben garantálják a közjó érdekeit szolgáló vagyontárgyak
Nemzeti Vagyonként történő megőrzését. Ennek érdekében az Alkotmány módosítása azt
kívánja garantálni, hogy a kizárólagos állami, illetve forgalomképtelen önkormányzati
tulajdonba tartozó vagyonelemeket meghatározó, illetve az e vagyoni kör kezeléséről szóló
törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára
legyen szükség . Emellett a nem kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, illetve
gazdálkodás körét továbbra is elegendő a jelenlévő képviselők felének szavazatával elfogadott
törvényben szabályozni .

Az alkotmánymódosítás tehát annak kívánja megteremteni a lehetőségét, hogy az állami
vagyonból a nemzeti konszenzust jelképező parlamenti többséggel kerüljenek meghatározásra
azok a vagyonelemek, amelyek kizárólagos köztulajdonban tartásához alapvető
nemzetgazdasági, illetve az emberek biztonságát szolgáló érdek fűződik .

Budapest, 2006 . február 3 .

Dr . Áder János

Pokorni Zoltán

Rogán Antal

Dr. Papcsók Ferenc

Dr. Répássy Róbert
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Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben
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Dr. Áder János

Pokorni Zoltán

Rogán Antal

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85. §-a alapján „a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi AX. törvény módosításáról" a mellékelt
törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

Dr . Papcsók Ferenc

Dr. Répássy Róbert
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