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a stratégiai közműszolgáltatók és a rezsicsökkentés eredményének hosszú távú hatékon y
védelme érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáró l

(2013	 )

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következ ők szerint
módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény 38 . cikke a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki és az azt követő bekezdések
számozása értelemszerűen módosul :

„(3) A stratégiai földgáz- és villamosenergia-ellátás biztosítására szolgáló nemzeti
vagyonelemek elidegenítéséhez, azokon vagyonkezel ői jog létesítéséhez, megterheléséhez, —
ide nem értve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekb ől külön jogszabályban
feljogosított szervek javára alapított használati joggal, vezetékjoggal, vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalommal, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjogga l
történő megterhelését - biztosítékul adásához, valamint azokon osztott tulajdon létesítéséhe z
az országgyű lési képviselők négyötödének szavazatával elfogadott országgy űlési határozat
szükséges .”

2. cikk

Az Alaptörvény e módosítása 2014 . január 1 . napján lép hatályba



Indokolás

Általános indokolás

Szélesebb történelmi kitekintésben egyértelm űen látható, hogy mind a köztulajdonba-vételnél ,
mind a privatizációnál a társadalmat megkárosították . A nemzetgazdaság az elmúlt 25 évben
felbecsülhetetlen károkat szenvedett el a privatizáció fedőnevű rabló hadjárat miatt . Az ún.
rendszerváltás óta hatalmon lévő kormányok kiárusították és kiszolgáltatottá tették a z
országot egyebek mellett a gáz- és villamosenergia-ellátás tekintetében . Nem csak egyszerű -
korrupció gyanúját felvető – hiba, hanem történelmi bűn volt ezeket a stratégiai jelentőségű és
nemzetbiztonsági szempontból kiemelked ő súlyú ágazatokat külföldi tulajdonba adni . Az
alattomos liberális érvek szerint az állam rossz gazda, ezért volt szükség a magántulajdonba
adásra. Ennek az önfeladásnak és önsorsrontásnak az lett a vége, hogy magyar családok nag y
többsége balkáni jövedelmekből nyugat-európai szintű díjakat fizetett .

Az újbóli állami tulajdonba vételi szándékot jó iránynak tartjuk, de csak a reális piaci értéken
megkötött ügyleteket tudjuk támogatni . Ugyanakkor hosszútávon kizárólag kellő előrelátással
tudjuk megvédeni az állami tulajdonban lévő javakat és a rezsicsökkentés kedvező lakossági
hatásait. Soha többé nem fordulhat elő , hogy bármelyik kormány felelőtlensége vagy
mohósága miatt a már állami tulajdonban lév ő és a jövőben állami tulajdonba kerülő
vagyonelemek kormányközeli belföldi oligarchák vagy külföldiek kezébe kerüljenek . Emiatt
a kiemelt alaptörvényi védelem alá helyezés nem megkerülhet ő , amelynek mértékét az összes
megválasztott országgyűlési képviselő négyötödében határoztuk meg .

Részletes indokolás

Az 1 . cikkhez

Az általános indoklásban lefektetett jogpolitikai célok elérése érdekében, a hathatós védelem
megteremtése céljából Magyarország Alaptörvényének fenti módosítása szükséges .

A 2. cikkhez

A védelem minél hamarabbi megteremtése érdekében jelen módosítást a lehet ő leghamarabb
hatályba szükséges léptetni .



dr. Apáti István
országgyű lési képvisel ő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye S) Cikk (1) bekezdése alapján — benyújtom a
stratégiai közműszolgáltatók és a rezsicsökkentés eredményének hosszú távú, hatékon y
védelme érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szól ó
javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2013 . október 30 .

r.
szág ülési képvisel ő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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