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MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK HETEDIK MÓDOSÍTÁSA

(az elfogadás dátuma)

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következ ők szerint módosítja :

§

Az Alaptörvény 8 . cikke helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„8. cikk

(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgy űlés országos

népszavazást rendel el . A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgá r

kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el . Az érvényes és

eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyű lésre kötelező .

(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet .

(3) Nem lehet országos népszavazást tartani a (4) bekezdésben meghatározott kivételle l

a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésrő l ;

b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemr ő l ,

illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény

tartalmáról ;

c) az országgyűlési képviselők,-a helyi önkormányzati képvisel ők és polgármesterek, valamint a z

európai parlamenti képvisel ők választásáról szóló törvények tartalmáról ;

d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségrő l ;

e) az Országgyű lés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről ;

J) az Országgyű lés feloszlásáról ;

g) képviselő-testület feloszlatásáról ;

h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetésér ől, valamint

megelőző védelmi helyzet kihirdetésérő l és meghosszabbításáról ;

i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésrő l ;

j) közkegyelem gyakorlásáról .

(4) A teljes hazai össztermék öt százalékát meghaladó költségigényű, részben vagy egészben

központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházásról országos népszavazást kel l

elrendelni .

(5) Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényese n

szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott .”
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2. §

Az Alaptörvény jelen módosítása a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról szóló javaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

Az Alaptörvény csorbította a népszuverenitást azzal, hogy a közvetlen állampolgári részvétel

alkotmányos eszközrendszerét durván visszametszette . A népszuverenitás megmaradt hajtásai t
pedig a Nemzeti Választási Bizottság nyesi a kormánytöbbség szája íze szerint, gondosa n
ügyelve arra, hogy a közügyek vitelében való közvetlen részvétel csak akkor valósulhasson meg ,
ha azt a kormányzat akarja. 27 évvel a rendszerváltás után az állampolgárok egyetlen lehet ősége
a közvetlen részvételre a nemzeti konzultációnak csúfolt kormányzati propagandakampán y

maradt .
A Javaslat — az LMP következetesen képviselt álláspontjával összhangban, ugyanakkor a

népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos, a választói bizalom megrendülésével fenyeget ő
választási bizottsági gyakorlatra is reagálva — meger ősíti a közvetlen demokrácia szerepét :

bevezeti az ún . kötelező népszavazási tárgykör jogintézményét, és az Alaptörvényben nyitja me g

a népszavazás lehetőségét legalább a hazánk sorsát emberöltőkre meghatározó

gigaberuházásokkal kapcsolatban .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1. §-hoz

A javaslat a teljes hazai össztermék öt százalékát meghaladó költségigény ű , részben vag y

egészben központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházásokról kötelez ően írja elő az

országos népszavazás elrendelését . Mivel az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseinek 19 .

pontja az Alaptörvény rendelkezéseinek folyamatban lev ő ügyekben is történő alkalmazását írj a

elő , ez nemcsak a jövőre nézve ír elő kötelezően elrendelendő népszavazást, hanem a z

előkészítés bármely szakaszában tartó, folyamatban lévő ügyben is, így a Paksi Atomerőmű új
blokkjainak létesítése sem történhet meg népszavazás kiírása nélkül .

A 2. §-hoz

Hatálybaléptet ő rendelkezés .
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