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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Tímea
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.)
OGY határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: T/13647 Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: l.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. cikk
Módosítás jellege: módosítás

1. cikk

Az Alaptörvény L) cikk ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes
elhatározás alapján létrejött életközösséget valamint a családot, mint a nemzet
fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság. illetve a szülő-gyermek
viszony. Az anya nő, az apa férfi.
a) Orbán Viktor férfi.
b) Mészáros Lőrinc férfi."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. cikk
Módosítás jellege: módosítás

8. cikk

Az Alaptörvény 39. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,.(3) Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. Orbán Viktor strómanjai és házi
oligarchái vagyona a Szent Korona oltalma alá helyeztetik."



Indokolás

Az Alaptörvény Magyarország jogrendjének az alapja, és mint ilyen, állítólag gránitszilárdságú.
legalábbis ezt állították korábban az elfogadói. Az elmúlt évek azonban bebizonyították, hogy
a szilárdsága inkább a viaszéra emlékeztet, hiszen eddigi rövid földi élete során már
kilencedszer kívánják módosítani. Azt gondolhatnánk, hogy az Alaptörvény viaszjellegét
mostanra a Kormány is felismerte, és ezért vetette cl végérvényesen e geológiai hasonlatot,
hiszen a legújabb módosítási javaslat általános indokolásából kitűnően ma már nem gránitnak,
hanem élő keretnek tekinti a korábban mozdíthatatlanul súlyosnak, és minimálisan is
örökérvényűnek tartott Alaptörvényt. Tévedünk azonban, ha úgy gondoljuk, hogy a
viaszjellegét a Kormány pusztán felismerte, hiszen nem felismerésről van szó, hanem arról,
hogy a Kormány maga tette a saját Alaptörvényét a hatalmi érdekei szerint általa bármikor
alakítható, formázható. gyúrható olcsó viaszdarabbá. amelynek nincs köze semmilyen
szövetséghez "a múlt ajelen és a jövő magyarjai között". Az Alaptörvény már az elfogadásakor
is nélkülözte az egyetértést. és a nemzet meggyőző erejű támogatását, azóta pedig egyértelművé
vált, hogy a Kormány csupán arra használja. hogy az alkotmányellenes elképzelései alapjait
előzetesen az Alaptörvénybe foglalja, és ezzel kikerülje még a hivatására jórészt alkalmatlanná
tett Alkotmánybíróság vizsgálatát is, illetve arra, hogy a hatalmát biztosítsa, bebetonozza, és
megakadályozza. hogy a megbízatása megszűnése esetén vizsgálni lehessen a működése alatt
elkövetett súlyos jogsértéseit, pl. a közpénzek felelőtlen elherdálását és/vagy magánvagyonná
alakítását.

Régóta nincs olyan illúziónk, hogy a Kormány bármily csekély mértékben is képviselni vagy
érvényesíteni kívánná az általa oly gyakran hivatkozott nemzeti érdekeket. az azonban, hogy
az általa kihirdetett veszélyhelyzet, a tomboló humánjárvány időszakában az egyre mélyülő
egészségügyi, társadalmi és gazdasági válság kezelése helyett a közpénzek fogalmának
szűkítésével. az általa idézőjelbe tett modern gondolkodás állítólagos problémáival. a senki által
nem támadott házasság intézményének ,,megerősítéséver', valójában a jogegyenlőség
maradékai felszámolásával, az azonos nemű párok teljes diszkriminációjával, a nemzetünk
ezeréves történelmének legsötétebb időszakait idéző könyvdarálók homofób gondolatainak
Alaptörvénybe iktatásával foglalkozzon. még az Orbán Viktor Kormányától is meglepő
mélységekbe süllyedését jelzi.

A módosító javaslatunk valóban ironikus, amellyel a tekintélyét teljes mértékben elvesztett
Alaptörvény valós arcát kívánjuk megmutatni, egyben tükröt tartani a Kormány elé, amely az
igazi alkotmányos értékek helyett ordas eszméket és a saját szabad rablását kívánja
Alaptörvénybe foglalni. megcsúfolva azon hagyományainkat és elveinket, amelyekre valóban
büszkék lehetünk.
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