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országgyű lési képviselő

Módosító iavasla t

Kövér László Úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Ur!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításáról szóló T/9929
számú javaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A javaslat 3 . cikke a következők szerint módosul :

„Az Alaptörvény „ALAPVETÉS” része a következő U) cikkel egészül ki :

„U) cikk

(1) Az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jo g
uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra
összeegyeztethetetlenek . A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a
kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezete k
bűnöző szervezetek voltak, amelyelevezető i el nem évülő felelősséggel tartoznak
a) az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet
elárulásáért ;
b) a második világháborút követő esztendők többpártrendszerre épül ő demokratikus
kísérletének szovjet katonai segítséggel történő felszámolásáért ;
c) a kizárólagos hatalomgyakorlásra és törvénytelenségre épül ő jogrend kiépítéséér

td)a tulajdon szabadságán alapuló gazdaság felszámolásáért és az ország eladósításáért ;
e) Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájának és emberi er őforrásainak
idegen érdekek alá rendeléséért ;
f) az európai civilizációs hagyomány értékeinek módszeres pusztításáért ;
g) az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvet ő emberi jogaiktól való megfosztásáért vagy
azok súlyos korlátozásáért, különösen emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak való
kiszolgáltatásáért, törvénytelen bebörtönzéséért, kényszermunkatáborba hurcolásáér t
megkínzásáért, embertelen bánásmódban részesítéséért ; a polgárok vagyonuktól történő
önkényes megfosztásáért, a tulajdonhoz fűződő jogaik korlátozásáért ; a polgárok
szabadságjogainak teljes elvételéért, a politikai vélemény- és akaratnyilvánítás állami



kényszer alá vonásáért; az emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai
meggyőződésükre tekintettel történ ő hátrányos megkülönböztetéséért, a tudáson, szorgalmo n
és tehetségen alapuló el őremenetelének és érvényesülésének akadályozásáért ; az emberek
magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkosrendőrség
létrehozásáért és működtetéséért ;
h) az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc szovjet megszállókkal
együttműködésben történt vérbefojtásáért, az azt követő rémuralomért és megtorlásáért ,
kétszázezer magyar ember hazájából való kényszerű elmeneküléséért ;
i) mindazokért a köztörvényes bűncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követte k
el, és amelyeket az igazságszolgáltatás politikai indítékból nem üldözött .
A demokratikus átmenet során a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjakéntjogi elismerést
nyert politikai szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként is osztozna k
elődjeik felelősségében .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a kommunista diktatúra működésének
valósághű feltárását és a társadalom igazságérzetét a (3)–(10)(11) bekezdésbe n
meghatározottak
szerint kell biztosítani .
(3) A kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami meg őrzése érdekében Nemzet i
Emlékezet Bizottsága működik . A Nemzeti Emlékezet Bizottsága feltárja a kommunista
diktatúra hatalmi működését, a kommunista hatalmat birtokló személyek és szervezetek
szerepét, és tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint tovább i
dokumentumokban közzéteszi .
(4) A kommunista diktatúra hatalom birtokosai a diktatúra működésével összefügg ő
szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat - a szándékosan tett, lényegét
tekintve valótlan állítások kivételével - tűrni kötelesek, az e szerepükkel és cselekményeikke l
összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók .
(5) A kommunista diktatúra törvényben meghatározott vezetői részére az állam által
jogszabály alapján biztosított nyugdíj vagy más juttatás törvényben meghatározott mértékben
csökkenthető ; az ebbő l származó bevételt törvényben meghatározottak szerint a kommunist a
diktatúra által okozott sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására kel l
fordítani .
(6)Nem tekinthető elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevében ,
érdekében vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában Magyarország ellen vagy
személyek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeknek a büntethetősége, amelyeket az
elkövetéskor hatályos büntető törvény figyelmen kívül hagyásával politikai okból nem
üldöztek .
(7) A (6) bekezdés szerinti bűncselekmény büntethetősége az elkövetés időpontjában hatályo s
büntető törvény szerinti, az Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított id ő tartam
elteltével évül el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában hatályos
büntető törvény szerint az elévülés 1990 . május 1-jéig bekövetkezett volna .
(8)A (6) bekezdés szerinti bűncselekmény büntethetősége az elkövetés időpontja és 1990 .
május 1-je közötti, azAlaptörvény hatálybalépésének napjától számított id őtartam elteltéve l
évül el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésének id őpontjában hatályos büntető törvény
szerint az elévülés 1990 . május 2-a és 2011 december 31-e között történt volna meg, és az
elkövetőt a bűncselekmény miatt nem üldözték .
(9) Az 1990 . május 2-át megelőzően az életüktő l vagy szabadságuktól politikai okbó l
jogtalanul megfosztottak és az állam által a tulajdonukban igazságtalanul okozott káro k
folytán károsodottak számára pénzbeli vagy más vagyoni juttatást biztosító új kárpótlás i
jogcím jogszabályban nem állapítható meg.



(10) A kommunista állampártnak, az annak közreműködésével létrehozott, illetve a közvetlen
befolyása alatt álló társadalmi és ifjúsági szervezeteknek, valamint a szakszervezeteknek a
kommunista diktatúrában keletkezett iratai az állam tulajdonát képezik, azokat a közfeladato t
ellátó szervek irattári anyagához tartozó iratokkal azonos módon, közlevéltárban kel l
elhelyezni .
(11) A kommunista állampárt jogutód nélkül megszűnt ifjúsági szervezete,aKommunista
Ifjúsági Szövetség kezelésébenvolt,törvénytelenül felhalmozott és államotillető vagyonáta
magát jogutódként feltüntet ő , szellemi jogutódnakminősülő Demokratikus Ifjúsági Szövetsé g
jogellenesen szerezte meg, ezért elszámolással, kártérítési felel ősséggel tartozik, feloszlatand ó
tagszervezeteire kiterjedően és vagyona, illetve tagszervezeteinek vagyona kártalanítás nélküli
köztulajdonba veendő , errő l sarkalatos törvény rendelkezik .

A Javaslatban jelentős kiegészítésre szorul a kommunista állampárt jogutód nélkül megszűnt
ifjúsági szervezete, a Kommunista Ifjúsági Szövetség kezelésében volt, törvénytelenü l
felhalmozott és államot illető vagyonával kapcsolatban, mivel a magát jogutódként feltüntető,
szellemi jogutódnak minősülő Demokratikus Ifjúsági Szövetség azt jogellenesen szerezt e
meg, ezért elszámolással, kártérítési felelősséggel tartozik, feloszlatandó és vagyonának
köztulajdonba vétele szükséges, erről sarkalatos törvény kell rendelkezzen .

A KISZ törvénytelenül felhalmozott és államot illető vagyonát a DEMISZ nem jogszerűen
szerezte meg, emiatt azzal elszámolni köteles, kártérítési felel ősséggel tartozik és az
elkövetett cselekmények miatt feloszlatandó az alábbiak szerint :

A KISZ 1989.04.22-i Kongresszusa kimondja az 1957 .11 .01-én alakult szervezet
megszűnését. Az 1989. évi II. törvény alapján a megszűnés kimondása a szervezet
azonnali hatályú megszűnését eredményezte .

2) A Fővárosi Bíróság az 1989. április 12-én benyújtott kérelem alapján az 1989 .04.2 1
én kelt végzéssel nyilvántartásba venni rendelte a KISZ-t, azonban a KISZ másnapr a
megszűnt, ezért a bíróság nem vezette be a bírósági nyilvántartásba a KISZ-t .

3) A nem alakszer ű nyilvántartásba vételi kérelmet csak 1989.05 .16-i keltezés mellett
1989.05.24-i benyújtással elő terjesztő DEMISZ kapcsán a bárki számára szabadon
elérhető közhiteles nyilvántartásba az került képtelen módon bevezetésre, hogy a -
bejegyzésre egyébként alkalmatlan - kérelmet az okiraton lévő keltezésénél i s
korábbi, így már május 16-a előtti időben nyújtották be 1989 .04.12-én. Az eredeti
iratok alapján könnyen felismerhető jogi és ténybeli képtelenségek elleplezésér e
pótborítókat állítottak el ő a bíróságon, amely utóbb elkészített aktaborítókra már a
korábbi időpontú valótlan érkezési dátum lett felvezetve. A szögesen ütköző
tényadatok felismerhetőségét az aktába – 2012-ben újra bekerült – iratok id őszakos
hiánya is nehezítette . 23 év után derült csak ki az, hogy a bíróság az 1989 . évi II . tv .
alapján ténylegesen nem vette nyilvántartásba a KISZ-t, mivel a KISZ nyilvántartásb a
vételéről rendelkező fellebbezhető 1989.04.21-i keltű végzés meghozatalának
másnapján, a KISZ megszűnt .



A megszűnés kimondása elő tt a KISZ nem rendelkezett a vagyonáról (1989-es értéke n
3,1 milliárd Ft, 77 db ingatlan, benne a csillebérci úttör ő tábor, mint Budapest
legértékesebb ingatlana), ezért a vagyon - a hitelezők kielégítését követően
államot illette volna az 1989. évi II . törvény értelmében .

) A kormányt is adó MSZMP ifjúsági szervezeteként 1989.04.22-ig létezett KISZ
megszűnése ellenére, a KISZ nevében fellép ő álképviselő(k) 1989.06 .27-én kelt
ajándékozási szerz ődéssel ;,átruházta" a MUSZ részére a legértékesebb budapesti
ingatlanegyüttest, a Csillebérci Úttör őtábort. Ez utóbbi szerződésekről 2004-ben
elsőfokú, utóbb pedig de már csak az egyik, a nagyobbik területű
ingatlanszerződésről jogerős ítélet mondja ki a szerződés jogszabályba ütközé s
miatti érvénytelenségét . A szintén jogellenesen átruházott kisebb területi hányad
vonatkozásában nem mell őzhető a Ptk. 239/A pont §-a szerinti eljárásban a szerződés
érvénytelenségének kimondása .

6) A KISZ MSZMP ifjúsági szervezeteként történt fenti hivatkozásnak a jelentősége
kiemelt és abban van, hogy a Legfelsőbb Bíróság a létező MSZMP név alatt azonos
időben Veszprém megyében megkötött ingatlanokra vonatkozó szerz ődésekről azért
mondta ki az érvénytelenséget (Pfv .X.23 .391/1995/4 ., /1996.03.22 ./), mert az 1987 .
évi I . tv . 1989.06 .22-én kihirdetett, 1989 .07 .01-jén hatályba lépett módosítá s
elfogadásakor egyedüli, nagy parlamenti többséggel rendelkező politikai párt az
MSZMP volt, így az 1989. júniusi időpontban a Magyar Allam tulajdonában álló
ingatlanok bejegyzett kezelőjeként tudomása volt arról, hogy az állami tulajdonú
ingatlan tulajdonjogának kezelő általi átruházására tett nyilatkozat az Országgyű lé s
által elfogadott és már kihirdetett 1989. évi XIX. tv. tulajdonjog átruházását megtilt ó
kötelező érvényű rendelkezésével ellentétes . A csillebérci ingatlanok esetében többlet
tényállás a már kihirdetett kezelő részére az állami ingatlan tulajdonjoga átruházás a
tilalmának kijátszására az, hogy a KISZ esetében - a fenti MSZMP-s esettő l eltérően
egy már megszűnt szervezet nevében eljárt álképviselő útján megkötöttnek állított, de
az álképviselet miatt ab ovo létre nem jött semmis szerződésrő l volt és van szó. A ké t
eset időbeli egybeesése és a nyilvánvaló analógián túli azon tény, hogy a KISZ a
szerződéskötés idejében már hónapok óta nem is létezett, ipso iure vonja maga után a
Ptk. 200. § (2) bek . és 234. § (1) bek . szerinti jogkövetkezményeket. Tehát a fantom
KISZ nevében a már kihirdetett Földtörvény módosításának négy nappal a hatályb a
lépése előtt megkötött szerződésekre, illetve a törvény hatályba lépése el őtti napon
foganatosított ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nyilvánvalóan a törvényi tilalom
kijátszását célozta és eredményezte, az államnak milliárdos vagyoni és fel nem
mérhető nem vagyoni kárt okozva a 9121/7 . és a 9121/15 . hrsz-ú 54, 5 hektár
alapterületű ingatlanok törvénysért ő átjátszásával .

7) Tény, hogy a KISZ 1989.04.22-én megszűnt, a DEMISZ pedig jogi személlyé csak
1989.06.23-án vált az 1989 .05.24-én benyújtott kérelemre megtörtént törvénysért ő
bírósági bejegyzés miatt, de jól látható, hogy a KISZ megsz űnésének és a DEMISZ
„jogi személlyé válása” között a jogfolytonosság megszakadt, amely puszta tén y
szintén kizárja a már hivatkozott jogi tényeken túl a két szervezet közötti jogutódlást .

) 2011 óta OBH néven működő - korábban OITH nevű 1999-ben létrehozott bírói
szervezet által a Legfels őbb Bíróság után a társadalmi szervezetekről vezetett
nyilvántartásból 2012-ben kiadott adatokkal az került bizonyításra, hogy a közokiratok
alapjául a DEMISZ létesítő szerveinek állított 44 db nevesített szervezetből egy sem
rendelkezett jogalanyisággal a DEMISZ nevében bírósághoz 1989 .05 .24-én benyújtott
kérelem időpontjában, de még a valótlanul jogutódlásra hivatkozva a DEMISZ



bejegyzését 1989 .06.23-án elrendelő bírósági végzés meghozatalkor is, mindössze
csak két szervezet vált jogi személlyé, a bíróság általi nyilvántartásba vétel alapján . A
2012-es OBH-s okirat azt is bizonyítja, hogy a DEMISZ 44 db állítólagos létesít ő
szervei közül 18 db a mai napig sem lett jogi személy, mivel a bírósági
nyilvántartásba vételük nem történt meg .

9) A független hatalmi ágak törvénysért ő és egymás törvénysértéseire figyelemmel
folytatott jogellenes működésére további megcáfolhatatlan bizonyíték az, hogy a
DEMISZ-t állítólag létesített, OBH igazolások értelmében fantom társadalmi
szervezetek, joghatás kiváltására alkalmas vagyonelszámolást tudtak benyújtani, így
azt törvényesen nyújthatták és nyújtották be az Állami Számvev őszékhez, rajta
keresztül pedig az Országgyű léshez, az 1993 . évi IV. törvény szövege szerint. Az
1993-as törvényben ugyanis az OBH által 2012-ben igazoltan jogi személlyé soh a
nem vált szervezetek nevében jogellenesen benyújtott vagyonelszámolások kerültek
az Állami Számvevőszék jelentése alapján az Országgyűlés elé megtárgyalásra, maj d
annak eredményeként megdöbbentő módon az Országgyűlés által elfogadásra. Tehát a
másik fiiggetlen hatalmi ághoz tartozó Országgy űlés az ipso iure állami vagyonok
terhére, a pártállamhoz és annak működtetői későbbi érdekeltségei törvénysértő
vagyonhoz jutását legalizálta irat- és tényellenes valótlan tartalmú törvénnyel .
Ráadásul a vagyonelszámolást jóváhagyó fenti törvényt olyan rendkívüli ülés
keretében fogadták el, amelyhez szükséges képviselői aláírások száma nem érte el a
hatályos jogszabályokban rögzített számot, több képviselő kétszer is aláírt, 7 4
érvényes aláírás volt a 77 helyett .

Mindebből megállapítható, hogy a DEMISZ egyesülési jogi szempontból nem jogutódja a
KISZ-nek, tehát a DEMISZ vagyonelszámolása nem tekinthető érvényesnek, a KISZ
vagyonát az állam helyett jogellenesen szerezte meg . Jogutódlással történő létrejöttét a
vonatkozó jogszabályokkal és tényekkel ellentétesen állították az KISZ vagyon megszerzés e
érdekében. A DEMISZ és képviselő i idegen — ipso iure állami— vagyonokkal is rendelkeztek és
rendelkeznek sajátjukként bizonyítottan meg sem történt jogutódlásra hivatkozással .
Az 1989-ben KISZ tulajdonában állt ingatlanvagyon az államot illette volna meg és ezért a
DEMISZ által történt megszerzés az államot megfosztotta vagyontól . Elszámolási
kötelezettséget teremt ez a csalárd vagyonelvonás, kártérítési kötelezettséget az állam javára,
továbbá a nemzeti vagyon megcsapolása miatt a DEMISZ és tagszervezeteinek feloszlatás a
indokolt, saját és tagszervezeteinek vagyona állam javára történő elkobzandó. Emellett
szükséges a felelősök felelősségre vonása, illetve a jogellenesen elorzott vagyon
visszaszerzése .

Budapest, 2012 . -bruár 19 .

agy Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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