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Módosítójavasla t

KövérLászló Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításáról szóló T/992 9
számú javaslathoz a következő

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 els ő 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 szervezetek
bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezető 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 kiépítéséért;
d) a tulajdon szabadságán alapuló gazdaság felszámolásáért és az ország eladósításáér

t e) Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájánakés emberi erőforrásainak
idegen érdekek alá rendeléséért ;
f) az európai civilizációs hagyomány értékeinek módszeres pusztításáért ;
g) az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvető emberi jogaiktól való megfosztásáért vagy
azok súlyos korlátozásáért, különösen emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak val ó
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
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kényszer alá vonásáért : az emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai
meggyőződésükre tekintettel történő hátrányos megkülönböztetéséért, a tudáson, szorgalmon
és tehetségen alapuló el őremenetelések 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 szovjetmegszállókka l
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 sorána Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként jogi
elismerést nyert politikai szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként
is osztoznak elődjeik felelősségében.]
A demokratikusnak beállított, 	 de	 valójábananemzet számára előnytelen	 háttér-
me _ álla . odások szerint za'lott átmenet soran a ma! át va . oni haszonszerzés érdekében
o •

	

ar Szocialista Párt osztozik atódként feltüntet ő szellemi o tódnak minősülő Ma
törvénytelenül felhalmozott és államotillető pártvagyon fogellenes megszerzése miattIsa
Ma! ar Szocialista Munkás p árt és elődei felelősségében. Az emiatt érvén esítendő
jogkövetkezményekről külön törvény rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a kommunista diktatúra működésének
valósághű feltárását és a társadalom igazságérzetét a (3)–(10) bekezdésben 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 további
dokumentumokban közzéteszi .
(4) A kommunista diktatúra hatalom birtokosai a diktatúra működésével összefüggő
szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat a szándékosan tett, lényegé t
tekintve valótlan állítások kivételével – tűrni kötelesek, az e szerepükkel és cselekményeikkel
összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók .
(5) A kommunista diktatúra törvényben meghatározott vezetői részére az állam álta l
jogszabály alapján biztosított nyugdíj vagy más juttatás törvényben meghatározott mértékbe n
csökkenthető ; az ebbő l származó bevételt törvényben meghatározottak szerint a kommunista
diktatúra által okozott sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására kell
fordítani .
(6) Nem tekinthető elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevébe n
érdekében vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában Magyarország ellen vag y
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 hatályos
büntető törvény szerinti, az Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított időtartam
elteltével évül e1, 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, az Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított időtartam elteltéve l
évül el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában 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 okból
jogtalanul megfosztottak és az állam által a tulajdonukban igazságtalanul okozott károk
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 .

Indokolá s

A Javaslatban jelentős kiigazításra szorul az (1) bekezdés utolsó fordulata a pártvagyonnal é s
az MSZP felel ősségével, illetve a következmények levonásával kapcsolatban.

Az MSZMP valóban törvénytelenül felhalmozott és 1989-es törvénymódosítás értelmében is
az államot illető vagyonát az MSZP nem jogszerűen szerezte meg. Az MSZP által az így
megszerzett idegen vagyonokról az Állami Számvevőszék felé történt elszámolás és enne k
országgyűlési jóváhagyása az 1993 . évi IU. törvénnyel többszörösen alapvetően jogellenes és
joghatás kiváltására alkalmatlan . Ugyanakkor az 1989 . november 26-i népszavazási kérdés 3 .
pontja szerinti 95,37 %-os döntésbe ütközően a módosított néven mai napig létező Magyar
Szocialista Munkáspárt részér ő l az elszámolásra példátlan módon máig nem került sor annak
ellenére, hogy az 1989. évi XVII. tv. 1 . §-a értelmében a népszavazás eredménye az
országgyű lésre is kötelező . Előző tények miatt az 1956-tól máig létező MSZMP változatlanul
elszámolni köteles, de az MSZP neve alatti álelszámolással is leplezett valós é s
jogszabályoknak is megfelel ő elszámolatlanság miatt az MSZP közvetlen felelősséggel
tartozik, ennek jogkövetkezményeit külön törvényben kell érvényesíteni .

Az előterjesztett módosított Alaptörvény javaslat esetleges - elfogadásával az igennel
szavazó képviselőtársaink, éppen a képviselő i esküvel betartani vállalt Ptk ., Gt., Földtv., Ctvr,
Ctv, Inyty. mindenkire kötelező érvényű rendelkezéseinek megsértéséről szavaznának. A
mostani javaslat U cikk (1) bek. i) pont 2. mondata az Alkotmánybíróság által tavaly
decemberben hatályon kívül helyezett átmeneti rendelkezéssel ütköz ően már többes számban
politikai szervezeteket rögzít a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódaiként, a korábba n
csak egy személyben nevesített Magyar Szocialista Párt helyett .

Tisztázni kell, hogy kik azok a mostani javaslatban név nélkül jogutódokként hivatkozot t
politikai szervezetek, és milyen új tények alapján változott meg az elmúlt pár hónap alatt a
múlt akként, hogy az átmeneti rendelkezésben nevesített egy politikai szervezetb ő l mostanra,
már politikai szervezetek lettek?

Nem lehet sem cél és végeredmény sem az, hogy államot illet ő vagyonok törvények
kijátszásával megtörtént harmadik személyek részére való átjátszásában résztvev ők, és azok
haszonélvezői törvényi következmények alóli mentesítését szentesítsék az igennel szavazók .



A társadalmi szervezetek nyilvántartási adataiból megállapítható, hogy a Magvar Szocialist a
Párt új szervezetként csak 1989 . november 21-én jött létre, ugyanakkor a Magyar Szocialista
Munkáspárt pedig máig nem szűnt meg, és az MSZMP a mai napig is jogfolytonosan
működik. Az MSZP jogutódlással történő létrejöttét a vonatkozó jogszabályokkal é s
tényekkel ellentétesen állították a bejegyzési kérelemben az MSZMP pártvagyonána k
megszerzése érdekében .

A célirányosan valótlan tartalommal nyilvántartott adatokra az 1990-1994-ben hatalombó l
kikerült pártállamhoz kötődő személyek, és az új rendszerben reformerőként elvegyült és
zömmel már beazonosított, a hatalmi ágak szétválasztásának jogi korlátain akadálytalanu l
átnyúlni képes teljhatalommal bíró segít őik, a jogszabályok láncolatosan egymásra épülő
kijátszásával építették ki a háttérhatalmukat a saját felróható magatartásukra is történ t
törvénysértő (1959. évi IV. tv. 4. § /4/ bek.) jogalapítással . Ennek keretében jogellenesen
játszottak át — az esetenként eleve törvénysértően létrejött, de a hivatalos szervek által mégi s
bejegyzett - saját érdekeltségeik részére újabb és újabb állami vagyonokat is .

A saját állítása szerint 1956.11 .01-én alapított Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP )
1989. októberre összehívott XX . Kongresszusán az MSZMP tagok által delegált képvisel ők
egy részének részvételével került megalapításra 1989 . október 07-én új társadalm i
szervezetként a Magyar Szocialista Párt (MSZP) . Az MSZP ekként történt megalakítása után
nagy számban és szervezetten történtek megkeresések az MSZMP tagjai felé, hogy lépjenek
át az MSZP-be. Az MSZMP-nek, mint az elmúlt társadalmi rendszer pártjának az 1989 . évi IL
tv. alapján lehetett kérni 1989 .12.31 . napjáig a bíróság általi nyilvántartásba vételt annak
érdekében, hogy az 1956-ban alapított állampártot ne lehessen a törvény erejénél fogv a
megszűntként kezelni . Ennek megfelelően az MSZMP 1989 .11 .06-án nyújtotta be a bíróságon
a nyilvántartásba vételi kérelmét azzal, hogy a bejegyzést 1956.11 .01. jei alapításra
visszamenőleges hatállyal kérelmezte .

A bíróság több hiánypótlási felhívás kiadása és azok maradéktalan teljesítése nyomá n
1990.01 .02. napján vette nyilvántartásba az 1956-ban alapított Magyar Szocialist a
Munkáspárt nevű társadalmi szervezetet . Az MSZMP a nevét 1993-ban a bíróság által
bejegyzetten Munkáspártra, majd 2005-ben a rövid név meghagyása mellett Magya r
Kommunista Munkáspártra módosította .

Az 1989.10.07. napján hozott határozattal megalapított, és a bíróság általi nyilvántartásba
vételét csak 1989 .11 .18-án kérelmezett MSZP, a F ővárosi Bíróság 1989.11 .21 . napján kel t
végzéssel elrendelt nyilvántartásba vétel alapján vált csak jogi személlyé, tehát olyan
időpontban, amikor az 1956-ban alapított MSZMP a jogfolytonos fennmaradásának alapját
képező és 1990.01.02-án eredményre is vezetett - nyilvántartásba vételi kérelmét már
napokkal korábban benyújtotta a bírósághoz. Ugyanakkor társadalmi szervezet tekintetébe n
az 1989 . évi II . tv. és az 1989. évi XXXIII . tv . alapján megállapítható, hogy :

az MSZMP nem vált szét két, vagy több pártra,

1989. október 7-én még csak az 1989 . évi II . tv. volt hatályban, az 1989 . évi XXXIII .
tv. pedig csak 1989 . október 30-ától hatályos, így az MSZMP szétválására a határoza t
1989. október 7-i meghozatalakor ezért sem volt törvényi lehet őség,

- az MSZMP 1989-ben sem szűnt meg, és a bíróság nem oszlatta fel,



a csak 1989.1 1 .21-én jogi személlyé vált MSZP nemi egyesült az 1956 .11.01-én
alapított, és a bíróság által 1990 .01 .02-án 1956-tól jogfolytonos jogi személykén t
nyilvántartásba vett – más néven – ma is létező MSZMP-vel .

Az MSZMP-nek 1989 .09.30-án 8,3 milliárdos könyv szerinti vagyona volt, benne – többek
között – 785 ingatlan . Az MSZMP által 1989 . szeptember 30-án még sajátként kimutatot t
milliárdos pártvagyon, a csak 1989 .10.07-én alapított és csak 1989 .11 .21-én jogi személlyé
lett MSZP általi jogellenes és törvénysért ő vagyonelvonás miatt már 1989 .11 .07-ére „0"-ár a
redukálódott rövid úton . Az MSZP irat és tényellenesen állította és csatolta sajá t
vagyonmérlegeként az 1989-es bírósági nyilvántartásba vételi kérelméhez a saját
szempontjából harmadik személynek min ősülő másik társadalmi szervezet MSZM P
vagyonmérlegét, az abban feltűntetett vagyontömeget tévedésbe ejtő és tévedésben tartó
csalárd módon sajátjának beállítva, ráadásul a vagyonmérlegen olyan keltezéssel, amikor az
MSZP-nek még csak a megalapítása sem történt meg, nem, hogy a szerzőképesség alapját
képező bíróság általi nyilvántartásba vételen nyugvó jogi személlyé válása .

Az MSZP és képviselői idegen – a törvény erejénél fogva állami – vagyonokkal i s
rendelkeztek és rendelkeznek sajátjukként a törvény által eleve kizárt, továbbá joger ős ítélet
által is bizonyítottan meg sem történt, és jogszerűen meg sem történhetett jogi aktusra
hivatkozással

A 3339/1977. számú 1977 .09.01-én hatályba lépett 1977 .07.22-i keltű minisztertanács i
határozat intézkedett a pártszervezetek tulajdonában lévő ingatlanok helyzetének
rendezéséről . A határozat 1 . pontja rögzíti; „a Magyar Állam tulajdonaként kell nyilvántartan i
– az MSZMP Központi Bizottsága kezel ő i jogának bejegyzésével – azokat az ingatlanokat,
amelyek a határozat megjelenésének időpontjában az MSZMP tulajdonában vannak, vagy
ezután kerülnek az MSZMP tulajdonába.” A határozat 2. pontja azt rögzíti, hogy a Magyar
Állam tulajdonjogát és az MSZMP Központi Bizottsága kezelői jogát a földhivatal az
ingatlan-nyilvántartásba (telekkönyvbe) hivatalból jegyzi be .

1989. július 1-tő l az akkor hatályos földtörvény (1987 . évi I. tv.) módosítása szerint a
bejegyzett kezel ő a továbbiakban már nem volt jogosult az általa kezelt állami ingatlan
tulajdonjogának az átruházására, 1990. szeptember 10-ével az 1990. LXX. törvény
rendelkezése folytán pedig, az állami tulajdonú ingatlanon fennállt kezel ői jog is megszűnt .
Ebből egyértelműen megállapítható, hogy az 1989-ben MSZMP kezelésében állt
ingatlanvagyon az államot illette volna meg és ezért az MSZP által történt megszerzés az
államot megfosztotta ettő l a vagyontól .



Elszámolási kötelezettséget teremt ez a csalárd vagyonelvonás, kártérítési kötelezettséget a z
állam javára, továbbá a nemzeti vagyon megcsapolása és a Javaslat (1) bekezdésében
felsoroltak miatt is további jogkövetkezmények alkalmazása indokolt . Egyidejűleg az
MSZMP (mai nevén MKMP) is köteles eleget tenni vagyonelszámolásnak, miután az 1990 .
évi LXXIII. törvény a vagyon elszámoltatásról és annak végrehajtását legitimáló 1993 . évi
IV. törvény a fent leírtakat nem vette figyelembe . Minderről sarkalatos törvény kel l
rendelkezzen rövid határidőn belül .

Budapest, 2012 . február 19 .

dr.Gau ► agy Tamás

	

drüre Csaba
i

dr. Staudt Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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