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Az elmúlt rendszerhez köt ődő egyes társadalmi szervezetek való s
vagyonelszámoltatásáró l
Az Országgy ű lés figyelemmel arra, hogy
- az 1989 . november 26-án tartott népszavazás harmadik kérdésére született, a népszavazá s
eredményéről szóló 41/1989 . (XII . 27.) OGY határozattal kihirdetett, a népszavazásról és a
népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII . törvény alapján az Országgyűlésre is kötelező
95,37% igen szavazattal elszámolásra kötelezett Magyar Szocialista Munkáspárt (a
továbbiakban: MSZMP, jelenlegi elnevezése : Magyar Munkáspárt) a mai napig nem számol t
el az ingatlan-nyilvántartás szerint 1988 . december 31 . napján is a tulajdonaként vagy a
kezelésében lévőként nyilvántartott állami tulajdonú ingatlanokkal, pártvállalatokkal ,
- az MSZMP a vagyonelszámolásra kötelezett személyek helyett megtéveszt ően jogutódként
fellépve vagyonelszámolást benyújtott társadalmi szervezetek tekintetében joger ős bírósági
ítélet, illetve további bírósági okiratok bizonyítják, hogy az elszámolást benyújtott szervezet
nem volt, és nem is lehetett jogutódja az elszámolásra kötelezett szervezetnek, és a
jogutódként fellépett személyek az elszámolás benyújtása el őtt az ingatlan-, és a
cégnyilvántartásba bejegyzésre nem kerülhettek ,
- a rendszerváltással összefüggő vagyonelszámolás lezárásaként kezelt, az elmúlt rendszerhez
kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásával összefügg ő intézkedésekről
szóló 1993. évi IV . törvény (a továbbiakban : 1990 . évi IV . törvény) – az Országgyűlés
Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI . 8.) OGY határozat
25 . § (3) bekezdésének célzatos megsértése miatt – közjogi hatálytalanságot eredményez ően
került elfogadásra, emiatt az eddigi vagyonelszámolások nem tekinthet ők lezártnak ,
hitelesnek és törvényesnek,
- a közjogilag hatálytalanul elfogadott 1993. évi IV. törvény ugyanakkor tényként rögzíti ,
hogy az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáró l
szóló 1990. évi LXXIII . törvénnyel vagyonelszámolásra kötelezett DEMISZ nem számolt el ,
a kötelező elszámolás kötelezettségének teljesítése érdekében a következ ő törvényt alkotja :
1. §
(1) Az MSZMP, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Magyar Demokratikus Ifjúság i
Szövetség (DEMISZ), a Magyar Úttör ők Szövetsége (MUSZ) és a Baloldali Ifjúsági Társulás
(BIT) (a továbbiakban együtt : elszámolók), a törvénytelenül megszerzett, illetve harmadi k
személyeknek törvénysértő en átruházott állami vagyonokkal és azok mai napig is tart ó
hasznosításából származó bevételekkel, általuk nyújtott támogatásokkal kötelesek elszámoln i
(2) Az érintettek a következ őkre kiterjedően kötelesek elszámolni:
a) az 1956. november 1-jén alapított és az 1989. november 8 . napján bíróságo n
előterjesztett kérelem alapján 1990 . január 2 . napján jogfolytonosan bírósági nyilvántartásb a
vett, az 1993-as, 2005-ös és 2013-as névmódosítások nyomán új elnevezésekkel ma i s
változatlan jogi személyiség mellett jogfolytonosan működő Magyar Munkáspárt – eredet i
nevén Magyar Szocialista Munkáspárt – tulajdonaként, kezelésében lév őként 1988. december
31 . napján bejegyzett és a törvényi kötelezettséggel ütköz ően eddig még el nem számol t
vagyonnal és vagyonról, annak hasznosításából származó bevételekkel, az általa nyújtot t
támogatásokkal ,
b) az 1989 . november 21-ei törvénysértő , a bejegyzést kizáró okiratok és alapszabál y
alapján jogi személlyé vált Magyar Szocialista Párt, mint az MSZMP tulajdonában,

kezelésében lév őként nyilvántartott meghatározó mértékű állami tulajdont képez ő idege n
vagyonelemek Alaptörvényben rögzítetten jogellenes megszerzője és átruházója, az idegen
vagyonnal, annak hasznosításából származó bevételekkel ,
c) az 1989. június 23-án törvénysért ően, a bejegyzést kizáró okiratok alapján jogi személlyé
vált Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, mint az 1989 . április 22-én megszűnt Magyar
Kommunista Ifjúsági Szövetség tulajdonában, kezelésében volt, a KISZ megszűnése miatt a
törvény erejénél fogva állami tulajdonná vált meghatározó mérték ű vagyonelemek jogellene s
megszerzője és átruházója az idegen vagyonnal, annak hasznosításából származ ó
bevételekkel ,
d) a Magyar Úttörők Szövetsége, mint az 1989 . április 22-én megszűnt Magyar
Kommunista Ifjúsági Szövetség tulajdonában, kezelésében volt, és a KISZ megszűnése miatt
állami tulajdonná vált vagyonelemek — joger ős ítélettel bizonyított — törvénysértő
megszerzőjeként az idegen vagyonnal, annak hasznosításából származó bevételekkel ,
e) az 1993-ban döntő többségben állami tulajdonú OTP Bank Rt . az általa még 1993 .
júliusban is az 1989 . április 22-én megszűnt Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség nev e
alatt törvénysértően kezelt állami tulajdonná vált bankszámlá(ko)n lév ő összegekkel, azok
sorsáról,
J) az 1989 . június 30-án törvénysért ően, a bejegyzést kizáró okiratok alapján jogi személly é
vált Baloldali Ifjúsági Társulás, mint az 1989 . április 22-én megszűnt Magyar Kommunista
Ifjúsági Szövetség tulajdonában, kezelésében volt, a KISZ megsz űnése miatt a törvény
erejénél fogva állami tulajdonná vált vagyonelemek jogellenes megszerz ője és átruházója az
idegen vagyonnal, annak hasznosításából származó bevételekkel .

2. §
Az elszámolási kötelezettség az alábbi, 1956 . november 1-jétől 1993 . júniusáig megszerzett —
eddig még el nem számolt — vagyonokra terjed ki :
a) ingatlanok - értékhatár nélkül ,
b) gépek, berendezések, felszerelések, járm űvek, jóléti állóeszközök, üzemkörön kívül i
állóeszközök - ha beszerzési értékük az 50 000 Ft-ot meghaladta ,
c) a védett műalkotások - értékhatár nélkül,
d) az elszámoló által alapított vagy akár közvetlen, akár közvetett részvételével m űködő,
működtetett, megszüntetett gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont], egyéb társadalmi
szervek és alapítványok ,
e) értékpapírok (értékhatár nélkül) ,
j) pénz- és bankszámlák, követelések, engedményezések ,
g) az MSZMP által 1989 . szeptember 30-ára készített, az Állami Szmvev őszékhez és a
Fővárosi Bírósághoz már az MSZP által benyújtott vagyonmérleg szerinti 8,3 milliárd forint
összegű saját vagyon, továbbá az MSZMP által 1988 . december 31-ére és az 1989 . október
06-i MSZMP Kongresszusra azonos összegben kimutatott 10,2 milliárd forint összeg ű saját
vagyon és az 1989 . szeptember 30-i vagyonmérleg szerinti vagyon közötti 1,9 milliárd forin t
összegű (a kimutatott 8,3 milliárd vagyon 23%-a) elszámolatlan különbözet szerinti vagyon ,
h) az elszámoló által rendszeresen nyújtott támogatások.

3. §
Az elszámolási kötelezettség az 1-2 . §-ban nevesített elszámolókra 1956 . november 1-jétől,
illetve a bírósági nyilvántartásba vételi kérelmük benyújtásának időpontjától a jelen törvény
hatályba lépésének napjáig terjedő időszakra terjed ki, a 4 . §-ban meghatározott módon .
4. §
(1) Az ingatlan vagyonról a 3 . §-ban meghatározott id őponttól az I . mellékletben
meghatározott módon kell az elszámolást elkészíteni .
(2) Az elszámoló által a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint alapított vagy közvetlen ,
vagy közvetett részvételével működő, működtetett, megszüntetett gazdálkodó szervezetekről
[Ptk. 685 . § c) pont], egyéb jogi személyekr ől és alapítványokról a 2. és 3. mellékletekbe n
meghatározott módon kell az elszámolást elkészíteni .
(3) Az elszámoló bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, értékpapírokról, pénz- é s
bankszámlákról, követelésekről, engedményezésekről a 4/a. mellékletekben meghatározott
módon kell az elszámolást elkészíteni .
(4) Az elszámoló által nyújtott rendszeres támogatásokról a 4/b. mellékletekben meghatározott
módon kell az elszámolást elkészíteni .
5. §
Az elszámolások teljességéért és valódiságáért — a törvényi kötelezettség ellenére elmaradt ,
hiányos, téves és valótlan tartalmú vagyonelszámolásra, így az elszámolási kötelezettsé g
folyamatának lezáratlanságára tekintettel — az elszámoló és az elszámolási időszakban vezet ő
tisztséget betölt ő személyek egyetemlegesen teljes anyagi és büntet őjogi felelősséggel
tartoznak .
6. §
(1) Az elszámolásokat az Állami Számvevőszéknek 2014 . január 31-éig kell benyújtani .
(2) Az Állami Számvev őszék az elszámolások hitelességét ellenőrzi és annak eredményéről
2014 . március 1-jéig beszámol az Országgyűlésnek .
(3) Az Állami Számvevőszék azt az elszámolót, akinek a vagyonelszámolása az adatok hiány a
miatt nem volt hitelesíthető, a számvevőszéki jelentés alapján, a konkrét igények
meghatározásával felhívja, hogy a hiányokat 30 napon belül pótolja .
(4) A hiánypótláshoz csatolni kell mindazon szerződések, egyéb okiratok másolatát, amelye k
alapján igazolható a 2 . § a) - h) pontokban felsorolt vagyonelemek fajtájának, mennyiségének,
értékének évenkénti változása, elidegenítése vagy megterhelése .
(5) Az elszámolás nem pótolható adathiányra történ ő hivatkozással nem fogadható el . Az
Állami Számvevőszéket feljelentési kötelezettség terheli hiányos elszámolás bejelentés e
esetén, figyelemmel az elszámolási folyamat felróható magatartás miatti húsz éve lezáratlan

voltára, az emiatt is fennálló jogellenes állapotra, továbbá az állami vagyonokkal sajátként
történt jogszabályokat sértő rendelkezésekre.
(6) Az adathiány pótolhatóságáról az Állami Számvevőszék hivatalból intézkedik valamennyi
érintett állami szerv 30 napon belüli megkeresésével . A megkeresett állami szervek soro n
kívül kötelesek a megkeresést teljesíteni . Az adatpótlás teljes költsége a hiányosan elszámoló t
terheli.
(7) Az Állami Számvev őszék a pótlólagos elszámolások hitelességét ellenőrzi, és ennek
eredményérő l további 60 napon belül, de legkés őbb 2014 . június 30-éig jelentést tesz a z
Országgyűlésnek.
(8) Az Országgyűlés 2014. július 15-éig honlapján közzéteszi az Állami Számvev őszék
jelentését, és dönt az elszámolás elfogadhatósága tárgyában .
(9) Azon elszámoló esetében, akinek az elszámolását az Országgyűlés nem fogadta el, azon
elszámoló szervezet 2014 . július 31 . napjával e törvény értelmében megszűnik.
(10) A (9) bekezdés alapján megszűnt elszámoló szervezet aktív és passzív vagyona állam i
tulajdonba kerül, kezelőjét a Kormány jelöli ki.
7. §
Az Országgyűlés döntésének megfelelően a Kormány megteszi a szükséges intézkedéseket –
figyelemmel az 1993 . évi IV. törvény 1993 . szeptember 30-i id őhatárhoz kötött Kormány
intézkedésére vonatkozó, de a mai napig teljesítetlen rendelkezésére .
8. §
A törvény 2. §-ában felsorolt vagyontárgyakat a törvény hatálybalépését ől az Országgyűlés
további, az elszámolás elfogadása tárgyában születend ő intézkedéséig, de legkés őbb 2014 .
augusztus 31-éig tilos elidegeníteni vagy megterhelni .
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba .
(2) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg az 1993 . évi IV. törvény hatályát veszti .
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A szervezet és intézményei ingatlanaira vonatkozó adatok 1956 . XI. 1-tő l az e törvény 9 . §ában meghatározott időpontig évenkénti bontásban
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* A kimutatásban fel kell tüntetni, hogy a megszerzés id őpontja el őtt az ingatlan kinek a
tulajdonában, illetve birtokában állt, kinek a tulajdonába, illetve birtokába került . A törvény
hatályba lépése el őtt a tulajdonból és a kezelésbő l bármilyen jogcímen kikerült elszámolási
kötelezettséggel érintett ingatlanokat is ki kell mutatni .

2. melléklet a 2013 . évi. . . .. . . . . törvényhez
A szervezet vállalataira vonatkozó adatok 1956 . XI. 1-től az e törvény 9. §-ában
meghatározott időpontig évenkénti bontásban

Az induló vagyon részletezés e
Megsz
Vállalat/Gazdálk Alapít űnésén
Sorszá
odó szerv
ásának
ek
m
megnevezése
éve
éve,
módja

saját

költségveté egyéb küls ő
Megjegyzés*
si
juttatás forrás

* A kimutatásban fel kell tüntetni, hogy a vagyoni részesedés közvetlen, vagy közvetet t
megszerzés időpontja előtt a gazdálkodó szerv üzletrésze, részvénye, vagyoni betétje kinek a
tulajdonában, illetve birtokában állt . A törvény hatályba lépése el őtt közvetlen, vagy közvetett
tulajdonából és kezeléséb ől bármilyen jogcímen kikerült elszámolási kötelezettséggel érintet t
vagyoni részesedéseket is ki kell mutatni .

3. melléklet a 2013 . évi. . . törvényhez
A szervezet által létrehozott gazdasági társaságokra, leányvállalatokra, alapítványokr a
vonatkozó adatok 1956 . XI. 1-től az e törvény 9 . §-ában meghatározott időpontig évenkénti
bontásban
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A kimutatásban fel kell tüntetni, hogy a vagyoni részesedés közvetlen, vagy közvetet t
megszerzés id őpontja előtt a gazdálkodó szerv üzletrésze, részvénye, vagyoni betétje
kinek a tulajdonában, illetve birtokában állt. A törvény hatályba lépése előtt közvetlen,
vagy közvetett tulajdonából és kezeléséből bármilyen jogcímen kikerült elszámolás i
kötelezettséggel érintett vagyoni részesedéseket is ki kell mutatni .

4/a. melléklet a 2013 . évi. . . törvényhez
A szervezet bevételi és kiadási forrásainak alakulása 1989 . január 1-től az e törvény 9. §ában meghatározott id őpontig évenkénti bontásban
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4/b. melléklet a 2013. évi. . . . törvényhez
A szervezet által nyújtott támogatások alakulása 1956 . XI. 1-től az e törvény 9 . §-ában
meghatározott időpontig évenkénti bontásban
Sorszá
m

Osszes
en:

Támogatott szervezet megnevezése

Összeg
(évenként)

INDOKOLÁ S
Általános indokolás
Az 1989 óta eltelt húsz évnél több idő alatt a rendszerváltással összefüggésben keletkezett
iratokon, köztudomású cselekményeken nyugvó tényállások alapján alkotott törvények ,
hivatalos eljárásokban született jogerős bírósági ítéletek, hatósági határozatok, stb ., hazánkat
és állampolgárait is rendkívül lejárató szégyenletes módon igazolják azt, hog y
Magyarországon, a tervgazdálkodáson nyugvó kommunizmusból a piacgazdaságba történ ő
demokratikus átmenettel elérni kívánt cél nem hogy nem teljesült, de az alapvető
jogbiztonság, továbbá az állami szervek törvényes m űködésbe vetett közbizalom alapjá t
képező hiteles, a törvényesség és tisztesség látszatát és érzetét is kelt ő közigazgatás működés i
mechanizmusának kialakítása, a mindenkit ő l nagy erőfeszítést és kitartást igényl ő munka
közben felmerült problémák, elkövetett hibák és számtalan esetben azokon túlmutat ó
törvénysértések hatékony jogorvoslatot is nyújtó törvényes kezelése is zátonyra futott .
Miközben a jogállamiság fontos alapját képező körülmény a független hatalmi ága k
szétválasztott működésének biztosítása kiemelked ő cél volt és ezt most is akként
kommunikáljuk, addig a rendszerváltással összefüggő vagyonelszámolással érintett több
milliárdos vagyoni kör kapcsán olyan helyezet állt el ő, hogy a mindenkire kötelez ő érvényű
törvényben, és a mindenkire kötelez ő érvényű jogerős bírósági ítéletben teljesen azono s
okiratok alapján és ellenére, tejesen azonos kérdéskörr ől szögesen ütköző döntés van.
Az elmúlt rendszerhez kötődő társadalmi szerezetek vagyonelszámolásáról szóló 1990 . évi
LXXIII . tv. 1 . §-a kimondja ; „A Magyar Szocialista Párt (mint a Magyar Szocialist a
Munkáspárt jogutódja), a Demokratikus Ifjúsági Szövetség és tagszervezetei (mint a
Kommunista Ifjúsági Szövetség és az Úttörőszövetség jogutódjai), . . . (a továbbiakban:
elszámoló) vagyonával köteles elszámolni .”
A Legfelsőbb Bíróság által jóváhagyott, az 1990 . évi LXXIII. tv. hatálya alá tartoz ó
csillebérci úttörőtábor állami tulajdonba történ ő visszaszerzésért 2000 év óta folyó polgár i
perben született jogerős részítélet rögzíti, hogy a Demokratikus Ifjúsági Szövetség ne m
jogutódja a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek.
Nyilvánvaló tény az, hogy a két társadalmi szervezet, a KISZ és a DEMISZ egymáshoz val ó
viszonya kérdésében a – bírósághoz benyújtott kérelmek és azok alapját képez ő okiratokon
nyugvó – jogilag releváns álláspontot a független bírói szerv jogosult kimondani . A jogerős
ítéletben tényként megállapított jogutódlás hiánya azonban szöges ütközésben áll az 1990 . évi
LXXIII . tv. 1 . §-ában a két nem azonos szervezet kapcsán – tévesen – rögzített jogutódlással .
Egy magát demokratikus alapokon m űködőnek állító országban kiemelt jelentőséget
tulajdonítanak a világ minden részén annak, hogy a döntéshozatal céljából elrendelt és
jogszabályban kihirdetett eredmény ű népszavazással deklarált népakarat tényleges eredmény t
hozva jusson érvényre, annak végrehajtása megtörténjen . Különösen igaz ez, ha külön törvény
még arról is rendelkezik, hogy a döntéshozatal céljából elrendelt népszavazás eredménye a z
országgyűlésre is kötelez ő.

Magyarországon azonban a döntő többségű népakarat szerinti elszámolási kötelezettségéne k
az 1956 . november 1-én alapított és közelmúltban újra nevet módosított jogfolytonosan létez ő
Magyar Szocialista Munkáspárt, 1989 decemberét ől a mai napig nem tett eleget. A törvényi
kötelezettség nyilvánvaló megsértése mellett meglep ő módon és jogcímen, az 1990. január 2 .
napján jogfolytonosan bíróság által nyilvántartásba vett MSZMP 1993-ban a Baross utca 61 .
szám alatt ingatlanvagyont is kapott, miközben azzal párhuzamosan az MSZMP – neve alat t
megjelenített vagyonnal törvénysértően rendelkez ő MSZP és állami szervek is az MSZMP –
1989-es megszűnését állították 1990-től kezd ő d ő en valótlanul, ráadásul az Állam i
Számvevőszék által is elfogadottan . Az országgyűlésre is külön törvény alapján kötelező
népszavazás egyértelmű és az eddigi legmagasabb részvételi arány mellett megszületett, OG Y
Határozatban kihirdetett MSZMP vagyonelszámolást kinyilvánított népakaratot sért i
ugyanakkor a több mint húsz éve fennálló jogellenes állapot, amelyre további törvénysért ő
eljárásokat alapítottak, ezért a törvénysért ő helyzet megszüntetése elengedhetetlen . Az 1990tő l három ízben történt névmódosítás után új elnevezéssel jogfolytonosan és változatla n
jogalanyiság mellett ma is létez ő egykori állampárt MSZMP részére hivatali szervek álta l
jogkövetkezmények nélkül elmulasztani hagyott népszavazás szerinti elszámolás i
kötelezettséggel összefüggésben felmerült kérdések vizsgálata, az államnak milliárdo s
összegű kárt okozó, törvénysért ő és valótlan tartalmú közhiteles nyilvántartási adatokat ,
továbbá jogellenes állapot fennállását eredményez ő láncolatos törvénysértéseket hozott
felszínre, aminek a megszüntetése els ődlegesen az állam, de a 23 éve megsértett alapvető
állampolgári jogokra különös tekintettel minden hivatalos személynek min ősülő képviselő
számára is kötelez ő. A javaslat tehát a – kormányzat múltbéli korrupció feltárására is fennáll ó
törekvésével egyez ően – fennálló jogellenes állapotnak a rendezését is célozza .
A Javaslat további idő- és szükségszer űségét több aktuális esemény is alátámasztja.
Az egyik, a korrupció elleni kormányzati intézkedésekr ől és a Közigazgatás Korrupciómegelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012 . (IV .6 .) Korm. határozat azon
rendelkezése, miszerint a program alapelveinél a 6 . pontban az áll hitelesség, társadalm i
bizalom kiépítése címszó alatt, hogy „Minden múlt és jöv őbeli korrupciós cselekmén y
hathatósan, gyorsan és teljes körűen kivizsgálásra és szankcionálásra kerül .”
A másik, a FIDESZ képviselője Dr. Nagy István által T/11187 számon 2013 . május 16-án
benyújtott „A termőföld tulajdonának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabály i
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról” szóló
törvényjavaslattal elérni kívánt cél, és a JOBBIK jelen törvényjavaslatával elérni kívánt cé l
közötti párhuzam.
A harmadik, hogy a rendszerváltással összefügg ő és törvényi rendelkezések értelmében – mai
napig jórészt nem teljesített – kötelez ő elszámolás körébe tartozó, az államtól intellektuáli s
törvénysértésekkel elvont állami vagyonok visszaszerzésének kiemelt jelentősége a
kormányzat tekintetében sem új álláspont vagy igény . Ugyanis már az 1998-2002 közötti
ciklusban deklarálta a kormány az államtól intellektuális törvénysértésekkel elvon t
elszámolási körbe tartozó állami tulajdon, a csillebérci úttör őtábor állam javára történő
visszaszerzése érdekében 2000-ben megindított és ma is folyó perrel annak kiemel t
jelentő ségét, hogy a rendszerváltással összefüggő és törvényi rendelkezések értelmében

elszámolási körbe tartozó, de az alól jogellenes magatartás-sorozattal kivont harmadi k
személyek által hasznosított vagyonok állam tulajdonába (vissza)kerülése elengedhetetlen .
Könnyen belátható a csillebérci perben megszületett joger ős ítélet alapján az, hogy nem csak
a csillebérci úttörőtábor egyetlen KISZ vagyonelemének az elvonása volt jogellenes a hami s
hivatkozással az 1989 . április 22 . napján a törvény erejénél fogva megsz űnt KISZ
jogutódjaként utóbb fellépett és törvénysértően vagyont szerzett DEMISZ és BIT részéről,
hanem a KISZ teljes vagyonának az elvonása volt törvénysért ő. Az ügyben megszületett
jogerős ítélet rögzíti, hogy a DEMISZ nem jogutódja a KISZ-nek .
Az analógként hivatkozott esetek között azonban a – Javaslat széles kör ű támogatására okot
adó – lényegi különbség az, hogy az un. zsebszerződésekkel magántulajdonok tilalmazott
módú átruházása volt a cél, míg a Javaslattal érintett kötelező elszámolási körből is kivont
állami vagyonok pedig eleve az állam tulajdonát képezték, amelyek elidegenítését és
megterhelését az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet részére 1989 . július
1 . napjától a Földről szóló 1987 . évi I. törvény kifejezetten megtiltotta . A magántulajdonú
termőföldek külföldiek részére történ ő törvényileg tilalmazott átjátszására kötött ügyletekke l
összefüggő törvényjavaslat szerinti kormánypárti álláspont határozott és világos, amir e
tekintettel az állami vagyonok törvényileg tilalmazott átjátszása és ezzel a kötelez ő
elszámolási körb ől való és mai napig jogellenes állapot fennállását is eredményez ő kivonás a
sem eshet más elbírálás alá, különös tekintettel a személyek közötti megkülönbözteté s
törvényi tilalmára, illetve az egyenl ő bánásmód követelményére, továbbá az állami szerve k
törvényes működésébe vetett közbizalom kiemelt jelentőségére is .
A Baloldali Ifjúsági Társulás 1989 . július 01-ét követően ugyancsak törvénysértő módon
jutott az 1989 . április 22-én jogutód nélkül megszűnt KISZ nevén nyilvántartott állam i
ingatlanokhoz akként, hogy képtelen módon földhivatali határozatok születtek arról, hogy a
KISZ új elnevezése a BIT, így ezen valótlan állítás közokiratokba foglalása alapján került a
BIT több esetben is bejegyzésre az állam tulajdonát képez ő ingatlanokra .
A JOBBIK törvényjavaslata az 1988-ban már működött, és az 1990 . évi országgyű lési
választásokat megelőző korszakhoz kötődő, állami vagyonokkal és vagyonokról rendelkezet t
társadalmi szervezetek egészben vagy részlegesen elmaradt vagyonelszámoltatásáról jó l
rávilágít arra, hogy az MSZMP – valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra
létrehozott egyéb politikai szervezetek – Alaptörvényben kimondottan törvénytelenü l
felhalmozott és 1989-es törvénymódosítás értelmében az államot illet ő vagyonát a bírósági
nyilvántartásba vételt kizáró adatok közlése, 1989 . októberét megelőzően az MSZMP-n kívül
másik párt létezését és működését hamisan állító Magyar Szocialista Párt alapszabály (47 .
szakasza) ellenére bejegyzett MSZP (DEMISZ, BIT), nem jogszer űen szerezte meg . Az
MSZP által a jogellenesen megszerzett idegen vagyonokról az Állami Számvevőszék fel é
történt elszámolás és ennek országgy űlési jóváhagyása az 1993 . évi IV. törvénnyel közjogila g
hatálytalanul, többszörösen és alapvetően jogellenesen került elfogadásra . Előző tények miat t
az 1956-tól máig létező MSZMP, illetve az 1989-től törvénysértően létező DEMISZ és BIT
változatlanul elszámolni köteles, de az MSZP és a törvénysért ően nyilvántartásba vett
DEMISZ tagszervezetek neve alatti álelszámolással is leplezett valós, az 1989 . november 26- i
népszavazás eredményének és a jogszabályoknak is megfelel ő elszámolás hiánya miatt az
MSZP, a DEMISZ és a BIT, illetve érintett képviselőik közvetlen felel ősséggel tartoznak a

törvénysértően átjátszott állami vagyonok és azok jogosulatlan hasznosítása miatt
bekövetkezett károkért, ennek jogkövetkezményeit a törvényjavaslat szerint kell
érvényesíteni .
Részletes indokolás
Az I. §-hoz
A KISZ 1989 . április 22-i megszűnésének, a DEMISZ 1989 . június 23-i, a BIT 1989. június
30-i törvénysértő jogi személlyé válásakor, továbbá az MSZP megalakulásának állított 1989 .
október 07-i időpontban hatályban volt 1989 . évi II. törvény (Etv .) értelmében nem volt
törvényes lehetőség társadalmi szervezetek esetében jogutódlásra . Az Etv. értelmében
kizárólag arra volt lehetőség, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet egy
másik létező jogi személlyel egyesüljön . Az egyesüléshez szükséges azonban a két szervezet
jogalanyiságának egyidej ű fennállása, ami azonban kizárja a jogutódlás lehetőségét. A
törvényileg kizárt jogutódlásra történt hamis hivatkozással jogellenesen szereztek me g
milliárdos értékben állami vagyonokat az 1989-ben bírósági nyilvántartásba vételt kizár ó
okiratok és kérelmek alapján jogi személlyé vált új társadalmi szervezetek .
Az 1956-ben létrejött Magyar Szocialista Munkáspárt (jelenlegi, 2013-tól hatályos nevé n
Magyar Munkáspárt) közokiratokba foglalt, illetve az MSZP általi téves és valótla n
hivatkozásokkal ütköz ően a mai napig nem sz űnt meg. Az MSZMP 1989 . novemberi kérelm e
alapján bíróság által jogfolytonos szervezetként nyilvántartásba vett MSZMP-ről az Országos
Bírósági Hivatal által a társadalmi szervezetekről vezetett közhiteles nyilvántartásban valótlan
adatot tartanak nyilván akként, hogy az MSZMP által 1993-as párthatározat értelmében csak
1993 . március 01-től használt „Munkáspárt” elnevezés már 1990 .01 .02-ától valótlanul
szerepel, az MSZMP jogfolytonos működését eredményező bírósági bejegyzés időpontjátó l
kezdődően. Az 1990. évi LXXIII. törvény alapján az elszámolásra kötelezett társadalm i
szervezetek 1988 . december 31-i id őpontig kellett elszámoljanak a szervezet és intézményei
ingatlanaira vonatkozóan . A záró időpont — az 1987 . évi I. tv. 12. § (3) bekezdésére és a z
1959. évi IV . törvény 117. § (3) bekezdésére figyelemmel — törvény alapján zárja ki a magá t
valótlanul az MSZMP jogutódjának állító MSZP, illetve a magát valótlanul a KIS Z
jogutódjának állító DEMISZ és BIT általi saját ingatlanokkal 1988 . december 31-ig terjed ő
időszak tekintetében való vagyonelszámolást, annak elfogadható, törvényes és joghatályo s
teljesítését .
Az MSZP bírósághoz 1989 . november 16-án benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmét nem
az 1989. évi II. tv. 15 . § (2) bekezdésben meghatározott jogosult személy nyújtotta b e
(nyilvántartásba vételt kizáró adat) . Az MSZP Alapszabályának 47. szakaszában valótlanul
állítja — a nyilvántartásba vételt kizáró módon — azt, hogy az MSZP megalapításának állítot t
1989. október 7 . napját megelőzően létezett Magyar Szocialista Párt néven társadalm i
szervezet, amely újjá alakulva tartotta fenn ,jogi személyiségének folytonosságát" . Az MSZ P
Alapszabályának 47 . szakaszában jogtalan előny megszerzése érdekében tévedésbe ejt ő és
tévedésben tartó módon valótlanul állítottakkal ütköz ő en az MSZP bírósághoz arra nem
jogosult személy által benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmében ugyanakkor már az
szerepel, hogy „a párt alapító tagjai nyilatkoznak arról, hogy magyar állampolgárok” .
Nyilvánvaló tény az, hogy a kérelemben az MSZP alapítóinak állított magyar állampolgárok

semmilyen tekintetben nem azonosak az MSZP Alapszabályának 47 . szakaszában 198 9
októberében jogi személyiség folytonos fenntartása mellett újjáalakítottnak állított Magya r
Szocialista Párttal .
A DEMISZ név alatt bírósághoz els ő ízben 1989 .05.24-én benyújtott beadvány szerint, a
mellékletként csatolt okiratban felsorolt nev ű 44 társadalmi szervezet összefogásána k
eredményeként jött létre a DEMISZ . Az Országos Bírósági Hivatal által 2012 . márciusban
kiadott hiteles adatok azt igazolják, hogy a DEMISZ név alatti kérelem benyújtásána k
időpontban a létesítőként felsorolt 44 szervezet közül bírósági bejegyzés hiányában egy se m
volt jogi személy, 18 szervezet pedig a mai napig sem jött létre. A Fővárosi Főügyészség
2012 . márciusban a DEMISZ bejegyzéséről rendelkező 1989 . június 23 . napján kelt végzés
tekintetében tényként rögzítette 23 év után, hogy téves a Fővárosi Bíróság végzésbe rögzített
azon álláspontja, miszerint a DEMISZ a KISZ jogutódja, és ezen téves bíróság i
megállapításhoz joghatás nem fűződik. A csillebérci úttör ő tábor állam részére történő
visszaszerzése érdekében 2000-ben indult ma is folyó perben már joger ős ítélet született arról ,
hogy az 1989 . június 23-án törvénysértően bíróság által nyilvántartásba vett DEMISZ, nem
jogutódja az 1989. április 22 . napján megszűnt KISZ-nek. Az APEH által bírósággal közöl t
adatok állnak rendelkezésre arról, hogy az APEH még 2001-ben is létez ő jogalanyként tartotta
nyilván az akkor már 12 éve 1989 . április 22-én jogutód nélkül megszűnt KISZ-t . Közhiteles
adatok állnak rendelkezésre továbbá arról, hogy a joger ős bírósági ítélettel és ügyészségi
állásponttal is bizonyítottan a KISZ jogutódjának nem min ősült és nem minősülő DEMISZ-t ,
az APEH azonos adószámon tartotta nyilván .
A bíróság által 1989 . februárban nyilvántartásba vett – és a 2000 év óta folyó perben I . r.
alperes – Magyar Úttörők Szövetsége (MUSZ) joger ős ítéletben megállapítottan törvénysért ő
szerződéssel szerezte meg 1989 . június 30-án a csillebérci úttör őtábor – két helyrajzi számo n
lévő 54 hektáros – ingatlanát, és tudva a szerzés jogszabályokba ütköz ő körülményeiről, az t
további törvénysértéssel saját vagyonaként értékesítette.
Az állami tulajdonú OTP Bank Rt. Fővárosi Bírósághoz 1993 . júniusban írt hivatalo s
megkeresésében arról nyilatkozott, hogy változatlanul kezeli az 1989 . április 22-én megszűnt
KISZ nevén levő bankszámlákat, amely bankszámlák az 1990 . évi LXIII. tv. 2. § f) pontj a
értelmében az akkor már lezártként kezelt rendszerváltással összefüggő vagyonelszámolá s
körébe tartoznak .
A Baloldali Ifjúsági Társulás név alatt bírósághoz els ő ízben 1989 . júniusban lett beadvány
benyújtva, a szervezet 1989 . május végén történt alapítását állítva . A 1989 . májusban létesítő
szervekként eljárt személyek között az 1989 . április 22 . napján a törvény erejénél fogva
megszűnt KISZ – önálló jogi személyiséggel soha nem rendelkezett – tagszervei i s
szerepeltek törvénysértő, a BIT szabályos alapítását, bírósági bejegyzését kizáró módon. A
bíróság által 1989 . június 30. napján – bejegyzést kizáró körülmények ellenére nyilvántartásba vett, tehát csak ekkor törvénysértően jogi személlyé vált BIT az 1987 . évi I.
tv. 1989. július 01-étől hatályos rendelkezését, továbbá az 1989 . évi II . törvény alapján kizárt
jogutódlás lehetőségét megsértve, a már 1989 . április 22-én megsz űnt KISZ jogutódaként
lépett fel és járt el állami ingatlanok megszerzése érdekében . A jogtalan előny megszerzés e
érdekében történt tévedésbe ejtés és tévedésben tartás eredményeként a földhivatalnál a KISZ

elnevezés BIT névre történt módosítására valótlanul és közokiratokba foglalt hivatkozáso k
alapján az állam tulajdonát képez ő úttörőtábor megjelölés ű ingatlanok átírása történt meg a
BIT nevére.
A 2. §-hoz
Bizonyított tény, hogy az 1989 . november 26-i ügydöntő népszavazás 3 . kérdésére született
95,37%-os igen eredmény, továbbá az MSZMP által az MSZP ellen is a F ővárosi Bíróság
előtt P.22.798/1990 . számon 1990 . április 27-én indított vagyonjogi perben közokiratb a
foglaltan az MSZMP által állított MSZMP-t terhel ő elszámolási kötelezettség ellenére, a z
1956-tól jogfolytonosan új elnevezéssel létez ő MSZMP a mai napig nem adott le
vagyonelszámolást, miközben az 1990 . évi LXXIII . tv. értelmében az 1988 . december 31-ig
terjedő időszakra vonatozó ingatlanokkal való elszámolási kötelezettségnek, kizárólag az —
1988 . december 31-én már létez ő — MSZMP tudott volna törvényesen és joghatás kiváltásár a
alkalmas módon eleget tenni .
Számtalan állami tulajdonú ingatlan kapcsán áll rendelkezésre adat arról, hogy az 1990 . évi
LXXIII . tv. hatálya alá tartozik, de az 1989-es és azt követ ő alapjaiban törvénysért ő
rendelkezések miatt nem szerepeltek egyik vagyonelszámolásban sem . A vagyonelszámolást
olyan személyek neve alatt, illetve nevében bonyolították, akik az elszámolási körbe tartoz ó
állami ingatlanok kapcsán eleve nem rendelkeztek, de az egyéb körülményekre és kógen s
törvényi szabályozásra tekintettel nem is rendelkezhettek eljárási, elszámolási jogosultsággal .
Az MSZMP által 1990. április 27 . napján az MSZP ellen is indított vagyonjogi per ténye, a
keresetlevélben a felperesi MSZMP által rögzített adatok aggálytalanul bizonyítják azt, hog y
az 1956-tól működő MSZMP nem szűnt meg, továbbá az MSZMP nem kötött megállapodás t
a több ezer MSZMP által saját vagyonaként nyilvántartott ingatlan kezel ői jogának az
átadásról, a csak 1989 . november 21 . napjától jogképes jogi személlyé vált MSZP-vel .
További lényeges tény, hogy az állami ingatlanok tulajdonjogának átruházásra az 1987 . évi I .
tv. szerinti kizártság miatt 1989 . július 01 . napjától érvényes, ingatlan-nyilvántartás i
bejegyzésre alkalmas — jogszabályba nem ütköző — szerződés pedig eleve nem jöhetett létre .
Az 1989 . április 22-én megsz űnt KISZ könyveiben szerepelt állami forrásból épített budapesti
székházat az 1989 .06.22-én jogi személyiséggel még eleve nem is rendelkezett — továbbá a
KISZ vonatkozásában nem jogutód — fantom DEMISZ nevében értékesítették a Magya r
Hitelbank Rt. részére törvénysértő módon 780 millió forint + ÁFA (936 millió) áron . Az
ügyletet az Állami Számvevőszék törvénysértéseket tételesen feltáró hivatalos megkeresése
nyomán dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész nyilvánította — jogszabályokat sértő módon —
törvényesnek 1990 . augusztus 23-án azzal, hogy a még jogi személyiséggel nem rendelkezett
fantom DEMISZ nevében 1989. június 22-én — jogszabályba ütköz ően — aláírt adásvétel i
szerződést úgy kell kezelni, hogy azt a „megújult elnevezés ű KISZ kötötte meg” eladókén t
(aki azonban 1989. április 22 . napján a törvény erejénél fogva jogutód nélkül megsz űnt), „a
KISZ ugyanis gazdaságilag nem sz űnt meg, . . .”.
Közhiteles cégnyilvántartási, APEH adatok és azok alapját képez ő cégbíróságon elfekvő
okiratok bizonyítják, hogy az MSZMP tekintetében nem jogutód MSZP, valamint a KISZ
tekintetében nem jogutód DEMISZ törvénysért ő módon rendelkezett saját vagyonként a z
MSZMP és a KISZ által alapított, az MSZP és a DEMISZ részére át nem ruházott gazdálkodó

szervezetekről (pl. : Kossuth Könyvkiadó Vállalat, Horn Gyula MSZP ; Ezermester Vállalat
DEMISZ, Altus Rt. - Gyurcsány Ferenc, stb .).
A köztudomásúan 1989-ig fennállt egypártrendszerrel ütközően az MSZMP-n kívül más nev ű
(MSZP) párt létezését 1989 októberében állított MSZP törvénysértő módon rendelkezett saját
vagyonaként az MSZMP tagjainak befizetéséb ől is keletkezett és 1989 . szeptember 30-án az
MSZMP neve alatti bankszámlákon volt 692 millió forinttal . Az MSZP a törvényileg kizárt
MSZMP jogutódlásra hivatkozással közölte az Állami Számvev őszékkel 1992-ben Máté
László pártpénztárnok útján az MSZMP nevén m űködött bankszámlákon lévő közel 700
millió forint sorsát igazoló okiratokról azt, hogy azok elkallódtak, és beszerzésük lehetetlen .
Ekkor közölte Máté László MSZP pénztárnok az Állami Számvev őszékkel azt is, hogy az
MSZMP 1989-ben megsz űnt. Előzőekkel szemben pedig tény az, hogy az MSZMP nem sz űnt
meg, továbbá az MSZMP számláit kezel ő érintett bankfiókoktól az elszámolás alapját képező
okiratokat be lehetett volna szerezni, csak azon a számlák fölött rendelkezésre jogosult
szervezetként az MSZMP, és nem az MSZP neve szerepelt . Azonos törvénysértésekkel történt
a KISZ neve alatt működött bankszámlákon lév ő készpénz fölötti harmadik személy által i
jogosulatlan rendelkezés. Az OTP Bank Rt. 1993-as bíróságnak írt megkeresése és arra kapott
bírósági válasz megdönthetetlenül bizonyítja azt, hogy az érintett bankszámlákról jogosulatla n
harmadik személyek rendelkeztek, és ezen bankszámlák a törvényi kötelezettség ellenére nem
képezték a rendszerváltással összefügg ő vagyonelszámolás részét .
Az MSZMP által 1988 . év zárásakor és az 1989 . október 6-10-e között tartott MSZMP
kongresszus részére készített vagyonmérlegek szerint a pártállami párt vagyona 10,2 milliárd
forint összegben került egyező en kimutatásra. Előző adatokkal ütközően a két időpont között
1989. szeptember 30-i keltezéssel elkészült és az 1989 . november 26-i népszavazáskor az
Országgyűlés által is figyelembe vett vagyonmérlegben ugyanakkor, már csak 8,3 milliárd
forint értékű vagyon került feltűntetésre . A pár nap eltéréssel készült vagyonkimutatások
közötti 1,9 milliárd forint összegű vagyon összetétele és sorsa - az Állami Számvevőszékhez
benyújtott okiratok alapján – ismeretlen .
Az Országgyűlés irattárban lévő elnöki iratok között lelhet ő fel dr. Györgyi Kálmán legfőb b
ügyész Szűrős Mátyás országgy űlés alelnöke, országgyűlési képviselő ügyészségi nyomozás
eredményeként 1992-ben benyújtott mentelmi jog felfüggesztésére tett indítvány . Az
ügyészségi nyomozást összegző 11 oldalas anyagban tételesen van személyekre is lebontot t
működési modell feltárása mellett levezetve az, hogy az MSZMP-re hivatkozással évr ől évre
– a kezdeti időben 350 ezer, majd az utolsó id őszakban már – 650 ezer USD-t vittek ki
aktatáskában jelöletlen kötegelés mellett a Magyar Nemzeti Bankból Sz űrös Mátyás, Nyers
Rezső, Fekete János, stb. tudomása és aktív közreműködése mellett az MSZMP székházába,
ahonnét a táskányi USD-t a Szovjetunió budapesti nagykövetségére vitték . A jelöletlen
készpénz azután ellenőrizetlen diplomáciai posta útján került Moszkvába egy titkos
bankszámlára magyar támogatásként. Ezen támogatás címszó alatt az MNB-b ől évről évre
százezer USD nagyságrendben kikerült összegr ől elszámolás nem lett benyújtva.

A 3-6. '-hoz
E szakaszok azt határozzák meg, hogy az elszámolási kötelezettség mely id őszakra terjed ki,
milyen módon kell azt elkészíteni, az elszámolások teljességéért ki és milyen felel ősséggel
tartozik, tovább meghatározza, hogy az Állami Számvev ő széknek meddig kell benyújtani .
A 7-8. §-hoz
Az 1992-es téli rendkívüli ülésnap keretében – azonos képvisel ők által azonos okirat kétszere s
jogellenes aláírása miatt a Házszabály szerinti minimális (1/5) létszám hiánya folytán –
közjogilag hatálytalanul tárgyalt és elfogadott 1993 . évi IV. tv. tényként rögzíti, hogy az
1990. évi LXXIII. törvény alapján elszámolásra kötelezett DEMISZ nem nyújtott b e
elfogadható vagyonelszámolást . Erre is figyelemmel a törvény akként rendelkezik, hog y
azon társadalmi szervezetekkel szemben, akiknek vagyonelszámolása nem vol t
elfogadható - vagyonelszámolásuk nem volt hitelesíthető, megszűnés miatt vagyonelszámolást
nem nyújtottak be - az e törvény 3. §-ában meghatározottakon túlmenően, az 1989. évi II.
törvényben foglaltakra is figyelemmel további szankciókat kezdeményez, és tett intézkedésér ől
besámol az Országgy űlésnek. Ennek keretébe n
- javaslatot tesz a társadalmi szervezetek vagyonának kezelésére, felhasználására ,
társadalmi szervezetek nyilvántartásából törlésének következtében szükséges intézkedése k
törvényi szabályozására .
5. § Az olyan elszámolási kötelezettség alá eső ingatlan vagy ingóság, amely az
elszámolásra kötelezett társadalmi szervezet elszámolását követ ően válik ismertté, a Kincstár i
Vagyonkezelő Szervezet kezelésébe kerül. "
A levéltárban fellehető Állami Számvevőszék, az Országgyűlés és a Kormány iratai között
nem volt fellelhető olyan dokumentum, amely az el nem számolt szervezet(ek) kapcsán (pl . :
DEMISZ) a mindenkire kötelez ő törvény fenti rendelkezése szerinti módon intézkedett volna .

A 9. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések .
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Ezúton jelzem, hogy Gaudi-Nagy Tamás képvisel őtársaim által benyújtott, Az elmúl t
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