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Az Állami Számvevőszékhez (továbbiakban: ÁSZ) 2021. október 21-én érkezett, alkotmányjogi 
panasz alapján a Kúria Pfv.l.20.673/2021/11. számú ítélete és az elmúlt rendszerhez kötődő egyes 
társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény alaptörvény 
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárással kapcsolatos, a IV/3376- 
5/2021. számú végzésben tett felhívással összefüggésben - a megfogalmazott kérések 
sorrendjében - az alábbiakról tájékoztatom: 

1. Küldje meg az indítvánnyal kapcsolatos álláspontját! 

Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
1-6. §-ai határozzák meg. Az ÁSZ egy hivatali jellegű ellenőrző intézmény, és mint ilyen, nem foglal 
állást jogi kérdésekben, hanem mindenben a hatályos törvényi előírások szerint, mint jogalkalmazó 
jár el ellenőrzései és tevékenysége során. Ebből adódóan engedje meg, hogy a tárgyi jelentés 
megállapításait ismertessem. 

Az ÁSZ 1992. április 30-án, 89. számon kiadta „Jelentés az elmúlt rendszerhez kötődő egyes 
társadalmi szervezetek pótvagyonelszámolása hitelességének vizsgálatáról az 1991. évi LI. 
törvénnyel módosított 1990. évi LXXIII. törvény alapján" című jelentését. 

A hivatkozott jelentésben rögzítettek alapján az ÁSZ ellenőrizte az ingatlanállományra vonatkozó 
adatokat és megállapította, hogy azokat a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: MSZP) nem a 
törvényi előírásainak megfelelően adta meg, nem volt viszonyítási alap az ingatlanok 
ellenőrzéséhez, mert csak az MSZP által közölt adatokra lehetett támaszkodni, valamint a 
telekrendezéseknél, illetve az ingatlannyilvántartásban - különböző okok miatti - rendezetlen 
állapotok voltak tapasztalhatók, így nem volt lehetőség az egyértelmű hitelesítésre. Az előzőekre 
figyelemmel a vagyonelszámolásban az ingatlanokra vonatkozó adatokat az ÁSZ nem hitelesítette. 
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Az ellenőrzés megállapításai alapján az MSZP pótvagyonelszámolást nyújtott be, amelyben az 
ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartási pontatlanságokat kijavította, illetve megerősítette az 
ellenőrzés során tett azon nyilatkozatát, ,,miszerint a volt MSZMP nyilvántartásában 1980 előttről 
nem találtak olyan átfogó nyilvántartást, amely tételesen és hitelesen az elszámolás alapja lehetett 
volna, amelynek alapján az 1949-től 1980-ig terjedő időszakra adatszolgáltatását el tudta volna 
készíteni.". 

Az MSZP vagyonelszámolásának elfogadására, és így a hitelesítésre lehetőséget az 1991. évi LI. 
tőrvénnyel módosított 1990. évi LXXll'I. törvériv 6. §. (5) bekezdése adott, amely szerint "az 
elszámolás nem pótolható adathiány esetén is elfogadottnak tekintendő. Az adathiány 
pótolhatóságáról az Állami Számvevőszék nyilatkozik". A hitelesítés e formájánál - amennyiben az 
adatok valóban nem voltak pótolhatók - az ÁSZ-nak lényegében nem adódott mérlegelési 
lehetősége a hitelesítésre vonatkozóan. ' 

Mindezekre tekintettel az ÁSZ a hivatkozott jelentésében megállapította, hogy a 
pótvagyonelszámolásban jelzett pótolhatatlan adathiányok fennállnak. A hivatkozott jelentés II. 
fejezetében részletezett indokok alapján -figyelemmel a törvény 6. § {S) bekezdésében foglaltakra 
- az ÁSZ az MSZP pótvagyonelszámolását elfogadta. 

2. Küldje meg tájékoztatását arról, hogy az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi 
szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény 6. §-a alapján 
benyújtott elszámolások ellenőrzése milyen eredménnyel zárult! 

Tájékoztatom, hogy az 1992. április 30-án, 89. számon nyilvánosságra hozott jelentés 
megállapításai szerint az ÁSZ megvizsgálta és az 1991. évi LI. törvénnyel módosított 1990. évi 
LXXIII. törvény 6. §. (5) bekezdés alapján elfogadta az MSZP, a Magyar Úttörök Szövetsége, az 
Országos Béketanács, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Magyar Honvédelmi Szövetség 
vagyonelszámolását, míg nem hitelesítette a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek a 
vagyonelszá molását. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az MSZP-re vonatkozó részt a jelentés 1. számú függeléke tartalmazza. 
A Jelentés nyilvános, elérhető az ÁSZ honlapján (www.asz.hu honlap Jelentések menüpont/ Összes 
jelentés / Összes jelentés 1992. év / 89. sorszámú jelentés alatt) az alábbi internetes 
elérhetőségen: 

https://www.asz.hu/storage/files/files/%c3%96sszes%20jelent%c3%a9s/1996/089j000.pdf?ctid= 
1254 

3. Küldje meg tájékoztatását arról, hogy az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi 
szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény 6. §-a alapján 
benyújtott elszámolások között milyen információk szerepeltek az Alkotmánybíróság előtt 
lévő ügy alapjául szolgáló Budapest, V. kerület Akadémia u. 15. szám alatti, 24684. helyrajzi 
számú ingatlanról, illetve ezzel kapcsolatban milyen megállapítást tett az Állami 
Számvevőszék! 
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Az ÁSZ jelentése kifejezetten a Budapest V. kerültet Akadémia u. 15. szám alatti, 24684. helyrajzi 
szám alatt felvett ingatlanra vonatkozóan nem tartalmaz megállapítást. 

Lényeges továbbá megjegyezni, hogy az ÁSZ jelentéshez kapcsolódó ellenőrzési iratok, az Állami 
Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatáról szóló 6/1990. sz. Elnöki utasítás 1. számú mellékletét 
képező Irattári terv szerint ,,A pártok gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos anyagok" 
úgynevezett maradandó értékű, ezért 15 éves őrzést követően Levéltár részére leadandó iratnak 
minősülnek. A jelentés kiadását követő 15. évben, a 2007-ben hatályos, az Állami Számvevőszék 
Iratkezelési Szabályzatáról szóló 2. számú függelékét képező Irattári terv szerint ,,A pártok 
gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos vegyes levelezések" megnevezés alá sorolt iratok 
maradandó értékű iratok, ezért 10 éves őrzést követően Levéltár részére leadandó iratnak 
minősülnek. 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2021. november" 111 ". 
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