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Tárgy: Felkérés korábban megszakadt tárgyalások folytatására, restitúciós jogszabályok megalkotása
céljából
Tisztelt Frakcióvezető Helyettes Úr / Államtitkár Úr !
Az Országgyűlés 127. ülésnapján (2011.11.02.), „Ma is időszerű az igazságtétel” címmel Önök a 18. és 20. számon
szólaltak fel, napirend előtt.
Úgy véljük, ez az önök párbeszédének egyik legemlékezetesebb megállapítása:
„A közép-európai,
posztkommunista államokhoz képest Magyarország igencsak le van maradva ebben a kérdésben” , mármint az
igazságtételben, és ez adja jelen levelünk indítékát. Mivel Érdekvédelmi Egyesületünk álláspontja is ez, hogy
Magyarországon e téren alig történt az elmúlt huszonegynéhány évben valami, különösen nem történt érdemi előre
lépés a szélsőjobb- és szélsőbaloldali totalitárius rendszerek kifosztásainak helyrehozatalában. A közép-európai,
posztkommunista államokban kivétel nélkül mindegyikben végbement, végbemegy a restitúció, azaz mindenütt
visszaadták, illetve visszaadják az ellopott vagyonokat; azokat, melyektől e diktatúrák úgymond „államosítás”
címen fosztották meg törvényes tulajdonosaikat.
Az Egyesületünk legfőbb célja tehát a restitúció, azaz hogy a jogellenesen állami tulajdonba vett,

államosított tulajdonok, vagyontárgyak az eredeti tulajdonos, illetve törvényes örökösei tulajdonába
és birtokába visszakerüljenek . Emellett az élet- és szabadság sérelmére elkövetett további bűncselekmények
áldozatai részére is méltányos kártérítést kérünk, és nem pedig jelképes, „részleges” kárpótlást. Az eddigi
kormányok nem adtak reális kártérítést az élet elvesztésért, a fogva tartásért.
A restitúció elmaradása a tulajdonviszonyok rendezetlenségét eredményezi. Amennyiben a tulajdonok,
vagyontárgyak szerzésében, tulajdonváltozásában egy jogilag hibás elem, azaz egy kifosztás van (ilyen hibás elem
például a 4.1952. tvr. "Az egyes házingatlanok állami tulajdonbavételéről" ) , akkor ezen tulajdonok, vagyontárgyak
jelenlegi tulajdonjoga, jelenlegi tulajdonosa megkérdőjelezhető. A kifosztást, azaz a jogellenes beavatkozást a
törvényes tulajdonosnak nem állt és nem áll módjában elhárítani.
Egyesületünk álláspontja, hogy a restitúció a jogi indoklás mellett nem szorul gazdasági indoklásra, de ez nem
jelenti azt, hogy nem említjük meg a gazdasági szempontokat is.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, az ország jelenlegi nyomasztó, sokak szerint csődközeli gazdasági helyzetébenhelyzetéből a restitúciót kiútnak tartjuk.
Ez nem következtetés vagy sejtés, mivel egy tény megállapítás tehető ezzel kapcsolatban.
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Államtitkár úr is beszélt hozzászólásában a környező közép-európai, posztkommunista államokról, akikhez képest
Magyarország igencsak le van maradva, de azt nem említette hogy korántsem csak jogi és igazságtételi ez a
lemaradás.
E tény megállapítás ui. az, hogy hazánkat ezen országokkal összehasonlítva, látható az összefüggés, hogy ott a
restitúció végbemenetele után tőkeerős cégek, tőkeerős gazdaság jött létre, szakmailag felkészült, kompetens,
honi szereplőkkel.
Míg itthon nem ez történt. A mi országunk gazdasága most néhány multi cég itteni leányvállalata köré csoportosul,
és ezen cégek, pontosabban ezek exportja adja a gazdaság bizonytalan motorját. Igen bizonytalan, mert ha ezek a
cégek valamely ok miatt, pl. idővel fejlődő országokban jobb piacot találnak majd, és innen kivonulnak, akkor az
ország gazdasága azonnal elbizonytalanodik. A multik mellett meg sok százezer, közel egymillió magyar kis- és
mikro vállalkozás próbál talpon maradni, mely apró vállalkozásoknak egy közös és meghatározó ismérve van, és ez
pedig a tőkeszegénység.
E környező országok nem lettek éllovasból sereghajtók, mint mi, és közel sem érezték meg úgy a gazdasági
válságot (ha ugyan megérezték), ahogy mi magyarok éreztük ill. érezzük most is.
Ezek tehát tényszerű megállapítások, ezek nem Egyesületünk következtetései.
Hogyan akar a kormányzat stabilitást, gazdasági fellendülést, vagy legalább azt a gazdasági szintet, mellyel a
környező lengyel, cseh, szlovák, román gazdaságok bírnak, akkor, ha itt csak tőkeszegény, apró kis hazai
vállalkozások vannak ? Ezen gazdaságok korábban mind mögöttünk voltak, most mind jóval előttünk vannak,
miután mindenütt végbement a restitúció. Hol vannak a tőkeerős magyar vállalkozások, melyek tőkéjét, vagyonát
elvették, a törvényes tulajdonosokat kifosztották ?
A jelenlegi szorult helyzetben, mikor az államcsőd is sajnos reális lehetőség, a gazdasági berendezkedésben komoly
változtatások indokoltak, kérem itt a környező országok példája, mit kell tenni.
Egyesületünk folytatott már tárgyalásokat a korábbi kormányzat képviselőivel, korábbi Igazságügyi
Minisztériummal, restitúciós jogszabályok megalkotása céljából.
Azonban sajnos -mint ez később megállapítható volt- , néhány általános mondaton kívül, „A kárpótlási folyamat
még nem ért véget” , stb., a korábbi kormányzat, a korábbi hatalmi tényezők sem nem tettek semmit e téren, sem
nem akartak érdemben tárgyalni, sem velünk, sem más, hasonló célokat követő szervezetekkel.
Korábbi tárgyalásaink során Egyesületünk nem egyedül, hanem több szervezettel együttesen lépett fel restitúciós
céllal. E szervezetek a következők:

Magyar Érdekvédelmi Szövetség, Trianon Társaság, Magyarok Világszövetsége, ’56-os Magyarok
Világszövetsége, ’56-os Szövetség, Politikai Foglyok Országos Szövetsége, Honfoglalás 2000 Egyesület.
Az itt említetteken kívül a Patrióta Kapitalisták, nemzeti tőkés kör egyesület, a gazdaság felvirágoztatásáért /
http://mno.hu/migr_1834/patriota_kapitalistak_a_gazdasag_felviragoztatasaert-275294
/ kezdeményezés is hasonló céllal jött létre.
Ezért most tisztelettel felkérjük Államtitkár Urat, és Frakcióvezető Helyettes Urat, hogy
restitúciós jogszabályok megalkotása céljából
és a korábban megszakadt tárgyalások folytatása végett, vegyék fel velünk a kapcsolatot.
Tisztelettel várjuk válaszukat, és azzal a zárjuk levelünket, hogy ahogy korábban is, ezen mostani, kormányzati
szervekkel való levelezésünkről a nemzetközi és hazai társszervezeteinket folyamatosan tájékoztatjuk.
Budapest, 2011. december 16.
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