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Tisztelt Miniszterelnök Úr !
Megkaptuk, Egyesületünk Elnöksége megkapta fenti iktatószámú / KTHÁT/856/2/2017./ számú
levelüket, melyben az önkényuralmi rendszer alatt elrabolt vagyontárgyak értékének 1-2 ezrelékét a
kisemmizetteknek Kárpótlási jegy formájában fizető ún. „Kárpótlási” törvényeket egymás mellé
állították az egyetlen /449/2013(XI.28)Korm.r/ restitúciós, azaz vagyonvisszaadási jogszabállyal. Mely
restitúciós jogszabály egyébként az elrabolt vagyonok szintén néhány ezrelékét kitevő műkincsekre
vonatkozik csak.
A fenti két jogszabály fajta alapvető különbözősége miatt, és a „kárpótlás” törvényeinek súlyos
igazságtalansága miatt, -sokak szerint ezek a törvények ugyanolyan bűncselekmények voltak mint
maga az önkényuralmi államosítás- , sem nem összehasonlíthatók, de együtt sem említhetőek.
Ezt súlyos ellentmondásnak is gondoljuk, mely a „kárpótlás” intézményének, a vonatkozó hibás
törvények felszámolásával, és a műkincsekre már meghozott restitúciós törvények után a többi
elrabolt vagyontárgyra vonatkozó restitúciós törvény, vagy törvények meghozatalával orvosolható
csak.
Önök nagyon helyesen, az új Alkotmány/Alaptörvény meghozatala kapcsán hatálytalanították azokat
a korai 90-es évek igen súlyos jogi tévedésein alapuló Alkotmánybírósági /AB/ határozatokat, melyek
az önkényuralom jogrendszerét jogfolytonosan próbálták átvinni az 1990. tavasza utáni, a szabad
választások utáni új jogrendszerbe, mely próbálkozás nyilvánvaló jogi képtelenség.
Olyanok szerepelnek ezekben, mint hogy az „állam azt tesz amit akar” , vagyis „tulajdonosi döntés”
lenne az AB határozat szerint, hogy visszaadja-e az állam a tulajdonokat, vagy nem. /pl. 21/1990. (X.
4.) AB határozat, hatálytalanított/
Ugyan milyen tulajdonos ez esetben az állam ? Elrabolták a magyar emberek vagyonát, attól még
nem lettek jogszerű tulajdonosok, hiába csináltak illegitim telekkönyvezéseket, hiába rekvirálták a
gépeket, gyártósorokat, majd hagyták az enyészetnek, illetve amit lehetett elkonfliskáltak mikor az
önkényuralom elbukott.
Sajnos e hatálytalanított AB határozatok joghatása nem szűnt meg.
Ezen hibás AB határozatok okozta kárt, a jogállamisággal ellentétes folyamatot, és a kisemmizettek el
nem évülő tulajdoni igényét, a restitúciós, azaz vagyonvisszaadási törvényekkel lehet orvosolni.
A fenti álláspontunk nem új, legfeljebb új szempontokat említettünk, illetve korábban írtakat most
nem említettünk.
Korábbi beadványainkban, melyeket egyedül vagy civil társszervezetekkel közösen adtunk be, további
kéréseket is megfogalmaztunk, e kéréseket megújítjuk, és újat is említünk.
-

-

Kérjük, hogy február 17-ét nyilvánítsák a Kisemmizettek Emléknapjává. E nap az 1952.évi 4.
tvr. hatályba lépésnek napja, ezzel a tvr-el okozták a magyar embereknek legnagyobb
vagyonrablást a kommunisták.
Kérjük, hogy ez évben, azaz 2018. február 17-én a Parlament Vadásztermében, ahol már
számos, a kommunizmus áldozatairól megemlékező Konferencia került megrendezésre,

ezúttal „Konferencia a kommunista önkény által Kisemmizettekről a legnagyobb
vagyonrablást elrendelő 1952.évi 4. tvr. hatályba lépésnek napján” elnevezésű rendezvény
megtartását tegyék lehetővé. Az Egyesületnek vagyona nincs, ezért egy ilyen Konferencia
megrendezése csak a támogatásukkal lenne lehetséges.
Azzal zárjuk jelen levelünket, hogy reményünket fejezzük ki, ezen legutóbbi, KTHÁT/856/2/2017.
számú levelük azon pozitív folyamat egy állomása, mely a restitúciós, vagyonvisszaadási törvény
meghozatalával záródik majd.
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