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Gulyás: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása
MTI - 2018.01.16.
Budapest, 2018. január 16., kedd (MTI) - A diktatúra után harminc évvel az utókor
legfontosabb feladata a valóság feltárása, ami büntetés azoknak, akik a kommunista
rendszer bűneit elkövették, de jutalom azoknak, akik képesek voltak megőrizni
egyenes gerincüket a nehéz körülmények között - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz
országgyűlési frakcióvezetője a Nemzeti Emlékezet Bizottsága könyvbemutatóján.
Megjegyezte: a kommunista diktatúra feltárása azért is fontos, hogy ne forduljanak elő
olyan, tájékozatlanságról tanúskodó nyilatkozatok, amelyek a szabadon választott
kormány és a diktatúra közé egyenlőségjelet tesznek.
Minél jobban megismeri valaki a diktatúra aljas megtorló gépezetének és besúgó
rendszerének működését, annál kevésbé mossa össze a fogalmakat - hangsúlyozta a
képviselő az Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető - Jogi
fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből című könyv
bemutatóján.
A magyar rendszerváltozás tapasztalata az, hogy súlyos bűntettek, amelyek még
büntethetőek lettek volna, mert az elkövetők életben voltak és a tettük is feltárható
volt, büntetlenül maradtak - jegyezte meg Gulyás Gergely, utalva a könyv címére.
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A kormánypárti politikus sajnálatosnak nevezte azt, hogy az Alkotmánybíróság annak
idején - a köztársasági elnök indítványára - olyan döntést hozott, amely lehetetlenné
tette a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek büntethetőségét.
Sobor Dávid ügyvéd, a könyv egyik szerzője a könyvbemutatón úgy fogalmazott: a
rendszerváltozás kudarca volt az, hogy az első Alkotmánybíróság megsemmisítette a
lex Zétényit, ez a törvény ugyanis megteremtette volna a feltételeit a felelősségre
vonásnak.
A kommunista diktatúra évei alatt a hatalom birtokosai válogatott erőszakos
bűncselekményeket követtek el a magyar állampolgárok rovására, és ezen
cselekmények segítségével sikerült meghosszabbítaniuk a hatalomban maradásukat,
így az elévülés intézményén keresztül mentesültek a jogkövetkezmények alól összegzett az ügyvéd.
Szerzőtársa, Máthé Áron elmondta: a könyv figyelemmel követi a rendszerváltozás
utáni teljes igazságtételi folyamatot a büntetőjogtól kezdve a semmisségi törvényekig
és a különböző múltfeltáró testületekig és bizottságokig, illetve az információs és
anyagi kárpótlásig. Az igazságtételi folyamat főbb állomásain haladnak végig a
szerzők, részben időrendi, részben tematikus sorrendben - tette hozzá.
A kötet szerzői: Kovács István, Máthé Áron, Sobor Dávid, Szánthó Miklós és Törcsi
Péter.
Vissza a tartalomjegyzékhez

RÖVIDHÍR - Gulyás: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek
feltárása
MTI - 2018.01.17.
Budapest, 2018. január 16., kedd (MTI) - A diktatúra után harminc évvel az utókor
legfontosabb feladata a valóság feltárása, ami büntetés azoknak, akik a kommunista
rendszer bűneit elkövették, de jutalom azoknak, akik képesek voltak megőrizni
egyenes gerincüket a nehéz körülmények között - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz
országgyűlési frakcióvezetője a Nemzeti Emlékezet Bizottsága könyvbemutatóján.
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Megjegyezte: a kommunista diktatúra feltárása azért is fontos, hogy ne forduljanak elő
olyan tájékozatlan nyilatkozatok, amelyek a szabadon választott kormány és a
diktatúra közé egyenlőségjelet tesznek.
Minél jobban megismeri valaki a diktatúra aljas megtorló gépezetének és besúgó
rendszerének a működését, annál kevésbé mossa össze a fogalmakat - hangsúlyozta a
képviselő az „Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető - Jogi
fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből” című könyv
bemutatóján.
A hírt közzétettük a NEB közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/posts/1996003517279704
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/posts/1995997810613608
Vissza a tartalomjegyzékhez
***
TELEVÍZIÓS MEGJELENÉSEK
Részletek

A kommunista diktatúra után harminc évvel az utókor legfontosabb feladata a
valóság feltárása, mondta Gulyás Gergely
M1 - HÍRADÓ M1 23:00 - 2018.01.16.
Mv: A kommunista diktatúra után harminc évvel az utókor legfontosabb feladata a
valóság feltárása, ezt mondta a Fidesz frakcióvezetője egy fővárosi könyvbemutatón.
Gulyás Gergely úgy fogalmazott, minél jobban meg kell ismerni a diktatúrák aljas,
megtorló gépezetének és a besúgórendszerének működését.
R: Több mint négyszáz oldalas kötet jelent meg arról, hogy a kommunista diktatúra
örökségét hogyan kezelte a rendszerváltás utáni Magyarország. A jogi vezetek a
magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből című könyv az 1989-től 2016-ig
tartó időszakot mutatja be. A mű szerkesztője azt mondta, hiánypótló az alkotás.
Máthé Áron, elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Ezzel a kötettel hozzá
szeretnénk járulni, hogy egy precízebb, lényegbe vágóbb közbeszéd alakuljon ki az
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igazságtételi folyamatról. Felmérjük azt, hogy melyek voltak azok a pontok, ahol
sikerült előbbre lépni, és hol van olyan adósságunk, ami esetleg még kezelhető.
Gulyás Gergely (Fidesz), országgyűlési képviselő: A valóság feltárása.
R: A kommunista diktatúra után harminc évvel az utókor legfontosabb feladata a
valóság feltárása, mondta a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott,
minél

jobban

meg

kell

ismerni

a

diktatúrák

megtorló

gépezetének

és

besúgórendszerének a működését.
Gulyás Gergely: Hogyha ez korrekt módon, és valamennyi történelmi tényt
figyelembe véve történik, akkor ez lehet a legnagyobb büntetés azoknak, akik bűnt
követtek el, és jutalom azoknak, akik egy rendkívül nehéz történelmi időszakban, egy
totalitárius diktatúra időszakában is képesek voltak megtartani a saját egyenes
gerincüket és becsületességüket, még akkor is, hogyha ezért hátratételt kellett
elszenvedni.
R: A könyv a Nemzeti Emlékezet Bizottsága gondozásában jelent meg. Már
megvásárolható a könyvesboltokban.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Az utókor legfontosabb feladata a kommunista diktatúra feltárása, mondta Gulyás
Gergely
M1 - HÍRADÓ M1 19:30 - 2018.01.16.
Mv: A kommunista diktatúra után harminc évvel az utókor legfontosabb feladata a
valóság feltárása. Ezt mondta a Fidesz frakcióvezetője egy fővárosi könyvbemutatón.
Gulyás Gergely úgy fogalmazott, minél jobban meg kell ismerni a diktatúrák aljas,
megtorló gépezetének és a besúgórendszerének működését.
Gulyás Gergely (Fidesz), országgyűlési képviselő: Ha ez korrekt módon, és
valamennyi történelmi tényt figyelembe véve történik, akkor ez lehet a legnagyobb
büntetés azoknak, akik bűnt követtek el, és jutalom azoknak, akik egy rendkívül nehéz
történelmi időszakban, egy totalitárius diktatúra időszakában is képesek voltak
megtartani a saját egyenes gerincüket és becsületességüket, még akkor is, hogyha ezért
hátratételt kellett elszenvedni.
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Kapcsolódó videó (00:23:26-tól)
https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-2018-01-16-i-adas-17/
Vissza a tartalomjegyzékhez
***
NYOMTATOTTSAJTÓ-MEGJELENÉSEK
Részletek

Felemás igazságtétel
MAGYAR HÍRLAP - 2018. 01. 25.
Szerző: Lázin Miklós András
Ma már jól látszik, hogy a hajdani SZDSZ álságos módon lépett fel az Antall-kabinet
jogi igazságszolgáltatási törekvései ellen – mondta Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának elnökhelyettese.
Felemás igazságtétel
A kommunista diktatúra lebontásának lépései
Minden túlzás nélkül állítható, hiánypótlást végeztünk – jelentette ki lapunknak
Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese annak
kapcsán, hogy a napokban jelent meg a Kovács Istvánnal, Sobor Dáviddal, Szánthó
Miklóssal és Törcsi Péterrel közösen jegyzett, Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos
bűntett ne legyen büntethető – Jogi fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás
történetéből című kötetük.
Az alkotók egy könyvben foglalták össze az 1989 óta a kommunista diktatúra
lebontására, felszámolására hozott törvényeket és intézkedéseket.
A munka bő két éven át tartott, s komoly gondot jelentett, hogy az időben visszafelé
haladva komoly hiányosságok voltak a dokumentációban.
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Máthé Áron azt mondta, ma már jól látható, miféle harc folyt az első szabadon
választott parlament és a kormány által kezdeményezett jogi igazságtételi törekvések
ellen.
Ez elsősorban a SZDSZ és hozzá közel álló értelmiség berkeiben volt megfogható. A
történész felidézte Dornbach Alajos hírhedt dolgozatát, amelyben végül is arra jutott,
hogy nincs szükség igazságszolgáltatásra, mert az úgyis csak boszorkányüldözésbe
csapna át.
A sortüzek kapcsán negyven eljárást indítottak, de szinte valamennyi bohózatba
fulladt, mindössze négy esetben született letöltendő börtönbüntetésről szóló ítélet –
emlékeztetett Máthé Áron. Szerinte a Biszku-per egy, a kommunista múltat lezáró
társadalmi katarzis utolsó fejezete lehetett volna, de végül az is méltatlan jogi
csűrcsavarásba fulladt. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem csak a büntetőjogról szól az
igazságtétel, az áldozatoknak szó szerint igazságot kellett szolgáltatni, például a
semmisségi törvényekkel vagy a kárpótlással. A szimbolikus eredményeket, illetve a
történeti feltárást is lényegesnek tartja.
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
magyarhirlap.hu - Felemás igazságtétel - 2018-01-25
A hírt közzétettük a NEB közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/nemzetiemlekezetbizottsaga/posts/2000211970192192
Vissza a tartalomjegyzékhez

A diktatúra után harminc évvel...
MAGYAR HÍRLAP - 2018. 01. 17.
A diktatúra után harminc évvel az utókor legfontosabb feladata a valóság feltárása,
ami büntetés azoknak, akik a kommunista rendszer bűneit elkövették, de jutalom
azoknak, akik képesek voltak megőrizni egyenes gerincüket a nehéz körülmények
között – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus a Nemzeti
Emlékezet Bizottságának az igazságtétellel és kárpótlással foglalkozó könyve
bemutatóján szólt erről.
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Vissza a tartalomjegyzékhez
***
ONLINEMÉDIA-MEGJELENÉSEK
Részletek

Gulyás Gergely: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása
MAGYARIDOK.HU - 2018.01.16.
A diktatúra után harminc évvel az utókor legfontosabb feladata a valóság feltárása,
ami büntetés azoknak, akik a kommunista rendszer bűneit elkövették, de jutalom
azoknak, akik képesek voltak megőrizni egyenes gerincüket a nehéz körülmények
között – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága könyvbemutatóján.
Megjegyezte: a kommunista diktatúra feltárása azért is fontos, hogy ne forduljanak elő
olyan, tájékozatlanságról tanúskodó nyilatkozatok, amelyek a szabadon választott
kormány és a diktatúra közé egyenlőségjelet tesznek.
Minél jobban megismeri valaki a diktatúra aljas megtorló gépezetének és besúgó
rendszerének működését, annál kevésbé mossa össze a fogalmakat – hangsúlyozta a
képviselő az Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető – Jogi
fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből című könyv
bemutatóján.
A magyar rendszerváltozás tapasztalata az, hogy súlyos bűntettek, amelyek még
büntethetőek lettek volna, mert az elkövetők életben voltak és a tettük is feltárható
volt, büntetlenül maradtak – jegyezte meg Gulyás Gergely, utalva a könyv címére.
A kormánypárti politikus sajnálatosnak nevezte azt, hogy az Alkotmánybíróság annak
idején – a köztársasági elnök indítványára – olyan döntést hozott, amely lehetetlenné
tette a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek büntethetőségét.

8. oldal

HIVATALA

Kommunikációs és Informatikai Főosztály

Sobor Dávid ügyvéd, a könyv egyik szerzője a könyvbemutatón úgy fogalmazott: a
rendszerváltozás kudarca volt az, hogy az első Alkotmánybíróság megsemmisítette a
lex Zétényit, ez a törvény ugyanis megteremtette volna a feltételeit a felelősségre
vonásnak.
A kommunista diktatúra évei alatt a hatalom birtokosai válogatott erőszakos
bűncselekményeket követtek el a magyar állampolgárok rovására, és ezen
cselekmények segítségével sikerült meghosszabbítaniuk a hatalomban maradásukat,
így az elévülés intézményén keresztül mentesültek a jogkövetkezmények alól –
összegzett az ügyvéd.
Szerzőtársa, Máthé Áron elmondta: a könyv figyelemmel követi a rendszerváltozás
utáni teljes igazságtételi folyamatot a büntetőjogtól kezdve a semmisségi törvényekig
és a különböző múltfeltáró testületekig és bizottságokig, illetve az információs és
anyagi kárpótlásig. Az igazságtételi folyamat főbb állomásain haladnak végig a
szerzők, részben időrendi, részben tematikus sorrendben – tette hozzá.
A kötet szerzői: Kovács István, Máthé Áron, Sobor Dávid, Szánthó Miklós és Törcsi
Péter.
http://magyaridok.hu/belfold/gulyas-gergely-az-utokor-feladata-kommunistadiktatura-buneinek-feltarasa-2690026/
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
hirado.hu - Gulyás: Az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása 2018-01-16
magyarhirlap.hu - Gulyás Gergely: Az utókor feladata a kommunista diktatúra
bűneinek feltárása - 2018-01-16
webradio.hu - Gulyás: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása
- 2018-01-16
kisalfold.hu - Gulyás: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása 2018-01-16
delmagyar.hu - Gulyás: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása
- 2018-01-16

9. oldal

HIVATALA

Kommunikációs és Informatikai Főosztály

szoljon.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
bama.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
gondola.hu - A rendszerváltozás egyik nagy kudarca - 2018-01-16
baon.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
beol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
heol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
kemma.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
sonline.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
teol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek feltárása
- 2018-01-16
zaol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
veol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
nool.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
vaol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
feol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek feltárása
- 2018-01-16
duol.hu - Gulyás Gergely szerint az utókor feladata a kommunizmus bűneinek
feltárása - 2018-01-16
3szek.ro - A kommunista diktatúra bűneiről - 2018-01-16
lokal.hu - Gulyás: Az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása
- 2018-01-17
szegedma.hu - Gulyás: az utókor feladata a kommunista diktatúra bűneinek feltárása
- 2018-01-17
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Vissza a tartalomjegyzékhez
***
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Inforádió
Hír TV
Heti TV
Breuerpress
Vissza a tartalomjegyzékhez
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