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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Szabolcs (független)
országgyűlési képviselő "Egyet érte-e azzal, hogy Magyarország nem mondhat le végérvényesen a
nemzeti  kulturális  örökségünk  részét  képező,  ám  Magyarországról  a  második  világháború
végnapjaiban elhurcolt műkincsekről, kulturális javakról?" című,  K/7679.  számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Szabó Szabolcs (független)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök  úrhoz  intézett,  "Egyet  érte-e  azzal,  hogy  Magyarország  nem  mondhat  le
végérvényesen  a  nemzeti  kulturális  örökségünk  részét  képező,  ám  Magyarországról  a  második
világháború  végnapjaiban  elhurcolt  műkincsekről,  kulturális  javakról?" című,  K/7679. számú
írásbeli kérdésére – Gulyás Gergely miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Magyarország Kormánya kiemelten fontosnak tartja az elmúlt történelmi periódusokban különböző
okok  miatt  külföldre  került,  jelentős  művészeti  értéket  képviselő  műkincsek  minél  nagyobb
hányadának visszaszerzését. Nem képeznek kivételt ez alól a második világháború végnapjaiban
külföldre került műtárgyak sem.

Örömmel tájékoztatom, hogy az elmúlt  években számos műkincs került  vissza Magyarországra.
Figyelmébe ajánlanék néhány fontosabb, a hazai nyilvánosság figyelmét is felkeltő mérföldkövet.
Kiemelkedő  művészettörténeti  jelentősége  van  annak,  hogy  Magyarországnak  sikerült
visszaszereznie a Seuso-kincsek páratlan fontosságú, felbecsülhetetlen leletegyüttesét 2014-ben és
2017-ben, ezzel pedig a teljes ismert „családi ezüst” hazatért. A Kormány 2019-ben vásárolta meg
Munkácsy Mihály Golgota  című festményét,  és  mivel  2015-ben az  állam már  visszaszerezte  a
Krisztus Pilátus előtt című Munkácsy-remekművet, mostanra a trilógia mindhárom festményének
rendezetté vált a tulajdoni viszonya. Szintén idén szerezte meg a Kormány Renoir a Fekvő női akt
című mesterművét a Szépművészeti Múzeum részére.

A Kormány folyamatosan vizsgálja  annak lehetőségét,  hogy a külföldön lévő,  Magyarországról
származó műkincseket hazajuttassa. Számos területen lehet eredményekről beszámolni, ugyanakkor
a  legnagyobb  ismert  veszteségét  az  1944-45-ös  háborús  események  időszakában  elszenvedő
magyarországi műkincsállomány tekintetében nem állnak rendelkezésre olyan teljes körű és pontos
adatok,  amelyek  törekvéseinket  hatékonyan  tudnák  elősegíteni.  A közvélemény  által  is  ismert
korábbi magyar állásponttal szemben ma már nem állítható, hogy az 1990-es években elvégzett
kutatások maradéktalanul helytálló következtetésekre jutottak: a korábban Oroszországba kerültnek
gondolt műkincsek közül ugyanis többről is bebizonyosodott, hogy nem kelet felé vették az útjukat.

Kérem Képviselő Urat,  hogy amennyiben konkrét információval rendelkezik a Magyarországról
elhurcolt, jelenleg külföldön fellelhető műkincsekről, jelezze a hatáskörrel rendelkező szervek felé!

Budapest, 2019. október 29.
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