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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Bártfai-Mager Andrea, tárca nélküli miniszter 
(nemzeti vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Súlyos büncselekmény Győrben. Lesz felelős? " 

Az évszázad éremlopását követték el Győrben. Felelős lesz?

Hamisra cserélték ki, és ellopták a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 500
millió forintos éremgyűjteményét. A Nemzeti Nyomozó Iroda és a Győri Főügyészség
megerősítette, hogy már külföldön is nyomoznak, mert néhány nagy értékű tétel ottani
aukciókon bukkant fel. Amennyiben az ügy megoldatlan marad, az óriási veszteség lesz
Magyarország számára, hiszen az ellopott gyűjtemény nagyon fontos a hazai kulturális
örökség szempontjából. A rendőrség a nyomozás során már lefoglalta a múzeum egyébként
hamis éremgyűjteményét. A hun, longobárd és avar kori tárgyakra zömében Nyugat-
Európában van kereslet – mondta el az ügyről Csóka Ferenc, a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének elnöke. Szerinte nem valószínű, hogy Magyarországon létezik gyártókapacitás
arra, hogy elkészítsék az érmék hamisítványait, amelyek az eredeti érmék helyére kerültek,
így valószínűsíthető, hogy a hamis érmék is külföldről érkeztek. Probléma, hogy a vidéki
múzeumokban jellemzően nem is dolgozik numizmatikai szakember, így az elkövetők okkal
bízhattak abban, hogy jó ideig nem derül fény a tettükre. Ugyan a Nemzeti Nyomozó Iroda
különösen nagy értékre elkövetett lopás gyanújának bűntette miatt ismeretlen tettes ellen
nyomoz, és érthető módon a nyomozás érdekeire való tekintettel több részletet egyelőre nem
árulhatnak el, azért akad itt olyan kérdés, amit már most szükséges tisztázni.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter urat, hogy ugyan a nyomozás fél éve tart,
és az aranyat akár már évekkel ezelőtt hamisra cserélhették, mégis milyen lépéseket
tettek meg az ügy megindítása óta annak érdekében, hogy más múzeumokban hasonló
estet ne történhessen meg?



Történt-e átfogó belső vizsgálat, ami a rendszer hibáit feltárta volna? Ellenőriztek-e más
gyűjteményeket azóta? Amennyiben igen, milyen eredménnyel? Amennyiben nem, miért
nem?
A városban azonnal elindultak a találgatások, hogy vajon ez a bűncselekmény
kivitelezhető volt-e politikai segítség nélkül? Főleg annak tükrében jogos ez a kérdés,
hogy napvilágra került: a győri fideszes városvezetés maffiamódszerekkel irányítja a
megyeszékhelyet. Az alkalmanként sok millió forintba kerülő orgiák, jegesmedvére
történő luxusvadászatok, korrupt módon átjátszott Audi földek, családi születésnapra az
állatkertből kicsempészett kölyöktigris és a tisztességes vállalkozókat kiszorító
mentalitás mind-mind gyanússá teszi a kormánypárti városvezetést.
De akad itt a szakmának is kérdése. Miért nem veszik végre komolyan a területen
dolgozó szakemberek és az intézmények más alkalmazottainak jogos igényeit? A
munkájukat tisztességesen ellátó múzeumi alkalmazottak megfelelő száma, erkölcsi és
anyagi megbecsülése nagyban csökkentené a hasonló súlyos bűncselekmények
megvalósulásának esélyét. 

Várom érdemi válaszát!
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