
Hivatala 

E, k ~ tt r,c'V,!", ~ j '/"' íl 4r eze . dl\J f'c.UtJ u ·, 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Polt Péter legfőbb ügyésznek

''Régészeti leletek elpusztítása felelősségre vonás nélkül lehetséges
Magyarországon?"

címmel.

Tisztelt Legfőbb Ügyész!

A 444.hu portálon megjelent ,,Értékes régészeti leleteket rejtett a föld egy, a
kormánynak fontos építkezésen. Markolókkal intézték el őket,, cikk érdekes dolgot tárt
az olvasók elé:
,Afőváros történetének kétezer éves emlékei kerültek elő nemrég a Margit híd budai
hídfőjénél. Római korifalmaradványokat, egy középkori kutat és Hunyadi Mátyás
korából származó pénzérméket találtak az épp felújítás alatt álló Budai
Irgalmasrendi Kórház udvarán.
Afeltárás eredményeiről nemcsak a régészek, hanem a beruházást végző Grabarics
Kft. is büszkén számolt be idén év elején. ,,Örülünk, hogy az építkezés miatt olyan
tárgyak és tudás isfelszínre kerülhetett, amire talán soha nem került volna sor, ha a
kórház udvara megmarad a régi állapotában" - írta a cég egy közleményben.
Arról azonban nem számoltak be, hogy két évvel korábban egy hasonlóan értékes
lelőhely pusztult el az építkezés során, a kórház udvarától pár tíz méterrel délre eső
területen.
Itt, a Frankel Leó utca és a Vidra utca sarkánál a kórházfelújítás részeként egy új
szárnyat húztakfel háromszintes mélygarázzsal, amelyhez egy több mint 15 méter
mély gödröt kellett kiásni. Ezt megelőzően az építkezés teljes területén régészeti
feltárást kellett volna végezni, azonban erre végül nem volt lehetőség: mire a régészek
dolgozni kezdtek volna 2018 tavaszán, ,,a terület egy részét kimarkolták" - mondta
dr. Láng Orsolya, a Budapesti TörténetiMúzeum régészetifőigazgató-helyettese. Így
elveszett egy több száz négyzetméteres terület, amely ,,régészetileg szervesfolytatása"
lehetett volna a kórház udvarán nemrégfeltárt leletanyagnak.
A beruházás mélyépítési munkáit a Bauer Magyarország Kft. végezte - az a cég,
amely nemrég a paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó földmunkákra is
megbízást kapott. Kérdésünkre azonban azt írta a Bauer, hogy a kórházi beruházás



során a cégüknek ,,a régészeti anyagokfeltárásának és megf5rzésének biztosításával
kapcsolatban nem álltfent kötelezettsége", ezek a beruházót terhelték."

Kérdezem Önt:
Régészeti leletek elpusztítása felelősségre vonás nélkül lehetséges Magyarországon?"
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