
Országgy ű lés Hivatal a

SUtr,••d311", ~ ;,,~ •urr

	

• . :drtrr -° .

Irományszám :

Érkezett : 2016 FEBR 16.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kövér László
az Országgy ű lés elnöke részér

	

Írásbeli kérdé s

Helyben

Tisztelt Elnök Úr i

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY
határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltán Miniszter Úrhoz

«Festmények az egykori teremő rnél — ki a valódi felelős?"

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Szépművészeti Múzeumot jogerős ítélet kötelezte arra, hogy kiadja a sokáig titkolt adatot, hogy a N2 új
gazdasági igazgatójának, Halkó Gabriellának, a Brand Lab Tanácsadó Kft. nevű cége hol tárolta a
múzeumból kölcsönzött 300 millió forint értékű műkincseket . A jogerős ítélet kihirdetése utána Balog
Zoltán miniszter úr nem ismerte be, hogy hibázott volna . Ehelyett írásbeli figyelmeztetésben részesített e
Baán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum fő igazgatóját, mivel szerinte az igazgató nem kérte a miniszte r
beleegyezését, mielőtt kölcsönadott volna a Habony Árpád-közeli Brand Lab Kft .-nek tíz értékes
festményt .

Bár az egykori teremő r kétségkívül gyakorlott m űkincsek őrzésében, mégis kétséges, hogy a százmilliós
értékű festmények legjobb helye éppen a miniszterelnöki főtanácsadónál, a Fidesz-frakció állandó
meghívottjánál van-e —vagy ez újabb bizonyítéka a jobboldali-haveri urizálásnak ?

Ezért kérdezem miniszter urat :

1.Egyáltalán nem érzi személyesen felel ősnek magát a kialakult helyzet miatt ?
2. Nem tartja-e etikátlannak, hogy nagy érték ű m ű tárgyakat Fidesz-közeli vállalkozóknak ad kölcsön a
múzeum?
3.Ön szerint nem rombolja a miniszter és a minisztérium tekintélyét, ha egy, „a kormány alkalmazásába n
nem álló” kormánytanácsadónak falaz?
4.Jó gyakorlatnak tartja Miniszter Úr, hogy fideszes magánlakásokba adnak kölcsön festményeket ?

Kunhalmi Ágne s
országgyű lési képviselő

MSZP

Várom megtisztelő válaszát .
Budapest, 2016. február 16 .
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