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Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseibe n
foglaltak szerint Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett „Hogyan
hasznosult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által nettó 21,9 millió forintért
rendelt Rubik-kockáról szóló tanulmány?” című , KI13585 . számú kérdésére a
hivatkozott törvény 42. § (2) bekezdése alapján a következő választ adom :

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) a jogszabályoknak megfelelő
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes ajánlattevővel 2014. március 25.
napján kötött megbízási szerz ődést „A Rubik-kocka jelensége és tudományos-
oktatási, illetve m űvészeti-kulturális megjelenési formái, jelent ősége” című tanulmány
elkészítésére . A megbízási szerződésnek megfelelően a kutatás 2014 júniusában
elkészült .

A kutatás a Rubik-kockának a természettudomány, technológia, mérnöktudomány ,
robotika, a képzömüvészetek, zene, filmmüvészet, építészet és matematika területén
kifejtett hatásait térképezi fel azzal a céllal, hogy megalapozza a Rubik-központ
tartalmi felépítését, a kiállítás koncepcióját és forgatókönyvének elkészítését, a
kiállításnak otthont adó épület építészeti megoldásainak kialakítását ,
elhelyezkedésének megtervezését .
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Az MNV Zrt .-töl kapott adatkezelő i tájékoztatás szerint a tanulmány nyilvánosságr a
hozatala csak a szerzők előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, igy az t
válaszomhoz nem áll módomban csatolni .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2017 . január ,,

	

, "

Postacím. 1440 Budapest P( 1 Telefon (06 1) 795 6806 l_ mai; janos fonagy@nfm gov hu Web www kormany hu


	page 1
	page 2

