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Kérdés

"Miért folynak titkos tárgyalások az NKÖM és a Guggenheim Múzeum között?" címmel a

Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hiller István miniszter úrhoz, a

Nemzeti Kulturális Örökség miniszteréhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

K 6886-os számon, "Mi történt eddig a miniszterelnök úr által 2002-ben beharangozott

magyarországi Guggenheim Múzeum ügyében?" címmel benyújtott kérdésemre adott 2003 .

december 16-i válaszával sikerült meglepetést okoznia . Már azon is csodálkoztam, hogy az

Ön hivatali elődje, Görgey Gábor úr tájékozódási időt kért a válaszadáshoz, jóllehet a

miniszterelnöki bejelentés és az írásbeli kérdésem között hónapok teltek el . Ön viszont most

kereken elutasítja, hogy erre a kérdésre érdemi feleletet adjon . Ezért kérdem Öntől :



1 . Miért folynak titkos tárgyalások az NKÖM és a Guggenheim Múzeum között, azt

követően, hogy a miniszterelnök úr egyébként saját elhatározásából a magyarországi

Guggenheim Múzeum létrehozásának szándékát a sajtó nyilvánossága elé tárta .

2. Kititkosította ezeket a tárgyalásokat és milyen jogszabály alapján?

3 . Ki vezeti a tárgyalásokat az NKÖM részéről és kinek a felhatalmazásából?

4. Ki az amerikai tárgyalópartner?

Amennyiben mégsem arról lenne szó, hogy e tárgyalásokat titkosították, pusztán csak

annyiról, hogy a Miniszter Úrnak sem jutott még ideje tájékozódni az ügyben, megismétlem

az eredeti kérdéseimet :

a. Mikorra tervezik az intézmény átadását?

b. Hol lesz a magyarországi Guggenheim Múzeum?

C . Milyen képzőművészeti anyagot fog a magyarországi Guggenheim Múzeum

bemutatni?

d. Mennyi a tervezett intézmény létrehozásának a költsége, és ezt milyen forrásból

fedezik?

e. Mennyi a tervezett intézmény eves fenntartási költsége, es ki fedezi majd a

működtetését?

Várom szíves válaszát .

Budapest, 2004 . január 12 .
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