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Helyben

„Politikai vagy szakmai vita? IIP címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Hiller Istvánhoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának miniszteréhez .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

K/8566 . számú kérdésemre nem válaszolt.

Tisztelt Miniszter Úr!

Örülök, hogy megtudtam Önről, hogy jobban szeret olvasni mint írni, de felhívom szíves
figyelmét, hogy rosszul ítéli meg szerény személyemet . Nálam sincs ez fordítva. Csak azért vagyok
kénytelen ennyi írásbeli kérdést megírni, mert Ön most már rendszeresen nem válaszol az általam
feltett kérdésekre . Örülök, hogy örömet szerzek azzal Önnek, hogy sok kérdésemet olvashatja,
mert amíg nem kapok megfelelő érdemi választ feltett kérdéseimre, addig újból és újból meg
fogom ismételni.
Kérem miniszter urat, hogy olvassa el újra a kérdésemet, és ha nehezére is esik érdemi választ
írnia, most az egyszer legalább tegye meg ezt a kedvemért .

Tisztelt Miniszter úr!

November 27-i meghallgatásán Ön határozottan pejoratív értelemben nyilatkozott arról, hogy az
ingyenes múzeumokról a sajtóban folyó vita politikai töltetű volt .
Majd egy perccel később a következőt állította :
2004. május 1-jétől, tehát az emlitett	az állam által fenntartott és működtetett múzeumokban
a belépőjegy ingyenes lesz . Ha itt megállna vagy megállt volna a gondolatmenet, azt gondolom,
hogy a kulturális politika, a minisztérium vezetése hibát követett volna el, s valóban szakmai,
szakmapolitikai értelemben is megkérdőjelezhető és vitatható lenne ez a döntés .
Tudom, hogy nagyon kellemetlen, amikor az embert szembesítik saját hibás megfogalmazásával .
Azonban még mindig jobb elismerni megfogalmazásáeai tévedésünket, mint ragaszkodni téves
álláspontunkhoz . Ráadásul amikor ezen téves álláspontunk melletti kitartás, antidemokratikus
következményekkel jár, mint ebben az esetben is . Ugyanis ha Ön a politikai vitát elítéli, mint
ahogy tette ezt a miniszteri meghallgatásán, akkor azzal megakadályozza, hogy demokratikus úton
jó döntés szülessen, ahogy ezt K/8566 . számú kérdésemre adott válaszában leszögezte .

K/8894 .

Írásbeli kérdés



Kérdezem Miniszter Urat :

Hajlandó Ön elismerni, hogy november 27-ei miniszteri meghallgatásán Ön tévedésből vagy
indulatból ítélte meg rosszul az ellenzék és a sajtó kritikai megjegyzéseit az ingyenes múzeum
bevezetésének ötletével kapcsolatban?
Hajlandó Ön megkövetni azokat, akiket megsértett azzal, hogy háromszori ismétlésben politikai
töltetűnek nevezte a kizárólag szakmai alapon felvetett kritikai megjegyzéseit?
Ugye tényleg nem gondolja úgy, hogy Ön és csakis Ön az, aki eldöntheti egy vitáról, hogy az
szakmai vagy politikai?

Bízva őszinte és érdemi válaszában, jó olvasást kívánok!!!

Budapest, 2004 . február 18 .
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