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az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

„Miben szenved hiányt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat szakértői csapata”

címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hiller Istvánhoz, az Oktatási é s

Kulturális Minisztérium miniszteréhez .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

2007. áprilisában megalakult a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ), mely a régészet i

feladatellátásra a meglév ő önkormányzati és országos rendszerekkel párhuzamosan újab b

bürokráciát épített ki a központi költségvetésbő l.

A KOSZ szervezeti felépítésében gazdasági igazgatóság, logisztikai igazgatóság, régészeti

igazgatóság, stratégiai tervezési igazgatóság alatt és mellett számos további osztály végzi a KÖS Z

tevékenységét. A szükséges szaktudásról pályázati iroda, jogi- és adminisztrációs osztál y

munkatársain kívül további 12 osztály és 5 regionális iroda munkatársai és szakembere i

gondoskodnak . Feltételezem, hogy bizonyos esetekben az oktatási és kulturális minisztériu m

szakemberei szintén segítséget tudnak nyújtani a KÖSZ munkatársainak.

Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a KÖSZ folyamatosan veszi igénybe küls ő tanácsadó cégek

szolgáltatásait és ad erre vonatkozó megbízásokat .

Kérdezem Miniszter urat:

1 . Mi szükség van ekkora szakért ői gárda és költségvetésből felépített bürokrácia mellet t
külső szakértő cégek alkalmazására? Miben szenved hiányt a Kulturális Örökségvédelm i
Szakszolgálat szakértő i csapata?



2. Az első kérdéshez kapcsolódva kérem válaszát, hogy a Zeus Kft-vel 2008 . 10. 01-én
kötött kommunikációs tanácsadás (650 .000 Ft/hó), valamint a G-Bel Kft-vel 2008. 11 .
04-én kötött tanácsadói tevékenység (800 .000 Ft/hó) pontosan milyen munkákra
vonatkozik és az adott munkát miért nem tudta ellátni a KÖSZ vagy a minisztériu m
szakmai állománya ?

3. Pontosan hány embert foglalkoztat különböz ő jogcímen a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat? Kérem Önt, (táblázatos formában, személyekre lebontva) készítessen egy
kimutatást arról, hogy a KÖSZ által foglalkoztatottak milyen jogcímen és mekkor a
juttatásokat kapnak !

Tisztelettel várom válaszait !

Budapest, 2009 . november 10.

álász János
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