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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Több helyszínre költözik ideiglenesen az Országos 
Széchenyi Könyvtár?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kulturális  bizottság  tagjaként  régóta  figyelemmel  követem az  Országos  Széchenyi  Könyvtár
(továbbiakban  OSZK)  jövőjével  kapcsolatos  híreket,  és  Önnek  is  tettem már  fel  kérdést  ezzel
kapcsolatban.  Idény  nyáron  újabb  hírek  láttak  napvilágot,  így  többek  között  én  is  értesültem
Hammerstein  Judit  és  Demeter  Szilárd  megbízásáról.  Ezen kívül  a  hírekben megjelent,  hogy a
korábban új székhelyként sokat emlegetett Kilián György laktanya állítólag kiesett a potenciális új
helyszínek közül. Az elmúlt napokban értesültem arról is, hogy az OSZK vezetése adatbekérésre
szóló utasítást  kapott,  melyre nagyon rövid válaszadási  határidőt szabtak meg. Bekérték többek
között  az átmeneti  elhelyezésre szóló koncepciójukat,  a szükséges térszükségletek megadásával,
mely több helyszínt is érinthet. Bekérték az archív gyűjtemények esetleges külön elhelyezésének
szükségleteit.  Bekérték  az  átmeneti  költözéshez  szükséges  plusz  humánerőforrás  igényt,  az
állomány  mozgatásához  szükséges  csomagolóanyagok  mennyiségét  és  a  szükséges  szállítási
kapacitást.  Mindeze alapján úgy tűnik, hogy rövidesen megindul a költözés, de erről részleteket
nem  tudunk.  Nem  tudjuk,  hogy  mikor  és  hova  költözne  az  OSZK.  Nem  tudjuk,  hogy  mire
használnák a jövőben az OSZK jelenlegi épületszárnyát.

Tisztelt Miniszter Úr!

Mindezek alapján a következő kérdésekkel fordulok Önhöz:

1, Az adatbekérésre adott válaszokban az OSZK milyen átmeneti helyszínt/helyszíneket nevezett
meg?

2, A minisztérium az egy, vagy a több helyszínre történő költöztetést preferálja?



3,  Milyen  határidővel  valósulhat  meg  a  költözés,  valamint  milyen  plusz  humánerőforrást  és
logisztikai kapacitást igényel a költözés az adatbekérésre adott válaszok alapján?

4,  A  minisztérium  elképzelése  szerint  egyben  maradnának-e  az  OSZK  által  jelenleg  kezelt
gyűjtemények, vagy egyes részlegek leválasztásra kerülnének?

5, Tervezik-e összevonni az OSZK-t más intézményekkel? Mit takar pontosan a Demeter Szilárd
megbízása kapcsán nevesített Magyar Nyelv Háza koncepció? Hogyan illeszkedne ebbe az OSZK?

6, Terveznek-e elbocsátást a költözés kapcsán?

7, Az adatbekérés kapcsán reális költségmeghatározást is kértek az OSZK-tól. Mekkora összegben 
határozta meg összességében az OSZK az átmeneti költözés költségeit?

8, Mire kívánják használni az OSZK által használt jelenlegi épületszárnyat? Miért nincs lehetőség a 
mostani épületet használva megvárni, amíg elkészül az új székház?

Tisztelettel várom válaszát,

Szabó Szabolcs

országgyűlési képviselő

Budapest, 2019. szeptember 04.
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