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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: "Mikor kívánják végiggondolni a kulturális 
intézmények dolgozói közalkalmazotti státustól történő megfosztásának következményeit?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Most, hogy a koronavírus-járvány úgyis elvonja a figyelmet, önök egy újabb régi tervüket remélték 
feltűnés nélkül, mintegy fű alatt megvalósíthatni: a kulturális közgyűjteményekben 
foglalkoztatottak megfosztását közalkalmazotti jogviszonyuktól. Ahogy azonban a járvánnyal 
kapcsolatos intézkedéseik esetében, ezúttal is ötletszerűen, többek között annak végiggondolása 
nélkül is döntöttek, hogy ezután a törvény szabta feltételeket sem lehet majd az érintettekkel 
szemben érvényesíteni. Ilyen feltétel például a büntetlen előélet, a pályázat útján történő kinevezés, 
továbbá az összeférhetetlenségre és az intézményi titkok megőrzésére vonatkozó szabályok 
betartása. 

Kérdezem ezért miniszter urat:

Úgy gondolják-e, hogy a könyvek, folyóiratok, kéziratok, tárgyak, köz- és magániratok 
megőrzésére és kezelésére lehessen büntetett előéletű személyeket is alkalmazni? Minősített 
levéltári iratok kezelését bízhassák államellenes bűncselekmény miatt büntetett levéltárosra? 
Orgazdaságért elítélt lehessen gyűjteményvezető a múzeumokban? Nem baj, ha 
holokauszttagadókra bízzák a holokauszttal kapcsolatos levéltári iratokat? 

Nem tartják fontosnak, hogy érvényesüljenek az egyetemi végzettségre, szakmai tapasztalatra, a 
szakmai bizottsági meghallgatásra irányuló szabályok? Álljon le a szakmai munka, a digitalizálás, a
restaurálás, az e-levéltár és az interneten publikált dokumentumok bővítése? Önöknek, akik 
szüntelenül nemzeti elkötelezettségükkel kérkednek, nem fontos, hogy e gyűjtemények szakértő 
kezekben legyenek, biztonságosan és kiszámíthatóan működhessenek? 



Hogyan fogják ezentúl az államérdeket is sértő összeférhetetlenségre és a tudományos titkok
megőrzésére irányuló szabályokat érvényesíteni? 

Esetleg úgy képzelték, hogy majd külön törvényben visszaállítják a közgyűjtemények dolgozóira 
ezeket a feltételeket, most csak a velük járó előnyöktől fosztják meg őket? Járványveszély idején 
tényleg nincs ennél fontosabb jogalkotói feladat? 

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2020. május 11. 

Tisztelettel:

dr. Oláh Lajos

Demokratikus Koalíció
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