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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: "Mi az oka a Természettudományi Múzeum és Nemzeti 
Múzeum összevonásának?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Természettudományi  Múzeum épületét  2010 előtt  teljesen felújították az előző kormányok,  a
gyűjtemény Budapest egyik legkedveltebb és leglátogatottabb múzeuma.

A kormány 2020-ban döntötte el, hogy elköltöztetik a Természettudományi Múzeumot Debrecenbe.
A hírek  szerint  ott  csak  10  év  múlva  lesz  épület,  de  mihamarabb  ki  akarják  költöztetni  a
gyűjteményeket  a  Ludovika  épületéből.  Mindez  beláthatatlan  szakmai,  tudományos,  emberi  és
tárgyi  katasztrófához vezet,  és  a költözést  semmilyen szakmai  érv nem támasztja  alá,  mi több:
tiltakozást váltott ki az MTA, a debreceni kutatók, a lakosság, de még a főváros részéről is, akik
alternatív épületet is javasoltak.

Az  új  tervek  szerint  azonban  a  Természettudományi  Múzeumot  összevonnák  a  Nemzeti
Múzeummal.  A Hivatalos  Értesítő  szerint  az  emberi  erőforrások  minisztere  2021.  április  15.
napjától 2022. április 30. napjáig L. Simon Lászlót a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a
múzeumi integráció előkészítéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki:

„A miniszteri biztos

a) előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum összevonását,

b)  megvizsgálja  további  muzeális  intézmények,  különösen  az  Iparművészeti  Múzeum Nemzeti
Múzeumba történő integrálásának lehetőségét,

c) megvizsgálja a régészeti és műtárgyvédelmi feladatellátás Magyar Nemzeti Múzeum feladat- és
hatáskörébe történő utalását,



d)  előkészíti  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  megújuló  szakmai  tevékenységi  köréhez  igazodó
intézményi keretet (szervezet, humán erőforrás, jogszabályi háttér),

e) javaslatot tesz a Magyar Természettudományi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gazdasági
konszolidálására.”

A fentiekkel kapcsolatban kérem miniszter úr tájékoztatását az alábbiakról.

Mi az oka a múzeumok összevonásának? Szíveskedjen megküldeni az előzetes tanulmányokat a
múzeumok átalakításával kapcsolatban!

Terveznek-e hasonló összevonást más múzeumok esetében?

A Nemzeti Múzeum Debrecenbe költöztetése lekerült-e a napirendről?

Tervezik-e, hogy a felsőoktatási intézményekhez hasonlóan a múzeumok esetében is alkalmazzák
az alapítványi modellt?

Tisztelettel várom válaszát!
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