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Új főigazgatója lesz az OSZK-nak, 

Demeter újra miniszteri biztos, 

épül a Magyar Nyelv Háza 

 Hamvay Péter  
 
 

 
 

Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot 

írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár veze-

tésére, derül ki az EMMI honlapjáról. A Hivata-

los Értesítőből pedig az, hogy Demeter Szilárd 

újabb két évre miniszteri biztos lesz, széles 

portfólióval, amiben a korábban elvetett nemze-

ti kultúrközpont terve is benne rejlik. 

 

Úgy tűnik a kormány bicskája folyton beletörik az 

Országos Széchényi Könyvtárba (OSZK). Fél év-

vel ezelőtt igazgatói pályázatot írt ki az EMMI, amit 

aztán titokban eredménytelenek nyilvánított. Így az 

egyik legesélyesebb pályázó, az EMMI korábbi 

helyettes államtitkára, Orbán Viktor egykori sajtfő-

nöke, a bölcsész végzettségű Hammerstein Judit 

csak megbízással foglalhatta el a pozíciót tavaly 

augusztusban. A minisztérium ezt megpróbálta 

egy ügyetlen közleményben elrejteni, amit ebben a 

cikkünkben fejtettük meg: 

https://hvg.hu/itthon/20190829_Szocs_Geza_oszk

_demeter_szilard_hammerstein_judit_miniszteri_bi

ztos_koltozes. Úgy tudjuk, eredetileg Hammerstein 

lett volna a befutó, de időközben a kultúrharc egyik 

vezet figurája, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum (PIM) főigazgatója is rástartolt az intéz-

ményre. Ebből a szituációból aztán a szokásos 

„oszd meg és uralkodj” orbáni elve szerint az a 

megoldás született, hogy Demeter múlt év végéig 

az OSZK költözéséért felelős miniszteri biztos lett, 

Hammerstein pedig megbízott főigazgató lett hatá-

rozatlan időre. 

 

Demeter koncepciója az volt, hogy az OSZK-t és 

PIM-et, és még néhány könyvkultúrával, iroda-

lommal foglalkozó intézmény összevonásával 

zöldmezős beruházásként létrehoz egy nagy iro-

dalmi kombinátot. Ezt be is erőltették a színházi 

törvény módosításának tervezetébe, de a szakmai, 

ellenzéki, sőt, belső tiltakozásaik következtében – 

ahogy az NKA tervezett megszüntetése – a Ma-

gyar Nemzeti Kultúrközpont terve is kikerült a ké-

sőbb módosított és a parlament által elfogadott 

tervezetből. Demeter mostani miniszteri biztosi 

portfoliójából azonban az derül ki, a terv nem került 

végleg a süllyesztőbe. 

 

Ellenkezőleg, a kinevezési okmányban az olvasha-

tó, hogy feladata lesz: „előkészíteni és koordinálni 

a „Magyar Nyelv Háza” zöldmezős ingatlan-

beruházás előkészítését, majd a költözés folyama-

tát, illetve ellátja a nemzeti gyűjtemények megújí-

tásával és lehetséges integrációjával kapcsolatos 

feladatokat, különös tekintettel az Országos Szé-

chényi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum fej-

lesztéseinek összehangolására.” 

 

Demeter kérdésünkre, hogy a Magyar Nyelv Háza 

valójában az OSZK és PIM összevonását jelenti-e, 

azt válaszolta: „Az egyik forgatókönyv szerint az 

ingatlan-együttes, helyet adhat az OSZK-nak, a 

PIM-nek, az Országos Színháztörténeti Intézetnek, 

kiadóknak, írószakmai szervezeteknek is. „A másik 

elképzelés pedig az, hogy csak az OSZK-nak 

épülne korszerűingatlan.” Ezt, és az épület hely-

színét természetesen a kormány dönti majd el. 

Demeter feladata épp ennek a döntésnek az elő-

készítése lesz. Mint korábban megírtuk, elképzel-

hető, hogy a lágymányosi Duna partra kerülne az 

új OSZK/Magyar Nyelv Háza. 

 

Mint korábban megírtuk, elképzelhető, hogy a 

lágymányosi Duna partra kerülne az új OSZK/Ma-
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gyar Nyelv Háza. Demeter továbbra is vezeti az 

OSZK-t átvilágító bizottságot, és „az átvilágítás 

végén javaslatokat fogalmaz meg az emberi erőfor-

rások minisztere számára”. A miniszteri biztos érve-

lése szerint, az OSZK megújításához, a költözés 

elindításához „erős döntési kompetenciákkal bíró 

főigazgató kell”, ezért írta ki a miniszter a pályáza-

tot. Hammerstein Judit kérdésünkre elmondta, ő 

maga hasonló okokra hivatkozva kifejezetten kér-

te, hogy új pályázatot írjanak ki, ami itt olvasható: 

https://www.kormany.hu/download/6/af/b1000/P%

C3%A1ly%C3%A1zat%202020.pdf#!DocumentBro

wse. Ugyanakkor arra nem adott választ, hogy 

indul-e rajta. 
 
Forrás: 
https://hvg.hu/kultura/20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_a

z_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_M

agyar_Nyelv_Haza 

 

Válogatta: Berke Barnabásné  
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