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OSZK-főigazgató lesz a Demeter 

Szilárd által felkért átvilágítóból 

 

 Hamvay Péter 
 

 
 

Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az 

Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – 

értesült a hvg.hu. 

 

Rózsa Dávid pénteken már szűk körben el is bú-

csúzott munkahelyén, a Központi Statisztikai Hiva-

tal (KSH) könyvtárában a kollégáitól, mondván, 

hogy ő lesz az Országos Széchényi Könyvtár 

(OSZK) főigazgatója – értesült a HVG a KSH 

Könyvtárban dolgozóktól. 

 

Lapunk megkérdezte az érintettet, hogy erősítse 

meg a hírt, és, hogy nem korai-e a búcsúzás, hi-

szen csak ma zárul le az OSZK főigazgatói pályá-

zata, és a döntést harminc nap múlva hozza meg a 

EMMI-t vezető miniszter. 

 

Rózsa nem cáfolta, de nem is erősítette meg az 

információnkat, azt mondta, majd a pályázási idő-

szak után fog válaszolni. 

 

Az, hogy a 38 éves Rózsa Dávid az esélyes a 

nemzeti könyvtár vezetésére, az is mutatja, hogy 

őt kérte fel korábban Demeter Szilárd az OSZK 

költözéséért és revitalizációjáért felelős miniszteri 

biztos a nemzeti könyvtár szakmai átvilágítására, 

ami némileg barátságtalan gesztus volt a ma is 

regnáló főigazgató, Hammerstein Judittal szem-

ben. 

 

Rózsa Dávid eddigi szakmai pályája a KSH Könyv-

tárhoz kötődik, ahová 2010-ben került. Saját 

Wikipédia oldala szerint ekkor szerezte meg törté-

nelmi szakos, majd 2013-ban könyvtárosi diplomá-

ját, ebben az évben máris főigazgató-helyettes lett, 

tavaly pedig főigazgatóvá avanzsált. Kérdés, hogy 

egy ötven fő alatti szakkönyvtár vezetőjeként 

mennyire képes a nemzeti könyvtár előtt álló fel-

adatok levezénylésre. 

 

Az bizonyosnak tűnik, hogy jobban megtalálja a 

hangot Demeter Szilárd miniszteri biztossal, akinek 

erős víziója van a nemzeti könyvtárról. Mellette a 

főigazgatónak valószínűleg inkább csak végrehaj-

tói feladatok, és napi működés irányítása marad. A 

legutóbbi, az Index által megszellőztetett – általunk 

itt elemzett – kormányelőterjesztés szerint a Cse-

pel-sziget északi részén felépítendő új épületbe 

költözne az OSZK, annak felépültéig viszont jelen-

legi helyén, a budavári palotában maradna, leg-

alább öt évig, hogy elkerüljék a kétszeri költözés 

anyagi terheit, és gyűjtemény-károsító veszélyeit. 

 

Hammerstein Judit kérdésünkre, hogy pályázik-e 

az OSZK élére ismét, azt válaszolta, az elmúlt fél 

év sikerei arra motiválják, hogy „szakmai tisztes-

ségből beadjam a pályázatomat.” Az ő pozíciói 

már a tavaly nyáron kiírt pályázat idején sem vol-

tak erősek. Demeternek ugyanis sikerült megaka-

dályoznia, hogy ne nevezzék ki Hammersteint, 

hanem csak megbízással foglalhassa el az állást, 

amíg új pályázatot nem írnak ki. 

 

Hammerstein Judit 1998−2006 között a kormányfő, 

majd a Fidesz frakció sajtófőnöke volt. 2011−2014 

között a kultúráért felelős tárca helyettes államtit-

kára, majd 2014 és 2018 között a Balassi Intézet 

főigazgatója volt. Ám az épp Demeter köre, Orbán 
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János Dénes, és Szakács Árpád által indított kul-

túrharc söpörte el, túlságosan européernek tartva. 

 

Forrás: 

https://hvg.hu/kultura/20200210_A_korabbi_atvilagito_le

sz_a_OSZK_foigazgato? 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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