
A 2004. május 18-án, az ELTE-n rendezett felsőoktatási fórum állásfoglalása 

Egyetértünk a felsőoktatás megújításának igényével, de kötelességünknek érezzük, hogy nyilvánosan 
tiltakozzunk az egyetemek önrendelkezését súlyosan korlátozó, a képzés minőségét veszélyeztető 
törekvések ellen. 

A kormányzati intézkedéseket előzze meg az álláspontok nyilvános szembesítése! Felszólítjuk az 
oktatásügyi tárca vezetőjét: vonja vissza a felsőoktatási törvény módosítására tett előterjesztését! 
A szakszerű, korrekt törvényelőkészítés folyamatát nem lezárni, hanem végre elkezdeni kellene! 

1. Tiltakozunk a felsőoktatás egyneműsítése ellen! Az európai felsőoktatás reformja nem egységes, hanem az 
átjárhatóságot biztosító, ugyanakkor sokszínű, összetett, a helyi hagyományokra építő intézményrendszerrel számol. 
Nincs rá semmi ok, hogy a 3+2 éves képzést erőltessük ott is, ahol az alapképzés és a mester fokozat elválasztása nem 
ésszerű, vagy ahol a felsőfokú szakemberképzés látszólagos egységének erőltetése életidegen megoldásokat szül. 
Az egyetemek kapjanak lehetőséget, hogy a lineáris kétciklusú képzés mellett a jelenleg akkreditált ötéves képzési 
formát is fenntarthassák. 

A Magyar Universitas Program még csak kísérletet sem tesz az alapképzésre háruló feladatok közti ellentmondás 
feloldására: a továbblépéshez szükséges széleskörű elméleti felkészítéssel egyidejűleg miként nyújtson teljes értékű 
végzettséget azoknak, akik nem kívánnak tovább tanulni. 

A „tömegegyetem” a minőségi képzést veszélyezteti, a diploma leértékelődését eredményezi, és lehetetlenné teszi, 
hogy intézményeink kitüntetett kulturális és tudományos szerepüket betöltsék. Ez az értelmiség teljesítményének 
hanyatlásához vezet, és a nemzetközi versenyben a sikeres helytállás legfőbb eszközétől fosztja meg hazánkat. 

2. Elismerjük a politika, illetve a piac illetékességét, hogy a felsőoktatás működési feltételeire befolyást gyakoroljanak, 
de ragaszkodunk ahhoz, hogy az egyetem életét érintő kérdésekben a végső szó az oktatók és hallgatók választott 
képviselőit illesse. Elutasítjuk az ún. Irányító Testületek létrehozását. Ezek egyszerre szolgálnák az egyetem 
visszaállamosítását és piacosítását, mert a tervek szerint a szaktárca és a magánbefektetők képviselői akár többséget is 
alkothatnak bennük, s döntéseik adott esetben a szenátus és a rektor jóváhagyása nélkül is végrehajthatók. A rövid távú 
piaci illetve politikai érdekek érvényesítése ellentétben áll a csak hosszabb távra tervezhető oktatás-kutatás 
szükségleteivel. Meggyőződésünk, hogy a szellemi és anyagi erőforrások hatékonyabb felhasználását egyetemeinken 
nem az autonómia rovására lehet és kell elérni, hanem a döntéshozók felelősségének növelése útján, a döntési 
folyamatok nyilvánosságának kiterjesztésével. 

3. Javasoljuk, hogy az egyetemek költségvetését (ezen belül az oktatásra és a kutatásra szánt összeget) kölcsönösen 
elfogadott, nyilvánosan ellenőrizhető, komplex teljesítményi mutatók, és ne csak a hallgatói létszám alapján 
állapítsák meg, és ezeket az egyetem és a fenntartó minisztérium által kötött szerződés rögzítse 3-5 éves időszakokra. 

A felsőoktatás és alapkutatás fajlagos támogatását tekintve Magyarország az új EU tagországok sorában is a 
legutolsók közé tartozik. Az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordított jelentős költségvetési 
többlettámogatás nélkül a hallgatói létszám további növelése csak a képzés színvonalának katasztrofális hanyatláshoz 
vezethet. Ezért javasoljuk az egyetemek adósságállományának rendezését egyszeri intézkedéssel, az amortizációs 
tételek beépítését az intézmények költségvetésébe, az egyetemek saját tulajdonhoz juttatását. 

4. Tiltakozunk az alapkutatások szűk látókörű, a közvetlen gazdasági prioritások szempontján alapuló korlátozása 
ellen. Az új tudást létrehozó alapkutatások – amelyek nélkül nem létezhet eredményes alkalmazott kutatás sem – 
értékét nem a közvetlen piaci hasznosulás szabja meg, ezért csak közpénzekből finanszírozhatók eredményesen. 

A hazai alapkutatások finanszírozását a K+F ráfordítások ütemében, tudományterületre való tekintet nélkül 
növeljék! A tiszta alapkutatások támogatásának gyakorlatilag egyedüli forrását, az OTKA-t érintő elvonásokat 
azonnal szüntessék meg, a kutatási pályázatokat emeljék ki a legmagasabb ÁFA körből, és szüntessék meg a 
felhasználást feleslegesen korlátozó pénzügyi megszorításokat! 

5. Tiltakozunk az állami egyetemek magánosítása, illetve a fenntartói jog átruházása ellen. A gazdasági társaságként 
működő vagy annak keretében alakuló „egyetemen” az üzleti haszonelv tűrhetetlen módon korlátozná a tudományos 
megismerés szabadságát és a képzést. 

6. Ne a hallgatói utalványok játsszák a fő szerepet az egyetemek finanszírozásában! Nem tartjuk sem lehetségesnek, 
sem kívánatosnak, hogy a tudnivalók „kínálata” a mindenkori közvetlen kereslethez igazodjon. A tudás nem 
szolgáltatás, hanem a közjavak legfontosabbika, átadása-elsajátítása nem adásvétel, hanem személyek és nemzedékek 
párbeszéde. A jelentkezőkért versengő egyetemek és tanszékek rákényszerülnek, hogy minden áron megkönnyítsék és 
lerövidítsék a diplomához vezető rögös utat. A kis szakok pedig áldozatául eshetnek az utalvány-rendszernek. 

7. Támogatjuk a hallgatók foglalkoztatását, de ragaszkodunk az oktatók és szakalkalmazottak közalkalmazotti 
jogállásának megőrzéséhez. Követeljük az elmélyült oktató és kutató munka feltételeit biztosító tudományos 
életpálya-modell támogatását és fejlesztését, így a bevált Bolyai, Magyary, Széchenyi és OTKA posztdoktori 
ösztöndíjak fenntartását! A tudományos agyelszívás megállítása és a képzési, kutatási színvonal fenntartása 
elképzelhetetlen a fiataloknak kiírt álláshelyek megteremtése, a külföldön sikereket elért kutatók hazatelepülésének 
támogatása, valamint a vezető oktatók, kutatók határozatlan időre szóló kinevezése nélkül. 

A fentiekkel egyetértek, és aláírásommal támogatom. 


