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Tisztelt Miniszter Úr! 

Jelen levélben (és mellékleteiben) 280 oktatótársammal együtt tiltakozásunkat fejezzük 
ki az Oktatási Minisztérium által „A felsőoktatás modernizációjáról és az Európai Felsőoktatási 
Térhez történő csatlakozás folyamatáról szóló törvény előkészületeiről” címen a kormány elé 
terjesztett javaslat néhány sarkalatos pontja ellen. Kollégáim nevében kérem véleményünk 
figyelembevételét az FTV módosításának során. 

Tudomásunk van arról, hogy időközben a javaslatnak egy valamelyest módosított válto-
zata került előterjesztésre. Nem osztjuk azonban a Rektori Konferencia és egyéb társadalmi 
szervek optimizmusát, ezért véleményünket fenntartjuk, és kérjük változatlanul figyelembe 
venni. 

Levelemhez 33 aláírt íven összesen 281 aláírást mellékelek, amelyek mindegyikén az 
alábbi szöveg olvasható: 

Alulírottak, az ELTE Természettudományi Kar oktatói és kutatói, az alábbiak miatt tiltakozunk 
az Oktatási Minisztérium által „A felsőoktatás modernizációjáról és az Európai Felsőoktatási 
Térhez történő csatlakozás folyamatáról szóló törvény előkészületeiről” címen a kormány elé 
terjesztett javaslat jelenlegi tartalma ellen, amely a felsőoktatási törvény módosítására irányul. 

1. Nem tartjuk alkalmasnak azt a tervezett igazgató tanácsot az egyetemek érdemi vezeté-
sére, amelyben nem az egyetem aktív oktatóinak van meghatározó szerepe. A menedzserekből 
álló testületet legfeljebb tanácsadó-felügyelő szerepben tudjuk elképzelni. 

2. Nem tartjuk kívánatosnak, hogy a rektor ne az egyetem aktív, oktatással és tudományos 
kutatással foglalkozó professzora legyen. 

3. Nem tartjuk kívánatosnak, hogy az egyetem vezető oktatói (docensek és professzorok) ne 
határozatlan idejű alkalmazásban legyenek. (Az egyetemi állások nem csak Európában védettek; 
az Amerikai Egyesült Államok neves magánegyetemeinek „tenure position” állásai is határozatlan 
idejű, „védett” pozíciót jelentenek.) 

4. Véleményünk szerint nem finanszírozható ma Magyarországon egy állami egyetem a 
magánszféra jelentős közreműködésével, hiszen a rendszerváltás óta még alig kezdett el újra 
kiépülni egy működő társadalom és gazdaság, amelyben ennek hagyományai újra kialakulhatná-
nak. A nagyobb mértékű állami finanszírozásra még hosszabb ideig szükség van az egyetemek 
megbízható és színvonalas működése érdekében, különösen a bevezetendő reformok végre-
hajtása során. 

A tervezetnek csak a „bolognai folyamattal” és az egyetemek hatékonyabb működési lehető-
ségeivel kapcsolatos elemeit támogatjuk. 
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