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országgyűlési képvisel ő
Jobbik Magyarországért Mozgalom Országgy űlési Képviselőcsoportja
Magyar Országgyűlés
Budapest
Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVL törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapjá n
írásbeli választ igényl ő. „ :Milyen válós segítséget nyújtott a Kormány az elmúlt 3 és fél évbe n
az erdelvi közösségek felsőfokú tanulmányait elősegítendő erdélyi önálló magyar egyeteme k
létrehozását illetően?” című, K1l3445 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Az anyanyelvű oktatás a megmaradás egyik záloga, az anyanyelv ű felsőoktatás pedig ennél i s
több: a tudományos művelődés természetes bázisa. Ahogy az Ön által idézett cikk is mutatja ,
az erdélyi magyar nyelv ű felsőoktatás kiépítése elsősorban a magyar közösség feladata, de az t
a magyar kormány is kiemelt prioritásként kezeli. Ezt mutatja, hogy 2000-ben 2 milliárd Ft-o s
támogatásunkkal kezdődött meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapjaina k
lerakása. Azóta a romániai magyar politikai közösség érdekérvényesítő képességének és a
magyar diplomácia fellépésének összehangolása révén megtörtént a Sapientia állami
akkreditácíója, és folytatódik az egyetem bővítése ú helyszíneken és új szakokkal.
Természetesen van még tér a továbblépésre : 2012 októberében Orbán Viktor miniszterelnö k
támogatási megállapodást írt alá, amelynek értelmében a magyar kormány 2014 végéig újab b
4 milliárd forintot bocsát az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére az
elmaradt fejlesztések megvalósítására. A romániai magyar felsőoktatás évtizedeken keresztül
folytatott leépítése után tehát csak koordinált tevékenységgel érhetünk el eredményeket, d e
ehhez a magyar kormány részér ő l megvan a maximális akarat .
Ez támogatáspolitikánk mellett diplomáciai tevékenységünkben is megjelenik: a magyar fél
minden kétoldalú érintkezésen sürgeti a román oktatási törvény végrehajtása kapcsán meglévő
hiányosságok kiküszöbölését, így a fels őoktatás területén els ősorban a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar karának létrehozását . 2013-ban ez a
kérdés hangsúlyosan szerepelt a márciusi külügyminiszteri találkozón, illetve Németh Zsolt
parlamenti államtitkár májusi bukaresti látogatása során is .
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A multilaterális diplomáciában is szerepeltetjük a kérdést, mert a vonatkozó jogszabály végr e
nem hajtása nemcsak kisebbségi ügy, hanem általános jogbiztonsági probléma is . Noha az
Európai Unió a nemzeti kisebbségek problémáival szemben általában tartózkodó, fontos a
kérdés lehetőségek szerinti megjelenítése az uniós fórumokon is.
Említést érdemel a felsőoktatási intézmények erősödő koordinációja is : 2013 . szeptember 27 én a Magyar Rektori Konferencia Nagyváradon tartott ülésén a szomszédos országokba n
működő magyar egyetemek, karok, intézetek vezet ői az anyaországi rektorokkal együt t
tekintették át a kárpát-medencei magyar fels őoktatás fejlesztésének lehetőségeit. A résztvev ők
egyhangúlag döntöttek arról, hogy a Magyar Rektori Konferencia szervezetén belü l
megalakítják a Határon Túli Felsőoktatási intézmények Bizottságát.
Engedje meg, hogy röviden, számadatokkal bemutassam finnek a 2010 óta tartó kormányzati
ciklus erdélyi magyar felsőoktatásra fordított támogatásának volumenét !
Sapientia-rendszer (Sapientia EMTE +PKE)
Indulásakor évi 2 milliárd forintot biztosított a magyar állam, de a 2002-2010-es id őszakban a
szocialista kormányzás annyira lecsökkentette a támogatás mértékét, hogy abból a m űködést
is alig lehetett finanszírozni, fejlesztéseket és beruházásokat pedig egyáltalán nem . Ezt
követően 2011-ben a magyar állami finanszírozás mértéke – el őször a program 12 éves
történetében – meghaladta a 2 milliárd forintot . Ebből 330 millió forint ingatlanberuházás i
támogatás volt, így sok évhalasztás után megindulhattak az időszerűvé vált fejlesztések.
2012-ben a struktúra jövője szempontjából kiemelt fontosságú fejlesztési forrásigén y
támogatásáról döntött a magyar kormány . Az erről szóló stratégiai megállapodást, amely 3
évre ütemezett, 4,16 milliárd Ft értékű támogatást jelent, Orbán Viktor miniszterelnök és a z
egyetemek vezetői 2012 októberében Marosvásárhelyen írták alá . A támogatás új campus és
kollégium építését, a meglévők korszerűsítését és bővítését teszi lehet ővé, nagyban
hozzájárulva az oktatás színvonalának emeléséhez, ezáltal a hallgatói létszám
gyarapodásához.
A Sapientia-rendszer 2011-2013 között az alábbi működési és fejlesztési támogatásokba n
részesült:
Támogatás
2011- millió Ft
2012- millió Ft
2013- millió Ft
Működés
1 .792,44
1900
1 .862,4
Beruházás
330
500
1 .517,6
Összesen
2122,44
2.400
3.380
AProtestáns TeológiaiIntézet (PTI )
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet az erdélyi magyar protestáns - református ,
unitárius és evangélikus – egyházak lelkészképző egyeteme. A romániai oktatási rendszerbe n
2009. augusztus 31-től akkreditált státusban szerepel . A PTI bekerült a Nemzeti Jelent őségű
Intézmények körébe, így évről-évre kiszámítható, a m űködését biztosító normatív
támogatásban részesül, amelynek összege évente 70 millió Ft.
A román állam által fenntartott egyetemek háttérintézményeinek támogatás a
A három magyar nyelven is oktató multikulturális intézmény – a kolozsvári Babe-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE), a Marosvásárhelyi Színházm űvészeti Egyetem, és a
Marosvásárhelyi orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) - kizárólagos fenntartója a
román állam, de a magyar nyelvű képzéshez jelent ősen hozzájárulnak a magyar állam által
támogatott háttérintézmények .

Babes-Bolyai Tudománvet;vetem
A BBTE egyes karain működő magyar tagozatok háttérintézményei a Nemzeti Jelent őségű
Programok keretében külön soron, a Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programj a
révén jutnak normatív támogatáshoz. A program keretében 11 szervezet – az Apáthy Istvá n
Egyesület (BBTE Biológia, ökológia), Cholnoky Jen ő Földrajzi Társaság (BBTE, Földrajz é s
turizmus), Entz Géza Alapítvány (BBl'E,M űvészettörténet), Farkas Gyula Egyesület (BBTE ,
Matematika-Informatika), Medea Egyesület (BBTE, Média és újságírás), FOLITEI A
Egyesület (BBTE, Politológia), Pro Oeconomica Egyesület (BBTE,
Közgazdaságtudományok), Pro Philosophia Alapítvány (BBTE, Filozófia), Kolozsvár i
Magyar Egyetemi Intézet, Bolyai Társaság-Kolozsvár, Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet ,
Marosvásárhelyi Tanító- és kántorképző – részesül normatív támogatásban, amelynek
mértéke 2011-2013 között az alábbi volt:
2011-ben 5 szervezet 12,9 millió Ft,
2012-ben 9 szervezet 21,2 millió Ft,
2013-ban 9 szervezet 16,2 millió Ft
MOGYE Studium Alapítván y
—
Kiemelt támogatásban részesült a MOGYE háttérintézménye, a marosvásárhelyi Studium
Alapítvány, amely Nemzeti jelentőségű Intézményként évi 100 millió Ft-os támogatást kap.
Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem
A Marosvásárhelyi Színházm űvészeti Egyetem magyar tagozata a nemzeti jelent őségű
programok támogatási keretb ől, a Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási
programja révén jut normatív támogatáshoz, amelynek mértéke 2012-ben 2,5 millió Ft,
2013-ban 2,2 millió Ft volt.
Budapest, 2014 . január 2 .

