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Írásbeli kérdés

Helyben

„Tájékoztatás-kérés a Harsányi János Főiskola mííveszetközvetító' szakának képzéseive l
kapcsolatban” címmel, a Házszabály 91. §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Réthelyi
Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez.
Kérdésemre a választ írásban kérem! .

Tisztelt Miniszter úr !

Az LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáér t
Alapítvány által alapított és az LSI- HJF Oktatási Kft. által fenntartott Harsányi János
Fő iskola Művészeti Intézetének igazgatója, Baráth Hajnal 2010 februárjában kezdeményezte
a szaktárcánál törvényességi ellenőrzés lefolytatását az intézmény művészetközvetítő képzése
vonatkozásában arra való tekintettel, hogy a képzések folytatásához szükséges törvénybe n
rögzített feltételek nem álltak fenn . Ezt követően a művészetközvetítő szak 17 oktatója 201 0
márciusában más oktatási intézményben létesített munkaviszonyt, továbbá a képzés helyekén t
szolgáló önkormányzati bérleményt a F ő iskola visszaadta az önkormányzatnak. Az Intézet
megkeresésére Dr . Manherz Károly akkori szakállamtitkár arról adott tájékoztatást, hogy a
miniszter a törvényességi ellenőrzésének lefolytatásához szükséges előzetes feltételek nem
állapíthatók meg . Ugyanakkor a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálatot folytatott a
művészetközvetítő szak akkreditációja vonatkozásában, amelynek során nem találta
biztosítottnak a fő iskola székhelyén a képzés infrastrukturális feltételeit .

Az Akkreditációs Bizottság 2010/7/IX . számú határozatában 2010 . július 10-i hatállyal
megvonta a főiskola valamennyi művészetközvetítő képzésen engedélyezett szakának
akkreditációját, erről tájékoztatta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezető it és az Oktatási
Hivatalnál kezdeményezte e szakok regisztrációjának törlését tekintettel arra, hogy a képzés
infrastrukturális feltételei nem voltak biztosítottak .

A főiskola művészetközvetítő képzésén részt vevő hallgatók teljes létszámban más
felsőoktatási intézményekbe adták be átvétel iránti kérelmüket . Ezen intézmények közül az
egyik a minisztériumhoz fordult, mivel a hozzá átjelentkezett hallgatók közül 10 fő államilag
támogatott képzési formában vett részt a Harsányi János Főiskolán és tekintettel arra, hogy az
államilag támogatott helyet minden esetben az intézmény kapja, a tanuló az államila g
finanszírozott státuszt nem tudja átvinni az őt fogadó intézménybe .



Tekintettel a fentiekre, illetve arra, hogy a Harsányi János Fő iskola az államilag támogatott
helyeket hallgatók hiányában nem tudja betölteni, ugyanakkor a korábbiakban államila g
támogatott képzésben részt vett más intézménybe átjelentkezett hallgatók a költségtéríté s
fizetését nem tudják átvállalni, esetükben e képzés teljes mértékben meghiúsul . Az államilag
támogatott képzésben résztvevő hallgatók a fentiekben kifejtett okból továbbra is a Harsány i
János Főiskolára kénytelenek beiratkozni, ahol azonban továbbra sem biztosítottak a képzé s
feltételei . 2010. szeptember 7-én a hallgatók hivatalos levéllel fordultak az oktatás i
államtitkárhoz, helyzetük megoldása érdekében .

Tisztelt Miniszter Úr!

Fentiekre tekintettel az alábbi kérdéskörben kérem a Tisztelt Miniszter Úr állásfoglalását é s
tájékoztatását:

1. Már 2010. február 8-án jelezték a Harsányi János Fő iskola Művészeti Intézetétől, hogy
a képzéssel problémák vannak, ennek ellenére hogyan telhetett el közel fél év addig ,
hogy ezeket a minőségi problémákat érdemben megvizsgálják ?

2. 2010 . július 2-án a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság visszavonta a
képzések akkreditációját, és errő l egyaránt tájékoztatta az Oktatási Hivatalt és a tárcát,
valamint törvényességi ellen őrzési vizsgálatot kezdeményezett. Milyen stádiumban
van a Magyar Fels őoktatási Akkreditációs Bizottság által kezdeményezett
törvényességi ellenőrzési vizsgálat jelenleg?

3. A Harsányi János Fő iskolára felvételizők miért nem kaptak tájékoztatást a fennáll ó
helyzetről, illetve hogy folytathatott le az intézmény felvételi eljárást a
művészetközvetítő képzések jogi, illetve infrastrukturális feltételeinek biztosítottság a
hiányában?

4. A Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációt megvonó határozatát követően
hogyan indulhatott meg a tanév az érintett intézményben? Eszerint a MA B
szakindítási kérelmeket elutasító döntéseket az intézmények figyelmen kívü l
hagyhatják a jövőben?

5. Hogyan lehetséges, hogy a 10 államilag támogatott képzésben résztvev ő hallgató –
akik az állami támogatást az intézmény és a tárca jóváhagyásának hiányában ne m
vihetik át olyan intézményhez, ahol a képzés feltételei adottak — kénytelen olya n
képzésben részt venni, ahol a minimális feltételek sem adottak ?

6. A fentiekkel kapcsolatban mikor és milyen intézkedéseket kíván tenni a minisztérium ?

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . szeptember 16 .

Tisztelettel :

Dr. Lázár no s
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