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Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a nemzeti er őforrás
miniszterhez : „Milyen intézkedéseket tesz a kormány a Szent István Egyetem Víz- é s
Környezetgazdálkodási Kar, valamint más vidéki főiskolák és karok megmentése
érdekében?” címmel.

A választ írásban kérem !

Hoffman Rózsa oktatásért felelős államtitkár 2010 júliusában szakért őkkel tárgyalt arról ,
hogyan kívánják átalakítani az oktatási törvényt és a hozzá kapcsolódó jogszabályokat annak
érdekében, hogy ne szűnjenek meg a vidéki főiskolák, és ezzel ne néptelenedjenek el a vidéki
városok . Az államtitkár ekkor azt nyilatkozta, hogy a minőségi oktatás megteremtése
érdekében az oktatói kar színvonalának emelését t űzték ki célul, hogy az oktatók tudományo s
munkát tudjanak végezni .

Az államtitkár külön kiemelte az agrárterületek er ősítését egyéb területek mellett . Hoffman
Rózsa utat engedne az „ésszer ű és jó eredménnyel kecsegtető integrációnak” . Egyik
legfontosabb tervezett lépés a nyilatkozatok szerint, hogy a nagy egyetemekre fel nem vet t
diákokat a kisebb vidéki fő iskolákra irányítanák át, és ezt miniszteri rendeletben kívánják
szabályozni .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara régóta működő patinás
intézmény, és a korábban önálló Tessedik Sámuel Főiskola része volt. A Tessedik Sámuel
Főiskola korábbi karai az előző kormány által megteremtett fels őoktatási környezet miat t
különböző más intézménybe integrálódtak . Kérdés, hogy ez az integráció „ésszerűnek és jó
eredménnyel kecsegtetőnek” nevezhet ő-e?

A PPP-s beruházásban felújított kollégiumot is érdemes megemlíteni, ez is az el őző kormány
bűne. Ez legalább akkora gond, mint a hallgatók és oktatók alacsony száma . Erre is hangzott
el ígéret .



A másik kérdésem arra irányul, hogy a tervezett rendelet mikorra várható, ha a kormány 2011 .
évi tavaszi ülésszakának terve szerint az új felsőoktatási törvény elfogadása júniusra van
ütemezve? Hogyan befolyásolja ez az ütemezés a jelenleg is veszélyben lév ő főiskolákat és
karokat? Miként befolyásolja a kormány megmentésre irányuló szándékát az ütemezé s
szerinti elfogadási id őpont, ha egyes intézmények és karok a törvényi akkreditáció s
feltételeknek már most sem felelnek meg?

Tisztelt Miniszter Úr !

A fenti tervek és elképzelések, valamint a vidéki fő iskolák és karok jelenlegi helyzetében
milyen esélyt lát, és pontosan milyen lépéseket kíván tenni a Szent István Egyetem Víz- é s
Környezetgazdálkodási Karának megmentése érdekében ?
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