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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Fodor Gábo r
(független) országgyűlési képvisel ő . .Kinek árt a gender szak?" című, K/14056 . szám ú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
Budapest, 2017 . március 3 .
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Az Ön által feltett „Kinek árt a gender szak?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltá n
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
A "társadalmi nemek tanulmánya" mesterszakon végzettek iránti igény a magyar
munkaerőpiacon nem mutatható ki . A szak gazdasági szempontból nem racionális, így joggal
feltételezhetjük, hogy nem a munkaer őpiac igényeire reagálva hozták létre, és nem azért, hog y
gyorsan és közvetlenül hasznosítható tudást kapjanak a hallgatók . Az is kérdéses, hogy a z
ilyen deklaráltan és felvállaltan alacsony hallgatói létszámmal indított szakok mennyiben
gazdaságosak és fenntarthatóak . A képzés esetleges beindítása az ELTE más szakjaitól vesz el
erő forrásokat, rontja az egyetem gazdasági stabilitását . Az ELTE esetében azonban
figyelembe kell venni, hogy egy állami közfinanszírozású egyetem, amelynek célja társadalm i
és munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés .
Az egyetemi szakoknak tudományos alapokra kell támaszkodniuk . A gender — a marxizmus leninizmushoz hasonlóan — inkább nevezhet ő ideológiának, mint tudománynak, így kétséges ,
eléri-e az egyetemi oktatási szintet. A szak tartalma szemben áll mindaz ,-,-amit -a kormán y
értékvilága az emberről vall .
Budapest, 2017 . március 3 .
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