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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2010.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úrhoz

"Mégis, kinek a magánegyeteme ?" 

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az innovációs és technológiai
miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, hogy
előkészítse a felsőoktatási intézmény új működési modelljét. Magyarán ez a
magánegyetemmé való átalakítást jelenti.

A helyzet azért nyugtalanító, mert 2010-es hatalomrajutásuk óta meg-megújulnak a kormány
rohamai a Corvinus Egyetem autonómiája ellen. Elcsatolták az egyetem több karát,
fölvetették szétdarabolását is, majd a miniszterelnök tanácsadóját, az állami
megrendelésekkel kitömött Századvég Alapítvány elnökét, a korrupciót a Fidesz legfőbb
politikája szintjére emelő Lánczi Andrást tették meg az egyetem rektorának. Eközben a
Magyar Nemzeti Bank a forintárfolyam gyengítésén megkeresett, a vásárlókkal, külföldre
utazókkal, főleg pedig a devizahitelesekkel megfizettetett nyereségének töredékéből
Matolcsy 2016-ban megalapította a Corvinus konkurenciájául szánt, később Neumann János
nevét fölvevő egyetemet. Az intézmény céljául, mint azt a MIÉP-képviselőből Fidesz-hívővé
vált Lentner Csabától tudjuk, a közgondolkodásnak a jegybankelnök hagymázas
közgazdasági elképzelései javára történő megváltoztatását tűzték ki.

Ezek után nehéz feltételezni, hogy a kormány célja a Corvinus magánegyetemmé alakítása
során a színvonalas oktatás és az egyetemi autonómia biztosítása lenne.

Különösen aggasztó, hogy az átalakítás feladatát Ön kapta, azok után, hogy meg kívánja
szüntetni a Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetét, bevallottan azért, mert
az intézet munkatársai bírálták az ön által képviselt oktatáspolitikát.



Kérdezem Miniszter Urat:

1. A magánegyetemmé alakítás után lesznek-e államilag finanszírozott, minden diák
számára elérhető helyek a Corvinuson, vagy csak az elit tanulhat majd a drága
képzéseken?

2. Milyen garancia van arra, hogy a Corvinuson a továbbiakban nem a Matolcsy féle
vudu közgazdaságot fogják tanítani közgazdaság-tudomány helyett?

3. Alkalmasnak tartja-e magát arra, hogy az egyetemi autonómiát érintő döntéseket
hozzon, miközben nem tudja megkülönböztetni a szakmai kritikát az
aktuálpolitiz.álástól?

4. Számíthatunk-e arra, hogy Fidesz körüli üzletemberek tűnnek fel, mint az egyetem
épületeinek hasznosítói?

5. Kap-e végre tanszéket Orbán Ráchel a Corvinuson?
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