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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért küldenek el oktatókat? Erre jó a kancellári 
rendszer?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”, írta Széchenyi István Hitel című 
művében. A legnagyobb magyar gondolatainak ellentmondanak a kormány felsőoktatással 
kapcsolatos legújabb intézkedései. Miközben a tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres 
legyen, a magyar kormány mintha azon igyekezne, hogy minél kevesebb fiatal jusson hozzá magas 
szintű képzéshez és váljék ezáltal művelt, jól képzett szakemberré a tudományos élet bármely 
területén.

Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy tudjuk, ennek nem csupán a tudományos elit látja kárát, ez 
kihat az ország versenyképességére, állampolgárainak jólétére is. Persze, felmerül a gyanú, hogy a 
kormánynak pont az a célja, hogy polgárai műveletlen, tanulatlan, ennek esélyétől is megfosztott, 
önálló gondolkodásra kevésbé képes tömeggé váljanak.

A legújabb hírek szerint a kormány megszorításokat tervez a felsőoktatásban. A 250 millió forintos 
megtakarítás nagy részét az Eötvös Loránd Tudományegyetem csak úgy tudja megvalósítani, ha 
tanszékek és képzési programok szűnnek meg, és elküldenek állásukból 50-70 oktatót. Nem kérdés, 
hogy az elbocsátott oktatók munkáját kollégáiknak kell átvenniük, az ő leterheltségük nőni fog, ez 
óhatatlanul maga után vonja az oktatás színvonalának csökkenését. Ráadásul a leépítés várhatóan 
olyan egyetemi oktatókat is fog érinteni, akik egyedüli szakértői egy-egy szűkebb szakterületnek, 
ezért munkájuk pótolhatatlan.

Kérdezem Miniszter Urat:

Miért üldözik külföldre az egyetemi oktatókat, magyar tudósokat? 



Miért teszik tönkre a magyar felsőoktatás színvonalas képzéseit, a magyar tudomány utánpótlásának
nemzetközileg elismert műhelyeit? 

Miért a magyarok oktatásán spórol az állam? 

Várom válaszát.
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