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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. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért vont el a kormány 860 millió forintot az ELTE-
től?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Némileg meglepve olvastam azon sajtóértesüléseket, miszerint a kormány a koronavírus-járvány 
elleni harcra hivatkozva 860 millió forintot von el az Eötvös Lóránt Tudományegyetemtől. Ez a 
lépés teljességgel érthetetlen, hiszen sok más, a védekezésben semmilyen szerepet nem játszó 
beruházás továbbra is folytatódik – úgymint sportlétesítmények támogatása vagy építése. Miközben
ezek az épületek – Európa más országaitól eltérően – nem vesznek részt a védekezésben, pedig a 
kormányoldal egy korábbi álláspontja szerint „a stadion is egészségügyi intézmény”.

Miközben a járvány egyik fő tanulsága az, hogy mind a kór legyőzésében, mind az azt követő 
újraindulásban a kiművelt emberfőkre, kreatív értelmiségre fokozott szükség van. A másik fő 
tanulsága, hogy a gazdasági válság leginkább a szegényeket, alacsony végzettségűeket sújtja. Így ez
a kormányzati elvonás nem csak az ELTE-t sújtja, hanem azokat is, akiket forráshiány miatt az 
egyetem nem tud fölvenni. De a jelenleg oda járók is kárt szenvednek az oktatás minőségének a 
csökkenésével, hiszen ha az egyetem nem vehet fel új dolgozót, akkor az emiatt jelentkező 
emberhiány mind az adminisztráció, mind az oktatás színvonalában jelentkezni fog.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek értelmében a következő kérdésekben kérem tájékoztatását:

Az ELTE-n kívül mely egyetemekről, és mennyit vontak még el a „koronavírus-járvány elleni 
védekezés” ürügyén? 

Milyen szakpolitikai megfontolás alapján döntött úgy a kormány, hogy a járvány idején is 



folytatódó presztízsberuházások helyett a felsőoktatástól kell elvonni a védekezéshez szükséges 
összegeket? 

A kormány számításai szerint milyen következményekkel járhat az ELTE-re nézve ez a 860 millió 
forintos elvonás? 

A kormány számításai szerint létszámstop hány embert érint? Hány fő esik így ki az ELTE oktatói 
karából? 

Hány hallgatóval járhat kevesebb az ELTE-re jövő évtől ezen elvonás következtében? 

Miért pont ennyit vont el a kormány? Megvan-e már védekezésben a konkrét helye ennek az 
összegnek? 

Nem gondolja-e a kormány, hogy a cégek különadóját éppen egészségügyre és az egyetemi oktatás 
fenntartására kellene fordítania? 

Megtisztelő válaszát köszönöm!

Tisztelettel:

Dr. Oláh Lajos 
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