
 

 

 

 

 

Így vonultunk a Tanítanék 2016. március 15-i tüntetésén: 

2016. JÚNIUS 11. TANÍTANÉK — TANÉVZÁRÓ 

OKTATÓI HÁLÓZAT 

HÍRLEVÉL 

2016. JÚNIUS 

 

 Az Oktatói Hálózat is jelen lesz a Tanítanék Mozgalom június 11-i 

 Tanévzáróján.  14 órakor gyülekezünk a Március 15. téren.  

 A menet 14.10-kor indul a Várkert Bazárhoz, ahol a demonstráció 

 15.00-kor kezdődik.  

  

 Aki szeretne velünk tartani, keresse az OHA molinót!  

 https://www.facebook.com/events/1623292361329484/  

https://www.facebook.com/Tan%C3%ADtan%C3%A9k-1487569941539650/
https://www.facebook.com/events/1623292361329484/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=null&source=3&source_newsfeed_story_type=regular


         
        Az ELTE BTK Gólyavárában  
        tartott fórumon Ludassy Mária  
        professor emeritus (ELTE   
        BTK), Misetics Bálint aktivista, 
        szociálpolitikus és Sík Domonkos 
        adjunktus (ELTE TáTK) beszéltek 
        a polgári engedetlenségről.  
        A beszélgetés moderátora Máté  
        András volt.  
        A fórum videó-felvétele itt látható. 

 

2016. MÁRCIUS 30. EGYÓRÁS TILTAKOZÁSI AKCIÓ  

        Az Oktatói Hálózat felhívásban  
        kérte, hogy az egyetemek is  
        csatlakozzanak a Tanítanék  
        mozgalom 2016. március 30-ára  
        hirdetett egyórás tiltakozási  
        akciójához a tanítás   
        szabadságáért. Oktatók és  
        hallgatók demonstrálták   
        szolidaritásukat a tanárokkal az  
        ELTE lágymányosi campusán.  
        Videó itt. 

SZOLIDARITÁS  

 

“Ha a törvény előírja nekünk, mint ahogy gyakorta 

tette ezt az elmúlt zavaros időszakokban, hogy 

lábbal tiporjuk erkölcsi kötelességeinket és 

megtagadjuk emberi érzéseinket, ha ama 

képtelen ürüggyel, hogy feltétlen odaadással 

tartozunk annak az emberfeletti valaminek, amit 

hol köztársaságnak, hol királyságnak neveznek, 

ha a törvény megtiltaná nekünk bajba jutott 

barátainkkal való szolidaritást, a 

szövetségeseinkhez való hűséget, ha 

megparancsolja legyőzött ellenségei üldözését, az 

ilyen törvény essék erkölcsi kiátkozás alá, 

fogadjunk engedetlenséget a törvény nevével 

felruházott igazságtalanság és bűnök rendszere 

ellen.”  (Benjamin Constant) 

 

2016. MÁRCIUS 30. FÓRUM A POLGÁRI ENGEDETLENSÉGRŐL 

https://www.youtube.com/watch?v=p0FfCIIGkKI
https://www.youtube.com/watch?v=NfFAZsdXpac


2016. ÁPRILIS 20.  

5 PERC SZOLIDARITÁS A SZTRÁJKOLÓ PEDAGÓGUSOKKAL  

 
Az április 20-i 
pedagógussztrájk 
szervezőinek kérésére az 
országban sok helyütt 5 
percre megállt az élet déli 12 
órakor. Több egyetemen 
tartottak 5 perces 
villámcsődületet, hogy 
támogatásukról biztosítsák a 
sztrájkoló pedagógusokat. 
Például itt. 

 

Ha Ön egyetemi oktató, kutató, vagy 
doktorandusz, egyetért céljainkkal és 
szeretne az OHA tagjai között 
szerepelni, kérjük, írjon egy levelet az 
oktatoihalozat@googlegroups.com 
címre neve, beosztása és munkahelye 
feltüntetésével. 

 

 

 

2016. ÁPRILIS 15. „OKTATNÉK”  

 
Április 15-én a lágymányosi   
campuson feketébe és 
kockásingbe öltözve 
vegyészek, fizikusok, 
biológusok, filozófusok, 
szociológusok, nyelvészek 
stb. beszélgettek a 
felsőoktatás helyzetéről.  
A beszélgetést Pásztor 
Erzsébet (ELTE TTK) 
moderálta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1mRlOUR3tU
mailto:oktatoihalozat@


 

Az Oktatói Hálózat szegedi csoportjának 

nyilatkozata 
 

 

Az Oktatói Hálózat szegedi csoportja komoly megütközéssel szemléli a Szalai Balázs 

ügyében a közelmúltban történteket. Amint az ismeretes, az oknyomozó újságíró az 

egyetemen működő hallgatói önkormányzat tevékenységét tárgyalta egy cikkében, s 

miután az EHÖK vezetője, Török Márk elveszítette a Szalai ellen indított személyiségi jogi 

pert, jobb híján maga az egyetem indított jogi eljárást az újságíró ellen, azon a jogcímen, 

hogy rossz hírét kelti intézményünknek. Az Oktatói Hálózat tagjait az alábbi kérdések nem 

hagyják nyugodni: vajon helyénvaló-e, hogy a HÖK által felkért ügyvéd az egyetem 

vezetésének megbízásával - így bizonyos értelemben az egyetemi polgárok összességének 

nevében - próbálja ellehetetleníteni az újságírók tényfeltáró munkáját? Miért egyértelmű az 

egyetem vezetői számára, hogy intézményünk jó hírnevét az alaposan dokumentált 

cikkeket író újságíró ássa alá, s nem az alapítványok és cégek szövevényes hálózatát 

működtető HÖK-elnök? Miért volt szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy az egyetem, az 

önálló jogi személyiséggel nem rendelkező SZTE EHÖK-öt így kisegítve, felperesi 

szerepet vállaljon egy olyan ügyben, ahol az információs szabadság egészen nyilvánvaló 

korlátozásáról van szó? Hogyan érezze magát az egyetemi polgár, amikor az interneten 

keringő hivatalos dokumentumokon azt látja, hogy intézménye „végrehajtást kér” a 

munkáját végző újságíró ellen?  

 

Szeged, 2016. május 23. 



A beszélgetést Valuch Tibor vezette (egyetemi tanár, DE BTK Szociológia és 
Szociálpolitika Tanszék).     Meghívottak:  
       Stefano Bottoni ‒ tudományos  
       főmunkatárs, MTA BTK TTI, Gyáni 
       Gábor ‒ kutatóprofesszor, akadémikus, 
       MTA BTK TTI és ELTE TáTK Történeti 
       Szociológia Tanszék; Klaniczay Gábor  
       egyetemi tanár, CEU, Középkori  
       tanulmányok Tanszék; Mátay Mónika ‒ 
       egyetemi adjunktus, ELTE  BTK  
       Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
       Tanszék; Rainer M. János   
       osztályvezető, OSZK 1956-os Intézet ‒ 
       Oral History Archívum, egyetemi tanár, 
       EKF Új- és Jelenkori Történeti Tanszék. 
       A vitáról készült beszámolónkat itt 
       olvashatja. Videó itt.   
    
 
 

 

MI LESZ VELED ÉRTELMISÉG? 
Az Oktatói Hálózat vitasorozata  

2014-ben indult vitasorozatunk, amelynek keretében egyes veszélyeztetett 
értelmiségi szakmák, egyetemi és akadémiai közösségek helyzetét tekintjük át.  

       A vita moderátora Máté András 
       (ELTE BTK Logika Tanszék) volt, a 
       vitaindítóra felkért referensek:  
       Bodnár István filozófus, az ELTE 
       BTK Filozófiai Intézetének  
       igazgatója és Horkai Hörcher  
       Ferenc, az MTA  
       Bölcsészettudományi Központ  
       Filozófiai Intézetének igazgatója, a 
       PPKE oktatója. A vitáról készült 
       beszámolónkat itt olvashatja. A vita 
       videó-felvételét itt nézheti meg. 
       A vita hangfelvétele itt található. 

     

TÖRTÉNÉSZVITA  2015. 01.20. 

FILOZÓFUSVITA 2014.09.17. 

http://oktatoihalozat.hu/1018/
https://www.youtube.com/watch?v=5Df6DIPcvOQ
http://oktatoihalozat.hu/891/
https://www.youtube.com/watch?v=zC2z6oqNxiM
https://egyetemiradio.wordpress.com/2014/09/16/filozofusvita-2014/


  

KÖZGAZDÁSZVITA  2015. 02.03. 

Meghívottak: Chikán Attila (Corvinus, Gazdálkodási Kar, egyetemi tanár), Kónya 
István (CEU, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, tudományos 
főmunkatárs), Pete Péter (egyetemi tanár, az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi 
Tanszék vezetője). A vitát Horváth Áron ( MTA KRTK, Közgazdaságtudományi 
Intézet) moderálta.  
       
        A vitában felszólalt még Dr. 
        Muraközy László (Szent István 
        Egyetem), Madarász Aladár, 
        Köves Alexandra (Corvinus), 
        Kőrösi Gábor (CEU), Karvalits 
        Ferenc (az MNB volt alelnöke), 
        Laki Mihály (MTA   
        Közgazdaságtudományi  
        Bizottságának elnöke), Király 
        Júlia (az MNB volt alelnöke).  
        Videó itt, hangfelvétel pedig itt. 
 

 

 

Meghívottak: Fleck Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE ÁJK; 
Majtényi László egyetemi tanár, tanszékvezető, ME ÁJK, az EKINT elnöke; 
Mezey Barna egyetemi tanár, az ELTE rektora; Pázmándi Kinga egyetemi docens, 
tanszékvezető, BME. A vitát Balogh Zsolt (egyetemi docens, BCE) moderálta. 

     
A beszélgetés videó-
felvételét itt nézheti meg. 
A vita hanganyagát itt 
hallgathatja meg.   

 

  

JOGÁSZVITA  2015. 04.07. 

http://oktatoihalozat.hu/1098/
https://egyetemiradio.wordpress.com/2015/04/27/oktatoi-halozat-kozgazdasz-vita/
https://www.youtube.com/watch?v=alL6wAW--Lo
https://egyetemiradio.wordpress.com/2016/03/12/oktatoi-halozat-jogaszvita/


  

PEDAGÓGUSVITA  2015. 05.12.  

Meghívottak: Falus Iván, az ELTE 
PPK professzor emeritusa; 
Gloviczki Zoltán, a PPKE BTK 
egyetemi docense, volt helyettes 
államtitkár és Radó Péter 
oktatáskutató (Expanzió Humán 
Tanácsadó Kft); a moderátor 
Nahalka István, az ELTE PPK 
nyugalmazott egyetemi docense 
volt. 
  

  

MI LESZ VELED, EGYETEM?  2015.11.03. 

Meghívottak: Kováts Gergely 
egyetemi adjunktus (Corvinus); 
Polónyi István egyetemi tanár 
(Debreceni Egyetem); 
Temesi József professor emeritus 
(Corvinus); Varga Júlia tudományos 
főmunkatárs (MTA KRTK 
Közgazdaságtudományi Intézet); 
Moderátor: Heller Mária egyetemi 
docens, ELTE TáTK. 

 

  JÖN!   JÖN!   JÖN! 
 

 

SOROZATUNK 

KÖVETKEZŐ VITÁJA AZ  

 

ORVOSVITA  

LESZ 2016. 

SZEPTEMBERÉBEN. 



    

Honlapunk: 
http://oktatoihalozat.hu/ 

 
Facebook-oldalunk: 

                    
https://www.facebook.com/

oktatoihalozat  
 

E-mailcímünk: 
 oktatoihalozat@googlegroups.com 

A MÚOSZ Kulturális Szakosztálya május 24-én kerekasztal-beszélgetést 
rendezett az oktatásról. Az Oktatói Hálózatot Heller Mária és Deák Dániel 
képviselték.  

„Sajnos a kormány oldaláról 
valahogy   pont nem ért rá 
senki, így konszenzus nem 
született, de azért akadtak 
nagyon erős mondatok, 
amelyeket máshol eddig nem 
hallottunk” – írta a 24.hu.  

 

SAJTÓBESZÉLGETÉS AZ OKTATÁS HELYZETÉRŐL  

MINDEN KEDDEN OHA-KLUB   

 

Minden kedden 16h és 20h között tartjuk megbeszéléseinket az OHA-klubban,  
ahova minden egyetemi polgárt szeretettel várunk. Helyszín: az ELTE Tanári 
klubja (1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 133.) 

https://www.facebook.com/oktatoihalozat
https://www.facebook.com/oktatoihalozat

