OHA HÍRLEVÉL
A 2016/17-es tanév

Az Oktatói Hálózat Hírlevele

Eltelt egy újabb év,
és hogy ne múljék nyomtalanul, áttekintést nyújtunk rendezvényeinkről, nyilatkozatainkról és azokról az ügyekről, amik
mellett kiálltunk.

„Az Oktatói Hálózat (OHA) a
magyar felsőoktatásban dolgozó
oktatók és kutatók autonóm
szerveződése. Célja a honi
felsőoktatás értékeinek megőrzése

Tevékenységünkről a világhálón az Oktatói Hálózat oldalon,
Facebook oldalunkon és Youtube csatornánkon található további információ.

és megújításának előmozdítása.

Kollégáink az oktatoihalozat @googlegroups.com csoportnak
írt üzenettel tudnak csatlakozni hozzánk.

jelenleg zajló átalakítása ezekkel

Létrehozását az a meggyőződés
motiválta, hogy a felsőoktatás

a célokkal ellentétes
következményekre vezet.‟

Küldetésnyilatkozat
2012

Szolidaritás a hajléktalanokkal
Október 11-én a Város Mindenkié menetén mi is
felvonultunk, több tucat civil szervezet társaságában.

Tevékenységek


Viták
„Mi lesz veled, értelmiség?‟

6. menet a lakhatáshoz való jogért, „Méltó lakhatást mindenkinek!‟



Műhelybeszélgetések



Események



Nyilatkozatok



Demonstrációk



Az OHA-élmény

Két oldalas nézet javasolt!
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Orvosvita
Az orvosok az értelmiség elitjét
jelentik sokunk számára. Az
egészségügy problémáit a saját
bőrünkön tapasztalva, az orvoselvándorlás riasztó mértékével
szembesülve, tőlük maguktól
szerettük volna hallani, hogyan
érzik magukat, hogyan látják a
helyzetüket, lehetőségeiket.

2016. október 24. Orvosnak lenni….

B. Molnár Béla fotói

Köszönjük orvoskollégáink és
Danó Anna aktív és
felelősségteljes részvételét a
program előkészítésében és
megvalósításában.

Erről volt szó
Orvosnak lenni a mai Magyarországon
A pódiumbeszélgetés résztvevői: dr. Álmos Péter, dr. Lénárd
Rita, dr. Sándor Judit
 Az orvosi identitás és az orvosi szerepek változásai az
utóbbi 50 évben
 A magyar orvosképzés és orvostovábbképzés állapota
 Az orvos és a beteg(társadalom) viszonyának változásai
 Veszélyeztetett orvosok: túlterheltség, stressz,
betegségek, kiégés, korai halálozás

Danó Anna, moderator

Weltner János

Kik és hogyan tehetik jobbá az egészségügy és az orvosok
helyzetét ma Magyarországon?
Felelősségek, cselekvési pespektívák, kitörési pontok.
A pódiumbeszélgetés résztvevői: dr. Hegedűs Zsolt, dr. Kincses Gyula, dr. Kovácsy
Zsombor, dr. Lovas András, dr. Nagy Péter, dr. Weltner János

Milyen kormányzati intézkedésekre volna szükség a magyar egészségügy
válsághelyzetének kezelésére?

Hogyan értelmezhető az egészségügy aktuális állapotában az orvosok egyéni és
kollektív felelőssége? Mit vár a társadalom az orvosoktól?

Milyen támogatást várnak az orvosok a társadalomtól, az állampolgároktól?
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B.M.B.

B.M.B.

Hegedűs Zsolt

Kincses Gyula

B. Molnár Béla

Mi lesz veled,
értelmiség?
Az Oktatói Hálózat
„Mi lesz veled,
értelmiség?” című
vitasorozata a magyar
értelmiség, közelebbről
egyes veszélyeztetett
értelmiségi szakmák,
egyetemi és akadémiai
közösségek helyzetét
tekinti át.
A Filozófusvita,
a Történészvita,
a Közgazdászvita,
a Jogászvita,
a Pedagógusvita és
az Egyetemvita után
az orvosi szakma
gyakorlásának hazai
feltételeivel,
az egészségügy
helyzetével és
kilátásaival
foglalkoztunk.

Kovácsy Zsombor

Lovas András

Nagy Péter

B. Molnár Béla

Dokumentáció
Jegyzőkönyv
A vitán sok érdekes hozzászólás volt. Ezeket is rögzíti a jegyzőkönyv.

Felvétel
Akinek van ideje, az megtekintheti a két és fél órás teljes felvételt.

Facebook esemény
Sajtóvisszhang
Magyar Narancs: A magyar egészségügy
diszfunkcionális – Orvosvita az ELTE-n

24.hu: „Börtönbe zárnának, ahogy a kórházban
dolgozom” – szétrohadt a magyar egészségügy

Olvasni ajánljuk
JEGYZŐKÖNYV
A fiatal orvos és a társadalom
A Petőfi Kör vitája 1956. október 23-án este 1/2 6 órakor az
ELTE Gólyavárában
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A CEU-vita
Mit jelent a magyar felsőoktatás
és tudományos kutatás számára
a CEU: riválist vagy partnert,
lehetőséget vagy akadályt?
Miért fontos a diákok számára a
CEU?
Hogyan illeszkedik a CEU-ügy a
kormány felsőoktatáspolitikájának rendszerébe?

2017. június 1. ELTE BTK Gombocz-terem

Ezeket a kérdéseket vitattuk
meg érintettekkel és
szakértőkkel.

Program és résztvevők

Moderátor: Heller Mária
egyetemi docens (ELTE)

1.

Jó-e nekünk a CEU?
Résztvevők: Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincum Institute of Technology alapítója,
Enyedi Zsolt, egyetemi tanár, rektorhelyettes (CEU) és Mezei Ferenc professor emeritus,
az MTA rendes tagja.

Dokumentáció

Vita

Felvétel
1. panel
2. panel
3. panel

A felvételeket Csillag
Ádám készítette.
Köszönjük.
Kérjük, hogy akinek
lehetősége van rá, az
támogassa Ádám
tevékenységét. ITT!
Facebook esemény

Mezei Ferenc, Bojár Gábor, Enyedi Zsolt és Heller Mária

5

B. Molnár Béla fotója

2. A CEU magyar diákszemmel
Résztvevők: Lehotai Orsolya, Radnóti András, Susánszky Péter és Tóth Barnabás, a CEU
hallgatói

Radnóti András, Susánszky Péter, Lehotai Orsolya,Tóth Barnabás és Heller Mária

B.M.B.

3. A CEU és a magyar felsőoktatás-politika
Résztvevők: Kenesei István kutatóprofesszor, az MTA levelező tagja,
Máté András egyetemi docens (ELTE), Radó Péter oktatáskutató (Expanzió Humán Tanácsadó),
Wessely Anna egyetemi docens (ELTE)
Vita

Kenesei István, Radó Péter, Wessely Anna és Máté András
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B. Molnár Béla fotója

MŰHELYBESZÉLGETÉSEK
Oktatói Hálózat ELTE Tanári Klub, Szerb utca 21-23.

A civil politizálásról
Az október 11-i műhelybeszélgetés apropóját az a vita szolgáltatta, amely a kvóta
-referendum kapcsán kiadott nyilatkozatunk és a „Város Mindenkié” által
szervezett október 8-i demonstrációhoz való csatlakozásunk kapcsán bontakozott
ki tagjaink körében. A következő kérdéseket igyekeztünk megvitatni: Milyen
legyen a civil szervezetek viszonya egymáshoz és a politikához? Mi a civil
mozgalmak szerepe általában, és mi itt és most Magyarországon?
A meghívottak,
Füzessi Károly
(HP), Gerő
Márton, Krémer
Balázs
(szociológusok),
Lázár Júlia
(Hívatlanul),
Misetics Bálint
(AVM), Nagy
Emília (MeNők),
Radó Péter
(oktatáskutató)
és Törley Kata,
(Tanítanék),
valamint az OHA
jelenlévő tagjai Lukács András (HP) moderálásával elsősorban a hatékony
működés útjaira-módjaira, feltételeire fókuszáltak, de nem kerülték meg a rövid
és hosszú távú célok és feladatok kérdését sem.
A beszélgetés végkicsengése sem túlzottan optimistának, sem túlzottan
pesszimistának nem volt nevezhető. Mint az egyik meghívott megfogalmazta, a
hazai civil mozgalmak legfőbb haszna napjainkban az, hogy nem engedik
teljesen elbutulni a bennük résztvevőket meg azokat, akik figyelnek rájuk. A
beszélgetés jegyzőkönyve itt olvasható.
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Minőségi felsőoktatás: intézményi feltételek
Műhelybeszélgetés 2016. november 22.

Vendégeink
Bazsa György, a Debreceni Egyetem emeritus professzora, 2007–2012 között a
MAB elnöke
Orosz Éva, az ELTE oktatási rektorhelyettese
Padisák Judit, a Pannon Egyetem Környezettudományi Intézetének Igazgatója, az
Academia Europaea tagja
A beszélgetést moderálja
Pásztor Erzsébet, az ELTE TTK adjunktusa

Háttérolvasmánynak ajánljuk:
Bazsa György: A minőség és az akkreditáció új útjai a felsőoktatásban, 2010–2014

ELTE Minőségfejlesztési Program 2016–2020

ELTE Tanári Klub
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„A megszállt egyetemből legyen újra közintézmény!”
Műhelybeszélgetés 2017. február 21.
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Hangoló
Két holland egyetemi oktató (Willem Halffman és Hans Radder) 2013-ban
publikált egy erőteljes cikket a napjaink európai egyetemeit alapjaiban
fenyegető menedzserszemléletű egyetempolitika eljárásairól és
következményeiről.
Az írás „The Academic Manifesto: From an Occupied to a Public University”
címmel) 2015-ben jelent meg angolul a Minerva c. folyóiratban, aminek
nyomán a cikk (helyzetértékelést tartalmazó) első fele magyar fordításban is
olvasható a BUKSZ 2015/1-2 számában, a „Mi a pálya?” rovatban „A
megszállt egyetemből legyen újra közintézmény! Kiáltvány” címmel.
A teljes holland, angol és a részleges magyar szöveg letölthető formában
megtalálható az OHA honlapján.
A Kiáltványban bemutatott helyzet számunkra is ismerős, és alkalmasnak
tűnik rá, hogy alapos tanulmányozása révén jobban megértsük a magyar
felsőoktatás jelenlegi problémáit is. Egyaránt láthatókká tehetők a mai
egyetempolitikai „korszellem” általánosan érvényesülő elfogadhatatlan
tendenciái, és az azokhoz esetenként hozzáadódó sajátos magyarországi
kormányzati politikai törekvések is. Az európai és a magyar egyetemi
környezet együttes elemzése az OHA tagsága számára is tanulságos lehet.
„A megszállt egyetemből legyen újra közintézmény!” címmel tartott
rendezvényünkön a mai magyar felsőoktatás helyzetéről beszélgettünk a
Kiáltványban foglaltak, a veszélyes európai egyetempolitikai trendek
figyelembe vételével.

Folyomány
A februárban tartott OHA-rendezvény nyomán (Wessely Annának
köszönhetően) az OHA hozzájárult a Kiáltványban felvetett problémák
magyarországi sajátosságainak bemutatásához. Az itthoni helyzetet jellemző
leírás, valamint számos további ország, felsőoktatásának aktualis problémáira
reflektáló tízegynéhány elemzés nyomán a Kiáltvány szerzői újabb
állásfoglalást, illetve cselekvési tervet készítenek. Az újabb fejleményekről
természetesen tájékoztatjuk majd az OHA tagjait.
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A képesítések és képzések változtatása,
a tanítás és tanulás fejlesztése
Műhelybeszélgetés 2017. március 7.

Keddi vendégünk, Derényi András felsőoktatásszakértő egyike volt a jelenleg folyó tantervi
reformot megalapozó koncepció kidolgozóinak,
és egyben a Corvinus Egyetem Nemzetközi
Felsőoktatási Központjában készült, a tavalyi
évet tárgyaló stratégiai helyzetértékelés egyik
szerzője. A beszélgetés kiindulópontja ennek a
helyzetértékelésnek a 6. fejezete volt.

„2016-ban is folytatódott az a trend, amely szerint a fenntartó nem ösztönző mechanizmusokkal motiválja az intézményeket piacképes, korszerű, fenntartható képzési portfóliók, programok kialakítására, hanem
közvetlen döntéssel határozza meg, hogy az egyes képzési területeken
milyen tartalommal, milyen szakok indítására van lehetőség. A stratégia
alapján erősen munkaerő-piaci orientációjú magyar felsőoktatásban a

képzési alaptevékenységet illetően két fontos trend látható. Egyrészt
évek óta változatlan, szűkülő képzési kínálattal működnek az intézmények, másrészt pedig gyakorlatilag nincs lehetőség új szakok
létesítésére, alapítására. A gyakorlatban megvalósult változásokat és az
érvényesülő tendenciákat a 6. fejezetben elemezzük.“
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A hazai felsőoktatás gazdasági kondíciói
Műhelybeszélgetés 2017. április 25.

Kedden délután, Polónyi Istvánnal beszélgettünk az
OHA-klubban. Polónyi István felsőoktatás-kutató, a
Debreceni Egyetem professzora. Számos, szélesebb
nyilvánosságnak szánt írásban elemezte kritikailag a
jelenlegi felsőoktatás-politikát, a gazdálkodás, a bérezés, az autonómia, a felsőoktatásba való
bekerülés oldaláról.
A beszélgetés kiindulópontja a Corvinus Nemzetközi
Felsőoktatási Kutatások Központjában
készült stratégiai helyzetértékelés Polónyi István
által készített 2. fejezete.

„ A hazai kormányok politikai törekvéseiben mindig alapvető
törekvés volt a felzárkózás. Ez a ’90-es években a felsőoktatáspolitikában mint a felsőoktatás felzárkóztatása jelenik meg, majd a
2000-es évek első évtizedében egyre inkább mint a gazdasági
felzárkózást kiszolgáló felsőoktatás fogalmazódik meg. Ez a
felzárkózni akarás egyre kevésbé tűri az egyetemi autonómiát,
egyre inkább a központosítástól remél eredményeket. Ennek
nyomán a felsőoktatás-politika változásai hatására a hazai
felsőoktatás egy klasszikus humboldti típusú, magas autonómiájú
rendszerből, amely elé a széles tömegek befogadásának és az
értelmiségképzés célját állították, egy nagyon erősen központból
irányított, szűk autonómiájú, munkaerő-piaci célokat szolgáló
szakképző rendszerré kezd átalakulni.‟
A hazai felsőoktatás-politika átalakulásai
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ESEMÉNYEK
Standunk volt a Civil Közoktatási Platform rendezvényén:

Megünnepeltük, hogy 5 évesek lettünk
2017. március 4., Noha Stúdió
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Játékmester: Klíma László

És a másik: Rényi Ági

Nyerteseink: Halpern Péter és Ropolyi László

B. M. B.
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B. M. B.

A szülinapi bulin köszönthettük az MTA köztestületi tagjaiból nem
sokkal korábban alakult Stádium 28 Kör néhány tudós tagját, akikkel
megalakulásuk okairól, céljairól és tervezett programjairól
beszélgettünk.
Csillag Ádám felvétele

A dokumentaristák, Csillag
Ádám és B. Molnár Béla, akik
állhatatosan, minden mozgalmi
eseményről tudósítanak, a
mieinkről is.
Köszönjük!
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NYILATKOZATOK
2016. szeptember 22.

Az Oktatói Hálózat nyílt levele minden egyetemi polgárhoz
Az Oktatói Hálózat mint a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók autonóm
szerveződése, kötelességének tartja, hogy felemelje szavát, amikor az oktatás értékeit látja
veszélyben. Ezért kell megszólalnunk most is, amikor a migránsoknak nevezett, háborús
övezetekből menekülő emberek ellen folyó uszítás elképesztő méreteket öltött hazánkban.
A menekültellenes kampány a gyűlölködés tüzét élesztgeti az emberekben, és ezzel
robbanásveszélyes helyzetet teremt az oktatásban is. A felnövekvő nemzedékek gyűlöletre
nevelése aláássa az ország jövőjét. Magyarország ereje mindig a befogadásban volt, a magyar
nép és a magyar nyelv már régen eltűnt volna a Kárpát-medencéből, ha nem fogadjuk be az
érkezőket. Tudjuk, hogy Magyarország gazdasági és politikai lehetőségei korlátozottak és
hogy a menekültek befogadására közös európai, illetve nemzetközi megoldásokat kell találni.
Azonban az orvosi segítséget, az élelmet és az ideiglenes hajlékot, akárcsak a menekültekkel
szembeni emberséges és tiszteletteljes bánásmódot a magyar államnak addig is biztosítania
kell.
A magyar oktatás különböző szintjein az általános iskolától kezdve az egyetemekig már
mindenütt jelen vannak a hazájukat elhagyni kényszerült családok gyermekei, a
felsőoktatásban pedig több ezer külföldi diák tanul ösztöndíjjal vagy a saját költségén.
Egyetemeinken külföldi tanárok is oktatnak. A nyugodt, tárgyszerű oktatómunka, az
oktatáshoz feltétlenül szükséges megértő és emberi tanár-diák viszony megőrzése érdekében
nem engedhetjük be az oktatási intézmények falai közé az idegenellenességet, az idegenek
ellen hazug érvekkel folytatott uszítást. Ezért arra kérjük a felsőoktatási intézmények oktatóit,
hogy eddigi gyakorlatuknak megfelelően, a megváltozott körülmények ellenére se tegyenek
különbséget diákjaik között azok származása szerint, és semmilyen módon ne engedjék be a
gyűlölet eszméit az egyetem falai közé. A diákokat pedig arra kérjük, hogy oktatási
intézményükben egyenrangú partnerként szóljanak minden diáktársukhoz, egyformán
segítsék minden rászoruló társukat, és otthon, családjuk körében vagy baráti társaságukban
is ezt az eszmét képviseljék, ne hagyják, hogy az idegenek iránti gyűlölet beférkőzzön a
szívükbe.
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Az Oktatói Hálózat állásfoglalása

A miniszter kutat
2017. március 24.

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter nemrég nőnapi beszédet mondott a
Magyar Nők Uniója nevű civil szervezet „Nőként élni jó!” című rendezvényén. A
„konferencia” tudományosságát a jól megválasztott helyszín, a Magyar
Tudományos Akadémia volt hivatva garantálni. A miniszter beszédében sommás
véleményt
fogalmazott
meg sok
egyolyan
most példát
induló,ismerünk,
új mesterképzésről
és
A tudományok
történetéből
amikor politikusok
erővel
kijelentette:„…mi
visszautasítjuk
a
társadalmi
nemeket,
mi
a
nemi
szerepeket
próbáltak érvényt szerezni dilettáns, politikai-ideológiai töltésű ötleteiknek a
kutatjuk.”
tudomány-ban. Hatalmi erővel és korrupcióval természetesen ideig-óráig el lehet
torzítani a tudomány és az egyetem belső világát, de hosszú távon nem lehet
átrendezni
azt. Hogy
mi tudomány,
és mi nemmég
az, azt
világon mindenütt
Balog
miniszter
és szerzőtársai
publikációiról
nema hallottunk
ebben a a
tudományos
tagjai döntik
el. Még
a magyar
is kimondja,
témában,
de közösség
nagy érdeklődéssel
várjuk,
hogy
kutatási alaptörvény
eredményeiket
valamelyik
hogy:
„..
Tudományos
igazság
kérdésében
az
állam
nem
jogosult
dönteni,
hazai vagy nemzetközi tudományos folyóiratban közzé és megvitathatóvá
tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői
tegyék.
jogosultak.” (Alaptörvény X. cikk/2.)
Balog Zoltánt egyelőre azonban nem tudósként, hanem miniszterként ismerjük.
Balog miniszterként,
Zoltánnak és aaki
Magyar
Nőkkét
Uniójának
pedig
szíve joga,
hogy azt gondolja:
Olyan
azt hiszi,
odavetett
mondattal
érvényteleníteni
lehet
„Nőként
élni jó!” tudományos életben évtizedek óta elfogadott kutatási
egy
a nemzetközi
területet, amelyet több mint 900 egyetemen – köztük a legjobbakon – oktatnak a
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is lehet alapozni – ilyen lenne a kormányzat által megálmodott családtudományi
képzés – alkalmasint gyorsított akkreditációs folyamattal.
Eredményes, kreatív tudomány nem létezhet kutatási szabadság nélkül, hatékony
felsőoktatás nem létezhet egyetemi autonómia és független akkreditáció nélkül.

A tudományok történetéből sok olyan példát ismerünk, amikor politikusok erővel
próbáltak érvényt szerezni dilettáns, politikai-ideológiai töltésű ötleteiknek a
tudomány-ban. Hatalmi erővel és korrupcióval természetesen ideig-óráig el lehet
torzítani a tudomány és az egyetem belső világát, de hosszú távon nem lehet
átrendezni azt. Hogy mi tudomány, és mi nem az, azt a világon mindenütt a
tudományos közösség tagjai döntik el. Még a magyar alaptörvény is kimondja,
hogy: „.. Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni,
tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői
jogosultak.” (Alaptörvény X. cikk/2.)
Balog Zoltánnak és a Magyar Nők Uniójának pedig szíve joga, hogy azt
gondolja: „Nőként élni jó!”
Oktatói Hálózat
www.oktatoihalozat.hu
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Az Oktatói Hálózat nyílt levele a CEU védelmében
2017. március 30.

A Közép-európai Egyetem 25 éve a magyar tudomány és felsőoktatás szerves
része, a honi akadémiai élet egyik legjelentősebb és nemzetközileg is
legsikeresebb műhelye, a külföldiek mellett sok magyar hallgató, oktató és
kutató szellemi otthona. Az egyetemi rangsorokban elért előkelő helyezései
alapján a CEU a magyar kormányzat által olyannyira vágyott akadémiai
kiválóság, nemzetközi versenyképesség megtestesítője. A Balog Zoltán
miniszter által 2017. március 28-án beterjesztett törvényjavaslat ezt a minden
tekintetben sikeres intézményt mondvacsinált és diszkriminatív feltételek
bevezetésével egyszer s mindenkorra ellehetetlenítené.
A benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint „…az Nftv. vonatkozó
rendelkezéseinek biztosítania kell a nemzetközi felsőoktatási együttműködés
irányát, területét meghatározó, támogató magyar kormányzati szándék, a
külpolitikai célkitűzések, valamint a nemzetközi kapcsolatok működtetésével járó
hallgatói, oktatói mozgás, beutazás során az időszerű nemzetbiztonsági
szempontok érvényesülését.”
Ez azt jelenti, hogy a kormány csak olyan nemzetközi felsőoktatási intézmények
működését engedélyezi Magyarországon, amelyek a kormány politikai
célkitűzéseinek megfelelnek, függetlenül az intézmény tudományos
teljesítményétől.
Mi, az Oktatói Hálózat tagjai, tiltakozunk a felsőoktatásba való durva
kormányzati beavatkozás, a tervezett törvénymódosítás ténye és módja ellen.

Felszólítjuk Balog Zoltánt, hogy haladéktalanul vonja vissza a méltatlan és
diszkriminatív törvényjavaslatot. Egyúttal felszólítjuk a magyar felsőoktatási
intézmények vezetőit és a Magyar Rektori Konferenciát, hogy álljanak ki a
magyar felsőoktatás integritásának védelmében, és tiltakozzanak a kormány
önkényes és jogtalan támadásai ellen, amelyek most éppen a CEU-t sújtják, de
amelyek az egész tudományos és oktatási szféra számára is fenyegetést
jelentenek.
A Közép-európai Egyetem nemzeti és nemzetközi érték, védjük meg közösen!

Oktatói Hálózat
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Civilek nélkül nem megy: Magyarországnak szüksége van ránk
2017. március 20. Csatlakoztunk a Civil Kollégium Alapítvány állásfoglalásához

A magyar társadalomnak szüksége van a civil szervezetek munkájára. Sokféle és
pótolhatatlan munkát végzünk a közjó és a demokrácia kiteljesítése érdekében: az
állampolgárok önszerveződésének biztosítunk lehetőséget, keretet adunk közös
tevékenységeiknek a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem vagy az
érdekérvényesítés területén. Lehetővé tesszük, hogy az állampolgárok csoportjai közösen
képviselhessék érdekeiket, részt vegyenek a közéletben és ellenőrizzék a politikai hatalom
mindenkori gyakorlóit.
Mi, az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek elutasítjuk a kormány korlátozó és
megbélyegző törekvéseit, mert tudjuk, hogy a magyar társadalomnak szüksége van ránk.
Olyan ügyekkel foglalkozunk, amikre mások nem fordítanak kellő figyelmet. Kiállunk
magunkért és egymásért.
Magyarországnak szüksége van civilekre
Az Országgyűlés 2017. első félévi jogalkotási terve szerint a közeljövőben napirendre kerül a
civil szervezetek működését meghatározó törvények módosítása. Egy 2017. március 14-én
tartott sajtótájékoztatóból úgy tudjuk, hogy a Fidesz ötpárti konzultációt kezdeményez a
„külföldről támogatott” szervezeteket érintő törvénytervezetről. A kormány erről „nemzeti
konzultációt” is kíván kezdeményezni, egyelőre ismeretlen tartalommal. Egyes politikusok
azonban odáig mentek, hogy egyes civil szervezetek „eltakarításának” lehetőségét is felvetették,
míg mások idegen ügynököknek nevezték őket.

Mi, az állásfoglaláshoz csatlakozó civil szervezetek határozottan tiltakozunk az egyesülési
szabadságot sértő szabályozás ellen. Ugyanígy elutasítjuk a civil szervezetek és ügyfeleik,
szimpatizánsaik, támogatóik megbélyegzését. Ez nemcsak az egyes szervezetek munkáját és
megítélését befolyásolja, de általában is korlátozza a demokratikus véleménynyilvánítás, a
közügyekben való állampolgári részvétel lehetőségét. Az eddig elhangzott nyilatkozatok alapján
a tervezett jogszabály ellentétes lehet a Magyarország által is aláírt, vonatkozó nemzetközi
egyezményekkel és kérdéses, hogy egyáltalán kiállná-e az alkotmányosság próbáját.
A „nemzeti konzultációt” pedig alkalmatlannak tartjuk arra, hogy az állampolgárok valódi,
tényeken alapuló véleményt alkossanak, és fejtsenek ki. Az eddigi tapasztalatok alapján
egyértelmű, hogy ez nem helyettesítheti a valós társadalmi vitát.
A civil szektor hatályos magyarországi szabályozása megfelelő keretet és kellő biztosítékokat
ad ahhoz, hogy a civil szervezetek jogszerűen, átláthatóan és elszámoltathatóan csinálják azt,
amire létrejöttek. Gazdálkodásának átláthatósága ma is kielégítően szabályozott terület, a
sajtónyilatkozatokban emlegetett adatok bárki által megismerhetőek.
Ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az új jogalkotási elképzelésekről és a “nemzeti
konzultációról” csak a sajtóból értesüljünk, hogy egyes politikusok nyilatkozataikban
megpróbálják a civileket lejáratni és megosztani. Elvárjuk, hogy az új törvény(módosítás) az
érintettek bevonásával, szakmai vitában nyerje el végső formáját, ahogy az egy demokratikus
jogállamban elvárható, és ahogy azt Magyarországon is jogszabályok írják elő.
Követeljük, hogy a civil szektor, a civil szervezetek működésének szabályozása az átláthatóság,
a támogatások és a tevékenységek szempontjából egységes, a nemzetközi és európai
normáknak megfelelő legyen, és biztosítsa az állampolgárok jogát ahhoz, hogy szabadon
szerveződjenek és keressenek forrásokat tevékenységükhöz.
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DEMONSTRÁCIÓK



április 02. Most a CEU, de ki a következő? —Tüntetés a szabad oktatásért
Corvinus Egyetem



április 04. Élőlánc a CEU körül



április 09. Szabad ország, szabad CEU, szabad gondolat! — Várkert Bazár



április 12. Hősök Vétója (Heroes’ Veto) — Hősök tere



április 12. Demonstráció az oktatásért és a civilekért — Szeged, TIK, Kiss Attila és
Barát Erzsébet beszéde



április 15. Nem maradunk csendben — Szabadság tér



május 21. Nem adjuk a jövőnk, itt maradunk! — Műegyetem rakpart
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A KIHAGYHATATLAN OHA-ÉLMÉNY

m

Kedves OHA-tagok, rokonok, barátok és üzletfelek!
Köszönjük az irántunk tanúsított bizalmat, köszönjük, hogy a reggeli kávé
mellett az OHA honlapjának böngészésével kezditek a napot. Az OHA
honlapjáról megtudhatjátok, hogy mi jót és hasznosat tettetek a magyar
felsőoktatásért és ezáltal a közjóért és hazátokért tegnap és tegnapelőtt,
tavaly és tavalyelőtt, és az esedékes rendezvényeken milyen jót fogtok tenni
mint OHA-tagok a közeljövőben és mindörökké.
Az OHA honlapján olvashatjátok a neveteket a taglistában, az Archívum
menüpont alatt megtaláljátok a küldetésnyilatkozatunkat, böngészhettek a
beszédek, riportok és elemzések között.
Egy hosszabb hétvégi reggelen pedig a Videók és hangfelvételek menüből is
szemezgethettek. A hétközi rohanáshoz inkább a Nyilatkozatok menüpontot
ajánljuk. Egy kávényi időbe egy nyilatkozat mindenképpen belefér. Így előbbutóbb meglesz mind a harminchét.
És ha esetleg nem lenne meg nektek otthon, bekeretezve a falon két korábbi
hírlevelünk, a honlapon azokat is megtaláljátok.

Jó reggelt, jó olvasást!

A Loomio csoport a viták és szavazások helye!
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AZ ÉLMÉNY FOKOZHATÓ
Szögligeti
találkozó
július 2-5.
Minden tagunkat, aki
szeretne az OHA
tevékenységének
tervezésében részt
venni, szeretettel
hívunk Szögligetre.

Ha fel akarjátok idézni, hogy milyen volt a kezdet, vagy
bele akartok hallgatni felejthetetlen szónokaink
beszédeibe, vagy ízelítőt szeretnétek a „Mi lesz veled,
értelmiség?” vitáiból, akkor nézzétek meg az 5.
születésnapunkra készített videónkat. A video vágását
Tóth Fruzsina Katicának köszönjük.

Az érdeklődők a
részletekért Máté
Andrást (ELTE BTK),
házigazdánkat
keressék!

Facebook oldalunkon szinte minden áprilisi, májusi hírt megtaláltok ami a Lex
CEU-val és Lex-civillel kapcsolatos.

A képekre kattints!
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