Budapest, 2020. június 17.

Magyar Filmakadémia Egyesület
Novák Emil ügyvezető elnök
Szilágyi Nóra irodavezető
Magyar Színházi Társaság
Keszég László elnök
Vajda Márta ügyvezető titkár
Magyar Teátrumi Társaság
Vidnyánszky Attila elnök
Szabó László titkár
Nemzeti Filmintézet
Káel Csaba igazgatósági elnök

Tisztelt Címzettek! Tisztelt szakmai szervezetek!

2020. június 16-án Dr. Palkovics László miniszter úr tájékoztatóra és szakmai
konzultációra invitálta önöket a Színház és Filmművészeti Egyetem közelgő
modellváltásával kapcsolatban.

Sajnálatos módon az SZFE vezetősége erre a konzultációra nem kapott meghívást,
arról csak hallomásból, később az újságból értesült. Bár két oktatónk, Csizmadia Tibor
és Hutlassa Tamás jelen volt a megbeszélésen a szakmai szervezetek delegáltjai
között, mi, az egyetem vezetősége és hallgatói szeretnénk elgondolkodni az ott, az
önök részéről elhangzó érveken, szakmai szempontokon és válaszokat adni azokra,
ha már ezt nem tehettük meg jelenidőben.
Abban reménykedünk, hogy ezzel egy valóban szakmai párbeszéd és egyeztetés
kezdődhetne el az egyetem jövőjét illetően, hogy a kiemelten fontos szakmai
szervezetek nézőpontjára adott válaszaink beépülhetnek a jelenlegi fenntartó
modellváltással kapcsolatos terveibe.

Arra kérjük önöket, hogy küldjenek egy rövid összefoglalót, még inkább fogalmazzák
meg számunkra kérdéseiket, felvetéseiket.
Ezidáig a modellváltással kapcsolatban a fenntartói tájékoztatók technikai részletekről,
a jogszabályi környezetről és az azok által megengedett szervezeti, infrastrukturális,
oktatásszervezési lehetőségekről és feladatokról szóltak; érdemi választ arra, hogy a
nálunk oktatott szakmákkal és az egyetem helyzetével kapcsolatban mi teszi olyan
sürgetővé az átalakulást, sajnos nem kaptunk.

Úgy gondoljuk, hogy az SZFE jövője nem közömbös a nemzeti kultúra és a
tehetségközpontú, autonóm felsőfokú művészképzés számára, ezért elengedhetetlen,
hogy a modellváltás kapcsán szakmai kérdésekről is szó essen: a nélkülünk zajló
egyeztetésen elhangzó érvekről a hallgatók és az oktatók is tájékozódhassanak, a
kérdésekre válaszolhassanak. Ez volna a minimálisan szükséges alapja az átalakulás,
illetve a középtávú tervek szempontjából is lényegi párbeszéd kialakulásának. Az
egyeztetés az SZFE, a szakmai szervezetek és a jelenlegi fenntartó közös érdeke.

Tisztelettel:

Novák Eszter
oktatási rektorhelyettes

Podlovics Laura
HÖK
Tanulmányi- és Kommunikációs Bizottság
elnök

