Tisztelt Doktoranduszok, Doktorvárományosok és Doktorjelöltek!
Ezúton kívánok reagálni az Önök 2022. augusztus 26., péntek este részemre megküldött, majd
később a Színház Online internetes oldal hasábjain is közzétett nyílt levelére.
Először is engedjék meg, hogy kifejezzem a kommunikációjuk formájával kapcsolatos
aggályaimat. Örültem volna ugyanis, ha megvárják érdemi válaszomat a feltett kérdéseikre, és
ezáltal érdemi párbeszéd kezdődjön, mielőtt még a nyilvánossághoz fordulnak. Természetesen
lehetőségük van ilyen kommunikációs formát választani, az azonban már kérdéseket vet fel,
hogy az Egyetem közösségi életében más ügyekben inaktív közösségük részéről mennyire
etikus egy ilyen lépés.
A fenti kijelentést azért is bátorkodom megtenni mert Önök ezidáig még az Egyetem
autonómiáját kifejező Szenátust sem tisztelték meg képviselőjük delegálásával és a szenátusi
munkában való részvételükkel annak ellenére sem, hogy az SZMR állandó képviseleti jogot
biztosít közösségük számára. Ez abból a szempontból is sajnálatos tény, hogy a Szenátus eddig
is megfelelő keretet biztosított volna a doktori képzéssel kapcsolatos viták lefolytatására. Önök
azonban mindezidáig teljesen elzárkóztak attól, hogy egy előremutató kommunikáció
kialakuljon közöttünk ezen a téren.
Annak érdekében, hogy a későbbi félreértéseket elkerüljük, valamint a már felmerült
félreértéseket tisztázzuk, kérem engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel, mi is történt
valójában 2022. augusztus 26. napján, pénteken.
Múlt pénteken megjelent online sajtómegjelenések – azt gondolom téves információk révén –
olyan megtévesztő képet igyekeztek festeni Egyetemünkről, amik hamisnak, átgondolatlannak
és szakmaiatlannak mutatták be az itt folyó munkát.
Ezzel szemben a konkrét személyi kérdésben hozott döntésem minden szempontból
megalapozott, előkészített, átgondolt és jogszerű volt. Döntésem előtt mérlegeltem a kezdődő
tanév stratégiai feladatait, áttekintettem a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Doktori Iskolánkról szóló akkreditációs jelentésének személyi kérdésekben
megfogalmazott javaslatait, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a Munka
Törvénykönyvének foglalkoztatásra és a nyugdíjasnak minősülő munkavállalókra vonatkozó
rendelkezéseit.

Mindezen törvényi rendelkezések alapján 2022. augusztus 26. napjával – mint a munkáltatói
jogkör gyakorlója – kezdeményeztem Dr. Karsai György munkaviszonyának felmondással való
megszűntetését, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, mely lépést indokolási
kötelezettség nélkül megtehettem. Az Önökhöz eljutott információkkal ellentétben nem
közöltem azonnali hatályú felmondást Karsai professzor úrral, Professzor úr jelenleg is
állományban van, éppen felmondási idejét tölti, az azonban igaz, hogy munkavégzési
kötelezettsége alól a felmondás közlésének napján felmentettem.
A fentieken túl engedjék meg, hogy a döntésemmel kapcsolatban még egy lényeges szempontra
felhívjam figyelmüket: Karsai professzor úr 2023. februárjában betölti a 70. életévét, mely kor
elérését követően munkaviszonyban történő foglalkoztatására nincs további lehetőség, mely
egyébként a jelen jogszabályi környezetben azt is jelenti, hogy 2023. február 15. napjától Dr.
Karsai György nem lehetne sem a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának
törzstagja, sem pedig annak vezetője - függetlenül attól, hogy milyen munkáltatói döntést hozok
a munkaviszonya kérdésében. Mindezekre figyelemmel azt gondolom stratégiai szempontból
is fontos, hogy a most kezdődő tanévet a Doktori Iskola egy olyan személy vezetésével kezdje
meg, aki a Doktori Iskola MAB által elvárt reformját és folyamatainak fejlesztését koordinálni
tudja, abban tevékenyen részt tud venni. Bízom benne, hogy Egyetemünk Doktori Tanácsa a
fenti szempontokat figyelembe véve fogja megválasztani a Doktori Iskola új vezetőjét.
Természetesen – meghallgatva Dr. Jákfalvi Magdolna professzor asszony kérését –
hozzájárulok, hogy Karsai professzor úr a folyamatban lévő feladatait a felmondási ideje alatt
végig vigye a doktori képzések zökkenőmentes biztosítása érdekében, de már nem a doktori
iskola vezetőjeként.
Mindezek értelmében Dr. Karsai György munkaviszonyának felmondásával kapcsolatos
döntésemet jogilag megalapozottan, Egyetemünk oktatási stratégiáját – és azt gondolom a
hallgatók hosszútávú érdekeit is – messzemenőleg szem előtt tartva hoztam meg.
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