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2021. 01. 29. 444 

A kormány tovább szigorítaná a lex CEU-t ‒ Az EU bírósága kimondta, hogy a magyar 

kormány a CEU elüldözésével megsértette az európai jogot. Szél Bernadett független 

parlamenti képviselő megkérdezte Palkovics minisztert, hogy a kormány mikor vonja vissza 

jogsértő törvényét. A miniszter helyett Schanda Balázs államtitkár válaszolt. Úgy tűnik, az EU 

nagyon meg fogja kapni, él még a magyar virtus. 

 

2021. 01. 29. HVG 

Orbán a visszatérő Stumpf Istvánra bízza az egyetemek átalakítását ‒ „Megállapodtam Stumpf 

Istvánnal, aki vállalta a felsőoktatási modellváltás koordinációját” – írta Orbán Viktor 

miniszterelnök a Facebookon pénteken. A cikkből nem lehet megtudni, hogy Stumpf István 

miért tért vissza a NER-harcosok első vonalába. 

 

2021. 01. 29. Magyar Narancs 

Miért három hét alatt kellett döntenie a Szegedi Tudományegyetemnek a modellváltásról? ‒ Az 

ismert tények (az egyetemi karok egymással ellentétes érdekei, szavazati arány, az oktatók és a 

diákok tiltakozása) említése mellett a cikk idézi Szajbély Mihály professzort, aki fölemlegette 

Palkovics miniszter nyári közlését arról, hogy a vidéki egyetemeket nem lehet és nem szabad 

alapítványi tulajdonba adni. „De akkor miért történik most az, ami?” ‒ tette föl a kérdést a 

professzor. 

 

2021.01. 29. 444 

Úgy szavazták meg a szegedi egyetem szenátorai a nodellváltást, hogy nem tudhatták pontosan, 

miről döntenek ‒ Épületes történet, Szajbély Mihály egyetemi tanár érvénytelennek nevezte a 

szavazást. 

 

2021. 01. 29. HVG, 444 

Döntöttek a szenátusok: alapítványi fenntartásba kerülhet a Szegedi és a Pécsi Tudomány-

egyetem 

Pécsen és Szegeden is megszavazták az egyetemi modellváltást 

No komment 

 

2021. 01. 28. Euronews 

A vidéki egyetemek és a kormány visszautasíthatatlan ajánlata ‒ a cikk bemutatja az alapítványi 

működésre való áttérés „előnyeit” és hátrányait, elemzi az egyetemek ellenállásának 

lehetőségeit, a hallgatói önkormányzatok hozzáállását, majd Palkovics és az ITM hadüzenet 

jellegű „tárgyalási” módszeréről ír. 

 

 

2021. 01. 28. ATV 

Ha Ascher Tamásék fel akarták volna újítani az SZFE-t, vehettek volna pár vödör festéket, 

hiszen „ők voltak helyzetben” ‒ mondta az új SZFE-kancellár a tévé műsorában. Szerinte az új 

vezetés bebizonyította, hogy a modellváltás sikeres volt. Elmondta még: nem elvettek a 

diákoktól, hanem adtak nekik; és nem távozott olyan sok tanár. Arról, hogy mit vezetnek vissza 

a Neptunba, mit nem, az intézetvezető dönt. Azért tanítanak majd olyanok, akiknek eddig nem 

volt megfelelő tapasztalatuk, mert az illetők korábban nem kaptak oktatói lehetőséget.  

https://444.hu/2021/01/29/a-kormany-tovabb-szigoritana-a-lex-ceu-t
https://hvg.hu/itthon/20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas?s=hk
https://magyarnarancs.hu/belpol/miert-harom-het-alatt-kellett-donteni-a-szegedi-tudomanyegyetemnek-a-modellvaltasrol-235535
https://444.hu/2021/01/29/ugy-szavaztak-meg-a-szegedi-egyetem-szenatorai-a-modellvaltast-hogy-nem-tudhattak-pontosan-mirol-dontenek?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=ugy-szavaztak-meg-a-szegedi-egyetem-szenatorai-a-modellvaltast-hogy-nem-tudhattak-pontosan-mirol-dontenek
https://444.hu/2021/01/29/ugy-szavaztak-meg-a-szegedi-egyetem-szenatorai-a-modellvaltast-hogy-nem-tudhattak-pontosan-mirol-dontenek?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=ugy-szavaztak-meg-a-szegedi-egyetem-szenatorai-a-modellvaltast-hogy-nem-tudhattak-pontosan-mirol-dontenek
https://hvg.hu/itthon/20210129_Szegeden_megszavaztak_a_modellvaltast
https://hvg.hu/itthon/20210129_Szegeden_megszavaztak_a_modellvaltast
https://444.hu/2021/01/29/pecsen-es-szegeden-is-megszavaztak-az-egyetemi-modellvaltast
https://hu.euronews.com/2021/01/28/a-videki-egyetemek-es-a-kormany-visszautasithatatlan-ajanlata
http://www.atv.hu/belfold/20210128-szarka-gabor-szerint-ok-nem-vettek-el-semmit-az-szfe-n-csak-adtak/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210128-szarka-gabor-szerint-ok-nem-vettek-el-semmit-az-szfe-n-csak-adtak/hirkereso
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2021. 01. 28. HVG 

Interjú Bodolay Gézával, az SZFE új intézetvezetőjével. Állítja: a jobboldali kormánynak nem 

elkötelezettje, „a szabadelvű többféleség” pártján áll. További részletek: „A Vas utca az elmúlt 

hetven esztendőben mindenkor erősen egyirányú kívánt lenni [...], hol esztétikai, hol 

történelmi-világnézeti irányban.” A 155 éves hagyományokban nagyon furcsa nevek is vannak. 

Az új oktatói névsor szerinte „remek” („vagy az lesz”); nem tartja valószínűnek, hogy 

„lényegesen jobbak vagy rosszabbak” lennének az elmúlt három évtized oktatóinál. A mások 

„esetleges hibáinak folyamatos minősítése nem mindig tesz jót az ügyeinknek”, de a legtöbbet 

„a folyamatosan visszatérő akarat árt, amelyik a réges-régről visszaköszönő «mindent vissza» 

jegyében próbálja teljesen ellehetetleníteni a megoldást”. 

 

2021. 01. 28. Magyar Narancs 

Kritikai szövegelemzés a laphoz eljuttatott, ellentmondásokban bővelkedő határozati 

javaslatokról, amelyeket a PTE vezetése terjeszt holnap a szenátus elé. Ilyen ellentmondás pl., 

hogy míg a szenátus úgymond csak a „tárgyalási szándékról” fog szavazni, addig a 

tervezetekben sehol nincs szó arról, hogy a tárgyalások után ismét a szenátus elé kerülne az 

ügy. További probléma, hogy a szövegben megfogalmazott elvárások és jámbor óhajok nem-

teljesülése esetére a terv nem terjed ki, így felmerül a kérdés: „akkor visszakozik az egyetem, 

küld egy levelet a minisztériumnak, hogy pardon, csalódtunk, visszacsináljuk az egészet?” Ha 

tehát ezen előterjesztéseket a testület holnap megszavazza, „akkor a hatalom bedarálja annak a 

városnak az egyetemét, amelyben az első magyarországi univerzitást alapították 1367-ben”. 

 

2021. 01. 28. Magyar Narancs 

Holnap szavaz az SZTE szenátusa a modellváltásról. Tegnap online összdolgozói értekezletet 

tartottak, melyen Rovó rektor kijelentette: ha igent mondanak, akkor az SZTE 2030-ra „minden 

itt oktatott tudományterületen” a világ legjobb 400 egyeteme közé kerül, ha viszont nemet, 

akkor „leszakadó és vegetáló” intézménnyé válik. Állításaikat sem ő, sem a kancellár nem 

támasztották alá meggyőző érvekkel. A leendő kurátoroknak ismeretlenül is bizalmat kértek. 

Ugyancsak tegnap összegyetemi plénumot szervezett a Veritas, Virtus, Libertas és a frissen 

megalakult Free SZTE csoport; a közel 500 résztvevő nyilatkozatban fejezte ki az egyetem 

autonómiája feletti aggodalmát. 

Ma a jogi, gazdaságtudományi, bölcsész- és tanárképzőkari tanácsokat hívták össze; a dékánok 

vállalták, hogy ennek eredménye kötött mandátumot jelent számukra a holnapi szenátusi 

szavazáson. E tanácsokra a kancellár is bejelentkezett. A karok többségén azonban nem 

tartottak kari tanácsot. Botka László szegedi polgármester felszólította az egyetem polgárait: ne 

engedjenek a zsarolásnak. Sok múlik a HÖK-ön, amelynek az 52 tagú szenátusban 14 szavazata 

van. 

 

2021. 01. 28. Telex 

Ma 41 igennel és 1 tartózkodással megszavazta a Semmelweis Egyetem szenátusa a modell-

váltás támogatását. Közölték: az átállás az állami finanszírozású képzést és a TB-finanszírozású 

betegellátást nem érinti. A hallgatók és dolgozók tájékoztatására interaktív felületet hoztak 

létre. A lap megjegyzi: „A három nagy vidéki egyetemet és a Semmelweist is érintő 

alapítványosítás együttesen meghatározza a hazai felsőoktatás következő évtizedeit is.” 

 

2021. 01. 28. ATV 

Az SZFE vezetése értetlenül áll Pálfi Szabolcs bejelentése előtt, mivel főállású oktatóról van 

szó, akinek esetében automatikusnak vették, hogy ősszel új osztállyal dolgozik. 

 

  

https://hvg.hu/kultura/20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210128_bodolay_geza_interju_szfe_szinhazi_intezet_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem?s=hk
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/bedaraljak-e-legregebbi-egyetemunket-235490
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/bedaraljak-e-legregebbi-egyetemunket-235490
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/bedaraljak-e-legregebbi-egyetemunket-235490
https://magyarnarancs.hu/belpol/dontes-elott-a-szegedi-tudomanyegyetem-a-kuratorium-az-egyetemi-autonomia-halalat-jelentheti-235500
https://magyarnarancs.hu/belpol/dontes-elott-a-szegedi-tudomanyegyetem-a-kuratorium-az-egyetemi-autonomia-halalat-jelentheti-235500
https://magyarnarancs.hu/belpol/dontes-elott-a-szegedi-tudomanyegyetem-a-kuratorium-az-egyetemi-autonomia-halalat-jelentheti-235500
https://magyarnarancs.hu/belpol/dontes-elott-a-szegedi-tudomanyegyetem-a-kuratorium-az-egyetemi-autonomia-halalat-jelentheti-235500
https://magyarnarancs.hu/belpol/dontes-elott-a-szegedi-tudomanyegyetem-a-kuratorium-az-egyetemi-autonomia-halalat-jelentheti-235500
https://telex.hu/belfold/2021/01/28/semmelweis-modellvaltas-szenatus
https://telex.hu/belfold/2021/01/28/semmelweis-modellvaltas-szenatus
http://www.atv.hu/belfold/20210128-itt-az-szfe-reakcioja-arra-hogy-az-egyik-frissen-bejelentett-tanar-tagadja-hogy-elvallalta-volna-az-osztalyvezetest/hirkereso
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2021. 01. 28. 24hu 

Az SZFE új vezetése további új tanárok nevét közölte. Egyikük, Pálfi Szabolcs közleményben 

cáfolta, hogy vállalta volna új osztály vezetését, és sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az 

SZFE részéről „újabb hamis állítás” került a nyilvánosság elé. 

 

2021. 01. 28. HVG 

A Transparency International (TI) legfrissebb korrupcióérzékelési jelentése szerint 2020-ban 

Magyarország lett az EU legkorruptabb országa, holtversenyben Bulgáriával és Romániával. A 

TI az ide vezető okok között megemlíti a közpénz magánvagyonná alakításának alaptörvénybe 

emelését, és ezen belül is külön a felsőoktatási intézmények kiszervezését egy olyan 

struktúrába, amely a „világhírű alapítványi magánegyetemek működési modelljét mímeli, a 

valóságban azonban az egyetemfenntartó alapítványok közpénzből működnek és a hatalom 

bizalmát élvező személyek irányítása alatt állnak”. 

 

2021. 01. 28. Népszava 

„A Fudan Egyetem felbukkanása a CEU kipaterolása után jelzés, méghozzá nagybetűs. A 

civilizálatlan kulturkampf megy tovább, mind a tengerentúlon, mind Európában” ‒ idézi a lap 

a Financial Times cikkét, mely azt taglalja, hol keresnek maguknak új szövetségest a közép-

európai illiberális rezsimek ‒ köztük Orbáné ‒ a Biden-győzelem után. 

 

2021. 01. 28. Telex 

Koltai Lajos is tanítani fog az SZFE-n. A 74 éves Kossuth-díjas operatőr elmondta: több 

évtizedes tapasztalatának átadására kérték fel, és az autonómia miatti konfliktusban egyik 

oldalon sem vett részt. 

 

2021. 01. 27. Telex 

Újabb leváltások a Palkovics-minisztériumban: két miniszteri biztos távozik, éspedig 

mindössze egy hónappal a kinevezésük után. 

 

2021. 01. 27. Mérce 

A pécsi bölcsészkar kari tanácsa 13 nem 3 tartózkodás és 5 igen arányban elutasította a modell-

váltást. Az 5 igen a HÖK-től érkezett, amely azonban nem kérte ki a hallgatók véleményét a 

kérdésben. Megteszik helyettük a Free PTE Facebook-oldal létrehozói, akik kérdőívvel 

szólítják meg a diákságot, és online fórumokat szerveznek. A második ilyen összegyetemi 

plénum 470 résztvevője két napja döntött elutasítólag az átalakításról. Este a Free PTF oldalán 

a következő idézet jelent meg Miseta Attila rektortól: „Szándékunk, hogy legyen pártpolitikus 

a kuratóriumban, mert komoly lobbierejük van.” 

 

2021. 01. 27. 444 

Hiába kért a szenátus több tagja garanciát, az SZTE kancellárja ma már kész tényként beszélt a 

közmédiának az egyetem alapítványosításáról. 

 

2021. 01. 27. HVG 

A PTE rektora azt javasolja a szenátusnak, hogy pénteken szavazza meg a modellváltást. Az 

egyik határozati javaslata a klinikák megtartására vonatkozik, a másik meg a „perem-

feltételekre”, amelyekre „törekedniük kell” a fenntartóval folytatandó tárgyalások során. Ilyen 

többek között az egyetemi autonómia sarkalatos pontjainak az egyetem és az alapítvány alapító 

okiratában való rögzítése, a fizetésemelés és a juttatások kollektív szerződéssel való biztosítása. 

 

  

https://24.hu/kultura/2021/01/28/szfe-uj-oktatoi-nevsor/
https://24.hu/kultura/2021/01/28/palfi-szabolcs-szfe-osztalyfonok-cafolat/
https://24.hu/kultura/2021/01/28/palfi-szabolcs-szfe-osztalyfonok-cafolat/
https://hvg.hu/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi
https://hvg.hu/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi
https://hvg.hu/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi
https://hvg.hu/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi
https://nepszava.hu/3107688_szabad-szemmel-orban-fenyegetve-erzi-magat
https://nepszava.hu/3107688_szabad-szemmel-orban-fenyegetve-erzi-magat
https://telex.hu/belfold/2021/01/28/koltai-lajos-tanitani-fog-szfe-szinhaz-es-filmmuveszeti
https://telex.hu/belfold/2021/01/27/palkovics-nemeth-usz-miniszteri-biztos-felmentes-itm
https://merce.hu/2021/01/27/a-pte-bolcseszkara-rendkivuli-ulesen-elutasitotta-a-modellvaltast/
https://merce.hu/2021/01/27/a-pte-bolcseszkara-rendkivuli-ulesen-elutasitotta-a-modellvaltast/
https://merce.hu/2021/01/27/a-pte-bolcseszkara-rendkivuli-ulesen-elutasitotta-a-modellvaltast/
https://merce.hu/2021/01/27/a-pte-bolcseszkara-rendkivuli-ulesen-elutasitotta-a-modellvaltast/
https://444.hu/2021/01/27/a-szegedi-tudomanyegyetemen-kancellarja-mar-tenykent-beszelt-a-modellvaltasrol-a-kozmedianak?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-szegedi-tudomanyegyetemen-kancellarja-mar-tenykent-beszelt-a-modellvaltasrol-a-kozmedianak
https://444.hu/2021/01/27/a-szegedi-tudomanyegyetemen-kancellarja-mar-tenykent-beszelt-a-modellvaltasrol-a-kozmedianak?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-szegedi-tudomanyegyetemen-kancellarja-mar-tenykent-beszelt-a-modellvaltasrol-a-kozmedianak
https://hvg.hu/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany?s=hk
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2021. 01. 27. Mérce 

Piros-fehér szalagokkal körbetekert kordont emeltek szegedi hallgatók a Dugonics téren, a 

rektori hivatallal szemben, hogy a vezetés munkába menet minden nap lássa: az egyetemi 

nyilvánosságot rácsok közé szoríthatja, de az egyetemi polgárságot nem. A Veritas, Virtus, 

Libertas csoport felmérése szerint a gyors és garanciák nélküli átalakítást a megkérdezettek 

98%-a ellenzi. 

 

2021. 01. 27. Növekedés 

Adatok a Tempus Közalapítvány főigazgatójától arról, hogyan befolyásolta a vírusjárvány 

Magyarország részvételét az Erasmus-cserében. 

 

2021. 01. 27. Telex 

1566-ban nyitott meg, és 455 év után a vírusjárvány okozta helyzet miatt most végleg bezár a 

Lamb and Flag nevű oxfordi egyetemi kocsma, tudósok és írók törzshelye. 

 

2021. 01. 27. Magyar Hang 

Beszélgetés Gálosi Dóra gyártásvezető szakos SZFE-s hallgatóval arról, hogy egyénileg kell 

eldönteniük, folytatják-e tanulmányaikat az új tanárokkal is, illetve arról, hogy mi a Freeszfe 

Egyesület célja. 

 

2021. 01. 27. HVG 

Cáfolja a Honvédelmi Minisztérium, hogy a sandhursti elitképzésen résztvevő magyarok az ő 

ösztöndíjasaik lettek volna, de azt nem mondták meg, hogy akkor melyik intézmény fizette a 

kormányfő fia által végzett kurzus közel 40 milliós díját. A kérdésre, hogy milyen kritériumok 

alapján választották ki a kormányfő fiát, a HM úgy válaszolt, hogy figyelembe vették „a jelölt 

egyéni motivációját, alkalmasságát, nyelvi felkészültségét, végzettségét, tervezett beosztását, 

feladatkörét, szakmai előéletét, ideértve a polgári életben szerzett tapasztalatot is”. 

 

2021. 01. 27. HVG360 

150 mrd forintból Tokaj Egyetem néven állami tulajdonú borászati egyetemet alapít a kormány 

Sárospatakon. Az Eszterházy Károly Egyetemhez tartozó sárospataki campus ezzel kiválna 

jelenlegi anyaintézményéből, amely a katolikus egyház fennhatósága alá kerülhet. Az új 

egyetem idegenforgalmi és pedagógiai képzést is nyújtana. A sárospataki intézmény kezdetben 

főiskola, később más egyetemek kara volt, de mára minden önállóságát elvesztette. Fő profilja 

a tanítóképzés volt, de alapszakos hallgatói nem voltak, és jelentkezők hiányában szőlész-

borász alapszakot sem tudott eddig indítani. 

 

2021. 01. 27. HVG360 

A mostani egyetemalapítványosítás egyrészt az orvosi karok érdeke, mivel így együtt 

maradhatnak klinikáikkal egy politikailag erős alapítvány égisze alatt, másrészt a kormány-

pártoké, mert ezzel is biztosíthatják „a hosszú távú politikai térfoglalásukat”. A cikk ismerteti 

a három vidéki tudományegyetem vezetésének és polgárainak a kormányzati akarathoz való 

eltérő hozzáállását: Szilvássy Zoltán debreceni rektort „a Fidesz-kormány meghosszabbított 

karjául” jelölte ki 2013-ban Balog miniszter a szenátus akaratával szembe menve, és ő meg is 

felelt az elvárásoknak (Mocsai-kinevezés, CEU-üldözés, Putyin díszpolgársága), úgyhogy „egy 

fenntartóváltás elfogadtatása már igazán nem okozhatott neki gondot”. Szegeden vannak, akik 

csak feltételekkel mennének bele az átalakításba, és Rovó rektor reméli, hogy az ITM 

„fogadókész lesz egyes felvetésekre”. A pécsi rektor „a másik két tudományegyetemmel 

ellentétben felnőttként kezeli az oktatók és a hallgatók közösségét”. Az eddigi elrettentő 

példákból ítélve fennáll a veszély, hogy a kuratóriumok dönthetnek a vezetők és az oktatók 

https://merce.hu/2021/01/27/piros-feher-szalagokkal-emlekeztetik-az-szte-vezeteset-a-hallgatok-oket-erdekli-az-egyetem-jovoje/
https://merce.hu/2021/01/27/piros-feher-szalagokkal-emlekeztetik-az-szte-vezeteset-a-hallgatok-oket-erdekli-az-egyetem-jovoje/
https://novekedes.hu/interju/egyhatodara-csokkent-a-kulfoldi-osztondijas-magyar-diakok-szama
https://novekedes.hu/interju/egyhatodara-csokkent-a-kulfoldi-osztondijas-magyar-diakok-szama
https://telex.hu/koronavirus/2021/01/27/450-ev-oxford-kocsma-covid-bezar-tolkien
https://telex.hu/koronavirus/2021/01/27/450-ev-oxford-kocsma-covid-bezar-tolkien
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/01/26/szornyu-erzes-amikor-a-sajat-egyetemem-gyalazza-a-diakjait/
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/01/26/szornyu-erzes-amikor-a-sajat-egyetemem-gyalazza-a-diakjait/
https://hvg.hu/itthon/20210127_orban_gaspar_elitakademia?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210127_orban_gaspar_elitakademia?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210127_orban_gaspar_elitakademia?s=hk
https://hvg.hu/360/20210127_Tokaj_szoleje
https://hvg.hu/360/20210127_Tokaj_szoleje
https://hvg.hu/360/20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg
https://hvg.hu/360/20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg
https://hvg.hu/360/20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg
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kinevezéséről, „akár szakok indításáról, bezárásáról is”, és ennek főleg a bölcsész-, 

társadalomtudományi és pedagógiai képzések lesznek a kárvallottjai: esetükben várhatóan az 

SZFE „radikális jobboldali átalakítása” lesz a minta. 

 

2021. 01. 27. 24hu 

Január 25-én ismét plénumot tartottak a PTE polgárai, amelyen úgy döntöttek, elutasítják az ún. 

modellváltást, mert nem látnak esélyt az autonómiájuk megtartására. Mint állásfoglalásukban 

írják, a választott testületeik jogait a kuratórium szabná meg; megszűnne az akadémiai 

szabadság, mert a kuratórium mondaná meg, ki mit és kiket taníthat; a gazdasági autonómia is 

csak látszólagos lenne, ugyanis a független tudományos műhelymunkát és kutatást végző 

intézmény a piacnak lenne kitéve, ami megengedhetetlen. 

 

2021. 01. 26. Mérce 

Tót Tamás Május nevelésfilozófus szerint mára „kiüresedett a liberális paradigma pedagógiai 

diskurzusa”: az oktatáspolitikai elit évek óta „önmagát ismétli, önmagával vitázik” ‒ ennek 

illusztrálására a szerző Nahalka István és Radó Péter egy „online lemeccselt” vitáját említi ‒, 

és míg az oktatás válságában „csak úgy lubickoló” szakmai elit hangja „a technokrácia nyelvén 

ordít”, addig a rendszerkritikai, radikális baloldali pedagógiai elmélet és gyakorlat „szinte alig 

hozzáférhető”. Pedig a pedagógusok most a járvány idején „nem spórolhatják meg a »kizökkent 

világgal« való kíméletlen konfrontációt”: el kell dönteniük, hajlandók-e vállalni a felelősséget 

érte, és „egyszerűen mondaniuk kellene valamit a fiataloknak azokról a globális társadalmi-

gazdasági körülményekről, amelyben ez a világjárvány kirobbant”. [A cikk folytatása a 

másnapi számban olvasható.] 

 

2021. 01. 26. Mérce 

Levélben fordult a Veritas, Virtus, Libertas (VVL) csoport az egyetemi dolgozókhoz az SZTE 

január 29-i, modellváltásról dönteni hivatott szenátusi ülése előtt. Felmérésük szerint az oktatók 

és hallgatók 98%-a ellenzi a gyors és garanciák nélküli átalakítást, ezért arra kérik a karokat, 

hogy kössék kötelező mandátumhoz a szenátusbeli küldötteik szavazatát. Szerintük félő 

ugyanis, hogy máskülönben a szenátus a szabályokat megszegve figyelmen kívül hagyja a 

többségi véleményt. Ennek következménye pedig az egyetem autonómiájának önkéntes 

feladása, a közvetlen kormányzati nyomás alá kerülés, a közalkalmazotti státus elvesztése és az 

eddig ingyenes képzések fizetőssé válása lehet. Január 27-ére a VVL fórumot szervez az 

egyetemi polgárok számára. 

 

2021. 01. 26. Magyar Narancs 

A lap ismerteti Palkovics miniszter Mandinernak adott interjúját. Lemondásának két héttel 

ezelőtti hírét „légből kapott találgatásnak” nevezte, hozzátéve: nem lesz partner abban, hogy 

bárki „bomlassza a magyar kormány egységességét”. Két elküldött államtitkárának tanácsaira 

továbbra is számít, és „tudományos-szakmai háttérbázisok létrehozására kérte fel őket két 

egyetemen”. Az egyetemátalakítási hullám szerinte nem más, mint a 2014-es felsőoktatási 

stratégiai átültetése a gyakorlatba. Ezzel kapcsolatban elismételte: az autonómia nem sérül, 

hiszen az csak az alaptörvény megváltoztatásával lenne lehetséges; az új rendszerbe „minden 

szükséges garanciát” beépítettek. Az SZFE-ügy szerinte „egy kultúrharc” a benn lévő régiek és 

a bekerülni kívánó újak között, márpedig „semmiképpen nem helyes, ha az adófizetők pénzén 

kizárólag egyféleképpen tanítanak egy intézményben”. Beszélt még az uniós pénzek 

felügyeletének visszavételéről (azaz visszaadásról: állítása szerint ő maga volt a 

kezdeményező), az MTA helyzetéről, a kínai Fudan kampuszának építéséről és az új 

agráregyetem jelentőségéről. 

 

https://24.hu/kultura/2021/01/27/pecsi-tudomanyegyetem-modellvaltas-plenum/
https://24.hu/kultura/2021/01/27/pecsi-tudomanyegyetem-modellvaltas-plenum/
https://merce.hu/2021/01/26/nem-lehet-rendesen-haladni-a-tananyaggal-i-micsoda-igeretes-kezdet/
https://merce.hu/2021/01/26/nem-lehet-rendesen-haladni-a-tananyaggal-i-micsoda-igeretes-kezdet/
https://merce.hu/2021/01/27/nem-lehet-rendesen-haladni-a-tananyaggal-ii-micsoda-igeretes-kezdet/
https://merce.hu/2021/01/26/levelben-kerik-a-szegedi-egyetemi-polgarok-a-kari-tanacsokat-csak-mandatummal-kotve-szavazzanak-majd-a-szenatuson/
https://merce.hu/2021/01/26/levelben-kerik-a-szegedi-egyetemi-polgarok-a-kari-tanacsokat-csak-mandatummal-kotve-szavazzanak-majd-a-szenatuson/
https://merce.hu/2021/01/26/levelben-kerik-a-szegedi-egyetemi-polgarok-a-kari-tanacsokat-csak-mandatummal-kotve-szavazzanak-majd-a-szenatuson/
https://merce.hu/2021/01/26/levelben-kerik-a-szegedi-egyetemi-polgarok-a-kari-tanacsokat-csak-mandatummal-kotve-szavazzanak-majd-a-szenatuson/
https://magyarnarancs.hu/belpol/palkovics-az-szfe-n-a-szinhazba-jarok-szeretnenek-mas-szemleletet-is-latni-235416
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2021. 01. 26. 444 

A múlt héten „Autonómia és szolidaritás” címmel online kerekasztal-beszélgetést szervezett az 

SZFE-ről a Berliner Ensemble, amelyen Oliver Reese igazgató mellett részt vett Enyedi Ildikó, 

Mundruczó Kornél, Milovits Hanna SZFE-hallgató, Christoph Lepschy, a Salzburgi 

Zeneművészeti Egyetem szenátusának elnöke és Tőkei Éva, a Freie Ungarische Botschaft 

aktivistája, az OHA tagja. Reese itt elhangzott szavaira Vidnyánszky nyílt levélben reagált, 

amelyben azt állítja magáról, hogy a „világnézetileg egyet nem értők közeledésén, 

párbeszédén” dolgozik. 

 

2021. 01. 26. 24hu 

Díszdoktori címet ad az SZTE Karikó Katalinnak, az mRNS alapú vakcina egyik 

kifejlesztőjének, volt szegedi diáknak és kutatónak. 

 

2021. 01. 26. 24hu 

Fordulatos nagyinterjú Lázár János volt kancelláriaminiszterrel, az újonnan létrehozott 

agráregyetemi alapítvány kurátorával. Felsőoktatási érdekű részletek: Az agrárfejlesztésben az 

oktatás „kulcskérdés”: „kell tudás, kellenek képzett szakemberek tízezrével, akik képesek 

kirántani a gödörből a magyar vidéket – erre kell a modern agráregyetem”. A minta Hollandia: 

„Hollandia legjobb felsőoktatási intézménye a holland agráregyetem, nem csoda, hogy az 

unióban Hollandia hoz ki a legtöbbet egy-egy hektárból”. A gödöllői kampusz lesz „a magyar 

felsőoktatás következő tíz évének legnagyobb beruházása”. A nemrég levezényelt 200 fős 

leépítést a modellváltás előtti korszak „lezárásának” tartja; ha kell, külföldi szakembereket 

hívnak, a maradó hazai oktatók pedig szerinte jobb fizetésre és szigorúbb elvárásokra 

számíthatnak. Programjuk Gödöllő városának is jó lesz; ők az új alkotmánymódosítás ellenére 

is azt vallják: az alapítványukhoz utalt közpénz nem veszíti el közpénzjellegét. Szerinte a 

felsőoktatás jól járt azzal, hogy az Emmitől Palkovics miniszter alá került. 

Saját ambícióiról: „Most arra szerződtem, hogy az egyetemet tíz év alatt bevisszük a top százba, 

és személyes ügy számomra, hogy ezt is teljesítsük.” 

 

2021. 01. 26. Blikk 

200 millióért vett budai ingatlanokat 2 éve Varga Judit miniszter ‒ aki akkor a Miskolci Egye-

temnek még csak oktatója volt ‒ és férje, Magyar Péter, az állami tulajdonú Diákhitel Központ 

vezérigazgatója. A vételárból 8 milliót fizettek önerőből, 192 milliót pedig egy bank hitelezett 

nekik. Ennek azóta jelentős részét törlesztették ingatlaneladásokból és megtakarításaikból. A 

lap megjegyzi: kettejük havi jövedelme majdnem eléri a 6 milliót. [A házaspár egy korábbi, 

közérdeklődésre számot tartó ingatlanügyéről és lakhatási támogatási ügyéről a másnapi Telex 

írt.] 

 

2021. 01. 25. Debreciner 

Január 24-én, vasárnap este állásfoglalást adott ki a Debreceni Egyetem ún. modellváltásáról a 

21 Debreceni Professzor elnevezésű Facebook-csoport, melynek 6 akadémikus tagja van. Mint 

írják, az egyetemi vezetés állításával szemben „nem történt széleskörű és intenzív egyeztetés 

az egyetem történetében talán legnagyobb horderejű változás tervéről, céljáról, indokairól, 

előnyeiről és hátrányairól, következményeiről”; „semmi sem indokolta a szenátus rendkívüli 

ülését: egy ilyen súlyú kérdés széleskörű és nyilvános előkészítést igényel”; az eljárás sokakban 

ébreszt „kétségeket demokráciánk működésében”. 

A cikk megemlíti a folyamat fő lépéseit, köztük a döntés napján, január 21-én indított petíciót, 

amit eddig 797-en írták alá, és az ugyanaznap, a rendkívüli és zárt szenátusi ülés kezdete előtt 

egy órával rendezett tiltakozó flashmobot. Az ülésen 65-en szavaztak igennel, ellenszavazat 

nem volt, hárman tartózkodtak, ketten nem vettek részt a szavazáson.  

https://444.hu/2021/01/26/vidnyanszky-attila-megdobbent-a-gog
https://444.hu/2021/01/26/vidnyanszky-attila-megdobbent-a-gog
https://444.hu/2021/01/26/vidnyanszky-attila-megdobbent-a-gog
https://444.hu/2021/01/26/vidnyanszky-attila-megdobbent-a-gog
https://444.hu/2021/01/26/vidnyanszky-attila-megdobbent-a-gog
https://24.hu/belfold/2021/01/26/diszdoktori-cimet-ad-kariko-katalinnak-az-szte/
https://24.hu/belfold/2021/01/26/diszdoktori-cimet-ad-kariko-katalinnak-az-szte/
https://24.hu/belfold/2021/01/26/lazar-janos-godollo-fidesz-hodmezovasarhely-agrarium-nagyinterju/
https://24.hu/belfold/2021/01/26/lazar-janos-godollo-fidesz-hodmezovasarhely-agrarium-nagyinterju/
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/varga-judit-lakasvasarlas-200-millio/g3st0mz
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/varga-judit-lakasvasarlas-200-millio/g3st0mz
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/varga-judit-lakasvasarlas-200-millio/g3st0mz
https://telex.hu/belfold/2021/01/27/varga-judit-miniszter-ingatlan-balatonhenye-lakas-magyar-peter-vagyonnyilatkozat
https://www.debreciner.hu/cikk/4546_eros_a_gyanu_hogy_az_atalakitas_elsodleges_celja_nem
https://www.debreciner.hu/cikk/4546_eros_a_gyanu_hogy_az_atalakitas_elsodleges_celja_nem
https://www.debreciner.hu/cikk/4546_eros_a_gyanu_hogy_az_atalakitas_elsodleges_celja_nem
https://www.debreciner.hu/cikk/4546_eros_a_gyanu_hogy_az_atalakitas_elsodleges_celja_nem
https://www.debreciner.hu/cikk/4546_eros_a_gyanu_hogy_az_atalakitas_elsodleges_celja_nem
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2021. 01. 25. HVG 

A Vas utcai SZFE-kollégium lakói nem értik, hogyan forgathatott és „lézenghetett felügyelet 

nélkül” a Pesti TV a személyes tárgyaik között, amelyeket a hirtelen novemberi bezáráskor 

hagytak hátra, és amelyekről az új vezetés azt állította, hogy el vannak zárva, és senki 

illetéktelen nem férhet hozzájuk. Maguk a kollégisták az épületbe csak nehezen beszerezhető, 

önkényes elvek alapján megadott engedélyek birtokában léphetnek be, és még mindig nem 

tudják, hol fognak lakni. 

 

2021. 01. 25. HVG 

A Pesti TV stábja a lezárt SZFE-épület különböző helyszínein, többek közt egy kollégiumi 

szobában forgatta „A libsi SZFE-sek saját maguk akarták lebontani a nagymúltú színpadukat” 

című riportfilmjük egy részét, közvetlenül a hallgatók távozása után. Az „irtózatos 

körülményeken” szörnyülködve felrótták a diákoknak, hogy nem csináltak „tisztasági festést” 

(!). Csernai Mihály volt HÖK-elnököt megszólítva is az állapotokat firtatták. Ő a kérdést 

visszadobta, mondván: mindig is mondták, hogy az állam nem biztosította a felújításhoz 

szükséges pénzt. A filmet az SZFE új vezetése megosztotta az egyetem facebook-oldalán. 

 

2021. 01. 25. HVG360 

Hiller István beszél többek közt arról, mi várható SZFE-ügyben az ellenzék győzelme esetén. 

 

2021. 01. 25. Népszava 

A Debreceni Egyetem több száz hektáros, nagyértékű földterülettel rendelkezik, ami a 

magánosítással szintén kikerül az állami tulajdonból. A lehetséges kuratóriumi tagok között van 

Pósán László fideszes képviselő, „sőt Kósa Lajos volt polgármester neve is felmerült, annak 

ellenére, hogy utóbbi nem rendelkezik még egyetemi diplomával sem”. Az átalakítás melletti 

egyik legfőbb érv a bürokrácia csökkenése, de Fábián István volt rektor szerint az „elmebeteg” 

közbeszerzési eljárások egyszerűsíthetők lennének a „nyakatekert szabályozás” módosításával 

is, nem kellene hozzá alapítványosítani az intézményt. 

 

2021. 01. 25. Népszava 

Orbán rendszere a felsőoktatást is uralni akarja. A mostani „futószalagon történő” egyetem-

magánosítás is az 1994-ben már megfogant terv része. A folyamat egyik első lépése a szabad 

rektorválasztás megszüntetése volt 2013-ban; akkor az MRK még hevesen tiltakozott. A 

kancellári rendszert és a konzisztóriumokat is bevezették, noha 2005-ben épp a Fidesz ellenezte 

a leghangosabban Magyar Bálint miniszter javaslatát a szenátusok mellé állítandó gazdasági 

tanácsok létrehozására. További autonómianyirbáló intézkedéseik voltak: férőhelyszámokba 

való beleszólás, szakok és képzések ideológiai alapon történő megszüntetése, a MAB 

gyengítése, a CEU elüldözése. De mivel a közvetlen politikai befolyás még így sem lehetett 

teljes, jönnek a vagyonkezelő alapítványok, kuratóriumaikban fideszes potentátokkal. 

 

2021. 01. 25. 24hu 

A PTE oktatói és hallgatói bizonytalannak látják az egyetemátalakítás kimenetelét, különösen 

a múlt heti, 800 fő részvételél lezajlott online fórum óta, amelyen a Miskolci Egyetem és a 

Corvinus tanárai az autonómia elvesztéséről számoltak be. Miseta Attila rektor szerint is vannak 

aggodalmaik, de jó, hogy több pénzhez juthatnak. A megkérdezett oktatók szerint a kormány 

célja, hogy „betonba öntse a Fidesz által hirdetett illiberális eszméket az egyetemek vezetésében 

és azon keresztül az egyetemek szemléletében, világnézetében”. A jogi kar dékánja, Fábián 

Adrián úgy véli, a jogszabályokat úgy alakították, hogy a vagyonkimentés, az 

autonómiavesztés, az egyetemek társadalmi ellenőrzésének lehetetlenné válása „jogsértés 

nélkül megvalósítható legyen”. A jogászok szerint a folyamat legfeljebb politikai fórumokon 

https://hvg.hu/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor?s=hk
https://hvg.hu/360/20210125_Elesben_Hiller_Istvannal
https://nepszava.hu/3107235_folddel-egyutt-vihetik-a-debreceni-egyetemet
https://nepszava.hu/3107235_folddel-egyutt-vihetik-a-debreceni-egyetemet
https://nepszava.hu/3107228_az-orban-rendszer-uralni-akarja-a-felsooktatast
https://nepszava.hu/3107228_az-orban-rendszer-uralni-akarja-a-felsooktatast
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támadható, jogin nem. A bölcsészkar dékánja, Heidl György optimistább, szerinte az egyetem 

érvényesíteni fogja a tárgyaláson az érdekeit, különben is: „ha a kuratórium egy tudománytalan 

nézetrendszert tenne náluk kötelezővé, akkor itt lázadás törne ki, és a tanáraink kilencven 

százaléka elmenne tőlünk”. Ha optimizmusát nem is, ez utóbbi nézetét osztja Vitári Zsolt, a 

modernkori történeti tanszék vezetője: ha a „szakmaiatlan, egynézetű értelmezéseket” tennék 

kötelezővé, „akkor megtagadnánk annak tanítását. Nyilván lennének megalkuvók, a többséget 

azonban nem ijesztené semmiféle retorzió.” 

 

2021. 01. 25. ATV 

Jelenléti oktatást sürget az érettségizőknek a Nemzeti Ifjúsági Tanács egy tavaszi, majdnem 10 

ezer fős felmérés eredményeire hivatkozva. 

 

2021. 01. 25. 168 óra 

Mundruczó Kornél rendező szerint az SZFE-re újonnan kinevezett tanárok „szakmai múltja 

összehasonlíthatatlan a régi csapatéval”, listájuk „majdnemhogy kommentálhatatlan”. 

 

2021. 01. 24. G7 

2013 és 2020 között az agrárképzésre jelentkezők száma az összes felvételizőéhez képest 6,4%-

ról 4%-ra csökkent, igaz, az egyetemösszevonás miatt a hallgatók mostani összlétszáma 

valamelyest nőtt. Az egyetemátalakítás mellett a vidékfejlesztési forráskeret 2021‒2027 közötti 

megnégyszerezése jelenti a legfőbb kormányzati lépést az agrárképzés népszerűbbé tételében. 

 

2021. 01. 24. 444 

„Nem is igazi sír és koporsó az, amelyet néhány évenként nem nyitunk fel, valamilyen 

hangzatos tudományos jelszó kíséretében” ‒ jellemzi Galántha Gergely történész a hazai 

rezsimek másfél százada tartó kényszeres törekvését a királysírok „feltárására”, annak kapcsán, 

hogy Kásler miniszter a Magyarságkutató Intézettel karöltve „akciót” indított Mátyás király 

csontjainak azonosításra. A cikkből megismerhetjük a károsodott, összekeveredett, 

megfogyatkozott, hosszú időn át szennyvízben tárolt, természettudományos vizsgálaton 

többször is mindhiába átesett leletek „klikkharcoktól és összeesküvés-elméletektől tarkított” 

150 éves „sikertörténetét” az első, 1839-es, kifosztással egybekötött feltárástól a legutóbbi idők 

kudarcaiig. 

A szerző szerint a közvélemény egyelőre nem kapott választ arra a kérdésre, hogy Káslerék új 

próbálkozása „pontosan hogyan fogja szolgálni a magyar tudományosságot, és azon belül a 

történelemtudományt vagy a régészetet, netán antropológiát”; mindenesetre „a középkorászok 

között alacsony elismertségnek örvendő, mindösszesen csak 8-10 nyelven kutatni tudó, egész 

életét a magyar középkor feltárásával és forrásgyűjtéssel elpazarló néhai Engel Pál” állítólag 

úgy vélte, minden, a szóban forgó maradványok antropológiai vizsgálatára költött fillér 

„kidobott pénz”. 

 

2021. 01. 23. Magyar Hang 

„Számomra ebben a történetben az a borzalmas, hogy egy szakmailag teljesen vállalhatatlan, 

dilettáns, amatőr filmet emel a kormányzat piedesztálra, csak azért mert a számukra kedves 

témát dolgoz fel. Azt sem látják, hogy a témának is inkább ártanak vele, mint segítenek. Szóval 

ez nem egy pénzlenyúlós csapat, csak egy lelkes, de dilettáns »alkotótábor«, akik az animációs 

film legalapvetőbb szakmai fogásaival sincsenek tisztában” ‒ nyilatkozza egy filmes a cikkben, 

amely azt tárgyalja, mennyit költött a Magyarságkutató Intézet a pozsonyi csatáról szóló filmre. 

 

  

https://24.hu/belfold/2021/01/25/pecsi-egyetem-rektor-miseta-attila-atszervezes-alapitvany/
https://24.hu/belfold/2021/01/25/pecsi-egyetem-rektor-miseta-attila-atszervezes-alapitvany/
https://24.hu/belfold/2021/01/25/pecsi-egyetem-rektor-miseta-attila-atszervezes-alapitvany/
https://24.hu/belfold/2021/01/25/pecsi-egyetem-rektor-miseta-attila-atszervezes-alapitvany/
https://24.hu/belfold/2021/01/25/pecsi-egyetem-rektor-miseta-attila-atszervezes-alapitvany/
http://www.atv.hu/belfold/20210125-az-erettsegire-keszulo-osztalyok-jelenleti-oktatasat-surgeti-a-nemzeti-ifjusagi-tanacs/hirkereso
https://168ora.hu/itthon/mundruczo-kornelszfeinterjuajanloshia-labeauf-199031?fbclid=IwAR3szq1kXUa3oDymBuE2DQdSea19pXpMJBI3RJP1JuIi_PA1NgXHaQGGQYc
https://168ora.hu/itthon/mundruczo-kornelszfeinterjuajanloshia-labeauf-199031?fbclid=IwAR3szq1kXUa3oDymBuE2DQdSea19pXpMJBI3RJP1JuIi_PA1NgXHaQGGQYc
https://g7.hu/adat/20210124/egyre-kevesebb-a-jelentkezo-nagy-faba-vagja-a-fejszet-az-uj-agraregyetem/
https://g7.hu/adat/20210124/egyre-kevesebb-a-jelentkezo-nagy-faba-vagja-a-fejszet-az-uj-agraregyetem/
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://444.hu/2021/01/24/akik-mar-a-halottakat-sem-birjak-bekeben-hagyni
https://hang.hu/belfold/2021/01/23/mennyit-koltott-a-magyarsagkutato-intezet-a-pozsonyi-csatarol-szolo-filmre-kikertuk-a-szerzodeseket/
https://hang.hu/belfold/2021/01/23/mennyit-koltott-a-magyarsagkutato-intezet-a-pozsonyi-csatarol-szolo-filmre-kikertuk-a-szerzodeseket/
https://hang.hu/belfold/2021/01/23/mennyit-koltott-a-magyarsagkutato-intezet-a-pozsonyi-csatarol-szolo-filmre-kikertuk-a-szerzodeseket/
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2021. 01. 23. Népszava 

Interjú Hiller Istvánnal, az MSZP választmányi elnökével az ellenzék felsőoktatási és kulturális 

terveiről. Részletek: A Corvinus modellváltása óta csak másfél év telt el, holott legalább három 

kell a tapasztalatok leszűréséhez; a felsőoktatás átalakítása így elhamarkodott, és a három 

vidéki egyetem privatizálásának nincs semmilyen szakmai magyarázata. Két forgatókönyvük 

van arra, hogy mit tennének az átalakított egyetemekkel kormányváltás után, az egyik az 

50,8%-os, a másik a kétharmados győzelem esetére. A színvonal és a társadalmi mobilitás a 

fontos. Az SZFE elvétele „a kultúrharc legeklatánsabb példája”; készek új állami színház- és 

filmművészeti egyetemet alapítani. A politikai hovatartozás nem érdekli, nem baloldali Fideszt 

akar. Az oktatás ügyében és sok másban nincs nagy különbség az ellenzéki pártok 

gondolkodásában, de a kultúra területén igen. 

 

2021. 01. 23. 444 

Elismerte a Magyar Nemzet: nem volt titkos ellenzéki egyeztetés az SZFE-ről az 

egyetemfoglalókkal szeptemberben. 

 

 

https://nepszava.hu/3107076_nem-akarok-baloldali-fideszt
https://nepszava.hu/3107076_nem-akarok-baloldali-fideszt
https://444.hu/2021/01/23/sorra-ismerik-el-a-kormanylapok-nem-volt-titkos-karacsony-gyurcsany-alfoldi-talalkozo-az-szfe-ugyeben?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=sorra-ismerik-el-a-kormanylapok-nem-volt-titkos-karacsony-gyurcsany-alfoldi-talalkozo-az-szfe-ugyeben
https://444.hu/2021/01/23/sorra-ismerik-el-a-kormanylapok-nem-volt-titkos-karacsony-gyurcsany-alfoldi-talalkozo-az-szfe-ugyeben?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=sorra-ismerik-el-a-kormanylapok-nem-volt-titkos-karacsony-gyurcsany-alfoldi-talalkozo-az-szfe-ugyeben

