Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 01. 30. ‒ 2021. 02. 05.

2021. 02. 05. Mérce
A koronavírus és a gazdasági válság árnyékában az osztrák kormány még az őszi félév előtt
150 változást akar elfogadtatni az egyetemi törvényben. Az UG-Novellének nevezett reform
megnehezítené a felsőoktatáshoz való hozzáférést pl. azzal, hogy a bevezető és orientációs
szakaszt egy év alatt el nem végző, illetve a két év alatt 24 kreditet el nem érő hallgatókat örökre
kizárnák az adott képzésről (exmatrikuláció). Ez különösen a hátrányos helyzetű vagy Európán
kívüli ‒ megemelt tandíjra kötelezett ‒ hallgatók szempontjából aggasztó. Az egyetemi
polgárok beleszólási joga, valamint a szenátus jogkörei is sérülnének. Az osztrák művészeti
egyetemek vezetői közleményben ítélték el az antidemokratikus tervezetet és a problémás
időzítést. A Bildung Brennt nevű szervezet ellenállásra szólít fel; forró tavaszra és nyárra lehet
számítani.
A cikk ismerteti a Berliner Ensemble és a Freie Ungarische Botschaft (FUB) által nemrég
szervezett Autonómia és Szolidaritás című kerekasztal-beszélgetést is (lásd: 2021. 01. 26. 444),
ahol az SZFE-s ellenállás bemutatása és a további magyarországi egyetembekebelezési ügyek
kapcsán az EU felelőssége is szóba került. Közben a jobboldali görög kormány is bejelentette:
a új törvénnyel korlátozná a tanulmányi idő túllépését, és rendőröket vezényelne a
kampuszokra.
2021. 02. 05. Telex
„Nem fogjuk hagyni, hogy a mi generációnk egy ilyen katonai diktatúra alatt szenvedjen” ‒
mondta a ranguni egyetem egy diákja a nemzetközi sajtónak. A ranguni egyetemek előtt
többszáz hallgató és oktató tüntetett a katonai puccs ellen, a demokratikus mianmari vezetők
szabadon bocsátásért. Az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók is tiltakoztak.
2021. 02. 05. HVG
Az SZFE-kuratórium nyílt levélben „kisstílű politikai bosszúnak, a kerület polgáraihoz és
történelméhez méltatlan pitiánerségnek”, valamint „megfélemlítő szándékú, ízléstelen politikai
támadásnak” nevezte, hogy Pikó András polgármester vissza akarja a testülettel vonatni az új
kancellár józsefvárosi kitüntetését, amit az NKE építésében végzett „magas színvonalú
munkájáért” kapott. Kiállnak Szarka mellett; az SZFE bővítése Józsefvárost is gazdagítani
fogja ‒ írják.
2021. 02. 05. Népszava
Az OHA által az egyetemi autonómiáról szervezett tegnapi online beszélgetésen Deák Dániel
értékelte a Corvinus alapítványi fenntartásba való kiszervezése óta eltelt másfél évet: „Van, ami
nem változott. Ami viszont változott, az csak rosszabb lett. Ez nem tekinthető túl nagy
eredménynek.” A költségvetést csak utólag közlik, azt is csak részletekben; „az egész egyetem
olyanná vált, mint Kafka kastélya”. Mindenről a kuratórium dönt, a többségében kinevezett
tagokból álló szenátusnak nem sok szava van. A cikkben keretes írás ismerteti az OHA mai
közleményét is.
2021. 02. 05. HVG
„Az Orbán-rezsim legutóbb «statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az
alapítványi átalakulásba, maradék autonómiájának teljes feladásába»”. Az OHA mai
közleményének ismertetése.
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2021. 02. 05. Debreciner
„A kormány az uniós forrásokkal zsarolta az intézményeket, és dezinformációval nehezítette
az érintettek tisztánlátását” – kezdődik az OHA mai közleményének ismertetése.
2021. 02. 05. Mérce
Az SZTE átalakításának eldöntése antidemokratikus körülmények között zajlott. Az anomáliák
egyike az átszavazás volt; ezért például Jancsák Csabát, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
képviselőjét több mint 80-an vissza akarják hívni, a Civilek az egyetemi autonómiáért nevű
csoport pedig petíciót indított az átalakítás ellen, amihez 60 szervezet és több mint 9 ezer
magánszemély csatlakozott. A tiltakozók közt van az OHA, amely ma külön közleményben állt
ki a magyar felsőoktatás elrablása, és az egyetemi szabadság eltiprása ellen. A lap részletesen
ismerteti az OHA-felhívás szövegét.
2021. 02. 05. Magyar Narancs
„Az Oktatói Hálózat szerint «statáriális eljárással» hajszolta bele az egyetemeket az alapítványi
átalakulásba az Orbán-kormány.” Az OHA mai közleményének ismertetése.
2021. 02. 05. HVG
Reggel óta házkutatást tartanak Szász János filmrendezőnél, aki nemrég felmondott az
SZFE-n.
2021. 02. 04. G7
Az OECD kutatóinak a humántőke és a gazdasági fejlődés kapcsolatát vizsgáló újabb
tanulmányai a korábbi kutatásoknál jóval megbízhatóbban igazolják az iskolák és egyetemek
autonómiája, a közoktatásra fordított pénz mértéke, a felsőoktatáshoz való hozzáférés, a tanárdiák arány és az egy főre eső nemzeti jövedelem közötti összefüggést, „konyhanyelven” így
szól: „egy ország annál sikeresebb, minél okosabb és ügyesebb a népe”. A cikk konklúziója:
a magyar oktatáspolitika sok tekintetben nem az empirikus kutatások által feltételezett sikerreceptet követi.
2021. 02. 04. Magyar Hang Plusz
Heidl György, a pécsi bölcsészkar dékánja nyilatkozik többek közt arról, miért ellenezte az
alapítványosítást.
2021. 02. 04. Mérce
Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház első igazgatója ellen még a fideszes
városvezetés indított vizsgálatot, amely súlyos dolgokat állapított meg róla (kb. 36 millió forint
értékben szerződött saját magával és családi cégeivel stb.), és közös megegyezéssel való
távozásához vezetett. Mindezen kínos információk ellenére nevezték ki nemrég Vidnyánszkyék
az SZFE-re új oktatónak.
2021. 02. 04. Népszava
Orbán keresztény-zsidó országnak nevezte Magyarországot a Stern magazinnak adott
interjújában, a ledarált mesekönyvet pedig a gyerekek személyiségét befolyásolni akaró
szexuális propagandának.
2021. 02. 04. Népszava
Minden jegyet beírtak a Neptunba, senki nem veszítette el az előző félévi eredményét, közölte
az SZFE új vezetése.
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2021. 02. 04. Magyar Hang
Pikó András polgármester kezdeményezi Szarka Gábor új SZFE-kancellár „Józsefvárosi
Becsületkereszt” kitüntetésének visszavonását, mivel „kulcsszerepet vállalt” az SZFE autonómiájának felszámolásában és intézeteinek széttelepítésében. Szarka a díjat tíz éve, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem létrejöttében szerzett érdemei miatt kapta.
2021. 02. 04. Magyar Narancs
A Troickij Variant című tudományos folyóirat csütörtökön közölte azt a levelet, amelyben több
mint félezer orosz és külföldi tudós, köztük tíz orosz akadémikus sürgette, hogy az orosz
hatóságok vonják vissza a békés tüntetésekre de facto meghirdetett tilalmat, és vessenek véget
az őrizetbe vételeknek és az erő alkalmazásának demonstrálókkal szemben. Az aláírók
követelték, hogy legyen vége Navalnij és munkatársai üldöztetésének, és tisztességesen
vizsgálják ki az ellenzéki aktivista megmérgezésének ügyét, a vétkeseket pedig vonják
felelősségre.”
2021. 02. 04. HVG
Az SZFE Vas utcai épületéről már le is vették az Ódry Színpad nevét. Az új kancellár beismerte:
az Ódry-dédunoka Fischer Gábor kérésének fittyet hányva átviszik Ódry mellszobrát az új
épületekbe. „Méltó helyre csak méltó módon lehet elhelyezni valamit. Szellemi műhelyt
szétverni, hatalmi szóval legázolni, nem méltó, nincs méltósága” ‒ reagált Fischer.
2021. 02. 03. Üzletem
Christián László rendőrezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese
azzal ajánlja a továbbtanulni szándékozók figyelmébe az „egyenruhás életpályát”, hogy a 25
legjobban fizető szakma között a katonai vezető szak áll az első helyen, havi bruttó 530 ezer,
mesterdiplomásoknak akár bruttó 638 ezer forint jövedelemmel. További szempont, hogy a
rendvédelmi és honvédelmi karok ösztöndíjjal támogatják a tisztjelöltek tanulmányait, és
hivatásos állományba veszik a frissdiplomásokat.
2021. 02. 03. 24hu
A lap áttekinti a Debreceni Egyetem alapítványosításának előzményeit és fogadtatását,
kiemelve: az átalakításról szóló első hírek és az erről döntő szavazás között egyetlen hónap sem
telt el. „Ilyen előkészítetlen módon nem lenne szabad belevágni az egyetem működését hosszú
távon meghatározó átalakításba” ‒ mondta Fábián István ex-rektor, a fenntartóváltás módját
kifogásoló 21 Debreceni Professzor nevű Facebook-csoport tagja. Szerinte a tiltakozásuk
komoly visszhangot váltott ki, a hallgatói önkormányzat (DEHÖK) viszont „politikai
indíttatásúnak” nevezte. Ők a lapnak kijelentették: felelősen döntöttek, amikor 70:0 arányban
támogatták az alapítványosítást; egyáltalán nem tartanak attól, hogy a változás hatással volna
az egyetem életére és a hallgatók jogaira, ezért nem is kérik ki a hallgatók véleményét. A
SzabaDEgyetem Facebook-oldalt működtető hallgatók viszont állítják: sokakban váltott ki
ellenérzést az átalakítás, igaz, a legnagyobb tábort azok alkotják, akik ignorálják vagy
bagatellizálják a kérdést. Továbbá tény, hogy „a város és az egyetem is echte narancs, nincs mit
szépíteni” ‒ indokolták a nagyobb tiltakozás elmaradását.
2021. 02. 03. Népszava
Ma sétával demonstráltak a hallgatók a Dugonics téren, amikor a modellváltások koordinálásával megbízott Stumpf István kormánybiztos Szegedre érkezett. Mihálik Edvinnek, a
Momentum szegedi önkormányzati képviselőjének sikerült egy levelet átadnia neki, amelyben
új szavazás kiírását kéri a modellváltásról. Szerinte Rovó rektor nemcsak jogi mulasztásokat
követett el, hanem „fenyegetően és agresszív hangvételben reagált” az ülésen elhangzott
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felszólalásokra. A modellváltás ellen tiltakozott Botka László szegedi polgármester is, a
Párbeszéd pedig határozati javaslatot dolgozott ki az egyetemátalakítások 2022-ig való
felfüggesztéséről, az egyetemi autonómia védelméről és a kérdés társadalmi egyeztetéséről.
2021. 02. 03. Mérce
Büszke a döntésére Pál József professzor, a szegedi átszavazók egyike. Lépését azzal indokolta,
hogy itt „tudósok, egyetemi professzorok vannak, akik képesek az egyetem jövőjét látni, nem
pedig befolyástól összenyomorított aggyal gondolkodó emberek”.
2021. 02. 03.
Darvas Béla esszéjében ábrákon mutatja be, hogy a 38 hazai egyetem és 25 főiskola többsége
már nem állami kézben van, és hogy a 2020-ban alapítványosított egyetemek kuratóriumainak
szigorúan véve csak kb. 10%-a egyetemi szakember (emeritus vagy sem), a többi a miniszter,
exminiszter, Fidesz-közeli, Fidesz-barát vagy „pénzforrások kezelője” kategóriába tartozik.
Azaz „a kuratóriumokban ellenzéki nincs is. Idősebbeknek ismerős ez az állapot.” A szerző
szerint a magyar mezőgazdaságot és erdészetet „az idők végezetéig” Csányi bankár fogja
irányítani, Lázár kurátor pedig „olyan ízléstelenül hangoskodott” az új agráregyetem
bemutatkozásán, „mintha meghatározó egyetemi oktató/kutató lett volna”.
2021. 02. 03. Magyar Hang
Soós Péternek, az SZFE-n munkát vállaló színházvezetőnek a IX. kerülettől való elbocsátását
nehezményezi a cikkíró. „Soós jó szakember, hasznát vehetik a jövőbeli SZFE-s diákok is.
Márpedig nekik mindennél nagyobb szükségük lesz a hasonló tanárokra. Mert bármennyire
érthetőek és jogosak is a távozó tanárok szempontjai, az SZFE-t akkor sem lehet ráhagyni a
Velkovics Vilmosokra.”
„A kultúrharc folytatásáért szavaztak az emberek az ellenzéki jelöltekre?”
2020. 02. 03. Magyar Narancs
„Egyszerűen nem hiszem el, hogy valaki így szembe köpi azt a közösséget, amelyik őt
delegálta. [...] Szembe mentek a szokásjoggal, de «csak» a becsületüket játszották el, a
tudományos karrierjük nem került veszélybe. Sőt, tanúbizonyságot tettek az együttműködő
készségükről, ami a modellváltást követően pozíciót jelenthet a számukra az intézményben” ‒
mondta egy szegedi oktató azokról a szenátorokról, akik mandátumuk ellenére megszavazták a
modellváltást. A lap megszólaltatja Szirmai Évát, a JGYPK docensét, OHA-tagot is. A Tilos
Rádióban tegnap Papp Bence, a Veritas Virtus Libertas nevű hallgatói csoport képviselője
elmondta: „Mi még nem nyugodtunk bele abba, hogy modellváltás lesz, és küzdünk az ellen,
hogy bedarálják az egyetemünket, és pártemberek irányítsák ezt az egyetemet is."
2021. 02. 03. Agrofórum
A mai napon megalakult Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE) megszűnik a
kari struktúra, 21 új intézet lesz, rugalmasabbá válik a szervezet, és zöld jövő építésébe
kezdenek, közölte a rektor. Csányi kuratóriumi elnök azt mondta, szeretnék, ha az egyetem „a
kutatás és az oktatás terén is élen járna”,
a kurátor Nagy miniszter pedig azt, hogy a MATE-hoz a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ, azaz a NAIK 11 kutatóintézete is csatlakozik, így kutató-, oktató- és gyakorlóegyetem
jöhet létre.
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2021. 02. 03. 24hu
Pálfi György filmrendező, az SZFE oktatója nyilatkozik: az egyetemet „einstandolták. Most
építenek belőle egy másik egyetemet, noha nem érteni, miért nem lett volna egyszerűbb
indítaniuk egy sajátot. Rombolni akartak.”
„Szeretne együtt maradni a jelenlegi csapat. Akik nem hajlandók átmenni Vidnyánszkyék
magániskolájába, megpróbálják tovább tanítani azokat a diákokat, akik szintén nem hajlandók
erre. A Freeszfe Egyesület jelenleg szabadegyetemként tud majd működni, tehát a diákok nem
kapnak majd diplomát, erről egyelőre le kell mondaniuk.”
2021. 02. 03. HVG
A brit egyetemekre felvételi ajánlatot szerzett magyar diákok 84 százaléka valószínűleg anyagi
okból nem fog élni a lehetőséggel, az amerikai egyetemek iránt viszont megnőtt az érdeklődés.
A Milestone Institute-nál idén a diákok negyede felvételizett amerikai felsőoktatási
intézménybe, jövőre pedig a végzős diákok több mint negyven százaléka tervezi ugyanezt.
2021. 02. 02. Kontra
Interjú Lánczi András Corvinus-rektorral. Szerinte az egyetemátalakításoknak „fontos tartalmi
eleme”, hogy „a magyar egyetemeken nem történt meg a rendszerváltás”. Az interjúból
megismerhetünk még számos Lánczi-gondolatot.
2021. 02. 02. Mérce
Lopással vádolta a Hír TV a kilakoltatott Politikatörténeti Intézetetet (PTI). A PTI ezt cáfolja:
amit számonkérnek rajtuk, az a saját tulajdonukat képező ingóság volt, és állami felszólításra
kellett eltávolítaniuk az épületből. Az állami tulajdont képező iratok ma is ott vannak az
épületben; a PTI éppenséggel ezek felelős őrzésének a megtérítéséért áll perben az erre nem
hajlandó MNV Zrt-vel.
2021. 02. 02. Szabad Európa
A kormány hatalmas erőforrások, állami és pártszervezetek, valamint függetlennek látszó
kutatóintézetek bevetésével próbál összehangolt támadást indítani Brüsszelben a Fidesz
megromlott imázsának javítására és egy új jobboldali összefogás kiépítésére. Ebben kap
szerepet egyrészt a 2019-ben alapított, közvetlenül az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI), mely az idén több mint 900 millió forint
támogatást kap, 2025-ben pedig már 1,3 milliárdra számíthat. Másrészt hosszú távon ezt a célt
szolgálja a Nemzetek Európája Karrierprogram nevű képzés is, amelyet ősszel a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem indított az Igazságügyi Minisztériummal közösen.
2021. 02. 02. Privátbankár
60 millió forintnyi kiválósági ösztöndíjat ad a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány a
legtehetségesebb hazai és külhoni magyar diákoknak a Partiumi Keresztény Egyetem, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Selye János Egyetem és a
Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság segítségével. A következő tanévben 30 ezerről 40

ezer forintra emelik az ösztöndíj havi összegét.
2021. 02. 02. Népszava
A lap bemutatja az SZFE néhány új osztályvezető tanárját, köztük az „álláshalmozó” Pataki
Andrást, illetve Rátóti Zoltánt, aki „az utóbbi időben nem tud, vagy nem akar nemet mondani”.
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2021. 02. 02. Népszava
„Szutykos odunak” nevezte az SZFE-t, tiltakozó polgárait pedig ott „lapuló”, „fény elől
menekülő”, „büdös, ótvaros szektának” a Hír TV egyik „kormányzati megmondóembere”, míg
egy másik Gábor György vallásfilozófust becsmérelte minősíthetetlen tónusban.
2021. 02. 02. 444
LMBT-fiatalokat támadott egy tévébeszédében Erdogan török államfő, mire újabb tüntetés tört
ki az isztambuli Boszporusz Egyetemen, több tucat fiatalt letartóztattak.
2021. 02. 01. Népszava
A modellváltó egyetemek visszaléphetnek, ha később meggondolják magukat – nyilatkozta
Stumpf István frissen kinevezett kormánybiztos. Ebben a ciklusban, 2022-ig az öt most soron
lévő egyetemnél többnek nem tervezik az alapítványosítását, mondta.
Az érdemi érdekegyeztetést hiányolja és a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács összehívását
kezdeményezi az FDSZ az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetségével karöltve. Dráviczki
Sándor FDSZ-elnök elmondta: január 14-én találkoztak Bódis államtitkárral, és akkor kiderült:
a kormány által megígért béremelésre a járványügyi helyzet miatt leghamarabb csak ősszel
kerülhet sor.
2021. 01. 01. Weborvos
Az M1 csatornán Bódis államtitkár ismertette a felsőoktatás komplex fejlesztésének tervét,
amelyet a COVID-járvány okozta károk felszámolását célzó uniós helyreállítási alapból való
részesedésünk tesz lehetővé. Azt is elmondta, hogy az uniós pénzből többek között a
struktúraváltás, az infrastruktúra fejlesztése, a teljesítményértékelési rendszer fejlesztése és
bevezetése, valamint az új finanszírozási rendszer bevezetése valósulhat meg.
2021. 02. 01. Mérce
A modellváltó egyetemeket gyakorlatilag kész tények elé állították; az ilyen horderejű kérdések
megvitatásához legalább egy évre és sok száz, sőt sok ezer ember bevonására lett volna szükség;
„az nem járja, hogy egy éve még fel sem merült a modellváltás, ma pedig már dönteni kell róla”
‒ írta a TASZ pénteken a szenátusi döntések után. A cikk felidézi a döntést megelőző hatalmi
befolyásolást a köztévé, az ITM és a kormányfő részéről, megállapítva: mindez lakmuszpapírként mutatja, hogyan működik a magyar demokrácia.
2021. 01. 01. HVG
Szegedi források szerint már magának a rendkívüli szenátusi ülésnek a megtartása is „necces”
volt, hiszen szabály szerint két nappal előre el kellett volna küldeni a szenátoroknak az
előterjesztést, itt viszont előző este készítettek egy jelentősen módosított változatot, amit sokan
csak a szavazás napján kaptak meg. Vannak, akik keresik a módját, hogy kifogást emeljenek a
szenátusi ügyrend megsértése ellen. A szavazás is nagyon furcsán zajlott, Rovó rektor kétszer
indította el, miközben már az első vezényszóra is elindulhatott, így többen nem tudták, arról
szavaznak-e, hogy miről fognak szavazni később, vagy magáról a módosított előterjesztésről.
Az átszavazók egy része abban a hiszemben mondott igent az alapítványosításra, hogy a
határozatba foglalt feltételek nem teljesülése esetén nem lesz modellváltás.
2021. 02. 01. HVG
Szajbély Mihály, az SZTE volt bölcsészkari dékánja beadványt nyújtott be a modellváltásról
szóló szavazás megismétlésére. A lap felidézi, hogy a szenátusi ülés zavaros volt, többen nem
tudták, pontosan miről szavaznak; Szajbély nem kapott szót, amikor a módosító javaslatát
elemezték.

7
2021. 02. 01. ATV
Szász János filmrendező a távozása okairól nyilatkozva „tudatosan kiéheztetett egyetemnek”
nevezte az SZFE-t. Szerinte félreértés, hogy az egyetem „bármiféle ideológiai harcszíntér” lett
volna. „Ami most van, az azt jelenti, hogy vége az egyetemnek. Másfajta egyetem lesz. Az
eddigi diákok fájdalmát viszont elviselhetetlen volt már nézni” ‒ idézi a lap a Spirit FM-ben
elhangzott szavakat.
2021. 02. 01. ATV
A kormányfő szerint a következő évtized „igazi nagy lokomotívja” a tudomány, a kutatás és a
felsőoktatás lesz, mivel a Gazdaság-újraindítási Akcióterv 6000 milliárdos keretéből 1500
milliárdot a magyar egyetemekbe fognak befektetni, a magyar történelemben egyedülálló
módon. (A pénz forrása a Next GenerationEU uniós helyreállítási segélyalap.) Palkovics
miniszter szerint ezek „aranyévek lesznek az egyetemeknek”. Az 1500 milliárdból 900-at a már
korábbi „egyetemi programok, belső struktúraváltások, technológiai irányok” finanszírozására
fognak fordítani. Az egyetemeknek meghatározott indikátorokat kell elérniük egy adott
szakaszban, és ha teljesítették, akkor finanszírozzák az előző szakaszt, és akkor kezdődhet a
másik. Az 1500 milliárd több mint négyszerese annak a 370 milliárdnak, amit az előző, 2010‒
21-es európai uniós ciklusban költöttünk egyetemre és kutatásra ‒ büszkélkedett a miniszter,
mondván: „ki kell tenni az asztalra”, hogy az elmúlt 30 évben „ki hogyan finanszírozta a
felsőoktatási rendszerét”. Szerinte az 1500 milliárdos programmal az ITM „brutálisan”
megerősödik, Stumpf István viszont ‒ aki „intellektuálisan egy nagyon magas szinten lévő
ember” ‒ a modell „elvi-jogi és társadalmi vonatkozásaival” fog foglalkozni, ami egy „szép”
feladat.
2021. 01. 31. HVG
Csirik János, az SZTE Természettudományi és Informatikai Karának (SZTE TTIK) volt
dékánja, nyílt levélben lemondásra szólította fel utódát, Horváth Dezsőt, aki szerinte
méltatlanná vált a tisztségére, mert a kari tanácsi döntéssel szembemenve szavazta meg az
egyetem modellváltását. Pál Ferenc, az átszavazások kezdeményezője azt állítja, csak
„műbalhé”, ami miatt támadják. Hajdú József, az ÁJTK professzora azzal indokolta az
átszavazását, hogy mindössze „egy lehetséges folyamat elindítására vonatkozó feltételek”
megtárgyalására adtak felhatalmazást, és csak „ezután kell igazán résen lenni”. Ugyanígy
értelmezte a szavazásra bocsátott kérdést Irinyi Tamás is, aki az egészségügyi dolgozók területi
érdekvédelmi vezetőjeként szavazott igennel. Pénteken Stumpf Istvánt bízta meg a kormányfő
a modellváltások koordinálásával.
2021. 01. 30. HVG
Koltai Lajos, az SZFE frissen kinevezett tanára a Mandinernek azt mondta, „nem foglalkozik
belső konfliktusokkal”; örül, hogy „méltó körülmények között” taníthat, és „új korszak indulhat
a filmes képzésben”.
2021. 01. 30. HVG, 444
Még a pénteki szavazás után lemondott Pál József fideszes szegedi professzor a
bölcsészettudományi Doktori Tanács elnöki posztjáról. Ő egyike annak a hat szenátornak, akik
mandátumukat, azaz a mögöttük állók véleményét semmibe véve a modellváltás mellett
voksoltak. Indokló levelében azt írja, a kötött mandátum a képviselők „kiskorúsítását” jelenti.
A 444 megjegyzi: furcsa ez a meglátás annak a pártnak a politikusától, amelyik a magyar
történelem legfegyelmezettebben szavazó parlamenti frakcióval rendelkezik.
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2021. 01. 30. Szeged.hu
A szegedi Fidesz alelnökeként politizáló Pál József bölcsészprofesszor, az Egyetemi Doktori
Tanács bölcsészettudományi képviselője a szenátusi szavazás előtt arra biztatta az ülés
résztvevőit, hogy ne törődjenek a kötött mandátummal, hanem mindenki szavazzon úgy, ahogy
akar. Ő így is tett, és igennel szavazott még az általa képviseltek elutasító álláspontja ellenére:
Jancsák Csaba, a JGYPK szenátora; Hajdú József, a Társadalomtudományi Tudományterületi
Doktori Tanács képviselője; Horváth Dezső, a TTIK dékánja és Gácser Attila, a TTIK másik
szenátora, valamint Irinyi Tamás egyetemi okleveles ápoló (SZAKK). A cikk végén látható a
szavazók névsora, karokkal, titulusokkal és a szavazataikkal.
2021. 01. 29. Szeged.hu
Irinyi Tamás egyetemi okleveles ápoló megmagyarázza, miért szavazott igennel a szenátusban.
[Annak ellenére, hogy az általa képviselt 5000 hallgató 62%-a nemmel szavazott a
modellváltásra.] Azért, mert úgy tudta: „Most a tárgyalások elindításáról volt szól, és arról
történt a szavazás.” A továbbiakat illetően pedig Szabó Gábor prorektor szavaira adott, aki arról
biztosította a szavazókat, hogy csak akkor lesz modellváltás, ha a tárgyalásokon teljesülnek a
feltételeik.

