Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 02. 06. ‒ 2021. 02. 12.

2021. 02. 12. Portfolio
A nukleáris iparhoz kapcsolódó képzések és kutatások kulcsszereplője lehet és regionális
tudásközponttá válhat a Dunaújvárosi Egyetem ‒ erről tárgyalt Palkovics miniszter az intézmény vezetőivel ma Dunaújvárosban.
2021. 02. 11‒12. Magyar Hang (hetilap)
A „doktorátussal nem rendelkező, volt kurultájos aktivista és csontkovács” Bernert Zsolt
mérgező légkörű főigazgatósága óta „szorongás és kilátástalanság” uralkodik a Magyar
Természettudományi Múzeumban, és menekül, aki csak tud.
További témák az ajánlóból: a Freeszfe Egyesület új otthona; „Buda legnagyobb kampuszfejlesztése” NER-közeli cégekkel; Lányi András az egyetem bukásáról.
2021. 02. 12. 444: A TASZ jelenti
Máig nem kapott magyarázatot arra, miért mondtak fel neki novemberben az SZFE-n, írja
blogjában Faur Anna, az SZFE volt oktatója (lásd: 2020. 12. 19. HVG, 2020. 12. 20. Népszava).
Elbocsátása után néhány nappal biztosította Vidnyánszky levélben az oktatókat arról, hogy
senkit nem fognak kirúgni. A modellváltási hullámról szólva Faur megjegyzi: „Nyilván lehet
kritizálni, javítgatni, változtatni – de ez nem úgy megy, hogy rárúgjuk az ajtót egy közösségre,
a tagjait piszkosnak és igénytelennek tituláljuk, megfosztjuk őket az önrendelkezési joguktól,
miközben az arcukba dörgöljük, hogy nem örülnek a jöttünknek.”
Írásához kapcsolódik a TASZ közlése arról, hogy Faur Anna munkaügyi pert indított, és hogy
ebben milyen érveket sorakoztattak fel a képviseletében.
2021. 02. 12. HVG
A tüntetések ellenére tegnap 166:132 arányban megszavazta a görög parlament az egyetemi
szabadságot sokak szerint súlyosan fenyegető törvényt, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy
különleges rendőri erőt küldjenek az egyetemekre az anarchista csoportok károkozásainak
kivédésére, másrészt korlátozza a tanulmányi jogot a rendes tanulmányi idő másfélszeresére.
Aki ezt túllépi, azt elküldik, kivéve, ha igazolja, hogy munkavégzés miatt kénytelen
hosszabbítani.
2021. 02. 11. Szabad Európa
A 25. jubileumát ünneplő Nyílt Társadalom Archívum (OSA) megalapításának története. Az
archívumot a CEU tartja fenn; nincs tervben a Bécsbe költöztetése.
2021. 02. 11. 444
Hírlevél a jelenlegi franciaországi kultúrharc állásáról és eddigi felsőoktatás-politikai
vonatkozásairól. (A felek: a francia szellemi hagyományokat az Amerikából importált
progresszív társadalomelméletektől féltő, az egyetemeket „ideológiai túlkapásokkal”,
„iszlamo-balossággal”, a terrorizmussal való cinkossággal stb. vádló konzervatív „régi iskola”
vs. a vegyes etnikai háttérrel rendelkező, a francia gyarmati múlttal és annak hatásaival
szembenézni kívánó, rasszizmussal, iszlamofóbiával foglalkozó fiatal intellektuális elit).
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2021. 02. 11. Népszava
Ismertetés a Freeszfe Egyesületnek otthont adó Damjanich u. 4. alatti épület múltjáról. Itt
működött pl. 1920 és 1944 között a Német Birodalmi Iskola (Reichsdeutsche Schule), ahova
Darvas Iván, Gimes Miklós, Karinthy Ferenc, Kende Péter, Kornai János, Székely Éva is járt.
A Freeszfe Egyesület „morális kötelességének” tartja a párbeszédet az SZFE-hez hasonlóan
„kizsigerelt és magára maradt” zeneiskolával.
2021. 02. 11. Magyar Narancs
A Magyarországi Református Egyház ‒ meglehetősen dodonai ‒ állásfoglalást tett közzé arról,
hogy az SZFE Ódry Színpadot is magában foglaló Vas utcai épületének nem ő a tulajdonosa.
Mint írják, 2015-ben az SZFE már felajánlotta nekik az épületet, a 2020. évi LXXII. törvény
alapján pedig az év szeptember elsejével az SZFE tulajdonába került, de hogy miért nem lett az
övék 2015-ben, és kinek a tulajdonában volt 2015 és 2020 között, az nem derül ki. [A HVG
hetilap 2021. február 4-i számának 16‒17. oldalán olvasható cikk szerint az épület soha nem
volt a református egyházé, hanem a Keresztyén Ifjúsági Egyesület nevű protestáns civil
szervezet építtette. A reformátusok a kárpótlás idején sem jelezték, hogy igényt tartanának rá.
A kormányfő tehát nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy jogos tulajdonosának adja
vissza.]
2021. 02. 11. Jelen, HVG
Az ITM-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem alapítványosításáról
tárgyaltak. Az ő csatlakozásukkal mindössze hét állami egyetem marad Magyarországon: az
ELTE és a BME, valamint a Zeneakadémia, a Képzőművészet és a Táncművészeti Egyetem,
az NKE és a Testnevelési Egyetem.
2021. 02. 11. Magyar Nemzet
Interjú Stumpf István modellváltást koordináló kormánybiztossal. Az eddigi rendszer ellen
többek közt így érvel: „A középszer [...] sajnos az intézmények nagy részét lehúzta.” „Nem
magas ugyan a fizetés, de nem is kell érte megszakadni, aki pedig többet akart, inkább vállalt
némi pluszmunkát, mellékállást máshol.”
További idézetek: „A kormány nem akar nyomást gyakorolni az egyetemekre.” Míg eddig
„kizárólagosan az érintett tárcák, a miniszterek, vagyis a politikusok” voltak a fenntartók, addig
a kuratóriumokban „az egyetemhez személyesen is kötődő helyi szakemberek” stb. lesznek
jelen, a politikusok pedig „már nem lesznek domináns szereplők”. Bízik abban, hogy a többség
belátja a modellváltás előnyeit, akkor is, ha „sok embert kibillent a korábbi kényelmi
helyzetéből”. A közalkalmazotti státus számos kedvező eleme megmarad, de „[k]étségtelen,
hogy azt a langyos vizes biztonságot, ami korábban jellemezte a helyzetet, felszámolják. [...A]
dolgozókat ezentúl teljesítményarányosan finanszírozhatják. Ez azt jelenti, hogy akár sokkal
jelentősebb fizetésekre is számíthatnak, akik jól teljesítenek.” „Állami ösztöndíjas hallgatók
[...] továbbra is lesznek, létszámukat három–öt éves megállapodásokban szabályozzák majd.”
A meghirdetett 1500 milliárdból „955 milliárd forint megy a strukturális átalakításra”. „Az
elmúlt húsz évben tömegoktatássá és diplomagyárrá vált a felsőoktatás, kevés olyan modell
alakult ki, ahol igazi tanáregyéniségek valójában komoly tanítványokat tudtak kinevelni” ‒ de
most a „a minőség irányába való elmozdulás” a cél.
2021. 02. 11. 24hu
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának azok a hallgatói, akik a koronavírus veszélyeztetettjei
vagy ilyen személyekkel élnek együtt, felháborítónak tartják, hogy a 8-10 hetes szakmai
gyakorlatuk teljesítésére idén az egyetem nem kínál online alternatívát. Tavaly még online
formában oldották meg a gyakorlatot, de Szabóné Szitányi Judit oktatási dékánhelyettes szerint
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a kisgyermekek nevelésével foglalkozó szakemberjelöltek csak személyes iskolai jelenlét révén
tudják bizonyítani alkalmasságukat. A kockázat elkerülésére kollégiumi helyet biztosítanak a
gyakorlaton résztvevőknek, akinek azonban így is vannak fenntartásai, annak azt javasolják,
halasszon félévet. A hallgatók ezt az érvelést több ponton kifogásolták. A kar közleményben
cáfolta, hogy a halasztás volna azt egyetlen lehetőség.
2021. 02. 11. ATV
Az erzsébetvárosi polgármester a VII. kerületi zeneiskola tegnapelőtti közleményére reagálva
elmondta: az előző vezetés csak odaígérte a zeneiskolának az épületet, de határozatot nem
hozott erről. A kerület nem engedheti meg magának, hogy lemondjon havi kétmillió forintos
bérleti díjról. „Politikai hangulatkeltés” azt állítani, hogy neki fontosabb lenne az SZFE-ügy,
mint a kerületi gyerekek sorsa.
2021. 02. 10. 444
Piros-fehér szalaggal tekerték körbe a Pécsi Tudományegyetem rektori épületét a hallgatók
abból az alkalomból, hogy Stumpf István a vezetőkkel bent tárgyalt. A kordont az egyetem
hamar eltávolíttatta. A tiltakozók szerint a hibák, amelyekre hivatkozva a kormány a
modellváltást szorgalmazza, leginkább a saját korábbi döntéseiből fakadnak, és jogszabálymódosítással orvosolhatóak lehetnének. Ráadásul, mivel a finanszírozó ezután is az állam lesz,
a modellváltás a gyakorlatban csak azt jelenti, hogy „az egyetem fölé raknak még egy
bürokratikus elemet”.
2021. 02. 10. ATV
Az SZFE új oktatói reklámfilmben toboroznak hallgatókat az interneten. Bagossy László
szerint utoljára erre az 50-es években volt szükség, azóta rendszeres volt a túljelentkezés. A
Vörösmarty Mihály Gimnázium egy drámatagozatos diákja azt mondta a híradónak: letett arról
az álmáról, hogy az SZFE-re jelentkezzék. A jelenlegi hallgatók létszáma még nem ismeretes;
elvben márciusban derül ki, hányan passziváltatnak, hányan iratkoznak ki, és hányan térnek
vissza.
2021. 02. 10. Portfolio
Online találkozót tartott tegnap Kína és 17 kelet-közép-európai ország, amin kiderült: a
következő 5 évben Kína megduplázná a kelet-európai országokból való agrárimportját, és ezért
kész a szabályainak lazítására. A lap szerint ez nem lehetett új a magyar diplomáciának, és
ennek fényében még jobban érthető a két „radikális januári kormánydöntés”: a 4265 milliárd
forintos, hihetetlen mennyiségű pénz juttatása a magyar vidéknek, illetve az új agráregyetem
létrehozása és alapítványi tulajdonba való kiszervezése. Ez utóbbinak ugyanis az is célja volt,
hogy a magyar földből minél több előállított terméket ki lehessen hozni, és így valóban többet
lehet majd a tovább nyíló hatalmas kínai piacra is exportálni.
2021. 02. 10. Népszava
Stumpf István tegnapi Telex-interjúja után az Oktatási Hivatal is helyreigazította az Iparkamara
elnökét: nincs szükség a kamara engedélyére új egyetemi szakok indításához, csak a
felsőoktatási szakképzések indításához kell a támogatása. A kamara ugyan egy-egy tagot
delegál a Felsőoktatási Tervezési Testületbe és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
plénumába, de az előbbi testületnek csak véleményezési joga van, az utóbbiban meg szintén
nem hozhat egymaga döntést.
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2020. 02. 10. ATV
Április 1-ig már át is tudnak alakulni az „átalakulni akaró” egyetemek, új vezetőik elfoglalhatják helyüket, az 1500 milliárdból pedig 2000 is lehet, mondta a miniszterelnök, aki azt is
elvárja, hogy addig számolják föl „az átalakulás körüli jogi bizonytalanságot”. Az átalakulás
menete attól függ, mikor nyújtja be az ITM a törvényjavaslatot, és milyen eredményesen
közvetít Stumpf István.
2021. 02. 09. Mérce
Letartóztatták a CEU szociológushallgatóját, Ahmed Samirt, miután a téli szünetre hazatért
Egyiptomba. Az ok feltehetőleg a politikai szerepvállalása. 2020 februárjában a Bolognai
Egyetem egy egyiptomi kutatója járt ugyanígy, őt azóta sem engedték ki.
2021. 02. 09. 444
A VII. kerületi Molnár Antal Zeneiskola megdöbbenését és elkeseredését fejezte ki, amiért a
számára felújított épületet az önkormányzat „előzetes értesítés nélkül” az SZFE-sek alapítványának adta használatba. Az előző, fideszes vezetés kimondottan az ő céljaikra újíttatta fel
az épületet; a 600 gyermeket oktató iskola nyolc különböző telephelyen kénytelen működni. A
cikkből kiderül: az adományokból gazdálkodó SZFE-sek havi 2 millióért bérlik az épületet; a
bevételről az önkormányzat a megszorítások miatt nem tud lemondani. Az iskola állami
fenntartású, bérleti díjat nem tudna fizetni, de Szemendri Gábor igazgató szerint ez más állami
iskoláknál sem szokás. Az előző, kormánypárti vezetés együttműködött velük, a mostani,
ellenzéki viszont nem. Méltánytalannak tartja, hogy további éveket kell várniuk. A cikk
megemlíti: a zeneiskola egyik telephelye éppen abban a Fasori Református Kollégiumhoz
tartozó Julianna Iskolában van, amely a volt Janikovszky Éva Általános Iskola épületét foglalta
el. A népszerű Janikovszkyt 2011-ben a fideszes vezetés jogutód nélkül felszámolta, majd a 2
év múlva a református iskola költözhetett az „Isten nagy kegyelmének köszönhetően
megüresedett” épületbe. Az SZFE-sek nem tudtak a zeneiskola ügyéről, de még ma felvették
velük a kapcsolatot.
2021. 02. 09. HVG
Az új SZFE-kancellár az új Indexnek elmondta: az SZFE „nem volt egy túlfinanszírozott
egyetem, a költségvetés volt a leggyengébb láncszeme”, de a kormány jóvoltából ez most megváltozott. A felvetésre, hogy korábban is az állam dolga lett volna biztosítani a megfelelő
költségvetést, azt felelte: „nem tud nyilatkozni arról, hogy a korábbi vezetés és a korábbi
fenntartó között milyen viszony volt, és miért nem kaptak nagyobb forrást”. Arról, hogy a
kerületi polgármester kezdeményezi a 10 éve kapott kitüntetésének visszavonását, így
vélekedett: „Ha ezt követjük, akkor Magyarországon nem maradnak kitüntetettek, mert minden
kurzus el fogja venni az előző kurzus által adott kitüntetéseket a másiktól, és szépen
felszámolódik a kitüntetéseknek és a díjaknak a rendszere.”
2021. 02. 09. Telex
Kimerítő interjú Stumpf Istvánnal, az újonnan kinevezett „egyetemi modellváltásért felelős”
kormánybiztossal. Részletek: „Ez az ügy nemzetstratégiai kérdés, a gyerekeink életét nagyban
befolyásolja, hogy hogyan tudják kiaknázni a nemzeti tudáskincset az egyetemeinkből egy
olyan időszakban, amikor a tudásért folytatott harc az egyik legkiemelkedőbb a nemzetközi
színtéren is.” „A kormányzás fő irányával és itt konkrétan az egyetemek átalakításának a
szükségességével egyértelműen tudok azonosulni”. Külön törvényt javasol a vagyonkezelő
közérdekű, közcélú alapítványokra. „A magyar egyetemek versenyképessége jelentős
mértékben csökkent. Számos helyen még mindig él a lex minimi törvénye”; „a teljesítményvisszatartás kultúrájának nagy hagyománya és hihetetlenül erős tehetetlenségi nyomatéka van
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a magyar egyetemeken.” Vannak viszont világszínvonalú kutatóműhelyek is, ezeknek „kicsit
nagyobb szabadságot” biztosít az új struktúra, lehetővé teszi „például a szabadabb
gazdálkodást, mint amit az államháztartási törvény megenged”. Az oktatók azért félnek, mert
versenyezniük fog kelleni. Az állam nem vonul ki a finanszírozásból, „csak mellé megjelenik
stratégiai szereplőként és befolyásoló erőként a piac, az üzleti szféra a kuratóriumok
formájában”, és „egyezségre kell jutnia a másik két felsőoktatási szereplővel [állam, egyetemi
szféra].” Az oktatás és a kutatás szabadságát az Alaptörvény garantálja. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke túlértékelte a kamara szerepét a szakindításokban.
„[M]egnézzük, hogy ezt a problémát, azaz hogy a kuratórium újraválaszthatja-e önmagát vagy
bármely testületét, hogyan lehet orvosolni.” A kormányfő „világossá tette, hogy nem kell
semmiféle módon kényszert kifejteni az egyetemek irányába”. Kancellárok ide,
konzisztóriumok oda: „feneketlen kúttal van dolga az államnak, ami csak elnyeli a pénzt”, ezért
olyan sürgős most a modellváltás. A szavazási folyamatról: egyesek szerint az utóbbi 20 évben
most folyt először „három és fél órán keresztül racionális vita”, mindenki elmondhatta a
véleményét. Kényszer nem volt, „a kormány elhatározta, hogy belevág az átalakításba, és aki
partner ebben, az jöjjön”. Az „ELTE és a BME sincs most napirenden, nem jelezték, hogy
modellt akarnak váltani”.
2021. 02. 08. HVG
A Szülői Hang nevű egyesület szerint több ezer óvodás kerül éretlenül iskolába, mivel sok
család – információhiány miatt vagy a hatósági eljárástól visszarettenve – az évhalasztási
kérvényt nem tudta beadni. Akik beadták, azoknak túlnyomó többsége megkapta az engedélyt
a plusz egy óvodai évre.
2021. 02. 08. HVG360
Interjú Deák Dániellel, a Corvinus kutatóprofesszorával, OHA-taggal az egyetemek alapítványosításáról. Szemelvények: Külföldön 3-4 évbe is beletelhet, míg kiforrja magát egy
alapítványosítási döntés, nálunk viszont „egy éjszaka benyújtanak egy törvényjavaslatot, és pár
nap alatt lefut az egész”. Mivel „kényszerfolyamatról” van szó, érdemi információval az
érintettek nem rendelkeznek, nem tudhatják, jár-e előnyökkel az átalakulás, és ha igen,
milyenekkel. Az állami felügyelet formálisan valóban megszűnik, de informálisan megmarad,
hiszen a kormány a megbízható embereivel tölti fel a kuratóriumi helyeket, sőt mivel a szenátus
jogkörei a kuratóriumra szállnak, az intézményeknek az eddiginél is kevesebb mozgástere
marad a központi akarattal szemben. Ami a felsőoktatásra fordítandó hatalmas
pénzmennyiséget illeti, az „nem a kormány pénze, ezt az Európai Unió adja” a következő 7
éves ciklusban „kutatás-fejlesztésre és a humán szférára”, a kormány célja pedig e támogatások
ellenőrzése, eltérítése; a kuratóriumok „adott esetben akár magánvállalatoknak csatornázhatják
ki ezeket a forrásokat a nyilvánosság számára átláthatatlan tranzakciókon keresztül.” A sokat
emlegetett gazdasági önállóság sem az egyetem javát szolgálja, hiszen „a játékszabályokat a
haveri kapitalizmus diktálja”. „Valami lecsorog persze az egyetem feladataira is, de az eddigiek
ismeretében bizonyosak lehetünk abban, hogy ez a pénz teljesen értelmetlenül fog szétszóródni,
és egyáltalán nem fogja segíteni az egyetemek nemzetközi felzárkózását” ‒ az egyetem
fejlődése ugyanis csak „egy alulról fölfelé tartó folyamatban”, a munkatársak önszerveződése
által, az autonómia keretei között lehetséges.
2021. 02. 08. HVG
A Freeszfe Egyesület átvette új alkotóműhelyének kulcsát az erzsébetvárosi polgármestertől. A
Damjanich utcai felújított iskolaépület bérleti jogát pályázaton nyerte el az SZFE oktatói által
létrehozott Várkonyi Zoltán Alapítvány. Az egyesület célja, hogy „intézményen kívül
tevékenységgel biztosítsa az oktatás folytonosságát, életben tartsa és átmentse az SZFE 155
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éves szellemiségét, és hogy a hallgatók itt folytathassák a közös munkát az oktatókkal, attól
függetlenül, hogy ők felmondtak-e, vagy sem, illetve hogy a hallgatók az egyetemen kívánnake maradni, vagy sem” – mondta Szurdi Panni másodéves hallgató. A cikkben szó van a közeli
és a távlati terveikről.
2021. 02. 07. Népszava
Az osztrák címkórságot és a tudományos fokozatokat pénzért áruló kelet-európai egyetemeket
is hibáztatja Stefan Weber nyelvész és „plágiumvadász” a szellemi csalások magas számáért.
Weber legutóbbi leleplezése Christine Aschbachernek, a most villámgyorsan lemondott
munkaügyi miniszternek a 2020-as disszertációja volt, amelyet 80-90 %-ban plágiumnak talált.
Weber már több politikusi diplomamunkát és disszertációt szedett ízekre.
2021. 02. 07. 444
Az SZFE Vas utcai épülete elé ma egy táblát tettek ezzel a felirattal: „Az egyetemi autonómia
a demokrácia alapja. Adjátok vissza!” A cikk a hatalomnak az ellenállásra adott válaszát elemzi,
ami a „teljes szimbolikus megsemmisítésből” és a megalázásból áll. Az ellenállókkal a
kormánysajtó azokat a szélsőjobboldali szervezetekből érkező fiatalokat állítja szembe, akik
Egyetemi Ellenállás néven üdvözlik a „modellváltást”; ez az SZFE-seknek nem jelent mást,
mint hogy „eddig az volt a modell, hogy tanulhattak nyugodtan az egyetemükön, most pedig az
a modell, hogy büdös pincében lakó rágcsálókként mutatja be őket a közpénzen működő Fideszmédia”.
2021. 02. 07. Növekedés
Hol tanulhatnak ingyen Európában a magyar egyetemisták, és milyen feltételek mellett? 10
ilyen ország van, köztük Finnország, ahol egyesek szerint a világon a leghatékonyabb a
felsőoktatás.
2021. 02. 07. Mérce
Elborították a bejáratot a virágok és mécsesek az Ódry Színpad mai, nyilvánosan nem
meghirdetett búcsúztatásán. Az egész napos eseményhez csatlakozott a VIII. kerület polgármestere is. Pikó András ebből az alkalomból közzétette az SZFE-kuratóriumnak írt válaszát,
amelyben fenntartja: az SZFE új kancellárja érdemtelenné vált a kerülettől korábban kapott
kitüntetésére. A visszavonásáról a testület dönthet zárt ülésen, de ha Szarka kéri, nyílt ülést
rendeznek, ahol hozzászólhat. Pikó is szívesen mondaná el a véleményét nyílt ülésen.
2021. 02. 07.
Híradások az Ódry Színpad piros-fehér virágos búcsúztatásáról: 24hu, 24hu videó, Magyar
Narancs, Telex, Szabad Európa, Mandiner, HVG, Nyugati Fény, ATV, új Index, Szeretlek,
Magyarország.
2021. 02. 07. Mfor
Az NKE címzetes egyetemi tanárainak friss listáján már nem találni Szájer József nevét. A lap
annak jár utána, hogyan vonhatta vissza a szenátus mégis a kinevezését, ha egyszer korábbi
állításuk szerint a járványhelyzetben személyi kérdésekről nem döntenek.
2021. 02. 06. Szabad Európa
Az orosz oktatási minisztérium tanácsadói posztot hozott létre, amit 2022-ig minden orosz
iskolában betöltenek. Az ún. navigátorok feladata „megvédeni a gyerekeket a káros befolyásoktól”. A kezdeményező a Putyin által létrehozott Orosz Iskolásgyerekek Szövetsége. A lap
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által megszólaltatott politológus, gyermekpszichológus és pedagógus szkeptikusak a projekt
kimenetelét illetően.
2021. 02. 06. G7
Az e heti G7 Podcast témája a tanárhiány a természettudományos tantárgyakban. Szakmány
Csaba, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumának fizika-kémia szakos tanára, a
természettudományos és a pedagógusi pálya megbecsültté válását célul tűző Szabó Szabolcs
Alapítvány szakmai vezetője szerint „kémiatanári helyekből országosan 59 százalék nincs
betöltve, tehát több helyen nincs kémiatanár, mint ahol van”. Szalay Luca, az ELTE TTK
Kémia Intézet adjunktusa, az alapítvány együttműködő partnere úgy véli, most nagy szükség
volna jó szakemberekre (pl. a gyógyszeriparban), de ez elszalasztott lehetőség, mert „jó
szakemberek jó tanárok nélkül nem lesznek”, és „egyben igazságtalanság is, hogy az
iskolarendszer egyenlőtlenségei miatt tehetséges gyerekek nem kapják meg a lehetőséget”.
Megszólal Holtzer Péter, a Szabó Szabolcs Alapítvány elnöke is.
2021. 02. 06. 444
„Ennek a történetnek nagyon nincs vége” ‒ mondja a válaszút előtt álló SZFE-hallgatók egyike
a videóban. A félév nemsokára elkezdődik; van, aki bízik az ígéretben, hogy régi tanáraikkal
folytathatják a képzést, és van, aki a FreeSZFE egyesületi formát választja.
*
2021. 02. 05. Magyar Hang
Fábián István volt debreceni rektor ismertette a lapnak a 21 professzor által aláírt tiltakozás
alapját. Mint mondta, a beígért gazdálkodási könnyítések egyetlen tollvonással biztosíthatók
lettek volna a jelenlegi struktúrában is, ha meg lett volna rá a politikai szándék. Hozzátette: ez
a magyar alapítványi forma nem emlékeztet a külföldire, pl. az amerikaira, ahol magántőkéből
létrehozott és teljes körű autonómiát élvező egyetemek működnek, és a kuratóriumi tagság is
csak meghatározott időre szól. A debreceni egyetem nem reagált a 21-ek levelére, de szegedi
és pécsi történéseknek „a teljes magyar felsőoktatásra nézve van tanulsága”.
2021. 02. 03. Magyar Narancs (hetilap)
Pálinkás József nyilatkozott új pártjának programjáról. A kérdésekre, hogy egy nem
kétharmados győzelem esetén mit tehet az új kormány az egyetemi kuratóriumokkal, és hogy
mi legyen az MTA-tól elcsatolt kutatóintézetekkel, így felelt: jogászi feladat elérni, hogy a
kuratóriumok csak meghatározott időre legyenek kinevezve, és hogy az intézmények,
tudományos testületek beleszólhassanak az összetételükbe. Az ELKH irányítótestületében a
mostani 50-ről 33 vagy 20%-ra kell csökkenteni a kormányzati delegáltak számát.

