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2021. 03. 05. Telex 

Maruzsa államtitkár bejelentette: az iskolák hétfőtől digitális munkarendre állnak át. A kormány 

ugyanakkor a Facebook-oldalán azt írta, hogy az iskolákban rendkívüli szünet lesz március 31-

ig, és mivel akkor meg a tavaszi szünet kezdődik meg, a diákoknak április 7-ig, több mint egy 

hónapig kell otthon maradniuk. A kormányrendeletben már a digitális munkarendről van szó. 

(Éjjel a kormány eltávolította a posztot.) 

 

2021. 03. 05. G7 

Ercse Kriszta oktatáskutató rövid történeti áttekintése arról, mennyire becsülte a kormány a 

pedagógusokat a 2010 óta eltelt időben, és mennyire becsüli most a járvány idején. Összegezve: 

„Sem szakmai feltételeik, sem emberi, egészségügyi jóllétük nem szempont. Rájuk nem költ a 

kormány, rajtuk csak spórol”, mióta a „mézesheteknek” a 2013-as bérrendezéssel ‒ a 

pedagógustársadalom „első nyilvános arculcsapásával” ‒ vége szakadt. Az egy éve tartó 

pandémiás időszak is azt mutatja, hogy „semmilyen szinten és módon nem számíthattak és nem 

számíthatnak támogatásra, segítségre”. 

 

2021. 03. 04. Átlátszó 

630 millió forintot költhet az idén pedagógus-továbbképzésre a Schmidt Mária-féle Közép- és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Az erre kiírt pályázatot az 

egyedüliként induló Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyerte, amelynek egyik 

tulajdonosa közösen publikál oktatási segédanyagokat Schmidt Máriával, és amely 2016 óta 

ezzel együtt összesen több mint 3 milliárd értékű továbbképzési megbízást nyert el. A cégnek 

meg kell szerveznie a trianoni békeszerződéssel kapcsolatos képzést, és 2021 novemberéig 

1000‒4000 fő számára kell a képzés idejére minimum 3 csillagos szállást és étkezést 

biztosítania. Arra nem derült fény, hogy pontosan mit fognak tanítani. [Az sem derül ki a 

cikkből, hogy a járvány nem befolyásolja-e a teljesítési tervet.] Maga a közalapítvány tavaly 

közel 10 milliárdos költségvetési támogatásban részesült. 

 

2021. 03. 04. HVG360 

Lezsák Sándor Népfőiskolai Alapítványa öt éve kapta meg a Nemzeti Művelődési Intézet 

(NMI) funkcióit. Ez a magyar közművelődés legfőbb szakmai szervezete, mely évi 1,2 milliárd 

forintos állami támogatással rendelkezik, kulturális közmunkaprogramot bonyolít, és pénzeket 

oszt, és mivel az NMI ‒ tehát Lezsák ‒ befolyása alatt álló művelődési házakban van csak 

lehetőség kulturális vagy politikai rendezvények megtartására, Lezsák, mondhatni, „élet és 

halál ura” a vidéki Magyarországon. A népfőiskola és az alapítvány által később létrehozott 

„Hungarikum Liget” nevű „homokháti miniváros” (wellnessfürdő, footgolfpálya, lovarda stb., 

stb.) kiépítése eddig kb. 33 milliárdot emésztett fel, fenntartása évente több mint 2 milliárdba 

kerül, egy-két év múlva pedig akár már 4-5 milliárdra lenne hozzá szükség. 

 

2021. 03. 04. Magyar Narancs 

Válaszoltak Vidnyánszkynak azok a drámatagozatos középiskolások, akiket állítása szerint 

tanáraik agitáltak, hogy ne jelentkezzenek az SZFE-re. „A mi döntésünk volt, senki nem 

befolyásolt, a nevünket ezért vállaltuk. De mindhárom iskola mindegyik diákjának nevében 

beszélünk. Ha van kérdésük, azt nekünk tegyék fel!” ‒írták 

 

  

https://telex.hu/belfold/2021/03/05/maruzsa-digitalis-oktatast-jelent-be-a-kormany-rendkivuli-iskolai-szunetrol-posztol
https://telex.hu/belfold/2021/03/05/maruzsa-digitalis-oktatast-jelent-be-a-kormany-rendkivuli-iskolai-szunetrol-posztol
https://g7.hu/kozelet/20210305/a-tanarok-a-kormanyzat-elhanyagolt-veszelyeztetett-es-bantalmazott-gyerekei/
https://g7.hu/kozelet/20210305/a-tanarok-a-kormanyzat-elhanyagolt-veszelyeztetett-es-bantalmazott-gyerekei/
https://blog.atlatszo.hu/2021/03/trianon-schmidt-maria-alapitvanya-felmilliard-forintert-tart-tovabbkepzest-pedagogusoknak/
https://blog.atlatszo.hu/2021/03/trianon-schmidt-maria-alapitvanya-felmilliard-forintert-tart-tovabbkepzest-pedagogusoknak/
https://hvg.hu/360/202109_lezsakland
https://hvg.hu/360/202109_lezsakland
https://hvg.hu/360/202109_lezsakland
https://magyarnarancs.hu/villamnarancs/nyilt-levelben-teszik-helyre-a-kozepiskolasok-vidnyanszky-attilat-236484
https://magyarnarancs.hu/villamnarancs/nyilt-levelben-teszik-helyre-a-kozepiskolasok-vidnyanszky-attilat-236484
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2021. 03. 03. HVG360, Szabad Pécs 

A Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) megszüntetését kezdeményezte a 

Vidnyányszky-féle Magyar Teátrumi Társaság. A pécsi polgármester cáfolta, hogy erről 

közösen döntöttek volna. A pécsi önkormányzat kivásárolná Vidnyánszkyék részét a 

lebonyolító cégből, és önállóan vinné tovább a fesztivált. 

 

2021. 03. 03. Magyar Hang 

Mibe kerülhet a brexit után egy magyarnak a brit diploma? A sikeresen felvételizett hallgatónak 

legalább 10 millió forinttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy beengedjék az országba; ebben benne 

van a 145 ezer forintos vízumköltség, az első évi tandíj, valamint 9 havi megélhetés összege. 

(De pl. orvosi és gyógyszerészeti szakokon az éves tandíj akár 21 millió forintra is rúghat.) 

Akik tehát tanulás melletti munkavégzéssel teremtették volna meg angliai tanulmányaik 

fedezetét, azok most kiesnek. 

 

2021. 03. 03. Magyar Nemzet 

Az ITM bejelentette: osztrák mintára „háromlábú” lesz a felsőoktatás finanszírozása. Külön 

támogatják az oktatást (továbbra is hallgatóarányosan), az üzemeltetést és épületfenntartást, 

valamint a tudományos, kutatási tevékenységet. Ez „utóbbit a hírek szerint egyrészt a jelenlegi 

tudományos mutatók – például a minősített kutatók száma és a publikációs aktivitás –, másrészt 

a releváns egyetemi rangsorban elfoglalt helyezés alapján finanszírozzák”. Az állam 15-20 éves 

keretszerződéseket köt fog kötni az egyetemekkel a fő fejlesztési irányokról, és ezen belül 3-5 

éves ciklusokra szóló finanszírozási megállapodásokat hoznának létre. „A szerződésekben az 

állam rögzíti a megrendelését, többek közt azt, hogy milyen indikátorokkal, mekkora hallgatói 

létszámmal, milyen szakok indítására van szükség az adott időszakban.” Idén és jövőre 

kétlépcsős, 15-15 százalékos béremelés lesz, és ráadásul soha nem látott mértékű uniós pénzzel 

is megtámogatják a felsőoktatást a közeljövőben. 

 

2021. 03. 03. HVG 

A lap ismerteti az mRNS-vakcinák technológiáját kidolgozó Karikó Katalin megszólalását az 

EP nőnapi webináriumán. Karikó a gyermekkoráról elmondta többek közt, hogy sokat 

köszönhet a hátrányos helyzetű diákok számára létrehozott egyetemi táboroknak, ahol életében 

először találkozhatott professzorokkal. 

 

2021. 03. 03. Válasz online 

Interjú Molnár Antallal, a Történettudományi Intézet igazgatójával, a Magyarságkutató Intézet 

(MKI) kemény kritikusával. Elmondta: míg a Veritas Intézettel vagy a Nemzeti Emlékezet 

Bizottságával jó a szakmai együttműködésük, addig az MKI és az „alternatív történetírás” 

kiindulása „szemenszedett hazugságon” alapul, ti. azon, hogy az „akadémiai” intézetben nem 

történt semmi. Amit az MKI művel, az „házmesterfokon űzött történettudomány”, „kültelki 

kocsmákban dívó «kutatás»”, amit finanszírozni olyan, „mintha a vírustagadókat támogatná az 

állam”. Azonban azt, hogy tudományos kérdésekben a tudomány az illetékes, még az 

Alaptörvény is elismeri, és neki mint intézményvezetőnek „egy egész tudományterület számára 

kulcsfontosságú ügyben fel kell emelnie a hangját”, még ha politikai kérdésekben egyébként 

nem is kell nyilatkoznia, sem mozgalmárkodnia. „A kutatóhálózat az egyetemek mellett a 

magyar tudományosság legfontosabb letéteményese.”  

 

2021. 03. 03. 24hu 

Ma is doktorként írja alá az önkormányzati iratokat, sőt korábbi áldoktori címe mellett újabb 

hamisnak tűnő adatokat tüntet fel végzettségéről és címeiről a botrányos (ám a Matolcsy-féle 

MNB-alapítványok által tízmilliókkal megtámogatott) sümegi „jövőegyetem-projekt” kalandor 

https://hvg.hu/360/20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT
https://hvg.hu/360/20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT
https://szabadpecs.hu/2021/03/vidnyanszkyek-nem-akarnak-poszt-ot-pecs-azonban-ujraepitene-es-visszahozna-a-regi-fesztivalhangulatot/
https://szabadpecs.hu/2021/03/vidnyanszkyek-nem-akarnak-poszt-ot-pecs-azonban-ujraepitene-es-visszahozna-a-regi-fesztivalhangulatot/
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/03/03/brexit-nagy-britannia-felsooktatas-sulyos-tizmilliokba-kerulnek-a-brit-diplomak/
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/03/03/brexit-nagy-britannia-felsooktatas-sulyos-tizmilliokba-kerulnek-a-brit-diplomak/
https://magyarnemzet.hu/belfold/osztol-haromlabu-finnszirozas-jon-az-egyetemekena-9454148/
https://magyarnemzet.hu/belfold/osztol-haromlabu-finnszirozas-jon-az-egyetemekena-9454148/
https://magyarnemzet.hu/belfold/osztol-haromlabu-finnszirozas-jon-az-egyetemekena-9454148/
https://hvg.hu/tudomany/20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap
https://hvg.hu/tudomany/20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar-antal-tortenesz-interju/
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hőse, Kertész-Bakos Ferenc, aki 2019 októbere óta a Veszprém megyei Rigács polgármestere. 

Kertész-Bakos regisztrált hivatása szerint „főiskolai és egyetemi oktatással, felsőfokú 

továbbképzéssel” foglalkozik, „írói, költői tevékenységet” is folytat, és „regénybeli kóklerek 

történetét idéző” szakmai „múlttal” próbált évekkel ezelőtt „betörni a magyar felsőoktatásba”. 

Magyarországon egy joghézag miatt nem bűncselekmény az áldoktori címek használata, így 

ezzel Kertész-Bakos rigácsi polgármesterként sem követ el közokirat-hamisítást. Orosz Mihály 

Zoltán, Érpatak hírhedt korábbi polgármestere is csak szabálysértést követett el (tudatosan), 

amikor beíratta az állam által el nem ismert „doktori” címét a személyi okmányába. 

 

2021. 03. 02. Telex 

Az Európai Bizottság Technikai Támogatási Eszköz (TSI) nevű programja az idén közel 37 

milliárd, a következő hétéves ciklusban pedig 315 milliárd forinttal támogat összesen 226 

projektet, melyek 44 százaléka a digitális átálláshoz kapcsolódik. Magyarországon a TSI 

segítségével többek között a felsőoktatás digitalizálása és egy minőségbiztosítási program 

kiépítése valósulhat meg (utóbbit már korábban elkezdték kidolgozni az oktatási hatósággal és 

az egyetemekkel közösen). Mindezt az egyetemi rendszer átalakítása közepette, amely célt 

egyébként az EU 955 milliárd forinttal támogat a helyreállítási alapból. 

 

2021. 03. 02. 444 

Kizárták azt a 45 elsőéves joghallgatót a bukaresti egyetemről, akik puskáztak az online 

vizsgákon. „Egy jogállamnak korrekt, tisztességes jogászokra van szüksége” ‒ mondta a rektor. 

 

2021. 03. 02. HVG 

Egy tegnapi, parlamenti képviselőnek adott államtitkári válaszból derült ki: az Egri 

Főegyházmegye lett az Eszterházy Károly Egyetem fenntartója. Ezt a szenátus február 17-én 

egyhangúlag szavazta meg. 

 

2021. 03. 01. Magyar Narancs 

Az SZFE hallgatói kapták a Trafó és a Színház folyóirat által alapított Halász Péter-díjat, az 

egyetem autonómiájának megőrzésére indított akciósorozatuk elismeréséül. „Ezek a színjátszás 

szokványos színtereiről kilépő, sokak számára az aktív részvétel lehetőségét felkínáló 

performanszok Magyarországon ritkán látott módon gondolták újra a színház társadalmi 

funkcióját, miközben egyszersmind ékes bizonyítékául szolgáltak a hallgatók mesterségbeli 

tudásának és kiváló együttműködési készségének” ‒ áll az indoklásban. 

 

2021. 03. 01. Válasz online 

Interjú a felsőoktatás átalakításáról Navracsics Tiborral, a Pannon Egyetem újdonsült 

kuratóriumi elnökével és Pálinkás Józseffel, akik szinte semmiben nem értenek egyet.  

Navracsics elmondja: nézetei közel állnak Palkovicséihoz. Szerinte a felsőoktatás a Bokros-

csomag óta „csúszik lefele”, mióta 2-3 állást töltöttek be az Intercity-professzorok; ideje 

kimozdítani a „komfortzónából”, „kilökni kicsit a hidegre, hátha dolgozni kezd az 

immunrendszere”. Az átalakítás zökkenőmentes, csak az SZFE-n vannak konfliktusok. Ő úgy 

állította össze az általa elnökölt kuratóriumot, hogy ne politikusok, hanem helyi cégek emberei 

és az egyetem volt rektora üljenek benne, hogy „a gazdasági szereplőkkel való szorosabb 

együttműködés irányába” mozdulhassanak el. Függetlenül attól, hogy mit tesz lehetővé a 

jogszabály, ő abban érdekelt, hogy konszenzus legyen köztük és az egyetem vezetése között, 

mert így biztosítható a szakmai kontroll, és még a munkakörülmények is javulhatnak. Az 

autonómia nemhogy nem sérül, hanem „gazdasági értelemben inkább helyreáll”, eddig ugyanis 

a kancellári rendszer korlátozta, „mostantól viszont a kuratóriumot nem korlátozza senki”. 

https://24.hu/belfold/2021/03/03/polgarmester-aldoktor-mnb-kozpenz/
https://24.hu/belfold/2021/03/03/polgarmester-aldoktor-mnb-kozpenz/
https://telex.hu/kulfold/2021/03/02/europai-bizottsag-technikai-tamogatasi-eszkoz-felsooktatas
https://telex.hu/kulfold/2021/03/02/europai-bizottsag-technikai-tamogatasi-eszkoz-felsooktatas
https://telex.hu/kulfold/2021/03/02/europai-bizottsag-technikai-tamogatasi-eszkoz-felsooktatas
https://444.hu/2021/03/02/kicsaptak-45-hallgatot-a-bukaresti-egyetemrol-mert-a-whatsapp-on-puskaztak
https://444.hu/2021/03/02/kicsaptak-45-hallgatot-a-bukaresti-egyetemrol-mert-a-whatsapp-on-puskaztak
https://hvg.hu/itthon/20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas?s=hk
https://magyarnarancs.hu/szinhaz2/ujabb-dijat-kapott-az-szfe-hallgatoi-kozossege-236376
https://magyarnarancs.hu/szinhaz2/ujabb-dijat-kapott-az-szfe-hallgatoi-kozossege-236376
https://www.valaszonline.hu/2021/03/01/navracsics-tibor-palinkas-jozsef-felsooktatas-ner-vita/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/01/navracsics-tibor-palinkas-jozsef-felsooktatas-ner-vita/
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Egyeteme számára „hosszútávú fejlődési pályát” vizionál: „mindenki a maga kertjében tud 

kapirgálni”. 

Pálinkás szerint a természettudományos oktatásra nem igaz, hogy ingáztak volna a 

professzorok, világszerte elismert emberek tanítottak, és ha voltak is törések 2010 előtt, az igazi 

törés utána következett be: „a politikai szempontú kinevezés lett a norma”. Az egyénre szabott 

törvényekkel „bohóctréfává” alakítják a tudományosságot ‒ utal a lex-Mocsaira, amit 

Navracsics „emberi sutaság”-nak tart csupán. Szerinte a kormány „az akadémiától az 

egyetemekig egynapos határidőkkel aláz meg bárkit, mielőtt leigázná”. A kuratóriumokba 

inkompetens pártembereket ültettek, ezzel „visszajutunk abba a világba, amikor a megyei 

párttitkár hatáskörébe tartozott, ki legyen az egyetem rektora”. Az átalakításnak így semmi 

értelme; ha nincs szakmai kontroll, akkor a pénzek „őrültségekre fognak elfolyni”; 1500 

milliárdot a magyar felsőoktatás „nem tud értelmesen felszívni“. A folyamat azért volt 

viszonylag zökkenőmentes, mert az emberek félnek lázadni. Navracsics és Stumpf játékba 

hozása azt mutatja: „a rombolást, amelyet Palkovics véghez vitt, mára legalább részben 

károsnak látja a kormányfő is”. A jövőt illetően nem derűlátó: ha kormányváltás jön, és „a 

jogalkotással való visszaélés által létrehozott struktúrákhoz hozzá kell nyúlni, akkor megint a 

zűrzavar következik”. 

 

2021. 03. 01. Átlátszó 

Ismertetés a 24 diából álló prezentációról, amiben az ITM vázolta az Szegedi 

Tudományegyetem modellváltásának várható előnyeit és hátrányait. Ez utóbbiakról mindössze 

egy dia szól, melynek „az a különlegessége, hogy többségében az előző diákon részletezett [...] 

előnyöket írja le átfogalmazva”. Az anyagból kiderül: az SZTE mindössze 600 millió forint 

hozományt kap az államtól, évente pedig további 400 millió forint működési támogatást, 

miközben pl. 2019-ben csak a törvény szerinti illetményekre és munkabérre közel 35 milliárdot 

költött. Nem tudni, a különbséget milyen forrásból fogja finanszírozni az új fenntartó.  

 

2021. 02. 28. Magyar Nemzet 

Stumpf István modellváltási kormánybiztossal egyeztetett a HÖOK elnöke. A HÖOK szerint 

fontos, hogy a rektorválasztásban, valamint a szervezeti és működési szabályok és az egyetem 

költségvetés elfogadásában továbbra is a szenátusnak legyen elsődleges szerepe, hogy a 

hallgatók 20-25 százalékos szenátusi képviseletét ne lehessen csökkenteni, és hogy az új 

fenntartó ne kívülálló döntéshozó legyen, hanem „az egyetem polgáraival közösen dolgozzon 

együtt”. 

 

2021. 02. 28. G7 

A Rajk Szakkollégium Neumann János-díjának egyik nyertese Joshua Angrist, a MIT 

professzora volt, akinek egyik témája a munka- és oktatás-gazdaságtan. Nemrég megjelent 

kutatása során azt vizsgálta szerzőtársaival, hogy az ingyenes felsőoktatásnak (amivel legutóbb 

a demokraták kampányoltak) milyen társadalmi hatásai vannak. Egy több évtizedes 

ösztöndíjprogram adatai alapján azt tesztelték, hogy a támogatás valóban segít-e a kevésbé 

tehetős diákoknak eljutni a diplomáig. Kiderült, hogy a támogatásnak elsősorban azoknak a 

középosztálybeli diákoknak az esetében van hatása, akik ösztöndíj nélkül is képesek lettek 

volna befejezni a képzést, míg számos kevésbé rangos egyetem esetében nem éri el a célját. 

Azaz célzott támogatási rendszerre van szükség, ami a rászoruló diákokat segíti. 

 

2021. 02. 28. Magyar Narancs 

Reagáltak a debreceni 21-ek a Szilvássy rektor csütörtöki „kommunistázására”. Mint írják, a 

rektor állításával szemben sosem volt szándékuk valamely pártnak az érdekeit képviselni, nagy 

https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/01/birtokunkba-kerult-a-szegedi-tudomanyegyetem-modellvaltasat-bemutato-prezentacio/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/01/birtokunkba-kerult-a-szegedi-tudomanyegyetem-modellvaltasat-bemutato-prezentacio/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/01/birtokunkba-kerult-a-szegedi-tudomanyegyetem-modellvaltasat-bemutato-prezentacio/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/01/birtokunkba-kerult-a-szegedi-tudomanyegyetem-modellvaltasat-bemutato-prezentacio/
https://magyarnemzet.hu/belfold/beleszolnanak-a-hallgatok-is-a-modellvaltasba-9437426/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://g7.hu/elet/20210228/erdemes-e-penzt-fektetni-az-ingyenes-felsooktatasba/
https://g7.hu/elet/20210228/erdemes-e-penzt-fektetni-az-ingyenes-felsooktatasba/
https://g7.hu/elet/20210228/erdemes-e-penzt-fektetni-az-ingyenes-felsooktatasba/
https://magyarnarancs.hu/belpol/visszautasitjak-a-tiltakozo-debreceni-professzorok-hogy-a-rektor-lekommunistazta-oket-236355
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többségüknek nincs semmilyen pártpolitikai tevékenysége, „az pedig mindannyiunk számára 

sértő, ha alantas politikai indítékot magyaráznak bele állásfoglalásunkba”. 

 

2021. 02. 28. Népszava 

Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett 

változtatásait, és elvárják, hogy szakmai vitát rendezzenek róluk. Meglegyzik: az anyagot meg 

sem kapták véleményezésre. 

 

2021. 02. 27. Növekedés 

A CEOWorld vállalatvezetői magazin összeállította a nemzetközi hallgatók számára 

legelőnyösebb országok rangsorát: 1. Egyesült Államok, 2. Ausztrália, 3. Egyesült Királyság. 

Oroszország a 9., Kína a 10., Magyarország a 18. helyre került, míg Ausztria csak a 19.-re. Az 

eredmény többek között az oktatási rendszereknek, a kutatóintézetek számának, az egyetemek 

pénzügyi támogatásának, globális rangsorokban elfoglalt helyének, iparral való 

összekapcsoltságának az összehasonlításával született. 

 

2021. 02. 26. Magyar Hang (hetilap) 

Interjú Stumpf Istvánnal. Bízik abban, hogy az új helyszín, stúdió, új tanári kar és a külföldi 

professzorok idejövetele révén rendeződhet az SZFE ügye. 

 

2021. 02. 26. Élet és Irodalom 

Földényi F. László, az SZFE távozó tanára és doktori iskolájának volt vezetője szerint 

Vidnyánszky „semmibe vette a Magyarországon egyelőre még érvényes alapítványi törvényt, 

amely szerint saját alapítványában nem lehet munkavállaló az, aki az alapítványban működik, 

pláne azt vezeti”. 

 

https://nepszava.hu/3111445_erettsegi-elfogadhatatlannak-tartja-a-tervezett-valtoztatasokat-a-tortenelemtanarok-egyesulete
https://nepszava.hu/3111445_erettsegi-elfogadhatatlannak-tartja-a-tervezett-valtoztatasokat-a-tortenelemtanarok-egyesulete
https://novekedes.hu/hirek/kiderult-melyek-a-legelonyosebb-orszagok-a-nemzetkozi-diakok-szamara
https://novekedes.hu/hirek/kiderult-melyek-a-legelonyosebb-orszagok-a-nemzetkozi-diakok-szamara
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/02/26/stumpf-istvan-kevesen-vallaltak-volna-el-ezt-a-feladatot/
https://www.es.hu/cikk/2021-02-26/foldenyi-f-laszlo/bucsu-a-szinmuveszetitol.html
https://www.es.hu/cikk/2021-02-26/foldenyi-f-laszlo/bucsu-a-szinmuveszetitol.html
https://www.es.hu/cikk/2021-02-26/foldenyi-f-laszlo/bucsu-a-szinmuveszetitol.html

