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2021. 03. 19. Növekedés 

A Corvinus Egyetemre 16%-kal, első helyen pedig összességében 30%-kal jelentkeztek többen 

idén, mint tavaly. Az angol nyelvű képzések közül nemzetközi gazdálkodás alapszakon 

megháromszorozódott, alkalmazott közgazdaságtan alapszakon 58 %-kal nőtt, kommunikáció- 

és médiatudomány mesterképzésen pedig megnégyszereződött az első helyen jelentkezők 

száma. Vonzó lehetőség a Corvinus ösztöndíj, mert megfelelő tanulmányi eredmény esetén a 

költségtérítéses hallgató mentesülhet a tandíjfizetéstől, ráadásul a Corvinus ösztöndíjjal 

finanszírozott évek nem számítanak bele az államilag finanszírozott képzésbe. 

 

2021. 03. 19. ATV 

Orbán Viktor az MTA elnökével tárgyalt. „A megbeszélésen áttekintették a Magyar 

Tudományos Akadémia és a magyar tudományosság helyzetét”, valamint megállapodtak arról, 

hogy az MTA post-COVID stratégiát és egy középtávú „nemzeti pandémiás tervet” dolgoz ki. 

 

2021. 03. 19. Népszava 

Leszavazták a szülők a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola egyházi kézbe adását. Az 

iskolát szülői kezdeményezésre a Veszprémi Főegyházmegye vette volna fenntartásába, de 

Udvardy György érsek azt mondta, nehéz helyzetbe hoznák saját magukat, ha a szülők többsége 

nem ezt akarná. A pénteki szavazáson 39-en voksoltak igennel, és 205-en utasították el a 

fenntartóváltást. 

 

2021. 03. 19. Telex 

Miután az új agráregyetem (teljes nevén Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, MATE) 

támogató előminősítést kapott a 180 milliárdos pályázatára (lásd 2021. 03. 16. Telex), ami egy 

korábban megítélt nem-EU-s összeggel együtt valójában 200 milliárdnyi forrást jelent a 

számára, a lap megkérdezte Gyuricza Csaba rektort, hogy mire akarják a pénzt költeni. Válasz: 

intézmény-összevonásokra, a 1800 főről 3800 főre emelkedő kollégiumi férőhelyrendszerre, 

sportcélú fejlesztésekre, valamint arra, hogy „a piac igényeit jól kiszolgáló gyakorlatorientált 

oktatás és kutatás révén” elősegítsék az ágazat eredményesebbé tételét. Ez utóbbi azért fontos, 

mert a magyar agrárium ma még reálértéken sem éri el a rendszerváltás előtti szintjét, és a 

mezőgazdaságból élő 400 ezer főnek csak 4%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg 

máshol (pl. Hollandia, Dánia, Ausztria) ez az arány 3-4-szeres. A képzés mellé mostantól 

viszont több mint háromszoros [EU-s] forrás is áramlik az ágazatba. Hozzátette: az agrárképzés 

modellváltása volt a „legnagyobb integráció”, de ez keltette a legkevesebb felzúdulást; „itt a 

váltást nem kísérték olyan ideológiai leszámolások vagy kínos közjátékok”, mint például az 

SZFE-n. 

 

2021. 03. 18. 444 

Uj Péter véleménye Lovász László kitüntetése kapcsán a hazai matematikaoktatás múltjáról és 

jelenéről. Ami a múltat illeti: ha valamire büszkék lehetünk, akkor az nem a Nélküled, hanem 

például „ez az elképesztően magasra nőtt és terebélyes családfa, amelynek gyökere Fejér Lipót, 

törzse Erdős Pál, koronájában több tucat világszínvonalú, brilliáns tudós”. Ami pedig a jelent 

illeti: „Lovászék idejében tudományos fokozattal és munkássággal rendelkező, kivételes 

képességű matematikusok tanítottak középiskolákban is. Ma már csak mutatóba maradt egy-

kettő. Tíz év múlva nem lesz egy sem.” 

 

https://novekedes.hu/hirek/tavalyhoz-kepest-30-kal-nott-a-corvinusra-elso-helyen-jelentkezok-szama
https://novekedes.hu/hirek/tavalyhoz-kepest-30-kal-nott-a-corvinusra-elso-helyen-jelentkezok-szama
http://www.atv.hu/belfold/20210319-orban-viktor-az-mta-elnokevel-targyalt/hirkereso
https://nepszava.hu/3113682_furedi-iskola--nemet-mondtak-az-egyhazi-fenntartasra
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/19/180-milliard-forint-az-agraregyetemnek-indul-a-legnagyobb-felsooktatasi-fejlesztes
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/19/180-milliard-forint-az-agraregyetemnek-indul-a-legnagyobb-felsooktatasi-fejlesztes
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/19/180-milliard-forint-az-agraregyetemnek-indul-a-legnagyobb-felsooktatasi-fejlesztes
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/19/180-milliard-forint-az-agraregyetemnek-indul-a-legnagyobb-felsooktatasi-fejlesztes
https://444.hu/2021/03/18/bezik-formulaz
https://444.hu/2021/03/18/bezik-formulaz
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2021. 03. 18. HRPortál 

Nagy Erzsébet a PDSZ képviseletében elmondta: a munka törvénykönyve szerint meg lehet 

tagadni a munkát, ha az közvetlenül és súlyosan veszélyezteti a munkavállaló egészségét. A 

pedagógusok is így tehetnek, ha nem biztosítják számukra a kellő távolságtartást vagy a 

megfelelő védőfelszereléseket. 

 

2021. 03. 18. Blikk 

A PDSZ szerint Kásler miniszter tegnapi parlamenti válaszában „nyíltan hadat üzent a 

pedagógustársadalomnak”. A miniszteri kijelentést felháborodottan kommentálta Nagy 

Erzsébet, a PDSZ ügyvivője, valamint Czédly Mariann általános iskolai tanár. Totyik Tamás 

PSZ-alelnök közölte: meg nem erősített adatok szerint eddig 50 pedagógusáldozata van a 

járványnak. Még a kormányközeli Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is felszólalt az oltás 

érdekében. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint az oktatás is kiemelt 

közszolgáltatás, tehát az itt dolgozók védettségét is biztosítani kell. 

 

2021. 03. 18. HVG 

Ismét pluszmilliárdok szétosztásáról döntött a kormány, éspedig többek közt 

sporttevékenységek, kulturális fejlesztési és örökségvédelmi feladatokat ellátó gazdasági 

társaságok és a Magyarságkutató Intézet javára. A három különböző forrásból átcsoportosított 

összesen több mint 30 milliárdból 4 milliárd jut sportra, 3,7 milliárd a kultúrafejlesztő gazdasági 

társaságoknak, és 1,2 milliárd pedig a Kásler-féle intézetnek, amely ebből egymilliárdot dologi 

kiadásokra, 200 milliót pedig személyi juttatásokra és járulékokra fordíthat. 

 

2021. 03. 18. HVG 

Idén a tavalyinál valamivel többen jelentkeztek egyetemre ‒ 91 400 helyett 101 844-en ‒, de ez 

a szám sem éri el a korábbi évek jelentkezéseinek számát. Sőt, ha húsz évet visszamegyünk az 

időben, azt látjuk, hogy ez az év is egyike volt a legrosszabbaknak. 

 

2021. 03. 17. Telex 

Interjú Lovász Lászlóval, az Abel-díj kitüntetettjével, többek között matematikaoktatásunk 

hagyományairól. 

 

2021. 03. 17. 24hu 

Négy évre bérbe vette a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a négycsillagos, 355 szobás 

Flamenco Szállodát, amelyben kollégiumot és irodát fog működtetni, valamint rendezvényeket 

fog tartani. A cikk röviden összefoglalja a százmilliárdokat, amelyekkel a kormány az 

intézményt a tavalyi év során felhizlalta. 

 

2021. 03. 17. Magyar Narancs 

Politikusi vagyonnyilatkozatok alapján kiszámolható, hogy az egyetemi kuratóriumokba és 

azok felügyelőbizottságaiba ültetett aktív fideszes politikusok mekkora tiszteletdíjat kapnak. 

Mivel sok helyről húznak jövedelmet, havonta összesen akár 4 milliónál is több ütheti a 

markukat. Az így kikövetkeztetett bruttó kuratóriumi díjazás a tavaly év végi állapot szerint a 

850 ezer forinttól (Lezsák Sándor) 1 654 135 forintig (Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti 

polgármester; mindketten: Neumann János Egyetem) terjedt, de ez azóta változhatott 

(vélhetőleg pozitív irányba). Akik nem vesznek föl ezért pénzt: Szijjártó miniszter (SZIE), 

Varga Judit (Miskolc), Zambó Péter államtitkár (Sopron), Nagy István miniszter 

(Agráregyetem). Nem tudni, vesz-e fel fizetést kuratóriumi tagként, és mennyit, a volt 

főpolgármester és Győr jelenlegi polgármestere (mindketten: SZIE), illetve Lázár János 

(Agráregyetem.) A lap megjegyzi: „túlzónak tűnnek a milliós politikusi másodállások, 

https://www.hrportal.hu/c/pdsz-a-pedagogusok-megtagadhatjak-munkat--ha-veszelyeztetik-az-egeszseguket-20210317.html
https://www.hrportal.hu/c/pdsz-a-pedagogusok-megtagadhatjak-munkat--ha-veszelyeztetik-az-egeszseguket-20210317.html
https://www.hrportal.hu/c/pdsz-a-pedagogusok-megtagadhatjak-munkat--ha-veszelyeztetik-az-egeszseguket-20210317.html
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/kasler-miklos-harc-tanarok/0gzjg45
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/kasler-miklos-harc-tanarok/0gzjg45
https://hvg.hu/gazdasag/20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210318_A_tavalyi_negativ_rekordnal_kicsit_tobben_jelentkeztek_a_felsooktatasba
https://hvg.hu/elet/20210318_A_tavalyi_negativ_rekordnal_kicsit_tobben_jelentkeztek_a_felsooktatasba
https://telex.hu/tudomany/2021/03/17/lovasz-laszlo-abel-dij-diszkret-matematika-grafelmelet
https://24.hu/belfold/2021/03/17/mcc-flamenco-szalloda/
https://24.hu/belfold/2021/03/17/mcc-flamenco-szalloda/
https://24.hu/belfold/2021/03/17/mcc-flamenco-szalloda/
https://magyarnarancs.hu/belpol/bajkai-fazekas-sandor-es-gyorgy-laszlo-is-havi-15-milliot-keres-egyetemi-alapitvanyoknal-236783


3 

 

különösen úgy, hogy a magánegyetemekké vált intézmények költségvetésének oroszlánrészét 

továbbra is az állam biztosítja.” Összehasonlításképp közli: a bruttó havi minimumok szerint 

egy egyetemi tanárt jelenleg 554 400, egy docenst 388 100, egy adjunktust 277 200 és egy 

tanársegédet 221 800 forint illet meg. 

 

2021. 03. 17. Mérce 

A Freeszfe Egyesület diplomamentő programja nem ütközik a felsőoktatási törvénybe, mondják 

az egyesületet segítő jogászok. A partnerekkel különböző konstrukciókban sikerült 

megállapodniuk, ideértve a szakdolgozatok nyelvét és a diplomaelőadások megszervezését is. 

A tanárok és munkatársak mind vállalták „a (remélhetőleg) átmeneti egzisztenciális 

bizonytalanságot”. Vidéki és határon túli hallgatóik számára ebben a félévben a Közép-európai 

Egyetem (CEU) biztosít szállást, éspedig mind a korábbi, mind az SZFE által most ajánlott 

kollégiumnál kedvezőbb minőségben és áron. 

 

2021. 03. 17. HVG 

A Freeszfe Egyesület „Emergency Exit” néven diplomamentő akciót indított öt európai 

intézménnyel összefogva. A program keretében a külföldi partnerek biztosítják az 

adminisztrációs hátteret ahhoz, hogy 150 volt SZFE-s hallgató (a teljes SZFE-hallgatói létszám 

harmada) továbbra is az eddigi tanáraitól tanulhasson, és megszerezhesse a diplomát Az oktatás 

ingyenes marad, a tanárok is ingyen oktatnak, a külföldi egyetemeken nem lesznek 

állományban. Úgy tudni, még legalább további 50 hallgató venne részt a programban, amelynek 

egyik kidolgozója Tarr Béla volt. A partnerek „úgy tekintenek a hallgatóinkra, mint politikai 

menekültekre”, mondta Bagossy László. A Budapesti Metropolitan Egyetem is menekülési 

útvonalat jelentett, ugyanis egy teljes osztály iratkozott át oda. A filmrendezői mesterképzéshez 

a Freeszfe olyan parádés oktatói gárdát nyert meg magának (nevek a cikkben), amellyel 

Vidnyánszkyék nemigen vetekedhetnek. Arra készülnek, hogy a diplomafilmeket közösségi 

finanszírozásból fogják megcsinálni, mivel „kizárt”, hogy az NFI-től erre támogatást kapnának. 

 

2021. 03. 17. ATV 

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy véli, az oltási sorrendben a „kritikus foglalkozások” 

sorában az egészségügyi és szociális szféra, az idősek és a fiatalabb krónikus betegek után a 

pedagógusok következhetnek. Azt is mondta: remélik, hogy mindenhol látják a problémákat. 

 

2021. 03. 16. Szabad Európa 

A szófiai Nyílt Társadalom Intézet European Policies Initiative nevű intézete összeállította a 

2021-es médiaműveltségi rangsort, amelyben Magyarország 35 ország közül a 25. Az élen 

Finnország, Dánia, Észtország és Svédország áll. A vizsgálat szerint a magyarok különösen ki 

vannak téve az álhíreknek, nehezen tudják értelmezni a sajtóban olvasottakat, aminek az oka a 

viszonylag gyenge oktatás és a gyenge sajtószabadság. 

 

2021. 03. 16. Telex 

995 milliárdos „villámtendert” írt ki a „felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti 

és oktatásfejlesztési reformja felhíváshoz kapcsolódó támogató szakmai vélemény kéréséhez” 

a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési, Innovációs Hivatal (NKFIH). Az EU-s helyreállítási 

pénzekből elnyerhető támogatásból min. 5, max. 180 milliárdra lehetett pályázni. Az 

előminősítés szerint az ELTE és a Corvinus pályázatát nem fogadták el, az új agráregyetem és 

a Soproni Egyetem viszont a maximális összeget is megkaphatja. A rapid, mindössze egy hetes 

határidejű pályáztatás „még azoknak is sokkoló meglepetés volt, akik később befutottak”. 

 

  

https://magyarnarancs.hu/belpol/bajkai-fazekas-sandor-es-gyorgy-laszlo-is-havi-15-milliot-keres-egyetemi-alapitvanyoknal-236783
https://magyarnarancs.hu/belpol/bajkai-fazekas-sandor-es-gyorgy-laszlo-is-havi-15-milliot-keres-egyetemi-alapitvanyoknal-236783
https://magyarnarancs.hu/belpol/bajkai-fazekas-sandor-es-gyorgy-laszlo-is-havi-15-milliot-keres-egyetemi-alapitvanyoknal-236783
https://magyarnarancs.hu/belpol/bajkai-fazekas-sandor-es-gyorgy-laszlo-is-havi-15-milliot-keres-egyetemi-alapitvanyoknal-236783
https://merce.hu/2021/03/17/freeszfe-egyesulet-nem-utkozik-hatalyos-jogszabalyba-az-hogy-formalisan-kulfoldi-egyetemek-veszik-at-a-tavozo-szfe-seket/
https://merce.hu/2021/03/17/freeszfe-egyesulet-nem-utkozik-hatalyos-jogszabalyba-az-hogy-formalisan-kulfoldi-egyetemek-veszik-at-a-tavozo-szfe-seket/
https://hvg.hu/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit?s=hk
http://www.atv.hu/belfold/20210317-nemzeti-pedagogus-kar-kulonleges-helyzet-van-nehez-tokeletes-megoldast-talalni/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210317-nemzeti-pedagogus-kar-kulonleges-helyzet-van-nehez-tokeletes-megoldast-talalni/hirkereso
https://www.szabadeuropa.hu/a/fake-news-alhir-media-tudatossag/31153712.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/fake-news-alhir-media-tudatossag/31153712.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/fake-news-alhir-media-tudatossag/31153712.html
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/16/az-elte-es-a-corvinus-egy-fillert-sem-kap-a-955-milliard-forintos-felsooktatasi-palyazatbol
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/16/az-elte-es-a-corvinus-egy-fillert-sem-kap-a-955-milliard-forintos-felsooktatasi-palyazatbol
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/16/az-elte-es-a-corvinus-egy-fillert-sem-kap-a-955-milliard-forintos-felsooktatasi-palyazatbol
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2021. 03. 16. Telex 

Ellenzéki képviselői kérdésre Kásler miniszter megerősítette, hogy a tanároknak ki kell várniuk 

a sorukat: „a tanárok megkapják az oltást, mint minden más magyar állampolgár, az életkoruk 

és egészségügyi állapotuknak megfelelően”. Azt is kijelentette, hogy az internet-

hozzáférhetőséggel a magyar pedagógusok több mint 60%-a elégedett, „a digitális tartalmakat 

pedig az ország kifejlesztette”. 

 

2021. 03. 16. G7 

A Néprajzi Múzeum kivitelezésére eddig majdnem 35 milliárd forintot költött el a Városliget 

Zrt., és a „kiegészítő munkálatokra” most megítélt további összegekkel már a 40 milliárdot 

közelíti az összköltség (az eredetileg tervezett 26 milliárd helyett). Ebbe azonban nincs 

beleszámolva a költöztetés (több mint 200 millió forint), a tervezés, a munkagödör és a 

közműkiváltás. A kivitelező cégpáros egyik tagja Mészáros Lőrinc érdekeltsége. A múzeum 

főigazgatója szerint idén június helyett várhatóan jövő márciusra készül el az épület. 

 

2021. 03. 16. Új Index 

Interjú Demeter Szilárddal, a magyar „anyanyelvi kultúra” mindenható urával. Ebben kijelenti 

többek között: „A magyar nyelvnek nincs élő rokon nyelve.” 

Érdeklődésre tarthatnak számot még a következő kijelentései: Az OSZK „szakmailag kezd 

talpra állni”. Megépül a „Magyar Nyelv Háza” nevű központ, ahol az Országos Széchényi 

Könyvtár, a Nemzeti Filmintézet, a Színház- és Filmművészeti Egyetem, az Országos 

Színháztörténeti Múzeum és Intézet, illetve ezek csatolt intézményei”, tehát többek közt az 

SZFE „egy erőtérben” kapnak helyet. 

 

2021. 03. 15. 444 

A Direkt 36 által készített, Kína magyarországi befolyásának erősödésével és egyre intenzívebb 

brüsszeli és budapesti kémtevékenységével foglalkozó riportból kiderül: a kínai titkosszolgálati 

offenzíva egyik eszköze a felsőoktatás, azon belül is egyrészt a kínai kultúrát népszerűsítő 

Konfuciusz Intézetek, másrészt a sanghaji Fudan Egyetem. Az előbbiek 2004 óta működnek, 

de nemzetbiztonsági okból már több ország kitiltotta őket, Magyarországon viszont egy volt 

pekingi nagykövet szerint „muszáj együttélnünk velük”. A Fudan, mely nemcsak elitegyetem, 

hanem a kínai állampárt utánpótlásképzője külön kémiskolával és a KKP iránti hűségi 

fogadalommal, első európai kampuszát épp Magyarországon nyitja meg 2024-ben. A kínai 

kulturális terjeszkedés elsőszámú célpontjai a nyugati egyetemi tanárok, diákok, szakértők, 

újságírók, és ebben segítségére vannak egyes „Kínáért rajongó” magyar politikusok és 

magasrangú hivatalnokok „a jobb- és baloldalon egyaránt”. 

A harmadik fontos eszköz Kína kezében az úgynevezett népi hírszerzés: „Minden kínai, aki 

külföldre megy és ott politikai, gazdasági, technológiai, katonai intézményekkel kerül 

kapcsolatba, akár egyetemista, akár barát, akár házastárs, az bizony leadja a jelentéseket” ‒ 

mondja egy szakértő. A kínai egyetemisták az Orbán-kormány alatt kezdtek beáramlani 

Magyarországra, de nemcsak a „keleti nyitásnak” köszönhetően, hanem a felsőoktatás 

alulfinanszírozása miatt, ugyanis a magyar egyetemek „vadászni kezdték” a fizetős kínai 

diákokat. 2013 és 2019 között több mint meghatszorozódott az itt tanuló kínaiak száma; 2019-

ben Németország után Kínából érkezett hozzánk a legtöbb külföldi egyetemista. 

 

2021. 03. 15. HVG, Mérce 

Az 1848-49-es szabadságharc emlékére és az egyetemi autonómia melletti kiállásul egy 

hallgatókból és oktatókból álló civil társulás nemzeti színű szalagokat és feliratokat helyezett 

el az ország több kiemelt közterén és szobrán, illetve több egyeteme elé. A fotók itt láthatók. 

 

https://telex.hu/belfold/2021/03/16/parlament-kasler-miklos-azonnali-kerdesek-oraja
https://telex.hu/belfold/2021/03/16/parlament-kasler-miklos-azonnali-kerdesek-oraja
https://g7.hu/vallalat/20210316/lassan-40-milliardnal-tart-meszarosek-varosligeti-oriasberuhazasa/
https://g7.hu/vallalat/20210316/lassan-40-milliardnal-tart-meszarosek-varosligeti-oriasberuhazasa/
https://g7.hu/vallalat/20210316/lassan-40-milliardnal-tart-meszarosek-varosligeti-oriasberuhazasa/
https://index.hu/kultur/2021/03/16/demeter-szilard-ot-peldanyom-van-a-haboru-muveszetebol-de-valojaban-nincs-haboru/
https://index.hu/kultur/2021/03/16/demeter-szilard-ot-peldanyom-van-a-haboru-muveszetebol-de-valojaban-nincs-haboru/
https://444.hu/2021/03/15/kinai-kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-keleti-nyitasa?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=kinai-kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-keleti-nyitasa
https://444.hu/2021/03/15/kinai-kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-keleti-nyitasa?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=kinai-kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-keleti-nyitasa
https://444.hu/2021/03/15/kinai-kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-keleti-nyitasa?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=kinai-kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-keleti-nyitasa
https://hvg.hu/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert
https://hvg.hu/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert
https://hvg.hu/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert
https://merce.hu/2021/03/15/orszagszerte-nemzeti-szinu-szalagok-jelzik-a-hallgatok-es-az-oktatok-nem-mondtak-le-az-egyetemeik-fuggetlensegerol/
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2021. 03. 15. HVG 

Március 15-e alkalmából az SZFE új tanárai és vezetői részesültek magas állami kitüntetésben. 

Sára Balázs annak ellenére kapott Balázs Béla-díjat, hogy a köztévé egyes, többnyire vallási 

témájú műsorainak fényképezésén vagy rendezésén túl számottevő munkásságáról nem tudni. 

További SZFE-díjazottak: Szarvas József színész (Kossuth-díj), Bodolay Géza új 

rektorhelyettes (Magyarország Kiváló Művésze-díj), Lajos Tamás kuratóriumi tag és Nemcsák 

Károly felügyelőbizottsági tag (Magyarország Érdemes Művésze-díj). 

Sára Sándor-díjat kapott Rév Marcell operatőr, aki azt a Freeszfe Egyesületnek ajánlotta fel, 

az „esetleges vele járó anyagi juttatással” együtt. Mint írta, nem mehet el szó nélkül amellett, 

hogy a díjat adományozó minisztérium az alma materét néhány hónappal korábban 

„megfosztotta az autonómiától, és az ott tanítók és tanulók egyértelmű és látványos tiltakozása 

ellenére az Egyetem irányításával saját politikai végrehajtóit bízta meg”. 

A lap további díjazottakról tudósító cikkei itt, itt, itt és itt olvashatók. 

 

2021. 03. 15. Magyar Narancs 

Március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatával tüntették ki 

Hoffmann Rózsa volt oktatási államtitkárt, „a pedagógusi életpályamodell kidolgozásában, 

illetve a magyar pedagógusképzés megújításában”, valamint „az oktatásirányítás területén” 

végzett munkájáért. 

 

2021. 03. 14. Népszava 

László Róbert közgazdász-politológus szerint a kormány „a pandémia farvizén” sok mindent 

meg tudott csinálni, ami máskülönben fel sem merült volna; ide sorolja pl. a (politikai alapon 

kompenzálatlanul maradó) forrásmegvonást az ellenzéki önkormányzatoktól, az egészségügyi 

rendszer átalakítását, valamint az egyetemek átszervezését is, ami úgy ment át, „mint kés a 

vajon”. Sok más mellett ebben szerepet játszhatott a hallgatóknak az intézményeiktől való 

fizikai távolléte is; „márpedig az online méltatlankodásnak önmagában sosincs akkora ereje.” 

 

2021. 03. 13. Népszava 

Marosán György egyetemeink „alapítványosítását” szembeállítja a CEU megalapításával, 

amihez Soros György saját vagyonát adta, és hagyta, hogy a kuratórium szabadon működjön. 

„Azt kérte csak számon, hogy az intézmény helyt álljon a nemzetközi versenyben, s ezt a célt a 

CEU el is érte.” Most azonban „közös nemzeti vagyonunk magánvagyonná konvertálása 

történik”, ráadásul az alapítványok tevékenységét eleve korlátozza, hogy „Patyomkin-

demokráciában működnek”, márpedig abban „elkerülhetetlen a normális működésmódtól való 

eltérés, ami a hatékonyság legnagyobb ellensége”. Summázat: Az „átalakítás tehát hosszú távon 

nem emeli a felsőoktatás minőségét, éppenséggel a működés kockázatát növeli.” A veszélyt 

még fokozza az autokrata rendszerekre jellemző szervilizmus. „Mindennek következménye: a 

nehezen összekapart nemzeti vagyon elvesztegetése.” 

 

2021. 03. 13. Portfolio 

Az ITM közölte: a Pécsi Tudományegyetem és a győri Széchenyi István Egyetem tudományos 

és innovációs parkok létesítésére több mint 30-30 milliárd forintot kap. A cél egy országos 

tudományos és innovációs parkhálózat létrehozása, azaz a Magyarország versenyképességének 

növeléséhez szükséges egyetemi, kutatás-fejlesztési és vállalati ökoszisztéma megteremtése. 

 

2021. 03. 13. Átlátszó 

Darvas Béla interjúja Pálinkás Józseffel, aki az első Orbán-kormány államtitkára, majd oktatási 

minisztere volt. A hazai egyetemek akkori színvonalát „összességében és átlagosan egy ötös 

skálán 3-3,5-re taksálná”; úgy véli, az egyetemi doktori iskolák ígéretes indulását visszavetette 

https://hvg.hu/kultura/20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat?s=hk
https://hvg.hu/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet
https://hvg.hu/kultura/20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar
https://hvg.hu/kultura/20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is
https://hvg.hu/kultura/20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas
https://magyarnarancs.hu/belpol/magyar-erdemrendet-kapott-hoffmann-rozsa-koves-slomo-es-huth-gergely-is-236763
https://magyarnarancs.hu/belpol/magyar-erdemrendet-kapott-hoffmann-rozsa-koves-slomo-es-huth-gergely-is-236763
https://nepszava.hu/3112901_virus-illiberalis-mellekhatasokkal--avagy-orban-a-jarvany-farvizen
https://nepszava.hu/3112901_virus-illiberalis-mellekhatasokkal--avagy-orban-a-jarvany-farvizen
https://nepszava.hu/3112901_virus-illiberalis-mellekhatasokkal--avagy-orban-a-jarvany-farvizen
https://nepszava.hu/3112901_virus-illiberalis-mellekhatasokkal--avagy-orban-a-jarvany-farvizen
https://nepszava.hu/3112873_alapitvanyok-egy-patyomkin-demokraciaban
https://nepszava.hu/3112873_alapitvanyok-egy-patyomkin-demokraciaban
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210313/30-30-milliard-forintbol-alakitanak-ki-egyetemi-innovacios-parkot-pecsen-es-gyorben-474068?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210313/30-30-milliard-forintbol-alakitanak-ki-egyetemi-innovacios-parkot-pecsen-es-gyorben-474068?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/13/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no1-szappan-operita-no7/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/13/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no1-szappan-operita-no7/
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az „uram-bátyámozás”, a színvonal ma sem vált jobbá, sőt gyengébb lett. A PhD-témavezetési 

lehetőséget az MTA szerette volna megszerezni, „de az egyetemek ellenérdekeltek voltak”. A 

MAB döntéseit „egyre gyakrabban bírálja felül részint a kinevezést indító egyetemek lobby-

ereje, részint politikai okokból a miniszter. Ettől napjainkban egyre komolytalanabbá válik az 

oktatási minőségbiztosítási rendszer, amelynek változatossága egyetemek szerint közismert.” 

Mocsai Lajosnak pl. sporttudományokból akartak tiszteletbeli doktori címet adni, de mivel arra 

az egyetem akkreditációja nem terjedt ki, a pedagógiai doktori iskola segítette ki, ami „így már 

valóságos bohózat”. 

 

2021. 03. 13. Magyar Narancs 

A lap publicistája szerint a kormányfő a pedagógusokat „jó esetben” gyermekfelügyelőnek 

nézi, akiknek az a dolga, hogy védjék a munkahelyeket. Oltásra hiába várnak, pedig azt az 

élsportolók, polgárőrök, ügyészek, bírák stb. is mint „külön kasztok” tagjai már megkaphatták. 

A kormányfő eddigi fenyegető megnyilvánulásai és az Emmi tegnapi „ritka cinikus” 

közleménye ‒ hogy ti. az öreg és beteg pedagógusok már be lettek oltva a többi öreg és beteg 

magyar között, értsd: a többiek várjanak sorukra ‒ arra utalnak: mindennek a kockás ing lehet 

az oka. 

 

2021. 03. 13. 24hu 

A Newlines Institute nevű think tank frissen publikált jelentése szerint népirtás folyik Kína 

ujgurok lakta területein, mióta az állam 2014-ben az ujgurok gyökereinek és identitásának 

eltüntetését tűzte ki célul. Ezt szolgálja többek között a több mint 380 újonnan épített vagy 

kibővített átnevelő tábor, a kényszersterilizálás, az agitátoroknak a családok magánéletébe való 

betolakodása, valamint az ujgur nyelv oktatásának beszüntetése, a gyerekek bentlakásos 

iskolákba való kényszerítése, az ujgur értelmiségiek és kulturális vezetők támadása, halálra 

ítélése, kivégzése vagy életfogytiglani bebörtönzése és az ujgur építészeti jellegzetességek, 

mecsetek, szent helyek betiltása, illetve lerombolása. 

 

 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/13/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no1-szappan-operita-no7/
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/orban-viktor-tavasszal-megfenyegette-azota-pedig-tuszul-ejtette-a-pedagogusokat-236713
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/orban-viktor-tavasszal-megfenyegette-azota-pedig-tuszul-ejtette-a-pedagogusokat-236713
https://24.hu/kulfold/2021/03/13/kina-ujgurok-nepirtas-tanulmany-newline-institute-tatar-gyorgy/
https://24.hu/kulfold/2021/03/13/kina-ujgurok-nepirtas-tanulmany-newline-institute-tatar-gyorgy/
https://24.hu/kulfold/2021/03/13/kina-ujgurok-nepirtas-tanulmany-newline-institute-tatar-gyorgy/

