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2021. 03. 26. Népszava, HVG, Telex 

Beszámolók a Stádium 28 Kör online vitafórumáról, melynek témája az egyetemek 

tulajdonosváltása volt. 

Fábián István debreceni professzor szerint az egyetemek „politikai megszállása zajlik”, és 

a következő években ad hoc jellegű, improvizatív változások várhatók, azok minden 

hátrányával együtt. 

Stumpf István kormánybiztos ezzel nem ért egyet, szerinte a kuratóriumoknál figyelnek a 

sokszínűségre, és a fenntartóváltással az egyetemek megszabadulhatnak eddigi „béklyóiktól”. 

Semjén András ELKH-munkatárs szerint a magyar alapítványosítási folyamat nem 

illeszkedik teljesen a nemzetközi trendekbe.  

Szajbély Mihály szegedi professzor szerint egyeteme a történetének legsúlyosabb bizalmi 

válságát éli meg; és most azért kell küzdeni, hogy az alapítványok önkényuralma ne 

valósulhasson meg. 

A HVG a Stumpf által „csepegtetett” információkat ismerteti: a modellváltók 

költségvetésének több mint 50 százalékát biztosítja az állam, a többit a fenntartóiknak kell 

előteremteniük; sokcsatornás állami finanszírozásról gondolkodnak, pl. már dolgoznak az 

egyetemi kötvényeken és az egyetemi taón, és egyeztetnek arról, hogy milyen további állami 

vagyon legyen átadva és hova. Szerinte nem volt semmiféle nyomás az alapítványosításra. A 

kuratóriumok tagjai a felügyelőbizottságnak, az Állami Számvevőszéknek és a nyilvános-

ságnak felelnek. 

Szajbély szerint az autonómia már azzal sérül, hogy az egyetemek gazdasági tevékenységre 

vannak kényszerítve; félő, hogy le kell majd építeniük a nem rentábilis szakokat. A cikkből link 

vezet a teljes fórumhoz. 

A Telex Szajbélytől azt idézi, hogy „történelmi felelőtlenség” és „hazárdjáték” volt az 

egyetemeknek belemenniük a modellváltásba, Fábiántól pedig azt, hogy „még mindig várjuk a 

választ” arra, hogy valójában miért van szükség alapítványosításra a felsőoktatás megújí-

tásához. 

Stumpf szerint a politika, ha akarná, sem tudná elfoglalni az egyetemeket, hiszen azok 

sajátos szellemi világok. Szajbély szerint viszont a helyzet ma olyan, mint a Kádár-korszakban, 

„[e]bben az alapítványosítási történetben semmire sincsen intézményi és törvényi garancia, 

legfeljebb abban lehet reménykedni, hogy nem keményvonalas lesz a párttitkár”. 

 

2021. 03. 26. HVG 

Az SZFE új vezetése azzal vádolja az előző vezetést, hogy nem készítette el az 

Intézményfejlesztési Tervet és a szükséges dokumentumokat, így veszélybe került az egyetem 

akkreditációja, Upor László volt megbízott rektor szerint viszont mindez kizárólag az új vezetés 

felelőssége. Upor elmondásából egyrészt az derül ki, hogy a folyamatban levő akkreditációs 

eljárásról az átadás-átvételkor ők is időben felhívták az utódaik figyelmét, és később a MAB is 

megküldte nekik a teendőkre és határidőkre vonatkozó tájékoztatást, másrészt pedig az, hogy 

az Intézményfejlesztési Tervet már nem is nekik kellett összeállítaniuk, hiszen a keretrendszert, 

amelyen alapulnia kell, az államtitkárság csak jóval az ő lemondásuk után adta ki. 

 

2021. 03. 26. Telex 

Az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma kéri, hogy csak akkor nyissák meg az 

iskolákat, illetve rendezzék meg az érettségi vizsgát, ha minden dolgozójuk, aki igényelte, 

megkapta a védőoltást. Kérik továbbá, fontolja meg a kormány, hogyan lehetne kompenzálni a 

https://nepszava.hu/3114491_az-egyetemek-politikai-megszallasa-zajlik
https://nepszava.hu/3114491_az-egyetemek-politikai-megszallasa-zajlik
https://hvg.hu/gazdasag/20210326_Johet_az_egyetemi_kotveny_es_az_egyetemi_tao?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210326_Johet_az_egyetemi_kotveny_es_az_egyetemi_tao?s=hk
https://telex.hu/belfold/2021/03/26/stumpf-szerint-a-kormany-ha-akarna-se-tudna-elfoglalni-az-egyetemeket-majd-bemutatta-az-uj-veszpremi-elnokot-navracsics-tibort
https://telex.hu/belfold/2021/03/26/stumpf-szerint-a-kormany-ha-akarna-se-tudna-elfoglalni-az-egyetemeket-majd-bemutatta-az-uj-veszpremi-elnokot-navracsics-tibort
https://telex.hu/belfold/2021/03/26/stumpf-szerint-a-kormany-ha-akarna-se-tudna-elfoglalni-az-egyetemeket-majd-bemutatta-az-uj-veszpremi-elnokot-navracsics-tibort
https://hvg.hu/elet/20210326_SZFE_egyetem_vezetes_akkreditacio
https://hvg.hu/elet/20210326_SZFE_egyetem_vezetes_akkreditacio
https://hvg.hu/elet/20210326_SZFE_egyetem_vezetes_akkreditacio
https://hvg.hu/elet/20210326_SZFE_egyetem_vezetes_akkreditacio
https://telex.hu/belfold/2021/03/26/neves-gimnaziumok-igazgatoi-kerik-hogy-minden-dolgozo-beoltasa-utan-legyen-csak-nyitas-es-vegyek-figyelembe-az-erettseginel-az-elmult-ev-nehezsegeit
https://telex.hu/belfold/2021/03/26/neves-gimnaziumok-igazgatoi-kerik-hogy-minden-dolgozo-beoltasa-utan-legyen-csak-nyitas-es-vegyek-figyelembe-az-erettseginel-az-elmult-ev-nehezsegeit
https://telex.hu/belfold/2021/03/26/neves-gimnaziumok-igazgatoi-kerik-hogy-minden-dolgozo-beoltasa-utan-legyen-csak-nyitas-es-vegyek-figyelembe-az-erettseginel-az-elmult-ev-nehezsegeit


2 

 

hátrányt, amelyet a most érettségiző évfolyam a rendkívüli év során elszenvedett. A részletes 

terv kidolgozásában szívesen részt vesznek. 

 

2021. 03. 26. 444 

Ma bejelentették a Pannon Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának megalakulását. A 

tagok közt van az egyetem nagykanizsai kampuszához kötődő NKFIH-elnök, az egyik korábbi 

rektor, egy cég ügyvezető igazgatója, valamint a kormányfő barátjának, Garancsi Istvánnak a 

nővére, akit Navracsics kuratóriumi elnök „a veszprémi gazdasági élet meghatározó 

szereplőjének” nevezett. Garancsi Mária egyik cége 10 év alatt 44 veszprémi közbeszerzést 

nyert el. A kuratóriumi tagok díjazása havi 1 millió forint, amit Navracsics nem vesz fel. 

A sajtótájékoztatón Stumpf István elmondta: a most lezajlott egyetemi reformot 

„Klebelsberg 2.0-nak is lehet nevezni”, most már csak 5 egyetem marad állami fenntartásban. 

A finanszírozásról majd szeptemberben kötnek hosszú távú megállapodást a modellváltókkal, 

de olyan nagy vagyont, mint a Corvinus esetében, nem tudnak mindenkinek adni. Ehelyett 

olyan javaslatokon dolgoznak, mint az egyetemi kötvények kibocsátása vagy az egyetemi tao 

bevezetése. 

 

2021. 03. 26. 24hu 

A kormányfő ma bejelentette, hogy a pedagógusok április 10-ig megkapják az első oltást, az 

iskolákat pedig április 19-én nyitják újra. Szóvá tette: „sok vitát vált ki” a tanárok oltása, és a 

dolognak megvan a „színe és fonákja”, és „nem mindenki pedagóguspárti ebben az országban”. 

A PDSZ nyílt levélben kérte: „ne keltsen ellentétet a társadalom különböző csoportjai között”, 

és „legyen korrekt”, ne kényszerítse védelem nélkül vissza a pedagógusokat az iskolákba. 

Felhívták a figyelmét, hogy saját minisztere, illetve kormánya korábbi tájékoztatása szerint 

lehetetlen ez az időpont, mivel 8-9 nap alatt nem alakul ki a védettség a vírus ellen. Szél 

Bernadett független parlamenti képviselő szerint Orbán ezzel elárulta, hogy azért hagyta ki 

eddig a pedagógusokat az oltási tervből, mert azt az emberek nem fogadnák el. Szél 

„rémisztőnek” tartja ezt a megfontolást. 

 

2021. 03. 26. HVG 

Személyiségi jogi vita miatt elmarad az SZFE-sek autonómiaharcáról készült dokumentumfilm 

bemutatása a Partizán online tévécsatornán. A Partizán betiltást emleget, a Freeszfe Egyesület 

a joglemondó nyilatkozatok szükségességére hívja fel az alkotók figyelmét. 

 

2021. 03. 25. Jelen (hetilap, 36‒38. oldal) 

Interjú Upor Lászlóval, az SZFE volt megbízott rektorával a Freeszfe Egyesület diplomamentő 

akciójáról. Elmondta: a hallgatók szorult helyzetéből egyedülálló összefogással és önzetlen 

módon öt európai egyetem kínál kiutat azáltal, hogy „szabályosan örökbe fogad bizonyos 

képzéseket”. Senkit nem beszélnek rá a csatlakozásra, de minden jelentkezőnek igyekeznek 

biztosítani a lehetőséget. Sok hallgatónak létszükséglet a diákhitel; ezt nem lesz könnyű pótolni. 

Kis túlzással „a szakma krémje” vállalta az együttműködést velük, pedig egyelőre nem tudnak 

honoráriumot fizetni. Amint lehetséges, együtt fognak dolgozni néhány hazai partner-

egyetemmel is. 

 

2021. 03. 25. Válasz online 

Bartók születésének 140. évfordulója alkalmából a Heti Válasz mai podcastjában Bolya 

Mátyást, a Zenetudományi Intézet kutatóját és a Zeneakadémia docensét kérdezik a magyar 

pentatónia török, afrikai párhuzamairól, az „ethnofitneszről” és egyebekről. Egy idézet az 

akadémiai kutatóintézetek leválasztásáról: „Az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Sírt az 

eljárás miatt, a sírt a hagyományok elvesztése miatt, egy jól felépített brand elvesztése miatt. A 

https://444.hu/2021/03/26/navracsics-tibor-vezetesevel-megalakult-a-modellvalto-pannon-egyetem-kuratoriuma
https://444.hu/2021/03/26/navracsics-tibor-vezetesevel-megalakult-a-modellvalto-pannon-egyetem-kuratoriuma
https://444.hu/2021/03/26/navracsics-tibor-vezetesevel-megalakult-a-modellvalto-pannon-egyetem-kuratoriuma
https://24.hu/belfold/2021/03/26/koronavirus-orban-viktor-harmadik-hullam/
https://24.hu/belfold/2021/03/26/iskolai-ujranyitas-orban-viktor-elszamolta-magat/
https://24.hu/belfold/2021/03/26/iskolai-ujranyitas-orban-viktor-elszamolta-magat/
https://hvg.hu/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm?s=hk
https://jelen.media/interju/szfe-friss-levegot-fuj-az-europai-osszefogas-1541
https://jelen.media/interju/szfe-friss-levegot-fuj-az-europai-osszefogas-1541
https://jelen.media/interju/szfe-friss-levegot-fuj-az-europai-osszefogas-1541
https://jelen.media/interju/szfe-friss-levegot-fuj-az-europai-osszefogas-1541
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másik oldalon viszont meg kell jegyezni, hogy az MTA kutatóhálózata az 50-es években jött 

létre, szovjet mintára. Ez volt itt az adottság. [...] Összességében azt kell látni, hogy ezek a 

mostani reformtörekvések egy szovjet típusú kutatóhálózat betegségeire is választ adnak. Hogy 

ezt így kell-e csinálni, az más kérdés.” És egy a felsőoktatásról: „Az elmúlt időben több terület 

bérrendezésében történetek lépések: közoktatás, egészségügy. A felsőoktatásban semmiféle 

ilyen hír nincs. A feleségem gimnáziumi franciatanár, és jelenleg jobban keres, mint én 

egyetemi docensként. Most belengettek hihetetlen nagy fejlesztéseket a felsőoktatásban, de már 

öt évvel ezelőtt is elkéstek vele.” 

 

2021. 03. 25. Mérce 

Tegnapi kormánydöntés értelmében valószínűleg későbbre tolódik az iskolanyitás, és addig 

beoltják a pedagógusokat, ideértve az óvodai, bölcsődei és szakképzésben dolgozókat is. Az 

oltás továbbra is önkéntes, a pedagógusoknak regisztrálniuk kell. Az Operatív Törzs kevéssel 

korábban még nem említette a pedagógusokat az oltásjogosultság kiterjesztésnek bejelen-

tésekor. 

 

2021. 03. 25. Magyar Hang 

„Az ethnofitneszt már rég feltalálták – úgy hívják: néptánc. Köszönöm, hogy segíthettem. 

Ingyen volt” ‒ írja a „Kásler-verbunk” című kroki szerzője az Emmi által 12 millióval megtá-

mogatott projektre utalva, amelyet Kása Csaba, a Magyarságkutató Intézet szakértője vezet, és 

Törőcsik Pál, Nagykanizsa volt fideszes alpolgármestere szervez, mindketten 2-2 millióért. A 

pénzre pályázó egyesület elnöke az utóbbi neje, aki nem tudta megmondani, hogy mit jelent a 

pályázat tárgyát képező „ethnofitnesz” (lásd 2021. 01. 10. Magyar Narancs, 2021. 03. 23. 

Népszava). 

 

2021. 03. 25. Portfolio 

Megduplázódik az Erasmus+ program keretösszege a most induló 7 éves ciklusban. Eddig 14,7 

milliárd euró volt, most 28,4 milliárd lesz. 

 

2021. 03. 25. ATV 

A PDSZ 5000 főn végzett felmérése szerint a pedagógusok 30%-a lenne hajlandó sztrájkolni, 

ha áprilisban újranyitnak az iskolák, mert addig még akkor sem alakulna ki a védettség, ha 

azonnal beoltanák őket. 

 

2021. 03. 25. HVG 

A kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazással élve tegnap este úgy döntött, hogy a Nemzeti 

Kulturális Alap teljes költségvetési maradványát a következő több mint 2 hónapban a törvényi 

előírásoktól eltérően lehet felhasználni. 

 

2021. 03. 24. Mérce 

A PDSZ birtokába jutott egy tervezet, miszerint a munkáltató (azaz a tankerület) betekinthet a 

pedagógusoknak használatba adott számítógépekbe, sőt a saját, magántulajdonú eszközeiket is 

ellenőrizhetik. A PDSZ felhívta a munkavállalók figyelmét arra, hogy ezt a megállapodást nem 

kötelező aláírniuk; a már használatba kapott gépeket nem vehetik tőlük vissza. 

 

2021. 03. 24. Népszava 

A tavalyi mélyponthoz képest 11%-kal nőtt a felsőoktatásba jelentkezők aránya, de még így is 

ez a harmadik legrosszabb eredmény az elmúlt évtizedben. Mindegyik nagyobb egyetemre 

többen jelentkeztek a tavalyinál, egyedül az SZFE-n csökkent a jelentkezők száma (kb. 10%-

kal). Tanárképzésre kb. 15%-kal jelentkeztek többen az idén, de ez nem segít a tanárhiányon. 

https://www.valaszonline.hu/2021/03/25/bolya-matyas-koboz-nepzene-bartok-bela-podcast/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/25/bolya-matyas-koboz-nepzene-bartok-bela-podcast/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/25/bolya-matyas-koboz-nepzene-bartok-bela-podcast/
https://merce.hu/2021/03/25/jonnek-a-specialis-husveti-szabalyok-kormanyinfo-a-mercen/
https://merce.hu/2021/03/25/jonnek-a-specialis-husveti-szabalyok-kormanyinfo-a-mercen/
https://merce.hu/2021/03/25/megkezdtek-a-nelkulozhetetlen-dolgozok-oltasat-ugy-nez-ki-a-tanarok-meg-mindig-nem-azok-a-kormanynak/
https://merce.hu/2021/03/25/megkezdtek-a-nelkulozhetetlen-dolgozok-oltasat-ugy-nez-ki-a-tanarok-meg-mindig-nem-azok-a-kormanynak/
https://hang.hu/publicisztika/koffein/2021/03/25/kasler-verbunk/
https://hang.hu/publicisztika/koffein/2021/03/25/kasler-verbunk/
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210325/duplajara-ugrik-az-erasmus-program-unios-keretosszege-a-kovetkezo-7-evben-475798?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
http://www.atv.hu/belfold/20210325-pdsz-felmeres-a-pedagogusok-akar-sztrajkolnanak-is/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210325-pdsz-felmeres-a-pedagogusok-akar-sztrajkolnanak-is/hirkereso
https://hvg.hu/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter?s=hk
https://merce.hu/2021/03/24/egy-tervezet-szerint-akar-a-pedagogusok-szemelyes-fajljait-is-megtekintheti-a-munkaltato/
https://merce.hu/2021/03/24/egy-tervezet-szerint-akar-a-pedagogusok-szemelyes-fajljait-is-megtekintheti-a-munkaltato/
https://merce.hu/2021/03/24/egy-tervezet-szerint-akar-a-pedagogusok-szemelyes-fajljait-is-megtekintheti-a-munkaltato/
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A jelentkezőknek általában valamivel több mint a fele nyer felvételt, a felvettek kb. negyede 

lemorzsolódik, a fennmaradó háromnegyed egy része (pl. a 2018/2019-es tanévben 

végzetteknek a negyede) pedig a diplomaszerzés után más munkakörben helyezkedik el. 

Mindehhez jön még a pályaelhagyás: Totyik Tamás PSZ-alelnök szerint sokan még az első 

minősítő vizsga előtt visszalépnek, így az utóbbi időben évente csak kb. 3000-en tettek sikeres 

minősítő vizsgát. A PSZ szerint a betöltetlen álláshelyek száma ‒ a jogszabályban előírt 

kötelező óraszámok alapján, a szakképzést is beszámítva ‒ már most meghaladja a tízezret is, 

miközben a következő öt évben kb. 15 ezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt. „Nagyon 

komoly problémák elé néz a magyar közoktatás, ha nem változik a helyzet” ‒ mondta Totyik. 

A legsürgősebb a béremelés volna, mert egy kezdő diplomás pedagógus ma nettó 140 ezer 

forintot keres. 

 

2021. 03. 24. HVG 

Három kórházi szolgálatra bevetett orvostanhallgató számol be a Covid-osztályon szerzett 

tapasztalataikról. 

Kronológia: 2020. március 17-én Kásler miniszter levélben mozgósította az összes 

hatodéves orvostanhallgatót. 2020. június 18-ától már az összes egészségügyi és szociális alap- 

és/vagy szakképzésben résztvevő diák kirendelhetővé vált, beleértve a középfokú 

intézményekben tanulókat is. 2020. október végén az operatív törzs jogosítvánnyal és legalább 

2 éves autóvezetői gyakorlattal rendelkező negyed- és ötödéves orvostanhallgatók segítségét 

kérte a mentőszolgálatban és a vírustesztek elvégzésében. 2021. március 8-án megkezdődött az 

orvostanhallgatók tömeges kormányhivatali kirendelése a kórházakba, a mentőszolgálathoz, 

egészségügyi intézményekbe. Ezért az egyik orvostanhallgató hétköznapra 10 ezer, hétvégére 

15 ezer forintot, valamint reggelit és ebédet kap. 

 

2021. 03. 23. Magyar Nemzet 

Interjú Kazahsztán magyarországi nagykövetével, Zsanibek Abdrasovval. 

A Magyarország és Kazahsztán közti, Stipendium Hungaricum-keretben működő oktatási 

partnerségről: „Nagyon hálásak vagyunk érte a magyar kormánynak, mert ez egy nagyon jó 

lehetőség a hallgatóinknak. Kétszázötven ösztöndíjas helyet kaptunk, ami a lehető legtöbb a 

programban. Nagy az érdeklődés a diákjaink részéről, és minden évben erre a kétszázötven 

helyre több mint ezren jelentkeznek, kiélezett a verseny. Összesen több mint ezer hallgatónk 

tanul éppen Magyarországon, bár a járvány most alaposan beleszólt ebbe.” Elmondta még, hogy 

jó az együttműködésük a Corvinusszal is, „amely alapján magyar oktatók, professzorok 

tartanak vendégelőadásokat Kazahsztánban”, valamint hogy Orbán március 31-én a 

kazahsztáni Turkesztánba, a Türk Tanács következő, informális csúcstalálkozójára utazik. 

 

2021. 03. 23. HVG 

Hiába állította obskurus adatra hivatkozva Vidnyánszky az ellenkezőjét, és hiába toborozták a 

hallgatókat fizetett hirdetésekben, történelmi volt idén a visszaesés az SZFE-re jelentkezők 

számában. Idén a tavalyinál több mint másfélszer annyi helyre lehetett jelentkezni (16 szak, 

max. 135 fő vs. 7 szak, 82 fő), és a túljelentkezés 9,3-szoros volt, míg tavaly 17-szeres, 

tavalyelőtt 15-szörös, 2018-ban 19-szeres stb. (l. a cikkbeli grafikont). Szakonként bontásban 

az derül ki, hogy a legnépszerűbb szakokra 25--55%-kal jelentkeztek kevesebben, mint tavaly. 

„Talán most új alapokra épül az egész színházi és filmes világ. Lehetséges, hogy most érvényét 

veszti az a diploma, amiért eddig annyira rajongtak”, és teljesen másféle képzésekről kerülnek 

ki a jövő rendezői és a színészei ‒ mondta egy végzős gimnazista, aki korábbi terveit feladva 

mégsem jelentkezett az SZFE-re. 

 

  

https://nepszava.hu/3114085_tobb-pedagogushallgatora-lenne-szukseg
https://nepszava.hu/3114085_tobb-pedagogushallgatora-lenne-szukseg
https://nepszava.hu/3114085_tobb-pedagogushallgatora-lenne-szukseg
https://nepszava.hu/3114085_tobb-pedagogushallgatora-lenne-szukseg
https://hvg.hu/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok?s=hk
https://magyarnemzet.hu/kulfold/az-egyesito-szerepunk-is-osszekot-9549938/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/az-egyesito-szerepunk-is-osszekot-9549938/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/az-egyesito-szerepunk-is-osszekot-9549938/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/az-egyesito-szerepunk-is-osszekot-9549938/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/az-egyesito-szerepunk-is-osszekot-9549938/
https://hvg.hu/elet/20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila
https://hvg.hu/elet/20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila
https://hvg.hu/elet/20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila
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2021. 03. 23. HVG 

Március 30-án benyújtják az újabb modellváltó egyetemekre (Debrecen, Szeged, Pécs, 

Semmelweis, BGE, Óbuda, Nyíregyháza, Testnevelési stb.) vonatkozó törvénytervezetet, 

mondta Stumpf István kormánybiztos az ELTE PPK FTI Társadalmi Kommunikációs 

Kutatócsoportja által szervezett Egyetemi modellváltás és rankingek című webináriumon. 

Eszerint a kuratóriumok megüresedő felügyelő bizottsági helyeire a szenátusok delegálhatnak 

majd új tagot, és a kuratóriumi tagok a vagyonukkal felelnek azért, hogy ne menjenek csődbe 

az egyetemek. Szerinte a szakkollégiumok fogják biztosítani, hogy az „arisztokratikusabbnak 

tűnő” Matthias Corvinus Collegium mellett legyen egy „plebejusabb” kiválasztási rendszer. 

Kérdésre válaszolva megerősítette: a modellváltást az is motiválta, hogy Magyarország 

gyengén szerepel a nemzetközi egyetemi rangsorokban, mert ezt „mind a kormányzat, mind az 

emberek nehezen dolgozzák fel”. 

 

2021. 03. 23. Telex 

Csomay Zsófia építész, a MOME címzetes egyetemi tanára, a Széchenyi Művészeti Akadémia 

tagja fejti ki véleményét a műemlékvédelem helyzetéről. Szerinte az, hogy a budai Várból ismét 

kormányzati negyed lesz, visszaépítendő vagy már visszaépített, illetve lebontásnak áldozatul 

esett épületekkel és szerkezetekkel, nem más, mint történelmi hazugság, és a jól működő, 

hagyományos struktúrának, a Vár megszokott aurájának a megerőszakolása. A lakás-kultúra-

turizmus hármast kiszorítja a hatalmi funkció a maga naponta feljáró többezer dolgozójával. A 

hatalmas és végső soron szükségtelen funkciócserék és átalakítások (l. pl. a levéltári víztározó- 

és díszkéménytorony esetét) óriási anyagi áldozattal járnak, széles körű szakmai és lakossági 

tájékoztatás nélkül zajlanak, és azzal, hogy kitörlik az emberek tudatából az elmúlt 70 vagy 100 

évet, meghamisítják a történelmet. Az írást a lap vitaindítónak szánja. 

 

2021. 03. 23. 444 

Mészáros Lőrinc és gyermekei építik meg az OSZK „archivális és szolgáltató” raktárát 

Piliscsabán. A kivitelezés a közbeszerzési értesítő szerint „a piliscsabai Iosephinum a 

«Makovecz Imre Bástyája» nagyprojekten belül (sic!)” zajlik [sajnos ebből az Orbán-kormány 

hivatali nyelvére jellemző agrammatikus megfogalmazásból nem derül ki, hogy mi a 

Iosephinum és a nagyprojekt viszonya]. A beruházásra 23,3 milliárdot irányoztak elő. 

 

2021. 03. 23. Népszava 

Nem egészen két oldalas pályázattal nyert a nagykanizsai Élet Szolgálat [sic!] Egyesület az 

Emmitől Kásler miniszter egyéni döntése alapján 12 millió forintot „ethnofitnesz 

kifejlesztésére”, hogy „a földművelő magyar nép zenéjét és táncát” megkedveltessék a 

fiatalokkal. Az egyesület a pályázatban megadott címen nem található meg, elnöke nem tudta, 

mi fán terem az ethnofitnesz, amely szót a pályázatban hol ilyen, hol olyan alakban írnak le. A 

projektet férje, Nagykanizsa volt fideszes alpolgármestere szervezi. Szerinte az ethnofitnesz 

nem más, mint „a mi találmányunk, fitnesz mozgáskultúra magyar népzenére.” A projektvezető 

Kása Csaba történész, aki a Magyarságkutató Intézet alkalmazottjaként „a magyar nemzet 

érdekében dolgozó – eddig nem, vagy részben kutatott, továbbá nem a kellő objektivitással 

feltárt – politikusok, közéleti személyek életének, munkásságának feldolgozásával” foglal-

kozik, és nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mi köze mindennek az ethnofitneszhez. 

Munkájukért mindketten 2-2 milliót kapnak. További 1 milliót kap egy erdélyi koreográfus 

online segítségért, 500 ezret egy néptáncos, és nem egész 1 millió van előirányozva egy 40 

perces oktatóvideó elkészítésére és további költségekre. A fennmaradó több mint 5,5 millió 

felhasználásáról nem szól a fáma. A pályázóktól „részletes háttéranyagot" megkövetelő Emmi 

szerint e zavaros pályázat körül minden rendben van. 

 

https://hvg.hu/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas?s=hk
https://telex.hu/velemeny/2021/03/23/muemlekvedelem-budapest-budai-var
https://telex.hu/velemeny/2021/03/23/muemlekvedelem-budapest-budai-var
https://telex.hu/velemeny/2021/03/23/muemlekvedelem-budapest-budai-var
https://telex.hu/velemeny/2021/03/23/muemlekvedelem-budapest-budai-var
https://telex.hu/velemeny/2021/03/23/muemlekvedelem-budapest-budai-var
https://444.hu/2021/03/23/meszaros-lorinc-csaladi-cege-epitheti-meg-az-orszagos-szecehnyi-konyvtar-archivumat
https://444.hu/2021/03/23/meszaros-lorinc-csaladi-cege-epitheti-meg-az-orszagos-szecehnyi-konyvtar-archivumat
https://nepszava.hu/3113923_meghokkento-osszegekbol-alakul-a-nepi-edzesforma
https://nepszava.hu/3113923_meghokkento-osszegekbol-alakul-a-nepi-edzesforma
https://nepszava.hu/3113923_meghokkento-osszegekbol-alakul-a-nepi-edzesforma
https://nepszava.hu/3113923_meghokkento-osszegekbol-alakul-a-nepi-edzesforma
https://nepszava.hu/3113923_meghokkento-osszegekbol-alakul-a-nepi-edzesforma
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2021. 03. 22. Magyar Hang plusz 

Hoványi Márton, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának egyetemi adjunktusa szerint az 

oktatási rendszer a jelenlegi formájában fenntarthatatlan, „előbb-utóbb széthullik”, és mivel 

„aki ma pedagógusnak megy, azt baleknak nézik”, nemsokára már csak azok maradnak, akik 

nem elhivatottságból lettek pedagógusok, hanem „mert máshová nem vették fel őket”. Ebben 

azonban az egész társadalom hibás: „nem vonulunk utcára a színvonalas oktatásért”. 

 

2021. 03. 22. Portfolio 

Idén 25%-kal nő a kutatásfejlesztésre, innovációra fordítható költségvetési források összege, 

közölte Palkovics miniszter. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 

által kezelt alap idei programjának három fő részterülete lesz: „nemzeti” kutatás, egészségügyi 

kutatások, védelmi kutatások. Az elmúlt időben nagy súlyt fektettek az alapkutatás 

hasznosulására; ezt szolgálja a „rendkívül sikeres” ún. kooperatív doktori program. Elmondta 

továbbá: 2021‒2027 között „soha nem látott összeg”, az EU majdnem 100 milliárd eurós 

Horizont Europe kutatási programjának a 2 százaléka jutna lakosságarányosan a magyar 

vállalatoknak, kutatóhelyeknek, egyetemeknek. A programot a hazai online nyitóeseményen, 

március 29-én mutatják be. A felsőoktatásra különböző uniós és belső forrásokból rekordösszeg 

fog jutni. Az NKFIH elnöke közölte: „a magyar állam 39 milliárd forintot szán arra, hogy 

Magyarországon sok kutató legyen, és akarjanak a fiatalok ilyen életpályát is választani”. 

 

2021. 03. 22. HVG 

A Testnevelési Egyetem is kéri a fenntartóváltást; ezt a szenátus 20:18 arányban (két 

tartózkodással) szavazta meg. 

 

2021. 03. 22. HVG 

Kriza János megüresedett helyére Veres Pált, Miskolc jelenlegi, független polgármesterét kérte 

fel Varga Judit az egyetemet fenntartó kuratóriumba tagnak. Veres elfogadta a felkérést. A lap 

felidézi, hogy a Miskolci Egyetem tavalyi „modellváltásáról” az OHA készített kritikus 

összefoglalót. 

 

2021. 03. 22. Átlátszó 

Darvas Béla Pálinkás Józseffel készített interjújának 2. része. Az NKFIH-nál kilincselő 

lobbisták leszereléséről: „Rám az vetett volna súlyos árnyékot, ha valakihez, például hozzád 

azzal megyek oda, hogy arra kérlek, hogy a most küldött pályázatra adj magasabb pontszámot. 

Ilyen sohasem fordult elő, hiszen a bírálót veszítettem volna el, most a becsületemről szót sem 

ejtve.” 

A modellváltás-szériáról: „A Fidesz-KDNP gazdasági és politikai holdudvarának képezte 

ez az érdekét. Komoly presztízsű, magas jövedelemmel járó munkahelyek jönnek létre, ahol a 

párttal szolidáris felső vezetői réteg kerülhet elhelyezésre.” „Az alapítványi (kvázi magán-) 

kuratóriumok megrendelései és dokumentációja sem annyira nyilvános (számonkérhető), mint 

egy állami intézeté, vagyis egy zártabb, szolidárisabb és a vezetés céljaira könnyebben 

használható struktúra jött létre.” A vagyonkimentést „sem jogilag sem erkölcsileg” nem tartja 

elfogadhatónak. „Számomra érthetetlen ekkora köztulajdon csoporttulajdonba adása. Volt-e 

megelőző vagyonfelmérés és hatástanulmány? Miért nem tudunk ezekről? Azon gondolkodom, 

hogy a debreceni egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem főépületének vajon mennyi lehet 

az értéke? Szerintem a köztulajdonból kivett vagyont kellően fel sem értékelték, de szerintem 

ezermilliárdos nagyságrendről van szó.” 

 

  

https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/03/22/hovanyi-marton-nem-vonulunk-utcara-a-szinvonalas-oktatasert/
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/03/22/hovanyi-marton-nem-vonulunk-utcara-a-szinvonalas-oktatasert/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210322/palkovics-laszlo-negyedevel-ugrik-iden-a-kutatas-fejlesztesi-es-innovacios-palyazatok-keretosszege-475278?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210322/palkovics-laszlo-negyedevel-ugrik-iden-a-kutatas-fejlesztesi-es-innovacios-palyazatok-keretosszege-475278?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210322/palkovics-laszlo-negyedevel-ugrik-iden-a-kutatas-fejlesztesi-es-innovacios-palyazatok-keretosszege-475278?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210322/palkovics-laszlo-negyedevel-ugrik-iden-a-kutatas-fejlesztesi-es-innovacios-palyazatok-keretosszege-475278?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://hvg.hu/itthon/20210322_testnevelesi_egyetem_modellvaltas_mocsai_lajos_itm
https://hvg.hu/gazdasag/20210322_Varga_Judit_fuggetlen_polgarmestert_enged_be_egy_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210322_Varga_Judit_fuggetlen_polgarmestert_enged_be_egy_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba?s=hk
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/21/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no2-szappan-operita-no8/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/21/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no2-szappan-operita-no8/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/21/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no2-szappan-operita-no8/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/21/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no2-szappan-operita-no8/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/21/palinkas-jozseffel-a-politikai-valosagrol-no2-szappan-operita-no8/
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2021. 03. 22. 24hu 

A „félrenéző intézményi reflexet”, a bagatellizálást, negligálást, sőt: cinkosságot és az 

áldozathibáztatást tartják a legsúlyosabb problémának azok a lapnak önként nyilatkozó oktatók 

és volt diákok, akiket Bálint Péter, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 

Kara korábbi dékánja inzultált, vagy akik a több évtizedes „ámokfutásának”, intézményi 

„ivászatokon” tanúsított „lealjasodásának” elszenvedői vagy szemtanúi voltak. Egy forrás 

szerint „súlyos politikai nyomás volt mindenkin”, hiszen Bálint komoly pénzt hozott a karra, 

vélt vagy valós politikai támogatottsága védőburokként vette körül. Szövetségeseinek, 

lekötelezettjeinek az álszentsége vagy a „sokkönyves bölcsészdoktorok, egyetemi vezetők, 

csúcsértelmiségiek” vaksága kellett ahhoz, hogy mindezek ellenére tanszékvezetőnek, majd 

dékánnak tegyék meg. Bálint 2000-ben lett a hajdúböszörményi kar oktatója és 2015-ben 

dékánja, de zaklatásairól már korábban hírhedt volt más intézményekben is. 2020 áprilisában 

indoklás nélkül felmentették (l. 2021. 01. 11. 24hu), az ezt megelőző etikai eljárást és az ügyet 

a Debreceni Egyetem részéről azóta is hallgatás övezi. A kar vezetése és a megkérdezett oktatók 

többsége nem válaszolt a lap kérdéseire, és Bálint maga sem volt hajlandó nyilatkozni, 

mondván: nem közszereplő. 

 

2021. 03. 22. 24hu 

Matolcsy jegybankelnök az elmúlt 30 év eredményeiről és kudarcairól szóló írásában 

kijelentette: a magyar felsőoktatás legfeljebb a középmezőnyben teljesít, ugyanis míg a globális 

innovációs rangsorban Magyarország a 27. helyen áll, addig a felsőoktatási rangsorban csak az 

53.-on, ami elfogadhatatlanul alacsony szintet jelent”. 

 

2021. 03. 21. ATV 

A DK megkérdezte több egyetem fenntartói alapítványától, hogy mennyit keresnek a 

kuratóriumi elnökök, tagok, illetve a felügyelőbizottsági tagok. A megkérdezettek egy része 

megtagadta a választ (amiért a párt majd pert indít). A MOME, az Állatorvosi, a Soproni és a 

Miskolci Egyetem alapítványaitól beérkezett válaszok szerint az összegek 0-tól kb. 1,5 millió 

forintig terjednek. (Lásd erről még: 2021. 03. 17. Magyar Narancs.) 

 

2021. 03. 20. 24hu 

Fortepan-képek a vasutasárvák kőszegi nevelőotthonának évszázados múltjából. A 2005-ben 

bezárt és azóta pusztuló, műemléki védettségű hajdani MÁV-komplexumból lesz a 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és a Pannon Egyetem kőszegi kampusza, „az új kőszegi 

Oxford”.  

 

2021. 03. 20. Magyar Hang 

Népirtás vádjával feljelentették a rendőrségen Boldogkői Zsoltot, a Szegedi Tudományegyetem 

Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezetőjét, mert nem tett eleget egy oltástagadó 

fenyegetőzésének. Már több életveszélyes fenyegetést is kapott a közösségi oldalán. 

 

2021. 03. 20. ATV 

A PDSZ szerint Kásler miniszternek, aki szerdán a parlamentben kijelentette, hogy nem oltják 

soron kívül a pedagógusokat, „az EMMI névre hallgató szörnyszülöttel” együtt mennie kell. 

„Gyakorlatilag vágóhídra fognak bennünket terelni, ha ez megtörténik” ‒ mondta Nagy 

Erzsébet országos választmányi tag, miután Maruzsa államtitkár bejelentette, hogy húsvét után 

ismét megnyílnak az általános iskolák és óvodák. Sokan jelezték, hogy ilyen körülmények 

között nem veszik fel a munkát, és a jogászaik szerint erre ilyen esetben meg is van a joguk‒ 

mondta. 

 

https://24.hu/belfold/2021/03/22/zaklatas-szexista-egyetem-tanar-diak-balint-peter/
https://24.hu/belfold/2021/03/22/zaklatas-szexista-egyetem-tanar-diak-balint-peter/
https://24.hu/belfold/2021/03/22/zaklatas-szexista-egyetem-tanar-diak-balint-peter/
https://24.hu/belfold/2021/03/22/zaklatas-szexista-egyetem-tanar-diak-balint-peter/
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/03/22/matolcsy-gyorgy-felsooktatas-kozepmezony/
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/03/22/matolcsy-gyorgy-felsooktatas-kozepmezony/
http://www.atv.hu/belfold/20210321-a-dk-kikerte-ki-mennyit-kap-havonta-az-egyetemek-kuratoriumaban-ulve/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210321-a-dk-kikerte-ki-mennyit-kap-havonta-az-egyetemek-kuratoriumaban-ulve/hirkereso
https://24.hu/belfold/2021/03/20/arvahaz-koszeg-mav-gyermekotthon-egyenruhas-gyerekek-ottlik-heti-fortepan/
https://24.hu/belfold/2021/03/20/arvahaz-koszeg-mav-gyermekotthon-egyenruhas-gyerekek-ottlik-heti-fortepan/
https://24.hu/belfold/2021/03/20/arvahaz-koszeg-mav-gyermekotthon-egyenruhas-gyerekek-ottlik-heti-fortepan/
https://24.hu/belfold/2021/03/20/arvahaz-koszeg-mav-gyermekotthon-egyenruhas-gyerekek-ottlik-heti-fortepan/
https://hang.hu/belfold/2021/03/20/nepirtassal-vadoltak-meg-es-jelentettek-fel-boldogkoi-zsolt-biologus-professzort/
https://hang.hu/belfold/2021/03/20/nepirtassal-vadoltak-meg-es-jelentettek-fel-boldogkoi-zsolt-biologus-professzort/
http://www.atv.hu/belfold/20210320-pdsz-vagohidra-fognak-bennunket-terelni/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210320-pdsz-vagohidra-fognak-bennunket-terelni/hirkereso
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A múlt heti hírekből kimaradt a Magyar Narancs (hetilap) 2021. 03. 18-i számában megjelent 

Bod Tamás-cikk Szilvássy Zoltán debreceni rektorról (15‒17. oldal). Egy korábbi szenátusi tag 

szerint Szilvássy „egyértelműen a Fidesz embere, önálló vélemény és autonómia nélkül”. A 

cikk idézi az OHA tiltakozását, amiért Balog miniszter a szenátus kétharmados akaratának 

fittyet hányva őt javasolta rektornak. Ezután Szilvássy központosította az egyetem tagolt 

struktúráját és médiakapcsolatait, a szenátust pedig a maga képére formálta: „működése 

leginkább az észak-koreai pártkongresszusokon hozott határozatokra hajaz” ‒ mondta egy 

forrás. Szóba kerül Szilvássy harcmodora, vezetési stílusa, cinizmusa, exhibicionizmusa, 

„zavarba ejtő értékrendje”, a Mocsai-, Putyin- és CEU-botrány, mindennemű alátámasztást 

nélkülöző, bombasztikus bejelentéseinek sorozata és D4-es tudománymetriai besorolása. A 

cikkből nem marad ki a szégyenletes januári „modellváltási” döntés sem, aminek 

kierőszakolása már csak azért is érhette váratlanul az egyetem polgárait, mert alig egy évvel 

korábban, 2019 decemberében az ITM államtitkára (azóta miskolci rektor) 200 szegedi oktató 

előtt még határozottan tagadta, hogy a vidéki egyetemek alapítványi tulajdonba kerülnének. 

 

https://magyarnarancs.hu/belpol/gyalog-d4-236810
https://magyarnarancs.hu/belpol/gyalog-d4-236810
https://magyarnarancs.hu/belpol/gyalog-d4-236810

