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2021. 04. 02. 444 

Interjú három pedagógussal. Egyikük értetlen: a katonák, rendőrök, olimpikonok előbbre valók, 

mint az idős krónikus betegek és a tanárok? Arra az érvre, hogy a bolti dolgozók több emberrel 

találkoznak, mint ők, azzal felel: egy bolti dolgozót sem látott még, „akinek a vevő a fülébe 

sutyorogta volna a kis titkait, és olyat sem, hogy amikor bemegy a boltba, akkor repesve szalad 

felé 8-10 vevő, és öleli”. Az elhíresült Orbán-interjúról (l. 2021. 03. 26. 24hu): „Kiderült, hogy 

azért nem kaptunk oltást, mert a társadalom bizonyos rétege, vagy inkább Orbán Viktor nem 

kedvel minket.” Pedagógusellenesség kettejük szerint tényleg létezik (a „három hónap 

szabadság” tévhite miatt), de mint egyikük fogalmaz, nevetséges, ha a közvélemény dönti el, 

mikor fertőz a vírus, és egy szakma népszerűtlenségén múlik az oltás. Az iskolák április 19-i 

újranyitásáról: bíznak benne, hogy ez csak egy „átgondolatlan ígéret”, de ha mégsem vonja 

vissza a kormány, akkor ők a munkavédelmi törvényre hivatkozva otthon maradnak, míg ki 

nem alakul a megfelelő védettségük. Ám ezt sokan anyagi körülményeik miatt engedhetik meg 

maguknak. Az online oktatástól „senki sem boldog”, a kollégák elégedetlenek, de összefogásra 

nincs remény, mert „széthúzás és szolgalelkűség van a pedagógusok közt”. 

 

2021. 04. 02. Euronews 

Már hat szakszervezet fejezte ki aggodalmát a kormánynak az iskolák korai újranyitása miatt. 

Ahogyan a kormányfő, ők is épp a szülők érdekeire hivatkoznak: Totyik Tamás PSZ-alelnök 

szerint egy tanteremben a szociális távolság betarthatatlan, így a gyerekek egymásnak átadják, 

majd hazaviszik a vírust. Szervezési érdekesség, hogy a most beoltott tanárok épp az érettségi 

napjaiban kapnák a második dózist. 

  

2021. 04. 02. 24hu 

Március végén megszületett a Matthias Corvinus Collegium (MCC) gellérthegyi új épületére 

kiírt tervpályázat eredménye. A cikk szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté tett 

projekt révén a korábbihoz képest igencsak túlméretezett épület kerülhet a volt 

munkásőrszékház helyére. Két első díjat osztottak ki és további három tervet is megvásároltak, 

és a végső tervet különböző szempontok szerint fogják „pontosítani”. A cikk röviden 

összefoglalja, hogyan jutott az MCC nemrégiben „elképesztő méretű” vagyon birtokába; a neki 

juttatott részvénycsomag éves osztaléka annyi, mint az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem éves állami támogatása összesen. 

 

2021. 04. 02. Magyar Hang 

Szél Bernadett képviselő észrevette, hogy egy, a mai ünnep előestéjén benyújtott 

törvénymódosítási javaslattal lehetővé tennék, hogy Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti 

fideszes polgármester a Neumann János Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő 

alapítvány felügyelőbizottsági tagjaként ezután is felvehesse busás fizetését, amit jogszerűen 

eddig nem tehetett volna meg. 

 

2021. 04. 02. HVG 

A tegnapi sajtó a tegnapelőtt éjfélkor benyújtott modellváltási törvényjavaslatoknak főleg az 

anyagi vonatkozásait taglalta (lásd alább). A HVG mai cikkében arra keresi a választ, hogy 

mire számíthat a most átalakítandó 11 egyetem a hangzatos ígéretek megvalósulása terén a 

Corvinus példájából ítélve. 

https://444.hu/2021/04/02/a-tanagyag-bepotolhato-de-az-eletemet-senki-sem-tudja-potolni
https://444.hu/2021/04/02/a-tanagyag-bepotolhato-de-az-eletemet-senki-sem-tudja-potolni
https://444.hu/2021/04/02/a-tanagyag-bepotolhato-de-az-eletemet-senki-sem-tudja-potolni
https://hu.euronews.com/2021/04/02/a-jarvany-negyedik-hullamatol-tartanak-a-pedagogusok
https://24.hu/kultura/2021/04/02/matthias-corvinus-collegium-somloi-ut-balassi-intezet-bontas-epites-zoboki-napur-nemzetgazdasagi-kiemeles/
https://24.hu/kultura/2021/04/02/matthias-corvinus-collegium-somloi-ut-balassi-intezet-bontas-epites-zoboki-napur-nemzetgazdasagi-kiemeles/
https://24.hu/kultura/2021/04/02/matthias-corvinus-collegium-somloi-ut-balassi-intezet-bontas-epites-zoboki-napur-nemzetgazdasagi-kiemeles/
https://24.hu/kultura/2021/04/02/matthias-corvinus-collegium-somloi-ut-balassi-intezet-bontas-epites-zoboki-napur-nemzetgazdasagi-kiemeles/
https://24.hu/kultura/2021/04/02/matthias-corvinus-collegium-somloi-ut-balassi-intezet-bontas-epites-zoboki-napur-nemzetgazdasagi-kiemeles/
https://hang.hu/belfold/2021/04/02/a-szemelyre-szabott-torvenykezes-ujabb-jelere-bukkant-szel-bernadett/
https://hang.hu/belfold/2021/04/02/a-szemelyre-szabott-torvenykezes-ujabb-jelere-bukkant-szel-bernadett/
https://hang.hu/belfold/2021/04/02/a-szemelyre-szabott-torvenykezes-ujabb-jelere-bukkant-szel-bernadett/
https://hang.hu/belfold/2021/04/02/a-szemelyre-szabott-torvenykezes-ujabb-jelere-bukkant-szel-bernadett/
https://hvg.hu/itthon/20210402_corvinus_modellvaltas_tapasztalatok?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210402_corvinus_modellvaltas_tapasztalatok?s=hk
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Az új törvény annyi engedményt tenne a szenátusok és a kuratóriumok viszonyában, hogy 

az előbbieknek véleményezési vagy egyetértési jogot biztosítana, és lehetővé tenné, hogy 

„bepillantsanak” a kuratóriumi munkába, azaz hogy egy tagot delegáljanak a 

felügyelőbizottságba. A Corvinuson Toronyai Gábor FDSZ-vezető, OHA-tag és egy név nélkül 

nyilatkozó másik forrás szerint erre nincs lehetőség, a kuratórium működése átláthatatlan. Az 

egyetemi vezetés ezt vitatja. A Corvinuson már van teljesítményértékelési rendszer, de az a 

névtelen forrás szerint „megalázó” és „nem felel meg az oktatás, és különösen nem a kutatás 

természetének“, Toronyai szerint pedig oda vezet. hogy az oktatók a „kutatásaikat is inkább a 

vezetői akarathoz igazítják majd”. Csicsmann László rektorhelyettes és Barta Gábor stratégiai 

vezető ezt is némileg másképp látják. A szervezeti átalakulással Toronyaiék szerint 

leértékelődött a tanszékek szerepe, megjelent a nagyvállalati logika, és a munka világából 

származó főnök‒beosztotti viszonyban erősebb lett a személyi függés. Az egyetem vezetése 

ezzel szemben a szervezet rugalmasabbá válásáról beszél. Pozitívumként említi Toronyai a 

választható életpályamodellt (kutatás vagy oktatás), amihez az oktatási és publikálási 

minimumkövetelményeket rendelik, de mint mondta, ahhoz, hogy kiderüljön, mik is valójában 

a modellváltás előnyei, legalább 3 évre van szükség. 

 

2021. 04. 01. 444 / A TASZ jelenti (blog) 

Az Alkotmánybíróság a szülőknek adott igazat a 4 éves kori kötelező óvodáztatás és a 6 éves 

kori kötelező iskolakezdés kérdésében. A sok vihart kavart rendelkezéseket június 30-ig kell 

megsemmisíteni, illetve módosítani, így ez a döntés a jövő tanévet sajnos még nem fogja 

befolyásolni. 

 

2021. 04. 01. 444, Magyar Narancs, Mérce 

Információs sztrájkot hirdetnek április 19-től 23-ig a magyar egyetemek vagyonkezelő 

alapítványokba való kiszervezése ellen. A felhívást az ELTE, a Szegedi és a Pécsi Tudomány-

egyetem, a Debreceni Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Corvinus, a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem és az SZFE polgárai adták ki. A hír forrásául a Magyar Narancs az 

OHA fb-oldalát adja meg. A Mérce közli az ún. modellváltási, azaz kiszervezési, azaz 

„mélyállamosítási” folyamattal kapcsolatos korábbi cikkeinek, elemzéseinek linkjét is. 

 

2021. 04. 01. HVG360 

Interjú András Ferenc filmrendezővel, aki Sára Balázs felkérésére vállalta a tanítást az SZFE-

n. Szerinte a tiltakozás a színészektől indult, a filmesek nem vettek részt benne. Elmondta: nem 

áll semmilyen ideológiai befolyás alatt, „erkölcsöt, szabadságot, nemzeti liberális 

gondolkodást” akar tanítani, a „teljesen szabad szellemű, de a magyar irodalomban is 

gondolkodó képzésben” hisz, és „abban a pillanatban feláll”, ha olyan irányt vesz a képzés, ami 

nem passzol az életművéhez. Filmrendezőként úgy érzi, „aljas gazember” lenne, ha a nemzeti 

oldalt bántaná. 

 

2021. 04. 01. HVG 

A március 27-i Magyar Közlönyből kiderült, mire költheti Kásler miniszter a többszázmilliós 

NKA-maradványt, amihez a jogalapot egy pár nappal korábbi kormányrendelettel (lásd 2021. 

03. 25. HVG) teremtették elő. A pénzt a „koronavírus-világjárvány által okozott károk hatékony 

enyhítése érdekében” a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztésére, a Rendszerváltás 

Történetét Kutató Intézet működésére, a Magyar Nemzeti Levéltár megújítására és 3 múzeum 

céljaira kell fordítani. „Mintha az NKA egy kassza lenne, amelybe a kormány bármikor 

belenyúlhat” ‒ jegyzi meg a lap. 

 

  

https://ataszjelenti.444.hu/2021/04/01/a-szulok-javara-dontott-az-alkotmanybirosag-az-ovoda-es-iskolakezdessel-kapcsolatban
https://ataszjelenti.444.hu/2021/04/01/a-szulok-javara-dontott-az-alkotmanybirosag-az-ovoda-es-iskolakezdessel-kapcsolatban
https://444.hu/2021/04/01/az-alapitvanyoknak-kiszervezett-egyetemek-a-tanorakon-targyaljak-meg-a-hallgatokkal-hogy-mi-tortenik-veluk
https://444.hu/2021/04/01/az-alapitvanyoknak-kiszervezett-egyetemek-a-tanorakon-targyaljak-meg-a-hallgatokkal-hogy-mi-tortenik-veluk
https://magyarnarancs.hu/belpol/sztrajkot-szerveznek-az-egyetemi-modellvaltas-ellen-237292
https://magyarnarancs.hu/belpol/sztrajkot-szerveznek-az-egyetemi-modellvaltas-ellen-237292
https://merce.hu/2021/04/01/orszagos-egyetemi-sztrajkot-hirdettek-a-modellvaltas-ellen-tiltakozo-hallgatok-es-oktatok/
https://merce.hu/2021/04/01/orszagos-egyetemi-sztrajkot-hirdettek-a-modellvaltas-ellen-tiltakozo-hallgatok-es-oktatok/
https://hvg.hu/360/202113_andras_ferenc
https://hvg.hu/360/202113_andras_ferenc
https://hvg.hu/elet/20210401_Megvan_mire_kolti_a_veszelyhelyzetre_hivatkozva_a_kormany_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap_penzet?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210401_Megvan_mire_kolti_a_veszelyhelyzetre_hivatkozva_a_kormany_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap_penzet?s=hk
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2021. 04. 01. Mfor 

A Magyar Közlöny tegnapi száma szerint újabb, összesen kb. 50 milliárdos átcsoportosítást 

hajtott végre a kormány a Gazdaságvédelmi Alapból és még két másik forrásból. Az összeg 

több mint 10%-a sportcélokat szolgál, a kedvezményezettek közt van továbbá az MMA (több 

mint 2,1 milliárd) és a Bethlen Gábor Alap (több mint 175 millió).  

 

2021. 04. 01. Átlátszó 

Nagyinterjú Lányi András íróval, az ELTE docensével az egyetemek ún. modellváltásáról, az 

ellenállás hiányának okairól, valamint arról, hogyan lehetne megújítani a hazai oktatást, és hogy 

miért volna ez sürgős. Néhány részlet: Az alapítványosítás „abszurd játék”, hisz a Corvinust 

kivéve nincs vagyon, csak alapítvány. A kuratóriumok teljhatalma a klasszikus 

egyetemideálnak „a totális szembeköpése”. Autonómia, „azaz az egyetemi közösség önrendel-

kezése” nálunk eddig sem létezett; „az egyetemi gerontokráciának legalább ugyanolyan 

kellemetlen lenne az is, ha kitörne az egyetemi demokrácia. Ezért az egyetemi gerontokrácia 

most is ki fog egyezni a kormánnyal [...], ahogy eddig minden kormánnyal kiegyezett.” „A 

diákok nem is kíváncsiak az egyetemi közéletre, hiszen az egyetemen nincs közélet.” „A 

diákokból tudásra vágyó, kíváncsi embereket nevelni, ez az egész módszertannak, az egész 

pedagóguskérdésnek a sarokköve.” 

 

2021. 04. 01. Jelen (hetilap, 28‒31. oldal) 

Interjú Stumpf Istvánnal kormánybiztossá való kinevezésének okáról, a modellváltás céljáról, 

a kialakuló tulajdonviszonyokról, az egyetemek politikai kormányzásának lehetőségéről és 

egyebekről. Néhány a kijelentései közül: szeptembertől 21 egyetem státusza változik meg. Ha 

majd megürül egy felügyelőbizottsági hely, arra a szenátus delegálhat egy embert. A 

modellváltás nem privatizáció; három szereplő van: az állam, a kuratórium („mely stratégiai 

döntést hoz és az üzleti szempontokat is érvényesíti”) és a szenátus. E háromnak harmonikus 

viszonyt kell kialakítania. A „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok” körül, 

melyeket a kormány alkotmányba foglaltatott, most „alakul a konszenzus”, mert pl. a jövőben 

a „minőséget termelő oktatót” jobban megfizethetik, a támogatások „teljesítmény- és 

érdemalapúvá” válhatnak. Bár az egyetemek tulajdonába kerülnek a kampuszok, valójában a 

fenntartó alapítványé minden, mert az egyetemet is az tulajdonolja(!). A kurátorok személyes 

felelősséget vállaltak a vagyonukkal, „hogy előre vigyék az egyetem ügyeit”. [Kár, hogy ennek 

a felelősségnek a mibenlétéről sem itt, sem más híradásokban nem találni információt.] Fontos, 

hogy a szenátusok ne „megalvadt struktúrák végvárai” legyenek. A kuratóriumok ma még nem 

is tudják igazán, hogy mekkora felelősség hárul rájuk. A következő 20 évben 10%-kal csökken 

az egyetemre jelentkezők korosztálya. A kormány a nemzetközi versenyképesség feltételeit 

akarja megteremteni a magyar egyetemek számára, kihasználva azt a „kegyelmi pillanatot”, 

hogy az EU-s helyreállítási alapból nagy összegeket „lehet megnyitni” előttük. (Az interjú 

egyes részletei elhangzanak ebben a videóban.) 

 

2021. 04. 01. Portfolio 

A kormány sarkalatos törvényjavaslat-csomagban közérdekű vagyonkezelő alapítványok 

létrehozásához kéri a parlament jóváhagyását. A lap ezek közül az állam és a MOL által „MOL 

‒ Új Európa” néven közösen létrehozandó, a sport, a művészet és a tudomány területén 

kiemelkedő gyermekek, fiatal tehetségek támogatását célzó alapítvány tervét veszi szemügyre, 

éspedig a MOL-részvényesek szemszögéből. Kiderül: a terv negatívan érinti a részvényeseket, 

mert nincsenek megfelelően kompenzálva, és osztalékfizetéskor mindenképp rosszul járnának. 

Másrészt viszont pozitívum a számukra az, hogy az új alapítvány átvenné a MOL korábbi 

tudomány-, kultúra-, sport- stb. támogatói tevékenységének jelentős részét, és így a cégben több 

pénz maradhat.  

https://mfor.hu/cikkek/makro/tizmilliardok-vandoroltak-az-ejjel-a-koltsegvetesben--sportra-megint-boven-jutott-penz.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/tizmilliardok-vandoroltak-az-ejjel-a-koltsegvetesben--sportra-megint-boven-jutott-penz.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/tizmilliardok-vandoroltak-az-ejjel-a-koltsegvetesben--sportra-megint-boven-jutott-penz.html
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/01/europa-ott-kezdodik-ahol-ebbe-a-vallalkozasba-a-kormany-belebukhatna-nagyinterju-lanyi-andrassal/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/01/europa-ott-kezdodik-ahol-ebbe-a-vallalkozasba-a-kormany-belebukhatna-nagyinterju-lanyi-andrassal/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/01/europa-ott-kezdodik-ahol-ebbe-a-vallalkozasba-a-kormany-belebukhatna-nagyinterju-lanyi-andrassal/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/01/europa-ott-kezdodik-ahol-ebbe-a-vallalkozasba-a-kormany-belebukhatna-nagyinterju-lanyi-andrassal/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/01/europa-ott-kezdodik-ahol-ebbe-a-vallalkozasba-a-kormany-belebukhatna-nagyinterju-lanyi-andrassal/
https://jelen.media/video/a-felsooktatas-kiszervezese-avagy-az-egyetemi-modellvaltasok-valodi-hattere-1585
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210401/alapitvanyt-hoz-letre-a-mol-es-a-magyar-allam-fajhat-a-mol-reszvenyesek-feje-476816?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210401/alapitvanyt-hoz-letre-a-mol-es-a-magyar-allam-fajhat-a-mol-reszvenyesek-feje-476816?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210401/alapitvanyt-hoz-letre-a-mol-es-a-magyar-allam-fajhat-a-mol-reszvenyesek-feje-476816?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210401/alapitvanyt-hoz-letre-a-mol-es-a-magyar-allam-fajhat-a-mol-reszvenyesek-feje-476816?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
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2021. 04. 01. Népszava 

A tegnap éjjeli kormányjavaslatok közül a magyar állam és a MOL új közös „közfeladatot ellátó 

közérdekű vagyonkezelő alapítványára” vonatkozót elemzi a cikk. A MOL ‒ Új Európa nevű 

alapítvány céljai „ködösek”, ám ezekre szánja az állam összes maradék MOL-részvényét, 

amely mennyiség a MOL-alaptőke 5,24%-át teszi ki és 94 milliárd forintot ér. Cserébe 

lényegében csak annyit vár el az alapítványtól, hogy „hasznos közérdekű közfeladatot” lásson 

el. A MOL is ugyanekkora értékű saját részvénnyel járul hozzá az alapítványhoz, és céljai 

között említi a tehetséggondozást, a nevelés, oktatás, kutatás, valamint a kulturális és 

sporttevékenység támogatását. A cikk emlékeztet a következőkre: 1) A szóban forgó „rafinált” 

szervezeti forma kedvéért módosították tavaly kilencedszer az alkotmányt; 2) Csak a MOL- és 

Richter-részvényekből eddig majdnem 1000 milliárdnyi közvagyont adott át az Orbán-kormány 

a Corvinust fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítványnak, a Mathias Corvinus 

Collegium alapítványának, valamint a most létrehozandó MOL ‒ Új Európa Alapítványnak; 3) 

Ezáltal úgy privatizálta a MOL 25%-át, hogy nem kért érte semmit, miközben a NER-közeli 

alapítványok úgy kapták meg ezt a vagyont, hogy nem tettek érte semmit, azaz a köz több száz 

milliárdos kárt szenvedett; 4) A következő kormány minden MOL feletti ellenőrzési lehetőségét 

elveszti; a jövőben három „fideszes oligarchák által irányított alapítvány ellenőrzi a Mol 30 

százalékát”. Összehasonlításul megemlítik: 2011-ben 500 milliárd közpénzt fizetett a kormány 

a szurguti olajipari vállalatnak a MOL 21%-áért. 

 

2021. 04. 01. HVG 

Tegnap késő éjjel benyújtották a parlamentnek az újabb egyetemalapítványosítási 

törvényjavaslatokat. A HVG cikke a 11 újabb modellváltó egyetemnek és az őket fenntartó 

alapítványoknak juttatandó vagyont ismerteti: részvénypakettet csak a Semmelweiss Egyetem 

és az újonnan létrehozott Tokaj-Hegyalja [helyesen: -hegyaljai] Egyetem kap. A többi esetben 

csak ingatlanvagyon-átadás áll a javaslatban, vagy az sem. A Debreceni Egyetem fenntartója, 

mely a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány névre hallgat, egy üres telek 

vagyonkezelői jogát, az egyetem kertészeti kísérleti telepét és a Nagyerdei Stadion 

Rekonstrukciós Kft. felét kapja meg, míg a pécsi és a szegedi alapítványnak lakások, üdülők, 

garázsok, irodák jutnak. Maguk az egyetemek az oktatási és kutatási célú ingatlanokat kapják. 

A BGE, az Óbudai és a Nyíregyházi Egyetem alapítványa csak kevés ingatlant kapna, a 

Táncművészeti, a Dunaújvárosi és a Testnevelési Egyetem fenntartói pedig semmiféle 

vagyonelemet nem kapnának. A HVG mindehhez érdekes megjegyzéseket is fűz: 1) A Tokaj-

Hegyalja Egyetemről januárban még azt mondták, állami lesz; ez valahogy időközben 

megváltozott. 2) A debreceni alapítvány neve törvénysértő, hiszen a grófi etc. titulus használatát 

a törvény tiltja. 3) A törvényjavaslat egyik mellékletébe tévedésből rossz szöveget másoltak. 

[Ha már hiba, akkor tegyük azt is hozzá, hogy az orvosi egyetem átalakítására vonatkozó 

törvény a javaslat szerint ‒ a kommentelők nagy derültségére ‒ a következőképp kezdődik: „A 

Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyetemévé és Európa 5 legkiválóbb 

gyógyítóegyetemévé válásához szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében…”] 

 

2021. 04. 01. HVG 

Tegnap éjfél előtt pár perccel nyújtotta be a kormány a törvényjavaslatot arról, hogy milyen 

vagyont szerveznének ki a Magyar Kultúráért nevű új közérdekű vagyonkezelő alapítványba 

Demeter Szilárd alá. A Petőfi Irodalmi Ügynökség a korábban már odaígért „nagylelkű” 

adományon kívül (Zichy-kastély, Hajógyári-sziget déli része, Magyar Írók Háza, Szegedi 

Irodalmi Rezidens Ház, 60 milliárd forint, lásd: 2021. 03. 10. 444, 2021. 03. 11‒12. HVG) 

megkapná a Bem rakpart 6. (Fő utca 11–13.) szám alatti Andrássy-palotát (a volt Budavári 

Művelődési Házat) és az egész MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t 

is alkotóházastul (6 db, köztük a szigligeti), művésztelepestül (2 db), galériástul (2db). Továbbá 

https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://nepszava.hu/3115095_csak-mol-es-richter-papirokbol-kozel-ezermilliardnyi-kozpenzt-jatszik-at-orban-a-haverjainak
https://hvg.hu/gazdasag/20210401_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_egyetemek_fenntartok_torvenyjavaslatok
https://hvg.hu/gazdasag/20210401_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_egyetemek_fenntartok_torvenyjavaslatok
https://hvg.hu/gazdasag/20210401_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_egyetemek_fenntartok_torvenyjavaslatok
https://hvg.hu/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany?s=hk
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az egész Petőfi Irodalmi Ügynökség szőröstül-bőröstül (a Nemzeti Tehetséggondozó nevű, 2 

milliárdos, újságíróképzésre szakosodott állami céggel egyetemben) a végső kedvezmé-

nyezettnek, a leválthatatlan és elszámoltathatatlan kuratórium által vezetett Magyar Kultúráért 

Alapítványnak a tulajdonába menne át. Így az „összességében100 milliárdon felüli” érték 

kikerülne a nemzeti vagyon köréből, éspedig azonnali hatállyal. A cikk kiemeli, hogy az 

Andrássy-palota tervezett elajándékozásával a kormány „saját szellemi és gazdasági 

hátországán és hangoztatott nemzeti elvein is átlépett”, hiszen egy nemrégi határozata szerint 

még Andrássy-emlékmúzeumot alakítottak volna ki a páratlan műemlékben az Andrássy Gyula 

Alapítvánnyal karöltve. Demeter Szilárd viszont „egy igényes, progresszív rock-jazz 

központot” hozna létre benne. 

 

2021. 04. 01. 444 

Nemcsak a Debreceni, a Nyíregyházi, az Óbudai, a Pécsi, a Szegedi, a Semmelweis, a 

Testnevelési, a Táncművészeti, a Budapesti Gazdasági, a Tokaj-Hegyalja [helyesen: -hegyaljai] 

és a Dunaújvárosi Egyetem kerül közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartása alá a friss 

törvényjavaslat szerint, hanem, mint az ITM közölte, még öt ilyen „megerősített autonómiájú” 

közalapítványt hoznak létre, minimum 600 milliós induló vagyonnal: a Hauszmann, a Jövő 

Nemzedék Földje, a Makovecz Campus, a Magyar Kultúráért a és a MOL ‒ Új Európa 

Alapítványt. Az oktatásban a két utóbbinak lenne feladata: a Magyar Kultúráért Alapítvány 

nevelési-oktatási és kulturális tevékenységeket támogatna, a MOL ‒ Új Európa Alapítvány 

pedig a művészet és a tudomány területén kiemelkedő fiatal tehetségeket segítené. 

 

2021. 04. 01. HVG, ATV 

Tegnap éjjel összesen 13 felsőoktatással kapcsolatos törvényjavaslatot nyújtott be a kormány a 

parlamentnek: 11 újabb modellváltó egyetemről, az egri Eszterházy Károly Egyetem egyházi 

kézbe adásáról és az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról. Eszerint 

alapítványi tulajdonba kerül a Budapesti Gazdasági, a Debreceni, a Dunaújvárosi, a Magyar 

Táncművészeti, a Nyíregyházi, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis 

Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Testnevelési és a Tokaj-Hegyalja [helyesen: -

hegyaljai] Egyetem. A HVG felsorolja a létrehozandó fenntartó alapítványok elnevezését is. A 

törvényjavaslat-csomagot az ITM Stumpf István felsőoktatási modellváltásért felelős 

kormánybiztossal szoros együttműködésben készítette elő. Stumpf szerint a kormány 

modellváltási programja „Klebelsberg Kunó szellemiségében született”. Az ATV idézi az ITM 

közleményét, amely szerint az átalakítás célja a gazdasági igényekre nyitottabb, a vállalatokkal 

hatékonyabban együttműködő intézményrendszer, és a törvényjavaslat megerősíti az 

egyetemek szervezeti, pénzügyi, munkavállalói és oktatási-kutatási autonómiáját. További 

pozitívumként említik a kölcsönösen előnyös és kiegyensúlyozott együttműködést a szenátusok 

és a fenntartói alapítványok között; a minőségi átalakítást szolgáló teljesítményelvű 

finanszírozási rendszert; a klinikai központok egységes állami egészségügyi irányítását stb. 

[Az csupán e törvényjavaslatból derült ki a számunkra, hogy a Magyar Táncművészeti 

Egyetemet is alapítványosítják. Az erre vonatkozó március 16-i szenátusi döntésről és annak 

előzményeiről mindössze egyetlen sajtótermék tudósított, amelyet sajnos nem tudunk 

szisztematikusan követni. A tudósítás elvezet a szenátusi határozathoz: 9:1 arányban, 4 

tartózkodással szavazták meg a rektor modellváltási előterjesztését.] 

 

2021. 03. 31. Új Index 

Sepsiszentgyörgyön 20 millió eurós egyetemi campus épül a magyar kormány támogatásával, 

jelentette be Kató Béla püspök, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke. A magyar 

állami támogatású Sapientia marosvásárhelyi, csíkszeredai és kolozsvári kara mellett a 

https://hvg.hu/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany?s=hk
https://444.hu/2021/04/01/meg-ot-vagyonkezelo-kozerdeku-alapitvanyt-hoz-letre-a-kormany
https://444.hu/2021/04/01/meg-ot-vagyonkezelo-kozerdeku-alapitvanyt-hoz-letre-a-kormany
https://444.hu/2021/04/01/meg-ot-vagyonkezelo-kozerdeku-alapitvanyt-hoz-letre-a-kormany
https://444.hu/2021/04/01/meg-ot-vagyonkezelo-kozerdeku-alapitvanyt-hoz-letre-a-kormany
https://hvg.hu/itthon/20210401_egyetemi_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_stumpf_istvan_palkovics_laszlo_itm
http://www.atv.hu/belfold/20210401-klebelsberg-szellemeben-szuletett-az-egyetemi-modellvaltas/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210401-klebelsberg-szellemeben-szuletett-az-egyetemi-modellvaltas/hirkereso
https://fidelio.hu/tanc/alapitvanyi-fenntartasuva-valik-a-magyar-tancmuveszeti-egyetem-162337.html
https://index.hu/kulfold/2021/03/31/sepsiszentgyorgy_sapientia-egyetem_fejlesztes/
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sepsiszentgyörgyi lesz a negyedik. Eddig kihelyezett tagozatként működött agrár- és 

erdőmérnöki szakkal, idén ősztől sport- és képzőművészeti képzést is indít. 

 

2021. 03. 31. Propeller 

Az Új Index részletesen ismertette, hogy mit nyilatkozott Orbán Viktor ma a közszolgálati 

televíziónak. Többek közt azt, hogy előreveszik a pedagógusokat az oltási sorrendben, de a 

gyerekek és a szülők érdekeire is tekintettel kell lenni. A tanárok az iskolák újranyitása előtt 

egy héttel fogják megkapni az első oltást; ő is rögtön dolgozott az oltás beadása utáni napon. 

 

2021. 03. 30. G7 

Interjú Szepesi Balázs szociológus-közgazdásszal, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetőjével, az ITM volt 

helyettes államtitkárával. Szerinte rendjén van, hogy épp az MCC-be dőlnek a százmilliárdok, 

és nem szakkollégiumokba vagy a „tömegoktatásba”, éspedig azért, mert „a klasszikus 

szakkollégiumi modell önmagát tudja tőkésíteni[!]”, a tömegoktatásnak pedig nem feladata a 

tehetséggondozás. Figyelemre méltó fejtegetésbe bonyolódik annak a kérdésnek a kapcsán is, 

hogy lehet-e Mészáros Lőrincet vállalkozói példaképnek állítani a tanulóifjúság (illetve a 

tehetségek) elé. Ő az a tudós, aki, mint állítja, elmondhatja magáról: „elég régóta ír, de egyik 

kormánnyal szemben sem írt kritikus elemzést.” Az MCC-ben szerinte az Eötvös Collegium 

hagyománya, a NÉKOSZ szellemisége és 90-es évek Láthatatlan Kollégiuma ötvöződik. 

 

2021. 03. 30. Népszava 

Liviu Mateinek, a CEU rektorhelyettesének a Project Syndicate-ben megjelent cikke szerint 

mindenhol baj van a tudomány szabadságával, de Magyarországon még inkább: törölték a 

tudomány szabadságának védelmét az alaptörvényből, betiltották a gendertanulmányokat, egy 

volt katonatiszt vette át az SZFE vezetését. A demokrácia szempontjából alapvető a tudáshoz 

való szabad hozzáférés, de ehhez szellemi ellenállás is szükséges. A tudósoknak együtt kell 

működniük az Európai Parlamenttel, amely támogatja a CEU harcát az Orbán-rezsimmel 

szemben, és kiáll a kutatás és oktatás szabadsága mellett. 

 

2021. 03. 30. HVG 

Öt pedagógus szakszervezet, a PSZ, a PDSZ, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 

Szakszervezete, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet , és a Keresztény 

Pedagógusok Szakszervezete kéri a kormánytól, hogy a jelenléti oktatást csak akkor indítsa 

újra, ha a beoltások után letelt az előírt immunizációs idő. Mint írják, „az oktatásban dolgozókat 

és számos egészségügyi szakembert nyugtalansággal és félelemmel tölt el”, hogy a hétvégi 

rendelet szerint április 19-én lenne az iskolanyitás. 

 

2021. 03. 30. 444 

Bűnbakot csinál a kormány a pedagógusokból, amikor több csatornán azt hangsúlyozza, hogy 

a soron kívüli oltásuk kedvéért a regisztrált időseknek fenntartott vakcinakészleteket kell 

átcsoportosítani, miközben a várandósok és szoptatós anyák, a BKK, a Paksi Atomerőmű, a 

Magyar Villamos Művek és a MÁV dolgozói, illetve a bírák, ügyészek, rendőrök, katonák, 

politikusok [és hozzátehetjük: a sportolók] esetében ilyesmit nem emlegettek, és az sem merült 

fel, hogy egyeseknek fenntartásaik lehetnek velük szemben. 

 

2021. 03. 30. Szabad Európa 

Az Orbán Viktor szomszédságpolitikáját, régiós hegemóntörekvéseit és határon túli 

magyaroknak juttatott támogatásait volt és jelenlegi diplomaták, hazai és határon túli elemzők, 

politikusok véleménye alapján ismertető cikk az oktatási célú támogatásokról viszonylag 

https://propeller.hu/itthon/3650678-orban-en-oltas-beadasa-utani-napon-mar-dolgoztam?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
https://propeller.hu/itthon/3650678-orban-en-oltas-beadasa-utani-napon-mar-dolgoztam?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
https://g7.hu/kozelet/20210329/nem-szeretnek-politizalo-iskolat-interju-a-mathias-corvinus-collegium-iskolavezetojevel/
https://g7.hu/kozelet/20210329/nem-szeretnek-politizalo-iskolat-interju-a-mathias-corvinus-collegium-iskolavezetojevel/
https://g7.hu/kozelet/20210329/nem-szeretnek-politizalo-iskolat-interju-a-mathias-corvinus-collegium-iskolavezetojevel/
https://g7.hu/kozelet/20210329/nem-szeretnek-politizalo-iskolat-interju-a-mathias-corvinus-collegium-iskolavezetojevel/
https://nepszava.hu/3114765_szabad-szemmel-magyarorszag-a-riaszto
https://hvg.hu/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas?s=hk
https://444.hu/2021/03/30/ha-kell-a-pedagogusokbol-is-lehet-bunbakot-csinalni
https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-irigyseg-es-nema-duh-a-szomszedos-orszagok-es-a-magyar-kormany-viszonya/31162938.html
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pozitív mérleget von: „A magyar kormány általában nem állami vagy önkormányzati 

tulajdonba invesztál, hanem egyháziba vagy alapítványiba. Ebben van logika: így nem állhat 

elő az, hogy később a »fogadó« állam esetleg elvegye, mondván, már nincs annyi magyar, 

bezárjuk az iskolát. Ez ‒ valamint a budapesti döntéshozatal ‒ ugyanakkor azzal jár, hogy 

sokszor nem a működő intézmények fejlesztésére költenek (általában sem tudástranszferbe, 

hanem betonba invesztál a magyar kormány), hanem újak létrehozására, amelyek néha meglévő 

magyar iskolákat sorvasztanak el egy-egy településen. De az oktatási beruházások alapvetően 

hasznosak, amikor például szórványvidéken, ahol egy-egy településen nincs annyi magyar 

gyerek, hogy intézményt »tartson fenn«, épül egy magyar kollégium.” 

Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy bajba jutnának a magyar kisebbségek, ha kormányaik 

átvennék a Fidesz viselkedési mintáit, és rájuk is alkalmaznák őket. Egy kárpátaljai forrás ezt 

így fogalmazta meg: „Az ukránok látják a kettős mércét. Amikor a magyar kormány a CEU-t 

csesztette, néztem egy Orbán Viktor-beszédet. Gondoltam, ha az ukrán oktatási minisz-

tériumban lefordítanák, akkor simán betámadhatnák a mi magyar főiskolánkat. Libabőrös is 

lettem, reméltem, hogy nem nézik a beszédet.” 

 

2021. 03. 30. Válasz online 

Interjú Csoóri Sándor zenésszel, a költő és politikus unokájával. Az „etnofitneszről”: „[h]a 

valakinek egy ilyen nagyívű ötlet jut eszébe, mint az etnofitnesz, akkor miért nem pályázik 

szakértő bizottságok előtt? Miért nem a Molnár-technikát karolják fel? Arra, hogy milyen zenét 

fognak használni az etnofitneszhez, gondolni se merek! Sajnos nekem inkább rossz viccnek 

tűnik ez az egész. Csak azt remélem, hogy nem lesz közröhej tárgya és nem járatja le a néptáncot 

világszínvonalra emelők eddigi munkáját.” 

A régi és új gyűjtőutak eredményeiről: „úgy gondolom, sürgősen hozzáférhetővé kellene 

tenni mindenki számára az archívumokat. Képtelenség, hogy egy halandó nem mehet be a 

Zenetudományi Intézetbe, hogy megismerkedhessen az eredeti felvételekkel.” 

 

2021. 03. 29. Portfolio 

Online konferencián mutatták be az EU most induló kutatási-fejlesztési és innovációs 

keretprogramját (visszanézhető a cikkbe ágyazott videóról). A Horizon Europe 2021‒2027 

keretösszege 95,5 milliárd euró, ez az eddigi legnagyobb ilyen keretösszeg az EU történetében 

(több mint 30%-kal haladja meg a most végződő programét). 

Palkovics miniszter elmondta: a Horizon Europe program három pilléréhez hasonlóan a 

magyar kormány is hárompillérű KFI-rendszerre törekszik, egyaránt támogatva a „kíváncsiság 

által vezérelt kutatást”, a „kihíváson alapuló alkalmazott kutatást” és a piacvezérelt innovációt, 

és célja, hogy ehhez a forrásszerzés aránya megfeleljen a magyar lakosság EU-n belüli 2,18%-

os arányának. Ez 2,1 milliárd eurónyi forrás lehívását jelentené, ami 5,7-szerese a mostani 

ciklus eredményének. 

 

2021. 03. 29. Mérce 

A tanárok jogosan gondolhatják, hogy a tervezett iskolanyitáskor, azaz tíz nappal az első adag 

vakcina beadása után még nem alakult ki megfelelő védettség, hiszen ahhoz még az országos 

tisztiorvos szerint is 14 nap kell. Egy pécsi tankerületi igazgató leveléből, valamint a PDSZ-

hez eljutott jelzésekből kiderül az is, miféle anomáliákkal szembesülnek az iskolai dolgozók a 

regisztráció során. 

 

2021. 03. 29. Mérce 

Közérdekű adatigényléssel tudta meg egy képviselő az ITM válaszát azokra a panaszokra, 

amelyeket Szajbély Mihály nyújtott be a rektornak az egyetem modellváltásáról szóló 

határozattal, illetve az azt megelőző botrányos szenátusi üléssel kapcsolatban. A rektor a 

https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-irigyseg-es-nema-duh-a-szomszedos-orszagok-es-a-magyar-kormany-viszonya/31162938.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-irigyseg-es-nema-duh-a-szomszedos-orszagok-es-a-magyar-kormany-viszonya/31162938.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-irigyseg-es-nema-duh-a-szomszedos-orszagok-es-a-magyar-kormany-viszonya/31162938.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-irigyseg-es-nema-duh-a-szomszedos-orszagok-es-a-magyar-kormany-viszonya/31162938.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/orban-irigyseg-es-nema-duh-a-szomszedos-orszagok-es-a-magyar-kormany-viszonya/31162938.html
https://www.valaszonline.hu/2021/03/30/csoori-sandor-sundi-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/30/csoori-sandor-sundi-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/03/30/csoori-sandor-sundi-interju/
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210329/otszor-annyi-penzt-kell-elnyernie-a-magyar-kutatasi-es-innovacios-kozossegnek-heteken-belul-jonnek-az-elso-palyazatok-476274?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210329/otszor-annyi-penzt-kell-elnyernie-a-magyar-kutatasi-es-innovacios-kozossegnek-heteken-belul-jonnek-az-elso-palyazatok-476274?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210329/otszor-annyi-penzt-kell-elnyernie-a-magyar-kutatasi-es-innovacios-kozossegnek-heteken-belul-jonnek-az-elso-palyazatok-476274?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210329/otszor-annyi-penzt-kell-elnyernie-a-magyar-kutatasi-es-innovacios-kozossegnek-heteken-belul-jonnek-az-elso-palyazatok-476274?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210329/otszor-annyi-penzt-kell-elnyernie-a-magyar-kutatasi-es-innovacios-kozossegnek-heteken-belul-jonnek-az-elso-palyazatok-476274?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://merce.hu/2021/03/29/a-jelenlegi-terv-mellett-a-tanarok-joresze-meg-a-kormanyzati-eloirasok-szerint-sem-lenne-vedett-az-ujranyitasig/
https://merce.hu/2021/03/29/a-jelenlegi-terv-mellett-a-tanarok-joresze-meg-a-kormanyzati-eloirasok-szerint-sem-lenne-vedett-az-ujranyitasig/
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panaszlevelet a fenntartóváltást levezénylő ITM-nek is eljuttatta. A minisztérium mindent 

rendben talált, igaz, a szavazás előtti rektori felvezetés hibáira és a rektori nyomásgyakorlásra 

vonatkozó panasszal nem foglalkozott. Eközben Szél Bernadett beszámolt az ombudsman 

válaszáról: ő „az egyetemi autonómiára hivatkozva nem indít vizsgálatot az egyetemi 

autonómia felszámolása miatt”. 

 

2021. 03. 29. Átlátszó 

A bolognai rendszer felülvizsgálatához a HÖOK elkészített egy „kevés önálló gondolatot 

tartalmazó” kreditjelentést, aminek több bekezdése a HÖOK egy régebbi szakmai anyagából 

lett átemelve, és amelyben forrásjelölés nélkül idéztek további 4 helyről. A HÖOK szerint a 

jelentés elkészítése több száz munkaórát vett igénybe, fő szerkesztője és összeállítója a HÖOK 

alelnöke volt. A plagizált jelentést az ITM is felhasználhatja. A HÖOK megköszönte a „jelzést”, 

és egy javított változatban pótolta a hiányzó forrásjelöléseket. 

 

2021. 03. 29. ATV 

Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszternek a PDSZ-t bíráló kijelentésére azzal reagált 

Ravasz Ágnes, a PDSZ választmányi tagja, hogy már január 3-a óta kérik a pedagógusok 

előrevételét az oltási tervben, és mindig felajánlják a segítséget, de hiába; a kormány ezzel maga 

okozza a feszültséget, és nem bírja a kritikát. 

 

2021. 03. 28. Magyar Narancs 

A tavalyinál 40%-kal kevesebben jelentkeztek a kaposvári színészképzésre, ami negatív rekord. 

A lap az okok közt említi az egyetem integrációját a SZIE-be, majd ez utóbbiét az új 

agrármonstrumba, valamint a Vidnyánszky Attila által „duálisnak” kikiáltott, hivatalosan 

azonban akként meg nem hirdetett „taszító” képzési rendszert, melyben a hallgatókat „ingyen 

statisztaként” foglalkoztatják. Nincs kizárva, hogy előbb-utóbb összevonják a két Vidnyánszky 

irányította intézményt ‒ zárul a cikk. 

 

2021. 03. 28. Magyar Narancs 

Abból, hogy Varga Judit igazságügy-miniszter Kriza Ákosnak, a nemrég elhunyt korábbi 

miskolci polgármesternek a helyére Veres Pált, a város új, ellenzéki polgármesterét kérte fel a 

Miskolci Egyetem kuratóriumi tagságára, arra lehet következtetni, hogy a Fidesz ilyen módon 

akarja legitimálja az egyetemek alapítványosítását. Az öttagú testületekben az ellenzéki 

polgármesterek így is kisebbségben maradnának a szavazásokkor. 

 

2021. 03. 28. HVG 

Áttekintés a kecskeméti Neumann János Egyetem „felpörgött” fejlesztéseiről, rövid történe-

téről, anyagi helyzetéről és új kuratóriumának Matolcsyhoz való kötődéséről. A campus 

építkezéseire eddig több mint 13 milliárd ment el, de a végösszeg becslések szerint elérheti a 

40-50 milliárdot is. Most kollégiumot, „adminisztrációs épületet”, hidat építenek. A helyi és a 

szolnoki főiskolából egybegyúrt, Matolcsy MNB-elnök által „unortodox gazdasági elméletek 

központjául” kiszemelt intézmény 2016-ban a Pallas Athéné Egyetem nevet kapta, de ez ellen 

a szenátus és a hallgatóság is tiltakozott, így lett 2017-ben Neumann János Egyetem. A szolnoki 

gazdasági kar 2019-ben kilépett az együttműködésből, és a Debreceni Egyetemhez csatlakozott. 

2020. augusztus 1-ével az egyetem alapítványi fenntartásúvá vált. Az új fenntartó a 

pedagóguskart azonnal átadta a Károli Gáspár Református Egyetemnek, amely azt idén már el 

is költöztette Nagykőrösre; fegyvergyártási együttműködési szerződést kötött egy 

kiskunfélegyházi céggel, bevásárolta magát egy helyi autóipari cégbe, és megvette az MNB 

Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványától (PADME) a kecskeméti beruházást lebonyolító 

tőkeerős, ám veszteséges céget. Az államtól 2022-ig csaknem egész 2 milliárdot kapott, így 

https://merce.hu/2021/03/29/palkovicsek-szerint-nincs-gond-az-szte-botranyos-szenatusi-dontesevel-a-modellvaltasrol/
https://merce.hu/2021/03/29/palkovicsek-szerint-nincs-gond-az-szte-botranyos-szenatusi-dontesevel-a-modellvaltasrol/
https://merce.hu/2021/03/29/palkovicsek-szerint-nincs-gond-az-szte-botranyos-szenatusi-dontesevel-a-modellvaltasrol/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/29/plagizalt-hook-jelentes-a-kreditrendszerrol-jelzesunk-utan-javitottak/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/29/plagizalt-hook-jelentes-a-kreditrendszerrol-jelzesunk-utan-javitottak/
http://www.atv.hu/belfold/20210329-reagalt-a-pdsz-gulyas-gergely-kijelenteseire-szerintuk-a-kormany-nem-birja-a-kritikat/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210329-reagalt-a-pdsz-gulyas-gergely-kijelenteseire-szerintuk-a-kormany-nem-birja-a-kritikat/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210329-reagalt-a-pdsz-gulyas-gergely-kijelenteseire-szerintuk-a-kormany-nem-birja-a-kritikat/hirkereso
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/nagyot-bukott-a-kaposvari-szineszkepzes-is-jelentkezoinek-kozel-felet-elvesztette-237079
https://magyarnarancs.hu/belpol/ellenzeki-tagokkal-legitimalna-a-fidesz-a-maganegyetemi-rendszert-237101
https://magyarnarancs.hu/belpol/ellenzeki-tagokkal-legitimalna-a-fidesz-a-maganegyetemi-rendszert-237101
https://hvg.hu/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem
https://hvg.hu/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem
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még az is előfordulhat, hogy a kuratórium elnöke, Csizmadia Norbert, aki a PADME 

kuratóriumát is elnökli, az egyik kezével kérni, a másikkal pedig adni fog. A cikk elvezet 

Csizmadiának az egyetem honlapján olvasható (és nyelvhelyességi szempontból botrányosnak 

mondható) életrajzához: eszerint az elnök a Pécsi Tudományegyetem földtudományi doktori 

iskolájának végzős hallgatója, a Corvinus ún. GEO-Intézetének mesteroktatója és a sanghaji 

Fudan Egyetemen 2018 őszén létrejött „Övezet és Út, valamint Globális Kormányzás 

Nemzetközi Tanácsadó Testülete” (sic!) tagja. A cikk emlékeztet arra, hogy a kuratórium 

felügyelőbizottságában ül a Matolcsy atyafiságába tartozó Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester, aki ezért ‒ a kiadás- és költségtérítés mellett ‒ havi 1,6 milliós fizetést kap (400 

ezerrel többet, mint polgármesterként), noha a törvény szerint főállású polgármesterek és 

alpolgármesterek nem vehetnek fel több helyről fizetést. A felügyelőbizottságnak évi minimum 

1 alkalommal kell összeülnie. 

 

2021. 03. 27. Átlátszó 

Darvas Béla interjúja Ángyán Józseffel, a nemrég átalakult Szent István Egyetem (SZIE) 

emeritus professzorával, az agráregyetemi modellváltásról. 1. rész. Gödöllőn 2020. május 27-

én jelentették be a fenntartóváltást, és Gyuricza Csaba frissen megbízott rektorként nyomban 

200 dolgozót bocsátott el, pedig még nem voltak konkrét tervek a képzések sorsáról. Ángyán 

szerint a „póttevékenység-szerű, a politikai erőviszonyoktól függő, permanens szervezet-

átalakítás”, amin a SZIE is átesett „rövid, ám annál viharosabb” története során, „elveszi az 

energiákat a felsőoktatás tényleges, tartalmi fejlesztésétől”. A 2000-ben integrált intézmények 

versenye az államilag finanszírozott hallgatókért hamarosan „belháborúvá” vált; párhuzamos-

ságok megszüntetése helyett erőfölénnyel való visszaélés folyt. Az általa kezdeményezett és 

vezetett környezetgazdálkodással foglalkozó intézetet Gyuricza mint dékán 2014-ben indoklás 

nélkül megszüntette, a képzési programját a kormány törölte a palettáról (az alapszakét 2015-

ben, a mesterszakét 2020-ban). 

Ami a friss modellváltást, azaz a „durva politikai megszállást, a görög iskolához hasonló 

szellemi műhelyt megtestesítő universitas autonómiájának teljes felszámolását és profiljának 

tőkeérdekek szerinti átrendezését” illeti, az nem más, mint „fejlesztésnek nevezett végjáték”. 

Az, hogy „az állam kivonul az agrár-felsőoktatásból, és feltőkésítve, állami vagyonnal 

bőségesen ellátva, átadja azt saját nagybirtokos, nagytőkés holdudvarának”, nem lepte meg, 

mert teljesen illeszkedik „az Orbán-rezsim agráriummal, parasztsággal, vidékkel kapcsolatos 

pálfordulásához”, „dél-amerikai típusú” agrár- és vidékpolitikájához, ráadásul „hatalmi szem-

pontból” is megéri átadni a rendelkezési jogokat, beleértve „a nem elég hajlékony egyetemi 

oktatók, kutatók és alkalmazottak indoklás nélküli kirúgásának jogát is”, a „feltétlenül megbíz-

ható tagokból álló, örökéletű vagyonkezelői kuratóriumoknak”. 

 

2021. 03. 27. Magyar Narancs 

Karbantartás miatt elérhetetlen az az oldal, ahol az igazgatóknak kéne az iskolai, óvodai és 

bölcsődei dolgozóikat oltásra regisztrálniuk, éspedig azért, hogy az OM-azonosítójukat is 

feltölthessék a rendszerbe (pusztán a TAJ-szám alapján ugyanis nem lehetne őket soron kívül 

beoltandóként azonosítani). Nagy Erzsébet PDSZ-ügyvivő szerint azonban az óraadók és a 

nevelést-oktatást segítő munkakörben dolgozók azonosítása továbbra sincs megoldva. Arra is 

felhívta a figyelmet, hogy a tanodákban dolgozókra nem terjed ki a kormány oltási döntése. 

 

2021. 03. 27. 24hu 

Szél Bernadett közérdekű adatkéréssel fordult a három nagy vidéki egyetemhez, hogy 

megtudja, milyen információk alapján hoztak „pár hét leforgása alatt az egész hazai felsőoktatás 

jövőjét meghatározó döntést” a fenntartóváltásról. Csak a Pécsi Egyetem teljesítette kérését, a 

másik kettő a megtagadta azzal, hogy a kért adatok titkosak. A pécsi választ Szél 10 pontban 

https://hvg.hu/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem
https://hvg.hu/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem
https://hvg.hu/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem
https://hvg.hu/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/03/27/angyan-jozseffel-a-szent-istvan-egyetem-utani-korszakrol-no1-szappan-operita-no9/
https://magyarnarancs.hu/belpol/kulon-rendszerbe-kell-regisztralni-az-oltando-iskolai-bolcsodei-es-ovodai-dolgozokat-237112?fbclid=IwAR0yN3TBTi6sDDQxQlruTf3cRimZjXGdXP0cZj5nVyet6Ls9ltBXAT5kJ4s
https://magyarnarancs.hu/belpol/kulon-rendszerbe-kell-regisztralni-az-oltando-iskolai-bolcsodei-es-ovodai-dolgozokat-237112?fbclid=IwAR0yN3TBTi6sDDQxQlruTf3cRimZjXGdXP0cZj5nVyet6Ls9ltBXAT5kJ4s
https://magyarnarancs.hu/belpol/kulon-rendszerbe-kell-regisztralni-az-oltando-iskolai-bolcsodei-es-ovodai-dolgozokat-237112?fbclid=IwAR0yN3TBTi6sDDQxQlruTf3cRimZjXGdXP0cZj5nVyet6Ls9ltBXAT5kJ4s
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összegezte, pl.: 1. Nem az egyetemek, hanem az ITM kezdeményezte a váltást. 2. Palkovics 

iszonyatos tempót diktált, „egyetlen hónap alatt akart eljutni a törvényig”. 4. Semmi nem derül 

ki az elvileg „tájékoztató”-nak nevezett anyagból az alapvető kérdésekről, már csak azért sem, 

mert mindenben a majdani kuratórium dönt. 9. „Az egész fenntartóváltás nettó anyagi 

zsarolással kikényszerített konstrukció.” Szerinte a pécsi szenátus „kvázi vakon került 

döntéshelyzetbe”. „Ez az én szememben zsarolással kikényszerített önfeladás, és szégyen, hogy 

a járvány közepén ezt teszi a kormány a felsőoktatással, az pedig szomorú, hogy ehhez az 

egyetemeken partnereket talált” ‒ írta. A posztot részletesen ismerteti a Mérce is. 

 

2021. 03. 27. HVG 

„A PDSZ-nek mind az iskolai oktatás, mind az általuk képviselt tanárok másodlagosak. Az 

elsődleges a kormánnyal való konfliktuskeresés” ‒ írta a miniszterelnökség-vezető miniszter a 

Facebookon arra reagálva, hogy a PDSZ szerint életveszélyes az április 19-re kitűzött 

iskolanyitás, mert addig a védettség nem alakul ki. „Sokan vannak, akik a tanárokhoz hasonlóan 

munkájukból adódóan naponta sok emberrel találkoznak és nem jutnak soron kívül oltáshoz” ‒ 

írta intésképpen (a kormányfő tegnapelőtti rádióinterjújának szellemében, l. 2021. 03. 26. 

24hu). 

 

https://24.hu/belfold/2021/03/27/egyetemi-modellvaltas-szel-bernadett-adatigenyles/
https://24.hu/belfold/2021/03/27/egyetemi-modellvaltas-szel-bernadett-adatigenyles/
https://24.hu/belfold/2021/03/27/egyetemi-modellvaltas-szel-bernadett-adatigenyles/
https://merce.hu/2021/03/27/szel-bernadett-alapveto-informaciok-es-garanciak-teljes-hianyaban-dontottek-az-egyetemek-a-modellvaltasrol/
https://hvg.hu/itthon/20210327_Gulyas_A_PDSZ_elsodleges_celja_a_kormannyal_valo_konfliktuskereses?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210327_Gulyas_A_PDSZ_elsodleges_celja_a_kormannyal_valo_konfliktuskereses?s=hk

