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2021. 04. 16. 444 

A PDSZ XXIV. kongresszusának közleménye szerint az intézményvezetők és fenntartók 

„rendre retorzióval fenyegetik” a jelenléti oktatást megtagadni készülő pedagógusokat és a 

gyereküket el nem engedő szülőket. A tanárokat jogellenesen táppénzre vonulásra akarják 

kényszeríteni, vagy a kirúgásukat helyezik kilátásba, a diákokat és szüleiket pedig 250 

elmulasztott óra utáni osztályozóvizsgával próbálják megfélemlíteni, noha azt a rendelet nem 

minden esetben írja elő. 

 

2021. 04. 16. ATV 

A PDSZ és az ellenzéki pártok is elutasítják a hétfői iskolanyitást. A pártok szerint a részleges 

nyitással Orbán a szülőkre hárítja a felelősséget. A távolmaradást az intézményvezetők 

engedélyezhetik, és rajtuk múlik, hogy a hiányzás igazolt lesz, vagy sem. Az ATV híradója 

több mint 20 iskolától szerette volna megtudni, hogy várhatóan hány távolmaradó diákra 

számítanak hétfőtől, de mindössze egy iskola esetében engedélyezte a fenntartó, hogy 

nyilatkozzon. 

 

2021. 04. 16. Népszava 

Ignatieff rektor a svájci közrádiónak (Schweizer Radio und Fernsehen, SRF) elmondta: a CEU 

nem számíthatott az EU segítségére, hiába döntött javukra az Európai Bíróság, hiába volt a sok 

tüntetés, Merkel kancellár figyelmeztetése: Orbán „tett mindenre”, az EU pedig tétlen maradt. 

Szerinte, ha az állam- és kormányfők rászóltak volna, a CEU-nak nem kellett volna elmennie. 

Bécsbe költözve a tanárok és diákok megkönnyebbültek; ő maga úgy érezte, „mintha egy másik 

bolygóra keveredtek volna”. 

 

2021. 04. 16. Magyar Narancs 

A Veritas Virtus Libertas csoport tagjai ma délelőtt óriási krétarajzzal hívták fel a figyelmet a 

Szegedi Tudományegyetem rektori hivatala előtt az egyetemi autonómiára és az arról 

rendezendő, hétfőn kezdődő, egyhetes Infosztrájkra. 

 

2021. 04. 16. Magyar Nemzet 

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője örül a Fudan Budapestre jövetelének, de az „irdatlan 

nagy” kínai hitel felvételét ellenzi. Szerinte a Fudannak és a CEU-nak is helye kell, hogy legyen 

Budapesten. A lap megkérdezte Oláh Lajos DK-képviselő véleményét is, aki szintén 

elkötelezett építője a magyar–kínai kapcsolatoknak, de nem reagált. [Ujhelyi kínai 

kapcsolatairól és szerepéről a Konfuciusz Intézetek Magyarországi megjelenésében lásd a 

Direkt36 oknyomozó cikkét. [Lásd még: 444, 2021. 03. 15.] 

 

2021. 04. 16. ATV 

Szél Bernadett közölte: levelet kapott a Szegedi Tudományegyetem hallgatóitól arról, hogy már 

régóta elhangzanak rasszista és szexista kijelentések a most bepanaszolt oktató óráin. Az 

egyetemnek a február 17-i óra és a március 15-i kitüntetés között lett volna ideje kommunikálni 

a kitüntetést előterjesztő miniszterrel. Elmondta azt is: van realitása annak, hogy a Fudan 

budapesti kampuszán kémközpont működjön; erre rákérdeztek a kínai nagykövetnél. 

 

  

https://444.hu/2021/04/16/a-pdsz-szerint-megfelelmlitik-a-szuloket-es-a-pedagogusokat?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-pdsz-szerint-megfelelmlitik-a-szuloket-es-a-pedagogusokat
https://444.hu/2021/04/16/a-pdsz-szerint-megfelelmlitik-a-szuloket-es-a-pedagogusokat?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-pdsz-szerint-megfelelmlitik-a-szuloket-es-a-pedagogusokat
http://www.atv.hu/belfold/20210416-engedelyezhetik-a-diakok-tavolmaradasat-az-intezmenyvezetok-mi-varhato-aprilis-19-tol/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210416-engedelyezhetik-a-diakok-tavolmaradasat-az-intezmenyvezetok-mi-varhato-aprilis-19-tol/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210416-engedelyezhetik-a-diakok-tavolmaradasat-az-intezmenyvezetok-mi-varhato-aprilis-19-tol/hirkereso
https://nepszava.hu/3116578_szabad-szemmel-uj-szintre-emelkedett-a-fidesz-bosszuhadjarata
https://nepszava.hu/3116578_szabad-szemmel-uj-szintre-emelkedett-a-fidesz-bosszuhadjarata
https://magyarnarancs.hu/belpol/szines-kretakkal-akcioztak-a-szegedi-egyetemistak-237691
https://magyarnarancs.hu/belpol/szines-kretakkal-akcioztak-a-szegedi-egyetemistak-237691
https://magyarnemzet.hu/belfold/ujhelyi-istvan-tamogatja-a-kinai-campust-9664712/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202104&fbclid=IwAR0mpe2s2A3uOdtwZAfFLq1zZqpdhoPgKJ4q762wHQ0qL_dMJkn35vyrIug
https://magyarnemzet.hu/belfold/ujhelyi-istvan-tamogatja-a-kinai-campust-9664712/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202104&fbclid=IwAR0mpe2s2A3uOdtwZAfFLq1zZqpdhoPgKJ4q762wHQ0qL_dMJkn35vyrIug
https://www.direkt36.hu/kemjatszmakat-hozott-budapestre-orban-kinai-nyitasa/
http://www.atv.hu/belfold/20210415-szel-bernadett-gulyas-laszlo-ugy-kapott-kituntetest-hogy-az-egyetem-mar-tudhatott-arrol-milyen-kijelenteseket-tesz/hirkereso
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2021. 04. 16. Telex 

Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjének az a véleménye 

a „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról”, hogy ilyen forma „márpedig 

nincsen”, ugyanis „közfeladat ellátása és az alapítványi forma sehogyan nem fér össze”. Az 

alapítvány eredetileg nem más, mint folyamatosan nyújtott adomány, de a szóban forgó forma 

épp ellenkező célt, vagyonelszívást szolgál. Az első kísérlet erre az MNB-alapítványok 2014-

es létrehozása volt, de akkor a „közpénzjelleg” elvesztését nem sikerült a kormánynak 

törvénybe iktatnia. 2019-ben viszont a Budapesti Corvinus Egyetemmel „a szellem kiszökött a 

palackból”, és a napokban már a 32. ilyen állami alapítvány létrehozatala várható, amivel együtt 

az elveszett állami vagyon mértéke is egyre nagyobbra nő. A cikkből kiderül, hogyan és miért 

maradhat ez a vagyon a jelenlegi hatalom híveinek a kezében „akár az idők végezetéig”, 

valamint az is, hogy hogyan lehetne visszaszerezni, ha lehet egyáltalán. 

 

2021. 04. 16. 444 

A cikk annak jár utána, hogy tényleg kínai káderképző-e a Fudan Egyetem. A válasz az egyetem 

2019-ben átírt chartája, valamint a kínai állampárt ideológiáját megvalósító kormánypolitika 

alapján: igen. Ennek ellenére a nálunk létesítendő kampusz majdani polgárainak nem kell 

indoktrinációtól vagy elhurcolástól tartaniuk, de az biztosra vehető, hogy az egyetem magával 

hozza azt, „ami otthon teljesen hétköznapos: a hallgatók és az oktatók körében egymás 

folyamatos figyelését, és a jelentések gyakori küldözgetését a kínai hivatalos szerveknek”. 

 

2021. 04. 15. HVG360 

Újabb elemzés az ún. közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, azaz az 

állami vagyon és állami feladatok államon kívülre helyezésének most zajló folyamatáról, amely 

még a kormányzati szereplők körében is ellenérzéseket szül. E folyamat részeként vonták ki a 

felsőoktatást is majdnem teljes egészében az állam fennhatósága alól. Míg a Corvinus, a 

MOME és a Miskolci Egyetem kiszervezésében egy oktatáspolitikusi vélemény szerint 

nemcsak politikai szándékok, hanem szakmai szempontok is közrejátszhattak, addig az SZFE, 

a Mathias Corvinus Collegium vagy a Demeter Szilárd alá szervezett, a fiatalok megnyerése 

szempontjából „példátlan befolyást” jelentő könnyűzenei birodalom esetében a cél „már 

egyértelműen a szellemi térfoglalás és a szerzemények választási vereség utáni megtartása” 

volt. És „még ezek után sem lesz megállás”: a privatizálni tervezett avagy ‒ a lap szerint ‒ 

átjátszható állami vagyonelemek listáján cégek és ingatlanok sokasága áll, a Thália Színháztól 

és az Urániától a Müpán és a budai Vár számos épületén át az Antenna Hungáriáig vagy a 

Szerencsejáték Zrt.-ig. Mindezek eredményeképpen „egy új hatalomnak vajmi kevés befolyása 

lesz 2022 után a felsőoktatásra és a kultúrpolitikára”; miközben fizetnie kell továbbra is a már 

tőle független ágazatok működését. A rosszul hasznosítható vagyon új tulajdonosának 

kétharmados törvénnyel garantálják előre a majdani állami apanázst, mint például a piliscsabai 

Makovecz-kampusz esetében, ahova a pedagógusok, valamint az egészségügyi és a szociális 

ágazat kötelező továbbképzéseit költöztetik. A másik végletet a jövedelmező cégekből 

kihasított vagyon jelenti, amely alkalmassá teszi az alapítványt arra, hogy „önthesse a pénzt a 

konzervatív oldal számára kedves projektekbe, alkotókba, sportolókba” akkor is, ha a Fidesz 

ellenzékbe szorulna. De a kormánynak ez sem elég, hanem még az ellenőrzést és a szabályozást 

is neki lojális, kilenc évre bebetonozott hivatalok kezébe teszi, amelyek ‒ a Transparency 

International hazai jogi igazgatójának szavával ‒ 2022 után „Frankensteinként hirtelen 

öntudatra ébredhetnek”, egy kettős hatalom, azaz egy szinte kormányozhatatlan Magyarország 

rémképét vetve fel. A cikk politikusok, politológusok és jogászok véleményét ismerteti arról, 

hogy meg lehet-e törni, és ha igen, miként „e feudális anarchiában” a kiskirályok uralmát. 

Elképzelhető-e például, hogy a mostani ellenzék befagyassza majd az alapítványosított 

https://telex.hu/velemeny/2021/04/16/alapitvanyok-kozvagyon-lopas-velemeny-ligeti-miklos-transparency
https://telex.hu/velemeny/2021/04/16/alapitvanyok-kozvagyon-lopas-velemeny-ligeti-miklos-transparency
https://telex.hu/velemeny/2021/04/16/alapitvanyok-kozvagyon-lopas-velemeny-ligeti-miklos-transparency
https://444.hu/2021/04/16/a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem
https://444.hu/2021/04/16/a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem
https://444.hu/2021/04/16/a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
https://hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese
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egyetemek finanszírozását, vagy „orbáni eszközökkel”, lejáratókampánnyal próbálja 

„megpuhítani” a kuratóriumok tagjait? 

 

2021. 04. 15. Szabad Európa 

Két havi házi őrizetre ítélték Oroszországban a diákélet, felsőoktatás, politika és tudomány 

kérdéseivel foglalkozó DOXA című diáklap négy szerkesztőjét, mert hatósági engedélyek 

nélküli tüntetésre buzdítottak Navalnij bebörtönzése ellen. A döntés értelmében naponta 

mindössze egy percet tölthetnek a lakáson kívül. 

[A cikkhez kapcsolódó április 5-i írásból kiderül az is, milyen módszerekkel próbál Putyin 

pártja diákokat bevonni a kampányába a Nyizsnyevartovszki Állami Egyetemen, illetve hogyan 

kampányol még a városi óvodában is.] 

 

2021. 04. 15. Telex 

Az IDEA Intézet reprezentatív felmérése szerint sem a kormánypárti, sem az ellenzéki 

szavazók; sem az alacsony-, sem a magasabb fokú végzettséggel rendelkezők többsége nem ért 

egyet Tóth Krisztinának Az arany ember c. Jókai-regényről alkotott véleményével, amely 

szerint elavult nemiszerep-felfogása miatt a könyvet le kellene venni a kötelező iskolai 

olvasmányok listájáról. Az nem derül ki a felmérésből, hogy a válaszadók közül hányan 

olvasták a könyvet, és emlékeznek-e még rá. 

 

2021. 04. 15. Magyar Narancs 

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény Esterházy Péter születésének 71. évfordulója 

alkalmából közzétette a látványterveket arról, hogy milyen teremben fogják kiállítani az író 

könyvtárát, melyet a családtól megkaptak. 

 

2021. 04. 15. Magyar Narancs 

Váradi Józsefet, a Wizz Air Holdings vezérigazgatóját tagjai közé választotta a Corvinust 

fenntartó alapítvány kuratóriuma. 

 

2021. 04. 15. HVG 

A lap részletezi, hogy mi mindenre költené a kormány az EU-s helyreállítási alapból származó 

közel hatezer milliárd forintot 2021 és 2026 között (lásd: 2021. 04. 14. Magyar Narancs). 

Megjegyzik: az egyetemek megújítása épp akkor lett a harmadik legnagyobb (majdnem 1200 

milliárdot kitevő) tétel a listán, amikor a NER-hez kötődő alapítványokhoz szervezik ki a 

felsőoktatás jelentős részét. E pénz oroszlánrésze, 878 milliárd az egyetemek infrastruktúra-, 

szervezet- és oktatásfejlesztésére menne el (pályázati alapon), a többiből pedig kutató-

tudásközvetítő szervezeteket hoznának létre. A köznevelésre és demográfiára költendő nem 

egész 460 milliárdból többek közt notebookot adnának 55 ezer tanárnak és az 5. osztálytól 

felfelé minden diáknak. A tervezetet megkritizálta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és 

Karácsony Gergely. Karácsony szerint „kutyafuttában készült kontármunka”, amely alapvetően 

épületekről szól ‒ az oktatási fejezetben is ‒, és az építőipart akarja több forráshoz juttatni, 

„pedig az ország jövőjét nem csak betonból lehetne építeni”. 

 

2021. 04. 15. HVG 

Hernádi Zsolt Mol-elnök, a Corvinust fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke így fogalmazta 

meg feladatát az egyetemen: „nekem az a dolgom, hogy ellensúlyozzam azt a természetes 

vágyat, hogy a legkisebb változás, a legnagyobb nyugalom és békesség uralkodjon benne. 

Nekem az a dolgom, hogy a legnagyobb versenyképességet teremtsen meg benne.” A 

Színművészeti Egyetem fölé rendelt alapítvány kuratóriumában is ülnek Mol-vezetők, továbbá 

a vállalat birtokolja az állammal közösen az Új Európa vagyonkezelő közhasznú alapítványt is. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/hazi-orizetbe-helyeztek-egy-diaklap-szerkesztoit-oroszorszagban/31205164.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/hazi-orizetbe-helyeztek-egy-diaklap-szerkesztoit-oroszorszagban/31205164.html
https://telex.hu/belfold/2021/04/15/vegzettsegtol-partallastol-fuggetlenul-a-tobbseg-nem-ert-egyet-toth-krisztinaval-az-aranyember-ugyeben
https://telex.hu/belfold/2021/04/15/vegzettsegtol-partallastol-fuggetlenul-a-tobbseg-nem-ert-egyet-toth-krisztinaval-az-aranyember-ugyeben
https://telex.hu/belfold/2021/04/15/vegzettsegtol-partallastol-fuggetlenul-a-tobbseg-nem-ert-egyet-toth-krisztinaval-az-aranyember-ugyeben
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/latvanyterven-esterhazy-peter-konyvtara-237666
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/latvanyterven-esterhazy-peter-konyvtara-237666
https://magyarnarancs.hu/belpol/beult-a-wizz-air-igazgatoja-a-corvinus-kuratoriumaba-237669
https://magyarnarancs.hu/belpol/beult-a-wizz-air-igazgatoja-a-corvinus-kuratoriumaba-237669
https://hvg.hu/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas
https://hvg.hu/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas
https://hvg.hu/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas
https://hvg.hu/gazdasag/20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely
https://hvg.hu/gazdasag/20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely
https://hvg.hu/kkv/20210415_mol_hernadi
https://hvg.hu/kkv/20210415_mol_hernadi
https://hvg.hu/kkv/20210415_mol_hernadi
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Hernádi ez utóbbiról azt állítja: a működését nem befolyásolhatja a kormányzati szándék, mert 

az a „fékek és ellensúlyok” elvén alapul, és törvényben fogják szabályozni, amelyet várhatóan 

még a tavasszal elfogad az Országgyűlés. 

 

2021. 04. 15. HVG, 444, Mérce, Telex 

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszterelnökségi 

államtitkár cikket írt az új Indexnek arról, hogy a Diákváros az eredeti tervek szerint épül majd 

meg, és 8–10 000 kollégiumi helyet biztosít a budapesti magyar egyetemek hallgatóinak. 

Leszögezte: „a Fudan Egyetem budapesti campusa nem a Diákváros helyett épül meg". Azt is 

hozzátette: a Fudan ideérkezésének megszervezése, a kínaiakkal való megállapodás az ITM 

vezetőjének feladata. Fürjes a kérdésről Vitézy Dáviddal, a kormányzati Budapest Fejlesztési 

Központ vezérigazgatójával sajtótájékoztatót is tartott. Itt elmondta: Palkovics miniszter arról 

tájékoztatta a kormányt, hogy a Fudant építő kínai félnek megfelel a norvég Snøhetta-féle 

diákvárosi fejlesztési terv. A Mérce további érdekes részletekkel szolgál a sajtótájékoztatóról. 

Minderre Karácsony Gergely így reagált: „a határozott kiállásunkkal sikerült meghátrálásra 

kényszeríteni a kormányt a ferencvárosi Diákváros ügyében”, de „még nem eléggé”. Egy, a 

kormánytól idén januárban kapott térkép szerint ugyanis a Fudan kampusza valóban elfoglalná 

a Diákváros területének egy részét. Karácsony kabinetfőnöke, Balogh Samu szerint „[a] mai 

kormányzati bejelentés tehát csak egy újabb blöff volt, amivel a kialakult kínos helyzetet 

kívánta a kormány kezelni”. 

 

2021. 04. 15. Válasz online 

A „kormány visszavonulót fújt”, de még biztonságosabb volna, ha teljesen elhalasztanák az 

iskolanyitást, és teljesítenének még további négy feltételt. 

 

2021. 04. 15. 444 

A Magyar Orvosok Szakszervezete nyílt levélben kéri a kormányfőt, hogy ne csak a felső 

tagozaton halassza el az iskolanyitást, hanem az alsón és az óvodákban is, amíg a pedagógusok 

és az oktatást segítő dolgozók védettsége ki nem alakul. Kérik, hogy az állam vállalja át az 

otthon maradó szülők bérköltségeit. „Egy egész generáció egészségét és jövőjét pecsételheti 

meg, ha a gyermekek és szüleik között a jelenleginél is nagyobb mértékben tör előre a járvány” 

‒ írják. 

 

2021. 04. 15. Mfor 

A lap két munkatársa vitatkozik az iskolanyitásról, illetve az erre vonatkozó kormánydöntés 

megalapozottságáról. Az egyikük a kormány visszakozásait, álláspontjának „szélkakas 

módjára” történő cserélgetését nehezményezi, a másik pedig azt, hogy egyáltalán megnyitja az 

iskolákat, miközben nem adottak a biztonságos nyitás feltételei. 

 

2021. 04. 15. HVG 

„Kavarás” van az iskolanyitás körül: Orbán egyfelől a nemzeti konzultációban adott válaszokra 

„fogta” a jövő heti iskolanyitást, noha az iskolák nyitására nem is kérdeztek rá a konzultációban, 

másfelől meg bejelentette, hogy a középiskolákra ez a dátum nem vonatkozik, hanem csak 

május 10-én nyitnak. Néhány nappal később pedig „jött az újabb visszakozás”: a felső 

tagozatosoknak sem kell még iskolába menniük. 

Maruzsa államtitkár kijelentette: elvégezték az iskolai dolgozók oltását (azért most, mert 

most „lett elég vakcina” erre a célra). Tegnap az óvodások 11 százalékát vitték óvodába. A 

gyerekek általános iskolai részvétele nem kötelező, de a távolmaradók nem számíthatnak külön 

digitális oktatásra, mert nem várható el a pedagógusoktól, hogy egyszerre kétféle órákat 

tartsanak.  

https://hvg.hu/itthon/20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_
https://hvg.hu/itthon/20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_
https://444.hu/2021/04/15/furjes-a-diakvaros-erintetlen-marad-a-deli-varoskapu-program-mas-teruletein-kap-helyet-a-fudan-egyetem-campusa
https://444.hu/2021/04/15/furjes-a-diakvaros-erintetlen-marad-a-deli-varoskapu-program-mas-teruletein-kap-helyet-a-fudan-egyetem-campusa
https://merce.hu/2021/04/15/furjes-es-vitezy-nem-a-fudan-hallgatoinak-epitik-a-csepeli-diakvarost/
https://telex.hu/belfold/2021/04/15/karacsony-bemutatott-egy-terkepet-ami-szerint-a-kormany-csak-bloffol-a-diakvarosrol
https://telex.hu/belfold/2021/04/15/karacsony-bemutatott-egy-terkepet-ami-szerint-a-kormany-csak-bloffol-a-diakvarosrol
https://www.valaszonline.hu/2021/04/15/koronavirus-oktatas-ujranyitas-elemzes/
https://www.valaszonline.hu/2021/04/15/koronavirus-oktatas-ujranyitas-elemzes/
https://444.hu/2021/04/15/nyilt-levelben-keri-orbantol-a-mosz-hogy-halasszak-el-az-iskolak-es-ovodak-nyitasat?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=nyilt-levelben-keri-orbantol-a-mosz-hogy-halasszak-el-az-iskolak-es-ovodak-nyitasat
https://444.hu/2021/04/15/nyilt-levelben-keri-orbantol-a-mosz-hogy-halasszak-el-az-iskolak-es-ovodak-nyitasat?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=nyilt-levelben-keri-orbantol-a-mosz-hogy-halasszak-el-az-iskolak-es-ovodak-nyitasat
https://mfor.hu/cikkek/szubjektiv/orban-viktor-csak-a-sipitozo-szuloket-hallotta-meg.html
https://mfor.hu/cikkek/szubjektiv/orban-viktor-csak-a-sipitozo-szuloket-hallotta-meg.html
https://mfor.hu/cikkek/szubjektiv/kire-hallgat-orban-viktor-a-sipitozo-szulokre-biztos-nem.html
https://mfor.hu/cikkek/szubjektiv/kire-hallgat-orban-viktor-a-sipitozo-szulokre-biztos-nem.html
https://hvg.hu/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany
https://hvg.hu/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs
https://hvg.hu/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs
https://hvg.hu/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs
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2021. 04. 15. ATV 

Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter kijelentette: Gulyás László szegedi professzor 

szavai a kormány értékrendjével is összeegyeztethetetlenek, és ha tudomásuk lett volna ezekről 

a megszólalásokról, akkor nem került volna sor a professzor kitüntetésére. Elmondta: elnézést 

kértek a köztársasági elnöktől, amiért felterjesztették a díjra. 

 

2021. 04. 14. HVG 

Egy ma esti döntéssel 3,5 milliárdot vett el a kormány a járvány elleni védekezési alapból, és 

ennek zömét, 3 milliárdot közelebbről meg nem határozott egyetemi beruházásokra fordítanak. 

Ugyanakkor kormány rendkívüli tartalékalapjából több mint 8 milliárdot csoportosítanak át; 

ebből 2,5 milliárdot kap a Bethlen Gábor Alap, „nemzetpolitikai célú támogatásokra”. 

 

2021. 04. 14. HVG 

A PDSZ szerint mai döntésével a kormány beismerte: nem hajlandó fizetni, hogy a szülők 

egyike az óvodás és kisiskolás korú gyermekeikkel otthon maradhasson, inkább „beküldi a 

gyerekeket a járvány csúcsán az intézményekbe”. Szerintük a döntés összesen 660 ezer 

gyereket, valamint a testvéreiket és a szüleiket, azaz nagyjából 1,2 millió fiatal felnőttet érint, 

és közülük senki sincs beoltva. Arra kérik a kormányt, „használja az uniós forrásokat arra, amire 

a legfontosabb lenne: támogassa az otthon maradni kényszerülő diákok, gyermekek szüleit! 

Tartsa zárva a köznevelési intézményeket és csak akkor nyissa meg őket, amikor a hullám 

levonult!” A döntést a PSZ is aggasztónak találja. 

 

2021. 04. 14. Válasz online 

A köztulajdonnak az állam alóli, ún. „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 

alapítványokba” (KEKVA) való kiszervezése, illetve a felsőoktatásnak és más, főleg kulturális 

közfunkcióknak az államon kívülre helyezése talán a legfontosabb politikai-gazdasági fordulat 

a rendszerváltás óta; sok szempontból hasonlít a „komcsik” által végrehajtott privatizációhoz, 

de azzal ellentétben ebből „az államnak lényegében zéró bevétele származik”. Orbán célja, 

hogy „akkor is hatalmon maradjon, ha esetleg már nincs kormányon”. Ehhez három eszközt 

használ; az egyik a szóban forgó alapítványosdi, amelyre „valójában nincsenek nyomdakész 

szavaink”. Az immár 32 tagú KEKVA-rendszerbe eddig 1000 milliárdnál is nagyobb vagyon 

került át: a Mol- és Richter-részvénycsomagok (az ország „családi ezüstje”), a Millenáris kft., 

a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a MANK Magyar Alkotóművészeti kft., a Thália Színház, az 

Uránia, a Zichy-kastély, a Hajógyári-sziget déli fele, a gödöllői kastély, a Makovecz-kampusz 

és további cégek, paloták, birtokok, műemlékek stb., az egyetemi ingatlanokról nem is beszélve. 

És könnyen lehet, hogy mindez csak a kezdet. 

 

2021. 04. 14. Mérce 

Öt nagy szakszervezet közösen tiltakozik az iskolák hétfői újranyitása ellen. Azt kérik, hogy az 

intézmények maradjanak zárva, a rászorulóknak pedig biztosítsák továbbra is a 

gyermekfelügyeletet. Mint írják, nincsenek külön szülők és munkavállalók, a járványveszélytől 

való félelem és a munkahely megtartására való törekvés mindenki számára egyszerre 

jelentkezik. 

 

2021. 04. 14. Mérce 

Formai hibára hivatkozva elutasította a médiahatóság az Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER) 

nevű ELTE-s közösségi rádió frekvenciapályázatát. Hogy szüneteltetniük kell-e majd az adást, 

és ha igen, mennyi ideig, attól (is) függ, mikor írják ki újra a frekvenciapályázatot. 

  

  

http://www.atv.hu/belfold/20210415-elnezest-kernek-ader-janostol-a-kormany-nem-tud-azonosulni-a-professzor-szavaival/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210415-elnezest-kernek-ader-janostol-a-kormany-nem-tud-azonosulni-a-professzor-szavaival/hirkereso
https://hvg.hu/gazdasag/20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot
https://hvg.hu/itthon/20210414_PDSZ_kormany_oktatas
https://hvg.hu/itthon/20210414_PDSZ_kormany_oktatas
https://hvg.hu/itthon/20210414_PDSZ_kormany_oktatas
https://www.valaszonline.hu/2021/04/14/vagyonkezelo-alapitvany-privatizacio-melyallam-publicisztika/
https://www.valaszonline.hu/2021/04/14/vagyonkezelo-alapitvany-privatizacio-melyallam-publicisztika/
https://www.valaszonline.hu/2021/04/14/vagyonkezelo-alapitvany-privatizacio-melyallam-publicisztika/
https://www.valaszonline.hu/2021/04/14/vagyonkezelo-alapitvany-privatizacio-melyallam-publicisztika/
https://merce.hu/2021/04/14/nincsenek-kulon-szulok-es-kulon-munkavallalok-ot-nagy-szakszervezet-allt-ki-az-iskolanyitas-ellen/
https://merce.hu/2021/04/14/elkaszalta-a-mediatanacs-az-elte-n-mukodtetett-egyetemi-kozossegi-radio-frekvenciapalyazatat/
https://merce.hu/2021/04/14/elkaszalta-a-mediatanacs-az-elte-n-mukodtetett-egyetemi-kozossegi-radio-frekvenciapalyazatat/


6 

 

2021. 04. 14. 24hu, Szabad Európa 

A kormányfő bejelentette, hogy csak az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatát nyitják 

ki hétfőn, a felső tagozatot nem. A döntést nem indokolta meg. Ez már a második változtatás 

volt a korábban bejelentetthez képest. 

 

2021. 04. 14. HVG360 

A tankönyvesek szakmai egyesületének (TANOSZ) vizsgálatából kiderült: rohampempóban és 

a szabályokat felrúgva oldotta meg az Oktatási Hivatal (OH), hogy az új NAT tavaly őszi 

bevezetésének kedvéért június 15-éig több mint ötven új tankönyv legyen átírva és jóváhagyva. 

Az OH volt a könyvek elkészítője és elbírálója is, és minden esetben pozitív döntést hozott. 

[Lásd: 2021. 04. 09. Telex.] 

 

2021. 04. 14. Átlátszó 

Budapest főpolgármestere az Átlátszó által üzemeltetett közadatigénylő portálon igényelte ki a 

Miniszterelnöki Kormányirodától a Fudan Egyetem kampuszával kapcsolatos, 2021. február 

24-i kormányülésen hozott döntések mindeddig nem nyilvános dokumentumait. A kormánynak 

április 28-ig kell reagálnia az igénylésre. 

 

2021. 04. 14. Népszava 

Véletlenül jutott hozzá a Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) elnöke, Jerzy Duszynski 

ahhoz a tervezethez, amely szerint a lengyel kormány egy árnyékakadémiát építene fel a 

meglévő mellé, amely vélhetőleg tőlük venné el a pénzt, és még csak nem is venné fel őket a 

partnerei közé. Az új intézmény alapszabálya teljesen azonos lenne a régiével, az egyetlen 

különbség, hogy a tagjait és a vezetőit a kormány nevezné ki. Az elnök szerint a kormánypárt 

a magyar mintát követi, amikor kisajátítja és átpolitizálja a tudományt is. 

 

2021. 04. 14. Magyar Hang 

A Momentum elnöke levélben közölte a kínai nagykövettel: kormányváltás után leállítják a 

Fudan Egyetem tervezett kampuszának építését, ha nem változtatnak a hazánk számára 

előnytelen feltételeken. Mint írta, megvannak az eszközeik az építkezés leállítására, hiába 

alkudott meg a háttérben a Kínai Kommunista Párt és a Fidesz arról, hogy a folyamatot úgy kell 

megszervezni, hogy „már ne legyen leállítható”. Az LMP szerint is nemzetbiztonsági 

kockázatot jelent a beruházás, mely „a kínaiak trójai falova”. 

 

2021. 04. 14. Magyar Narancs 

Ma nyilvánossá tették azt a 450 oldalas kormánytervezetet, amelyből kiderül, mire költenék az 

EU-s helyreállítási alapból várt majdnem 5800 milliárd forintot (lásd a cikkbeli táblázatot). A 

harmadik legnagyobb tétel, kis híján1200 milliárd, az egyetemek megújítására jutna. A 

tervezetben azt állítják, hogy a pénzelosztásról folyamatos szakmai párbeszédet folytattak a 

helyi döntéshozókkal és különösen a fővárossal, holott Karácsony főpolgármester az elmúlt 

hónapokban épp az egyeztetés hiányát panaszolta fel többször is. 

 

2021. 04. 14. 444 

Egy forrás szerint „az elmúlt száz évben nem volt Magyarországon olyan színvonalú 

városfejlesztési projekt”, mint amit a Snøhetta tervezőcég a Diákváros és környéke céljaira 

megalkotott. A tervet az előző és a mostani város-, illetve kerületvezetés egyaránt pártolta. 

Eleinte úgy volt, itt kapna néhány épületet a Fudan Egyetem is, de ezt a kormány a kínai 

építőipari vállalat elfogadásával felrúgta. Ez összeegyeztethetetlen a korábbi tervvel. Az új 

fővárosi főépítész szerint „nagyon nagy kár, sőt, óriási luxus lenne kidobni” a norvég iroda 

mestertervét.  

https://24.hu/belfold/2021/04/14/orban-viktor-bejelentes-terasz-nyitas-felso-tagozat-digitalis-oktatas/
https://24.hu/belfold/2021/04/14/orban-viktor-bejelentes-terasz-nyitas-felso-tagozat-digitalis-oktatas/
https://www.szabadeuropa.hu/a/iskola-koronavirus-vendeglatas-terasz-orban-viktor/31203670.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/iskola-koronavirus-vendeglatas-terasz-orban-viktor/31203670.html
https://hvg.hu/360/20210414_tankonyv
https://hvg.hu/360/20210414_tankonyv
https://blog.atlatszo.hu/2021/04/a-fopolgarmester-az-atlatszo-feluleten-igenyelt-adatot-a-budapestre-tervezett-kinai-egyetemrol/
https://blog.atlatszo.hu/2021/04/a-fopolgarmester-az-atlatszo-feluleten-igenyelt-adatot-a-budapestre-tervezett-kinai-egyetemrol/
https://nepszava.hu/3116298_tamadas-a-tudomany-ellen-orban-modra
https://nepszava.hu/3116298_tamadas-a-tudomany-ellen-orban-modra
https://hang.hu/belfold/2021/04/14/fekete-gyor-andras-a-kinai-nagykovetnek-irt-a-fudan-beruhazas-miatt/
https://hang.hu/belfold/2021/04/14/fekete-gyor-andras-a-kinai-nagykovetnek-irt-a-fudan-beruhazas-miatt/
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozzetette-a-kormany-mire-koltene-az-eu-tol-vart-5800-milliard-forintot-237606
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozzetette-a-kormany-mire-koltene-az-eu-tol-vart-5800-milliard-forintot-237606
https://444.hu/2021/04/14/100-eve-nem-volt-olyan-varosfejlesztes-mint-amibe-orban-bedobta-a-kinai-egyetemet
https://444.hu/2021/04/14/100-eve-nem-volt-olyan-varosfejlesztes-mint-amibe-orban-bedobta-a-kinai-egyetemet
https://444.hu/2021/04/14/100-eve-nem-volt-olyan-varosfejlesztes-mint-amibe-orban-bedobta-a-kinai-egyetemet
https://444.hu/2021/04/14/100-eve-nem-volt-olyan-varosfejlesztes-mint-amibe-orban-bedobta-a-kinai-egyetemet
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2021. 04. 14. ATV 

Szél Bernadett a kínai gazdasági gyarmatosítás veszélyére hívta fel a figyelmet a Diákváros 

helyére megépítendő Fudan Egyetem kapcsán, és napirendre kérte tűzni a kínai elitegyetem 

ügyét az országgyűlés Európai ügyekkel foglalkozó bizottságában. 

 

2021. 04. 14.  

Balatoni József pedagógus szerint a híroldalak kommentjeiben pedagógusellenességet lehet 

tapasztalni, sokan lazsálással vádolják őket, amiben a sajtó kattintásvadász címadásainak is 

szerepe lehet. 

 

2021. 04. 13. 444 

Hiányos öltözetű résztvevő tűnt fel az ELTE ÁJK nyilvános online tudományos diákköri 

konferenciáján, és az erről készült videó gyorsan elterjedt. 

 

2021. 04. 13. Népszava 

2019-ben az állam befektetett pénzügyi eszközei 1200 milliárd forintról 737 milliárdra 

csökkentek a most tárgyalandó kormányzati beszámoló szerint, mely csak egy lábjegyzetben 

közli, hogy a vagyoncsökkenés oka a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti 

Corvinus Egyetem több száz milliárdnyi részvénnyel való megajándékozása volt. Azóta további 

számottevő vagyonvesztést szenvedett el az állam: elvesztette fennmaradó MOL-részesedését, 

illetve a több száz milliárdos ingatlanvagyont, amit a kiszervezett egyetemek frissen létre-

hozandó alapítványaiba szán. Mindez az 1995-ös privatizációhoz fogható, csak épp akkor több 

száz milliárd forintnyi bevételre tett szert a magyar állam. 

 

2021. 04. 13. Népszava 

„Az ég szerelmére, a köztársasági elnöknek törvénykezdeményezési joga van” ‒ reagált Szél 

Bernadett Áder János tegnapi válaszára, miszerint nincs törvényes módja a botrányos 

megnyilvánulásairól híres szegedi főiskolai professzor, Gulyás László kitüntetésének 

visszavonására. 

 

2021. 04. 13. Telex 

Egy 2016-os kormányrendelet szerint a Déli Pályaudvar 6 hektárnyi kihasználatlan területén a 

Testnevelési Egyetem építtetett volna sport- és szabadidőközpontot, azonban a kampuszbővítés 

terve egy jövőbeli, esetleges vasúti fejlesztés miatt füstbe ment. A területet így most az I. kerület 

venné bérbe buszpályaudvarnak. 

 

2021. 04. 13. Átlátszó 

V. Naszályi Márta jelenlegi polgármester szerint a Bem rakpart 6. alatti Andrássy-palotát, a volt 

Budavári Művelődési Házat az I. kerület korábbi vezetése áron alul, 895 millió forintért, azaz 

négyzetméterenként 789 ezer forintért adta el az államnak, így az új kulturális központ rendbe 

tétele az eladásból származó bevételen kívül még plusz 900 milliójába került a központi 

költségvetésnek, és 700 milliójába a kerületnek. A palotából a tervek szerint Andrássy-

múzeumot csináltak volna, az azzal kapcsolatos munkákra már milliók mentek el, ám egy 

decemberi kormányrendelet a Demeter Szilárd vezette Petőfi Irodalmi Ügynökségnek (PIÜ) 

adta oda, alternatív zenei központ céljára. A múzeum tervének kútba eséséről a család 

leszármazottait nem értesítették, sőt Pallavicini Zita író, id. Andrássy Gyula ükunokája szerint 

a kormánytagok sem tudtak mind róla. Az épület a PIÜ-vel és sok más vagyonelemmel 

egyetemben a március 31-i éjszakai törvénycsomagban foglaltak szerint az újonnan létrehozott 

Magyar Kultúráért Alapítványé lesz (lásd: 2021. 04. 01. HVG). Az épület legszebb termét, a 

Dunára néző Andrássy-termet korábban a Habony-Rogán körhöz tartozó Kosik Kristóf ügyvéd 

http://www.atv.hu/belfold/20210414-szel-bernadett-levezette-szerinte-mi-a-valodi-ara-a-kinaiak-penzeknek/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210414-szel-bernadett-levezette-szerinte-mi-a-valodi-ara-a-kinaiak-penzeknek/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210413-pedagogusellenesseget-hozott-a-jarvany
http://www.atv.hu/belfold/20210413-pedagogusellenesseget-hozott-a-jarvany
https://444.hu/2021/04/13/nadrag-es-alsogatya-nelkul-jelent-meg-egy-jogi-szakerto-az-elte-tudomanyos-diakkori-konferenciajan?fbclid=IwAR0crWDQ99BD1r8cMZH-y0TBG12Z2KOBUYCJIeI9d8TdNflylMOyN5giJts
https://444.hu/2021/04/13/nadrag-es-alsogatya-nelkul-jelent-meg-egy-jogi-szakerto-az-elte-tudomanyos-diakkori-konferenciajan?fbclid=IwAR0crWDQ99BD1r8cMZH-y0TBG12Z2KOBUYCJIeI9d8TdNflylMOyN5giJts
https://nepszava.hu/3116180_kimenti-a-kormany-a-kozvagyont
https://nepszava.hu/3116180_kimenti-a-kormany-a-kozvagyont
https://nepszava.hu/3116180_kimenti-a-kormany-a-kozvagyont
https://nepszava.hu/3116180_kimenti-a-kormany-a-kozvagyont
https://nepszava.hu/3116278_az-eg-szerelmere-a-koztarsasagi-elnoknek-torvenykezdemenyezesi-joga-van
https://telex.hu/belfold/2021/04/13/deli-palyaudvar-uzemi-terulet-tf-szabadidokozpont-buszpalyudvar-i-kerulet-tiltakozas
https://telex.hu/belfold/2021/04/13/deli-palyaudvar-uzemi-terulet-tf-szabadidokozpont-buszpalyudvar-i-kerulet-tiltakozas
https://telex.hu/belfold/2021/04/13/deli-palyaudvar-uzemi-terulet-tf-szabadidokozpont-buszpalyudvar-i-kerulet-tiltakozas
https://atlatszo.hu/2021/04/13/andrassy-emlekmuzeum-helyett-demeter-szilard-ugynoksege-koltozhet-a-bem-rakparti-palotaba/
https://atlatszo.hu/2021/04/13/andrassy-emlekmuzeum-helyett-demeter-szilard-ugynoksege-koltozhet-a-bem-rakparti-palotaba/
https://atlatszo.hu/2021/04/13/andrassy-emlekmuzeum-helyett-demeter-szilard-ugynoksege-koltozhet-a-bem-rakparti-palotaba/
https://atlatszo.hu/2021/04/13/andrassy-emlekmuzeum-helyett-demeter-szilard-ugynoksege-koltozhet-a-bem-rakparti-palotaba/
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és hobbi-rockzenész bérelte havi százezer forintért, de a bérleti szerződésben foglaltakkal 

ellentétben nem rendezvényt szervezett ott, hanem „napi szinten próbateremként használta a 

Andrássy-termet”. 

 

2021. 04. 13. Portfolio 

A pedagógusok 87%-a ellenzi a jövő heti iskolanyitást, derült ki egy nagymintás kutatásból. 

Ennek ellenére 54%-uk bemenne a munkahelyére jelenléti oktatásban tanítani. 

 

2021. 04. 13. HVG 

Oroszországban betiltották a Politikai Tanulmányok Iskoláinak nemzetközi hálózatát; még az 

is büntethetővé vált, aki felveszi velük a kapcsolatot. A lépés példátlan, mivel a szervezet az 

ET része, annak pedig Oroszország is tagja. 

 

2021. 04. 13. HVG 

Az ELTE vezetése „méltatlannak és etikailag is megkérdőjelezhetőnek” tartja, hogy ‒ mint a 

kancellári közleményben áll ‒ az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium igazgatója „bármi-

féle előzetes vezetői egyeztetés nélkül” meg akart kerülni egy kormánydöntést. A gimnázium-

igazgató ugyanis hetekig tartó rovarirtást rendelt el, így az április 19-i nyitáskor sem kezdhették 

volna el a jelenléti oktatást az 5‒8. évfolyamos osztályok. Az ELTE kancellárja azonban 

azonnali hatállyal visszavonta az ilyen jellegű üzemeltetési feladatokat az igazgató 

hatásköréből, és a következő napokban elvégezteti a rovarirtást, hogy a jövő héten 

újraindulhasson a jelenléti oktatás. 

[Orbán Viktor a következő napon bejelentette, hogy az általános iskolák felső tagozatos 

diákjainak sem kell egyelőre iskolába menniük (lásd 04. 14. 24hu, Szabad Európa), az Apáczai 

igazgatójának lépése tehát teljes mértékben beleillik a kormányfői döntés irányvonalába. Nincs 

hír arról, hogy a kancellár bocsánatot kért volna az iskolaigazgatótól, visszaadta-e neki a 

fenntartói jogokat, illetve, hogy vállalja-e az anyagi felelősséget a zárva tartó iskolában 

fölöslegesen végrehajtott fertőtlenítésért.] 

 

2021. 04. 13. Népszava, ATV 

Nem valószínű, hogy a Fudan Egyetem építészeti terve igazodni fog a Diákváros lagúnás-

félszigetes víziójához, amelyet egy norvég tervezőiroda alkotott. A Déli Városkapu területén 

ugyan lenne még hely a leendő kínai kampusz mellett, de annak nagy része magán-, illetve 

önkormányzati tulajdonban van. Az ATV-nek viszont a Miniszterelnökség azt mondta: a 

Diákváros fel fog épülni, és értetlenkedett, hogy miért folytat velük „terméketlen vitát” erről a 

főpolgármester. 

 

2021. 04. 12. G7 

Darvas Zsolt közgazdász, a Corvinus Egyetem főmunkatársa beszél a vagyon és a társadalmi 

mobilitás közti összefüggéseket vizsgáló tanulmányáról. Eszerint „ha valaki az oktatásban a 

legtöbb segítséget megkapja, és diplomát szerez, még akkor sem ér oda, ahova átlagosan azok 

kerülnek, akik örökséget kapnak a gazdag szüleiktől”. 

 

2021. 04. 12. Mérce 

A Szülői Hang szerint a szülőknek jogszabály adta lehetőségük, hogy a gyermekeiket otthon 

tartsák az április 19-i iskolanyitás után is. Erről ma a PSZ is így nyilatkozott. Maruzsa 

államtitkár már pénteken kijelentette, hogy ilyen esetben igazoltnak számít a hiányzás. Az 

ADOM Diákmozgalom 4 új kéréssel fordult ma délután a kormányhoz: 1) ne politikai, hanem 

szakmai döntést hozzon a középiskolák újranyitásának végső dátumáról; 2. az általános 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210413/a-pedagogusok-elsopro-tobbsege-utasitja-el-az-iskolak-nyitasat-tappenz-szabadsag-es-munkamegtagadas-johet-478342?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://hvg.hu/eurologus/20210412_Az_oroszok_torvenyen_kivul_helyeztek_egy_europai_szervezetet_ahol_ok_is_tagok
https://hvg.hu/itthon/20210413_elte_apaczai_csere_janos_gyakorlo_gimnazium_koronavirus_fertotlenites_jelenleti_oktatas
https://hvg.hu/itthon/20210413_elte_apaczai_csere_janos_gyakorlo_gimnazium_koronavirus_fertotlenites_jelenleti_oktatas
https://hvg.hu/itthon/20210413_elte_apaczai_csere_janos_gyakorlo_gimnazium_koronavirus_fertotlenites_jelenleti_oktatas
https://nepszava.hu/3116148_sztornozta-a-diakvaros-fejlesztesi-programot-a-kormany
https://nepszava.hu/3116148_sztornozta-a-diakvaros-fejlesztesi-programot-a-kormany
http://www.atv.hu/belfold/20210413-koszonjuk-a-reklamot-a-diakvaros-megepul-valaszolta-karacsony-ultimatumara-a-miniszterelnokseg
http://www.atv.hu/belfold/20210413-koszonjuk-a-reklamot-a-diakvaros-megepul-valaszolta-karacsony-ultimatumara-a-miniszterelnokseg
https://g7.hu/podcast/20210410/a-legjobb-iskolai-teljesitmeny-sem-hoz-annyi-vagyont-mint-az-orokles/
https://g7.hu/podcast/20210410/a-legjobb-iskolai-teljesitmeny-sem-hoz-annyi-vagyont-mint-az-orokles/
https://g7.hu/podcast/20210410/a-legjobb-iskolai-teljesitmeny-sem-hoz-annyi-vagyont-mint-az-orokles/
https://merce.hu/2021/04/12/maruzsa-zoltan-szerint-igazolt-hianyzasnak-tekintheto-ha-a-jarvany-miatt-nem-engedik-iskolaba-a-gyermekeket-a-szulok/
https://merce.hu/2021/04/12/maruzsa-zoltan-szerint-igazolt-hianyzasnak-tekintheto-ha-a-jarvany-miatt-nem-engedik-iskolaba-a-gyermekeket-a-szulok/
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iskolákban se tegye kötelezővé a jelenlétet; 3) adjon jogszabályi garanciát az igazolt 

hiányzásokhoz; 4) adjon szakmai segítséget a pedagógusoknak. 

 

2021. 04. 12. Népszava 

Az ADOM Diákmozgalom képviselője elmondta: hálásak a miniszterelnöknek a középiskolák 

április 19-i nyitását visszavonó pénteki döntéséért, de azt szeretnék, ha az általános iskolák sem 

nyitnának ki, amíg ilyen súlyos a járványhelyzet. 

 

2021. 04. 12. Népszava 

A 2021. évi állami tankönyvjegyzéken egy készülő katolikus tankönyvcsalád első darabjai is 

szerepelnek az ingyenes, választható tankönyvek sorában. A keresztény szemléletű történelem- 

és irodalomtankönyv szerkesztői állítják: szakmai hitelességre törekedtek (a magyar őstörténet 

terén is), és értéket és minőséget kívánnak közvetíteni. 

 

2021. 04. 12. Népszava 

Miután Vadai Ágnes DK-képviselő költségvetési csalás kérdését vetette fel a Kásler miniszter 

által „A magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására” adott 12 millió forintos támogatás 

ügyében, a legfőbb ügyész a kérdést feljelentésként értékelte, és a NAV-hoz továbbította. 

 

2021. 04. 12. Telex 

„Ahelyett, hogy a magyar közpénzt magyar diákokra és magyar kollégiumokra költenék, a 

magyar közpénzt a kínai kommunista párt egyetemére fogják költeni” – mondta Ungár Péter 

LMP-képviselő a parlamentben. Szerinte a Fudan Egyetem magyarországi megjelenésével 

csorbul a nemzeti szuverenitás. Schanda államtitkár azt felelte neki, büszkék lehetünk, hogy a 

Fudan az első külföldi kampuszát nálunk hozza létre. A cikk emlékeztet arra, hogy a Fudan 

megjelenése a CEU elüldözése után sokakat felháborít, és korrupciós, valamint nemzet-

biztonsági aggályokat vet fel. 

 

2021. 04. 12. Népszava 

Áder János hivatala válaszolt a lapnak a szegedi oktató botrányos megnyilvánulásaival 

kapcsolatos kérdésére. Eszerint állami kitüntetés visszavonására nincs mód, de ha valóban az 

hangzott el az egyetemi katedrán, ami a sajtóban olvasható, akkor az a köztársasági elnök 

szerint minősíthetetlen. A Magyarságkutató Intézet főigazgatójától továbbra sincs válasz. 

 

2021. 04. 12. 444 

A Szülői összefogás gyermekeink jövőjéért nevű közösség 85 181 fő megkérdezésével arra az 

eredményre jutott, hogy a kormányzati érvekkel ellentétben a szülőknek csak a 34,7 %-a tartja 

jónak az április 19-i iskolanyitást, az iskolai gyermekfelügyeletet pedig alig 8,9%-uk venné 

igénybe. 

 

2021. 04. 12. Magyar Narancs 

A főpolgármester kijelentette: ha a Fudan-kampusz miatt nem épül meg a Diákváros, Budapest 

lemondja az atlétikai világbajnokságot. Erről elég egy e-mailt küldenie a Nemzetközi Atlétikai 

Szövetségnek, de ezt szeretné elkerülni. 

 

2021. 04. 12. 444 

Szijjártó miniszter az ATV-ben: azt mondta, a kínai Fudan egyetem Budapestre jövetelének 

ügyében csak a politikai tárgyalásokat folytatta, máshoz nincs köze. Arra, hogy a budapesti 

kampusz titkosszolgálati fedőhelye is lehet Kínának, így felelt: ez „nyilvánvalóan nincs így”. 

  

https://merce.hu/2021/04/12/maruzsa-zoltan-szerint-igazolt-hianyzasnak-tekintheto-ha-a-jarvany-miatt-nem-engedik-iskolaba-a-gyermekeket-a-szulok/
https://merce.hu/2021/04/12/maruzsa-zoltan-szerint-igazolt-hianyzasnak-tekintheto-ha-a-jarvany-miatt-nem-engedik-iskolaba-a-gyermekeket-a-szulok/
https://nepszava.hu/3116106_mar-az-altalanos-iskolakat-is-zarva-tartana-egy-diakmozgalom
https://nepszava.hu/3116106_mar-az-altalanos-iskolakat-is-zarva-tartana-egy-diakmozgalom
https://nepszava.hu/3116137_katolikus-tankonyvek-erkeznek-szeptemberben-a-kozepiskolakba
https://nepszava.hu/3116137_katolikus-tankonyvek-erkeznek-szeptemberben-a-kozepiskolakba
https://nepszava.hu/3116132_tanacstalan-a-nav-gyanus-e-a-ner-talalmany-az-ethno-fitnesz
https://nepszava.hu/3116132_tanacstalan-a-nav-gyanus-e-a-ner-talalmany-az-ethno-fitnesz
https://nepszava.hu/3116132_tanacstalan-a-nav-gyanus-e-a-ner-talalmany-az-ethno-fitnesz
https://telex.hu/belfold/2021/04/12/parlament-fudan-egyetem-kina-ungar-peter-schanda-tamas
https://telex.hu/belfold/2021/04/12/parlament-fudan-egyetem-kina-ungar-peter-schanda-tamas
https://telex.hu/belfold/2021/04/12/parlament-fudan-egyetem-kina-ungar-peter-schanda-tamas
https://nepszava.hu/3116169_megszolalt-ader-janos-a-szegedi-professzor-botranyaban-ha-valoban-elhangzott-akkor-az-minosithetetlen
https://nepszava.hu/3116169_megszolalt-ader-janos-a-szegedi-professzor-botranyaban-ha-valoban-elhangzott-akkor-az-minosithetetlen
https://nepszava.hu/3116169_megszolalt-ader-janos-a-szegedi-professzor-botranyaban-ha-valoban-elhangzott-akkor-az-minosithetetlen
https://444.hu/2021/04/12/a-szulok-ketharmada-nem-tartja-biztonsagosnak-az-iskolak-ujranyitasat
https://444.hu/2021/04/12/a-szulok-ketharmada-nem-tartja-biztonsagosnak-az-iskolak-ujranyitasat
https://magyarnarancs.hu/belpol/karacsony-ha-nincs-diakvaros-nincs-atletikai-vilagbajnoksag-237559
https://magyarnarancs.hu/belpol/karacsony-ha-nincs-diakvaros-nincs-atletikai-vilagbajnoksag-237559
https://444.hu/2021/04/12/szijjarto-peter-uj-valasza-csak-a-politikai-targyalasokat-inteztem-mashoz-nincs-kozom
https://444.hu/2021/04/12/szijjarto-peter-uj-valasza-csak-a-politikai-targyalasokat-inteztem-mashoz-nincs-kozom
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2021. 04. 12. Növekedés 

Matolcsy jegybankelnök „A 4T-modell” című cikke szerint elsősorban tehetségre, majd 

tudásra, technológiára és negyediknek tőkére van szükség egy ország sikeréhez. A tehetség 

kapcsán azt írta, az indiai jógaminisztérium mintájára nálunk tehetségminisztériumra lenne 

szükség. A tudásról írott pontjaiból: „minden családnak alanyi jogon, ingyenes internet 

hozzáférésre van szüksége”; a felsőoktatásban „versenyképesség-központú reformra” van 

szükség, és „ezen belül minden intézményben minden oktatási teljesítményt több idősávban 

(órák, szemeszterek, év) érdemes mérni”; „minden felsőoktatási intézmény saját 5‒15 éves 

vízió alapján működjön”, illetve „találjon nemzetközi partnereket, építsen fel kettősdiploma-

programokat, csereprogramokat nyugati és keleti partnerekkel egyaránt”. 

A tőkefelhalmozásról: „Minden vezető egyetem köré technológiai-innovációs parkokat 

érdemes építeni, amelyek a vállalkozások számára szükséges tehetséget, tudást, technológiát és 

tőkét együtt kínálják a befektetőnek.” 

 

2021. 04. 11. Mérce 

Az OHA és a „NEM az alapítványosításra!” csoport az ún. modellváltási folyamatról és az azzal 

kapcsolatos tapasztalatokról szervezett online fórumot az érintett egyetemek képviselőivel. A 

tudósításban idézett megszólalók: Babarczy Eszter adjunktus és Foster Dorka hallgató 

(MOME), Toronyai Gábor docens (Corvinus), Karsai György egyetemi tanár és Gálosi Dorka 

hallgató (SZFE), Márton Zsuzsanna docens és Ónya Balázs hallgató (PTE), Szirmai Éva docens 

és Körmendi Zoltán hallgató (SZTE). 

A részletes tudósításból kiderül, hogy szerintük (i) mennyire érte váratlanul az egyetemi 

polgárokat az ún. modellváltási folyamat, illetve megelőzte-e megfelelő tájékoztatás; (ii) 

várható-e valami tényleges haszon az alapítványosításból, vannak/lesznek-e látható 

pozitívumai; (iii) mi vezetett a végső „igenhez”, amiért hajlandóak voltak az egyetemek önként 

feladni az autonómiájukat. A cikkből link vezet az OHA Facebook-oldalához, ahol az egész 

fórum megtekinthető. 

 

2021. 04. 11. Átlátszó 

A vidéki lapszemle idézi a Szabad Pécs hírét, amely szerint Szili Katalin kuratóriumi tag lesz a 

pécsi egyetem fenntartói alapítványánál. Stumpf István szerint ez „jó példa az egyetemek 

kuratóriumainak sokszínűségére”. A lapszemléből kiderül az is, hogy egy kormánybiztos cége 

újíthatja fel a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, noha a közbeszerzésen volt az 

övénél kedvezőbb ajánlat is. 

 

2021. 04. 11. Librarius 

Oxfordi kutatók hollandiai adatokat elemezve megállapították, hogy a járvány miatti tavalyi 

iskolabezárások súlyos veszteséget okoztak az alsó tagozatosoknak, akik a magasszintű 

távoktatás ellenére az átlagos fejlődésük egyötödét veszítették el. Az alacsony műveltségű 

családok esetében a veszteség ennek kb. másfélszerese volt. Ez az eredmény azért is aggasztó, 

mert számos más ország kevésbé volt felkészült a távoktatás kihívásaira, írja a lap, de 

hozzáteszi: a hátrányos következmények enyhítésében nagy szerepe lehet a tanárok 

hozzáállásának, az iskola okos vezetésének. 

 

2021. 04. 11. HVG 

A főpolgármester a Facebook-oldalán bemutatta a norvég Snøhetta építész iroda által készített 

terveket annak a ferencvárosi diákvárosnak a megépítésére, amelynek a helyén „a kormány 

kínai hitelből, a magyar adófizetők kárára és a kínai vállalatok hasznára, a kínai befolyásszerzés 

szolgálatára kínai elit kampuszt akar”. Szerinte a kormány „suttyomban megszegte” a 

fővárossal kötött megállapodást. „Hát, mi nem akarjuk, hogy 500 milliárddal adósítsák el a 

https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-4t-modell
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-4t-modell
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-4t-modell
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-4t-modell
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-4t-modell
https://merce.hu/2021/04/11/nem-tekintettek-minket-partnernek-egy-percig-sem-oktatok-es-hallgatok-meseltek-a-modellvaltasok-honapjairol/
https://merce.hu/2021/04/11/nem-tekintettek-minket-partnernek-egy-percig-sem-oktatok-es-hallgatok-meseltek-a-modellvaltasok-honapjairol/
https://merce.hu/2021/04/11/nem-tekintettek-minket-partnernek-egy-percig-sem-oktatok-es-hallgatok-meseltek-a-modellvaltasok-honapjairol/
https://merce.hu/2021/04/11/nem-tekintettek-minket-partnernek-egy-percig-sem-oktatok-es-hallgatok-meseltek-a-modellvaltasok-honapjairol/
https://merce.hu/2021/04/11/nem-tekintettek-minket-partnernek-egy-percig-sem-oktatok-es-hallgatok-meseltek-a-modellvaltasok-honapjairol/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/torvenymodositassal-vinnek-az-ertekes-festmenyt-kaposvarrol-szili-katalin-a-pte-alapitvanyaban/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/torvenymodositassal-vinnek-az-ertekes-festmenyt-kaposvarrol-szili-katalin-a-pte-alapitvanyaban/
https://librarius.hu/2021/04/11/az-online-oktatasban-szinte-semmit-nem-tanultak-a-gyerekek/
https://librarius.hu/2021/04/11/az-online-oktatasban-szinte-semmit-nem-tanultak-a-gyerekek/
https://hvg.hu/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros?s=hk
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magyar adófizetőket Kínának. Nem akarjuk, hogy a magyar fiatalok Diákvárosa helyett fallal 

körülvett kínai elitkampusz épüljön. Nem akarjuk, hogy kínai vállalatok építsenek kínai hitelből 

betonmonstrumokat oda, ahol magyar diákok is lakhatnának” ‒ írta. 

 

2021. 04. 11. ATV 

Az Emmi így válaszolt a híradónak arra kérdésre, hogy miért nyitnak az iskolák április 19-én, 

amikor még nem alakul ki a tanárok védettsége: „Több mint 100 ezer pedagógus kapott soron 

kívüli oltást, és ezekben a napokban is újabb 100 ezer bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kap 

soron kívüli oltást.” 

 

2021. 04. 10. Mfor 

Kiderült, hogy mi lesz a feladata a tegnap múzeumi kormánybiztossá kinevezett L. Simon 

Lászlónak: egyebek mellett elő kell készítenie a a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar 

Természettudományi Múzeum összevonását, és meg kell vizsgálnia, hogy az Iparművészeti 

Múzeum és más múzeumok integrálhatók-e a Nemzeti Múzeumba. Megbízatása egy évre szól. 

 

2021. 04. 10. Telex 

Medgyessy Péter volt miniszterelnök egy interjúban azt mondta, a Fudan Egyetem jó 

kezdeményezés, sok tudást, kutatást hozhat Magyarországra. Nemzetbiztonsági szempontból 

sem tartja aggályosnak, mert „bármelyik egyetem lehet kémközpont”. De valahol „eltorzult” a 

projekt. A cikkből link vezet a Közép-európai Egyetem két oktatójának, Bőgel György ny. 

egyetemi docensnek és Mátyás László egyetemi tanárnak a március 16-i cikkéhez arról, hogy 

jó-e Magyarországnak a Fudan idejövetele, vagy sem. 

 

2021. 04. 10. Telex, Magyar Hang 

Vámos Miklós író interjúját ismerteti a Telex. Ebben szóba került a Petőfi Irodalmi Múzeum 

főigazgatója, akit Vámos nagyon ostobának és „egy kis nyikhajnak” nevezett. Demeter válaszul 

Vámos KISZ-díját emlegette, és azzal vádolta, hogy törleszkedik azokhoz, akik nem veszik be 

maguk közé. 

 

2021. 04. 10. Újnépszabadság (blog) 

Ferber Katalin véleménye a szegedi botrány hőséről. Két idézet: „Gulyás professzor úr sem 

felkészültségében, sem etikai, vagyis morális ismeretei tekintetében nem egyetemi tanár, nem 

történész.” „Gulyás professzor úrnak visszamenőlegesen (is) bocsánatot kell kérnie. Hiába 

jutalmazza a jelenlegi rezsim kitüntetéssel, hiába azonosul az épp regnáló rezsimmel, ettől nem 

lesz több a tárgyi tudása, mint ahogy nem fog kevesebb kárt sem okozni.” 

 

2021. 04. 10. Pénzcentrum 

Interjú Radó Péter oktatáskutatóval arról, hogyan hat a digitális oktatás a magyar oktatási 

rendszerre. Főbb megállapításaiból: a gimnáziumok nagy részében „jelentős modernizációs 

löketet”, az általános iskolákban és a szakképzésben viszont „teljes elsötétítést” jelent. A 

hátrányos helyzetű gyerekeket, azaz a korosztály nem kevesebb, mint 10%-át nehéz lesz 

újraintegrálni, mert „leépül a sulikultúrájuk”. A kizárólag online oktatás mindenütt 

„katasztrófa”, de nálunk különösen, mert az elmúlt 10 év „leépítette az iskolák képességeit”, 

eltűnt a szociális, szakmai, önkormányzati háttér, a digitális fejlesztés terén pedig „itt állunk 

letolt nadrággal”. 

 

  

http://www.atv.hu/belfold/20210411-az-emmi-valaszolt-miert-nyitnak-az-iskolak-annak-ellenere-hogy-sok-tanarnal-meg-nem-alakul-ki-a-vedettseg/hirkereso
https://mfor.hu/cikkek/makro/a-kormany-osszevonja-a-nemzeti-muzeumot-es-a-termeszettudomanyi-muzeumot.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/a-kormany-osszevonja-a-nemzeti-muzeumot-es-a-termeszettudomanyi-muzeumot.html
https://telex.hu/belfold/2021/04/10/ujhelyi-istvan-mszp-medgyessy-peter-fudan-egyetem
https://telex.hu/kult/2021/04/10/vamos-miklos-veiszer-alinda-holokauszt-demeter-szilard-sorosozas-auschwitz
https://telex.hu/kult/2021/04/10/vamos-miklos-veiszer-alinda-holokauszt-demeter-szilard-sorosozas-auschwitz
https://hang.hu/kultura/2021/04/10/vamos-miklos-odamondott-demeter-szilardnak-aki-visszaszolt/
https://hang.hu/kultura/2021/04/10/vamos-miklos-odamondott-demeter-szilardnak-aki-visszaszolt/
https://ujnepszabadsag.com/2021/04/10/a-hatalom-hamis-tudata/
https://ujnepszabadsag.com/2021/04/10/a-hatalom-hamis-tudata/
https://ujnepszabadsag.com/2021/04/10/a-hatalom-hamis-tudata/
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210406/leepulo-sulikultura-tomegek-esnek-ki-emiatt-a-kozoktatasbol-1113518
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210406/leepulo-sulikultura-tomegek-esnek-ki-emiatt-a-kozoktatasbol-1113518
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210406/leepulo-sulikultura-tomegek-esnek-ki-emiatt-a-kozoktatasbol-1113518
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210406/leepulo-sulikultura-tomegek-esnek-ki-emiatt-a-kozoktatasbol-1113518
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2021. 04. 10 Üzletem 

A 2021-es első negyedévi jelentése szerint 0,74 milliárd forinttal gyarapodott, így a negyedév 

végén 279,8 milliárd forintot tett ki a Pallas Athéné Alapítvány vagyona. Másfelől az alapítvány 

10,9 milliárd forint értékben 1566 oktatási, tudományos pályázatot támogatott.  

 

2020. 04. 10. Média1 

„SuliLife” néven középiskolásoknak szóló internetes újságot indított a kormánypárti 

sajtóholding. Főszerkesztője ugyanaz a Pintér Lívia, aki az öt hónapja indított, egyetemistákat 

megszólító UniLife-ot is vezeti. 

 

https://uzletem.hu/befektetes/valsagturoek-es-gyarapodtak-a-pallas-athene-alapitvany-befektetesei
https://uzletem.hu/befektetes/valsagturoek-es-gyarapodtak-a-pallas-athene-alapitvany-befektetesei
https://media1.hu/2021/04/10/sulilife-kozepiskolasok-kesma-mediaworks-elindult-kormanyparti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sulilife-kozepiskolasok-kesma-mediaworks-elindult-kormanyparti
https://media1.hu/2021/04/10/sulilife-kozepiskolasok-kesma-mediaworks-elindult-kormanyparti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sulilife-kozepiskolasok-kesma-mediaworks-elindult-kormanyparti

