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2021. 05. 07. 444 

A PSZ márciusban ezernégyszáz alatti napi megbetegedésekben határozta meg az újranyitás 

feltételeit, és ez a feltétel tulajdonképpen teljesült, így a szakszervezet nem zárkózik el a 

jelenléti oktatástól. Szabó Zsuzsa, a szakszervezet elnöke azzal kapcsolatban mondta el a 

véleményét, hogy már 120 ezren írták alá azt a petíciót, amiben a diákok az ellen tiltakoznak, 

hogy jövő héten, május 10-én elinduljon a jelenléti oktatás a gimnáziumokban. 

 

2021. 05. 07. ATV 

Nem árulta el Palkovics, miért változtatta meg két héttel ezelőtti álláspontját, és azt sem, hogy 

milyen feltételekkel veszik fel a Fudan egyetem építéséhez szükséges hitelt. 

 

2021. 05. 07. Mérce 

Totyik Tamás PSZ-alelnök véleménye a közoktatási újranyitásról: teljes kudarcra van ítélve. 

 

2021. 05. 07. Népszava 

Az Orbán külpolitikájáról szóló cikkben Matej Simalcík, a pozsonyi központú Ázsia Tanul-

mányok Közép-Európai Intézetének főigazgatója és Matura Tamás Kína-szakértő (Corvinus) a 

Fudan-tervről is beszél. Simalcík „fontosnak tartaná, hogy hazánk kockázatelemzést végezzen 

arról, megéri-e Budapestre hozni a Fudan egyetemet. Csakhogy az Orbán-kormány látszólag 

eldöntöttnek tekinti a kérdést, és elzárkózik bármilyen felülvizsgálattól, átvilágítástól.” Matura 

szerint nem zárható ki az ideológiai ok sem: „Számos szakértő érvel amellett, hogy a kormány 

prominens szereplői ‒ legalábbis látszólag ‒ mintha valóban elhinnék, hogy a Nyugat a 

szakadék szélén táncol, míg a jövő csakis Keleten, azon belül az illiberális államokban 

keresendő.” 

 

2021. 05. 07. Népszava 

Kormányrendelet: május 10-étől a rektorok dönthetnek az oktatás és a vizsgák „személyes 

érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi intézkedések betartásával”. 

 

2021. 05. 07. Népszava 

Szabad szemmel, sajtószemle: a Le Figaro és a Marienne a magyar egyetemek privatizációjáról. 

(Utóbbiban Bajomi Iván OHA-tag is megszólal.) 

 

2021. 05. 07. HVG 

Vegyes érzelmek a karanténoktatás után: 

„Tanárként rákényszerültünk arra, hogy ne tanításban, hanem tanulásban gondolkodjunk.” 

„Belefáradtunk mindannyian. Mi is, a gyerekek is, a szülők is. Én nem harcolni akarok az 

iskolában, hogy megértessem, maguknak tanulnak a gyerekek stb. Nem. Csak nevelni, oktatni 

szeretnék. De ebben a zavaros helyzetben nem lehet. Zavar a kapkodás, félelem, szomorúság, 

ami jellemzi a kollégákat. A szülők tele kérdésekkel, amelyekre mi nem tudunk, nem adhatunk 

választ.” Stb. 

 

2021. 05. 07. HVG 

Közvéleménykutatás a Fudan egyetemről: a budapestiek 90%-a nem akarja. 

 

2021. 05. 07. ATV 

https://444.hu/2021/05/07/a-pedagogusok-szakszervezete-szerint-ki-lehet-nyitni-az-iskolakat
https://444.hu/2021/05/07/a-pedagogusok-szakszervezete-szerint-ki-lehet-nyitni-az-iskolakat
http://www.atv.hu/belfold/20210507-nem-arulta-el-az-itm-milyen-feltetelekkel-vettek-fel-a-fudan-egyetemhez-szukseges-kinai-hitelt/hirkereso
https://merce.hu/2021/05/07/miert-van-teljes-kudarcra-itelve-az-ujranyitas-a-kozoktatasban/
https://nepszava.hu/3118831_szellel-szemben-hintazni-orbanek-akkor-fuzik-szorosabbra-a-viszonyt-amikor-mas-allamok-egyre-tavolsagtartobbak-az-azsiai-szuperhatalommal-szemben
https://nepszava.hu/3118831_szellel-szemben-hintazni-orbanek-akkor-fuzik-szorosabbra-a-viszonyt-amikor-mas-allamok-egyre-tavolsagtartobbak-az-azsiai-szuperhatalommal-szemben
https://nepszava.hu/3118831_szellel-szemben-hintazni-orbanek-akkor-fuzik-szorosabbra-a-viszonyt-amikor-mas-allamok-egyre-tavolsagtartobbak-az-azsiai-szuperhatalommal-szemben
https://nepszava.hu/3118904_a-kormany-nem-csak-a-diakokat-kuldi-vissza-hetfotol-az-iskolaba
https://nepszava.hu/3118896_szabad-szemmel-mig-orban-retteg-a-jovo-evi-valasztasoktol-az-ellenzek-uj-erore-kap
https://hvg.hu/elet/20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210506_fudan_diakvaros_kozvelemeny_kutatas
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A TASZ a Fudan-népszavazásról: nem lehet megtartani? 

 

2021. 05. 07. HVG360 

Orbán Viktor egyértelművé tette, mi vezette a közalapítványok kurátorainak kiválasztásakor: 

világnézeti elköteleződést várt el. Így nem az egyetemeknek, hanem a fideszesekkel feltöltött 

kuratóriumoknak lesz autonómiájuk. 

 

2021. 05. 07. HRportál 

Út a boldog tudatlanság felé: tíz év alatt 20%-kal csökkent az érettségizők száma. 

 

2021. 05. 06. 24hu 

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere: nem lehet megakadályozni a népszavazást a 

Fudan egyetemről. 

 

2021. 05. 06. HVG 

Palkovics László miniszter a Fudan-beruházás kiemeltté tételével akarja megakadályozni az 

egyetemről tartandó népszavazást. 

 

2021. 05. 06. Heti Válasz online 

Podcast az alapítványi kiszervezésről: 

„Valójában arról van szó, hogy volt eddig egy államunk, és ez az állam most kisebb lett.” 

„Ezek a kuratóriumok innentől kezdve kis kormányok.” 

 

2021. 05. 06. Magyar Hang 

A Mathias Corvinus Collegium Aranybikába fektette a vagyonát. 

 

2021. 05. 06. Népszava 

Szabad szemmel, sajtószemle: 

Yahoo/AFP: a Fudan-ügyről. 

Deutsche Welle: az alapítványi kuratóriumokról és a Fudan-ügyről. 

 

2021. 05. 06. Népszava 

Gyanús, hogy a Fudan egyetemet Budapestre hívják. A brüsszeli Martens Központ igazgató-

jának tanulmánya: „A kommunista párt jelentősen növelte erőforrásait az európai egyetemeken 

a kínai állammal szemben ellenséges narratívák visszaszorítása céljából.” 

A kínai kapcsolatokért felelős EP-képviselő: „Akkor invitálnak Magyarországra egy kínai 

egyetemet, amikor a kutatási és egyetemi szabadságot súlyosan korlátozzák. Ez több mint 

gyanús.” 

Kormányközeli szakember: a Fudan „vegytiszta nagypolitika”, nem lesz kompromisszum. 

 

2021. 05. 06. HVG 

A Vidnyánszky-féle SZFE-kuratórium bére: nem kevés, de sok. 

 

2021. 05. 05. Magyar Narancs 

Magyar Bálint szerint szemben a 2010 előtti elképzelésekkel „most az állam ruház át vagyon-

tárgyakat egy olyan általa kinevezett vazallusi kör kezébe, amely gyakorlatilag korlátlan fel-

hatalmazást kap arra, hogy úgy gazdálkodjon vele, mintha az a személyes vagyona lenne.” 

 

 

2021. 05. 05. Magyar Hang 

http://www.atv.hu/belfold/20210507-fudan-nepszavazas-mit-jelent-a-rejtelyes-pont-amikor-mar-nem-allithato-le-az-epitese/hirkereso
https://hvg.hu/360/202118__kozalapitvanyok__kuratorok__elvtarsak__hu_beresek
https://hvg.hu/360/202118__kozalapitvanyok__kuratorok__elvtarsak__hu_beresek
https://www.hrportal.hu/hr/tiz-ev-alatt-husz-szazalekkal-csokkent-az-erettsegizok-szama-20210506.html
https://24.hu/belfold/2021/05/06/fudan-egyetem-nepszavazas-baranyi-krisztina-kiemelt-beruhazas/
https://24.hu/belfold/2021/05/06/fudan-egyetem-nepszavazas-baranyi-krisztina-kiemelt-beruhazas/
https://hvg.hu/gazdasag/20210506_Palkovics_fudan_nepszavazas_kiemelt?s=hk
https://www.valaszonline.hu/2021/05/06/kekva-kozerdeku-vagyonkezelo-alapitvany-melyallam-egyetemek-podcast-bodis-andras/
https://hang.hu/belfold/2021/05/06/a-mathias-corvinus-collegium-megvette-a-debreceni-aranybika-szallot-is/
https://nepszava.hu/3118774_szabad-szemmel-orban-feltehetoleg-igyekszik-megneheziteni-a-dolgot-a-kovetkezo-kormany-szamara
https://nepszava.hu/3118749_gyanus-hogy-a-fudan-egyetemet-budapestre-invitaljak
https://hvg.hu/kultura/20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila?s=hk
https://magyarnarancs.hu/belpol/mintha-a-szemelyes-vagyona-lenne-238193
https://magyarnarancs.hu/belpol/mintha-a-szemelyes-vagyona-lenne-238193
https://magyarnarancs.hu/belpol/mintha-a-szemelyes-vagyona-lenne-238193
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Elkobozták a sümegi fideszes polgármester élettársának hamis érettségijét. 

 

2021. 05. 05. Népszava 

Szabad szemmel, sajtószemle ‒ Die Welt: Magyarországon kínai káderképzőt épül, Európában 

fölöttébb furcsa körülmények között, a világra nyitott, liberális, és nagy tekintélynek örvendő 

CEU helyébe. 

 

2021. 05. 05. Népszava 

A rasszista, homofób Gulyás Lászlót a Magyarságkutatóból is kirúgták. 

 

2021. 05. 05. Népszava 

Botka László szegedi polgármester szerint Gulyás László egy primitív bunkó. 

 

2021. 05. 05. Telex / Népszava 

Gulyás László kirúgásáról. 

 

2021. 05. 05. Magyar Narancs 

Pölöskeiné ITM-államtitkár közölte: a nyolcadikosok 41%-a technikumban tanul tovább, és 

csak 34%-uk gimnáziumban. Az arány pár éve épp a fordítottja volt. Szerinte ez előremutató(!); 

a szakképzés jó a diákoknak és a családoknak, mert érettségit, szakmát, ösztöndíjat és a duális 

képzés által munkalehetőséget is biztosít. 

 

2021. 05. 05. Népszava 

Mellár Tamás (Párbeszéd) öt pontban foglalja össze, hogy milyen területeket foglalt le magának 

az Orbán-rezsim kétharmados törvényekkel, alkotmánymódosítással az elkövetkező évekre. 

Ezek egyike a tudományos és kulturális élet: „Az akadémiai kutatóintézetek kiszervezése, az 

egyetemek, állami kulturális intézetek magánalapítványi formába való bekényszerítése és a 

kuratóriumok hithű emberekkel való feltöltése biztosítja Orbán számára a terület ellenőrzését 

és az EU-s támogatások lefölözését. Az autonóm módon működő CEU-t elüldözte, helyébe a 

kínai kommunista párt által irányított Fudan egyetemet telepíti be a magyar adófizetők 

pénzéből. A még megmaradt értékes állami vagyontárgyak, kastélyok, mintagazdaságok, 

egészségügyi intézmények, építészetiörökség-részek magánalapítványokba való kiszervezése 

gyors ütemben folyik most is.” Mellár az Ellenzéki Együttműködés keretében zajló szakértői 

programalkotó munkáról is ír; ennek egyik bizottsága az oktatási programon dolgozik. 

 

2021. 05. 04. Válasz online 

Mike Károly konzervatív közgazdász az alapítványosításról és a Fudan-ügyről. Az előbbi: a 

patronázs alapú állam kiépítése. „A felsőoktatást most nem a szakigazgatás, hanem a politikai 

patronázs logikája szervezi újra.” Ennek veszélyei: 1) Az egyetemeken az innovációhoz 

önállóságra van szükség. 2) Kína távol van a tudományos élvonaltól, a Fudan idehozatala csak 

külpolitikailag értelmezhető: eljegyzési gyűrű Kínának; ez magyarázza az irracionális 

költségét. 

 

2021. 05. 04. G7 

A Corvinus-rektorságára pályázó Takáts Előd szerint a hallgatói létszám csökkentésére lenne 

szükség. Takáts nagy presztízsű akadémiai karrierállomásokkal, komoly kutatói múlttal rendel-

kező, viszont oktatásszervezői és vezetői tapasztalat nélküli jelölt, aki pályázatában az 

élményszerű tanulmányokat, a kutatási kultúraváltást és a nemzetköziesítést jelöli meg 

fejlesztendő területként. 

2021. 05. 04. Népszava 

https://hang.hu/belfold/2021/05/05/elkoboztak-a-sumegi-fideszes-polgarmester-elettarsanak-hamis-erettsegijet/
https://nepszava.hu/3118646_szabad-szemmel-felo-hogy-az-orban-kormany-rohamot-indit-a-magyar-sajto-utolso-szabad-allasainak-elfoglalasara
https://nepszava.hu/3118743_gulyas-laszlot-a-magyarsagkutato-intezetbol-is-elbocsatottak
https://nepszava.hu/3118674_botka-laszlo-primitiv-bunkoknak-semmi-keresnivaloja-a-szegedi-tudomanyegyetemen
https://telex.hu/belfold/2021/05/05/hvg-megvalik-a-rasszista-es-szexista-kijelentesei-miatt-bepanaszolt-oktatojatol-a-szegedi-tudomanyegyetem
https://nepszava.hu/3118639_munkaltatoi-intezkedes-gulyas-laszlo-ellen
https://magyarnarancs.hu/belpol/allamtitkar-eloremutato-hogy-kevesebben-mennek-gimnaziumba-238187
https://magyarnarancs.hu/belpol/allamtitkar-eloremutato-hogy-kevesebben-mennek-gimnaziumba-238187
https://nepszava.hu/3118508_mit-lehet-esvagy-mit-kell-tennunk
https://nepszava.hu/3118508_mit-lehet-esvagy-mit-kell-tennunk
https://nepszava.hu/3118508_mit-lehet-esvagy-mit-kell-tennunk
https://www.valaszonline.hu/2021/05/04/mike-karoly-kapitalizmus-fudan-interju/
https://g7.hu/kozelet/20210504/mnb-s-es-princetonos-multtal-erkezett-a-corvinus-egyetlen-rektorjeloltje/
https://g7.hu/kozelet/20210504/mnb-s-es-princetonos-multtal-erkezett-a-corvinus-egyetlen-rektorjeloltje/
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Az oktatás lesz a vesztese a 2022-es költségvetésnek. Leginkább a felsőoktatás támogatása 

csökken: 598 milliárdról, 453 milliárd forintra, és immár az uniós finanszírozásra sem lehet 

számítania. A legnagyobb nyertes a sport (33%-os növekedés az ideihez képest, és ebben 

nincsenek benne a tao-támogatások). 

 

2010, 05. 04. Magyar Narancs 

Orbán Viktor azt állítja, hogy a kuratóriumok a valódi gazdái az egyetemeknek, az állam nem 

ellenőrzi őket. 

 

2021. 05. 04. Magyar Narancs 

Stumpf István hiányos és ellentmondásos kormányzati jövőképet vázolt fel a felsőoktatásról 

Szegeden 

 

2021. 05. 04. 444 

A fideszesek bojkottálták a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését, nem lehetett megtárgyalni a 

Fudan egyetem beengedésének nemzetbiztonsági veszélyeit. 

 

2021. 0. 04. HVG 

Szél Bernadett Gulyás Lászlóról, a rasszista és homofób szegedi egyetemi oktatóról: „azt sem 

tudni a mai napig, hogy egyáltalán hogy kaphatta meg a kitüntetést”. 

 

2021. 05. 04. HVG 

Kirúgják Gulyás Lászlót a szegedi egyetemről. 

 

2021. 05. 03. Szabad Európa 

Interjú Tilesch György Amerikában élő mesterségesintelligencia-kutatóval többek közt arról, 

hogy a Fudannal együtt hírszerzők is érkezhetnek Magyarországra. „Amerikában hetente derül 

ki valamelyik professzorról, diákról, hogy megvette a kínai kormány, és kutatási adatokat 

csempész ki Kínába.” 

 

2021. 05. 03. Magyar Hang  

Az LMP frakcióvezetője, Keresztes László Lóránt szerint a kormány hónapokon át becsapta az 

egyetemeket, január óta hangoztatták, hogy uniós forrásból 1500 milliárd forint jut fejlesztésre, 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban most azt jelentette be, hogy az uniós keretből 

semmi nem jut erre. Ráadásul Orbán Viktor még büszke is arra, hogy az egyetemek 

kiszervezése mögött politikai okok állnak, miközben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Kínai 

Kommunista Párt egyetemére többet költ az ország, mint a teljes magyar felsőoktatásra egy év 

alatt. 

  

2021. 05. 03. Népszava 

Szabad szemmel, sajtószemle: Yahoo/AP: Karácsony Gergely szerint komoly nemzetbizton-

sági kockázatot vet fel, hogy Budapesten jön létre a kínai Fudan egyetem első lerakata az EU-

n belül. Krekó Péter is úgy látja, hogy Peking puha eszközökkel igyekszik növelni befolyását, 

a többi közt oktatási programokkal és beruházásokkal. Eközben Orbán próbál még jobban 

rátenyerelni a felsőoktatásra, miután szabályszerűen elűzte a CEU-t. Karácsony azt is 

kifogásolja, hogy az egyetem létrehozásával kapcsolatos munkákat a kínaiak végzik, de a 

magyarok állják a cechet. Ám ilyen alapon ide lehetett volna csábítani a világ bármelyik 

egyetemét. 

Der Standard: A salzburgi színművészképző illetékese teljes ostobaságnak minősíti, amit az 

SZFE kancellárja állít, hogy ellentétes lenne az iskola érdekeivel, valamint a magyar 

https://nepszava.hu/3118581_ezermilliardok-a-gazdasag-ujrainditasara--vagy-szavazatvasarlasra
https://nepszava.hu/3118581_ezermilliardok-a-gazdasag-ujrainditasara--vagy-szavazatvasarlasra
https://nepszava.hu/3118581_ezermilliardok-a-gazdasag-ujrainditasara--vagy-szavazatvasarlasra
https://magyarnarancs.hu/belpol/orban-szerint-a-kuratoriumok-valodi-gazdai-az-egyetemeknek-amelyek-levaltak-az-allamrol-238176
https://magyarnarancs.hu/belpol/uj-kormanyzati-tervet-szelloztetett-meg-stumpf-a-szegedi-egyetemen-238154
https://444.hu/2021/05/04/nem-jelentek-meg-a-fideszes-tagok-ezert-nem-ulesezhetett-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-fudan-ugyben?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=nem-jelentek-meg-a-fideszes-tagok-ezert-nem-ulesezhetett-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-fudan-ugyben
https://hvg.hu/itthon/20210504_szel_bernadett_gulyas_laszlo_allami_kituntetes
https://hvg.hu/itthon/20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot?fbclid=IwAR1Xt_yc7kesgqNmcESN4CJ-ad9xcaf_FrQPnveZPABbc2Q8x_1zhRvyiBo
https://www.szabadeuropa.hu/a/tilesch-gyorgy-mesterseges-intelligencia-amerika-kina/31231469.html
https://hang.hu/belfold/2021/05/03/lmp-a-kormany-honapokon-at-becsapta-az-egyetemeket/
https://hang.hu/belfold/2021/05/03/lmp-a-kormany-honapokon-at-becsapta-az-egyetemeket/
https://nepszava.hu/3118391_szabad-szemmel-orbanek-mint-nemzetbiztonsagi-kockazat-peking-puhan-moszkva-vakcinaval
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törvényekkel, ha külföldi szakintézmények, mint például a Mozarteum, átveszik a magyar 

hallgatók egy részét, miután a magyar kormány saját befolyása alá vonta a patinás egyetemet. 

 

2021. 05. 03. 444 

Stumpf István szerint a BME is alapítványosodhatna. 

 

2021. 05. 03. Telex 

Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja, az ELTE Radnóti 

Miklós Gyakorló Gimnázium tanára a magyar érettségiről: a NAT az irodalmat múzeumi 

tárgyként kezeli. 

 

2021. 05. 02. Pénzcentrum, Mérce 

Ha a mostani tendencia folytatódik, 10-15 év múlva „megszűnik a biológia, a fizika, a földrajz 

és a kémia iránt érdeklődő diákok aktív szaktanári támogatása. »Ennek egyenes 

következménye, hogy általában kevesebben indulnak el a természettudományok felé, azaz 

kevesebb lesz az orvos, a mérnök, vagy a vegyész – ez pedig könnyen vezethet komoly szak-

emberhiányhoz a gazdaság számos tudásigényes ágazatában«”‒ mondja Holtzer Péter, a 

Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (SZ2A) 

elnöke. A Mérce ehhez hozzáteszi a Magyar Kémikusok Lapját idézve, hogy ez a tanárhiány a 

szegényebb régiók „pária” iskoláiban ölt riasztó méreteket, és „a sok-sok éve kitűnő 

eredményeket elérő néhány diákolimpikon nem pótolja azt, hogy közben a diákok tömegei 

érnek el európai társaikétól messze elmaradó teljesítményt”. 

 

2021. 05. 02. 444 

Videó: az egyetemek és a többi közvagyon, illetve közfeladat párhuzamos államba való 

kiszervezésének rövid összefoglalása. 

 

2021. 05. 02. Eduline 

Hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó civil szervezetek szomorú tapasztalatai a mély-

szegénység sújtotta településeken és egy kivétel: Hencidáról a jogi egyetemre. 

 

2021. 05. 02. Magyar Hang 

Két szakaszban húzná fel a Fudan gigakampuszát a kormány. Az első 2024-ig tartana, ebben a 

magyar állam létrehoz egy vagyonkezelő alapítványt, amelyhez a Fudan egyetem a „megfelelő 

szakaszban” csatlakozik. Az alapítvány magyar felsőoktatási intézményként létrehozza a Fudan 

Hungary Egyetemet, amelynek tulajdonosa és fenntartója is lesz. A második szakaszban, az 

építkezés első szakaszának befejezése után elindítják az első körben meghatározott szakokat és 

létrehozzák a négy tervezett kart: a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kart, a 

Természettudományi és Mérnöki Kart, a Közpolitikai és Üzleti Kart, valamint az Orvos-

tudományi Kart. Költségekről viszont nincs szó a Fudan egyetemmel kötött stratégiai 

megállapodásban. 

 

2021. 05. 01. Magyar Hang 

Egy, a pártja (elő)választási elképzeléseivel kapcsolatos cikkben Pálinkás József elmondja, 

hogy szerinte az egyetemekről és az állami vagyonról elfogadott törvények nem felelnek meg 

a Fidesz-KDNP által a 2018-as választáson kapott felhatalmazásnak, hiszen egy kormány 

felhatalmazása arról szól, hogy kezelje az állami vagyont, és nem arról, hogy eladja vagy 

elajándékozza. Leszögezte: az önmagában nem ördögtől való, hogy az egyetemnek van 

gazdálkodásért felelős boardja (vezető testülete), erre más országokban is vannak működő 

példák – igaz, ott elmozdíthatók a testület tagjai, és a tagok maguk választhatnak új tagot. 

https://444.hu/2021/05/03/stumpf-istvan-a-bme-nel-is-el-tudna-kepzelni-az-alapitvanyi-modellt
https://telex.hu/belfold/2021/05/03/magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-nehezseg-feladatok-magyartanarok-egyesulete-schiller-mariann
https://telex.hu/belfold/2021/05/03/magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-nehezseg-feladatok-magyartanarok-egyesulete-schiller-mariann
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210502/ha-ez-igy-folytatodik-10-ev-mulva-nem-lesz-aki-tanitsa-a-gyerekeinket-1114132
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210502/ha-ez-igy-folytatodik-10-ev-mulva-nem-lesz-aki-tanitsa-a-gyerekeinket-1114132
https://merce.hu/2021/05/02/egyre-inkabb-az-elit-kivaltsagava-valik-a-termeszettudomanyos-kozoktatas/
https://merce.hu/2021/05/02/egyre-inkabb-az-elit-kivaltsagava-valik-a-termeszettudomanyos-kozoktatas/
https://444.hu/2021/05/02/parhuzamos-allamot-epit-a-kiszervezett-kozvagyonbol-a-fidesz?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=parhuzamos-allamot-epit-a-kiszervezett-kozvagyonbol-a-fidesz
https://444.hu/2021/05/02/parhuzamos-allamot-epit-a-kiszervezett-kozvagyonbol-a-fidesz?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=parhuzamos-allamot-epit-a-kiszervezett-kozvagyonbol-a-fidesz
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210502_internet_es_szamitogep_nelkul_erettsegi_elott
https://hang.hu/belfold/2021/05/02/ket-szakaszban-huzna-fel-a-fudan-gigacampusat-a-kormany/
https://hang.hu/belfold/2021/05/01/palinkas-uj-vilag-neppartja-meg-targyal-az-elovalasztason-valo-indulasrol-az-ellenzekkel/
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2021. 05. 01. Népszava 

A Szabad szemmel sajtószemle szerint a magyar egyetemek bekebelezésével foglalkozik az 

Economist és az SRF(a svájci közrádió). „Ha Magyarország, amely a tehetős, liberális klub 

tagja, bekebelezheti a tudományt, akkor ez bárhol megtörténhet” ‒ írta az előbbi. 

 

2021. 05. 01. Szabad Európa 

Vologdai és asztrahanyi beszámolók arról, milyen retorziók értek tanulókat és egyetemi 

hallgatókat a Navalnij-tüntetéseken való részvételért a hatóság és az oktatási intézmény 

vezetése részéről. 

 

2021. 05. 01. Átlátszó 

Darvas Béla interjúja Upor Lászlóval, 3. rész. Upor itt a nyári egyetemmel, Eszenyi Enikővel, 

az „emberi tárgyak” szókapcsolattal, a késedelmes akkreditációval és más, az SZFE régi 

vezetésével kapcsolatos vádakra válaszol. 

 

2021. 05. 01. 444.hu 

Áder rekordgyorsasággal aláírta az egyetemek alapítványosítására vonatkozó törvényeket, bár 

a kézhezvételtől számítva öt napja lett volna a megfontolásra. Eközben az ellenzék az 

Alkotmánybírósághoz készül fordulni. 

https://nepszava.hu/3118248_szabad-szemmel-dugaba-dolt-a-magyar-kormany-terve
https://nepszava.hu/3118248_szabad-szemmel-dugaba-dolt-a-magyar-kormany-terve
https://www.szabadeuropa.hu/a/miert-nem-szereted-putyint-sulyos-arat-fizetnek-az-orosz-diakok-putyin/31211254.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/miert-nem-szereted-putyint-sulyos-arat-fizetnek-az-orosz-diakok-putyin/31211254.html
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/05/01/upor-laszloval-a-szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemrol-no3-szappan-operita-no13/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/05/01/upor-laszloval-a-szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemrol-no3-szappan-operita-no13/
https://444.hu/2021/04/30/ader-janos-nem-vacakolt-maris-alairta-az-alapitvanyokrol-szolo-torvenyeket?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=ader-janos-nem-vacakolt-maris-alairta-az-alapitvanyokrol-szolo-torvenyeket
https://444.hu/2021/04/29/az-alkotmanybirosagon-tamadja-meg-az-ellenzek-az-alapitvanyi-kiszervezest
https://444.hu/2021/04/29/az-alkotmanybirosagon-tamadja-meg-az-ellenzek-az-alapitvanyi-kiszervezest

