Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 06. 12. ‒ 2021. 06. 18.

2021. 06. 18. ÉS
Huszár Ágnes, a publicisztika szerzője összefoglalja az alkotmánybírósági döntést, amely
szerint nem sérül az egyetemi autonómia, ha a szenátusnak ezentúl csak véleményezési és
javaslattételi joga van, és felidézi, hogy Pokol Béla ezzel kapcsolatban különvélemény
fogalmazott meg. De nem azért, hogy több autonómiája maradjon az egyetemi testületeknek,
mert szerinte azokat „belső lobbik uralják”, amelyek tagjainak tudományos teljesítménye nem
igazolt „a tudományos közösség értékelésével”, és az egyetemi autonómia érvényesülését a
szerinte valós tudományos teljesítmény nélküli „balliberális politikai táborok” dominanciája
akadályozza, amelyet további jogszabályi eszközökkel, például az egyetemi státuszok, vezetői
pozíciók elnyerésének szcientometriai követelményekhez kötésével kellene „megtörni”.
Huszár Ágnes viszont emlékeztet arra, hogy például az SZFE esetében a korábbi vezető oktatók
ellenőrizhető módon rendelkeztek tekintélyes tudományos renoméval, miközben az alapítványi
formába való átszervezés után kinevezett új oktatói kar emberei viszont kevés kivétellel nem.
2021. 06. 18. Azonnali
Az Orbán-kormányt bírálva köszönti a CEU végzőseit Soros György – derült ki előzetesen
közzétett beszédéből. Az egyetemalapító milliárdos Magyarországot olyan országként említi,
amelynek „vezetője büszke arra, hogy feltalálta az illiberális demokrácia fogalmát, de aki a
legtöbb más ember szerint inkább egy maffiaállam alapítója”, és felhívja a figyelmet arra, hogy
korábbi várakozásaival szemben a világban a tekintélyuralmi rendszerek egyre erősebbek
lesznek. „Nekünk azért kell dolgoznunk, hogy ezt a trendet meg tudjuk fordítani” – zárul az
online köszöntő.
2021. 06. 18. Telex
A felsőoktatásért és kutatásért felelős miniszter vizsgálatot indított az intézményben, miután
„rothadásszag, feldarabolt, oszló holttestek, legyek és patkányok” fogadták azt, aki 2019-ben
belépett a Párizsi Descartes Egyetem Testadományozási Központjának (CDC) tudományos és
oktatási célokra felajánlott holttestek tárolására szolgáló helyiségeibe. Az is kiderült, hogy a
holttestek adományozását eddig alig szabályozta törvény, a legutóbbi vonatkozó jogszabály
1887-ből származik, ami alapján a hozzátartozókat például nem kell értesíteni arról, hogyan
használják fel az elhunyt testét. Emiatt egy új, testadományozást szabályozó törvényjavaslatot
adnak be a parlament elé annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő még egyszer a Párizsi
Descartes Egyeteméhez hasonló eset.
2021. 06. 18. Telex
Korábbi életszakaszára is visszatekintett a nagyinterjúban Pálinkás József, aki most az Új Világ
Néppárt elnökeként ellenzéki miniszterelnök-jelölt. „A NER létrejöttében nekem már nem volt
szerepem, 2008-ban kiléptem a politikából, és 2014-ig életem egyik legjobb munkáját végeztem
az Akadémia elnökeként” – mondta el, és hangsúlyozta, hogy Orbán most olyan politikát
folytat, amelyet nem hogy elfogadni nem tud, de nem is ért igazán. „Például miért kell a magyar
közéletet felhergelni olyanokkal, hogy a magyar adófizetők terhére Magyarországra hoz egy
kínai egyetemet?” – tette fel a kérdést. A felsőoktatás-politikát 2009-ben is rossznak tartotta
Magyarországon, most pedig még rosszabbnak érzi – jelentette ki. NKFIH-elnöki munkájára
visszanézve felidézte, hogy sok kormányzati ember kereste meg azért, hogy egy-egy pályázó
érdekében belenyúljon a pályázati rendszerbe, amit soha nem tett meg.
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2021. 06. 17. HVG (a nedolgozzingyen.hu cikke alapján)
A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról”
számoltak be a PDSZ felmérésében – derül ki a portálon idézett írásból.
2021. 06. 17. Szeged.hu
Az Országgyűlés által elfogadott törvény egy olyan nevű alapítványt jelölt meg
létrehozandóként és az egyetem leendő fenntartójaként, ami 2007 óta létezik, és ami a Szegedi
Tudományegyetem egyik alapítványa. Úgy tűnik, emiatt csúszik a Szegedi Tudományegyetem
új fenntartójának cégbírósági bejegyzése.
2021. 06. 16. Magyar Narancs
Közleményt adott ki az ELTE Szociológia Doktori Iskolája a tegnap elfogadott, LMBTQellenes passzusokkal teletűzdelt pedofilellenes törvényről. A doktori iskola vezetői ebben
kijelentik, hogy továbbra is szívesen látnak minden hallgatót, oktatót és témavezetőt, függetlenül attól, hogy az LMBTQI közösséghez tartoznak-e, és sem preferenciát, sem
diszpreferenciát nem alkalmaznak az LMBTQI-tematikájú kutatásokkal szemben.
2021. 06. 16. Magyar Hang
A DK józsefvárosi és ferencvárosi országgyűlési képviselőjelöltje felvonta a kínai és a fideszes
zászlót a Fudan-kampusz tervezett helyszínén, miután a Fidesz megszavazta a Parlamentben a
Fudan-törvényt. Manhalter Dániel indoklásként elmondta: azért tettek így, mert ez jelzi a
legjobban, hogy a Fidesz 10-12 ezer magyar diáktól vette el a lakhatás lehetőségét, hogy
helyettük a kínai állam és fideszes barátok kaphassák meg a telket.
2021. 06. 16. Telex
Sajtótájékoztatóján a Fudan Egyetemet érintő keddi parlamenti döntésről Karácsony
kijelentette: az a hazaárulás kategóriájába tartozik. Ezért a főváros részéről minden jogi és
politikai eszközt megragadnak megakadályozandó, hogy a Fudan-kampusz a kiszemelt helyre
költözzön.
2021. 06. 15. HVG
Vincze Balázs lett az Operettszínház művészeti vezetője, aki korábban bevallottan politikai
okból megtiltotta, hogy megtartsák az Alföldi Róbert főszereplésével játszott Igenis, miniszterelnök úr! című előadás már lekötött pécsi vendégjátékát – az ügyről azt mondta, nem érzi, hogy
különösebben magyarázkodnia kellene, amiért az intézményt „nem engedi át egy politikai
aktivistának”, azaz – szerinte – Alföldi Róbertnek.
2021. 06. 15. 444
A magyar kormány visszavonta a Limes világörökségi jelölését, évtizedes munka megy kárba,
pedig Visy Zsolt régészprofesszor, a jelölés kezdeményezője és korábbi koordinátora szerint
rendes ügymenetben néhány héten belül megszülethetett volna az UNESCO pozitív döntése az
egykori Római Birodalom határát védő rendszer német, osztrák, szlovák és magyar
szakaszainak világörökségi helyszínné minősítéséről.
2021. 06. 15. 444
Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója mutatta be egy konferencián az intézet
által készített helyzetértékelést és oktatáspolitikai javaslatcsomagot, amit a portál a cikkben
részletesen ismertet.
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2021. 06. 15. Eduline
A legfiatalabb tanárok, tanítók, óvodapedagógusok bruttó átlagbére alig haladja meg a 220 ezer
forintot, így aztán nem meglepő, hogy sokan döntenek úgy: más területen keresnek állást.
2021. 06. 15. HVG360
A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata
ügyében, és bár a nacionalista politikus bizonyos fokig meghátrált, mégis merészség volna azt
állítani, hogy feladta volna az elképzelést – írja a Le Monde-ban megjelent elemzés, amit a
HVG360 szemléz.
2021. 06. 15. Népszava
Az újonnan elfogadott ún. pedofiltörvény „nyilvánvalóan sérti a média-, a szólásszabadságot,
az oktatás szabadságát és a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát”, mondta Szekeres
Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza. Szerinte ha a köztársasági elnök aláírja a törvényt,
akkor ősztől „a magyar iskolák bántalmazó hellyé válnak”. Az új törvény módosítja a köznevelési törvényt és a médiatörvényt is, de a tényállások roppant elnagyolt módon vannak
megfogalmazva, „éppen azért, hogy senki ne tudhassa pontosan, mikor lépi át a büntethetőség
kereteit”. Rácz András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense szerint is „drasztikusan
diszkriminatív” lett az új szabályozás.
2021. 06. 15. Népszava
Az Országgyűlés által elfogadott két törvénnyel rendelkeznek az egyetem fenntartójaként
működő Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, és arról, hogy a dél-pesti,
illetve észak-csepeli fejlesztési terület legértékesebb Duna-parti telkeit a magyar állam ingyen
átadja a hivatalosan még csak előkészítés előtt álló beruházáshoz, miközben a kollégiumi
funkciótól megfosztott Diákvárost a korábbi tartalékterületekre tolják át.
2021. 06. 14. 444
Napirend előtti hozzászólásában Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, hogy
az emberek nem akarják a kínai hitelből épített kínai egyetemet, helyette a vidéki magyar
fiataloknak akarnak Budapesten lakhatást. Válaszában Dömötör Csaba államtitkár sajnálatosnak minősítette, hogy egy egyetem ügyéből politikai kampánykérdést csinálnak, pedig egy
új egyetem bővíti a tudást, és pozitív gazdasági hatásai lehetnek. Az LMP-s Keresztes László
Lóránt arra emlékeztetett, hogy a Fudan Egyetem ügye a kormány szerint sem alkalmas arra,
hogy vitát folytassanak róla, másnap mégis szavaznának róla a parlamentben. Schanda Tamás
ITM-államtitkár azt mondta, a Fudan Egyetem ügyében a tervezés zajlik, az ehhez szükséges
jogszabályok vannak az Országgyűlés előtt, és ha elkészülnek a tervek és a költségbecslések,
akkor lehet érdemben vitát folytatni, akkor érdemes megkérdezni az emberek véleményét.
Megjegyezte még, hogy szerinte a felsőoktatási modellváltás hozzájárul a magyar fiatalok
sikerességéhez, és a kormány jelentős fejlesztési forrásokat biztosít az egyetemeknek.
2021. 06. 14. Népszava
Több mint száz tanár adta az életét, hogy ez a tanév sikeres legyen
2021. 06. 14. 444
Kitzinger Lilla színésznő a berlini filmfesztiválon elnyert díját tegnapi köszönőbeszédében a
Freeszfe-nek ajánlotta.
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2021. 06. 14. Napi.hu
Több mint 30 000 budapesti válaszaiból kiderült, hogy a konzultálók 96,92 százaléka nem ért
egyet a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának létrehozásával, 94,38 százalékuk
ragaszkodna ahhoz, hogy a Diákváros az eredeti tervek szerint és helyszínen épüljön meg, 99,18
százalékuk nem támogatja, hogy a magyar állam hitelt vegyen fel vagy költségvetési forrást
biztosítson a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának megépítésére, és 98,74 százalékuk
elutasítja, hogy Magyarországon olyan egyetem működjön közpénzből, amely nem nyújt
ingyen képzést magyar diákoknak.
2021. 06. 13. ATV
Baranyi Krisztina szerint ha kedden megszavazza a parlament a vagyonjuttatást, akkor megépül
a Fudan, függetlenül a budapestiek akaratától.
2021. 06. 13. Népszava
A Corriere della Sera szerkesztőségi cikke szerint a Fudan-ügy az „Orbán és Soros közötti
akadémiai és politikai háború legújabb felvonása”, és egyben új epizód abban a másik
háborúban, amelynek során Kína az európai (olasz, német, francia stb.) populista jobboldal
szövetségesévé válik.
2021. 06. 13. Népszava
„Az Orbán-rezsim épülő árnyékállama műszívre kapcsolná a NER-t. A vagyonkezelő
alapítványokba hordozott állami részvénycsomagok és ingatlanegyüttesek működtetése
pénzügyi eredménnyel kecsegtet” ‒ foglalja össze a „közérdekű vagyonkezelő alapítványok”
létrehozásának célját a cikk. Ezek az ún. kekvák óvatos becslés szerint 1500-2000 milliárd
forintnyi állami vagyont kaptak ingyen. Ebből 500 milliárdnyi a Mathias Corvinus
Collegiumnak (MCC) jutott, amin belül a MOL- és a Richter-részvénycsomag 290 milliárdot
tett ki. Ez a jövőben évente 8–12 milliárdot is fialhat. A cikk példákat sorol a kekváknak, köztük
az egyetemieknek, valamint az egyházaknak átadott ingatlanokra is.
2021. 06. 13. Növekedés
Még vonzóbb lehet jövőre a duális szakképzés egy új törvényjavaslat értelmében. A résztvevő
vállalatok havi 250 ezer forintos adókedvezményt kaphatnak diákonként, utóbbiak pedig a
korábbinál jóval magasabb munkabért. A duális szakképzés megerősített rendszere által kínált
lehetőségekről Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár országjáráson egyeztet a kamarákkal és
a piaci szereplőkkel.
2021. 06. 13. Index
Mocsai Lajos távozik a TE rektori posztjáról, mert elfogadta a modellváltó egyetemet fenntartó,
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi elnöki felkérését.
2021. 06. 12. Mérce
Többek között a Fudan-kampusz Budapestre településéről is szó esett a Tabumentes Egyesület
vitaestjén, amelyről a Mérce terjedelmes tudósítást közöl. Chikán Attila korábbi miniszter
szerint fontos szem előtt tartani, hogy az „elitegyetem” milyen hatással lenne a magyarországi
felsőoktatási rendszerre, nem mellesleg pedig azt, hogy ilyen konstrukcióban érdemes-e 500
milliárd forintot költeni az egyetemre. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a „CEU elzavarása után
is el tudna képzelni olyan körülményeket, amelyekben a Fudan Egyetem érkezése jó”. De a
tervként létező konstrukciót mélyen elítéli. Eszterhai Viktor, a Külügyi és Külgazdasági Intézet
munkatársa, aki korábban kutatott Kínában, elmesélte, hogy ő 2015-ben a Fudanon arról beszélt
a diáktársaival, amiről csak kívánt, a „diverz, a nézetek ütköztetését lehetővé tevő” oktatási
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stílus őt is meglepte. Szerinte a Fudan Egyetem érdeke Magyarországon elsősorban a profit
lehet, és az egyetemnek „nem érdeke maoista idézeteket bemagoltatnia”, hanem olyan
képzéseket nyitna, amelyekért fizetnek. Matura Tamás politológus, Kína-kutató pedig
emlékeztetett a kínai állam szócsöveként működő Global Times nemrég megjelent cikkére,
amelyben az áll, hogy a „pici ellenzéki pártot vezető főpolgármester tettei nem érdekesek, a
magyar kormány a mi nagy barátunk, és ez így is marad”.
2010. 06. 12. Átlátszó (blog)
Cikksorozatának negyedik részében Darvas Béla arra a kérdésre keresi a választ, hogyan
illeszkedhet be a hazai egyetemi rendszerbe a Fudan Hungary. A közbevetett interjúban
megszólaló Ángyán József szerint „Magyarország fokozatosan a keleti diktatórikus
világhatalmak és csatlósaik egyfajta hídfőállása, trójai falova lett az Európai Unióban”, a Fudan
ügyét pedig a professzor magyar felsőoktatás-politikai ügynek érzi egyrészt azért, mert a
magyar diplomák elfogadottsága a világban igen jónak mondható, és ha a magyar egyetemek
további fejlesztésére és működési feltételeik javítására a magyar kormány annyi forrást
fordítana, mint e kínai projektre, akkor igen jelentős fejlődés lenne elérhető a felsőoktatásban;
másrészt a kínai egyetem Budapestre telepítése versenyhátrányba hozza hazai egyetemeinket;
harmadrészt ellehetetleníti, kiszorítja a területéről a kispénzű magyar egyetemistáknak tervezett
Diákvárost.
2021. 06. 12. Népszava
A Neue Zürcher Zeitung szemlézett cikke szerint a Fudan ügyében Orbán meghátrált, ami az
ellenzék számára jelentős siker, de ahhoz, hogy a kínai egyetemmel kapcsolatos terv végképp
ad acta kerüljön, Karácsonynak jövő tavasszal győznie kell. Máskülönben kiderülhet, hogy
Orbán csupán taktikázott és a népszavazás ötlete épp oly gyorsan feledésbe merül, amilyen
sebesen bejelentették.
2021. 06. 12. Népszava
Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a kínai Fudan Egyetemre szánt pénzt és
energiát ‒ mondta a lapnak adott interjúban Lovász László. Az akadémiai intézethálózat
kiszervezésének tapasztalatait illetően úgy látja, semmiféle kiemelkedő feszültség nincsen,
egyelőre nem hallott olyasmit, hogy bárkinek megmondták volna, mit kutasson vagy mit nem
szabad kutatnia. Jó hírnek minősíti, hogy az intézethálózat költségvetését eléggé megemelték,
viszont a kormányt ért hazai és külföldi bírálatok kapcsán megjegyzi: „túl nagy a centralizálási
igény a tudomány területén. Amit [...] valóban lehet tudományellenességként értelmezni, mert
a tudomány egyik fő ismérve, hogy irányítási szempontból nem tervezhető”.
2021. 06. 12. GazdaságPortál
Új innovációs negyedet alakít ki a fővárosban, az Infopark környékén a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem ‒ közölte a BME az MTI-vel.
2021. 06. 12. HVG
Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt bemutatott 9 pontot a 99 Mozgalom jóvátételi
programjából. Közülük egy a felsőoktatást érinti: egyeztetéseket kezdenek a CEU
visszahozatalának érdekében, visszaállítják az egyetemek autonómiáját, felülvizsgálják az
egyetemi modellváltást. A közoktatással kapcsolatos pontok: második esély az oktatási
rendszerből lemorzsolódott fiataloknak; állami iskolák támogatását felemelése az egyháziak
szintjére, valamint a helyi irányítási autonómia biztosítása a közoktatásban.
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*Az előző heti összefoglalásból kimaradt az ÉS Európa-beszélgetések című mellékletének két
írása:
2021. 06. 11. ÉS
Egész pályás letámadás az egyetemek autonómiája ellen ‒ Gács Anna és Barbara StollbergRilinger beszélgetése. Az írás főcíme ‒ Háttal Európának ‒ utal az Oktatói Hálózat elemzésére,
amelynek készítésében és brüsszeli bemutatásában Gács Anna is részt vett. A beszélgetés során
szóba került a CEU és az MTA-tól elvett kutatóhálózat ügye is. Érintették az európai
társadalmak politikai polarizáltságát, valamint a magyar tudományos és egyetemi körök
félelemtől motivált közönyét, kivárására játszását.
2021. 06. 11. ÉS
A kutatás és az oktatás egysége és szabadsága Angliában és Magyarországon. Beszélgetőpartnerek: Ferencz Győző és Rüdiger Görner. Ferencz Győző elmondta, hogy a Kádárkorszakban Magyarországon kevesebben folytathattak felsőfokú tanulmányokat, mint most. A
fiatalokat főleg a műszaki tanulmányok felé irányították. A humán tudományok művelőit erős
ellenőrzés alatt tartották. A rendszerváltás után a költséghatékonyság lett a döntő a
felsőoktatásban, ami a humán tudományok további visszaszorulását eredményezte. Magyarországon az egyetemek autonómiája 2014-ben szűnt meg a kancellári rendszer bevezetésével.
Manapság az értelmiség politikai szerepe minimális, szakmai érdekérvényesítő képességét
pedig elveszítette. Ez a megállapítás mindkét országra érvényes.
**Egy június 9-ei hír kiegészítése:
2021. 06. 10. 168.hu
Az ITM szerint baloldali álhír, hogy a kormány milliárdokat von el a felsőoktatástól. „A
közlemény szerint a napokban megjelent kormányhatározatban szereplő visszacsoportosítás
oka, hogy a járványhelyzet kezelésével összefüggésben az ITM részére korábban átadott forrás
túlnyomó részét a harmadik hullám »letörése« miatt mégsem használták fel az orvos- és
egészségtudományi egyetemek.” (Azért biztos lett volna helye ennek a pénznek a
felsőoktatásban ‒ a szerk.)

