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2021. 06. 25. 24.hu 

A Transparency International Magyarország áprilisi bejelentése következményeként vizsgálják 

a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) által megkötött közel 750 millió forintos takarítási 

szerződés ügyét, amelyre nem írtak ki közbeszerzést, noha a hatályos jogszabályok szerint ez 

az összeg bőven a közbeszerzési értékhatár felett van. Ráadásul a frissen megbízott vállalkozás 

korábbi (a szerződéskötéskor még aktív) tulajdonosa, Fülöpné Zimacsek Anikó az egyetem 

munkatársa, az intézmény beszerzési részlegén dolgozik. 

 

2021. 06. 25. 24.hu 

A 24.hu cikkében a sanghaji Fudanon a genderképzést létrehozó, kétlaki életet élő kínai 

történész, Vang Cseng mesélte el történetét. Noha a közreműködő Michigani Egyetem a 

honlapján a mai napig elérhető az együttműködés hirdetése, a genderelméletet (vagyis a 

társadalmi nemek tudományát, a nemi szerepek és azok társadalmi vonatkozásait) bemutató 

képzéseket 2018-ban a Fudanon már megszüntették. A feminista aktivista professzor 2018 

májusában még tarthatott előadást, de feltételezése szerint az előadásán ülhetett benn valaki, 

aki jelentett róla az egyetem párttitkárának, és aztán a párttitkár utasíthatta a beosztottjait, hogy 

nyomozzanak utána. Így aztán hamar terítékre került a jogvédő szervezetekkel való együtt-

működése és az addig viszonylagos nyugalomban működő egyetemi intézete. Utolsó sanghaji 

hónapjaiban megpróbálták besározni azzal, hogy „idegen hatalmak ügynökének” állították be. 

Így 2018 nyarának végén visszatért Amerikába, de online előadásokat azért még tart kínai 

közönségének. 

 

2021. 06. 25. Portfolio.hu 

Az EU által 2030-ra kitűzött célt, hogy a 25–34 évesek 45%-a rendelkezzék felsőfokú 

végzettséggel, már 11 tagállam teljesítette, az EU-átlag pedig már 41%. Magyarország viszont 

31%-kal a lista alján kullog, csupán Olaszországot (29%) és Romániát (25%) előzve meg. 

 

2021. 06. 25. Mfor.hu 

A Magyar Közlönyben is megjelent a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, 

illetve az alapítvány első juttatásaként a Nagyvásártelepet és egyéb állami területeket átadó 

törvény. Emellett a kínai érdekek felé történt hangsúlyeltolódást mutatja, hogy még a 

„Diákváros” elnevezés is eltűnik, a Budapest Törvény vonatkozó részében a módosítás szerint 

a „Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program” helyett a jövőben mindig simán 

csak a „Déli Városkapu Fejlesztési Program” a használatos, és a „diákotthoni elhelyezést 

biztosító, szabadidős” szövegrész helyébe a jövőben a „szabadidős” szöveg lép. 

 

2021. 06. 24. Magyar Hang 

Éles hangú Facebook-bejegyzésben bírálta Orbán Viktort Pálinkás József, miután a 

miniszterelnök az Európai Tanács ülése előtt úgy nyilatkozott, hogy a rendszerváltás előtt 

büntették a homoszexualitást, és ő a melegek jogaiért és a szabadságukért is harcolt, meg-

ismételve korábbi, önmagáról tett kijelentését, amikor úgy fogalmazott, hogy „szabadságharcos 

voltam a kommunista rezsimben”. Pálinkás szarkasztikusan megjegyzi, hogy „az 1963-ban 

született Orbán Viktor kiharcolta, hogy 1961-ben a magyar jogrendből töröljék a homo-

szexualitás büntethetőségét”, miközben „1981-ig (talán utána is) KISZ-titkárként volt 

»szabadságharcos«”. 

 

https://24.hu/belfold/2021/06/25/vizsgalat-kozbeszerzes-szeged-takaritas/
https://24.hu/belfold/2021/06/25/vizsgalat-kozbeszerzes-szeged-takaritas/
https://24.hu/belfold/2021/06/25/vizsgalat-kozbeszerzes-szeged-takaritas/
https://24.hu/kulfold/2021/06/25/fudan-egyetem-genderkepzes/
https://24.hu/kulfold/2021/06/25/fudan-egyetem-genderkepzes/
https://24.hu/kulfold/2021/06/25/fudan-egyetem-genderkepzes/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210625/a-felsooktatasi-reszveteli-rangsor-vegen-kullognak-a-magyar-fiatalok-489804?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210625/a-felsooktatasi-reszveteli-rangsor-vegen-kullognak-a-magyar-fiatalok-489804?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://mfor.hu/cikkek/makro/megkapta-a-nagyvasartelepet-a-fudan-egyetem-kihuztak-a-diakvarost-a-csepeli-fejlesztesi-program-cimebol.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/megkapta-a-nagyvasartelepet-a-fudan-egyetem-kihuztak-a-diakvarost-a-csepeli-fejlesztesi-program-cimebol.html
https://hang.hu/belfold/2021/06/24/palinkas-jozsef-orban-kisz-titkarkent-volt-szabadsagharcos/
https://hang.hu/belfold/2021/06/24/palinkas-jozsef-orban-kisz-titkarkent-volt-szabadsagharcos/
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2021. 06. 24. Magyar Narancs 

Takáts Elődöt nevezték ki a Budapesti Corvinus Egyetem rektorává, megbízatása augusztus 

elsején lép életbe – jelentette be az intézmény csütörtökön. A rektori posztra az övé volt az 

egyetlen érvényes pályázat. 

 

2021. 06. 24. HVG 

Bár április 30-án a Magyar Közlönyben is megjelent, hogy a korábban már alapítványi 

fenntartásúvá vált felsőoktatási intézmények után újabb tizenegy intézmény kerülhet fel a 

modellváltók listájára. Januárban ugyan napok alatt lezavarták a szenátusokban a fenntartó-

váltásra előzetesen rábólintó döntéseket, egyelőre a nyilvántartás szerint még egyetlen 

alapítvány sem jött létre azok közül, amelyek magalakításáról a törvény rendelkezik. A szegedi 

helyzetet külön is bonyolítja, hogy az újonnan létrehozandó alapítvány tervezett elnevezésével 

már működött egy alapítvány: a Szegedi Egyetemért Alapítványt már korábban létrehozták az 

oktatás minőségének javítására, támogatására, a nemzetközi kapcsolatok szélesítésére. Így az 

új alapítvány hivatalos bejegyzésével akár még azt is meg kell majd várni, hogy az azonos nevű 

régi végelszámolása megtörténjen, egy ilyen folyamat pedig akár évekig is eltarthat. 

 

2021. 06. 24. 444 

Miután több szervezet, köztük a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is kérte a 

nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítását, a családokért felelős tárca nélküli miniszter 

csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette: „nyelvvizsga nélkül is kézhez vehetik 

diplomájukat, akik 2021. augusztus 31-ig sikeresen befejezik felsőoktatási tanulmányaikat”. 

 

2021. 06. 24. Népszava 

Demeter Szilárd közölte: az irodalmat, a könnyűzenét és részben a könyvkultúrát mára „hozzá 

telepítették”. Alá tartozik a Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményei, a Mesemúzeum, a 

Kassák Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a sátoraljaújhelyi Kazinczy 

Múzeum, a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, valamint a fordítástámogatásért, irodalmi 

export-importért felelős Petőfi Irodalmi Ügynökség, amely Magyar Kultúra néven új, egyelőre 

ingyenes havilapot indított. Demeter irányítja az Andrássy-palota és a Bajza utcai Írószövetség-

székház felújítását, a Hajógyári-sziget gigantikus, általa 64 milliárdra becsült beruházásait, az 

OSZK új épületének építését. A felsorolt és a további vagyonelemek a Magyar Kultúráért 

Alapítványba kerülnének, amelynek kuratóriumát szívesen vezetné. 

 

2021. 06. 24. HVG 

A fogyatékossággal élő hallgatók aránya a hazai felsőoktatásban továbbra is egy százalék alatt 

van. Ez messze alatta marad a népességarányuktól, és jelzi, hogy társadalmi okok akadályozzák 

az érintettek diplomaszerzését – derül ki a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetségének (MEOSZ) kutatásából. A MEOSZ-nak nyilatkozó egyetemi szakértők szerint a 

fogyatékossággal élő hallgatókat érő előítéletek egyre ritkábbak a hallgatótársak részéről, 

ugyanakkor az oktatók oldaláról olykor még mindig vannak negatív sztereotípiák.  

 

2021. 06. 23. Meduza 

A külföldi ügynökké minősített orosz ellenzéki hírportál közleménye szerint a Bard College-ot 

a legfőbb ügyész nemkívánatos szervezetté nyilvánította, mivel „tevékenysége az Orosz 

Föderáció alkotmányos rendjét és biztonságát veszélyezteti”. A New York-i Bard College a 

világ 200 legjobb művészeti egyeteme közé tartozik, és 20 éve együttműködik a pétervári 

egyetemmel, közös, kettős diplomát nyújtó képzési programjuk 2011 óta önálló karon működik. 

Idén megkezdődött a kar kiválása az egyetemből, és a leendő intézményt rögtön fel is jelentették 

a „Soros György által finanszírozott, Oroszországban destruktív tevékenységet folytató külföldi 

https://magyarnarancs.hu/belpol/takacs-elod-valtja-lanczi-andrast-a-corvinus-elen-239584
https://hvg.hu/gazdasag/20210624_egyetemek_alapitvanyok_felsooktatasi_modellvaltas
https://hvg.hu/gazdasag/20210624_egyetemek_alapitvanyok_felsooktatasi_modellvaltas
https://444.hu/2021/06/24/nyelvvizsga-nelkul-is-kiosztjak-a-diplomakat
https://nepszava.hu/3124067_a-kultura-jo-resze-demeter-szilard-hataskore
https://nepszava.hu/3124067_a-kultura-jo-resze-demeter-szilard-hataskore
https://hvg.hu/elet/20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken
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nonprofit szervezetekkel való kapcsolata” miatt. A feljelentés kezdeményezője Alekszandr 

Ijonov, az Oroszországi Antiglobalista Mozgalom alapítója, melynek olyan tiszteletbeli tagjai 

vannak, mint a szíriai diktátor, Ahmadinezsad volt iráni vagy Maduro jelenlegi venezuelai 

elnök. Ijonov volt a Meduza ügynökké nyilváníttatója is. Szerinte folytatni kell a harcot a 

„nemkívánatos szervezetek” ellen, különben „elveszítjük az országot, ahogy a nagy Szovjet-

unió is elveszítette 1991-ben”. A Bard College feketelistára tétele gyakorlatilag azt jelenti, hogy 

bűnvádi eljárás indítható minden orosz állampolgár ellen, aki a diplomáját elfogadja, vagy aki 

oktatóként részt vesz a működésében. 

 

2021. 06. 23. HVG 

Távol tartsa-e magát a politikától egy közgazdász? ‒ többek között erről elmélkedik Kornai 

János a lapban közölt rövidített írásában, melynek eredetije a Közgazdasági Szemle 2019 

februári számában, majd a Töprengések című kötetben jelent meg. Ebben a neves tudós felidézi: 

„szabad, demokratikus amerikai egyetemeken, ha a tanár egyetért a kormány makroökonómiai 

döntéseivel, akkor vállalja őket, ha pedig kritikusan szemléli e döntéseket, akkor ütközteti őket 

a személyes álláspontjával”. A magyar gyakorlatra vonatkoztatva kijelenti: pártpolitikát nem 

helyes bevinni az egyetem falai közé. Nem helyes tanítás közben agitálni X párt mellett és Y 

párt ellen, ugyanakkor nem helyes mellőzni a politikai eszmékről, politikai ügyekről szóló 

politikai töltetű ügyeket. 

 

2021. 06. 23. Mérce 

Négy év börtönre ítélték a CEU februárban letartóztatott egyiptomi hallgatóját, Ahmed Samir 

Santawyt, az Amnesty International képviselője szerint „koholt vádak alapján, egy tisztesség-

telen eljárás során”. Szerinte az egyiptomi különleges bíróság által hozott ítélet ellentétes a 

véleménynyilvánítás szabadságával, és fellebbezni nem lehet ellene. A letartóztatás valóságos 

oka Samir kutatási területe: az iszlám és a nőjogok kapcsolata lehetett. 

 

2021. 06. 23. Népszava 

Interjú Lattmann Tamás nemzetközi jogásszal (OHA-taggal) a Fudan-népszavazás lehető-

ségéről. Lattman szerint a kormánytagok egyelőre „össze-vissza beszélnek”, teljes a káosz. A 

Fudan-népszavazás tilalma akkor áll be, ha a parlament elfogadta a szerződést. Az, hogy a kínai 

kommunista párt felügyeli az egyetemet, a személyes ízlésének nem felel meg, de „nem oszt, 

nem szoroz”, mert Kínában mindent az felügyel. Ha a kommunista ideológia tényleg veszélyt 

jelentene a budapesti kampuszra, akkor az intézmény nemzetközi megítélése nem lenne olyan 

jó, mint amilyen. Mindenesetre Orbánnak kell viselnie a felelősséget azért, hogy „a magát a 

politikai jobboldalra helyező kormány” hozza Magyarországra ezt az intézményt. 

 

2021. 06.23. Eduline 

A The Telegraph húszas listán sorolta fel azokat a külföldi középiskolákat, ahonnan a legtöbben 

kerülnek be az oxfordi és cambridge-i képzésekre. Magyarországról két intézmény is szerepel 

a 20 között: a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium és a 2010-ben alapított Milestone Intézet. 

Utóbbiból idén 11 diák jutott be a két egyetem valamelyikére, pedig a legtöbb diákjuk a Brexit 

miatt nem is Angliával próbálkozott. Greskovits György oktatási vezető elmondta: a Milestone-

ban a diákok maguknak állítják össze a tananyagot, és a tanítás „az oxbridge-i rendszernek az 

újragondolt változata”. 

 

2021. 06. 22. Telex 

A Magyar Nemzetre hivatkozva közli a lap: a járványveszélyhelyzet miatt idén is lesz a 

felvételin nyelvvizsgakedvezmény. Eközben a HÖOK azt szeretné, hogy a diplomák 

átvételéhez se kelljen nyelvvizsgát tenni. A Nyelvtudásért Egyesület ezzel nem ért egyet; 

https://meduza.io/feature/2021/06/23/v-rossii-vpervye-priznali-nezhelatelnoy-organizatsiey-tselyy-universitet-amerikanskiy-bard-kolledzh
https://meduza.io/feature/2021/06/23/v-rossii-vpervye-priznali-nezhelatelnoy-organizatsiey-tselyy-universitet-amerikanskiy-bard-kolledzh
https://meduza.io/feature/2021/06/23/v-rossii-vpervye-priznali-nezhelatelnoy-organizatsiey-tselyy-universitet-amerikanskiy-bard-kolledzh
https://hvg.hu/hvgkonyvek/20210623_Szakember_vagy_politikus_legyen_egy_kozgazdasz_Szabade_politikat_vinni_az_oktatasba
https://merce.hu/2021/06/23/4-ev-bortonre-iteltek-egyiptomban-a-ceu-diakjat-es-kutatojat-ahmed-samirt/
https://merce.hu/2021/06/23/4-ev-bortonre-iteltek-egyiptomban-a-ceu-diakjat-es-kutatojat-ahmed-samirt/
https://nepszava.hu/3124068_orban-hiaba-igerte-a-torvenyt-tiltja-a-nepszavazast-a-fudan-egyetemrol
https://nepszava.hu/3124068_orban-hiaba-igerte-a-torvenyt-tiltja-a-nepszavazast-a-fudan-egyetemrol
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210623_Milestone_es_Fazekas_Oxbridge
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210623_Milestone_es_Fazekas_Oxbridge
https://telex.hu/belfold/2021/06/22/egyetemi-felsooktatasi-felveteli-nyelvvizsga-pontszamitas-tobbletpont-irasbeli-ponthatar
https://telex.hu/belfold/2021/06/22/egyetemi-felsooktatasi-felveteli-nyelvvizsga-pontszamitas-tobbletpont-irasbeli-ponthatar
https://telex.hu/belfold/2021/06/22/egyetemi-felsooktatasi-felveteli-nyelvvizsga-pontszamitas-tobbletpont-irasbeli-ponthatar
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szerintük a nyelvvizsgáztatás és nyelvoktatás csak néhány hétre állt le, a tanfolyamkínálat 

bőséges, és a nyelvvizsgázási kedv sem csökkent. A tavalyi „nyelvvizsga-amnesztia” idején 

Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter még azt állította, hogy csak egyszeri alkalomról 

van szó. 

 

2021. 06. 22. Magyar Nemzet 

További 15-20 corvinusos tanársegéd és adjunktus alkalmazásának jogszerűségét is vizsgálja 

az Oktatási Hivatal „Karácsony botránya miatt” ‒ fogalmaz a lap. Az ügyintézési határidő 90 

nap. 

 

2021. 06. 22. Népszava 

Novák miniszter közölte: a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs az ifjúsági 

szervezetek kérésére a „nyelvvizsga-amnesztia” meghosszabbítását javasolja a kormánynak. 

Schanda Tamás ITM-államtitkár elmondta: az idén nyáron diplomát szerző kb. 50 ezer 

hallgatóból kb. 20 ezernek nincs meg a nyelvvizsgája. 

 

2021. 06. 22. 444 

A főpolgármester kezdeményezésére az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közös levélben 

közölték a Kínai Népköztársaság elnökével, hogy kormányváltás esetén azonnal leállítják a 

Fudan-beruházást a Budapest‒Belgrád vasúttal együtt, mivel hiányzik mögülük az a széles körű 

politikai egyetértés, amely európai parlamenti demokráciákban elengedhetetlen az ilyen 

nagyberuházások esetén. 

 

2021. 06. 21. Népszava 

Interjú Pálinkás Józseffel, az előválasztás miniszterelnök-jelöltjeivel készített sorozat 

részeként. A hitelességével kapcsolatban azt mondja, 2010-ben csalódnia kellett a Fideszben, 

„ez egy folyamat volt”, ami 2015‒2016-tól erősödött fel, amikor a politika egyre jobban bele-

szólt a tudomány világába; a CEU-ügyben nem hallgathatott, és 2018-ban érezte vállalhatat-

lannak a helyzetét. MTA-elnökként Orbánnal kéthavonta konzultált, rendszerint nem értettek 

egyet. Szerinte Orbánt a nagyot alkotás vágya „viszi félre a racionális döntésekben”, erre példa 

a „gigantomán” Fudan-beruházás is. Szkeptikus az előválasztással és az ellenzéki koalícióval 

kapcsolatban; szerinte a magyar politikusok sem autonóm emberek. 

 

2021. 06. 21. Magyar Hang 

Májusi javaslatának megfelelően a HÖOK a diplomaátvételhez szükséges nyelvvizsga-követel-

mény felfüggesztését kéri a kormánytól, miután erről Schanda Tamás ITM-államtitkárral, Rácz 

Zsófia és Hankó Balázs helyettes államtitkárokkal tárgyalt. 

 

2021. 06. 21. 444 

Mégsem költözik be a Molnár Antal Zeneiskola a Damjanich utcai épületbe, amelynek bérleti 

jogát pályázaton a Freeszfe Egyesület nyerte el, ám utóbb lemondott róla a zeneiskola javára. 

Az új nyertes a Belső-Pesti Tankerületi Központ lett, amely vállalta a zeneiskola elhelyezését 

az épületben, de mint kiderült, a pályázatukban vállalt kötelezettség ellenére nem akarják fizetni 

a bérleti díjat. Erzsébetváros így a pályázat második helyezettjével vette fel a kapcsolatot. 

 

2021. 06. 20. Librarius 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése szerint az ún. pedofiltörvény-csomag 

a művészi- és szólásszabadság, a könyvkiadás és -terjesztés korlátozásának feltételeit teremti 

meg, ahelyett hogy a gyerekek védelmét szolgálná. Szerintük a szabályozás átgondolatlan, 
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hiszen annak értelmében a világ- és a magyar irodalom remekművei, többek közt a középiskolai 

tananyag részét képező számos szerző művei is tilalom alá eshetnek. 

 

2021. 06. 19. Népszava 

Interjújában Freund Tamás elmondta: a jövő évi költségvetés 53%-kal több forrást ad az MTA-

nak. Ugyanakkor nem tett le a kutatóhálózat visszaszerzésének tervéről; az ingatlanok továbbra 

is az MTA tulajdonában vannak, ez „nonszensz helyzetet teremt, például felújítási 

kérdésekben”. Részben vitatkozva Lovász László korábbi szavaival, kiemelte, hogy az 

alapkutatásban teljes szabadságra van szükség; a kormányzatnak az alkalmazott kutatásokban 

ugyanakkor lehetnek prioritásai, ezekre a forrás Palkovics minisztériumában meg is van, a 

miniszter azonban nem tárgyal vele. Orbán Viktor viszont az áprilisi találkozójukon „abszolút 

együttműködő volt”, csak „még neki is egyeztetnie kell más szakértőkkel”. A Fudan-ügyben az 

Akadémia elnöke inkább aggályait hangoztatta: Ha a legjobb oktatók átmehetnek majd a 

Fudanra, az „nem lenne korrekt versenyhelyzet, ettől meg kell óvnunk az egyetemeinket”. 

Először a magyar egyetemekből kellene „elitegyetemet” csinálni – hangsúlyozta. 
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