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2021. 07. 02. Infostart
A Miniszterelnökség közleményt adott ki az egyetemi modellváltás jelenlegi állásáról, a kekvák
jellegéről és az egyetemi autonómia alkotmányos garanciájáról. A cikk ismerteti a közleményt,
és idézi Stumpf István közösségi oldalát is.
2021. 07. 02. Magyar Hang
Az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, a pályára lépő fiatal pedagógusok számára markáns
béremelést, a szegregáció felszámolását és a pedagógusképzés átalakítását ajánlja a független
agytröszt közoktatás-politikai elemzése megjelenésének alkalmából adott interjúban. Ha ez
nem történik meg, akkor Filippov Gábor szerint tíz év múlva egy középszerűségbe süllyedt és
lecsúszó, funkcionális analfabétákkal teli, gazdasági szempontból is versenyképtelen Magyarországon fogunk élni, amely nem fog tudni alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz.
2021. 07. 02. Magyar Hang
A lap birtokába került irat szerint a már megítélt 12 milliárd mellé újabb 1,5 milliárdot kért
Schmidt Mária közalapítványa a rendszerváltás 2022-ig meghosszabbított, hároméves
emlékévének költségeire. Az újabb támogatási kérelem egyik indoka az volt, hogy a tervezett
700 helyett 5000 pedagógusnak tartanának továbbképzést a rendszerváltásról, pedagógusoként
120 ezer helyett immár 125 ezer forintért.
2021. 07. 02. 24.hu
Az Ivan Krasztev bolgár politológussal a pozsonyi Globsec Fórumon folytatott beszélgetésben
szóba került a hazai egyetemek alapítványosítása is. Krasztev szerint a magyar kormány azzal
készül fel a kormányváltásra, hogy minimalizálja annak jelentőségét, egyszerűen privatizál
bizonyos közintézményeket, melyek között az egyetemeket tartja a legfontosabbaknak. „A
hidegháború alatt ezt a szerepet a szakszervezetek töltötték be, ami mostanra megváltozott. Ezt
láthatjuk az Egyesült Államokban is, a harc az egyetemek irányításáért folyik” ‒ fogalmazott.
2021. 07. 02. 444.hu, Mérce
Az ELTE BTK kirakott egy LMBTQ-kisokost az Instagram-oldalára, majd a poszt ellen rövid
időn belül kampányt indított a homofób fellépésre mindig kapható, orosz mintára működő
szervezet, a CitizenGO, és ennek hatására inkább törölték a posztot. A dékán szerint a kialakult
indulathullám nem összeegyeztethető a kar kommunikációs szándékaival. A Média és
Kommunikáció Tanszék nyílt levélben üzente meg a dékánnak, hogy nagyon rossz irány az
öncenzúra a szolidaritás helyett. A Mérce előző napi közléséből az is kiderült, hogy a szexuális
kisebbségek jogai mellett kiálló és a homofób módosítókkal teletűzdelt „pedofil-törvényt”
ellenző petíciót közel ezerszer(!) annyian (a megjelenés időpontjában 132 ezernél is többen)
szignózták, mint a CitizenGO tiltakozását.
2021. 07. 02. Szabad Európa
A kínai befektetésekkel kapcsolatos sajtóhírek nálunk általában semleges hangvételűek voltak,
az ellenzéki pártok sem tematizálták a Kínával kapcsolatos aggodamakat, de a Fudan egyetem
ügye fordulópont lehet, ennek híre a bulvársajtóba is eljutott, és teljesen más mederbe terelte a
Kínáról szóló diskurzust ‒ mondta Matura Tamás (Corvinus) a MapInfluenCE projekt friss
kutatásáról, mely a V4 országok kínai befektetésekről szóló híradásait elemezte.
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2021. 07. 02. 24.hu
A portál cikke – visszautalva a témában megjelent korábbi írásaikra is – beszámol arról, hogy
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sok milliárdos projektjeit vizsgálva egészen elképesztő
dolgokat találtak az uniós ellenőrök. A terjedelmes beszámoló aktualitását az adja, hogy az
ellenőri jelentést – bár sok részlet kitakarásával – az Európai Bizottság most átadta Hadházy
Ákosnak (miután a magyar kormány ez elől éveken keresztül elzárkózott). A jelentésben az
uniós ellenőrök a feltárt problémák miatt különböző mértékű támogatásmegvonásra tettek
javaslatot, ami összességében milliárdos nagyságrendű is lehetett.
2021. 07. 01. ATV
A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke azt mondta: szerintük 4-5 év múlva a teljes oktatási
rendszer meg fog rogyni, ha nem kapnak komolyabb utánpótlást. A szaktárca szerint viszont
Magyarországon az aktív pedagógusok száma 165 és 170 ezer fő között mozog egy évtizede.
A riportban idézik az Egyensúly Intézet véleményét is, amely szerint a pedagógushiánynak
három fő oka van: kevesen választják ezt a pályát, a túlterheltség, az alacsony bérezés miatt
rendkívül magas a pályaelhagyók aránya, és a nyugdíjasok közül kevesen élnek az óraadás
lehetőségével, mert fáradtak és nem éri meg nekik.
2021. 07. 01. HVG, Magyar Narancs
Bár 11 egyetem alapítványi fenntartásba adásáról már április végén döntött az Országgyűlés,
az alapítványoknak eddig semmi nyomuk nem volt. A kormány ezt a „hiányt” most pótolta:
egy kormányhatározattal létrehozták az alapítványokat, és az intézmények fenntartói jogát mint
vagyoni értékű jogot átruházták rájuk. Induló vagyonként pedig összesen 6,6 milliárd forintot
kaptak, és eltérő összegben további juttatásokról is döntött a kormány. Ezzel lehetővé válik,
hogy az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter kinevezze a kuratóriumok elnökeit és tagjait, akiket a továbbiakban már ő vagy egy
következő kormány illetékes tagja sem válthat le, mert „az alapítói jogok teljes körének
gyakorlására” ezeket a testületeket jelölik ki. [Érdekes összehasonlítani ezt azzal, hogy Orbán
Viktor Habsburg-főhercegi magánbirtokának beruházásai a becslés szerint jócskán
meghaladhatják a 10 milliárdot.]
2021. 06. 30. Szeged.hu
Bár a szegedi egyetemet fenntartó alapítvány továbbra sincs bejegyezve, az oktatók és dolgozók
levelet kaptak a közalkalmazotti státuszuk augusztus 1-i megszűnéséről. A cikk szerint érdekegyeztetés tárgya lehet a szabadság mértéke, a jubileumi jutalmak és jogviszony megszüntetésének kérdései.
2021. 06. 30. Hírklikk
A közoktatás költségvetési részesedése folyamatosan csökken, például a 2021-es 2,9
százalékról 2022-ben 2,6 százalékra – mondta el a portálnak adott interjúban a Pedagógusok
Szakszervezetének alelnöke. Semmiféle béremelési vagy bérrendezési szándékra utaló fedezet
nincs a költségvetésben, ami az állami oktatás minőségi romlását okozza Totyik Tamás szerint.
Úgy látja, hogy a kormánynak nem is érdeke a minőségi oktatás, ugyanis a közoktatás
rendszerében ki akar építeni egy elitképző rendszert, amely az egyházi és magániskolák
hálózata lenne.
2021. 06. 30. Magyar Narancs
Az ötéves képzés célja – áll az Emmi köznevelési tartalomfejlesztési főosztályának a laphoz is
eljutott, de eredetileg a pedagógusképzés vezető oktatóinak küldött levelében –, hogy a
pedagógus a középszintű érettségire képes legyen felkészíteni a tanulókat. A nemzeti alap-
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tanterven és a kerettanterven túlmutató ismeretek – például az emelt szintű vizsga teljesítéséhez
szükséges többlettartalmak – akkor maradhatnak az ötéves kkk-ban, ha a pedagógiai hozzáadott
értékük nélkülözhetetlen. A Narancs értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy egy végzett
pedagógusnak sem kell többet tudnia annál, ami az érettségi letételéhez szükséges, azaz a
kormányzat rövidebb és gyakorlatiasabb pedagógusképzést célzott meg. (Bónusz: Takaró
Mihály közreműködésével dolgoznak a tanárképzés átalakításán.)
2021. 06. 30. Magyar Hang
Már egy év után érezhető a negatív hatása annak, hogy tavaly nyelvvizsga nélkül is diplomát
kaptak a végzős egyetemisták – mondta a lapnak a Nyelvtudásért Egyesület elnöke. Az egyszeri
alkalomból, idén egy újabb egyszeri döntés lett, emiatt félő, hogy a jövő évben még többen
várnak majd arra, hogy felmentést kapjanak a követelmények alól – fogalmazott Rozgonyi
Zoltán, aki szerint indokolatlan a kedvezmény, a nehézségek ellenére a nyelvtanulási
lehetőségek nem voltak rosszabbak, idén például nagyjából 30 ezer középiskolás szerzett
nyelvvizsgát.
2021. 06. 29. Vasárnap
A magát keresztény felületként meghatározó portál szerint az ELTE „ismételten nyíltan beállt
az LMBTQ-propaganda mögé”, mivel a „hivatalos Instagram-oldalán” a BTK érzékenyítő
képeket tett közzé. A portál kijelenti: „az ELTE BTK jelenleg az ország elsőszámú(sic!)
kulturmarxistaképzője (sic!)”, hiszen korábban genderszakot is próbált indítani, és „a jobboldali
hallgatók véleményét erősen korlátozták”.
2021. 06. 29. HVG
Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György, amelynek első része már a hvg.hu-n is megnézhető.
2021. 06. 29. K-Blog, a K-Monitor blogja
A K-Monitorhoz érkezett levelekben saját bevallásuk szerint itt tanuló jordán hallgatók számos,
újságírói eszközökkel ellenőrizhetetlen, súlyos korrupciós és nemzetbiztonsági kérdéseket
felvető vádat fogalmaznak meg a Stipendium Hungaricum programmal, illetve a jordániai
hallgatók bekerülésének körülményeivel kapcsolatban. (Állítólag Zaid Naffa, az Orbáncsaládhoz is köthető tiszteletbeli konzul kormányzati és diplomáciai kapcsolatait felhasználva
befolyásolhatja a hallgatók felvételét – ezt azonban, mint írják, újságírói eszközökkel nem
tudják ellenőrizni.) Az írás bemutatja azt a meglepő tényt, hogy messze a jordániai hallgatók
kapták a legtöbb ösztöndíjat az összes többi országgal összehasonlítva, és több jordán fiatal lett
kedvezményezett, mint ahány Nógrád megyei magyar kapott államilag finanszírozott helyet a
hazai felsőoktatásban. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint „a magyar fél évente
legfeljebb 400 fő számára ajánl fel [ti. új, több éves] ösztöndíjat", így lehetséges a 2020/21-es
tanév őszi félévében összesen 979 jordániai SH-ösztöndíjas tanult magyar felsőoktatási
intézményben, miközben ezzel szemben egyszerre nagyjából 20-25 magyar hallgató tanul
Jordániában.
2021. 06. 29. Népszava
A táblákat már kitették, de egyelőre se híre, se hamva a kínai egyetem leendő budapesti
campusa körüli demonstratív utcaátnevezések hivatalos fővárosi jóváhagyásának. Az
utcanevekről szóló hatályos önkormányzati rendeletben ugyanis több feltételt is szabnak az
elnevezésnek, például figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi
környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A kezdeményező Baranyi Krisztina IX.
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kerületi polgármester ugyanakkor biztos benne, hogy a fővárosi közgyűlés jóváhagyja majd az
elnevezéseket.
2021. 06. 29. Magyar Hang
Többletforrást kell biztosítani a kultúrstratégiai intézményeknek ahhoz, hogy a kultúra ismét
minél szélesebb körben elérhető legyen – közölte Novák Katalin egy sajtótájékoztatón.
Ugyanott Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke elmondta: a Nemzeti
Kulturális Tanács arra kéri a kormányt, hogy sürgősen fogadja el a kultúrstratégiai intézmények
hosszú távú működéséhez szükséges forrásokat biztosító, a 2021‒2025-ös időszakra vonatkozó
csomagot. (Az intézkedés idén 19, jövőre 20 milliárd forint többletforrást biztosítana a
kultúrának, valamint kisebb tételek is elérhetők lennének ebben az ötéves időszakban.)
2021. 06. 28. Portfolio
A kormány 8 építésziroda meghívásával tervpályázatot írt ki a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem új kampuszának fejlesztésére, amely kiemelt közérdekű kormányzati beruházásnak
lett minősítve. A beruházó (BFK) együttműködik az egyetem fenntartójával, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferenciával. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem bővítése és korszerűsítése, valamint a Testnevelési Egyetem campusfejlesztése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztésének előkészítése az egyik legjelentősebb felsőoktatással kapcsolatos beruházás” ‒ jelentette ki Fürjes Balázs államtitkár. A
végső cél egy egységes kampusz, egyszersmind egy lokális józsefvárosi városközpont
létrehozása 53 000 m2 nettó hasznos területtel a Magyar Rádió volt épületei, valamint a
Szentkirályi utcai és Mikszáth téri épületek alkotta háromszögben, multifunkcionális
sportlétesítménnyel, szakkollégiummal, modern könyvtárral. Az egyetem 2027-től 10 000 fős
hallgatói létszámot tervez kiszolgálni.
2021. 06. 28. Telex
Az ITM Ungár Péter közérdekű adatigénylésére kijelentette: a stratégiai együttműködési
megállapodás megkötése előtt nem született „tervezési, finanszírozási, kivitelezési vagy egyéb
megállapodás” a Fudan-beruházásról a kínai féllel, így az 540 milliárdra becsült hitelszerződést
sem kötötték meg. Ungár úgy kommentálta a választ, hogy „vagy igazat mondanak, és akkor
elköteleztük magunkat úgy, hogy semmilyen adatunk nincs, vagy hazudnak és titkolják azt,
hogy mennyivel fognak a magyar állampolgárok Kínának tartozni és milyen feltételei vannak
egy olyan hitelnek, amit generációk fognak visszafizetni.”
2021. 06. 28. Mérce
Maruzsa államtitkár levelét ismertette Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség (MET) vezetője. Eszerint a minisztérium 2021/22-re nem köt köznevelési
szerződést a MET-tel, így többé semmilyen fejpénzt nem kapnak a támogatható gyermekek
után, akiknek a számát 2019-ben 1900-ra korlátozták. (A 2020/21-es tanévre is csak a 2019ben felére csökkentett fejpénz felét kapják.) A MET küzd azért, hogy megkapja az egyházi
intézményeknek járó, korlátlan létszámú gyermek utáni fejenkénti 200 ezer forintot. Jelenleg
2359 hátrányos helyzetű tanulójuk van, a kormány mégis az ő családjaikkal fizettetné ki a
képzést, mint az átlagos magánintézményekben. Iványi szerint a kormány előszeretettel
finanszíroz fizetős elitiskolákat, de a hátrányos helyzetűek oktatását elhanyagolja.
2021. 06. 28. Magyar Narancs
Az Újvidéki Egyetem díszdoktora lett Kásler Miklós, „kiemelt tudományos munkásságáért”.
Kásler szerint a mostani jó magyar‒szerb kapcsolatoknak nincs köze az elismeréshez.

5
2021. 06. 28. Népszava
Interjú Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) újabb 5 évre megválasztott
elnökével. Szerinte az NPK nem a kormány tanárszervezete. Hiányolja, hogy bár Balog Zoltán
miniszterként megígérte, mégsem vonják be őket a jogszabály-előkészítésekbe, és a
véleményezésre is csak 2-3 napot kapnak. A NAT-tól merészebb átalakításokat várt volna. A
pedagógushiány, „ha semmi nem változik, öt-nyolc év múlva kezelhetetlenül súlyos lesz”. A
pedagógushallgatók 40-45%-a lemorzsolódik, a pályakezdők egyharmadából pedig a bérhelyzet miatt pályaelhagyó lesz. „Döbbenetes”, hogy a jövő évi költségvetésben nincs a
bérrendezésre fedezet. Az iskolák szerinte nem „népszerűsítették” eddig sem a homoszexualitást; „a Pedagógus Karhoz eddig még biztosan nem érkezett jelzés, szülői panasz ebben
a kérdésben, és szerintem máshoz sem”.
2021. 06. 28. Telex
Újabb fakivágás okoz feszültséget a Testnevelési Egyetem gigaépítkezése kapcsán a beruházó
és a környék lakói között. Ezúttal egy portaépület miatt kell 8 fát eltüntetni az útból, noha a
lakók szerint néhány méterrel kellene csupán odébb tenni az épületet, hogy ez elkerülhető
legyen. „A lakók minden igényére tudunk reagálni, arra nyilván nem, hogy ne épüljön meg a
komplexum” ‒ mondta a beruházásvezető. A komplexum 18 ezer négyzetméteren, 18
milliárdból épül, több pályával, csarnokkal, 200 férőhelyes teremgarázzsal stb.
2021. 06. 28. Telex
„Úgy látszik, a szülőknek csak a szexuális nevelésbe van beleszólásuk, nem pedig általában
abba, hogy mi is történik a gyerekükkel” ‒ írja Nádori Gergely, az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium tanára, a TanárBlog szerkesztője, aki felsorolja, mennyi mindenbe nem szólhat bele
a szülő (iskolakezdési életkor, igazgatóválasztás, nemzeti tanterv stb.), mióta a köznevelésre(!)
átkeresztelt közoktatás rendszerét az Orbán-kormány irányítja.
2021. 06. 26. G7.hu
Forman Balázs, az Amerikai Földrajzi Társaság és az Amerikai Közgazdasági Társaság aktív
tagja, a Regional Studies Association magyarországi képviselője, 2006 óta a kolozsvári BabesBolyai Tudományegyetem vendégoktatója terjedelmes véleménycikkében úgy értékeli, hogy a
Fudan a legszűkebb világelitbe kerülne a budapesti tervek megvalósulásával. Megítélése szerint
a felsőoktatás nemzetközi piaca alapján jól látszik, miért lenne jó a Fudannak a budapesti
kampusz, már csak az a kérdés, hogy ezt miért Magyarországnak kellene finanszíroznia.
2021. 06. 26. Népszava
Charles Gati, a John Hopkins egyetem professzora optimista interjút adott a lapnak. Szerinte
„új, történelmi fordulat kezdetén állunk. Az elit- és tudományellenes, szélsőséges, populista,
nacionalista hullám az utolsó éveit éli, befolyása máris csökkent az utóbbi időszakhoz képest”.
*
A múlt heti hírekből kimaradt:
2021. 06. 24. Mandiner
Interjú Maróth Miklóssal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnökével. Szerinte
szükség volt az önállóságra ahhoz, hogy az intézetek korábbi támogatási összegét több mint a
kétszeresére tudják növelni, de jövőre a koronavírus-járvány miatt ez nem növekedhet tovább.
A kutatói fizetések a rendszerváltás előtti örökségként tarthatatlanul alacsonyak voltak
(ugyanez áll az egyetemi oktatói bérekre is), ezért folytatni kell a béremelést, „legalább a
nyugati fizetések alsó határát el kell érnünk”. Az OTKA-pályázatok elbírálása kapcsán
megjegyezte: „Az alapműködés finanszírozásához jó lenne megkapni a költségvetési
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támogatást, és csak a speciális területekre kiírni pályázatokat, hiszen a tenderírás, majd az
adminisztráció elveszi az időt és az energiát az alapvető feladatok ellátásától.” A Regionális
Kutatások Intézetének sorsával kapcsolatban úgy véli, „ez tudományszervezési kérdés, amelyet
nem a sajtóban kellene megvitatni”, és hozzátette, hogy már 6 új intézetet hoztak létre (ebből 4
a Nyelvtudományi Intézet kutatóközponttá minősítésével állt elő), és „lesz még folytatás”. Az
MTA-val való munkamegosztás szerint az egyetemeken működő kutatócsoportok feladatait az
ELKH veszi át, a Lendület programot pedig az Akadémia viszi tovább. Az egyetemi
modellváltás szerinte nem lenyúlás, hanem általa az egyetemek „valódi autonómiát, biztos
anyagi hátteret és döntési lehetőséget, egyúttal nagy felelősséget is kaptak”, és a kuratóriumoknak „természetesen a szakma érdekeit kell képviselniük.”

