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2021. 07. 09. Magyar Nemzet 

A cikkben az újabb modellváltó egyetemek felsorolásán túl megismétlik az ITM közlését: az 

így már összesen 21 modellváltó egyetemen a hazai hallgatók csaknem hetven százaléka, több 

mint 180 ezer fiatal tanul majd, az Eszterházy Károly Egyetem átvételével pedig összesen 

harmincezer egyetemista lesz az egyházi fenntartású intézményekben. A lap emlékeztet arra is, 

hogy az újonnan életre hívott alapítványok együttesen 6,6 milliárd forintot (egyenként 600 

milliót) kapnak induló vagyonként. Alapítványonként további 400-400 millió forint áll majd 

rendelkezésre évente a működési, üzemeltetési és más közfeladatok ellátásához, s ezen felül az 

egyetemek, illetve az alapítványok külön támogatást kapnak az átállással kapcsolatban 

felmerülő jogi, szervezetfejlesztési, informatikai stb. költségek fedezésére is, összesen csaknem 

8,5 milliárd forintot. A már tavaly „alapítványosított” egyetemek ugyancsak sokmilliárdos 

tőkeinjekciót kaptak: a Magyar Nemzet értesülései szerint az Állatorvostudományi Egyetem 

például 17,3 milliárdos vagyonjuttatást kapott, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 15,5 

milliárdhoz jutott hozzá, a Soproni Egyetem 7,6 milliárd forintos, a Neumann János Egyetem 

pedig öt és fél milliárdos vagyon birtokosa lett. 

 

2021. 07. 09. Szakszervezetek.hu 

Kollektív szerződést írt alá a fenntartóváltási folyamat részeként a Neumann János Egyetem és 

az FDSZ egyetemi szervezete. A rektor szerint a szerződés célja, hogy legyen „egy stabil 

munkavállalói állomány, amit majd lehet fejleszteni”. 

 

2021. 07. 09. Hírklikk 

Az interjúban Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke azt mondja, nehéz 

eldönteni, hogy mi az, ami egyszerűen csak trehányság, és mi az, ami tudatos lefelé mozgatása 

az oktatásnak a tanárképző egyetemek pedagógusképzésével kapcsolatos minisztériumi 

elképzelésekben. Szerinte azonban a bizonyítékok inkább az utóbbit igazolják. A kérdésre, 

hogy amennyiben az ellenzék nyer 2022-ben, hol kell kezdenie az oktatás helyreállítását, a 

válasza az, hogy az első mindenképpen a tankötelezettségi korhatár 18 évre visszaállítása kell 

hogy legyen. Ez magával hozza, hogy a költségvetésből nagyobb karéjt kell kikanyarítani az 

oktatásnak, és nyilván át kell majd alakítani a tanterveket, végiggondolva a pedagógusképzést 

is. 

 

2021. 07. 09. HVG 

Az Alkotmánybíróság az idén tavaszi törvénymódosításra hivatkozva visszautasította a CEU-

val kapcsolatos panaszokat, illetve megszüntette az eljárást, mert szerinte a 2017-ben benyújtott 

panaszok okafogyottá váltak, a panaszosok pedig az időközben elfogadott új törvényre nem 

terjesztették ki a beadványukat. Korábban arra hivatkoztak, hogy meg kell várni az Európai 

Bíróság előtt ugyanezen törvény miatt folyó eljárás végét, amely 2020 őszén a törvény uniós 

joggal való ellentétességének kimondásával következett be. Az Alkotmánybíróság mostani 

közleménye nem zárja ki, hogy amennyiben a beadványt a panaszosok kiterjesztik az új 

törvényre, amelyben a CEU-t érintően továbbra is benn maradt, hogy „az Európai Gazdasági 

Térségen kívüli székhelyű felsőoktatási intézmény akkor folytathat itt oklevelet adó képzési 

tevékenységet, ha az Magyarország és a külföldi intézmény székhelye szerinti állam kormánya 

által kötött nemzetközi szerződésben szerepel”, akkor elővehetik az ügyet. 

 

  

https://magyarnemzet.hu/belfold/modellvalto-egyetemeken-tanul-majd-a-hallgatok-haromnegyede-10053974/
https://magyarnemzet.hu/belfold/modellvalto-egyetemeken-tanul-majd-a-hallgatok-haromnegyede-10053974/
https://magyarnemzet.hu/belfold/modellvalto-egyetemeken-tanul-majd-a-hallgatok-haromnegyede-10053974/
https://szakszervezetek.hu/hirek/27177-kollektiv-szerzodest-irtak-ala-a-neumann-janos-egyetemen
https://szakszervezetek.hu/hirek/27177-kollektiv-szerzodest-irtak-ala-a-neumann-janos-egyetemen
https://hirklikk.hu/kozelet/trencsenyi-laszlo-vannak-arra-bizonyitekok-hogy-az-oktatas-tudatos-lefele-mozgatasa-folyik/383931
https://hvg.hu/itthon/20210709_alkotmanybirosag_ceu_elutasitas
https://hvg.hu/itthon/20210709_alkotmanybirosag_ceu_elutasitas
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2021. 07. 08. Telex 

Kövér László a Mandinernek nyilatkozva a Fudan-beruházásról kijelentette: „most, hogy látom, 

milyen cirkusz folyik körülötte, meggyőződésem, hogy jó döntést hoztunk”. Szerinte a külföld 

azért bírálja a döntést, mert „amit nekik szabad, azt nem szeretnék, ha az ő engedélyük nélkül 

mi is megtehetnénk.” 

 

2021. 07. 08. 24.hu 

Felháborítja a tanárhiány és a tanárképzés leépítése? Félti az egyetemeket a privatizációtól? ‒ 

A PDSZ ezekkel és még öt másik kérdéssel „javította ki” az új nemzeti konzultáció emojis 

plakátjait, mert szerinte ezek a valódi kérdések, amelyekről konzultálni kéne. 

 

2021. 07. 07. Propeller (MTI) 

Az ITM-nek a portálon ismertetett tájékoztatása szerint miután bejegyezték az összes 

alapítványt, 2021. augusztus 1-jével a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Debreceni Egyetem, a 

Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai 

Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem 

és a Testnevelési Egyetem is csatlakozik az új fenntartói modellben működő intézmények 

sorába. A világhírű tokaji borvidéken pedig létrejön a kiemelten szőlészettel-borászattal 

foglalkozó első hazai felsőoktatási intézmény, a Tokaj-Hegyalja Egyetem. A minisztérium 

összefoglalója szerint az így már összesen 21 modellváltó egyetemen a hazai hallgatók közel 

70 százaléka, több mint 180 ezer fiatal tanul majd 2021 szeptemberétől, s miután az Eszterházy 

Károly Egyetemet az Egri Főegyházmegye veszi át, összesen 30 ezer egyetemista próbálkozhat 

diplomaszerzéssel az egyházi fenntartású intézményekben. 

 

2021. 07. 07. 168 óra 

Schmidt Mária a lapnak adott interjújában azt mondta, a Yale vagy a Harvard „meghatározó” 

ideológiája, a woke mozgalom hazánktól teljesen idegen, és semmi szükség arra, hogy nálunk 

is teret nyerjen, ezzel szemben a Fudan mögötti kínai „kommunista diktatúra legalább ideoló-

giai nyomást nem gyakorol a világra”. 

 

2021. 07. 07. HVG 

Maruzsa államtitkár úgy látja, az ellenzéki média állításával szemben „teljesen normális”, hogy 

évente 3-5 ezer tanári álláshelyre írnak ki pályázatot, hiszen évente 5-6 ezer frissdiplomás 

pedagógus végez az egyetemeken, és ők nyáron keresnek állást. 

 

2021. 07. 07. Szabad Európa 

A terjedelmes cikk a Fudan Magyarországra tervezett kampuszáról a CEU Demokrácia Intézete 

és a CHERN (China in Europe Research Network) kutatóinak részvételével rendezett 

kerekasztal-beszélgetést ismerteti. A megszólalók között volt olyan, aki szerint a kínai 

egyetemeken tanszabadság van, de olyan is, aki szerint Németországban például nem lehetne 

Fudan, illetve a magyar érdekek háttérbe szorultak a projektben. Felvetődött a beszélgetésben, 

hogy állítólag a kínai fél is beletesz 540 milliárdot a Fudanba, és uniós hitelben is reménykedik 

a magyar kormány, de a legérdekesebb megjegyzés szerint nem kizárt, hogy végül a kínai 

kommunista párt fogja leállítani a tervet, mert arra törekszenek, hogy otthon tartsák az egyete-

mistáikat, nem pedig arra, hogy támogassák a külföldre küldésüket. 

  

2021. 07. 07. Népszava 

A laphoz is eljutott levélben, amelyet a tanárképző egyetemek tanszékvezetői kaptak a 

minisztériumtól, egyebek mellett az áll, hogy a NAT-on és a kerettanterven túlmutató tartalmak 

csak akkor maradhatnak a képzési és kimeneti követelmények között, ha azok „pedagógiai 

https://telex.hu/belfold/2021/07/08/kover-laszlo-fidesz-interju-mandiner-europai-unio-fudan
https://telex.hu/belfold/2021/07/08/kover-laszlo-fidesz-interju-mandiner-europai-unio-fudan
https://24.hu/belfold/2021/07/08/a-pdsz-kijavitotta-a-kormany-fiatalos-plakatjait/
https://propeller.hu/itthon/3684670-itm-bejegyeztek-modellvalto-egyetemeket-fenntarto-alapitvanyokat
https://propeller.hu/itthon/3684670-itm-bejegyeztek-modellvalto-egyetemeket-fenntarto-alapitvanyokat
https://168.hu/itthon/schmidt-maria-a-futballistak-terdelese-politikai-marketing-207667
https://168.hu/itthon/schmidt-maria-a-futballistak-terdelese-politikai-marketing-207667
https://hvg.hu/elet/20210707_Maruzsa_Zoltan_A_tanarhiany_csak_az_ellenzeki_sajto_slagertemaja
https://hvg.hu/elet/20210707_Maruzsa_Zoltan_A_tanarhiany_csak_az_ellenzeki_sajto_slagertemaja
https://china-in-europe.net/
https://www.szabadeuropa.hu/a/lehet-hogy-a-kinai-kommunista-part-mond-nemet-a-budapesti-fudanra/31343987.html#nem
https://www.szabadeuropa.hu/a/lehet-hogy-a-kinai-kommunista-part-mond-nemet-a-budapesti-fudanra/31343987.html#nem
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hozzáadott értéke nélkülözhetetlen”, továbbá „a felesleges, köznevelési tartalmakat nem érintő, 

azaz a köznevelési célból nem indokolt részeket törölni kell”. A levél azt is leszögezi, a cél az, 

hogy a pedagógus a középszintű érettségire legyen képes felkészíteni a tanulókat. Ha egy 

pedagógus emelt szintű érettségire is szeretne felkészíteni, vizsgáztatni, ahhoz további plusz 

egy éves, nem nappali rendszerű képzésen kell majd részt vennie. 

 

2021. 07. 06. Portfolio 

Radó Péter: A közoktatás hozzájárulása a magyar felsőoktatás lefulladásához: „…a felsőoktatás 

új növekedési pályára állítása, másképpen: a gazdaság és társadalom egyre növekvő diplomás-

igényének kielégítése ma már nem oldható meg pusztán a felsőoktatásba való belépés pontjára 

célzott beavatkozásokkal. Ehhez sokkal többre van szükség: egy olyan erős beavatkozásokkal 

operáló közoktatás-politikára, amely hatékonyan szorítja vissza a hátrányos helyzetű tanulók 

lemorzsolódását, erőteljesen csökkenti tanulási kudarcaikat és megteremti számukra is a 

továbbtanulás lehetőségét.” 

 

2021. 07. 06. Euronews 

A New York Times cikkét ismertető írásból egyebek között kiderül, hogy a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) Alapítvány már most több vagyont kezel, mint az ország teljes felsőoktatási 

rendszerének éves költségvetése. Ezt az amerikai lap még a demokratikus normákat 

folyamatosan semmibe vevő Orbán Viktor részéről is arcátlan lépésnek minősíti, miközben a 

terjedelmes cikkben megszólaltat kormányzati és ellenzéki képviselőket is. Az egyetemi 

térfoglalást a cikk tágabb összefüggésben mutatja be; eszerint ez része annak a folyamatnak, 

amelyben a Fidesz az állami vagyont hozzá lojális szereplőkhöz irányítja, s amelyet bírálói 

szerint a jövő évi választási vereség lehetősége felgyorsít. 

 

2021. 07. 05. Jelen 

„A német nemzetiségi, sváb közösséget ért aljas támadásnak” értékelte a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat, hogy a nemzetiségi iskola igazgatójának pedagógus igazgatói 

pályázatát ‒ állítólag mondvacsinált okkal ‒ elutasította Maruzsa államtitkár. Ezzel „a magyar-

országi német oktatási rendszernek egy igen erős bástyája inog meg” ‒ mondta Englenderné 

Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Ezt megelőzőleg 

Kásler miniszter pedig a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) az 

iskola fenntartásba vételére vonatkozó kérelmét utasította el. Szabó Szabolcs független ország-

gyűlési képviselő szerint a kérelem a soroksári önkormányzat, valamint a környéken élő 

családok és „erős emberek” érdekeivel ütközhetett. Az MNOÖ kezdeményezését annak idején 

a most elutasított iskolaigazgató is támogatta. 

 

2021. 07. 05. Telex 

L. Simon László volt kulturális államtitkár pályázik a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára, 

amelynek megújításáért és a múzeumi integráció előkészítéséért egyelőre miniszteri biztosként 

felel. Pályázatában kijelenti: az új Nemzeti Múzeum „nem nélkülözheti [...] a széles közönség 

számára értelmezhető orientáló, identitásformáló szándékot”. Ez többek közt azt jelenti 

szerinte, hogy „a kormányzat számára is fontos kérdéseket szellemileg előkészítjük”. 

 

2021. 07. 05. G7 

Míg a koronavírus-járvány miatt Amerikában a múlt tanévben 16%-kal csökkent a külföldi 

diákok száma, addig Magyarországon 5%-kal nőtt. Az elmúlt 10 évben a külföldi hallgatók 

aránya megháromszorozódott Magyarországon. A vonzerőt az jelenti, hogy a Stipendium 

Hungaricum ösztöndíj lehetővé teszi a külföldieknek a tandíjmentességet, és különböző további 

előnyökkel jár. Az utóbbi 2 évben a kormány a felsőoktatás finanszírozását 100 milliárd 

https://nepszava.hu/3125507_az-uj-nat-hoz-igazitjak-a-tanarkepzest
https://nepszava.hu/3125507_az-uj-nat-hoz-igazitjak-a-tanarkepzest
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210706/a-kozoktatas-hozzajarulasa-a-magyar-felsooktatas-lefulladasahoz-491106
https://hu.euronews.com/2021/07/06/a-konzervativ-elit-letrehozasanak-orbani-zaszloshajoja-a-magyar-kollegium
https://jelen.media/kozelet/iskolabotrany-soroksaron-felhaborodas-a-nemet-kozossegben-1988
https://jelen.media/kozelet/iskolabotrany-soroksaron-felhaborodas-a-nemet-kozossegben-1988
https://telex.hu/kult/2021/07/05/l-simon-laszlo-nemzeti-muzeum-foigazgatoi-palyazat
https://g7.hu/kozelet/20210705/mikozben-kevesebb-penz-jut-a-felsooktatasra-a-kulfoldi-egyetemistak-osztondijkerete-emelkedik/
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forinttal csökkentette, de eközben a Stipendium Hungaricum támogatásainak összegét 30 

milliárddal növelte. 

 

2021. 07. 05. Eduline 

Neubauer Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének Győr-Moson-Sopron megyei elnöke 

szerint a kisiskolákban már nem tudják a nyugdíjba menő tanárokat pótolni, az óvodákban pedig 

még nagyobb a munkaerőhiány. A közoktatást „hontalan” tanárok működtetik, akik 3-4 vagy 

akár 5 iskolában tanítanak párhuzamosan, de ezt csak 1-2 évig bírják. Az igazgatók 

„bartereznek, és maguk a pedagógusok is toboroznak új kollégákat, hogy ne kelljen annyit 

helyettesíteniük. A más szakos tanárok általi helyettesítésekkel a gyerekek tudáshoz való joga 

sérül. 

 

2021. 07. 04. Népszava 

Sifter József számba veszi, hogyan szállta meg a kulturális élet minden szeletét a hatalom az 

elmúlt 11 év alatt. A folyamat részei: a temérdek pénzt felemésztő, folyamatosan sokszorozódó 

költségű presztízsberuházások, a közalkalmazotti státusz elvétele, a felsőoktatás idevágó 

szakjain a hallgatói létszám drasztikus csökkentése, a szakemberek gyorstalpalón kiképzett 

kulturális közmunkásokra való cserélése, a megbélyegzés és cenzúra alkalmazása. Bár a 

kormánynak nincs saját emberei által kidolgozott kulturális stratégiája, a kultúrpolitikai 

döntései tudatosak. Ezek közül a cikk a következőket emeli ki: az MMA létrehozása (2011) és 

fenntartása, ami ma már majdnem 10 milliárdba kerül évente; Vidnyánszky Attila kinevezése 

a Nemzeti Színház élére (2012) és „színházi pápává” válása, valamint az SZFE ellen indított, 

modellváltásnak álcázott „ideológiai háborúja”; a Nemzeti Művelődési Intézetnek a Lakiteleki 

Népfőiskolai Alapítványba történő kiszervezése (2016), melynek gazdálkodásáról és szakmai 

tevékenységéről azóta szinte semmi adatot nem találni; a PIM főigazgató-cseréje (2018) és 

Demeter Szilárd hatalmának aczéli szintre való növelése; Káel Csaba kinevezése filmügyi 

kormánybiztossá; a Magyarságkutató Intézet megalapítása; a Nemzeti Kulturális Tanács 

megalakítása (2020) az ún. kultúrstratégiai kör részvételével, amelynek kizárólag kormányhű 

emberek a tagjai, és amely a választók feje fölött fog kultúrstratégiai kérdésekben dönteni, noha 

a járvány elmúltával a kultúrának pótolhatatlan lesz a szerepe a társadalom életében. 

 

2021. 07. 04. HVG 

A Diákváros tervezett helyszínén tartott sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely, a Párbeszéd 

miniszterelnök-jelöltje, főpolgármester a Diákváros ügyét a kormány egyik legnagyobb áru-

lásának nevezte, és kijelentette: „amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen 

nemet mondunk a Fudan-beruházásra is”. 

 

2021.07.03 Index 

Az EU-ban Magyarország hátulról a harmadik a diplomások arányát tekintve a 25‒34 éves 

korosztályon belül. Ezenközben a munkaerőpiac igényli a magasabb képzettséget, a diplomás 

átlagbér kétszerese a nem diplomásokénak. 

 

2021. 07. 03. Magyar Nemzet 

A lap a PestiSrácok.hu oldalra hivatkozva közi: a Hatvannégy Vármegye által életre hívott 

Egyetemi Ellenállás nevű diákszervezet szerint a „baloldali lobbi” a CitizenGo sikeres érzéke-

nyítőposzt-ellenes kampánya után is aktív az ELTE BTK-n, ezért a „Stop LMBTQ-propaganda 

Egyetemi Ellenállás” (sic!) felirat felfestésével figyelemfelhívó akciót hajtottak végre 

Budapesten a kar épülete előtt és a Savaria campuson. 

 

  

https://g7.hu/kozelet/20210705/mikozben-kevesebb-penz-jut-a-felsooktatasra-a-kulfoldi-egyetemistak-osztondijkerete-emelkedik/
https://g7.hu/kozelet/20210705/mikozben-kevesebb-penz-jut-a-felsooktatasra-a-kulfoldi-egyetemistak-osztondijkerete-emelkedik/
https://eduline.hu/kozoktatas/20210705_kistelepulesek_tanarhiany
https://eduline.hu/kozoktatas/20210705_kistelepulesek_tanarhiany
https://nepszava.hu/3125037_a-kultura-megszalloi-vagy-megszallottjai
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A szociálpszichológia tanítására hivatkozó cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy a Fudan-

beruházás keltette felháborodás hangjaiba gyakran sértő és előítéletes, a kínaiakat általában 

elutasító vélemények is keverednek, ellenzéki politikusok részéről is. Ha nem arra koncent-

rálunk, hogy a Fudan tervezett idehozatala milyen politikai, gazdasági és más károkat okoz az 

országnak, és miért sérti a diákok érdekeit, hanem ehelyett vagy ezzel együtt a kínaiakon 

gúnyolódunk, az egyrészt eltereli a figyelmet a valódi problémáról, másrészt „ellenségeket 

kreálunk olyan emberekből, akikről nem tudjuk, mennyire értenek egyet a kormányukkal”. 
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