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2021. 07. 16. 444 

Fegyenctelepen letöltendő börtönbüntetésre ítélte egy minszki bíróság azokat a fehérorosz 

egyetemistákat, akiket a tavalyi elnökellenes tüntetésekkel összefüggésben vettek őrizetbe, a 

Vjaszna (Tavasz) belorusz jogvédő szervezet közlése szerint. A közrendet súlyosan sértő 

cselekmények megszervezésében és előkészítésében találták őket bűnösnek, ugyanis a 

nyomozás szerint azt tervelték ki, hogy egyetemi diákokat és alkalmazottakat vonnak be a 2020-

as elnökválasztást követő tüntetésekbe. 

 

2021. 07. 15. HVG360 

A Nemzeti Múzeum főigazgatói pályázatával kapcsolatos eseményeket és L. Simon László 

törekvéseit bemutató cikk szerint Orbán Viktor a múlt heti kormányülésen másodszor is vissza-

dobta a múzeumi kisgömböc, azaz a Nemzeti, az Iparművészeti és a Magyar Természet-

tudományi Múzeum tervezett összevonásának tervét. 

 

2021. 07. 15. Telex 

„542 EUR (192 506 forint). Ennyit keres ma Magyarországon egy egyetemi adjunktus, doktori 

végzettséggel, folyamatos kutatói és publikálási kötelezettséggel” – írta pár napja az elutalt 

fizetéséről szóló kép mellé az ELTE egyik adjunktusa. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszer-

vezetének elnöke ennek kapcsán elmondta az RTL Híradónak, hogy ez egyáltalán nem kirívó 

eset, egy egyetemi tanársegéd, aki doktori iskolába jár, vagy már el is végezte, 147 477 forint 

nettót keres, ami órabérben mindössze 883 forint. 

 

2021. 07. 14. Magyar Narancs 

„Az EU által nyújtott 23,5 milliárd Ft-os támogatás a magyar közszférát és a nemzetgazdaságot 

támogatta” ‒ közölte az Nemzeti Közszolgálati Egyetem reakcióképp Hadházy Ákos 

bejelentésére arról, hogy költségvetési csalás gyanúja miatt NAV-vizsgálat folyik az egyetem 

EU-s projektjeivel kapcsolatban. Az NKE rágalomnak nevezte a gyanúra vonatkozó állítást, de 

a vizsgálat tényét nem cáfolta. 

 

2021. 07. 14. Librarius 

Járóka Lívia fideszes EP-képviselő szerint sportszerűtlen volt az eljárás, amellyel az Európai 

Polgár díjának kuratóriuma a Freeszfe Egyesületet a díj nyertesévé tette, ugyanis a másik három 

magyar jelöltet, a koronavírus ellen küzdő magyar egészségügyi dolgozókat, egy regionális 

kultúrákat támogató európai polgári kezdeményezést és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetest a 

szelekciós bizottság adminisztratív okból kizárta a versenyből. 

 

2021. 07. 13. Mfor 

A bírósági nyilvántartás szerint július 6-án került bejegyzésre a Gróf Tisza István Debreceni 

Egyetemért Alapítvány, vagyis az a testület, amelyik ‒ a legújabb kori gyakorlatnak megfele-

lően ‒ átveszi a felsőoktatási intézmény vagyonkezelési feladatait, fenntartói jogait. A végzés 

alapján az alapítói joggyakorlás kezdő időpontja augusztus 1., azaz a kuratórium ekkortól „kerül 

házon belülre”. A kuratórium elnöke Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója 

lett. 

 

  

https://444.hu/2021/07/16/11-lukasenka-ellen-tunteto-egyetemistat-kuldott-fegyenctelepre-a-feherorosz-birosag
https://444.hu/2021/07/16/11-lukasenka-ellen-tunteto-egyetemistat-kuldott-fegyenctelepre-a-feherorosz-birosag
https://m.hvg.hu/360/202128__nemzeti_muzeum__l_simon_palyazata__memoriazavar__kisgomboc
https://m.hvg.hu/360/202128__nemzeti_muzeum__l_simon_palyazata__memoriazavar__kisgomboc
https://m.hvg.hu/360/202128__nemzeti_muzeum__l_simon_palyazata__memoriazavar__kisgomboc
https://telex.hu/belfold/2021/07/15/egyetem-adjunktus-fizetes-elte-doktori-vegzettseg
https://magyarnarancs.hu/belpol/nemzeti-kozszolgalati-egyetem-ragalom-amit-hadhazy-ir-240097
https://magyarnarancs.hu/belpol/nemzeti-kozszolgalati-egyetem-ragalom-amit-hadhazy-ir-240097
https://librarius.hu/2021/07/14/jaroka-livia-szerint-nem-nyerhetett-volna-a-freeszfe-programja-europai-polgara-dijat/
https://librarius.hu/2021/07/14/jaroka-livia-szerint-nem-nyerhetett-volna-a-freeszfe-programja-europai-polgara-dijat/
https://mfor.hu/cikkek/makro/mar-a-debreceni-egyetemnek-is-van-alapitvanya-a-kepviselojuk-beult-az-oltoanyaggyarba.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/mar-a-debreceni-egyetemnek-is-van-alapitvanya-a-kepviselojuk-beult-az-oltoanyaggyarba.html
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2021. 07. 13. Telex 

Kilencezer olyan egyetemista kap ingyenes belépőt az EFOTT fesztivál 0. napjára, aki részt 

vett a járvány elleni védekezésben – jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinet-

iroda parlamenti államtitkára a Facebookon. Novák Katalin, a Közösségi Élet Újraindításáért 

Felelős Operatív Törzs vezetője szimbolikusnak nevezte az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium javaslatát, amelyet jó szívvel támogattak, hogy megköszönjék az egyetemi 

hallgatók segítségét. 

 

2021. 07. 13. Qubit 

Magyarországon a gyerekek, tanárok és szülők digitális kompetenciái alacsony szintűek, így 

kellett áttérniük a koronavírus-járvány miatt a digitális oktatásra. Az új technológia iskolai 

integrációjának egyik modellje (ún. SAMR) szerint a folyamat négy fázisból áll, de a magyar 

iskolák a távoktatás alatt csak a legalacsonyabbig jutottak el. Galambos Attila tanulásszervező 

szerint az átállás „nem csökkentette, inkább növelte a digitális írástudás terén már eddig is 

meglévő szakadékot az eltérő egzisztenciális és edukációs hátterű diákok között”, márpedig két 

évtized múlva a digitális írástudatlanság „hihetetlen hátrányokat” fog jelenteni, úgy, mint ma 

az analfabétizmus. 

 

2021. 07. 13. 444 

Különösen nagy értékben, üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás 

gyanúja miatt nyomoz a NAV a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17,5 milliárdos 2015-ös EU-

s projektjeinél. Az EU által küldött ellenőröknek az tűnt fel többek között, hogy a személyi 

költségekre elkülönített 3,1 milliárd forintból tíz hónapon át lehetne fizetni az NKE összes 

dolgozóját (l. 2021. 07. 02. 24.hu). 

 

2021. 07. 12. Mérce 

Szolga Bálint diákaktivista szerint „egyre nyilvánvalóbb, hogy kezd a tanároknál betelni a 

pohár”. A Pedagógusok Szakszervezete nyílt levelet írt Maruzsa Zoltán államtitkárnak, azt 

sérelmezve, hogy az oktatási ágazat eleve elégtelen költségvetése a terv szerint jövőre 43 

milliárddal csökken. Szerintük béremelés nélkül nincs jövője az oktatásnak. A szerző a 

pedagógusokat arra kéri, lépjenek sztrájkba, diáktársait pedig arra, hogy támogassák tanáraikat, 

„hiszen egy hajóban evezünk”. 

 

2021. 07. 12. Mérce 

Húsz napja éhségsztrájkba kezdett Ahmed Samir, a CEU egyiptomi diákja, akit júniusban 

hazájában koholt vádakkal négy év börtönre ítéltek. 

 

2021. 07. 12. HVG, Mérce 

Két oldalt részlegesen, hármat teljesen kitakarva kapott meg Karácsony Gergely 

főpolgármester, amikor közérdekű adatigényléssel próbálta kideríteni az 540 milliárdos Fudan-

hitel jogalapját. Az első és második oldalról is csak néhány érintett államtitkár (de nem az 

összes) nevét és a határidő „azonnali” voltát lehetett leolvasni. 

 

2021. 07. 12. 444 

Magyarországról idén a Freeszfe Egyesület Emergency Exit nevű diplomamentő programja 

kapta az Európai Parlament Európai Polgár díját. A program keretében öt európai egyetem 

fogadja be a Vidnyánszky-féle SZFE-re visszatérni nem kívánó hallgatókat. A díj jelöltjeit EP-

képviselőkből álló nemzeti zsűrik rangsorolják, majd az EP alelnöke vezette brüsszeli zsűri 

dönt a nyertesekről. 

 

https://telex.hu/koronavirus/2021/07/13/kilencezer-egyetemista-kap-ingyenjegyet-az-efott-nulladik-napjara
https://telex.hu/koronavirus/2021/07/13/kilencezer-egyetemista-kap-ingyenjegyet-az-efott-nulladik-napjara
https://qubit.hu/2021/07/13/a-magyar-oktatasi-rendszer-hegymenetben-futott-neki-a-digitalis-atallasnak-es-meg-is-latszott-az-eredmenye
https://444.hu/2021/07/13/koltsegvetesi-csalas-miatt-nyomoz-a-nav-a-kozszolgalati-egyetem-unios-projektje-korul
https://444.hu/2021/07/13/koltsegvetesi-csalas-miatt-nyomoz-a-nav-a-kozszolgalati-egyetem-unios-projektje-korul
https://444.hu/2021/07/13/koltsegvetesi-csalas-miatt-nyomoz-a-nav-a-kozszolgalati-egyetem-unios-projektje-korul
https://merce.hu/2021/07/12/itt-az-ido-megmutatni-mit-is-tudnak-a-tanarok-es-a-diakok/
https://merce.hu/2021/07/12/itt-az-ido-megmutatni-mit-is-tudnak-a-tanarok-es-a-diakok/
https://merce.hu/2021/07/12/20-napja-ehsegsztrajkol-az-egyiptomban-nyaron-koholt-vadakkal-bortonre-itelt-ceu-hallgato/
https://hvg.hu/gazdasag/20210712_Karacsony_Fudan_adatigenyles
https://hvg.hu/gazdasag/20210712_Karacsony_Fudan_adatigenyles
https://merce.hu/2021/07/12/hatarido-azonnal-ennyit-arult-el-a-kormany-a-fudan-terveirol/
https://merce.hu/2021/07/12/hatarido-azonnal-ennyit-arult-el-a-kormany-a-fudan-terveirol/
https://444.hu/2021/07/12/az-szfe-kulfoldi-diplomamento-programjat-dijazta-az-europai-parlament
https://444.hu/2021/07/12/az-szfe-kulfoldi-diplomamento-programjat-dijazta-az-europai-parlament
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2021. 07. 12. HVG 

A Fudan-üggyel foglalkozott a CNN honlapja ma reggel, a tervezett beruházást Orbán 

keletinyitás-politikájának részeként mutatva be. Míg a cikkben megszólaltatott magyar 

szakértők ‒ Krekó Péter (Political Capital) és Matura Tamás (Corvinus) ‒ szerint az ellenzéknek 

sikerült ezúttal a kormány ellen fordítania saját retorikáját, és a választók megértik, hogy a 

beruházásnak a vidéki magyar fiatalok és az egész magyar felsőoktatás látná kárát, addig 

Dermot Hodson, a University of London politikai gazdaságtan professzora nem tartja 

valószínűnek, hogy az ügy a fővároson túl is hatással lenne a Fidesz választási esélyeire. 

 

2021. 07. 11. Mérce 

A pedagógusképzés Nemzeti Alaptantervhez való igazítása nem más, mint az illiberális 

„kultúrharc” része ‒ írta posztjában a Tanítanék Mozgalom. Szerintük ezzel a tervezettel a 

kormány gyakorlatilag beismeri, hogy „a pedagógus életpályának nevezett kreálmánya” 

megbukott. „Mi lesz, ha egy középszintű érettségire való felkészítésre képzett tanártól olyat 

kérdez a tanuló, ami nincs benne »a NAT-kompatibilis tankönyvében«?” ‒ teszik fel a kérdést. 

A pedagógusképzésben módszertani megújulásra lenne szükség, de ehhez ki kellene dolgozni 

az egyetemi oktatók pedagógiai továbbképzési rendszerét is ‒ írják. 

 

2021. 07. 11. Magyar Narancs 

Teljesen elkeseredettek a tanárok, és mélyen megalázottnak érzik magukat, a kormány visszaél 

a hivatástudatukkal, hitegeti őket a béremeléssel, miközben munkaterheik egész Európában a 

legnagyobbak ‒ nyilatkozta Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az ATV 

egyik műsorában. Szerinte néhány év múlva 4000 tanár fog hiányozni a rendszerből, és ha nem 

lesz természettudományos oktatás, a jövő generációjából hiányozni fognak az orvosok, 

mérnökök. Beszélt még a tanárképzésben tervezett változtatások rossz és jó oldalairól. Mint 

mondta, eljött a pillanat, amikor a pedagógustársadalomnak elege lett, már „csak egy szikra 

kell”. 

 

2021. 07. 10. 444 

A Kiscelli Múzeum „akadémia (körbejárás)” című kiállításának célja bemutatni a tudományos 

kutatások politikai kurzusváltásoktól független folytonosságát és egymásra hatását. Bicskei Éva 

történész 2016 óta méri fel az MTA tulajdonában lévő gyűjtemények és műtárgyak alkotta és 

jelenleg is gyarapodó „hihetetlen vagyont”, amelyhez az elcsatolt ELKH-intézetek kölcsön-

szerződés révén kötődnek. Ez a rendszer hosszabb távon nem fenntartható: „nem szabad 

beavatkozni kívülről az Akadémia munkájába” ‒ fogalmazza meg Bicskei a kiálltás egyik fő 

üzenetét. A kiállítás egyúttal kritikát is megfogalmaz az MTA „félfeudális, premodern 

hierarchikus” struktúrájával, valamint a tudománynak „kizárólag a haszonelvűség és a 

megtérülés felől” való megközelítésmódjával szemben. 

 

* 

A múlt heti anyagból kimaradt: 

2021. 07. 07. Magyar Narancs 

Nyíri Pál (Vrije Universiteit, Amsterdam) június 9-i olvasói levelében úgy vélekedik, hogy a 

Fudan-vitában az ellenzék és a kritkus értelmiség is „végletesen leegyszerűsített retorikát” 

használ. Szerinte a fiókegyetem magyarországi megjelenése attól még lehet jó ötlet, hogy a 

megvalósítási mód kétségtelenül rossz, és a nyilvánosságra került szerződés szövege a magyar 

és a kínai fél képviselőitől „bedobott ötletekből, különösebb átgondolás nélkül van összerakva”. 

A Fudan ugyanis csak úgy nevezhető a kínai kommunista párt egyetemének, ahogy pl. az 

egykori KLTE vagy az MKKE az MSZMP-ének, és oktatóinak döntő része sem a KKP 

ügynöke. Nyíri szerint az autoriter rendszerekkel szembeni hozzáállás azzal nyerne, ha „a 

https://hvg.hu/itthon/20210712_cnn_orban_viktor_fudan_egyetem_lmbtq_magyar_ellenzek
https://merce.hu/2021/07/11/tanitanek-a-kormany-az-oktatas-utolso-tartopilleret-is-kirugja-a-pedagoguskepzes-oncelu-atalakitasaval/
https://merce.hu/2021/07/11/tanitanek-a-kormany-az-oktatas-utolso-tartopilleret-is-kirugja-a-pedagoguskepzes-oncelu-atalakitasaval/
https://magyarnarancs.hu/belpol/pedagogusok-szakszervezete-most-van-az-hogy-eleg-240020
https://magyarnarancs.hu/belpol/pedagogusok-szakszervezete-most-van-az-hogy-eleg-240020
https://magyarnarancs.hu/belpol/pedagogusok-szakszervezete-most-van-az-hogy-eleg-240020
https://444.hu/2021/07/10/leltarozasnak-indult-az-akademia-kincseit-bemutato-kiallitas-lett-belole
https://444.hu/2021/07/10/leltarozasnak-indult-az-akademia-kincseit-bemutato-kiallitas-lett-belole
https://magyarnarancs.hu/olvasoi_levelek/olvasoi-levelek-202123-239187
https://magyarnarancs.hu/olvasoi_levelek/olvasoi-levelek-202123-239187
https://magyarnarancs.hu/olvasoi_levelek/olvasoi-levelek-202123-239187
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budapesti Fudan a kritikai véleménycsere és a magas szintű kutatás színterévé válna”, amihez 

a tan- és kutatási szabadságot, az átláthatóságot és a minőségi szempontok érvényesülését kell 

az akkreditáció törvényi feltételéül megszabni. A főváros kösse ki, hogy csak ezen 

akkreditációs előírásoknak megfelelő egyetem megépüléséhez adja a hozzájárulását. 

Tillman J. A. július 7-i válaszlevelében rámutat: a KKP ki akarja terjeszteni befolyását a 

szabad világ akadémiai közegére, és korlátozza a „kritikai véleménycserét” (mint pl. a 

Cambridge UP és a Springer kiadók esetében, amelyek „zsarolás vagy korrumpálás hatására” 

kivették a kínálatukból a Kína-kritikus könyveket). Szerinte Nyíri akkreditációs javaslata „a 

realitásérzék teljes hiányáról tanúskodik”. 

 

https://magyarnarancs.hu/olvasoi_levelek/olvasoi-levelek-202127-239906
https://magyarnarancs.hu/olvasoi_levelek/olvasoi-levelek-202127-239906

