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2021. 07. 30. Szabad Pécs 

„Úgy kell felfogni a kuratórium létét, mintha a minisztérium itt lenne” ‒ mondta Bódis állam-

titkár és a PTE kuratóriumának elnöke a modellváltás érvénybe lépésének küszöbén tartott pécsi 

sajtótájékoztatón. Itt bemutatta a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjait is. Utóbbit 

Szemerey Zoltán pécsi gyártulajdonos, Matolcsy György unokatestvére vezeti. Bódis 

kijelentette: „a forrásokhoz való jobb hozzáférés érdekében, különböző vállalásokat kell majd 

tenni az oktatás, a régió gazdasági életének fejlesztése, de akár művészeti produktumok 

tekintetében”. Ezekről a „reális vállalásokról” az elmúlt hetekben „intenzíven” egyeztettek az 

egyetem vezetésével. A béremelésről elmondta: az első 15%-ot szeptemberben megadják, a 

második 15%-ot viszont már teljesítményi alapon fogják szétosztani. A lap Miseta Attila rektort 

is kérdezte a modellváltással kapcsolatos aggályokról. Miseta közölte: sikerült olyan alapító 

okiratot és egyetemi szmsz-t létrehozni, amelyek garantálják a jogokat és felelősségeket ‒ ezek 

azonban egyelőre nyilvánosan nem érhetők el, teszi hozzá a lap. 

 

2021. 07. 30. Magyar Narancs 

A Narancs értesülései szerint a korábbi Kertészeti Egyetem Villányi úti bázisa, a gödöllői 

Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez (MATE) csatolt Budai Campus bezárásra vár, a 

páratlanul értékes ingatlant pedig értékesíthetik. A lap úgy tudja, hogy a Campus dolgozói és 

hallgatói legkésőbb 2025 nyaráig kaptak határidőt a kiköltözésre. Mivel a MATE-t is 

alapítványi működésbe szervezte ki a kormány, a vagyonkezelő kuratóriumnak szabad keze 

lesz az egyetem gazdálkodásában, akár ingatlanainak értékesítésében is. A Budai Campus 

bezárásáról a Narancs megpróbálta megkérdezni annak főigazgatóját, de ő nem válaszolt a 

megkeresésre, a MATE rektorától sem kaptak választ, csak egy interjú ígéretét augusztusra.  

 

2021. 07. 30. Hírklikk 

Setényi János oktatáskutató szerint az utóbbi 10 évben folyamán 3 teljesen eltérő szakasz volt 

az oktatásban. Az elsőben a pénzügyi összeomlás megakadályozása miatt nagyon erőteljes 

spórolás volt a közoktatáson és a felsőoktatáson, majd néhány év után megpróbálták ezt több 

lépcsőben visszapótolni. A második szakaszban a kancellári rendszer létrehozásával durva 

centralizáció zajlott, amikor jól meg akarták szervezni az állami felsőoktatási rendszert. Az 

utolsó időszakban felismerték, hogy ez a globális felsőoktatás időszakában lehetetlen, és 180 

fokos fordulattal – lényegében az alapítványi kiszervezésekkel – megindult ennek egy kvázi 

privatizációja. A kutató szerint az elképzelés – gyakorlatilag felszámolni a nemzeti felsőoktatási 

rendszert, és a felsőoktatási intézményeket kirakni olyan üzleti környezetbe, ahol önállóan meg 

kell állniuk a lábukon, és rájuk bízni, hogy ezt hogyan csinálják – alapvetően helyes, s 

megvalósítását – kormányoktól teljesen függetlenül – már 2000 körül el kellett volna kezdeni. 

Úgy látja, már Magyar Bálintnak is volt ilyen elképzelése, az OECD húsz éve szorgalmazza, 

az Európai Unió is egy évtizede. Ami a kuratóriumok összeállítását illeti, az az interjúalany 

szerint nyilván politika, de ennél fontosabb, hogy a finanszírozás, az egész akkreditáció, a 

statisztikai rendszer, a felvételi rendszer, a kutatástámogatás, és még számos ilyen alrendszer – 

a finanszírozás átalakulását leszámítva – egyelőre nem mozdul, hanem továbbra is a korábbi 30 

évnek a szabályozása szerint működik, ami fenntarthatatlan. 

 

2021. 07. 30. Népszava 

A Partnerségi Megállapodásról folyó, ősszel indult viták az Orbán-kabinet és az Európai 

Bizottság között elhúzódtak, ráadásul nagyon komoly kérdésekben állnak nagyon messze az 

https://szabadpecs.hu/2021/07/mintha-a-miniszterium-lekoltozne-pecsre-igy-all-most-a-pte-modellvaltasa/
https://szabadpecs.hu/2021/07/mintha-a-miniszterium-lekoltozne-pecsre-igy-all-most-a-pte-modellvaltasa/
https://magyarnarancs.hu/belpol/eveken-belul-bezarhatjak-a-volt-kerteszeti-egyetem-villanyi-uti-campusat-240547
https://magyarnarancs.hu/belpol/eveken-belul-bezarhatjak-a-volt-kerteszeti-egyetem-villanyi-uti-campusat-240547
https://hirklikk.hu/kozelet/setenyi-janos-a-felsooktatasra-csak-mersekelt-hatasa-lehet-a-politikanak/384927
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álláspontok egymástól. Az EB kevesli azt a pénzt, amit a kormány képzésre, humánerőforrás-

fejlesztésre költene, ugyanakkor túlzottan nagynak tartja az infrastruktúra-fejlesztésre, 

elsősorban az út- és vasútépítésre fordítani kívánt összegeket. Többek között azzal van baja a 

Bizottságnak, hogy a magyar közoktatás szélsőségesen újratermeli a társadalmi különbségeket, 

magas a korai iskolaelhagyók, a szakképzettséggel nem rendelkezők aránya, és e problémák 

megoldására nem elég a 7 százalékos forrásallokáció. 

 

2021. 07. 30. Magyar Nemzet 

A napilap szerint nem összeegyeztethető, hogy valaki egyszerre legyen az Alkotmánybíróság 

tagja, és egy egyetem rektorhelyettese, márpedig Czine Ágnes egyszerre látja el ezt két 

feladatot. Az alkotmánybíróságról szóló törvény kimondja, hogy az alkotmánybírónak 

tudományos és/vagy oktatótevékenységen kívül nem lehet más keresőfoglalkozása, míg az 

újság szerint a rektorhelyettesi tevékenység nem oktatói, hanem vezetői munkának minősül, és 

Czine Ágnes az elmúlt majd 2 évben ezért több mint 67 millió forint bruttó díjazásban részesült. 

 

2021. 07. 30. ATV, Index 

Más szakmai érdekvédelmi szervezetek mellett az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége 

is ott lesz az egészségügyi szakdolgozói kamara által meghirdetett szombati tüntetésen. 

 

2021. 07. 29. Átlátszó.hu – Adatújságírás 

Összesen 403 oktató dolgozik úgy a magyar egyetemeken, hogy nem kap fizetést munkájáért. 

A legtöbben (összesen 166-an) az Eötvös Loránd Tudományegyetemen oktatnak ingyen, vagyis 

lényegében minden ötödik „külsős” tanár, az összes oktató 5,95%-a ellenérték nélkül dolgozik 

az egyetemen. Az egyetemi oktatók azonban akkor sem számíthatnak magas fizetésre, ha nem 

díjazás nélkül dolgoznak; bérüket ugyanis utoljára 3 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016 és 

2018 között emelték, három lépésben, így összesen 27%-kal nőttek a keresetek. 

 

2021. 07. 29. Növekedés.hu, Napi.hu 

Az idén felvett 102 ezer új egyetemi hallgató 81 százaléka államilag finanszírozott képzésben 

részesül, a felsőoktatásban tanulók 65 százaléka pedig már olyan egyetemen tanul, amely 

modellváltáson ment át – mondta Palkovics László a Budapesti Gazdasági Egyetem új 

könyvtárának és közösségi épületének alapkőletételén a portál tudósítása szerint. Az idén felvett 

egyetemisták közül 180 ezren [sic!] már modellváltó egyetemen tanulnak – közölte a miniszter, 

hangsúlyozva, hogy az állam már nem fenntartó, hanem finanszírozó lesz, és szerződéseket 

kötnek az egyetemekkel. Az oktatásba viszont továbbra sem fognak beleszólni, és duplájára 

emelik a felsőoktatásra jutó támogatás keretét: 210 milliárdról több mint 400 milliárd forintra. 

A Napi.hu tudósításából kiderül: Palkovics azt is bejelentette, hogy a felsőoktatás „eddig soha 

nem látott mértékű […] 2700 milliárd forintnyi” fejlesztési pénzéből 2100 milliárdnak „már 

megvan a forrása”, valamint hogy a 17 200 diákot oktató BGE az ELTE és a DE után az ország 

harmadik legtöbb hallgatóval rendelkező felsőoktatási intézményévé vált. 

 

2021. 07. 29. HVG360 

Marc Dillard, az amerikai nagykövetség ügyvivője szerint a Biden-adminisztráció egyik célja 

megértetni a Kínával való kapcsolatok kockázatait, amennyiben az adott területen mögöttes 

kínai szándékokról lehet beszélni. Dillard ide sorolja a Fudan Egyetem ügyét is. „Ha magyar 

lennék, fölmerülne bennem a kérdés, vajon milyen feltételek szerepelnek a megállapodásban” 

‒ mondta a kínaiakkal kötött magyar hitelszerződésekkel kapcsolatban. 

 

  

https://nepszava.hu/3127791_brusszel-nehezmenyezi-hogy-a-kormany-rendkivul-keveset-akar-az-oktatasra-kolteni-az-unios-forrasokbol
https://nepszava.hu/3127791_brusszel-nehezmenyezi-hogy-a-kormany-rendkivul-keveset-akar-az-oktatasra-kolteni-az-unios-forrasokbol
https://magyarnemzet.hu/belfold/osszeferhetetlenseg-merult-fel-czine-agnesnel-10148462/
https://magyarnemzet.hu/belfold/osszeferhetetlenseg-merult-fel-czine-agnesnel-10148462/
https://magyarnemzet.hu/belfold/osszeferhetetlenseg-merult-fel-czine-agnesnel-10148462/
https://index.hu/belfold/2021/07/29/oriasi-tuntetessel-varjak-szombaton-kaslert-a-hosok-teren/
http://www.atv.hu/belfold/20210730-az-orvosegyetemek-szakszervezeti-szovetsege-is-ott-lesz-az-egeszsegugyi-dolgozok-szombati-tuntetesen/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210730-az-orvosegyetemek-szakszervezeti-szovetsege-is-ott-lesz-az-egeszsegugyi-dolgozok-szombati-tuntetesen/hirkereso
https://adatujsagiras.atlatszo.hu/2021/07/29/az-egyetemek-kozel-40-a-foglalkoztat-oktatokat-fizetes-nelkul-tobb-szaz-tanar-erintett/
https://novekedes.hu/hirek/palkovics-az-egyetemistak-ketharmada-modellvalto-egyetemen-tanul
https://novekedes.hu/hirek/palkovics-az-egyetemistak-ketharmada-modellvalto-egyetemen-tanul
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/palkovics-laszlo-felsooktatas-felveteli-ferohely.733767.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/palkovics-laszlo-felsooktatas-felveteli-ferohely.733767.html
https://hvg.hu/360/20210729_amerikai_ugyvivo_marc_dillarc_kina_amerika_fudan_budapest_belgrad_vasut
https://hvg.hu/360/20210729_amerikai_ugyvivo_marc_dillarc_kina_amerika_fudan_budapest_belgrad_vasut
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2021. 07. 28. HVG 

A kormány megváltoztatja a tanárképzés úgynevezett képzési kimeneti követelményeit (KKK), 

s ennek folyamatához Kásler Miklós emberminiszter egy felügyelőt is delegált – a Nemzeti 

alaptanterv (NAT) ideológiai szempontú átdolgozását is irányító Takaró Mihály személyében 

–, aki minden bölcsész pedagógusképző intézmény kimeneti követelményeit felülbírálhatja. A 

bölcsészdékánok összefogtak, levelet írtak a rektori konferenciának, és jelezték mindenütt, 

hogy katasztrofálisnak tartják a változás tervezett irányát – mondja a tanárképzés tervbe vett 

átszervezéséről a nyomtatott hetilapban megjelent cikk szerint Heidl György, a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, de megjegyzi: „A reakciókból 

egyértelmű, hogy nem fognak engedni.” 

A tanárképzés célja a minisztériumi elképzelés szerint az, hogy „a pedagógus a középszintű 

érettségire képes legyen felkészíteni a tanulókat. A NAT-on és a kerettanterven túlmutató 

ismeretek – például az emelt szintű vizsga teljesítéséhez szükséges többlettartalmak – csak 

akkor maradhatnak a hatról ötévesre csökkentett képzés kimeneti követelményei között, ha a 

pedagógiai hozzáadott értékük nélkülözhetetlen. 

 

2021. 07. 28. Telex 

10 nappal a felavatása után megrongálták a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetemen a díszerdőt, melyet az öt évvel ezelőtti törökországi puccskísérlet leverésének 

alkalmából állítottak. A lap az avatásról szóló tudósításában [mely akkor sajnos elkerülte a 

figyelmünket] hangsúlyozza: az emlékerdő az Erdoğan-rezsim 251 vértanúja előtt tiszteleg, 

nem pedig „a tönkretett, bebörtönzött és elüldözött tízezrek” előtt, akik a puccskísérlet utáni 

tisztogatásoknak estek áldozatul, hogy azt min.150 ezer főt, akiket „csak” elbocsátottak vagy 

felfüggesztettek (köztük 20 ezer tanárt), már ne is említsük. A MATE közölte: a díszkert 

kialakításáról az előző vezetés döntött, az avatást a török állam szervezte. 

 

2021. 07. 28. Átlátszó  

A TudoLeaks-projektről, a modellváltás nyomán alapítványokhoz kerülő egyetemek miatt az 

Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) és az Átlátszó által indított közös kiszivárogtató plat-

formról beszélt Lőrincz Viktor Olivér, az ADF alelnöke a Klubrádió Esti Gyors című 

műsorában. 

 

2021. 07. 28. Qubit 

Kínai diplomaták tavasszal három alkalommal is próbálták elérni az amerikai tudományos 

akadémiák szövetségénél (NAS), hogy az Nobel-díjasok áprilisi csúcstalálkozóján ne 

szólalhasson fel két korábbi díjazott, az 1989-ben békedíjat kapott Tendzin Gyaco (a 14. dalai 

láma) és az 1986-ban kémiai Nobel-díjjal jutalmazott tajvani Li Jüan-ce. A NAS mindhárom 

alkalommal visszautasította a kérést. Most pedig több mint száz Nobel-díjas aláírásával tettek 

közzé egy állásfoglalást, amelyben kiállnak a kínai kormány törekvései ellen, mivel szerintük 

Kína cenzúrázni szeretné a tudományos közösséget. 

 

2021. 07. 28. Átlátszó 

A Neptun-rendszer összeomlása miatt káoszba fulladt a vizsgákra való jelentkezés az ELTE 

jogi karán. 

 

2021. 07. 28. Népszava, 24.hu 

Egy hétfőn kiküldött kormányhivatali levél szerint augusztus 5-ig az iskoláknak maguknak kell 

megszervezniük több százezer 12-18 éves diák hóvégi, koronavírus elleni védőoltását. Totyik 

Tamás PSZ-alelnök szerint sajnálatos, hogy az igazgatók, osztályfőnökök ismét a nyári 

szabadságuk idején kaptak plusz munkát, ráadásul szűk határidővel, holott a feladatot a 

https://hvg.hu/kultura/20210728_A_Nat_utan_a_tanarkepzest_is_Takaro_Mihaly_vezenyletevel_alakitjak_at
https://hvg.hu/kultura/20210728_A_Nat_utan_a_tanarkepzest_is_Takaro_Mihaly_vezenyletevel_alakitjak_at
https://hvg.hu/kultura/20210728_A_Nat_utan_a_tanarkepzest_is_Takaro_Mihaly_vezenyletevel_alakitjak_at
https://telex.hu/belfold/2021/07/28/megrongaltak-az-erdogan-hosei-emlekere-allitott-diszerdot-godollon
https://telex.hu/belfold/2021/07/28/megrongaltak-az-erdogan-hosei-emlekere-allitott-diszerdot-godollon
https://telex.hu/belfold/2021/07/16/emlekerdot-allitottak-godollon-erdogan-hoseinek-a-torok-puccskiserlet-kegyetlen-elfojtasanak-emlekere
https://soundcloud.com/atlatszo-hu/lorincz-viktor-az-esti-gyorsban-20210727
https://soundcloud.com/atlatszo-hu/lorincz-viktor-az-esti-gyorsban-20210727
https://soundcloud.com/atlatszo-hu/lorincz-viktor-az-esti-gyorsban-20210727
https://qubit.hu/2021/07/28/kina-megprobalta-cenzurazni-a-nobel-dijasok-amerikai-csucstalalkozojat
https://qubit.hu/2021/07/28/kina-megprobalta-cenzurazni-a-nobel-dijasok-amerikai-csucstalalkozojat
https://qubit.hu/2021/07/28/kina-megprobalta-cenzurazni-a-nobel-dijasok-amerikai-csucstalalkozojat
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/07/28/kaoszba-fulladt-a-vizsgajelentkezes-az-elte-jogi-karan/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/07/28/kaoszba-fulladt-a-vizsgajelentkezes-az-elte-jogi-karan/
https://nepszava.hu/3127551_az-iskolaigazgatokra-biztak-az-oltasszervezest
https://nepszava.hu/3127551_az-iskolaigazgatokra-biztak-az-oltasszervezest
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gyermekorvosi hálózaton keresztül kellett volna megoldani. Tegnap azonban újabb értesítés 

jött: mégsem augusztus 5-ig kell összegyűjteniük az iskoláknak az adatokat, hanem augusztus 

16-tól. Az oltásra kijelölt két nap nem változott (augusztus 30‒31). 

 

2021. 07. 27. ATV 

A gazdaság újraindítása részeként a költségvetésből 2 milliárdot fordítanak idén és a következő 

2 évben a felújított iskolai tantermek, tornatermek és tanuszodák felszerelésére és 10 milliárdot 

a Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési programjának a támogatására, közölte a pénzügy-

miniszter. 

 

2021. 07. 27. Átlátszó 

A magyar felsőoktatásban zajló struktúraváltás kapcsán a lap áttekinti, hogy más országokban 

(USA, Hollandia, Egyesült Királyság, Finnország, Lengyelország) milyen támogatásban 

részesül a felsőoktatás. A nemzetközi összehasonlításból kiderül: a Magyarországon most 

bevezetett közalapítványi modell meglehetősen ritkának mondható. 

 

2021. 07. 27. Népszava 

Magyarországon mindössze 30,7% a 25--34 év közötti diplomások aránya, ami a harmadik 

legrosszabb eredmény az EU-ban. (Az EU-átlag 40,5%.) Ráadásul Magyarországon az arány 

2015 óta folyamatosan csökken, aminek nemcsak demográfiai, hanem politikai okai is vannak, 

és szerepet játszik benne a lemorzsolódás is. Az OH szerint az alapképzésben résztvevőknek 

alig több mint a fele jut el az abszolutóriumig. Így Magyarország igen messze van attól az EU-

céltól, hogy 2030-ra a fiatal diplomások aránya elérje a 45%-ot. 

 

2021. 07. 27. Magyar Narancs 

Jóllehet Karácsony Gergely azonnal élt a lehetőséggel, amikor a kormány feloldotta a 

népszavazási kezdeményezések tilalmát, és benyújtotta többek között a Fudan Hungary 

Egyetemért Alapítványról és a neki juttatandó vagyonról szóló 2021. évi LXXXI. törvény 

hatályon kívül helyezésére vonatkozó referendumkérdést, az elbírálási folyamat sokáig 

elhúzódhat, és az sincs kizárva, hogy az elbírálók az előkészítés alatt lévő nemzetközi 

szerződésekre hivatkozva elgáncsolják majd a Fudanra vonatkozó kérdést. 

 

2021. 07. 26. Átlátszó 

Az Átlátszó és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) TudoLeaks néven kiszivárogtató plat-

formot indít, ahol a költségvetési támogatások útját követhetnénk nyomon a magánalapít-

ványokba szervezett, illetve a maradék öt állami egyetemen, valamint a kutatási hálózatban. 

Aki azt tapasztalja, hogy az intézményének juttatott pénzek elköltése nem megfelelő célokra, 

nem átlátható módon történik, vagy azzal keresik meg, hogy pénzkiszivattyúzásra volna 

lehetőség, az ezen a platformon jelentheti. Gárdos Judit ADF-elnökségi tag szerint „ugyanolyan 

megalapozatlan” volt a felsőoktatás átalakítása, mint ahogy 2019-ben az MTA kutatóintézet-

hálózatának működtetése átkerült az újonnan létrejött Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz. 

„Ugyanúgy semmiféle érv nincs arra, hogy miért jobb egy magánalapítványban képezni a 

magyar diplomásokat. Az nem érv, hogy nem kell közbeszerzést lebonyolítani. Bármennyi 

pénzt bele lehet tenni a rendszerbe, de ha minőségi ugrást akarnak elérni, akkor emberi tőkét 

kell befektetni, mert az egyetemi tanároknak nagyon alacsony a fizetése és nagyon leterheltek” 

‒ tette hozzá. 

 

2021. 07. 26. Átlátszó 

A KaposT.hu hírportál (dátum nélküli) cikkét szemlézve írja a lap, hogy a felvi.hu adatai 

alapján a MATE (korábban: SZIE) kaposvári kampuszán az ígérettel szemben nemhogy nem 

https://24.hu/belfold/2021/07/28/12-18-evesek-oltasa-osszeiras-iskolak-pfizer/
http://www.atv.hu/belfold/20210727-varga-iden-2-milliard-forintot-koltunk-a-tantermek-tornatermek-uj-felszereleseire/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210727-varga-iden-2-milliard-forintot-koltunk-a-tantermek-tornatermek-uj-felszereleseire/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210727-varga-iden-2-milliard-forintot-koltunk-a-tantermek-tornatermek-uj-felszereleseire/hirkereso
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/07/27/egyetemi-strukturavaltas-nemzetkozi-kontextusban/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/07/27/egyetemi-strukturavaltas-nemzetkozi-kontextusban/
https://nepszava.hu/3127433_tobb-diplomasra-lenne-szukseg
https://nepszava.hu/3127433_tobb-diplomasra-lenne-szukseg
https://magyarnarancs.hu/belpol/akar-2023-elejeig-is-elhuzodhat-az-ellenzeki-nepszavazas-kihirdetese-240409
https://magyarnarancs.hu/belpol/akar-2023-elejeig-is-elhuzodhat-az-ellenzeki-nepszavazas-kihirdetese-240409
https://magyarnarancs.hu/belpol/akar-2023-elejeig-is-elhuzodhat-az-ellenzeki-nepszavazas-kihirdetese-240409
https://atlatszo.hu/2021/07/26/tudoleaks-kiszivarogtato-platformot-inditunk-az-akademiai-dolgozok-forumaval-a-tudomanyos-szferanak/
https://atlatszo.hu/2021/07/26/tudoleaks-kiszivarogtato-platformot-inditunk-az-akademiai-dolgozok-forumaval-a-tudomanyos-szferanak/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/gyerekeketis-kilakoltatnanak-a-vas-megyei-csokako-majorbol-nincs-eselye-a-civileknek-a-valasztason/
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növekedett „robbanásszerűen” a jelentkezők száma, hanem ‒ feltehetőleg érdeklődés hiányában 

‒ a gazdasági szakokon egyetlen képzés sem indul, és az agrár-, gépész- és a pedagógiai szakos 

képzések közül is kimarad néhány. 

 

2021. 07. 26. b1 (HVG-blog) 

A Bibó István Szakkollégium a Facebookon közölte: a közösség döntése alapján a Pride napján 

kitűzték a szivárványos zászlót. 

 

2021. 07. 26. Népszava 

A lapszemle rovat a Süddeutsche Zeitungnak a budapesti Pride-ról szóló cikkét ismerteti, 

amelyben megszólal a Károli Gáspár Református Egyetem egy hallgatója. Elmondta: „nem sok 

megértésben van része az őskonzervatív professzorok, illetve a tankörtársak részéről”. A német 

tudósítás szerint a pódiumon úgy hatott a diák, mint aki nagyon bátor, de nagyon fél. 

 

2021. 07. 25. Magyar Hang 

A pozsonyi csatáról szóló, Magyarságkutató Intézet által finanszírozott, szakmai körökben 

élesen bírált, 2020-ban készült animációs filmnek két korábbi rövid változata is volt. Az 

egyiknek, a 2013-asnak a készítésében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MANDA) is 

közreműködött. A lap a következő kérdésekre vár választ az érintettektől: vajon a MANDA-

féle változat is közpénzből készült-e; vajon Baltavári Tamás rendező ugyanazért a szövegért 

kétszer vett-e fel tiszteletdíjat, és vajon jelezte-e, hogy „egyszer már felhasznált, gyakran szó 

szerint megegyező szövegeket” fog beilleszteni a 2020-as verzióba? Ami a másik, 2017-es 

változatot illeti, arra Baltaváriék a Magyar Média Mecenatúra pályázatán 12 millió forint állami 

támogatást nyertek. 

 

2021. 07. 24. Mfor 

A pénteken megjelent költségvetési átrendezésről szóló kormányrendelet legnagyobb nyertese, 

az ITM kapja a legtöbb pluszforrást, 31,6 milliárd forintot, amiből kereken 30 milliárd forint a 

nem állami felsőoktatási intézmények támogatására megy el, a többi ágazati szakmai és 

társadalmi szervezetek feladatait finanszírozza. 

 

2021. 07. 24. Üzletem 

A diákok 50 százaléka szerint az iskola befejezése után könnyen talál majd magának munkát, 

az érintettek egyötöde azonban nehéz álláskeresésre számít – derül ki a K&H ifjúsági indexéből. 

(Hogy ez pontosan milyen kutatás eredménye, az a cikkből nem derül ki.). A magyar 

felsőoktatás színvonalát vegyesen ítélik meg, a megkérdezett diákok 16 százaléka szerint 

európai összevetésben megfelelő színvonalú az oktatást, 24 százalékuk szerint viszont alacsony 

a színvonal a magyarországi felsőoktatási intézményekben, miközben 35 százalékuk 

semlegesen látja a kérdést. 

 

2021. 07. 24. Népszava 

Idén 75 748 jelentkezőt vettek fel egyetemre, mintegy 7500-zal többet, mint egy évvel 

korábban, ez azonban csak a tavalyi mélyponthoz képest előrelépés, ugyanis 2001 óta egyszer 

sem volt olyan kevés elsőéves egyetemista, mint 2020-ban (alig több mint 68 ezer). A tavalyi 

visszaesés egyik oka lehetett az a kormányzati elképzelés, amely 2020-tól kötelezővé tette 

volna a nyelvvizsgát a felvételihez. S bár a kormány néhány héttel a tavalyi felvételi időszak 

előtt elállt ettől a tervétől, de a hosszan tartó bizonytalanság addigra többeket eltántoríthatott a 

jelentkezéstől. Az idei létszámemelkedés egyik oka lehet, hogy jelentkezők és felvettek között 

szép számmal voltak olyanok is, akik tavaly a nyelvvizsga-követelmény miatt nem jelentkeztek. 

 

https://orszagszerte.atlatszo.hu/gyerekeketis-kilakoltatnanak-a-vas-megyei-csokako-majorbol-nincs-eselye-a-civileknek-a-valasztason/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/gyerekeketis-kilakoltatnanak-a-vas-megyei-csokako-majorbol-nincs-eselye-a-civileknek-a-valasztason/
https://b1.hvgblog.hu/2021/07/26/egykori-alma-matere-is-szembefordult-orbannal/
https://nepszava.hu/3127343_szabad-szemmel-az-ep-nepparti-es-szocialdemokrata-alelnoke-egyarant-orban-elleni-lazadasrol-beszelt
https://nepszava.hu/3127343_szabad-szemmel-az-ep-nepparti-es-szocialdemokrata-alelnoke-egyarant-orban-elleni-lazadasrol-beszelt
https://hang.hu/belfold/2021/07/25/ujrahasznositott-anyagbol-keszult-a-kasler-fele-pozsonyi-csata-film/
https://hang.hu/belfold/2021/07/25/ujrahasznositott-anyagbol-keszult-a-kasler-fele-pozsonyi-csata-film/
https://hang.hu/belfold/2021/07/25/ujrahasznositott-anyagbol-keszult-a-kasler-fele-pozsonyi-csata-film/
https://hang.hu/belfold/2021/07/25/ujrahasznositott-anyagbol-keszult-a-kasler-fele-pozsonyi-csata-film/
https://mfor.hu/cikkek/makro/oriasi-atrendezes-a-koltsegvetesben-130-milliard-mozdult-meg--kik-a-legnagyobb-nyertesek.html
https://uzletem.hu/munkaeropiac/a-diakok-fele-optimistan-latja-a-munkaeropiacot
https://nepszava.hu/3127177_hiaba-a-kormany-sikerpropagandaja-csak-a-melypont-feletti-az-egyetemekre-bekerulok-szama
https://nepszava.hu/3127177_hiaba-a-kormany-sikerpropagandaja-csak-a-melypont-feletti-az-egyetemekre-bekerulok-szama
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2021. 07. 24. Népszava 

Miközben az intézmény 104 oktatója (a cikk írásának időpontjában) nyilatkozatban vállalt 

szolidaritást a magyarországi LMBTQI közösséggel, a Népszava kérdésére, hogy az egyetem 

vezetése támogatja-e a nyilatkozatot, Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke 

azt mondta, hogy az oktatók véleménye nem a Corvinus véleménye. 

 

 

https://nepszava.hu/3127210_corvinus-elnok-az-oktatok-velemenye-nem-az-egyetem-velemenye
https://nepszava.hu/3127210_corvinus-elnok-az-oktatok-velemenye-nem-az-egyetem-velemenye

