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2021. 08. 20. Népszava 

Lovász László és Vizi E. Szilveszter kapta a nemzeti ünnepen a legmagasabb állami kitüntetést, 

a Szent István Rendet. A köztársasági elnök szerint ők méltó utódai Eötvös Lorándnak, „kiváló 

tudósok, jó magyarok”. „Azzal, hogy két volt akadémiai elnök kapta a Szent István Rendet, a 

magyar tudomány szereplőit is díjazták” ‒ mondta Vizi E. Szilveszter. 

 

2021. 08. 19. Transindex 

A román államtól független, a magyar kormány támogatásával működtetett Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem alapításának 20. évfordulóján rendezett konferencián Németh Zsolt 

elmondta: reményei szerint a nem túl távoli jövőben létrejön az erdélyi magyar autonómia, mint 

állami intézmény, és a jelenleg még alapítványi egyetem ennek a keretei között folytathatja 

majd működését állami intézményként. A magyar országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

megjegyezte, érdekes módon Magyarországon is inkább az alapítványi rendszer irányába indult 

el a felsőoktatás átalakítása, ez pedig legelőször Erdélyben valósult meg éppen a Sapientia 

létrehozásával. 

 

2021. 08. 19. Válasz online 

A Tucker Carlson-látogatás apropóján lezajlott vitát lezáró cikk rámutat: a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) önmeghatározása szerint „közcélú, ingyenes tehetséggondozó”, mely „az 

összmagyarság boldogulását szem előtt tartva” működik, ám valójában ‒ mint a vitában meg-

szólaló MCC-munkatárs félreérthetetlenül kimondta ‒ nem köz-, hanem politikai feladatokat 

lát el, ezért pártalapítványként kéne működnie. Az azonban, hogy ehhez sok százmilliárdnyi 

közvagyont ajándékozott neki a kormány, „elfogadhatatlan. Ennek belátásához nem kell bal-

oldalinak lenni. Elég állampolgárnak.” Az MCC a közvagyonból kapott forrásaiból nyugodtan 

szolgálhat pártérdekeket az esetleges kormányváltás után is, ami „bőven demokrácia- és 

szabadságprobléma”, akkor is, ha amúgy értékes kezdeményezései is vannak. A vitazáró 

cikkben szó van még az MCC és vendégei által alkalmazott „furcsa kettős mércéről” és a Orbán 

Balázs MCC-kuratóriumi elnök „cinizmusteljesítményéről”. 

 

2021. 08. 19. Neokohn 

Orbán Balázs, miniszterelnökségi miniszterhelyettes a vele készült interjúban kijelentette: úgy 

számol, hogy „a felsőoktatásban a 2022-es évben a GDP-arányos költések tekintetében már a 

top 3 európai ország között leszünk”. Az egyetemek a struktúraváltással óriási vagyont kaptak, 

minden ellenkező állítás a baloldal „hazugságkampányának” része, ahogy az is, hogy az állam 

kivonulna a felsőoktatásból: kivonulás helyett megrendelői pozícióba kerül, „aminek 

köszönhetően végre nem fejkvótaalapon finanszíroz, hanem teljesítményelvárást tud megfogal-

mazni”. Orbán szerint ez épp az ellentéte a privatizációnak; „a nyugati egyetemek ugyanígy 

működnek”. Ám az egyetemfejlesztés közepette „egy »gyorsítópályát« is létre kell hozni, amely 

kifejezetten a legtehetségesebb diákokkal való külön foglalkozásra specializálódik. Mert bár-

hogy javítjuk a köz- és felsőoktatást, ott a tanítás módszereinek a medián diákhoz kell 

igazodnia.” Ez a „gyorsítópálya” volna a Mathias Corvinus Collegium. A tehetséges fiatalok 

megszólítására indították el MCC Feszt nevű nyári fesztiváljukat is. Az interjú befejező 

részében Orbán kifejti, miért erős az Orbán-kormány geopolitikailag, és miért lesz a számukra 

2022 „a rendszerváltoztatás óta az egyik legkönnyebb választás”. 
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2021. 08. 18. Magyar Hang 

A terrorizmus támogatásával vádolják azt a négy hongkongi egyetemistát, akik egy hallgatói 

szakszervezeti gyűlésen mártírnak és bátornak neveztek egy rendőrkéselőt, aki tette elkövetése 

után öngyilkos lett. A gyűlés résztvevőinek többsége megszavazott egy előterjesztést az illető 

meggyászolására, ám ezt később visszavonták. A szakszervezet elnökét is őrizetbe vették, több 

vezetője pedig lemondott. A Hongkongi Egyetem megszakította a kapcsolatot a szakszervezet-

tel, és kitiltotta az érintetteket az egyetemről. 

 

2021. 08. 18. Napi.hu (2 cikk) 

A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében 22,8 milliárdot lefaragott a 

kormány ‒ egyebek között ‒ a 2019–2027 közti idegen nyelvi stratégia megvalósításának 

összegéből. Eközben az idei költségvetésből több mint 1 milliárdot biztosított az Erdélyi 

Református Egyházkerületnek intézményfejlesztésre és a Sapientia Alapítványnak működésre. 

Egy másik hír szerint az Óbudai Egyetem kampuszának fejlesztésére 11 milliárd 411 milliót, 

az erdélyi katolikus egyház támogatására pedig 7 milliárd 856 millió forintot hagyott jóvá; az 

előbbi összeg 4, az utóbbit 3 éves bontásban használható fel. 

 

2021. 08. 18. Qubit 

A cikk ismerteti M. Szilágyi Kinga tájépítész-professzor, volt dékán érveit a MATE budai 

kampuszának, azaz a Kertészeti Egyetem Budai Arborétumot is magában foglaló, 8,5 hektáros 

Villányi úti bázisának Gödöllőre tervezett költöztetése ellen. A 2025-ig történő elköltözés 

tényét (lásd: 2021. 07. 30. Magyar Narancs) hivatalosan nem erősítették meg, de nem is 

cáfolták. M. Szilágyi szerint „a Budai Campus másfél százados oktatási hagyománya, az ehhez 

kiépített, 1975 óta fővárosi természetvédelmi területként, 2005 óta műemlékként védett Budai 

Arborétum, illetve Budai Campus sokkal többet jelent, mint egy fejlesztésre alkalmas budai 

ingatlant”. Az arborétum (1894) eszmei értéke nemzetközi mércével mérve közel 25 milliárd 

forint, „élő tanteremként” és kutatóhelyként működik, ahol a hallgatók nemzedékei hétről hétre 

követik nyomon a dísz- és haszonnövények fejlődését, és amely különleges helyi klímája miatt 

alkalmas melegtűrő növények telepítésére és szelekciójára is. Elmondta: az intézmény központi 

elhelyezkedése nem véletlen: a kertészeti, élelmiszeripari, tájépítészeti és településtervezési 

tevékenységek jelentős része már régóta urbánus igényeket elégít ki, ezért is épült meg az elődje 

1860-ban épp Budán, és ittléte ma még inkább indokolt, ráadásul ez jelenti a legjobb hozzáférést 

az oktatási, kutatási és szaktanácsadási kínálatukhoz az ország minden régiója számára. Ha 

megszakad ez a képzési és kutatási hagyomány, az nemcsak visszaesést jelent, de a nemzetközi 

felsőoktatási élvonal utolérése is „beláthatatlan időre tolódik ki” ‒ tette hozzá. 

 

2021. 08. 18. Telex (2 cikk) 

Hét egyetem több mint ötezer diákját érinti, hogy a budapesti eucharisztikus kongresszus 

szervezői és zarándokai egy részét 17 kollégiumban szállásolják el, s így a diákok a szorgalmi 

időszakuk elején nem lakhatnak majd kollégiumaikban. Az intézmények, bár a 2021/2022. 

tanév kezdésére jelenléti oktatást terveztek, a szorgalmi időszak első két hetében lehetővé teszik 

az online oktatást, hogy biztosítsák minden hallgató számára az azonos feltételeket. A HÖOK 

közleményben kifogásolta, hogy több egyetemen a hallgatói szervezeteket megkerülve 

döntöttek a kollégiumi szobák kiadásáról. Az ITM ugyanakkor közölte, amiért felszabadították 

a kollégiumokat, félmilliárd forint támogatást kapnak az érintett egyetemek, melyet a 

kollégiumi és hallgatói szolgáltatások fejlesztésére fordíthatnak. 

 

2021. 08. 18. Magyar Nemzet 

Fodor Gábor és Hoffmann Rózsa volt oktatási miniszterek nyilatkoztak a Mediaworks 

Hírcentrumának az iskolai szexuális felvilágosításról. Fodor hibának tartja a homoszexualitás 
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kriminalizálását, azt viszont „nagyon nem tartaná szerencsésnek”, ha amerikai mintára nálunk 

is transzneműek részvételével érzékenyítenék az óvodásokat. Hoffmann szerint „a magyarok 

túlnyomó többsége hagyományos értékeket és világszemléletet tart magáénak”, amitől idegen 

az LMBTQ-propaganda által megjelenített világnézet, ezért annak nincs helye az oktatásban. 

 

2021. 08. 17. HVG 

35 millió forintos keretösszegű fordítás- és kiadástámogatási pályázatot hirdet magyar irodalmi 

művek, valamint mesekönyvek, szakácskönyvek, művészeti albumok vagy képregények 

külföldi népszerűsítésére a Petőfi Kulturális Ügynökség. 

 

2021. 08. 17. Telex 

A tálibok első nemzetközi sajtótájékoztatójukon kijelentették: a nőknek ezután is joguk lesz 

dolgozni és egyetemi szintű oktatásban részesülni. A volt afgán nőügyi miniszterhelyettes 

szerint viszont a valóságban nem tartják be a megnyugtató ígéreteket. 

 

2021. 08. 17. HVG 

Meglepetésként érte a BME hallgatóit, hogy az egyetem 8 kollégiumából 6-ba zarándokokat és 

szervezőket költöztetnek az eucharisztikus kongresszus idejére. Az egyetem közleménye nem 

fogalmaz világosan a ki- és visszaköltözésük idejéről. A BME Egyetemi Hallgatói Képviselete 

nehezményezi, hogy a döntésből kihagyták őket, és hangsúlyozzák: nem értenek egyet a 

döntéssel. 

 

2021. 08. 17. Növekedés 

Schanda Balázs ITM-miniszterhelyettes bejelentette: a Tématerületi Kiválósági Program 

keretében idén összesen 75 milliárd forinttal támogatják az egyetemi kutatóközpontokban és 

kutatóhelyeken folyó egészséggel, nemzetvédelemmel, nemzetbiztonsággal kapcsolatos téma-

területi kutatásokat. 

 

2021. 08. 17. HVG 

Az új SZFE a régi rendszer „termelési riportjainak stílusában” számolt be honlapján a 

gólyatáborról, amelyet augusztus 7‒14. között rendezett Debrecenben. A táborozáson a 

kaposvári egyetem színművész szakának elsőéves hallgatói is részt vettek. A program kezdetén 

fideszes politikusok köszöntötték a résztvevőket, akik a hét folyamán többek közt egy 

Vidnyánszky-rendezés próbáit, a végén pedig az előadást nézhettek meg. 

 

2021. 08. 16. Szabad Európa 

Csató Kata, a Freeszfe Egyesület elnökségi tagja az Emergency Exit nevű diplomamentő 

programjukról elmondta: száz fölött lesz a volt SZFE-s hallgatóik száma, és bővült az őket 

formálisan átvevő egyetemek száma is, mert a korábbi 5 intézmény mellé csatlakozott a bécsi 

filmakadémia. Tanáraik gyakorlatilag társadalmi munkában oktatnak. Ladányi Jancsó Jákob 

filmrendező-hallgató, aki a bécsi filmakadémiától kap majd diplomát, nem számít hazai 

munkalehetőségekre, mert „az állami támogatások elosztásával kapcsolatban eddig sem voltak 

illúziói”. Ehelyett abban bízik, hogy nemzetközi alkotóműhelyt, közös projekteket fognak 

létrehozni a befogadó egyetemekkel, ahol a tanáraik már tartanak is kurzusokat. 

 

2021. 08. 16. Szabad Európa 

2018 decemberében a Reuzegom (kis óriások) nevű belga diákszervezet 18 tagja egy „beavatási 

szertartáson” halálra kínozta Sandra Dia mérnökhallgatót, aki a szervezet második színes bőrű 

tagja lett volna. A Reuzegom a leuveni katolikus egyetem elitista és szélsőséges, felső 

osztályból származó hallgatóinak a szervezete volt, amely állatkínzás miatt korábban már 

https://hvg.hu/kultura/20210817_Rafekszik_az_irodalmi_exportra_a_Petofi_Kulturalis_Ugynokseg
https://telex.hu/kulfold/2021/08/17/a-talibok-azt-igerik-hogy-a-nok-is-jarhatnak-egyetemre-es-meg-burkat-sem-kell-viselniuk
https://telex.hu/kulfold/2021/08/17/a-talibok-azt-igerik-hogy-a-nok-is-jarhatnak-egyetemre-es-meg-burkat-sem-kell-viselniuk
https://hvg.hu/itthon/20210817_bme_nek_kollegium?s=hk
https://novekedes.hu/hirek/75-milliard-forint-friss-forrast-kapnak-az-egyetemek-kutatas-fejlesztesre
https://novekedes.hu/hirek/75-milliard-forint-friss-forrast-kapnak-az-egyetemek-kutatas-fejlesztesre
https://hvg.hu/elet/20210817_Vidnyanszky_Attila_megmutatta_az_uj_SZFEhallgatoknak_Vidnyanszky_Attila_uj_eloadasat?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210817_Vidnyanszky_Attila_megmutatta_az_uj_SZFEhallgatoknak_Vidnyanszky_Attila_uj_eloadasat?s=hk
https://www.szabadeuropa.hu/a/tul-vagyunk-az-elso-szakdolgozatvedesen-hat-kulfoldi-egyetem-segiti-a-freeszfe-t/31412822.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/tul-vagyunk-az-elso-szakdolgozatvedesen-hat-kulfoldi-egyetem-segiti-a-freeszfe-t/31412822.html
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hirhedtté vált Belgiumban, és amelyet az eset után feloszlattak. A tettesek névsora ma sem 

ismert; tettük egyetlen következménye az egyetemi felfüggesztésük lett volna, ám ezt 30 órányi 

közmunkával vagy esszéírással és hasonlókkal megválthatták. Sokak szerint azóta tanul-

mányaikat befejezve magas posztokat tölthetnek be a társadalomban. A nyomok eltüntetése és 

a hatósági eljárások minden eszközzel történő lassítása ellenére most úgy tűnik, bíróság elé 

lesznek állítva. 

 

2021. 08. 16. Mérce 

A BME és az ELTE közölte: 2000, illetve 2200 zarándoknak biztosítanak szállást kollégi-

umaikban az eucharisztikus világkongresszus idején, szeptember 5‒12. között, így a kollégisták 

csak késve költözhetnek be a lakóhelyükre. Az ELTE honlapja szerint ez az időszak nem számít 

igazolatlan hiányzásnak, és elengedik a szeptemberi kollégiumi díjat is. 

 

2021. 08. 15. Népszava 

Veszprémi Judit és Bagossy László, a Freeszfe Egyesület két vezetője közölt adatokat az 

egyesület működéséről. Jelenleg 240 tagjuk van, köztük olyanok is, akik bennmaradtak az 

egyetemen. Az egyesület Emergency Exit nevű diplomamentő programjában már idén lediplo-

mázik 20 végzős, ősztől pedig 115-en résztvevőjük lesz. Több új képzést indítottak, ezekre 

összesen 157 jelentkezőből összesen 46 főt vettek föl, és folyamatosan tartanak majd színházi 

workshopokat. Sem Soros Györgytől, sem az EU-tól nem kapnak támogatást, a közösségi 

finanszírozásban bíznak; ennek érdekében kommunikációs kampányt terveznek indítani. 

 

2021. 08. 15. 444 

Az SZFE vezetése „nagy szomorúsággal” veszi tudomásul, hogy a Freeszfe, ez az „önképző 

egyesület” felelőtlenül magához „édesgette” egy filmes évfolyam és az MA rendező és operatőr 

osztály összesen 41 hallgatóját, „megfosztva” őket ezzel a megújuló SZFE képzési lehető-

ségeitől. 

 

2021. 08. 15. Szabad Európa 

Putyin elnök történelemoktatással foglalkozó állami bizottságot hoz létre, melyben többek közt 

a belügyminisztérium, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), a főügyészség és a külföldi 

hírszerző szolgálat képviselői kapnának helyet. Mivel megbízatásuk tárgya a történelmi 

„proszvescsenyije” (felvilágosítás), hatókörük a múzeumokra, kultúrára és a szórakozásra is 

kiterjed. A bizottság vezetője az a Vlagyimir Megyinszkij, volt kulturális miniszter lesz, aki a 

„hiperhazafias” Katonatörténeti Társaságot is vezeti, és akinek nagy vihart kavart disszer-

tációját „egyszerűen tudománytalannak, helyenként egyenesen abszurdnak” nevezte egyik 

bírálója. Míg az ideológiai szféra „erős szereplőinek” beavatkozása az oroszországi történet-

tudományba aggodalommal tölti el a történésztársadalom egy részét, addig Pavel Pozsigajlo 

történész, a Tanácsadó Kamara tagja azzal veszi védelmébe a döntést, hogy Oroszországnak 

„egységes” történeti narratívára van szüksége, ellenkező esetben „egyszerűen nagyszámú apró 

államra esne szét”. Nyikolaj Szvanidze történész szerint viszont az, hogy a jelenlegi vezetés a 

jövő helyett „nagy múltra törekszik”, nem fogja egységesíteni a sokszínű országot, mert azt 

„csak a jövőkép alapján, az erkölcsi elvek mentén” lehet megtenni. 

 

2021. 08. 15. Mérce 

Keszthelyen péntek este 100‒150 fő demonstrált a Georgikonon zajló egyetemi agrároktatás 

tervezett megszüntetése ellen (lásd: 2021. 08. 02. Magyar Narancs). Az ellenzékiek és civilek 

által szervezett eseményen Dékány Péter, DK-s önkormányzati képviselő azt mondta, a Fidesz 

Keszthely első számú erősségét próbálja ezzel tönkretenni. Elekes István, a Momentum 

képviselőjelöltje szerint viszonylagos „csend veszi körbe” a felsőoktatási rendszer „szétbombá-

https://www.szabadeuropa.hu/a/halalos-beavatas-a-belga-elitgyerekek-megkinoztak-egy-fekete-diakot/31412724.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/halalos-beavatas-a-belga-elitgyerekek-megkinoztak-egy-fekete-diakot/31412724.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/halalos-beavatas-a-belga-elitgyerekek-megkinoztak-egy-fekete-diakot/31412724.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/halalos-beavatas-a-belga-elitgyerekek-megkinoztak-egy-fekete-diakot/31412724.html
https://merce.hu/2021/08/16/tobbezer-budapesti-kollegista-kesve-koltozhet-be-helyere-az-eucharisztikus-kongresszus-miatt/
https://merce.hu/2021/08/16/tobbezer-budapesti-kollegista-kesve-koltozhet-be-helyere-az-eucharisztikus-kongresszus-miatt/
https://nepszava.hu/3129405_itthon-allami-szinten-mindenhol-gancs-es-ellensegeskedes-fogad-minket
https://nepszava.hu/3129405_itthon-allami-szinten-mindenhol-gancs-es-ellensegeskedes-fogad-minket
https://nepszava.hu/3129405_itthon-allami-szinten-mindenhol-gancs-es-ellensegeskedes-fogad-minket
https://444.hu/2021/08/15/szomoru-az-szfe-mert-a-freeszfe-egyesulet-magahoz-edesgette-szinte-az-osszes-filmes-hallgatot-a-2019-es-evfolyambol?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=szomoru-az-szfe-mert-a-freeszfe-egyesulet-magahoz-edesgette-szinte-az-osszes-filmes-hallgatot-a-2019-es-evfolyambol
https://www.szabadeuropa.hu/a/veszelyes-bizottsag-orosz-torteneszek-putyin-tortenelmet-oktato-bizottsagarol/31404969.html
https://www.rferl.org/a/russia-medinsky-culture-ministry-thesis-scandal/28771952.html
https://merce.hu/2021/08/15/a-georgikonon-zajlo-oktatas-megmenteseert-tuntettek-keszthelyen/
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zását”. Ugyanő a Facebook-oldalán azt írta, a résztvevők száma nem volt elég, de hozzátette: 

„ebben az évezredben nem volt ennél nagyobb megmozdulás a városban”. 

 

2021. 08. 14. ATV 

A Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete szerint a könyvesek nem tudják értelmezni a 

„születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a 

szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő 

termékek” forgalmazására vonatkozó szabályozást, amely 3 hét múlva lép hatályba. A 

jogkövető magatartáshoz szükség volna az ISBN-számokra, nyilatkozta Gál Katalin egyesületi 

elnök. Radnóti Sándor irodalomtörténész szerint a szabályozással a kormány „a fél 

világirodalmat cenzúrázza”. 

 

2021. 08. 14. Magyar Narancs 

Nyíregyházán átadták a Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumot, amely a vezetője szerint 

"pályaorientációs feladatokat lát el, abban a reményben, hogy a diákok tanulmányaikat a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják majd”. A honvédelmi miniszter avatóbeszédében 

köszönetet mondott a Nyíregyházi Egyetemnek az együttműködésért, amelynek eredményeként 

a kollégiumot az egyetemi kampusz egyik épületében sikerült kialakítani. Egyúttal kijelentette: 

„A jövő nemzedékéről hazafias honvédelmi nevelést nyújtva kell gondoskodni.” 

 

2021. 08. 14. 444 

Elhagyja a Színház- és Filmművészeti Egyetemet a 2019-ben indult filmes 6x6-os évfolyam, 

illetve a 2019-ben indult MA rendező- és operatőrosztály ‒ közölte a Freeszfe Egyesület. Ez 

gyakorlatilag a teljes régi filmes programot jelenti. Az egyesület munkatársa a 444 kérdésére 

válaszolva elmondta: ezek mind egyéni döntések voltak. A távozó hallgatók az egyesület 

Emergency Exit nevű programjában folytatják a tanulmányaikat, ami azt jelenti, hogy külföldi 

egyetemek akkreditálják a jogviszonyukat, de a képzések náluk folynak. 
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