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2021. 09. 03. Magyar Narancs 

Szabó Gábor, a szegedi egyetem korábbi rektora és jelenlegi alapítványi kuratóriumi elnöke 

reagált a lap két nappal korábbi hírére, miszerint Szegeden finanszírozási és munkaszerződés 

nélkül kezdik a tanévet. Szabó elmondta: mindenütt ez a helyzet, az egyetemek egyelőre a 2021-

re korábban elfogadott költségvetésük szerint gazdálkodnak. A munkaszerződésekkel 

kapcsolatban kijelentette: a korábbi közalkalmazotti szerződések automatikusan munka-

szerződésekké alakultak, így a lap erre vonatkozó megállapítása téves volt. Szabó beszélt az 

oktatói béremelésről és arról is, mi lesz, ha végleg elmarad az egyetemi fejlesztésekre szánt 

uniós pénz. 

 

2021. 09. 03. Mérce 

A PDSZ 2525 pedagógus bevonásával felmérést végzett a közoktatásban dolgozók anyagi 

gondjairól és megélhetési nehézségeiről. Ilyenekkel a válaszadók 97%-a küzd; 22 %-uk 

bérhelyzete nem változott a pályakezdésük óta, 30 %-uké pedig romlott. Javulásról csak 

25%-uk számolt be. A válaszadók többségének gondot okoz az egészséges táplálkozás, a 

gyermeknevelés, a ruházkodás, a művelődési-kulturális tevékenységek, valamint a nyaralás 

költségeinek előteremtése. Közel 40%-uknak jelent jelentős megterhelést a lakhatás, és 

majdnem a felük vállal más munkát is a tanítás mellett. 74,4%-uk támogatna egy sztrájkot. 

 

2021. 09. 02. Jelen (hetilap) 

„Minősített közfelelőtlenségnek” nevezte Lakner Zoltán, hogy öt alapítványosított egyetem ‒ 

köztük a pécsi és a szegedi ‒ együttműködési megállapodást kötött Mészáros Lőrinc 

alapítványával (lásd: 2021. 08. 27. 444, Telex, Magyar Hang). Mint írja, az egyetemi vezetők 

az elmaradt pénzeső pótlását remélhették Mészároséktól, de a megállapodás semmit nem 

tartalmaz a finanszírozásuk kiegészítéséről, miközben épp azokat engedik be általa „az 

»oktatási folyamatokba«, akiktől óvni kellene a magyar felsőoktatást, gazdaságot, társadalmat.” 

Ezzel a „kirakat-megállapodással” nemcsak „magukat adták el, de az egyetemeiket és a 

hallgatóikat, meg a becsületüket, szakmai renoméjukat” ‒ zárul a cikk, amelyből mellesleg az 

is kiderül: a félmilliárdos összeg, amit az elmúlt öt évben a Mészáros-féle alapítvány a család 

„szállásterületéről” származó egyetemi hallgatók ösztöndíjára elköltött, megegyezik Mészáros 

Lőrinc 2020-as egynapi(!) átlagos vagyongyarapodásának mennyiségével. 

 

2021. 09. 02. Index 

A lap Daron Acemoğlunak, az MIT sztárközgazdászának cikkét ismerteti, amely szerint 

Magyarországot ki kell zárni az EU-ból, mivel már nem demokrácia, „a bíróságokat egyre 

inkább a Fidesz irányítja, a sajtóban egyre kevesebb a szabadság, a civil szervezetek állandó 

fenyegetés alatt kénytelenek működni, az egyetemeket pedig még attól a kevés autonómiától is 

megfosztották, amivel még rendelkeztek”. 

 

2021. 09. 02. Szabad Európa 

„A Fidesz bárkit zsarol bármivel”, így az egyetemi alapítványok kuratóriumaiba nemrég 

kinevezett tagok egy részét is „foghatja” valamivel Orbán, így ők nem fogják visszaadni az 

ajándékba kapott közvagyont ‒ felelte Márky-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a 

Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke arra a kérdésre, hogy a felsőoktatás 

magánosításának Fidesz-közeli kedvezményezettjei mit tennének szerinte kormányváltás 

esetén. 

https://magyarnarancs.hu/belpol/szegedi-alapitvanyi-elnok-egyetlen-hazai-alapitvanyiva-valt-egyetemnek-sincs-finanszirozasi-szerzodese-241479
https://magyarnarancs.hu/belpol/szegedi-alapitvanyi-elnok-egyetlen-hazai-alapitvanyiva-valt-egyetemnek-sincs-finanszirozasi-szerzodese-241479
https://merce.hu/2021/09/03/a-pedagogusok-jelentos-resze-anyagi-nehezsegekkel-kuzd-es-akar-sztrajkra-is-hajlando-lenne-a-pdsz-szerint/
https://merce.hu/2021/09/03/a-pedagogusok-jelentos-resze-anyagi-nehezsegekkel-kuzd-es-akar-sztrajkra-is-hajlando-lenne-a-pdsz-szerint/
https://jelen.media/publicisztika/lakner-zoltan-a-szegyen-plecsnije-2208
https://jelen.media/publicisztika/lakner-zoltan-a-szegyen-plecsnije-2208
https://jelen.media/publicisztika/lakner-zoltan-a-szegyen-plecsnije-2208
https://jelen.media/publicisztika/lakner-zoltan-a-szegyen-plecsnije-2208
https://index.hu/kulfold/2021/09/02/magyarorszag-eu--unios-tagsag-daron-acemoglu-kozgazdasz-/amp
https://index.hu/kulfold/2021/09/02/magyarorszag-eu--unios-tagsag-daron-acemoglu-kozgazdasz-/amp
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-fidesz-altal-komolyan-fogva-vannak-marki-zay-peter-az-ellenzeki-partokrol-es-a-nyeresi-eselyekrol/31439968.html#zsarol%C3%A1s
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-fidesz-altal-komolyan-fogva-vannak-marki-zay-peter-az-ellenzeki-partokrol-es-a-nyeresi-eselyekrol/31439968.html#zsarol%C3%A1s
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-fidesz-altal-komolyan-fogva-vannak-marki-zay-peter-az-ellenzeki-partokrol-es-a-nyeresi-eselyekrol/31439968.html#zsarol%C3%A1s
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2021. 09. 02. Magyar Narancs 

Navracsics Tibor, Veszprém megye 3. számú választókerületének fideszes elnöke nyílt levelet 

írt a sümegi polgármesternek, akinek élettársa hamis érettségi bizonyítvánnyal szerzett 

diplomát, majd vezető tisztséghez, és a polgármester által a járvány harmadik hulláma alatt 

megduplázott jövedelemhez jutott a városban. Levelében Navracsics vizsgálatot kezdeményez 

az ügyben. 

 

2021. 09. 02. HVG 

A lapnak gimnáziumi tanárok és tanulók nyilatkoztak arról, hogyan jelenik meg a politikai 

véleménynyilvánítás tilalma ellenére akarva-akaratlan az iskolában az aktuálpolitika. A riport 

apropója, hogy idén kezdi utolsó tanévét az a korosztály, amely már kizárólag a „Nemzeti 

Együttműködés Rendszerében” végezte az iskoláit. 

 

2021. 09. 02. ATV 

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a 

„Családok szerepe az universitas szellemiségében” címmel előadást tartott a Semmelweis 

Egyetem nyári egyetemén. Ebben elmondta, hogy a magyar egyetemeken egyre jellemzőbb a 

családbarátság, és a képzésekben egyre nagyobb szerepet kap a családtudomány és 

termékenységtudatosság. Az egyetemekkel való együttműködésükről elmondta továbbá, hogy 

a KINCS családtudományi szakmai kollégiumában kilenc magyar egyetem 19 professzora vesz 

részt. 

 

2021. 09. 02. Telex 

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes azt mondta az ATV műsorában, hogy a 

fővárosnak tényleges vétójoga nincs az atlétikai vb-vel szemben, de ez az eszköz politikai 

mozgásteret jelent neki a Fudan-terjeszkedés megakadályozásában. A közgyűlés szeptember 1-

i határozata szerint a vétó csak akkor következik be, ha jogilag is megtörténik a Diákvárosnak 

szánt terület átadása. 

 

2021. 09. 02. Magyar Narancs 

Lemondott a MATE-ba olvasztott keszthelyi Georgikon főigazgatója, és sorban távoztak az 

oktatók is, miután kiderült, hogy az új vezetés néhány éven belül megszünteti az intézményben 

az agrár-felsőoktatást. A cikkből kiderül: a jövőre 225 éves Georgikonnak 1000 hallgatója van, 

Magyarországon ez a növényvédelmi képzések meghatározó bázisa; tudományos kutatási, 

oktatási minőségi paraméterei jók, és rendben vannak a pénzügyei is. Az ellenzéki pártok 

szeptemberben Budapesten terveznek tüntetést a Georgikon bezárása ellen. 

 

2021. 09. 02. Telex 

Bekerült a világ legjobb 300 egyeteme közé a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education 

legfrissebb rangsorában. Míg tavaly a legjobb 401‒500. között szerepelt, addig most a legjobb 

250‒300. között foglal helyet. 

 

2021. 09. 02. Magyar Hang 

Járványügyi tájékoztatójában közölte az ELTE: minden héten állapotjelentést vár a polgáraitól, 

amit anonim módon, elektronikusan kitöltve kell benyújtaniuk. Először az átoltottságot 

szeretnék így felmérni. A lap szóvá teszi a tájékoztató egyetemi polgárok között „szokatlan” 

hangvételét. 

 

  

https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-sumegi-fideszes-polgarmester-elettarsanak-hamis-erettsegije-navracsics-vizsgalatra-szolit-fel-241459
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-sumegi-fideszes-polgarmester-elettarsanak-hamis-erettsegije-navracsics-vizsgalatra-szolit-fel-241459
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-sumegi-fideszes-polgarmester-elettarsanak-hamis-erettsegije-navracsics-vizsgalatra-szolit-fel-241459
https://hvg.hu/itthon/20210902_NER_generacio_iskola_oktatas_NAT?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210902_NER_generacio_iskola_oktatas_NAT?s=hk
http://www.atv.hu/belfold/20210902-a-magyar-egyetemek-tobbsege-nem-csak-hallgatobarat-de-csaladbarat-is/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210902-a-magyar-egyetemek-tobbsege-nem-csak-hallgatobarat-de-csaladbarat-is/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210902-a-magyar-egyetemek-tobbsege-nem-csak-hallgatobarat-de-csaladbarat-is/hirkereso
https://telex.hu/belfold/2021/09/02/kerpel-fronius-gabor-fopolgarmester-helyettes-atletikai-vb-veto-fudan-egyetem-diakvaros
https://telex.hu/belfold/2021/09/02/kerpel-fronius-gabor-fopolgarmester-helyettes-atletikai-vb-veto-fudan-egyetem-diakvaros
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-foigazgatoval-egyutt-oktatok-is-tavoznak-a-bezarasra-itelt-keszthelyi-georgikonrol-241396
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-foigazgatoval-egyutt-oktatok-is-tavoznak-a-bezarasra-itelt-keszthelyi-georgikonrol-241396
https://telex.hu/belfold/2021/09/02/egyetem-rangsor-times-higher-education-semmelweis-elte-pecsi-szegedi-debreceni
https://telex.hu/belfold/2021/09/02/egyetem-rangsor-times-higher-education-semmelweis-elte-pecsi-szegedi-debreceni
https://hang.hu/belfold/az-elte-heti-szintu-beszamolot-var-mindenkitol-az-allapotarol-130420
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2021. 09. 02. 444 

A tanévnyitó alkalmából Putyin orosz elnök Vlagyivosztokban országos tanulmányi 

versenyeket megnyert diákokkal találkozott, és történelmi kérdésekről beszélgetett velük. 

Mivel azonban a fejtegetéseibe tévedés csúszott, az egyik diák helyreigazította. A sajtó 

megkereste a diák iskolaigazgatóját, aki úgy reagált, hogy diákjából hiányzott a kellő 

szerénység. „Az én koromban már nem beszélnék így az elnökkel” ‒ közölte. 

 

2021. 09. 01. Szabad Európa 

Pálinkás József volt Fidesz-kormánytag, az MTA ex-elnöke, az ellenzéki Új Világ Néppárt 

elnöke nagyinterjúban nyilatkozik a választáson való indulásának céljáról, saját felelősségéről, 

a Fideszhez való korábbi viszonyáról, tévedéseiről, a jövőre vonatkozó elképzeléseiről és 

aggályairól, valamint arról, hogy szerinte miben hibázott a konzervatív értelmiség, és hogy 

ellenzéki győzelem esetén milyen kormányzásra lenne szükség. Elmondta többek közt: 

ellenzéki szerepvállalásával azt szeretné elérni, hogy a „hozzá hasonló felfogású értelmiségek” 

is megszólaljanak, mert bár sokan vannak, „nem akarnak ebben a sárdobálásban részt venni, 

talán tartanak is tőle egy kicsit”. Az MTA vezetését azért vállalta, mert „nyugat-európai típusú 

kutatás-finanszírozási rendszert” szeretett volna kiépíteni, „ahol a szakértők döntenek a 

fejlesztésekről, nem a politikai lojalitás”. Az „igazi döntésekhez” korábban nem volt közel, 

abban segítette Orbánt, hogy „meg tudja szólítani az értelmiségi véleményformálókat”, akik azt 

hihették, hogy „az én felfogásom szerint fog alakulni a tudomány, kultúra helyzete, megítélése, 

támogatása a Fideszben”. A kultúrharc eredetileg csak a „politikai vezetők meggyőződése 

volt”, most viszont folyik „az elismert címek, rangok, fokozatok lecserélése” mind a 

tudományos életben is, mind a Kossuth-díj kiosztásában. Példának említi az akkreditációs 

bizottság szerepének „teljesen formálissá” válását, vagy hogy „most különböző cégek 

alkalmazottai fognak tanítani felsőoktatási intézményekben”, akik „előbb-utóbb a doktori 

iskolákban kapnak majd egy doktori fokozatot, és öt-tíz év múlva senki nem tudja már, hogy 

az illető hogyan szerezte”. Úgy látja, az Akadémia a ma is képes ellenállni, mint a Kádár-

korban, de egyetemi tanárrá ma már kineveznek olyan embereket, „akiknek zérus tudományos 

teljesítményük van”. 

 

2021. 09. 01. Magyar Hang Plusz 

Előzetes az MTA elnökének nyilatkozatából: jobbnak látná, ha az Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat visszakerülne az MTA-hoz, ugyanakkor elismeri, hogy az átszervezéssel a kutatói 

szabadság nem sérült, és nagy előny volt a költségvetés megduplázódása is. Ugyanitt interjú 

olvasható Karikó Katalinnal is a hazai és külföldi kutatási tapasztalatairól. 

 

2021. 09. 01. Telex 

Augusztus 20-án Kásler Miklós miniszter a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári 

tagozatának kitüntetését adományozta Gyárfás Ágnesnek, az áltudományos nézeteket terjesztő, 

magát magánegyetemnek kiadó, állami akkreditáció nélkül diplomákat és díszdoktori címeket 

osztó Miskolci Bölcsész Egyesület elnökének, aki a sumérista Badinyi Jós Ferenc 

tanítványaként cikkeiben olyasmiket állít, mint pl. hogy a magyarok Isten fiai, és a világ 

helynevei mind magyar eredetűek., illetve hogy ő gondolati úton szokta tisztítani a Szent 

Korona auráját. A lap emlékeztet arra, hogy márciusban a rasszista és szexista kijelentéseiről 

elhíresült Gulyás László szegedi professzor Lovagkeresztje okozott felháborodást, és hogy a 

mostani, augusztus 20-i díjazottak között egy „kamugyógyszert reklámozó” orvos is szerepelt. 

 

2021. 09. 01. ATV, Magyar Hang 

„A cirkusz folytatódik” ‒ reagált az ATV-nek Palkovics László miniszter a Fővárosi Közgyűlés 

döntésére, miszerint Budapest nem kíván az atlétikai vb-házigazdája lenni. Palkovics szerint a 

https://444.hu/2021/09/02/nem-ertekelte-az-iskolaigazgato-hogy-a-diakja-kijavitotta-putyint
https://444.hu/2021/09/02/nem-ertekelte-az-iskolaigazgato-hogy-a-diakja-kijavitotta-putyint
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindenki-keresi-a-mentseget-en-is-keresem-palinkas-jozsef-miniszterelnok-jelolt/31438328.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindenki-keresi-a-mentseget-en-is-keresem-palinkas-jozsef-miniszterelnok-jelolt/31438328.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindenki-keresi-a-mentseget-en-is-keresem-palinkas-jozsef-miniszterelnok-jelolt/31438328.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindenki-keresi-a-mentseget-en-is-keresem-palinkas-jozsef-miniszterelnok-jelolt/31438328.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindenki-keresi-a-mentseget-en-is-keresem-palinkas-jozsef-miniszterelnok-jelolt/31438328.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindenki-keresi-a-mentseget-en-is-keresem-palinkas-jozsef-miniszterelnok-jelolt/31438328.html
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/freund-sikeresebben-mukodne-a-szektor-ha-ismet-az-mta-hoz-tartozna-a-kutatoi-halozat-130386
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/olyan-pato-pal-os-130372
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/olyan-pato-pal-os-130372
https://telex.hu/kult/2021/09/01/a-szent-korona-auratisztitojanak-adott-lovagkeresztet-kasler
https://telex.hu/kult/2021/09/01/a-szent-korona-auratisztitojanak-adott-lovagkeresztet-kasler
https://telex.hu/kult/2021/09/01/a-szent-korona-auratisztitojanak-adott-lovagkeresztet-kasler
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döntés értelmezhetetlen és komolytalan, a főpolgármesternek pedig talán már nem is a 

Diákváros a célja, hanem „luxus jachkikötőket és luxusapartmanokat vízionál”. Karácsony 

Gergely Facebook-bejegyzésben vágott vissza, Palkovicsot „a kínai befolyásszerzésért felelős 

miniszternek” és „a kormány beteges hazudozói” közül „talán a legnagyobbiknak” nevezve. 

 

2021. 09. 01. Magyar Narancs 

Finanszírozási és munkaszerződés nélkül kezdik a tanévet a Szegedi Tudományegyetemen, 

amire nem volt példa, mióta 100 éve az egyetem a városba költözött. A szegedi oktatók egyre 

gyakrabban teszik fel a kérdést: hol van az alapítványi működésre való átállás esetére megígért 

rekordnagyságú fejlesztési pénz? 

 

2021. 09. 01. 24hu 

Hibrid oktatással, személyesen csak minden második héten megjelenő csoportokkal kezdi a 

félévet az ELTE Informatikai Kara. Az oktatók óráikat a tanteremből tartják meg. 

 

2021. 09. 01. Mérce, Telex 

Kásler Miklós miniszter a tanévnyitó előtt mindössze egy nappal levelet írt az iskoláknak ‒ 

benne már másnapra vonatkozó intézkedésekkel ‒, többek között arról, hogy a higiéniai 

intézkedéseken túl minden biztonsági ajánlást visszavon, és nem engedi 7. osztálytól a digitális 

oktatásra való átállást. A CKP elfogadhatatlannak tartja a levél tartalmát és időzítését. A PSZ 

nem tartja biztonságosnak így az oktatást, és ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a 

pedagógushiány miatt a diákok nem mindenhol kaphatnak minőségi oktatást. Totyik Tamás 

PSZ-alelnök szerint Magyarországon minden ötödik oktatási intézményben van olyan tanár, 

akinek nincs felsőfokú végzettsége, és minden negyedikben olyan, aki más tantárgyat tanít, 

mint amire képesítve van. Ráadásul 2024-re a pedagógusok 6%-a készül megtagadni a kötelező 

pedagógusminősítési eljárást, ami további minőségvisszaesést fog eredményezni. Épp ezért a 

PSZ azt kéri a kormánytól, hogy ne kötelezze a tanárokat arra, hogy 2024-ig megszerezzék az 

előmeneteli rendszer pedagógus II-es fokozatát. 

 

2021. 09. 01. Átlátszó 

Pénteken nyújtotta be a kérelmet az ITM (lásd: 2021. 08. 27. HVG), és hétfőn már jogerősen 

be is jegyezte a Fővárosi Törvényszék a kormány által alapított Fudan Hungary Egyetem 

Alapítvány nevű ún. kekvát. Az alapítványi okiratokból kiderül: a Fudannak szánt telkek értéke 

13,3 milliárd forint, ezeket a kormány bármikor átengedheti a Fudannak, továbbá korábban már 

600 milliót is letétbe helyezett a Fudan céljaira. A lap szerint a főpolgármester által 

kezdeményezett népszavazás sikere esetén is „szinte a lehetetlenséggel határos” volna ennek a 

majdnem 14 milliárdos állami vagyonnak a visszavétele. 

 

2021. 09. 01. ATV 

„Az egyetemek 2700 milliárd forintos fejlesztési igényt terjesztettek elő a következő évekre, a 

kormány célja pedig, hogy ezt meg is adja nekik” ‒ jelentette ki Palkovics László miniszter a 

Semmelweis Egyetem szenátusának tanévnyitó ülésén a Művészetek Palotájában. Az 

alapítványosításról szólva azt mondta: „a politikai hangulatkeltésekkel és alaptalan vádakkal 

szemben egyetemeink autonómiája sértetlen maradt”, az állam pedig fenntartóból 

megrendelővé, partnerré vált. Azt is elmondta, hogy „impozáns jövő előtt áll” a felsőoktatás, 

és a következő tíz év fejlesztései révén „uniós orvosképzési nagyhatalom lehetünk”. Az ülésen 

Merkely Béla rektor és Orbán Gábor kuratóriumi elnök is méltatta az alapítványi modellt. 

 

  

http://www.atv.hu/belfold/20210901-palkovics-karacsonyek-donteserol-a-cirkusz-folytatodik-a-fopolgarmester-ur-kapalozik/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210901-palkovics-karacsonyek-donteserol-a-cirkusz-folytatodik-a-fopolgarmester-ur-kapalozik/hirkereso
https://hang.hu/belfold/palkovics-odaszurt-karacsonynak-a-fopolgarmester-beteges-hazudozonak-nevezte-130402
https://hang.hu/belfold/palkovics-odaszurt-karacsonynak-a-fopolgarmester-beteges-hazudozonak-nevezte-130402
https://magyarnarancs.hu/belpol/nem-volt-erre-pelda-a-szegedi-egyetemen-tanevkezdeskor-se-finanszirozasi-se-munkaszerzodes-241437
https://magyarnarancs.hu/belpol/nem-volt-erre-pelda-a-szegedi-egyetemen-tanevkezdeskor-se-finanszirozasi-se-munkaszerzodes-241437
https://24.hu/belfold/2021/09/01/elte-informatikai-kar-hibrid-oktatas-nevsor/
https://24.hu/belfold/2021/09/01/elte-informatikai-kar-hibrid-oktatas-nevsor/
https://merce.hu/2021/09/01/kasler-miklos-tanevnyito-elott-egy-nappal-kuldott-levelet-jarvanyugyi-szabalymodositasokrol-az-iskolaknak/
https://telex.hu/belfold/2021/09/01/psz-a-kovetkezo-ot-evben-legalabb-22-ezer-pedagogust-veszit-el-a-kozoktatas
https://telex.hu/belfold/2021/09/01/psz-a-kovetkezo-ot-evben-legalabb-22-ezer-pedagogust-veszit-el-a-kozoktatas
https://telex.hu/belfold/2021/09/01/psz-a-kovetkezo-ot-evben-legalabb-22-ezer-pedagogust-veszit-el-a-kozoktatas
https://telex.hu/belfold/2021/09/01/psz-a-kovetkezo-ot-evben-legalabb-22-ezer-pedagogust-veszit-el-a-kozoktatas
https://atlatszo.hu/2021/09/01/14-milliardnyi-allami-ingatlant-es-kozpenzt-adott-a-kormany-a-fudan-alapitvanyba/
https://atlatszo.hu/2021/09/01/14-milliardnyi-allami-ingatlant-es-kozpenzt-adott-a-kormany-a-fudan-alapitvanyba/
https://atlatszo.hu/2021/09/01/14-milliardnyi-allami-ingatlant-es-kozpenzt-adott-a-kormany-a-fudan-alapitvanyba/
http://www.atv.hu/belfold/20210901-palkovics-szerint-magyarorszagnak-ismet-erdemben-van-felsooktatas-es-tudomanypolitikaja/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210901-palkovics-szerint-magyarorszagnak-ismet-erdemben-van-felsooktatas-es-tudomanypolitikaja/hirkereso
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2021. 08. 31. HVG 

Szakítani kellene a tankönyvekkel, mert nem kötik le a gyerekek figyelmét ‒ hangzott el többek 

között a Telenor HiperSuli nevű digitális oktatási programjának tanévkezdő kerekasztal-

beszélgetésén, amelyen Horváth Ádám, a Digitális Jólét Program szakértője, Balatoni József 

történelemtanár és Prievara Tibor digitális oktatási szakértő arra a kérdésre kereste a választ, 

hogy volt-e hozadéka a járványnak a digitális oktatásban, és milyen lesz a következő 5-10 év 

iskolája. 

 

2021. 08. 31. HVG 

80-100 ezerrel többet keresnek a tanárok az ITM által jobban támogatott szakképzésben, mint 

az állami gimnáziumokban, így az utóbbiakból egyre több közismereti tárgyat és idegen nyelvet 

tanító pedagógus csábul át a szakközépiskolákba. Ennek oka „vagy valamilyen átgondolt 

kormányzati stratégia”, vagy az, hogy az ITM a kormányzaton belül jobban érvényesíti 

érdekeit, mint az Emmi. Radó Péter oktatáskutató szerint „a világon nincs még egy ennyire 

szétzuhant és átláthatatlan oktatásfinanszírozási rendszer”, ahol ‒ mint Ercse Krisztával írt 

tanulmányukban bemutatták (a linket lásd a cikkben) ‒ egyszerre hat(!) különböző 

finanszírozási mechanizmus működik. Nagy bérfeszültséget okoz a tanárok között, hogy 

például ma kőműves-szakoktatóként egy szakmunkás-bizonyítvánnyal ugyanúgy meg lehet 

kapni a nettó 300 ezer forintot, mint gimnáziumi mestertanárként egyetemi végzettséggel és 20 

év gyakorlattal. Ráadásul a szakképzésben a munkateher heti 22 óra, míg a gimnáziumokban 

idén kb. 25 óra. Hasonlóképp szipkázzák el az óvodapedagógusokat a bölcsődék, ahol a 

szakdolgozók bérét nemrég megemelték. Így mára 3000-re rúg az óvodából hiányzó 

pedagógusok száma ‒ mondta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. 

 

2021. 08. 31. 444 

Berlinben olyan sok diák követelt klímabarát menüt, hogy októbertől négy menzán a kínálat 

96%-ban vegán vagy vegetáriánus lesz, és csak a fennmaradó 4% lesz hal, illetve más hús. 

2019-ben a berlini diákok 46,5 százaléka mondta magát vegánnak vagy vegetáriánusnak. 

 

2021. 08. 31. ATV 

A közoktatási források az elmúlt tíz évben 735 milliárd forinttal emelkedtek ‒ állította a 

pénzügyminiszter egy új budapesti iskolaépület avatásán. Ugyanott Maruzsa Zoltán államtitkár 

azt mondta, hogy az országban 900 helyszínen, 350 milliárd forint értékben végeztek 

fejlesztéseket hazai és uniós forrásból, a Klebelsberg Központ vezetője pedig kijelentette: az 

integrált oktatásban lehet megélni a legnagyobb elfogadást ‒ mármint a sajátos nevelési igényű 

és a fogyatékossággal élő gyerekeknek. 

 

2021. 08. 30. ATV, 24hu 

Az ADOM Diákmozgalom aránytalanul magasnak tartja a félévenkénti 32 pluszpontot, amit a 

felvételizőknek ígértek az egyetem előtti honvédelmi szolgálat fejében. A mozgalom szóvivője, 

Schermann Fruzsina szerint a katonaság „irreleváns tudással, képességekkel és tapasztalattal 

ruházza fel a diákokat”, márpedig a felvételinek tudásalapúnak kell lennie, az országos 

középiskolai tanulmányi versenyekről is csak a releváns tárgyak eredménye számít a 

felvételibe. Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint a komplex 

középfokú nyelvvizsgának, amelyért most 28 pluszpont jár, követelménynek kellene lennie a 

felvételin. 

 

  

https://hvg.hu/tudomany/20210831_telenor_hipersuli_kerekasztal_tavoktatas_digitalis_iskola_karanten
https://hvg.hu/kultura/20210831_Harc_a_tanarokert_allami_iskolak_tanari_berek
https://hvg.hu/kultura/20210831_Harc_a_tanarokert_allami_iskolak_tanari_berek
https://444.hu/2021/08/31/szamuzik-a-hust-a-berlini-egyetemi-menzakrol
http://www.atv.hu/belfold/20210831-varga-mihaly-szerint-a-kormany-evrol-evre-tobbet-fordit-az-alapfoku-es-a-kozepfoku-oktatasra/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210830-vadai-agnes-szerint-az-uj-pluszpontrendszer-azt-mutatja-hogy-komoly-gondok-vannak-a-honvedsgenel
http://www.atv.hu/belfold/20210830-vadai-agnes-szerint-az-uj-pluszpontrendszer-azt-mutatja-hogy-komoly-gondok-vannak-a-honvedsgenel
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2021. 08. 30. 24hu 

Ellenszavazat nélkül átengedte a Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergelynek a Fudan 

Egyetemről szóló népszavazási kérdését. Ha „a Fidesz trolljai” nem támadják meg a döntést, 

szeptember 15-e után kezdődhet az aláírásgyűjtés ‒ reagált a főpolgármester. 

 

2021. 08. 30. Szeged.hu 

„Elképesztően primitívnek és műveletlennek” tartja a PDSZ azt a homofób megjegyzést, 

amelyet Parragh László kereskedelmi- és iparkamarai elnök tett Csongrádon az országos 

szakképzési tanévnyitón. Nagy Erzsébet, a PDSZ országos ügyvivője szerint az abúzus a tilos, 

nem pedig az, hogy a tanárnak nemi identitása legyen, „nem létező problémáról” van szó a 

béremelés és a túlmunkák kifizetése helyett. 

 

2021. 08. 30. Átlátszó 

Szakmai gyakorlattal indokolja a MATE, hogy „önkéntes” ingyenmunkára kötelezné a 

hallgatóit a Vadászati Világkiállításon, de az újság szerint ez csúsztatás. Egyrészt nem világos, 

milyen hasznosítható ismereteket szerezhetnek a hallgatók egy olyan rendezvényen, amely a 

természetvédelmi szakemberek szerint egy „káros és fenntarthatatlan” hobbitevékenységről 

szól, és amelynek a megrendezésével a magyar vadásztársadalom sem ért egyet. Másrészt a 

szóban forgó munka sehogy sem illik bele a MATE szakmaigyakorlat-kategóriáiba, vagy ha 

igen, akkor az érintett hallgatók képzési programjába. Az újság adatigényléssel fordult az 

egyetemhez. 

 

2021. 08. 30. Népszava 

Karácsony Gergely a vele készült terjedelmes interjúban elmondta: a vb-támogatás 

visszavonásával nem történt semmi visszafordíthatatlan, és reméli, nem is fog, „hiszen a 

megoldás pofonegyszerű: Orbán Viktor egyetlen mondattal hatályon kívül helyezheti a Fudan-

törvényt. Ha ezt nem teszi, akkor erre népszavazással kényszeríthetjük”. Kormányváltás esetén 

pedig Diákváros is lesz, és „akár vb is lehet”. A kormányzási terveiről szólva közölte, hogy az 

iskolákat visszaadná az önkormányzatoknak, illetve az autonóm önkormányzati társulásoknak. 

Hozzátette: dokumentumokat látott arról, hogy az Orbán-kormány már a bölcsődék és óvodák 

államosítására készül. 

 

2021. 08. 30. HVG 

Bár nincs új felsőoktatási vagy köznevelési törvény, mégis sok változással indul az új tanév: 

tizenegy egyetemet privatizáltak, eggyel nőtt az egyetemek száma, egy egyetem egyházi 

tulajdonba került, alapjaiban átalakult az iskolai szexuális felvilágosítás és a drogfogyasztásról 

és az online veszélyekről szóló foglalkozások tartására jogosultak köre, valamint újabb három 

évfolyamot tanítanak a tavaly bevezetett NAT szerint. 

 

2021. 08. 29. HVG 

A tálib vezetés bejelentette: az egyetemeken „az iszlám törvényeknek megfelelően” megszűnik 

a koedukáció, és férfiak nem taníthatnak nőket. 

 

2021. 08. 29. HVG 

A Corvinus tanévnyitóján Hernádi Zsolt alapítványi elnök kijelentette: „Mi az elitet akarjuk 

kiképezni.” Ugyanott Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: 2017-ben tizennégyezer 

oktató, kutató és tanár bére emelkedett, és a modellváltáshoz kapcsolódva idén és jövőre két 

lépcsőben további 15-15%-os béremelés várható. Szerinte a modellváltás azért kellett, hogy 

„szabadabb teret adjon az oktatás és a kutatás fejlesztéséhez, a minőségi munkához megfelelő 

https://24.hu/belfold/2021/08/30/atengedtek-karacsony-gergely-fudanrol-szolo-kerdeset/
https://24.hu/belfold/2021/08/30/atengedtek-karacsony-gergely-fudanrol-szolo-kerdeset/
https://szeged.hu/hirek/44435/parragh-laszlo-primitiv-homofob-megjegyzest-tett-az-orszagos-szakkepzesi-tanevnyiton
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/08/30/csusztat-az-egyetem-a-kotelezo-hallgatoi-gyakorlatrol-a-vadaszati-vilagkiallitason/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/08/30/csusztat-az-egyetem-a-kotelezo-hallgatoi-gyakorlatrol-a-vadaszati-vilagkiallitason/
https://nepszava.hu/3130679_karacsony-nem-lehetunk-orbanabbak-orbannal
https://nepszava.hu/3130679_karacsony-nem-lehetunk-orbanabbak-orbannal
https://nepszava.hu/3130679_karacsony-nem-lehetunk-orbanabbak-orbannal
https://hvg.hu/elet/20210830_oktatas_diakok_egyetem_foiskola_bkk?s=hk
https://hvg.hu/elet/20210829_Megszunt_a_koedukalt_oktatas_Afganisztanban
https://hvg.hu/elet/20210829_Megszunt_a_koedukalt_oktatas_Afganisztanban
https://hvg.hu/gazdasag/20210829_Varga_Mihaly_Hernadi_Zsolt_Corvinus_tanevnyito?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210829_Varga_Mihaly_Hernadi_Zsolt_Corvinus_tanevnyito?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210829_Varga_Mihaly_Hernadi_Zsolt_Corvinus_tanevnyito?s=hk
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javadalmazás társuljon, és minél kevesebb adminisztratív teher akadályozza az egyetemek 

működését”. 

 

2021. 08. 29. 444 

A sanghaji egyetem közelebbről meg nem határozott „követelményekre” hivatkozva 

információt gyűjt a hallgatók politikai hovatartozásáról, pszichológiai állapotáról, társas 

kapcsolatairól és mentális egészségi állapotáról. Sokan attól tartanak, valójában az LMBT 

közösséget és/vagy a feminizmust támogató szervezetek elleni akcióról van szó. 

 

2021. 08. 28. 444 

A honvédelmi miniszter bejelentette: pluszpontokat kapnak a felvételin, akik az egyetem előtt 

a honvédségnél szolgálnak. Féléves szolgálat után 32, egyéves után 64 többletpont jár. Az idén 

400 helyre 470-en jelentkeztek ilyen szolgálatra. 

 

2021. 08. 28. Átlátszó 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) e-mailben kötelezi minden másod- és 

harmadéves természetvédelmi mérnök alapszakos hallgatóját a vadászati világkiállításon való 

„önkénteskedésre”, amelyért nem jár ellentételezés. A lap szerint érthetetlen, hogy a lassan 77 

milliárd forint összköltségű kiállítás (ez az összeg a 2017-ben bejelentettnek a kétszázszorosa!) 

miért nem vesz fel fizetett alkalmazottakat ahelyett, hogy diákokat hozatna el tanítási időben 

az órájukról, és választ vár arra a kérdésre is, hogy a hallgatói munkaszerződés mely pontja 

alapján kötelezheti az egyetem a hallgatóit egy tőle független rendezvényen való munka-

végzésre. 

 

 

https://444.hu/2021/08/29/a-sanghaji-egyetem-listat-kert-be-az-lmbt-hallgatoirol-melyben-a-diakok-mentalis-allapotara-is-rakerdeztek
https://444.hu/2021/08/29/a-sanghaji-egyetem-listat-kert-be-az-lmbt-hallgatoirol-melyben-a-diakok-mentalis-allapotara-is-rakerdeztek
https://444.hu/2021/08/28/plusz-felveteli-pontot-kapnak-azok-a-fiatalok-akik-az-egyetem-elott-beallnak-a-honvedsegbe
https://444.hu/2021/08/28/plusz-felveteli-pontot-kapnak-azok-a-fiatalok-akik-az-egyetem-elott-beallnak-a-honvedsegbe
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/08/28/egyetemi-hallgatokat-koteleznek-hogy-onkenteskedjenek-a-vadaszati-vilagkiallitason/?fbclid=IwAR3xSAHV9kPasBehCzDoUVPlzeivXFXYF_05fK4SDBwFWvFiecW6AcXQMiQ
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/08/28/egyetemi-hallgatokat-koteleznek-hogy-onkenteskedjenek-a-vadaszati-vilagkiallitason/?fbclid=IwAR3xSAHV9kPasBehCzDoUVPlzeivXFXYF_05fK4SDBwFWvFiecW6AcXQMiQ
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/08/28/egyetemi-hallgatokat-koteleznek-hogy-onkenteskedjenek-a-vadaszati-vilagkiallitason/?fbclid=IwAR3xSAHV9kPasBehCzDoUVPlzeivXFXYF_05fK4SDBwFWvFiecW6AcXQMiQ

