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2021. 09. 10. Átlátszó 

A portál Adatújságírás rovata infografikákon mutatja be, hogy 2018-hoz képest miként néz ki 

most Magyarország egyetemi térképe, hogyan változott az állami és a nem állami fenntartású 

egyetemek aránya, és kik lettek az egyetemi alapítványok kuratóriumainak tagjai. 

 

2021. 09. 09. Átlátszó 

„Iskolánk egyházi jellege miatt, a megfogalmazott nevelési elveink alapján fontosnak érzem 

hangsúlyozni, hogy a fentebb felsorolt iskolai programok kötelezőek mindenki számára vallási-

felekezeti hovatartozás nélkül. Az intézménybe jelentkezéssel vállalták a tanulók és a szülők is, 

hogy ezeket az értékeket elfogadják és támogatják.” Ezzel indokolta az esztergomi Árpád-házi 

Szent Erzsébet Gimnázium igazgatója, hogy miért kötelező az egyházi fenntartású iskola 11. és 

12. osztályos diákjainak részt venni a nemzetközi eucharisztikus kongresszus keretében 

rendezett pénteki budapesti Ákos-koncerten. Egy másik egyházi iskola, a Temesvári Pelbárt 

Ferences Gimnázium két osztályának is kötelező program a koncert. Az intézmény igazgatója 

szerint, mivel a bentlakásos, ferences nevelők is elkísérik a csoportot a koncertre, ezért nem 

opció, hogy valaki hátramaradjon. 

 

2021. 09. 09. 444 

A terjedelmes elemző cikk áttekinti, milyen akadályok állnak a Fudan egyetem megépítése 

előtt, mekkora mozgástere van a kormánynak, az ellenzéknek és a kínai egyetemnek. Szerzője 

úgy értékeli, hogy a kormány érdekes kettős játékot játszik a Fudan ügyében: egyrészt elég 

nagy rössel állt neki a folyamatnak, hogy a Fudan egyetem budapesti kampuszának megvaló-

sítását intézményesen bebetonozza, másrészt viszont az ellenzék vezette tiltakozást látva azt 

ígérte, hogy társadalmi vitára bocsátja az ügyet. És bár megszületett a Fudan-törvény, és 

bejegyezték az építendő egyetem vagyonkezelő alapítványát, még nem írták át a neki beígért, 

közel 14 milliárd forint értékű vagyont, köztük a Duna parti ingatlanokat. Kiss Ambrus szerint 

ez nagyon fontos, ugyanis amíg az ingatlanok állami tulajdonban vannak, az egész folyamat 

visszafordítható. A főpolgármester-helyettes ugyanakkor emlékeztetett: a közgyűlés döntése 

értelmében az önkormányzat rögtön cselekedni tud, ha az ingatlanokat megkapja a Fudan 

alapítvány, így ha a kormány nem akarná megvárni azt, hogy mi lesz a Fudanról tartandó 

népszavazás eredménye, akkor döntenie kell, hogy kínai egyetemet szeretne jobban, vagy 

világversenyt. A portál azt is felidézi, hogy egy diplomáciai forrás szerint vannak arra mutató 

jelek, információk, hogy Kína – látván a kialakult vitákat – talán már nem is ragaszkodik 

annyira a budapesti kampuszhoz, mert nem igazán érdeke, hogy olyan országban hajtson végre 

egy, a Fudan európai kampuszához hasonló presztízsberuházást, ahol az aztán folyamatosan 

politikai támadásoknak lesz kitéve. Mindenesetre, most a beruházás tervezése áll, ahogy a 

Diákváros megvalósításával sem foglalkozik most egy állami szerv sem, mintha minden 

szereplő valamilyen jelre várna, merre dőlhet el a Fudan körül kialakult patthelyzet. 

 

2021. 09. 09. Telex 

Miután a kormány idén júliusban ismét lehetővé tette, hogy az augusztus végéig sikeresen 

záróvizsgázók nyelvvizsga nélkül is átvehessék diplomáikat, az ITM közlése szerint az 

egyetemek mostanáig mintegy tizenegyezer idén végzett hallgató oklevelét állították ki ennek 

alapján. A kormány 2020 tavaszán hozott hasonló döntése alapján egyébként a felsőoktatási 

intézményekben 2021 elejéig összesen 128 ezer nyelvvizsga híján „bent ragadt” oklevelet adtak 

ki. 

https://adatujsagiras.atlatszo.hu/2021/09/10/hogyan-valtunk-ot-allami-egyetem-orszagava/
https://adatujsagiras.atlatszo.hu/2021/09/10/hogyan-valtunk-ot-allami-egyetem-orszagava/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/tobb-esztergomi-egyhazi-iskola-diakjainak-is-kotelezo-az-eucharisztikus-akos-koncert/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/tobb-esztergomi-egyhazi-iskola-diakjainak-is-kotelezo-az-eucharisztikus-akos-koncert/
https://orszagszerte.atlatszo.hu/tobb-esztergomi-egyhazi-iskola-diakjainak-is-kotelezo-az-eucharisztikus-akos-koncert/
https://444.hu/2021/09/09/van-meg-mozgaster-fudan-ugyben
https://444.hu/2021/09/09/van-meg-mozgaster-fudan-ugyben
https://telex.hu/belfold/2021/09/09/mar-kozel-140-ezren-kaptak-meg-a-diplomajukat-a-nyelvvizsgamentesseggel
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2021. 09. 09. Népszava 

Egy új képzési programot fejlesztett pályakezdő pedagógusok számára az Oktatási Hivatal 

(OH) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), ami a „Nemzeti közszolgálat a pedagógus-

hivatásban” címet viseli – derült ki egy, a Népszava birtokába került tájékoztató levélből, amit 

az intézményvezetőkhöz juttatott el az OH a napokban. A tréning súlypontjai között olyan 

elemek szerepelnek, mint a pedagógusok közösségben betöltött szerepének, a „magyarsághoz” 

való viszonyuknak a tudatosítása, az értékek és a hagyományok felfedezése. Mindez azért, hogy 

a pedagógusok aktív szerepet vállaljanak a nemzeti identitás formálásában. A Pedagógusok 

Szakszervezetének alelnöke megdöbbenve értesült a képzésről. Totyik Tamás véleménye 

szerint a kezdő tanárokat sokkal komolyabb problémákra kellene felkészíteni, mert – mint 

fogalmazott – nem attól lesz valaki jó pedagógus, hogy jó hazafit próbálnak belőle nevelni. 

 

2021. 09. 08. HVG 

Bár már tavaly is szabad kezet adott a kormány a Matthias Corvinus Collegium új központjának 

építésére, most újabb külön kormányrendeletet hoztak azért, hogy ne kelljen alkalmazni az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletet. 

 

2021. 09. 07. Népszava 

Továbbra is állami finanszírozású képzésben folytathatják tanulmányaikat azok a hallgatók is, 

akik nem teljesítették az ehhez szükséges feltételeket, így a korábbi szabályozás szerint 

átkerülnének önköltséges képzésre – közölte Novák Katalin. A családügyi miniszter azzal 

indokolta a döntést, hogy az előző tanévben távoktatás volt, és elképzelhető, hogy az 5000 

érintett hallgató emiatt nem tudta az elvárt teljesítmény nyújtani. 

 

2021. 09. 07. 444 

Törölték Hammer Ferencnek, az ELTE média tanszéke korábbi vezetőjének, OHA-tagnak a 

zenekarát a Munkásbüszkeség Napjának „Kádár János terv” nevű programjáról, miután 

Hammer a promóvideójában a kádári megtorlás munkás áldozatairól is beszélt. 

 

2021. 09. 06. Mérce 

Törvénymódosító javaslatot nyújt be a Párbeszéd annak érdekében, hogy a jövő évi 

országgyűlési választásokkal együtt lehessen megtartani a Fudan egyetemről szóló nép-

szavazást. Ez a népszavazási törvény azon passzusát törölné el, amelyik megtiltja a nép-

szavazások kiírását a szavazás napjára, illetve az azt megelőző 41 nap valamelyikére. 

 

2021. 09. 06. 24.hu 

Nemesi Pál kormánybiztos cége nyerte meg a BME Petőfi híd budai hídfőjéhez közel eső 

épületeinek bontására kiírt tendert. A bontással a BME kormányzati segítséggel épülő 

Innovációs és Fejlesztési Központjának csinálnak helyet. Nemesi Pál Botka László kihívója 

volt Szegeden; az ő cége újíthatja fel a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának épületét is. 

 

2021. 09. 06. Népszava 

A lap által megkérdezett tanárok bírálták az új állami tankönyveket, egyikük példaként említi, 

hogy több fontos dolog is kimaradt, míg kevésbé fajsúlyos témáknak nagyobb figyelmet szentel 

az új tankönyv, például a szentek életútját behatóan meg kell ismerniük az ötödikeseknek, 

annak ellenére is, hogy ez a téma később egyszer sem kerül elő újból. 

 

  

https://nepszava.hu/3131658_uj-kepzesi-programmal-erositenek-a-tanarok-magyarsagtudatat
https://nepszava.hu/3131658_uj-kepzesi-programmal-erositenek-a-tanarok-magyarsagtudatat
https://nepszava.hu/3131658_uj-kepzesi-programmal-erositenek-a-tanarok-magyarsagtudatat
https://hvg.hu/gazdasag/20210908_Matthias_Corvinus_Collegium_epitkezes_szabalyozas
https://hvg.hu/gazdasag/20210908_Matthias_Corvinus_Collegium_epitkezes_szabalyozas
https://nepszava.hu/3131531_azok-az-egyetemistak-is-maradhatnak-allami-osztondijas-kepzesen-akik-nem-teljesitettek-ennek-felteteleit
https://nepszava.hu/3131531_azok-az-egyetemistak-is-maradhatnak-allami-osztondijas-kepzesen-akik-nem-teljesitettek-ennek-felteteleit
https://444.hu/2021/09/07/kidobtak-a-melos-pride-programjabol-hammer-ferenc-zenekarat
https://444.hu/2021/09/07/kidobtak-a-melos-pride-programjabol-hammer-ferenc-zenekarat
https://merce.hu/2021/09/06/torvenyt-modositana-a-parbeszed-hogy-a-valasztasokkal-egyidovben-lehessen-megtartani-a-fudan-nepszavazast/
https://merce.hu/2021/09/06/torvenyt-modositana-a-parbeszed-hogy-a-valasztasokkal-egyidovben-lehessen-megtartani-a-fudan-nepszavazast/
https://merce.hu/2021/09/06/torvenyt-modositana-a-parbeszed-hogy-a-valasztasokkal-egyidovben-lehessen-megtartani-a-fudan-nepszavazast/
https://24.hu/belfold/2021/09/06/szegedi-kormanybiztos-muegyetem-goldmann-menza/?fbclid=IwAR1yljri6PTv6bbh1G_Wnk6Avq-nt12cr0VPUg1u7ZpXO5ge3uEQb5al4SY
https://24.hu/belfold/2021/09/06/szegedi-kormanybiztos-muegyetem-goldmann-menza/?fbclid=IwAR1yljri6PTv6bbh1G_Wnk6Avq-nt12cr0VPUg1u7ZpXO5ge3uEQb5al4SY
https://nepszava.hu/3131280_felrerakott-uj-allami-tankonyvek-a-szentek-eletutja-fontosabb-lett-mint-a-gorog-demokracia-tanitasa
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2021. 09. 06. HVG 

Több mint háromszorosával, összesen 250 milliárddal költött többet a tervezettnél a kormány 

2020-ban az egyházakra és a határon túlra. A Sapientia Alapítvány, a Sapientia Erdélyi 

Tudományegyetem és a Sapientia Alapítvány-Partiumi Keresztény Egyetem összesen 3,5 

milliárd forint egyedi támogatásban részesült az elmúlt évre, és 1,8 milliárd előrehozott 

támogatásban 2021-re. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ugyanígy 2,5, illetve 

1,2 milliárdos juttatást kapott. A lap a szóban forgó 250 milliárdos túllépéshez képest 

összehasonlításul megjegyzi: az egészségügyben tavaly végrehajtott bérfejlesztés 300 

milliárdjába került a központi költségvetésnek. A „nemzetpolitikai támogatások” tavalyi 

összege volt eddig a legnagyobb a támogatást többnyire nem pályázat, hanem egyedi kérelem 

alapján(!) kiosztó Bethlen Gábor Alap történetében. 

 

2021. 09. 06. HVG 

Átcsoportosítja a kormány a költségvetést a hittanoktatás támogatásának és a papok 

jövedelempótlékának növelésére, de azt nem tudni, hogy milyen költségvetési rovat terhére. Az 

előbbi célra idén 1,7, jövőre 5 milliárd jut, az utóbbira pedig idén 3,2 és jövőre 9,6. A kormány 

célja elismerni „az egyházi személyeknek a társadalomban és különösen a hittanoktatásban 

végzett, a magyar nemzet lelki épülését és megmaradását szolgáló, valamint társadalmi 

szempontból is kiemelkedő munkáját”. 

 

2021. 09. 05. Magyar Hírlap 

Átadták a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának új épületét, mely a 

Modern városok program segítségével valósult meg. Gulyás Gergely miniszterelnökségi 

miniszter avatóbeszédében közölte: a kormány úgy gondolja, hogy „Pécsnek csak akkor lehet 

fényes jövője, ha az egyetemnek is fényes jövője lesz”. 

 

2021. 09. 05. Szabad Európa 

Két Kazahsztánban tanuló afgán diák beszél félelmeiről a portál videóriportjában. Összesen kb. 

1000 afgán ösztöndíjas tanult az elmúlt években Kazahsztánban, közülük még kb. 100 

tartózkodik Almatiban vagy a fővárosban, a többi hazatért. Ők most veszélyben vannak otthon, 

a Kazahsztánban levők pedig attól tartanak, ha lejár a vízumuk, hazatoloncolják őket, 

egyenesen a tálibok karjaiba. A kazah hatóság nem válaszolt az újság kérdésére. Egy másik 

tudósításban kabuli fiatalok ‒ egy szabó, egy tanár, két egyetemista, egy gyógyszerész ‒ teljes 

bizonytalanságról számolnak be. Az egyik egyetemista szerint a tálibok humánerőforrás-

válságot idéznek elő azzal, hogy a lakosság felét kitevő dolgozó nőket – köztük tanárokat, 

orvosokat, rendőröket és más szakemberek millióit – otthonukba zárják. 

 

2021. 09. 04. HVG, Napi.hu 

A Szegedi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén Rovó László rektor azt mondta, hogy a 

szegedi egyetem egyik legfontosabb célja „a magyar identitás megtartása és fejlesztése”, 

Palkovics László államtitkár pedig azt, hogy „a modellváltó egyetemek államtól való távolsága 

csökken – illetve bocsánat, nő”. Rovó szerint a modellváltás „az egyetem nagykorúvá válását 

jelképezi”, Palkovics szerint pedig általa „a hallgatók jobban felhasználható tudást fognak 

kapni”. Palkovics kijelentette még a következőket: 1. „Az egyetemek év elején előterjesztett, 

2700 milliárd forintos fejlesztési igényének” első részét még az év végéig átutalják az 

intézményeknek. 2. Az oktatók „szorgalmának és munkájának megbecsülésére” idén és jövő 

januárban 15-15 százalékos béremelés lesz az állami és az alapítványba kiszervezett 

egyetemeken egyaránt. 3. A 2017-ben indított, 220 milliárd forintos felsőoktatási 

kollégiumfejlesztési terv keretében a közeljövőben 50 milliárdot fordítanak a ppp-konstrukciók 

kiváltására. Egyúttal bejelentette: az SZTE tulajdonává válik az ELI Attoszekundumos 

https://hvg.hu/gazdasag/20210906_A_kormany_a_jarvany_alatt_sem_sajnalta_a_penzt_az_egyhazaktol_es_a_hataron_tulrol
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_A_kormany_a_jarvany_alatt_sem_sajnalta_a_penzt_az_egyhazaktol_es_a_hataron_tulrol
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_A_kormany_a_jarvany_alatt_sem_sajnalta_a_penzt_az_egyhazaktol_es_a_hataron_tulrol
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_A_kormany_a_jarvany_alatt_sem_sajnalta_a_penzt_az_egyhazaktol_es_a_hataron_tulrol
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_A_kormany_a_jarvany_alatt_sem_sajnalta_a_penzt_az_egyhazaktol_es_a_hataron_tulrol
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_hittan_papok_atcsoportositas_koltsegvetes
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_hittan_papok_atcsoportositas_koltsegvetes
https://hvg.hu/gazdasag/20210906_hittan_papok_atcsoportositas_koltsegvetes
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210905-atadtak-a-pecsi-orvoskar-uj-oktatasi-es-kutatasi-epuletet
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210905-atadtak-a-pecsi-orvoskar-uj-oktatasi-es-kutatasi-epuletet
https://www.szabadeuropa.hu/a/afgan-diak-kazahsztan-talib/31441648.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/kabul-fiatal-szakemberei-aggodnak-a-talib-jovo-miatt/31435568.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/kabul-fiatal-szakemberei-aggodnak-a-talib-jovo-miatt/31435568.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/kabul-fiatal-szakemberei-aggodnak-a-talib-jovo-miatt/31435568.html
https://hvg.hu/itthon/20210904_Palkovics_A_modellvalto_egyetemek_allamtol_valo_tavolsaga_csokken_illetve_bocsanat_no
https://hvg.hu/itthon/20210904_Palkovics_A_modellvalto_egyetemek_allamtol_valo_tavolsaga_csokken_illetve_bocsanat_no
https://hvg.hu/itthon/20210904_Palkovics_A_modellvalto_egyetemek_allamtol_valo_tavolsaga_csokken_illetve_bocsanat_no
https://hvg.hu/itthon/20210904_Palkovics_A_modellvalto_egyetemek_allamtol_valo_tavolsaga_csokken_illetve_bocsanat_no
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/palkovics-laszlo-alapitvany-penz-egyetem-ppp-kollegium-beremeles-kanaan.735906.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/palkovics-laszlo-alapitvany-penz-egyetem-ppp-kollegium-beremeles-kanaan.735906.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/palkovics-laszlo-alapitvany-penz-egyetem-ppp-kollegium-beremeles-kanaan.735906.html
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Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés, a világ tíz legjobb fizikai 

kutatóközpontjának egyike, melyet „az elkövetkező időszakban” teljes egészében a kormány 

finanszíroz. 

 

2021. 09. 04. Szakmaverzum.hu, HVG 

Pölöskeiné Gáborné helyettes ITM-államtitkár az M1-híradónak elmondta: három egyetemmel 

ún. pedagógiai technikumot készítenek elő, ahol óvodás- és iskoláskorú gyerekekkel bánni 

tudó, sőt akár bébiszitternek is alkalmas oktatói asszisztenseket fognak képezni, nagyon magas 

gyakorlati óraszámmal. Szerinte ezzel a tanárképzésből kimaradókat lehet a számukra 

megfelelő pedagógiai terület kiválasztásban segíteni. A HVG ezt a hírt azzal vezette fel, hogy 

ez újabb ötlet a tanárhiány enyhítésére, és hogy „eddig csak a felsőoktatásban volt 

pedagógusképzés”. Pölöskeiné elmondta továbbá, hogy három területen indítottak ún. kreatív 

technikumot, melyekbe 30%-os volt a túljelentkezés. Beszélt az idén indult okleveles technikusi 

képzésről is, amit 16 egyetemmel együtt alakítottak ki, hogy az érintett szakmákból egyenes út 

vezessen az egyetemre. 

 

2021. 09. 04. Népszava 

Az Emmi szeptember 1-jei hatállyal új ponttal, az ún. komplex ellenőrzéssel egészítette ki az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtáit. Amelyik intézményben a hagyományos 

ellenőrzések nem találnak megfelelő eredményességet, ott „komplex ellenőrzés” alá vonják az 

iskolát vagy az inkriminált pedagógust. Totyik Tamás PSZ-alelnök szerint „az intézmények 

olyan munkát végeznek, amilyet tudnak, amilyet a körülmények megengednek számukra”, így 

az eredményességük is ettől függ. Ezért a jelenlegi helyzetben nem ellenőrzésre, hanem az 

autonómia biztosítására lenne szükség. 

 

2021. 09. 04. Magyar Narancs 

A májusban módosított „lex CEU” szó szerint átvett egy passzust a bajor felsőoktatási 

törvényből, amelyet, mint Szél Bernadett megtudta Bernd Sibler bajor minisztertől, a gyakorlat-

ban sosem alkalmaztak, és éppen módosítani készülnek, éspedig az EU-bíróság CEU-ügyben 

hozott ítélete miatt. Szél Bernadett javasolni fogja, hogy a kormány az újabb bajor módosítást 

követve megint módosítsa a magyar felsőoktatási törvényt. 

 

2021. 09. 04. Népszava 

A 220 ezer műtárgy után immár a Néprajzi Múzeum könyvtára és archívuma is kiköltözött a 

Kossuth térről. A Városliget Zrt. négyzetméterenként havi 4300 forintért bérel irodákat a Váci 

úton a múzeum számára a 2022. első negyedévére tervezett átadásig, amihez a lap szerint még 

négyzetméterenként kb. havi 1500 forint üzemeltetési költség járul, bár mindez „aprópénz” a 

költöztetés árához képest (az egyre drágább kivitelezés és a Liget-projekt egyéb költségeiről 

nem is beszélve). A cikk példaképp megemlíti: csupán a 28 374 leltári tételből álló 

kerámiagyűjtemény ideiglenes(!) raktárba költöztetése, illetve más gyűjtemények szállításra 

való felkészítése nettó 233 millióba került. A cikk szerint nem tudni, mire a nagy sietség, hiszen 

a Kúria-épület átalakításának ügye továbbra is áll. Könnyen lehet, hogy a kiállítások 

felállítására választás előtt már nem marad idő, így a kormányfő üresen fogja felavatni a 

múzeumot, ha egyáltalán elkészül addigra. 

 

2021. 09. 04. Népszava 

Azért lehet csak országos népszavazást tartani, azaz: azért van fenntartva a helyi népszavazások 

tilalma, mert „meg kellett akadályozni, hogy a Fudan Egyetemről a fővárosiak dönthessenek” 

‒ mondta Tóth Zoltán jogász, a Központi Választási Iroda egykori vezetője a lapnak adott 

interjújában. 

https://szakmaverzum.hu/2021/09/ujdonsagok-okleveles-technikus-kreativ-technikus-pedagogiai-technikum/?fbclid=IwAR2UT88UynLmdLf0edDUgUx9ogblJrHT-DE-kfMAQymvNwK_zympVDdqw-s
https://szakmaverzum.hu/2021/09/ujdonsagok-okleveles-technikus-kreativ-technikus-pedagogiai-technikum/?fbclid=IwAR2UT88UynLmdLf0edDUgUx9ogblJrHT-DE-kfMAQymvNwK_zympVDdqw-s
https://hvg.hu/itthon/20210904_Ujabb_otlet_a_tanarhiany_enyhitesere_pedagoguskepzes_technikumban
https://hvg.hu/itthon/20210904_Ujabb_otlet_a_tanarhiany_enyhitesere_pedagoguskepzes_technikumban
https://nepszava.hu/3131222_kopogtatnak-az-ellenorok-szigorubb-ellenorzes-var-az-iskolakra
https://nepszava.hu/3131222_kopogtatnak-az-ellenorok-szigorubb-ellenorzes-var-az-iskolakra
https://nepszava.hu/3131222_kopogtatnak-az-ellenorok-szigorubb-ellenorzes-var-az-iskolakra
https://magyarnarancs.hu/belpol/sosem-alkalmaztak-a-bajor-szabalyt-amirol-a-kormany-lex-ceu-t-masolta-241496
https://magyarnarancs.hu/belpol/sosem-alkalmaztak-a-bajor-szabalyt-amirol-a-kormany-lex-ceu-t-masolta-241496
https://magyarnarancs.hu/belpol/sosem-alkalmaztak-a-bajor-szabalyt-amirol-a-kormany-lex-ceu-t-masolta-241496
https://nepszava.hu/3131201_orban-meg-a-valasztasok-elott-uresen-is-atadhatja-a-zene-hazat-es-az-uj-neprajzi-muzeumot
https://nepszava.hu/3131201_orban-meg-a-valasztasok-elott-uresen-is-atadhatja-a-zene-hazat-es-az-uj-neprajzi-muzeumot
https://nepszava.hu/3131201_orban-meg-a-valasztasok-elott-uresen-is-atadhatja-a-zene-hazat-es-az-uj-neprajzi-muzeumot
https://nepszava.hu/3131152_a-fidesz-hozzanyulhat-a-valasztasi-torvenyhez-ha-a-szavazobazis-zsugorodasat-meri
https://nepszava.hu/3131152_a-fidesz-hozzanyulhat-a-valasztasi-torvenyhez-ha-a-szavazobazis-zsugorodasat-meri
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2021. 09. 04. ATV 

A Freeszfe Egyesület közölte: 74 újabb hallgató hagyja el az SZFE-t, és folytatja a Freeszfe 

közvetítésével a tanulmányait máshol. A cikkből kiderül a távozók szakok és évfolyamok 

szerinti bontása. 

 

http://www.atv.hu/belfold/20210904-ujabb-hallgatok-hagyjak-el-az-szfe-t/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210904-ujabb-hallgatok-hagyjak-el-az-szfe-t/hirkereso

