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2021. 09. 17. Mfor 

A lap arról számol be, hogy egy Mauri nevű utazási kft. nyerte el az MTVA nemrég kiírt 140 

millió forintos utaztatási tenderét, azaz ennyiért repteti a köztévés dolgozókat a világban a 

szerződés időtartama alatt (hogy az mennyi, a cikkből nem derül ki). A mi szempontunkból a 

cikket érdekessé teszi, hogy a lap közli azt is: ugyanez az utazási iroda nyerte el többek között 

a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány idei közbeszerzését is bel- és külföldi utazások 

szervezésére, éspedig 500 millió értékben. 

 

2021. 09. 17. Gondola.hu, Telex 

Fehér Bence, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója 

azt állítja, hogy a magyar nyelv múltja meghosszabbodott négyszáz évvel, és ezt az oktatásban 

is tudatosítani kell. Állítása szerint a meghosszabbodás oka, hogy magyar nyelvű felirat „került 

elő” az avar korra datálható jánoshidai tűtartón. Ebből arra következtet, hogy az ősmagyar az 

avar birodalomban beszélt nyelvek egyike volt, amely aztán a honfoglalás után „népünk közös 

nyelvévé vált”. A lap fotót és rajzokat közöl a „tudományos szenzációról”, de azt nem, hogy 

miféle magyar olvasatot tulajdonít Fehér a tűtartón levő vonalaknak. Ezt a Telex cikkéből 

tudhatjuk meg, ahogyan azt is, hogy az 1934-ben előbukkant lelet rovátkáinak megfejtése 

„egyelőre távol van attól, amit tudományos konszenzusnak szokás nevezni”, hiszen még az sem 

világos, díszítésről vagy írásjelekről van-e szó, és ha az utóbbiakról, akkor melyik nyelv 

jeleiről. Fehér azonban az ellenvéleményeket „egyszerű személyes, emberi okokkal” 

magyarázza: „Eddigi elméleteink, szakkönyveink, enciklopédiáink fejezeteit alighanem újjá 

kell írni majd az új leletek fényében. Ki örülne neki, ha át kell írnia azt, amin esetleg már húsz, 

harminc éve dolgozott?” 

 

2021. 09. 17. Telex 

A Guardian szerint a tálibok csak a fiúk számára nyitják meg a középiskolákat Afganisztánban. 

A korábbi nőügyi minisztériumot a „bűnmegelőzéssel és az erényesség előmozdításával” [más 

források szerint: „az erény előmozdításával és az erkölcstelenségek megakadályozásával”] 

foglalkozó minisztérium váltja fel. 

 

2021. 09. 17. Mérce 

Totyik Tamás PSZ-alelnök szerint a szervezet egyetért a gimnáziumi és technikumi tanárok 6 

éves képzését 5 évre rövidítő szerdai kormányrendelettel, de hiányolják a pedagógusképzésből 

az integrált oktatásra való felkészítést. Szeretnék továbbá, ha további szakok elvégzésére 

ösztönöznék a már végzett pedagógusokat, állami finanszírozású, kevesebb kreditű képzés 

keretében. 

 

2021. 09. 17. Magyar Narancs 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének Országos Tanácsa szerette 

volna, ha a Nemzeti Múzeum élére nem oly rég kinevezett L. Simon László részt vett volna a 

tanácskozáson, hogy személyesen ismertesse a terveit és elképzeléseit a múzeumi integrációról. 

A főigazgató azonban nem ment el a megbeszélésre, sőt válaszra sem méltatta a meghívót, amit 

a szakszervezet nehezményezett, elvárva, hogy partnerként kezeljék. 

 

  

https://mfor.hu/cikkek/makro/140-millioert-utaztatja-kollegait-a-kozmedia.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/140-millioert-utaztatja-kollegait-a-kozmedia.html
https://gondola.hu/cikkek/120500-Magyar_nyelvemlek_a_VIII__szazadbol.html
https://gondola.hu/cikkek/120500-Magyar_nyelvemlek_a_VIII__szazadbol.html
https://telex.hu/tudomany/2021/09/17/a-magyarsagkutato-azt-allitja-talaltak-egy-a-halotti-beszednel-400-evvel-regebbi-magyar-nyelvemleket-baszjad-izut
https://telex.hu/tudomany/2021/09/17/a-magyarsagkutato-azt-allitja-talaltak-egy-a-halotti-beszednel-400-evvel-regebbi-magyar-nyelvemleket-baszjad-izut
https://telex.hu/kulfold/2021/09/17/afganisztan-talibok-lanyok-kizarasa-a-kozepfoku-oktatasbol
https://merce.hu/2021/09/17/integralt-oktatasra-valo-felkeszitest-nem-pedig-kulturharcot-szeretnenek-latni-a-tanarok-a-pedagoguskepzesben/
https://merce.hu/2021/09/17/integralt-oktatasra-valo-felkeszitest-nem-pedig-kulturharcot-szeretnenek-latni-a-tanarok-a-pedagoguskepzesben/
https://merce.hu/2021/09/17/integralt-oktatasra-valo-felkeszitest-nem-pedig-kulturharcot-szeretnenek-latni-a-tanarok-a-pedagoguskepzesben/
https://magyarnarancs.hu/belpol/l-simon-mar-most-kihuzta-a-gyufat-a-kozgyujtemenyi-dolgozoknal-241837
https://magyarnarancs.hu/belpol/l-simon-mar-most-kihuzta-a-gyufat-a-kozgyujtemenyi-dolgozoknal-241837
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2021. 09. 17. 444 

A Freeszfe Egyesület lett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) idei Szabad-díjának egyik 

nyertese. A díjat azok kaphatják, akik „bátor tetteikkel, kiállásukkal egy szabadabb Magyar-

országhoz járultak hozzá”. 

 

2021. 09. 17. 444 

Olvasói feljelentésre egy Vác környéki település polgármestere levetette a könyvtári polcról a 

korábban ledarálás tárgyává vált Meseország mindenkié című „káros tartalmú” gyerekkönyvet. 

A polgármester ezt az ún. pedofiltörvényre hivatkozva tette, noha abban a könyvtárakról nem 

esik szó. [Azóta kitudódott, hogy az eset Nagymaroson történt.] 

 

2021. 09. 17. 24hu 

Méltánytalannak tartja, ezért megtagadja a portfólióírást a négydiplomás Neubauer Tamás, a 

PSZ Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, aki videóban magyarázta el döntése okait. A kérdés 

aktualitását az adja, hogy a 2013-ban bevezetett pedagógus-életpályamodell szerint 2022-ig 

minden pedagógusnak át kell esnie legalább egy minősítésen. Aki ezt elmulasztja, annak 

megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya. Neubauer szerint 10–12 ezren mondhatnak nemet a 

portfóliókészítésre, ami a már meglévő tanárhiány mellett újabb óriási érvágást fog jelenteni a 

közoktatás számára. A pedagógustársadalomban „mozgolódás kezdődött”, sokan új szakmát 

tanulnak, mert a pályán nincs maradásuk: „A társadalmi presztízsünk iszonyú mélyen van, 

ráadásul nem látunk segítő jobbot sehol […], az oktatásirányítás tétlenül nézi, ami történik” ‒ 

közölte. 

 

2021. 09. 17. 444 

Lemondott az Antall József Tudásközpont (AJTK) teljes, háromtagú felügyelőbizottsága, 

valamint a kuratórium elnöke, Nógrádi György, a kormánypárti médiában rendszeresen szerep-

lő biztonságpolitikai elemző. Döntésükben feltehetően szerepet játszott, hogy a Direkt36 

feltárta: a kormányközeli politikaelemző intézetnél a vezetőség szívesen költötte a közpénzt 

luxusutazásokra, az igazgató egyre magasabb fizetésére, drága tárgyakra és PR-szerződésekre. 

 

2021. 09. 16. Új Népszabadság 

A lap közli Horn Andrásnak, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium, azaz a „Konzi” 

volt tanárának nyílt levelét, melyben látleletet nyújt „egy hajdan legendás intézmény hosszú 

évek óta tartó morális mélyrepüléséről”. A levél címzettje az intézmény 2021 óta „regnáló” 

igazgatója, akinek iskolájából épp a „legfontosabb” hiányzik: „az új kihívásokra is válaszoló 

szakmai víziók, a pedagógiai körültekintés, a humánum, a közösségi élet, a meleg emberi 

kapcsolatok”. 

 

2021. 09. 16. Mfor 

Transzparens felmérést indított a Szülői Hang az óvodák, iskolák rendszerszintű problémáiról, 

és felhívja a „kardinális” változást igénylő tanárokat és a szülőket, hogy közösen szólaljanak 

fel a „szakmaiatlan kormányzás” ellen. A lap az eddig beérkezett 400 véleményből ad 

válogatást. 

 

2021. 09. 16. Magyar Narancs (hetilap 15‒17. oldal) 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégelőadóit bemutató cikkből kiderül: az MCC-nek 

két vendégoktatói programja van. A Budapest Fellowship nevű program révén évi 4 amerikai 

kutatónak nyújtanak havi 1500‒2500 USD közti fizetést lakhatással együtt; ezt első körben egy 

magyar származású jogász és egy mentős vette igénybe, aki még nem kapta meg a 

mesterdiplomáját sem, idén pedig egy volt misszionárius és egy félig lengyel menedzser. A 

https://444.hu/2021/09/17/a-freeszfe-es-pal-marton-nyerte-a-tasz-szabad-dijat
https://444.hu/2021/09/17/a-freeszfe-es-pal-marton-nyerte-a-tasz-szabad-dijat
https://444.hu/2021/09/17/az-olvasok-feljelentese-alapjan-egy-dunakanyari-telepules-polgarmestere-leszedette-a-meseorszag-mindenkiet-a-helyi-konyvtar-polcarol
https://24.hu/belfold/2021/09/17/pedagogus-eletpalyamodell-portfolio-neubauer-tamas-psz/
https://24.hu/belfold/2021/09/17/pedagogus-eletpalyamodell-portfolio-neubauer-tamas-psz/
https://444.hu/2021/09/17/lemondott-az-antall-jozsef-tudaskozpont-tobb-vezetoje-is-miota-a-direkt36-megirta-hogyan-szortak-a-kozpenzt-az-intezetnel
https://444.hu/2021/09/17/lemondott-az-antall-jozsef-tudaskozpont-tobb-vezetoje-is-miota-a-direkt36-megirta-hogyan-szortak-a-kozpenzt-az-intezetnel
https://444.hu/2021/09/17/lemondott-az-antall-jozsef-tudaskozpont-tobb-vezetoje-is-miota-a-direkt36-megirta-hogyan-szortak-a-kozpenzt-az-intezetnel
https://ujnepszabadsag.com/2021/09/16/egy-iskolaert-sikoltozom/
https://ujnepszabadsag.com/2021/09/16/egy-iskolaert-sikoltozom/
https://mfor.hu/cikkek/makro/pedagogusnak-lenni-ma-magyarorszagon-egy-hobbi--irja-egy-tanar-a-szuloi-hang-felmereseben.html?fbclid=IwAR2x9rwYX1cigMjl7MV4WwvDEZ6fJa9ZPB27LhXOdqPEnGHeBV1xtPh6W-s
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másik, Visiting Fellowship nevű programban állítólag „nemzetközileg elismert professzorok és 

szakemberek” vehetnek részt, havi 5‒10 ezer eurós fizetésért, de az eddig fogadott 24 

vendégoktatót sokkal inkább „markáns ideológiai elköteleződés” jellemezte, és olyanok is 

voltak köztük, akik korábbi posztjaikon diszkreditálták magukat. Többen közülük nem 

rendelkeznek számottevő tudományos munkássággal (vagy semmilyennel sem), de ez valójá-

ban nem is fontos, mert a cél ‒ amint ez többen kimondták, köztük Orbán is ‒ a hálózatépítés: 

a vendégelőadói körök által az MCC „jobboldali fellegvárrá” nőheti ki magát, és Budapest 

konzervatív hálózati központtá válhat, amihez az MCC rendelkezik minden financiális és 

infrastrukturális feltétellel. 

 

2021. 09. 16. Portfolio 

A KSH adatai szerint az előző év azonos időszakához képest 38%-kal nőtt az üres álláshelyek 

száma az oktatási szférában, 2021 második negyedévében 6600 álláshely volt betöltetlen. A 

portál szerint a pályaelhagyás mögött számos ok húzódik meg, azonban a legfontosabb az 

anyagi megbecsülés hiánya. 

 

2021. 09. 16. Szabad Európa 

A lap nagyinterjút készített Jukka Sinnemäki magyarországi kötődésű finn matematikatanárral, 

a Global Teacher Award 2019-es nyertesével, a magyar iskolarendszer hibáiról és 

lehetőségeiről. Sinnemäki szerint a finn oktatási rendszer előnye a magyarhoz képest a tanárok 

módszertani, pedagógiai, oktatásfilozófiai autonómiája: „Csak az számít, hogy el tudják-e érni 

a célokat a félév végére, el tudják-e érni azt a szintet, amelyet el kell érniük”, meg tudják-e 

gyújtani „minden gyerek gyertyáját, hogy ragyogjon”. A magyar rendszer megváltoztatásának 

első lépése a memorizálásra és vizsgákra való koncentrálás megszüntetése lehetne, mert 

„kérdés, hogy a rövid távú memória-e az a fő készség, tehetség, amire a magyaroknak 

szükségük van. Ha információt akarsz tárolni, vehetsz egy merevlemezt; annak több memóriája 

van, mint az egész nemzetnek együttvéve.” Ehelyett a felszín alatti „hatalmas potenciált” 

kellene kibontakoztatni, „amit ez a fajta vizsgarendszer nem fog felszínre hozni”. Problémaként 

említette még a stabilitás hiányát, azaz azt, hogy „a magyar oktatást túl sokszor variálják át attól 

függően, hogy ki vezeti az országot”, továbbá a magyar tanárok iránti tisztelet és megbecsülés 

elégtelen voltát: „Ha egy kormány nem értékeli az oktatást, ha egy tanár nem tud tisztességesen 

megélni abból, hogy főállású tanárként dolgozik Budapesten vagy Geresdlakon vagy 

Pécsváradon, ott valami nagyon rosszul működik. Akkor ennek az országnak a vezetői nem 

értékelik a nemzetüket, a gyerekek nevelését.” 

 

2021. 09. 16. Telex 

A lap utánajárt az óbudai Zichy-kastély határozatlan idejű átadására vonatkozó, három nappal 

ezelőtti hírnek (l. 2021. 09. 13. Népszava). A barokk kastély tulajdonosa március óta a Demeter 

Szilárd vezette, még bejegyzés alatt álló Magyar Kultúráért Alapítvány, a használati jogai 

viszont zavarosak: itt működik számos önkormányzati és más intézmény (hivatalok, 

koncerthelyszínek stb.) mellett a Szépművészetihez tartozó Vasarely, a PIM alá tartozó Kassák 

és a kerületi fenntartású Óbudai Múzeum. Kiss László DK-s óbudai polgármester szerint 

ezeknek a sorsa nem derül ki a szerződéstervezetből, Demeter Szilárd pedig egyszer sem kereste 

őket, holott neki polgármesterként kötelessége volna tudnia, hogy a fejlesztők mit szeretnének, 

hiszen „nonszensz, hogy úgy írjunk alá egy szerződést, hogy semmilyen valós információnk 

nincs”. A lap kérdésére Demeter sajátos logikával indokolta a megkeresés elmaradását, 

miközben elismerte: tanácsadóként alkalmazzák Bús Balázst, Óbuda előző polgármesterét, aki 

az év eleje óta a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke. Kiderült: Bús már régóta „egyeztet” 

Demeterrel a kastély és a Hajógyári-sziget jövőjét érintő projektről. 

 

https://magyarnarancs.hu/belpol/zsak-a-foltjat-241768
https://magyarnarancs.hu/belpol/zsak-a-foltjat-241768
https://magyarnarancs.hu/belpol/zsak-a-foltjat-241768
https://magyarnarancs.hu/belpol/zsak-a-foltjat-241768
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210916/egyetlen-abran-az-igazsag-igy-menekulnek-a-tanarok-az-iskolakbol-500718
https://www.szabadeuropa.hu/a/jukka-sinnemaki-magyar-oktat%C3%A1spolitika-finn-modszer-iskola-diakok-politika-tanarok/31461614.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/jukka-sinnemaki-magyar-oktat%C3%A1spolitika-finn-modszer-iskola-diakok-politika-tanarok/31461614.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/jukka-sinnemaki-magyar-oktat%C3%A1spolitika-finn-modszer-iskola-diakok-politika-tanarok/31461614.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/jukka-sinnemaki-magyar-oktat%C3%A1spolitika-finn-modszer-iskola-diakok-politika-tanarok/31461614.html
https://telex.hu/kult/2021/09/16/obudai-zichy-kastely-atvetel-demeter-szilard-bus-balazs
https://telex.hu/kult/2021/09/16/obudai-zichy-kastely-atvetel-demeter-szilard-bus-balazs
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2021. 09. 16. Eduline 

„A képzési idő (…) osztatlan képzésben 10 félév, a zeneművészeti, kétszakos tanárképzésben 

12 félév” – többek között ez áll abban a kormányrendeletben, amely a Magyar Közlönyben 

jelent meg. Ez azt jelenti, hogy míg eddig a középiskolai tanároknak hat évig kellett egyetemre 

járniuk (akárcsak az orvosoknak), ezentúl öt év után megszerezhetik a diplomájukat. 

 

2021. 09. 16. ATV 

Magyarország évente 850 ösztöndíjat biztosít a Türk Tanács országaiból érkező diákok 

számára, s a program iránti komoly érdeklődést jól jelzi, hogy idén mintegy 4900-an 

jelentkeztek – jelentette be Szijjártó Péter a Nemzetközi Török Kulturális Szervezet 

(TÜRKSOY) ülésén az üzbegisztáni Khívában. A miniszter elmondta, hogy Magyarország 

erősíteni kívánja együttműködését a szervezettel, mivel az ország a nagy földrajzi távolság 

ellenére mindig is mély kapcsolatot ápolt a közép-ázsiai térséggel és Törökországgal. Kiemelte 

még a közös múltat, a magyar törzsek keletről nyugatra vándorlását, s a sztyeppei népekkel a 

későbbi Kárpát-medencei letelepedés ellenére is megőrzött kapcsolatokat. 

 

2021. 09. 16. 168.hu 

Volner János állítása szerint azért támadta meg Karácsony Gergely Fudan Egyetemről szóló 

népszavazási kérdését, mert szerinte népszavazást nem lehet kiírni nemzetközi kötelezett-

ségeket érintő kérdésekről. Egyébként is az a meggyőződése, hogy a Fudan Egyetem 

magyarországi kampuszának létesítése előnyös és csak nyerhet vele az ország – nyilatkozta a 

képviselő, aki szerint Karácsony Gyurcsány Ferenc strómanja, ő viszont visszautasítja 

Karácsony korábbi állítását, hogy ő végezné el a piszkos munkát Fudan-ügyben a Fidesz 

helyett. 

 

2021. 09. 15‒16. Válasz online 

„Ez már tényleg rendszerszintű korrupció: a kultúrkasszát is megfúrták a Fidesz »civiljei«” 

címmel közöl a lap egy listát az Emmi által felügyelt egyedi forráselosztási pályázat idén 

júniusban kihirdetett nyerteseiről. A címbeli „is” arra utal, hogy a lapban két hete már 

közzétettek egy „drámaian pártosra sikeredett” listát arról, hogy a civilek Norvég Alap-féle 

pénzének helyettesítésére biztosított ún. Városi Civil Alap 4,4 milliárdját a Miniszterelnökség 

szinte kizárólag „Fidesz-segédszervezetek” közt osztotta szét, zömmel a választási 

kampányban hasznosítható célokra (ingatlanok, buszok, kommunikáció). Az Emmi-féle „új 

pénzeszsák” az előadó-művészeti szervezetek majdnem két éve megszüntetett tao-támogatását 

lenne hivatott pótolni. A kétféle lista összehasonlításakor kiderült: 130 szervezet részesült 

mindkét forrásból 1‒23 millió forint értékben, és ezek 80%-a fideszes kötődésű. „Jellemzően 

országgyűlési képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek, helyi képviselők zsebszervezete-

iről van szó”. A lap konklúziója: „egy »láthatatlan« kéz vagy hivatali hatalmasság […] épp a 

közelgő választásokra optimalizálja az állam civil és kulturális támogatási rendszerét.” A két 

oknyomozó cikk szerzője, Bódis András a Heti Válasz podcastjában a pénzosztásról így 

vélekedett: „Ez hálózatfinanszírozás. […V]alójában azt a helyzetet kell előállítani, hogy a helyi 

közösségek arról beszéljenek, hogy »milyen fantasztikus a mi képviselőnk, a miniszterelnök úr 

– milyen jót vitézkedett megint Brüsszelben«. A választás előtt ennek a sustorgásnak mindkét 

oldalon iszonyú jelentősége van. […] Csak ezt nem az állami pénzek ilyen mértékű csator-

názásával kéne megtenni. […] Nem nagyon látom a különbséget a méltán nem tisztelt Zuschlag 

János és a mostani kormány civil tevékenysége között. Ugyanaz: létrehozott valós meg 

valósnak látszó egyesületeket, és csatornázott pénzt magához. Csak akkor az bűn volt, most 

meg főszabály.” 

 

  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a9347a39baa25ccf28fcdf58058cf0fcc67e5319/megtekintes
https://eduline.hu/felsooktatas/20210916_rovidebb_lesz_a_tanarkepzes
https://eduline.hu/felsooktatas/20210916_rovidebb_lesz_a_tanarkepzes
http://www.atv.hu/belfold/20210916-szijjarto-evente-850-osztondijat-biztositunk-a-turk-tanacs-orszagaibol-erkezo-diakok-szamara/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210916-szijjarto-evente-850-osztondijat-biztositunk-a-turk-tanacs-orszagaibol-erkezo-diakok-szamara/hirkereso
https://168.hu/itthon/volner-stroman-karacsony-gyurcsany-fudan-nepszavazas-pedofil-213480
https://168.hu/itthon/volner-stroman-karacsony-gyurcsany-fudan-nepszavazas-pedofil-213480
https://168.hu/itthon/volner-stroman-karacsony-gyurcsany-fudan-nepszavazas-pedofil-213480
https://www.valaszonline.hu/2021/09/15/varosi-civil-alap-rendszerszintu-korrupcio-kulturkassza-fidesz-civiljei/
https://www.valaszonline.hu/2021/09/15/varosi-civil-alap-rendszerszintu-korrupcio-kulturkassza-fidesz-civiljei/
https://www.valaszonline.hu/2021/09/15/varosi-civil-alap-rendszerszintu-korrupcio-kulturkassza-fidesz-civiljei/
https://www.valaszonline.hu/2021/09/16/civil-penz-elosztas-fidesz-ner-podcast-hetivalasz90/
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2021. 09. 15. Örülünk, Vincent (blog) 

A blog arra hívja fel a figyelmet, hogy míg Orbán Viktor „a rezsim káderképzőjének 

évnyitóján” tartott beszédében a nyílt társadalom eszméjét ostorozta, addig az esemény másik 

előadója, Niall Ferguson brit történész épp e mellett az eszme mellett állt ki, bár erről az 

„orbánista” sajtó hallgatott. Ferguson előadásban úgy határozta meg a modern egyetem 

éthoszát: „Sapere Aude”, azaz „Merj tudni”, amit a blogszerző szerint helyesen „Merj gondol-

kozni”-nak interpretált. 

 

2021. 09. 15. 24hu 

Fél évvel a hamis érettségis botrány kirobbanása után lemondott posztjáról a Sümegi Kistérségi 

Járóbeteg Szakellátó Központ igazgatója, aki az azóta már elkobzott hamis okirattal jutott 

diplomához és a kinevezéséhez. (Lásd legutóbb: 2021. 09. 02. Magyar Narancs, 2021. 08. 09. 

Népszava.) 

 

2021. 09. 15. Weborvos 

A Magyar Rektori Konferencia arr kéri az egyetemi polgárokat, hogy oltassák be magukat. 

„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a most elkezdett tanév egészében lehetőség 

legyen a jelenléti oktatásra” ‒ áll a közleményükben. 

 

2021. 09. 15. Népszava 

Az Emmi lényegében megtiltotta a digitális munkarendre való átállást a hatodik évfolyam 

fölött. Megbetegedések esetén így e korosztályoknál tanügyi intézkedésre nincs mód, de a 

népegészségügyi hivatal elrendelhet karantént. 

 

2021. 09. 14. 444 

Megjelent az a kormányrendelet, ami alapján október közepéig állami ösztöndíjjal támogatott 

képzési formára kell visszasorolni azokat a hallgatókat, akiket a 2020/2021-es tanév 

eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára. Így mégsem bukják az állami 

félévüket azok, akik a járvány alatt nem tudták teljesíteni az előírt feltételeket. 

 

2021. 09. 14. Növekedés 

Az ITM egymilliárd forint keretösszegű nemzetvédelmi témájú K+F programot indít a 

Kooperatív Doktori Program keretében. Az ösztöndíjas doktoranduszok havi nettó 400 ezer 

forintot kapnak, támogatásban részesülnek továbbá az érintett doktori iskolák, témavezetők és 

szakértők is. 

 

2021. 09. 14. 24hu 

A Nemzeti Filmintézet szeptember közepén filmklubot indít 23 hazai és határon túli egyetemi 

karon. „Az egyetemek örömmel fogadták kezdeményezésünket” ‒ mondta Káel Csaba, a 

magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. 

 

2021. 09. 14. HVG 

Megtámadta Karácsony Gergely Fudanra vonatkozó népszavazási kérdését a Kúrián két 

magánszemély és az exjobbikos Volner János pártja, így a referendum áttolódhat a tavaszi 

választás utánra. Ez a Fidesz érdeke: „ha már az ellenzéki aláírásgyűjtés sikerességét 

meggátolni nem tudja, a referendumot magát még eljelentéktelenítheti” ‒ áll a cikkben. 

 

2021. 09. 13. Szabad Európa 

Magyarország sereghajtó Európában a női tudósok és mérnökök arányát tekintve a lap által 

közzétett 2020-as statisztika szerint. 

https://www.orulunkvincent.hu/a-professzor-beszede-avagy-a-nyilt-tarsadalom-esete-orban-viktorral/
https://www.orulunkvincent.hu/a-professzor-beszede-avagy-a-nyilt-tarsadalom-esete-orban-viktorral/
https://www.orulunkvincent.hu/a-professzor-beszede-avagy-a-nyilt-tarsadalom-esete-orban-viktorral/
https://24.hu/belfold/2021/09/15/sumeg-hamis-erettsegi-lemondas/
https://weborvos.hu/egeszsegpolitika/mrk-minden-egyetemi-oktato-hallgato-oltassa-be-magat-269488
https://nepszava.hu/3132247_lenyegeben-megtiltotta-a-kormany-a-digitalis-oktatast-azon-iskolas-korosztalynak-amelynek-tagjai-mar-kaphatnak-oltast
https://nepszava.hu/3132247_lenyegeben-megtiltotta-a-kormany-a-digitalis-oktatast-azon-iskolas-korosztalynak-amelynek-tagjai-mar-kaphatnak-oltast
https://444.hu/2021/09/14/megsem-bukjak-az-allami-osztondijas-helyuket-azok-a-hallgatok-akik-elszurtak-az-elozo-tanevuket
https://444.hu/2021/09/14/megsem-bukjak-az-allami-osztondijas-helyuket-azok-a-hallgatok-akik-elszurtak-az-elozo-tanevuket
https://novekedes.hu/hirek/itm-egymilliard-forintos-tamogatas-a-fiatal-magyar-kutatok-szamara
https://novekedes.hu/hirek/itm-egymilliard-forintos-tamogatas-a-fiatal-magyar-kutatok-szamara
https://24.hu/kultura/2021/09/14/nemzeti-filmintezet-filmio-filmioklub-egyetem-filmklub-magyar-film/
https://24.hu/kultura/2021/09/14/nemzeti-filmintezet-filmio-filmioklub-egyetem-filmklub-magyar-film/
https://hvg.hu/itthon/20210914_Nepszavazas_Karacsony_kerdesek_felulvizsgalat
https://www.szabadeuropa.hu/a/eurostat-kutatok-nok/31454124.html
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2021. 09. 13. Eduline 

Egyre több alapítványi és magániskola nyílik a budapesti agglomerációban, ahol a szülők vették 

kezükbe a népességnövekedésből fakadó férőhelyprobléma megoldását. A 2015-ben alapított 

Budapest School is több mikroiskolát nyitott az agglomerációban. Az új általános- és 

középiskolákban a szülők havi 100‒160 ezer forintot fizetnek az oktatásért. 

 

2021. 09. 13. Átlátszó 

A lap oktatással foglalkozó oknyomozó blogja felvételt hirdet gyakornokok számára. Olyan 

egyetemi, főiskolai és középiskolai diákok jelentkezését várják az ország minden részéről, 

akiket érdekel az újságírás, és szeretnék, ha az oktatási intézmények átláthatóbban működ-

nének. 

 

2021. 09. 13. Blikk 

Az MRK egyhangú döntéssel Merkely Bélát választotta Mocsai Lajos utódául társelnöknek. 

Mocsai tisztsége azért szűnt meg, mert rektori mandátumát kuratóriumi elnökségre cserélte. Az 

MRK kekva-tagozatot is létrehozott; ennek elnöke Horvát Zita lett. 

 

2021. 09. 13. Infostart 

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Mathias Corvinus Collegium és a győri 

Széchenyi István Egyetem a tehetséggondozás és a vezetőképzés területén. Céljuk még a közös 

külföldi partnerhálózat kiépítése és a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű csoportok, valamint a 

határon túli magyar diákok támogatása. 

 

2021. 09. 13. Népszava 

A felnőttképzési szakértők majdnem kétharmada, 474 főből 284 nem vett részt vagy bukott meg 

a Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya által szervezett, 

kétévenként kötelező továbbképzés vizsgáján. Ez az arány az érintettek szerint „meglehetősen 

abszurd”. A vizsgát és a továbbképzést magát is többen „szakmaiatlannak, etikátlannak és 

megalázónak” találták. Aki nem tette le a vizsgát, azt a kormányhivatal törli a szakértői 

jegyzékből. A megszólalók szerint az eljárás a „silány színvonalú” és magukat olcsóként 

reklámozó képző cégeknek kedvez, akik a felnőttoktatásra szánt állami források nagy részét 

lefölözik, és a szakértői gárda létszámának csökkentésében, a kontroll lazításában érdekeltek. 

Az ITM által szeptember 1-én bejelentett új felnőttképzési programban ugyanis egy 

munkavállalóra évi félmillió forint támogatás is juthat, és a programot a korábbiaknál nagyobb 

rugalmassággal szervezik. Megszüntették pl. a programszakértői státuszt, így ezentúl akár egy 

körömépítő is véleményezheti előzetesen egy kőművestanfolyam megvalósíthatóságát, 

színvonalát, hitelességét, és fordítva. Általános vélemény, hogy a képző cégek eddig is 

alulfizetett oktatókkal és manipulált óraszámokkal tudták le a kötelezettségüket, semmibe véve 

a képzések zömmel hátrányos helyzetű résztvevőinek – romák, ötven év felettiek, nyolc 

általánost végzettek, egyedülálló nők – érdekeit, és ez a helyzet mostantól még tovább romolhat. 

 

2021. 09. 13. Népszava 

Alig öt napot kapott az óbudai önkormányzat, hogy „megfontolja” a kormánynak a Zichy-

kastély határozatlan idejű átadására vonatkozó ajánlatát. Az új tulajdonos a Demeter Szilárd-

féle Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség. Az ajánlatban nincs szó 

sem kárpótlásról, sem arról, hogy pontosan milyen új funkciót kapna a kastély, és mi lenne a 

sorsa az itt működő Óbudai Múzeumnak és más kulturális intézményeknek, illetve 

hivataloknak. A kerület nem kíván lemondani az épület használati jogáról. 

 

  

https://eduline.hu/kozoktatas/20210913_agglomeracio_iskolai
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/09/13/jelentkezz-gyakornoknak-az-atlatszo-oktatashoz-3/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/09/13/jelentkezz-gyakornoknak-az-atlatszo-oktatashoz-3/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/09/13/jelentkezz-gyakornoknak-az-atlatszo-oktatashoz-3/
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/merkely-bela-lett-az-magyar-rektori-konferencia-uj-tarselnoke/ky7708j
https://infostart.hu/belfold/2021/09/13/egyuttmukodik-a-mathias-corvinus-collegium-es-a-szechenyi-istvan-egyetem
https://infostart.hu/belfold/2021/09/13/egyuttmukodik-a-mathias-corvinus-collegium-es-a-szechenyi-istvan-egyetem
https://nepszava.hu/3131989_felnottkepzes-megvan-az-elore-megfontolt-szakmaiatlansag-eredmenye
https://nepszava.hu/3131989_felnottkepzes-megvan-az-elore-megfontolt-szakmaiatlansag-eredmenye
https://nepszava.hu/3131989_felnottkepzes-megvan-az-elore-megfontolt-szakmaiatlansag-eredmenye
https://nepszava.hu/3131989_felnottkepzes-megvan-az-elore-megfontolt-szakmaiatlansag-eredmenye
https://nepszava.hu/3131989_felnottkepzes-megvan-az-elore-megfontolt-szakmaiatlansag-eredmenye
https://nepszava.hu/3132109_ultimatummal-felero-ajanlatot-kapott-a-kormanytol-a-iii-kerulet--demeter-szilard-all-a-hatterben
https://nepszava.hu/3132109_ultimatummal-felero-ajanlatot-kapott-a-kormanytol-a-iii-kerulet--demeter-szilard-all-a-hatterben
https://nepszava.hu/3132109_ultimatummal-felero-ajanlatot-kapott-a-kormanytol-a-iii-kerulet--demeter-szilard-all-a-hatterben
https://nepszava.hu/3132109_ultimatummal-felero-ajanlatot-kapott-a-kormanytol-a-iii-kerulet--demeter-szilard-all-a-hatterben
https://nepszava.hu/3132109_ultimatummal-felero-ajanlatot-kapott-a-kormanytol-a-iii-kerulet--demeter-szilard-all-a-hatterben


7 

 

2021. 09. 12. G7 

A G7 új podcastsorozatának, a 28. órának első vendége, Darvas József, a Salgótarjáni Általános 

Iskola fizika-kémia tanára beszél a tanár- és felszereltséghiány következményeiről és a 

természettudományok iránti érdeklődés megteremtésének és fenntartásának lehetőségéről. 

Elmondta: volt, hogy egy tanéven belül 6 iskolába járt tanítani a megyeszékhelyen és 

környékén. 

 

2021. 09. 12. Népszava 

Sifter József azt az Erdély.ma portálon megjelent Szakács Árpád-írást „gondolja tovább”, 

amely a kormányzó elittel és benne a kormányfővel szemben fogalmazott meg éles kritikát. 

Stifter többek közt ezt fűzi hozzá az említett cikkhez: „[Ü]zenetértéke volt/van annak is, hogy 

Hoppál Péter, Halász János, és L. Simon László is kapott már lehetőséget a kulturális élet 

menedzselésére, meg annak is, hogy utóbbi szakmai végzettség nélkül kaphatott kinevezést a 

Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára. És milyen az üzenete annak, hogy a sok 

területet, így a kultúrát is magába foglaló minisztérium vezetésére a magyar történelemről 

badarságokat beszélő Kásler Miklós kapott lehetőséget? Milyen üzenete van annak, ami a 

Színház-és Filmművészeti Egyetemmel történt, vagy annak, amikor a miniszterelnök azonos 

szinten említi a focit a művészetekkel, vagy díszletnek használja a jobboldaliságukat nyíltan 

vállaló művészeket, amikor csak ők (vagy többségében ők) kapnak az állami kitüntetéseket? 

Milyen üzenete van a kulturális tao eltörlésének, a színházak, a filmkészítés támogatási 

rendszerének? Annak is van üzenetértéke, hogy a híradások szerint még ebben az évben közel 

nyolcmilliárd forintot szán a kormány országos bulisorozat megtartására”, és annak is, hogy a 

szóbanforgó koncertsorozat az „Őszi hacacáré” elnevezést kapta.  

 

2021. 09. 12. 444 

Az ideiglenes afgán kormány oktatási minisztere közölte: a nők is tanulhatnak a felső-

oktatásban, de koedukáció nélkül és előírt viseletben; továbbá felülvizsgálják a tanított tan-

tárgyak körét is. Ugyanakkor megjegyezte: a meglévő alapokra akarnak építkezni, és céljuk, 

hogy az afgán felsőoktatás versenyképes legyen. 

 

2021. 09. 11. Eduline 

A lap már a második cikkben mutatja be a legnépszerűbb egyetemi szakok elvégzése utáni 

elhelyezkedéshez szükséges időt, a 2017/18-ban végzettek számát és a munkába állásukkor 

kapott átlagos havi bruttó jövedelmüket. Ez utóbbi a mérnökinformatikus diplomával rendel-

kezők esetén 521 015, a kommunikáció és médiatudományi szakon végzettek esetén 263 458 

forint. Az viszont nem világos, hogy alap- vagy mesterképzésben szerzett diplomákról van-e 

szó. 

 

2021. 09. 11. Szabad Pécs 

Miután Decsi István, a PTE kancellárja ‒ azt megelőzőleg pedig pécsi fideszes alpolgármester 

‒ egyben a PTE kuratóriumának is tagja lett, a lap megkérdezte az egyetem vezetését, hogy 

nem tartja-e összeférhetetlennek ezt a két tisztséget. Ekkor azonban kiderült egyfelől az, hogy 

a kormányfő július 31-ével visszavonta a modellváltó vidéki egyetemek kancellári megbízásait, 

másfelől pedig az, hogy a kuratórium úgy döntött: megtartja a kancellári tisztséget, amit a 

törvény szerint továbbra is Decsi István tölthet be. Az egyetem ebben nem lát össze-

férhetetlenséget. 

 

  

https://g7.hu/podcast/20210912/ez-a-munka-nem-mukodhet-ugy-hogy-csak-a-szukseges-45-percen-legyek-tul/
https://g7.hu/podcast/20210912/ez-a-munka-nem-mukodhet-ugy-hogy-csak-a-szukseges-45-percen-legyek-tul/
https://g7.hu/podcast/20210912/ez-a-munka-nem-mukodhet-ugy-hogy-csak-a-szukseges-45-percen-legyek-tul/
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://nepszava.hu/3131812_valami-buzlik
https://444.hu/2021/09/12/a-talibok-azt-igerik-hogy-tanulhatnak-nok-az-egyetemeken-de-a-koedukalt-oktatasnak-vege
https://444.hu/2021/09/12/a-talibok-azt-igerik-hogy-tanulhatnak-nok-az-egyetemeken-de-a-koedukalt-oktatasnak-vege
https://eduline.hu/felsooktatas/20210910_legnepszerubb_szakok_fizetes
https://eduline.hu/felsooktatas/20210910_legnepszerubb_szakok_fizetes
https://eduline.hu/felsooktatas/20210910_legnepszerubb_szakok_fizetes
https://szabadpecs.hu/2021/09/a-modellvaltas-miatt-visszavontak-decsi-istvan-kancellari-megbizasat-de-emiatt-azert-ne-aggodjon-senki/
https://szabadpecs.hu/2021/09/a-modellvaltas-miatt-visszavontak-decsi-istvan-kancellari-megbizasat-de-emiatt-azert-ne-aggodjon-senki/
https://szabadpecs.hu/2021/09/a-modellvaltas-miatt-visszavontak-decsi-istvan-kancellari-megbizasat-de-emiatt-azert-ne-aggodjon-senki/
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2021. 09. 11. HVG 

Míg az Emmi szerint csökken a tanárhiány, addig a PSZ képviselője az RTL híradójának azt 

mondta, tudnak olyan iskoláról, ahova egy 72 éves informatika tanárt kellett visszahívni 

tanítani. 

 

2021. 09. 11. 

A Momentum javára való visszalépésre kérte Karácsony Gergely Fábián István professzort, a 

debreceni egyetem korábbi rektorát, az MSZP-Párbeszéd debreceni képviselőjelöltjét, de ő nem 

lép vissza, hanem párttámogatás nélkül is elindul az előválasztáson ‒ nyilatkozta az ATV 

híradónak. „Előfordulhat, hogy én leszek az országban az egyetlen független jelölt ezen a 

választáson” ‒ mondta. 

 

2021. 09. 11. Hírklikk 

Az interjúban Mészáros Tamás reagál a Magyar Nemzet állítására, miszerint „a baloldali 

döntéshozókkal kiváló kapcsolatot ápoló akkori egyetemi rektor nagylelkűségére” is szükség 

lehetett Karácsony alkalmazásakor. Az egész ügyet pitiánernek minősíti, emlékeztetve, hogy a 

tanársegédek kinevezésével nem rektori, hanem tanszékvezetői szinten foglalkoztak, és annak 

a tanszéknek egyébként akkor éppen Lánczi András volt a vezetője. 

 

2021. 09. 11. Magyar Nemzet 

Karácsony Gergelyt jogszerűtlenül alkalmazta tanársegédként és adjunktusként a Budapesti 

Corvinus Egyetem – a Magyar Nemzet információi szerint erre az eredményre jutott az Oktatási 

Hivatal vizsgálata. Az eljárásban harminckét oktató foglalkoztatását vizsgálták a revizorok, ám 

csupán Karácsony esetében találtak szabálytalanságokat ‒ hiányzott a nyelvvizsga és a 

doktorjelölti jogviszony. A lap azt vélelmezi, hogy alkalmazásához szükség lehetett a baloldali 

döntéshozókkal kiváló kapcsolatot ápoló akkori egyetemi rektor, Mészáros Tamás 

nagylelkűségére is. 

 

2021. 09. 11. ATV 

Horváth Péter, a pedagógus kamara elnöke az ATV Híradó riportjában elmondta, nem 

tekinthető versenyképes jövedelemnek egy diplomás számára az a nettó 163 ezer forint, amit 

egy kezdő, egyetemet végzett pedagógus most körülbelül keres havonta. Szerinte a 

kormányzatok mindig rádöbbennek, hogy tenni kell valamit, de aztán ez megtorpan. A 

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Horváth kijelentéseire úgy reagált: a pedagóguskar 

folyamatosan kéthetes késéssel kommunikálja azt, amit ők bejelentenek. Úgy látják, a 

pedagógushiány már most problémát jelent, sok iskolában ugyanis már bármely szakos tanárt 

keresnek. Az EMMI viszont arra emlékeztetett, hogy a kormány 2013-tól négy éven át 

fokozatosan, ütemezetten emelte az életpályamodell bevezetésével, majd 2020 július 1-jétől 10 

százalékkal emelte valamennyi pedagógus bérét, ami a pályakezdők esetében a minimálbér 8 

százalékos emelésével együtt 18 százalékos növekedést jelentett. Hozzátették, hogy a kormány 

változatlanul kiemelt céljának tekinti a pedagógusok bérszínvonalának további fejlesztését. A 

pedagógusok másik szakszervezete, a PSZ megszólaló alelnöke szerint viszont „ilyen 

ígéretekkel tele van már a padlás”. 

 

* 

A legutóbbi hírekből kimaradt: 

 

2021. 09. 09. Jelen (hetilap, 26‒29. oldal) 

A múlt héten robbant a hír az állami távközlési infrastruktúra privatizációjának tervéről, amely 

szerint az állami tulajdonú Antenna Hungáriát bekebelező, 4iG Nyrt. nevű Orbán-közeli cég 

https://hvg.hu/itthon/20210911_72_eves_tanart_akartak_visszahivni_a_pedagogushiany_miatt?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210911_72_eves_tanart_akartak_visszahivni_a_pedagogushiany_miatt?s=hk
http://www.atv.hu/belfold/20210911-hiaba-kerte-karacsony-gergely-nem-lep-vissza-az-mszp-parbeszed-debreceni-jeloltje/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210911-hiaba-kerte-karacsony-gergely-nem-lep-vissza-az-mszp-parbeszed-debreceni-jeloltje/hirkereso
https://hirklikk.hu/kozelet/meszaros-tamas-a-magyar-nemzetnek-nem-pitianer-karaktergyilkossagi-kiserletekkel-kene-foglalkoznia/386777
https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/09/lezarult-a-vizsgalat-karacsony-nem-oktathatott-volna-a-corvinuson
https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/09/lezarult-a-vizsgalat-karacsony-nem-oktathatott-volna-a-corvinuson
http://www.atv.hu/belfold/20210910-psz-a-pedagogusok-berszinvonalanak-fejleszteserol-ilyen-igeretekkel-tele-van-mar-a-padlas/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210910-psz-a-pedagogusok-berszinvonalanak-fejleszteserol-ilyen-igeretekkel-tele-van-mar-a-padlas/hirkereso
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egyeduralkodóvá válna a magyar távközlési, sőt a médiaszolgáltatási és informatikai piacon is. 

A lap rámutat, hogy Palkovics ITM-miniszter és barátja, volt üzlettársa, a „felsőoktatási 

informatika fejlesztését és működését letaroló” Fauszt Zoltán sokáig ellenezték ezt a törekvést; 

valószínűleg ez lehetett a Palkovics tavaly decemberi lemondásáról szóló hír hátterében is. 

Orbán azonban addigra eldöntötte az akvizíciót, és menesztette Fausztot a Nemzeti Hírközlési 

és Informatikai Tanácsból, ezzel „végképp kihúzva a talajt” a páros lába alól. 

 

 

https://jelen.media/kozelet/orban-kezebe-kerulhet-a-kapcsolo-2250
https://jelen.media/kozelet/orban-kezebe-kerulhet-a-kapcsolo-2250
https://jelen.media/kozelet/orban-kezebe-kerulhet-a-kapcsolo-2250

