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2021. 09. 24. Mfor 

A lap úgy tudja, hogy a kormányfő unokáját olyan nemzetközi iskolába írathatják be Marbellán, 

ahol a tandíj összege 6000 euró (mintegy 2 millió forint), ami megfelel a magyar éves minimál-

bérnek. Ehhez jön a beiratkozás és az étkezés díja. A budapesti magániskolák között is van 

olyan, ahol közel 2 millióba kerül egy tanév ‒ teszik hozzá. 

 

2021. 09. 24. Privátbankár 

Thomas Petersen német kommunikációs szakember a múlt héten előadást tartott a Mathias 

Corvinus Collegium „Magyar‒Német Intézet az Európai Együttműködésért” nevű think 

tankjének meghívására, de úgy érzi, egy korábbi cikke alapján eszközként próbálták meg 

felhasználni: „Nyilvánvalóan azt várták tőlem, hogy azt mondjam, hogy Németországban nincs 

véleményszabadság. Nem tettem meg nekik ezt a szívességet, és emiatt láthatóan csalódottak 

voltak.” Petersen elmondta: „megdöbbentette”, hogy „nyilvánvalóan milyen hatalmas pénzt 

fordít a magyar kormány propagandára”, és „kicsit megrémisztette”, hogy őt is „egész szépen 

megdolgozták”. 

 

2021. 09. 24. Népszava 

„A két projekt elfér egymás mellett úgy, hogy a Diákváros 8 ezres férőhelye nem sérül”‒ 

jelentette ki a Fudan Egyetemről nyilatkozva az innovációs és technológiai miniszter, üzenve 

egyúttal Ferencváros ellenzéki vezetésének is: ha fontos számukra a projekt, akkor adják oda a 

szükséges területeket. Palkovics László szerint egyébként csak azért módosítottak a koncepción 

és cserélt helyet egymással a Fudan és a Diákváros, mert a IX. kerület és a fővárosi 

önkormányzat közölte, hogy nem adják el a Csepel-Szigetcsúcson lévő, egyébként nem 

számottevő méretű telkeiket a Fudan Egyetem megépítéséhez. 

 

2021. 09. 24. Népszava 

Öngyilkos lett a orosz Nyomozó Bizottság Permi területi parancsnokságának nyomozati 

csoportfőnöke, miután felettesei többeket eltiltottak a nyomozástól a helyi egyetemen történt 

ámokfutás ügyében. A két esemény közti összefüggésről nincs hivatalos nyilatkozat. 

 

2021. 09. 24. HVG 

Állásfoglalást adott ki a Magyar Színházi Társaság, miután Semjén Zsolt törvényjavaslatot 

nyújtott be arról, hogy az SZFE-t a kormány által áterőltetett modellváltás óta működtető, 

Vidnyánszky Attila által vezetett alapítványához kerülne az Országos Színháztörténeti Múzeum 

és Intézet több mint 150 éves, klasszicista épülete, a Bajor Gizi Színészmúzeum és egy, az 

ingatlannal szomszédos telek, és ezek a színészmúzeum kivételével el is adhatók. Mint írják, 

eddig is fenntartással figyelték az állami tulajdon alapítványi vagyonként történő kiszervezését, 

de történelmi jelentőségű bűnnek érzik ezt olyan épületek esetében, melyek képletesen és 

morálisan nem csupán az állam, de a teljes színházi szakma tulajdonában állnak. 

 

2021. 09. 24. HVG360 

Bárdos András A kérdés címmel beszélgetőműsort indít a HVG360-on. Az első adásban a 

magyar iskola válságáról beszélget Csapó Benő oktatáskutatóval, az SZTE professzorával, és 

Mérő László matematikus-pszichológussal. 

 

  

https://mfor.hu/cikkek/makro/orban-viktor-unokajanak-2-millios-tandija-lehet.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/orban-viktor-unokajanak-2-millios-tandija-lehet.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/orban-viktor-unokajanak-2-millios-tandija-lehet.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/valaszt-nemetorszag--ujabb-kritikat-kapott-az-orban-kormany.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/valaszt-nemetorszag--ujabb-kritikat-kapott-az-orban-kormany.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/valaszt-nemetorszag--ujabb-kritikat-kapott-az-orban-kormany.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/valaszt-nemetorszag--ujabb-kritikat-kapott-az-orban-kormany.html
https://nepszava.hu/3133161_palkovics-laszlo-szerint-megepitik-a-diakvarost
https://nepszava.hu/3133126_ongyilkos-lett-a-kiemelt-orosz-bunugyeket-vizsgalo-nyomozo-bizottsag-egyik-vezetoje
https://nepszava.hu/3133126_ongyilkos-lett-a-kiemelt-orosz-bunugyeket-vizsgalo-nyomozo-bizottsag-egyik-vezetoje
https://hvg.hu/kultura/20210924_Tortenelmi_jelentosegu_bunnek_tartjak_hogy_Vidnyanszkyek_megkapjak_a_Szineszmuzeumot
https://hvg.hu/kultura/20210924_Tortenelmi_jelentosegu_bunnek_tartjak_hogy_Vidnyanszkyek_megkapjak_a_Szineszmuzeumot
https://hvg.hu/360/20210924_A_kerdes__Bardos_Andrassal_Meddig_mukodokepes_igy_az_iskola
https://hvg.hu/360/20210924_A_kerdes__Bardos_Andrassal_Meddig_mukodokepes_igy_az_iskola
https://hvg.hu/360/20210924_A_kerdes__Bardos_Andrassal_Meddig_mukodokepes_igy_az_iskola
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2021. 09. 23. Jelen (hetilap, 8‒11. oldal) 

Ónody-Molnár Dóra Karácsony Gergellyel készített interjújában szóba kerül a volt debreceni 

rektor, Fábián István jelöltségtől való visszahívásának ügye. A riporter szerint „önmagán 

túlmutató jelenség, hogy miként bánik a politikai közösség azzal az emberrel, aki valamit már 

letett az asztalra, a nevét adja Debrecenben, és akkor a kampány közben tudja meg, hogy őt 

visszahívták”. Karácsony azt válaszolta, hogy a hat párt egyben tartása „emberileg nehezen 

viselhető helyzeteket” teremt, a választókerületben Pálinkás József indulása miatt „nem úgy 

alakultak a dolgok”, ahogy közösen tervezték, és győzelme esetén „nagyon számít” Fábiánra, 

akinek ezt világosan jelezte is. 

 

2021. 09. 23. HVG/Napi.hu 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem Alapítványhoz került át az államtól a Grand Tokaj Zrt. tulajdon-

joga, a szombaton megnyíló felsőoktatási intézmény alapítását a cég vezetői történelmi jelen-

tőségű kezdeményezésnek tartják. Az új tudásközpont egyik része a hagyományoknak 

megfelelően a pedagógus- és tanítóképzés lesz (az egri Esterházy Károly Egyetem sárospataki 

Comenius campusát kapta meg az intézmény), emellett a szőlészet-borászat, a turizmus-

vendéglátás, a gazdaságmenedzsment is helyet kap a képzési kínálatban. Egyedülálló kezdemé-

nyezésként jön majd létre a Tokaj Wine Business Institute, amely posztgraduális képzést fog 

nyújtani borászok számára – közölte Stumpf István, a kuratórium elnöke. 

 

2021. 09. 23. Népszava 

Nem valós üzletpolitikai vagy esztétikai vitának, hanem az október 21-i premierig felépített 

politikai kampány részének tartja a cikkíró Kálomista Gábor producer minapi „médiahackjét”, 

és a producernek a filmművészettel való eddigi kapcsolatát áttekintve kimutatja, hogy máskor 

is hasonló kirohanásokkal került a figyelem középpontjába. 

 

2021. 09. 23. Napi.hu 

Semjén miniszterelnök-helyettes javaslatot nyújtott be az Országos Színháztörténeti Múzeum 

és Intézet (OSZMI), valamint a kiállítóhelyeként működő Bajor Gizi Színészmúzeum SZFE-

nek történő átadásáról. [Az OSZMI a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézménye; Krisztina körúti 

épülete, a volt Áldásy-ház, Clark Ádám egykori lakóhelye.] A Bajor Gizi Múzeumhoz egy XII. 

kerületi beépítetlen telek is tartozik. Ezt és az OSZMI épületét a törvénytervezet szerint az 

SZFE alapítványa el is adhatja. A cikk emlékztet rá, hogy az SZFE már megkapta a Szentkirályi 

utcai és Vas utcai egyetemi épületet, az Akácfa utcai kollégiumot, valamint az Uránia Nemzeti 

Filmszínháznak is otthont adó Rákóczi úti ingatlant, az Urániát működtető Nemzeti 

Filmszínház Nonprofit Kft. üzletrészeivel egyetemben. 

 

2021. 09. 23. Világgazdaság 

A nyelvvizsgázók száma évről évre csökken, és ennek hátterében nemcsak a pandémia, hanem 

a nyelvvizsga-amnesztia is áll – mondta több szakember a VG-nek. Légrádi Tamás, a 

Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint „a szakma nem értett egyet azzal, hogy 

idén is – ugyanúgy, mint tavaly – kiadták a diplomákat nyelvvizsga nélkül”. 

 

2021. 09. 23. Népszava 

Kovács Zoltán egyenesen a „fenntarthatóság nemzetközi jelentőségű rendezvényéről” beszélt 

a vadászati „világkiállításról” tartott háttérbeszélgetésen, hozzátéve, hogy „a felvezető rendez-

vények, látványosságok már majdnem 600 ezer érdeklődőnél tartanak, és több mint 30 ezer 

iskolás regisztrált már a kiállításra. 

 

  

https://jelen.media/interju/karacsonygergely-en-komolyan-miniszterelnoknek-keszulok-2303
https://jelen.media/interju/karacsonygergely-en-komolyan-miniszterelnoknek-keszulok-2303
https://hvg.hu/kkv/20210923_egyetemi_alapitvanyok_grand_tokaj_zrt
https://hvg.hu/kkv/20210923_egyetemi_alapitvanyok_grand_tokaj_zrt
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/tokaji-boraszatot-es-bokezu-tamogatast-adott-a-kormany-az-uj-egyetemnek.737073.html
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/tokaji-boraszatot-es-bokezu-tamogatast-adott-a-kormany-az-uj-egyetemnek.737073.html
https://nepszava.hu/3132995_ismeros-fordulatok-kirohant-az-ot-ert-kulturpolitikai-tamadasok-ellen-kalomista
https://nepszava.hu/3132995_ismeros-fordulatok-kirohant-az-ot-ert-kulturpolitikai-tamadasok-ellen-kalomista
https://www.napi.hu/ingatlan/szfe-oszmi-bajor-gizi-szineszmuzeum-buda-ingatlan-egyetem.736951.html
https://www.napi.hu/ingatlan/szfe-oszmi-bajor-gizi-szineszmuzeum-buda-ingatlan-egyetem.736951.html
https://www.napi.hu/ingatlan/szfe-oszmi-bajor-gizi-szineszmuzeum-buda-ingatlan-egyetem.736951.html
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/09/megerzik-az-amnesztiat-a-nyelviskolak
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/09/megerzik-az-amnesztiat-a-nyelviskolak
https://nepszava.hu/3133076_kadar-janossal-peldalozva-bizonygatta-semjen-miert-jo-nekunk-a-vadaszati-kiallitas%E2%80%9D
https://nepszava.hu/3133076_kadar-janossal-peldalozva-bizonygatta-semjen-miert-jo-nekunk-a-vadaszati-kiallitas%E2%80%9D
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2021. 09. 23. Szabad Európa 

Ingyen, közterület-használati díj fizetése nélkül kapta meg Esztergom belvárosát egy friss, a 

rendkívüli helyzetet kihasználva született polgármesteri rendelet alapján a Mathias Corvinus 

Collegium rendezvénye, ahol a koncertek és bulik mellett olyan konzervatív személyiségek is 

felléptek, mint a Donald Trump volt amerikai elnököt és Orbán Viktort is nagyra tartó Tucker 

Carlson amerikai tévésztár. 

 

2021. 09. 23. 444 

A Fudan Hungary Egyetemről szóló terveit az Orbán-kormány a számára kellemetlen, 

politikailag érzékeny információkat kitakarva adta át Karácsony Gergely adatigénylésére ‒ 

derítette ki a Direkt36. Az oknyomozó portál által megszerzett verzióval szemben a 

főpolgármesternek átadottban kitakarták az előterjesztésen dolgozók közül néhány ember 

nevét, illetve minden olyan szövegrészt, amely egyértelműen arra utal, hogy a kormány 

mindenképpen kínai hitelből akarja megvalósítani a beruházást, ráadásul egy kínai céggel már 

megkezdte a projekt előkészítését. A miniszterelnökség szerint „a kitakart adatok az üzleti titok 

körébe tartoznak, valamint […] további döntések megalapozását szolgálják”, Karácsony 

viszont úgy látja, hogy „suttyomban akarják eladósítani az országot, titokban akarják szolgálni 

a magyar fiatalok helyett a kínai befolyást”. 

 

2021. 09. 22. Népszava 

A lap interjút készített Guzel Jahina tatár születésű orosz írónővel abból az alkalomból, hogy 

megjelent a szovjet múlttal foglalkozó trilógiájának harmadik része. Jahina szerint ma 

újjászületőben van a Sztálin-szimpátia, folyamatban van „a szovjet kor soros átértékelése”, de 

reméli, „az oroszországi társadalom szovjetnosztalgiája a szovjet tartalom utolsó villanása 

bennünk. Vagy, ha úgy tetszik a szovjetség agóniája bennünk.” A szovjet kor „elengedéséhez” 

nevükön kell nevezni a dolgokat, és „nem szabad elhárítanunk magunktól a megtörtént 

borzalmakat”, de a szovjet korszakbeli szép és „fénylő” dolgokról is beszélni kell, mert ilyenek 

is voltak. 

 

2021. 09. 22. Mérce 

Aláírták az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek, illetve pártjaik az ADOM (Alternatív Diák-

központú Oktatásért Mozgalom) 12 pontját, melyet több mint tízezren támogattak. A 12 

oktatáspolitikai javaslatot ‒ pedagógusbérek emelése, iskolai autonómia, 18 éves tankötelezett-

ségi korhatár visszaállítása stb. ‒ az ADOM honlapján petícióként is alá lehet írni (link a 

cikkben). A pontok és a Közös alap című ellenzéki program oktatásra vonatkozó része között 

nagy az átfedés. Az ADOM eredetileg miniszterelnök-jelölti vitát szeretett volna rendezni, és 

meghívta rá a kormányfőt, de ő ezt nem tartotta időszerűnek. 

 

2021. 09. 22. Eduline 

Nettó 150 ezer forintért pótolja napi 8 órában a kormány szerint nem hiányzó pedagógusokat ‒ 

állítja egy pedagógiai asszisztens. Eredeti feladatuk a lemaradó tanulók órai segítése lenne, 

ehhez képest egyre szaporodnak tanóratartási kötelezettségeik, miközben csak a garantált 

bérminimumot kapják fizetésül. Így a pálya nem népszerű, nálunk 200 fejlesztést igénylő diákra 

jut egy asszisztens, míg Finnországban háromra ‒ mondta a PSZ alelnöke. Valószínűleg az 

asszisztensek létszámát szeretné növelni a kormány a pedagógiai technikumok bevezetésével 

(lásd: 2021. 09. 04. Szakmaverzum.hu, HVG) ‒ kérdés, hogy ilyen bérek mellett mekkora 

sikerrel. 

 

  

https://www.szabadeuropa.hu/a/mcc-feszt-esztergom-hernadi-balasy/31473181.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mcc-feszt-esztergom-hernadi-balasy/31473181.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mcc-feszt-esztergom-hernadi-balasy/31473181.html
https://444.hu/2021/09/23/a-legkinosabb-informaciokat-takarta-ki-a-fudan-iratokbol-a-kormany
https://444.hu/2021/09/23/a-legkinosabb-informaciokat-takarta-ki-a-fudan-iratokbol-a-kormany
https://nepszava.hu/3132697_a-zsarnokot-zsarnoknak-kell-nevezni-a-bunt-bunnek
https://nepszava.hu/3132697_a-zsarnokot-zsarnoknak-kell-nevezni-a-bunt-bunnek
https://merce.hu/2021/09/22/alairtak-az-ellenzeki-miniszterelnok-jeloltek-a-diakok-oktataspolitikai-javaslatait/
https://merce.hu/2021/09/22/alairtak-az-ellenzeki-miniszterelnok-jeloltek-a-diakok-oktataspolitikai-javaslatait/
https://eduline.hu/kozoktatas/20210921_pedagogiai_asszisztensek_siralmas_fizetes
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2021. 09. 22. Telex 

A lap Takáts Elődöt, a Corvinus új rektorát kérdezte 20 év utáni hazajövetelének és rektorságra 

való pályázásának okáról; arról, hogyan viszonyul a hazai politikához, Palkovics László 

miniszterhez, a CEU-hoz, és hogyan tudja hasznosítani az amerikai tanulmányai során szerzett 

tapasztalatait a Corvinuson zajló változásokban. Szerinte a Corvinusnak nem politikai, hanem 

oktatási, kutatási és társadalmi feladatai vannak; az utóbbin a tehetséggondozást vagy a 

hátrányos helyzetű fiatal tehetségek felkarolását érti. A kutatásban „kultúraváltást” tart 

szükségesnek, ami „nagyon nagy falat lesz”; növelni kell a nemzetközileg elfogadott 

publikációk számát, és támogatni az együttműködést, mert a kutatáshoz „legalább öt képesség 

kell”, és „ritka, hogy ezek közül három meglegyen egy emberben”. A kutatási tevékenység 

javítása érdekében meg kellett változtatniuk az oktató‒hallgató arányt: „kevesebb, de 

versenyképes, minőségi hallgatót” képeznek. Egyúttal szeretnék itthon tartani a külföldre menő 

tehetséges diákokat, mert „az agyelszívás, a legtehetségesebb hallgatók elvándorlása egy 

csendes nemzeti katasztrófa”. 

 

2021. 09. 22. Privátbankár 

Tegnapi döntésével több mint 300 milliárd forintot rendezett át a kormány: 290-et a Gazdaság-

újraindítási Alapból (amelyben nincs is ennyi pénz), és ezen belül 198-at az ITM javára, amely 

ebből 185 milliárd forintot a felsőoktatásra költhet el. A fennmaradó 92 milliárd nagyobb részén 

a külügy, az Emmi, a nyolc fideszes budapesti önkormányzat és az országházi Steindl-program 

osztozhat. A Központi Tartalékokból a Rendkívüli kormányzati intézkedések sorról 10,6 

milliárd kerül át, ebből 1,5 milliárd az egyházak támogatására, több mint 1 milliárd pedig a 

Bethlen Gábor Alapnak megy. A határozat további pontjait lásd a cikkben. 

 

2021. 09. 22. Népszava 

Az ORFK közölte: tavaly összesen 335 esetben intézkedtek az iskolaőrök, és ebből 26 

alkalommal alkalmaztak kényszerítő eszközöket, idén pedig a tanévkezdettől 16 intézkedésre 

került sor, és ebből 4 esetben használtak testi kényszert. Az aktív iskolaőrök száma a tavalyi 

521-ről 495-re csökkent, miközben egyre több iskola tartana igény őrre. Az ORFK további 

iskolaőrök képzését tervezi. 

 

2021. 09. 21. Népszava, Mérce 

Egy rendeletmódosítás szerint ezentúl a tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit nem 

a felsőoktatás szakmai berkeiben, hanem minisztériumi szinten (tehát az ITM-ben), kormány-

rendeletben határozzák meg. A szakmai bizottságok ajánlásaira vonatkozó passzust törölték a 

törvény szövegéből. Ami az irányt illeti, az már nyáron kiderült: a követelményeket az új NAT-

hoz kell kötni, csak a középszintű érettségire való felkészítéshez kell a tanárokat kiképezni, és 

minden egyéb tartalmat törölni kell a tanárképzésből. Ezzel kapcsolatban ezt írta akkor a 

Tanítanék Mozgalom: „Hogy a pedagógusképzést és a tudósképzést az esetek többségében nem 

célszerű együtt végezni, abban egyetértünk, de hogy a tartalom legfőbb szabályzója a NAT 

legyen, elutasítjuk”. Ide tartozik még, hogy új képzéssel erősítenék a pedagógustársadalom 

magyarságtudatát (lásd: 2021. 09. 09. Népszava), ún. komplex ellenőrzéssel szűrnék ki az 

elvárásoknak nem megfelelő tanárokat, igazgatókat (lásd: 2021. 09. 04. Népszava), és hogy a 

pedagóguspálya vonzóbbá tétele miatt csökkentették a felsőfokú tanárképzés idejét (lásd: 2021. 

09. 16. Eduline). 

 

2021. 09. 21. 444 

A Karácsony Gergely, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete által szervezett 

Budapest Fórumon előadások hangzottak el arról, hogyan növeli nemzetközi befolyását és 

politikai hatalmát Kína különböző kulturális célú stratégiai befektetésekkel. „A kínai soft power 

https://telex.hu/gazdasag/2021/09/22/takats-elod-a-tehetsegek-elvandorlasa-csendes-katasztrofa-a-corvinuson-egyedi-eselyunk-van-tenni-ellene
https://telex.hu/gazdasag/2021/09/22/takats-elod-a-tehetsegek-elvandorlasa-csendes-katasztrofa-a-corvinuson-egyedi-eselyunk-van-tenni-ellene
https://telex.hu/gazdasag/2021/09/22/takats-elod-a-tehetsegek-elvandorlasa-csendes-katasztrofa-a-corvinuson-egyedi-eselyunk-van-tenni-ellene
https://telex.hu/gazdasag/2021/09/22/takats-elod-a-tehetsegek-elvandorlasa-csendes-katasztrofa-a-corvinuson-egyedi-eselyunk-van-tenni-ellene
https://telex.hu/gazdasag/2021/09/22/takats-elod-a-tehetsegek-elvandorlasa-csendes-katasztrofa-a-corvinuson-egyedi-eselyunk-van-tenni-ellene
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/egyetlen-hatarozattal-bo-300-millard-forintot-rendezett-at-a-kormany--van-egy-nagy-nyertes.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/egyetlen-hatarozattal-bo-300-millard-forintot-rendezett-at-a-kormany--van-egy-nagy-nyertes.html?utm_source=rss&utm_medium=referral
https://nepszava.hu/3132903_iskolaorseg-bilincs-es-gumibot-is-elokerult-mar
https://nepszava.hu/3132903_iskolaorseg-bilincs-es-gumibot-is-elokerult-mar
https://nepszava.hu/3132903_iskolaorseg-bilincs-es-gumibot-is-elokerult-mar
https://nepszava.hu/3132777_kisajatitott-tanarkepzes-a-kormany-mar-a-pedagogusok-oktatasahoz-is-ert
https://nepszava.hu/3132777_kisajatitott-tanarkepzes-a-kormany-mar-a-pedagogusok-oktatasahoz-is-ert
https://nepszava.hu/3132777_kisajatitott-tanarkepzes-a-kormany-mar-a-pedagogusok-oktatasahoz-is-ert
https://merce.hu/2021/09/21/mostantol-a-kormany-fogja-megmondani-mit-es-meddig-kell-tanulniuk-a-leendo-pedagogusoknak/
https://merce.hu/2021/09/21/mostantol-a-kormany-fogja-megmondani-mit-es-meddig-kell-tanulniuk-a-leendo-pedagogusoknak/
https://merce.hu/2021/09/21/mostantol-a-kormany-fogja-megmondani-mit-es-meddig-kell-tanulniuk-a-leendo-pedagogusoknak/
https://444.hu/2021/09/21/muveszeti-kollaboraciotol-a-partpolitikaig-avagy-mikent-noveli-europai-befolyasat-a-kinai-kommunista-part
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diplomácia zászlóshajója” a több mint ezer helyen működő Konfuciusz Intézet, de létezik több 

más hatalmas ernyőszervezet, amelyek feladata a Kínai Kommunista Párt terjeszkedését 

szolgálni a világban. Matt Schrader diplomáciai tanácsadó szerint ezek működését, pontos 

tevékenységét nyugaton nem értik, és ebben még a cambridge-i China Quarterly című 

tudományos folyóirat keresőmotorja sem tud segíteni. Egy másik előadó német példával 

illusztrálta, hogyan lesz egy ártatlan lokális művészeti együttműködésből egy egész ország 

diplomáciai pozícióját befolyásoló kereskedelmi-politikai kényszer. Zdenek Hrib prágai 

főpolgármester viszont úgy gondolja, akik éltek kommunista diktatúrában, jobban értik az ilyen 

rendszerek működését, és a politikai nyomás helyett inkább a szankciókkal, gazdasági 

retorziókkal való fenyegetettséget választják, ahogy Prága is tette 2019-ben. 

 

2021. 09. 21. Magyar Narancs 

Most figyelt fel a PDSZ egy eddig sehol nem hangoztatott tavaly márciusi kormányhatározatra, 

amely idén közel 300 millió, 2022-től pedig évente közel egymilliárd forintot biztosít az 

Emminek a pedagógusok „komplex ellenőrzésére”. A tanfelügyelet ilyetén anyagi megerősí-

tésére épp akkor került sor, amikor a pedagógusok saját zsebből és saját kútfőből teremtették 

elő a digitális oktatásra való átállás feltételeit, miután a kormány „minden segítség nélkül a 

lovak közé dobta a gyeplőt” ‒ emlékeztet a PDSZ. Akkor még a „komplex ellenőrzés” fogalmát 

sem ismerte senki, hiszen azt csak egy idei szeptember 1-ei rendeletben tisztázta az Emmi (lásd: 

2021. 09. 04. Népszava). „A PDSZ szerint cinikus dolog ismeretlen célú és tartalmú, 

megfélemlítő ellenőrzésekre költeni milliárdokat akkor, amikor a kormány nem képes régi 

adósságát, a bérrendezést sem végrehajtani!” ‒ áll a közleményükben. 

 

2021. 09. 21. Index 

„Elkxrtuk” című filmje elhallgattatásával vádolja a budapesti mozihálózatot, illetve a baloldali 

városvezetést és Gyurcsány Ferencet Kálomista Gábor producer, miután egyetlen teremben, 

délutáni időpontban tűzték műsorra a „politikai thrillert” . Úgy véli, Karácsony Gergely 

„ideológiai alapon kitiltja a fővárosból” a filmet, noha erre nincs felhatalmazása. Szerinte azért 

akarják „minden eszközzel kinyírni” a filmet, mert „vitatkozni sem mernek” vele , „tele van 

gatya”. Azt állítja, hogy a vidéki moziüzemeltetők sem vállalják a vetítést, mert „félnek”. 

„Őszöd után a tüntetők közé lőttek, most meg a filmem szemét akarják kilőni?” ‒ kérdezi. A 

lap megkérdezte a vádakról Liszka Tamást, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatóját és Buda 

Andreát, a Cinema City országos mozihálózat marketingigazgatóját. Liszka szerint „marketing-

húzásról” van szó. Közölte: nem Karácsony írja a moziműsorukat; a hosszú kényszerszünet 

után az őszi programjuk nagyon sűrű, rengeteg a feltorlódott premier. Bár nem szeretné, ha a 

politika „betenné a lábát a budapesti mozikba”, és nem is biztos, hogy a nézőket „politikai erők 

motiválják, amikor jegyet vesznek”, a vállalat igyekszik korrekt módon viselkedni a film 

alkotóival és a közönséggel szemben, és nagy érdeklődés esetén változtatni fog a műsorrenden, 

hiszen telt házak esetén ők lesznek a legboldogabbak. Buda Andrea elmondta: 

kampányfilmeket nem szoktak műsorra tűzni, de ettől függetlenül ez a film is ugyanolyan 

elbírálásban részesül, mint a többi. A bemutatóra „erősen kompetitív környezetben” kerül sor, 

de „amíg van érdeklődés, műsoron tartjuk. Alapvetően mindig a nézők döntenek a filmek 

utóéletéről minden moziban.” 

 

2021. 09. 21. HVG360 

Tíz év alatt átlagosan 10 százalékkal nő egy ország GDP-je, ha a lányok elvégzik a középiskolát, 

állítja egy tavalyi tanulmány a londoni The Economist szerint. 

 

  

https://444.hu/2021/09/21/muveszeti-kollaboraciotol-a-partpolitikaig-avagy-mikent-noveli-europai-befolyasat-a-kinai-kommunista-part
https://magyarnarancs.hu/belpol/pdsz-egymilliard-forintot-adott-a-kormany-az-emmi-nek-a-pedagogusok-komplex-ellenorzesere-241933
https://magyarnarancs.hu/belpol/pdsz-egymilliard-forintot-adott-a-kormany-az-emmi-nek-a-pedagogusok-komplex-ellenorzesere-241933
https://index.hu/kultur/2021/09/21/kalomista-gabor-a-filmem-szemet-is-kilovetnek/?token=f608830425b5ffee1eb3cd99820eba1a
https://index.hu/kultur/2021/09/21/kalomista-gabor-a-filmem-szemet-is-kilovetnek/?token=f608830425b5ffee1eb3cd99820eba1a
https://index.hu/kultur/2021/09/21/liszka-tamas-karacsony-gergely-elkxrtuk-budapest-film-mozi-kalomista-gyurcsany-james-bond/
https://index.hu/kultur/2021/09/21/liszka-tamas-karacsony-gergely-elkxrtuk-budapest-film-mozi-kalomista-gyurcsany-james-bond/
https://index.hu/kultur/2021/09/21/liszka-tamas-karacsony-gergely-elkxrtuk-budapest-film-mozi-kalomista-gyurcsany-james-bond/
https://hvg.hu/360/20210921_talibok_lanyok_iskolaba_jarnak
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2021. 09. 21. HVG 

A DK szerint egy debreceni általános iskola tanulóinak részt kell venniük a vadászati „világ-

kiállításon”, és még az utazást is nekik kell fizetniük. Az iskolaigazgató kijelentette: a részvétel 

nem kötelező, de hasznos. Aki nem utazik, annak az iskola ügyeletet biztosít. 

 

2021. 09. 21. 444 

Novák Katalin tárca nélküli miniszter azt felelte arra a kérdésre, hogy tervez-e változtatni a 

kormány a pedagógusbéreknek a 2014-es minimálbér 101 500 forintos összegéből való 

kiszámításán, hogy azt „nem érzi életszerűnek”, bár nem vitatja, hogy „egyébként” bért kell 

emelni. 

 

2021. 09. 20. Mfor 

Új szervezet, a nyáron létrehozott Alapítvány az innovatív oktatásért költözött szeptember 9-én 

a Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez kötődő Andrássy úti villába – vette észre a portál a 

cégpapírok között. Az alapítvány kuratóriumának elnöke pedig nem más, mint az Andrássy úti 

villaépület egyik tulajdonosának leendő felesége, Várkonyi Andrea. 

 

2021. 09. 20. Telex 

Megalakult a Budapest Global nevet viselő „politikailag független szakmai szervezet” 

igazgatósága – jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely. A szervezet célja, hogy a 

fővárosi önkormányzat hatékonyabban tudjon együttműködni a Budapesten működő 

vállalatokkal és tudásközpontokkal. Az igazgatótanács tagja lett például Csányi Sándor OTP- 

és Hernádi Zsolt MOL-elnök-vezérigazgató, de csatlakozott az együttműködéshez a Budapest 

Airport, az ELTE, a Graphisoft, az IKEA, a Prezi és a Vodafone is. 

 

2021. 09. 20. Magyar Hang Plusz 

A cikk szerint a kormány „verejtékes munkával” próbálta a Szentszékkel való rossz viszonyát 

jónak álcázni a pápalátogatás alatt, és ennek érdekében attól sem riadt vissza, hogy Kereszt-

tűzben (sic) címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban „összedobja” „a gyűjtemény 219 éves 

történetének talán legszégyenletesebb” kiállítását. 

 

2021. 09. 20. Népszava 

Demeter Áron, az Amnesty International szakértője a Klubrádióban elmondta: jogellenesen 

szedette le egy polgármester a könyvtárral a Meseország mindenkié című könyvet a polcról, 

mert az ún. pedofiltörvény az értékesítést tiltja, nem a könyvtári használatot. Ennek ellenére ez 

a „házmesteri buzgalom” öncenzúrához vezethet a könyvtárakban. 

 

2021. 09. 20. Magyar Narancs  

Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi 

elnökeként az egyetem versenyképességének növelését várja el, legalábbis ezt a választ adta a 

Narancs kérdésére, támogatja-e a MATE budai és keszthelyi kampuszain a felsőfokú agrár-

képzések megszüntetését. „A kuratórium minden, az egyetemmel kapcsolatos döntést aszerint 

mérlegel, hogy az közelebb viszi-e a MATE-t ahhoz a célhoz, hogy Közép-Európa vezető agrár- 

és élettudományi egyetemévé váljon” – közölte az OTP[!] a lappal. Ugyanakkor a válaszban 

nem szerepel a budai és keszthelyi agrárfelsőoktatás megszüntetése hírének cáfolata, bár – mint 

írják – „azon hallgatók, akik az idei esztendőben felvételt nyertek akár a MATE budai, akár a 

keszthelyi campusára, az adott campuson is fogják tanulmányaikat befejezni és diplomájukat 

kézhez venni”. 

 

  

https://hvg.hu/itthon/20210921_dk_vadaszati_vilagkiallitas_iskolasok?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210921_dk_vadaszati_vilagkiallitas_iskolasok?s=hk
https://444.hu/2021/09/21/novak-katalin-valasza-a-pedagogusber-emelesre-szukseges-de-eletszerutlen
https://444.hu/2021/09/21/novak-katalin-valasza-a-pedagogusber-emelesre-szukseges-de-eletszerutlen
https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/sajat-alapitvanya-lett-varkonyi-andreanak.html
https://telex.hu/belfold/2021/09/20/budapest-global-alakulo-ules-karacsony-gergely-csanyi-sandor-hernadi-zsolt-otp-mol-elte-ikea-prezi
https://telex.hu/belfold/2021/09/20/budapest-global-alakulo-ules-karacsony-gergely-csanyi-sandor-hernadi-zsolt-otp-mol-elte-ikea-prezi
https://telex.hu/belfold/2021/09/20/budapest-global-alakulo-ules-karacsony-gergely-csanyi-sandor-hernadi-zsolt-otp-mol-elte-ikea-prezi
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/akinek-van-fule-hallotta-131134
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/akinek-van-fule-hallotta-131134
https://nepszava.hu/3132717_oncenzurara-kenyszerulhetnek-a-konyvtarak-az-amnesty-international-szerint
https://nepszava.hu/3132717_oncenzurara-kenyszerulhetnek-a-konyvtarak-az-amnesty-international-szerint
https://magyarnarancs.hu/belpol/csanyi-sandor-a-budai-es-keszthelyi-agrar-felsooktatas-megszunteteserol-cel-a-versenykepesseg-novelese-241857
https://magyarnarancs.hu/belpol/csanyi-sandor-a-budai-es-keszthelyi-agrar-felsooktatas-megszunteteserol-cel-a-versenykepesseg-novelese-241857
https://magyarnarancs.hu/belpol/csanyi-sandor-a-budai-es-keszthelyi-agrar-felsooktatas-megszunteteserol-cel-a-versenykepesseg-novelese-241857
https://magyarnarancs.hu/belpol/csanyi-sandor-a-budai-es-keszthelyi-agrar-felsooktatas-megszunteteserol-cel-a-versenykepesseg-novelese-241857
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2021. 09. 20. HVG 

Egy lövöldöző diák hat embert megölt, 28-at pedig megsebesített a Permi Állami Egyetemen. 

Az orosz hatóságok közölték: nem terrortámadásról volt szó. 

 

2021. 09. 19. HVG 

Fürjes Balázs szerint „jó volna” még ebben a ciklusban megemelni a pedagógusbéreket, a 

következőben pedig komoly, hosszútávú bérrendezést kell végrehajtani, amihez a mostani 

gazdaságpolitika folytatásával meglesz a fedezet. A lap szerint Fürjes láthatóan „kampány-

üzemmódba” kapcsolt. 

 

2021. 09. 19. Magyar Narancs 

„Kezdjük el magyarázni Magyarország miniszterelnökének, hogy attól, hogy egy épület még 

nem tűnt el a föld színéről, attól abban az épületben már nincsen oktatás, hála a fideszes fiúk 

által hozott jogszabályoknak? Sőt, mondok még durvábbat! Nem csupán konferenciákat 

szoktak tartani a CEU budapesti épületében, hanem kutatói munka is zajlik ott, mert az 

engedélyezett a számukra” ‒ reagált a főpolgármester a kormányfő tegnapi „szamizdatjára”. 

 

2021. 09. 19. Népszava 

A lap szakértők véleményét ismerteti arról, mi rejlik a kormány historizáló urizálása mögött. 

Szentpéteri Nagy Richárd politológus, alkotmányjogász szerint a rezsimnek nem a hitelesség, 

hanem a mutatvány számít, a budai várbeli új beruházások „leginkább egy politikai 

Disneylandet idéznek”, az olyan, eddig hiteles tereket pedig, mint pl. a Nemzeti Múzeum, 

tudományos alap nélküli legendák, hazugságok terjesztésére akarják használni – mint azt az új 

főigazgató, L. Simon László a beiktatásakor be is jelentette. Síklaki István szociálpszichológus 

szerint a kormány „önbecsülést hizlaló kommunikációja”, historizálása „a falvédők világát 

idézi”. 

 

2021. 09. 18. Mérce 

A lap újabb idézeteket közöl a Szülői Hang által 3 napja indított országos felmérésből, 

amelyben pedagógusok és szülők számolnak be a hazai óvoda- és iskolarendszer legégetőbb 

problémáiról. A szervezet célja ezeken változtatni. A kezdeményezéshez anonim módon lehet 

csatlakozni. 

 

2021. 09. 18. 444 

A tényből, hogy konferencia zajlott le a CEU Nádor utcai épületében, a kormányfő 

„szamizdatjában” azt a következtetést vonta le, hogy nem mondtak igazat, akik szerint a CEU 

budapesti kampuszát bezárták. Enyedi Zsolt volt CEU-rektorhelyettes úgy reagált: a CEU-t 

elüldözték, de „amíg az épületeket nem kommunizálja el a rezsim, addig lesznek konferenciák, 

lesz kutatás, lesz demokratikus szellemi ellenállás”. 

 

2021. 09. 18. Átlátszó 

Darvas Béla blogsorozatának soron következő darabja szerint a Magyar Agrár- és Élet-

tudományi Egyetem (MATE) eddigi mérlege nem más, mint „elbocsátások és két campuson ‒ 

a keszthelyin és a budain‒ a nappali képzés megszüntetésének kezdeményezése”, ami „az éves 

hallgatói kibocsátást 1300 fővel csökkentheti”. A szerző meglehetősen lesújtó véleményt 

fogalmaz meg Gyuricza Csaba rektorról, valamint a kuratórium vezetőjéről és ‒ egy kivétellel 

‒ a kuratórium tagjairól. Úgy tűnik, a kuratóriumnak nem sok fogalma volt a feladatról, amire 

vállalkozott, ha már megalakulása után három hónappal közbeszerzési pályázatot(!) írt ki a 

hosszú távú stratégiai terve kidolgozására, amelyben javaslatokat vártak többek közt a 

publikációs teljesítmény javítására(!), a PhD-képzés fejlesztésére, a MATE-márka építésére 

https://hvg.hu/vilag/20210920_Lovoldozes_volt_a_permi_egyetemen_legalabb_harman_meghaltak
https://hvg.hu/itthon/20210919_Furjes_Balazs_pedagogus_beremeles
https://magyarnarancs.hu/belpol/karacsony-kezdjuk-el-magyarazni-orbannak-hogy-nincs-oktatas-a-ceu-n-241897
https://magyarnarancs.hu/belpol/karacsony-kezdjuk-el-magyarazni-orbannak-hogy-nincs-oktatas-a-ceu-n-241897
https://magyarnarancs.hu/belpol/karacsony-kezdjuk-el-magyarazni-orbannak-hogy-nincs-oktatas-a-ceu-n-241897
https://nepszava.hu/3132463_magasztossag-historizalas--a-kormany-urizalasa-es-ami-mogotte-van
https://nepszava.hu/3132463_magasztossag-historizalas--a-kormany-urizalasa-es-ami-mogotte-van
https://nepszava.hu/3132463_magasztossag-historizalas--a-kormany-urizalasa-es-ami-mogotte-van
https://merce.hu/2021/09/18/kiegett-tanarok-faradt-szulok-magara-hagyott-gyerekek-szulok-es-pedagogusok-szazai-irjak-meg-tapasztalataikat-az-oktatasi-rendszerrol/
https://444.hu/2021/09/18/orban-szerint-ha-konferenciat-tartanak-a-ceu-epuleteben-az-azt-jelenti-hogy-mukodik-az-egyetem?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication
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stb. Az, hogy milliós nagyságrendű honoráriumuk ellenére kiadták ezt a munkát másoknak, a 

szerző szerint felveti az alkalmasság kérdését. A pályázat 2021. június 2-án járt le, eredménye 

titkos; de a kiírási feltételek alapján felmerül a gyanú, hogy konkrét személy volt „a vonal 

végén”. Az írásból megtudhatjuk még, hogy míg a martonvásári egykori MTA-intézetek is „a 

MATE felé közelítenek”, addig vállalkozók prédája lehet a 100 milliárdot érő, 2025 nyaráig 

kiköltöztetendő budai kampusz ‒ már csak azért is, mert úgy hírlik, eleve nem is minden 

ingatlaneleme került át a MATE tulajdonába ‒, sőt egy hasonló értékű rózsadombi telek is. 

 

2021. 09. 18. Magyar Narancs 

Egy péntek délután benyújtott salátatörvény mellékletéből derült ki, mekkora éves állami 

juttatásra számíthatnak 2026-ig (az eddig már tulajdonukban adott ingatlanokon és részvény-

vagyonon túl) a „modellváltó” egyetemek fenntartására létrehozott alapítványok (a „kekvák”). 

Az egyetemenként és évenként is sok milliárdos, a nagyobb intézmények esetében sok tíz-

milliárdos összegekről a felsőoktatási miniszternek kell majd keretmegállapodást és közfeladat-

finanszírozási szerződést kötnie az alapítványokkal a felsőoktatási közfeladat ellátásáról. A 

legmagasabb, 50 milliárd feletti összeget a Debreceni Egyetem alapítványa kapja. 

 

2021. 09. 18. 444, Magyar Hang 

A Madách Nemzetközi Színházi Találkozó sztárvendégeként várt Robert Wilson rendező 

lemondta a találkozón való részvételt. Nyílt levélben kijelentette: „Az SZFE tavaly kivitelezett 

úgynevezett modellváltása antidemokratikus támadás volt az egyetem autonómiája ellen”. 

Mivel nem ért egyet „az oktatási és művészi függetlenség megcsonkításával, ahogy azzal sem, 

ha túl nagy hatalom összpontosul kevesek kezében”, a MITEM-től kapott alkotói tiszteletdíja 

felét a Freeszfe Egyesületnek adományozza, és a következő hetekben beszélgetésen vesz részt 

az egyesület hallgatóival ‒ áll a közleményében. Erre Vidnyánszky rektor, a találkozó művé-

szeti vezetője azzal reagált, hogy Wilsont egyoldalúan tájékoztatták az SZFE-ügyről, és a levele 

azt bizonyítja, hogy nálunk mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, ezzel szemben félő, 

hogy Párizsban vagy Berlinben az ő véleménye nem jelenhetne meg szabadon. 
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