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2021. 10. 15. Index
Jövő februárban a Mathias Corvinus Collegiumban fog tanítani Peter Boghossian amerikai
filozófus, a Portlandi Állami Egyetem volt oktatója, aki beugratós cikkek társszerzőjeként és a
társadalomtudományi témák kifigurázójaként a 2018-as ún. Grievance Studies, azaz sérelemtudományok-botrány egyik főszereplője volt.
2021. 10. 15. Magyar Hang
A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége szerint nem felel meg a valóságnak, amit
Dobrev Klára az egyházi iskolák támogatásáról mondott a legutóbbi miniszterelnök-jelölti
vitán, ugyanis az egyházi iskolák finanszírozása nem többszöröse az államiakénak. Az egyház
bármikor kész a kérdés nyilvános megvitatására ‒ zárják a nyilatkozatukat.
2021. 10. 15. Szeretlek, Magyarország
A lap interjút készített a Freeszfe két végzős színész hallgatójával, akik október 12-én a
salzburgi Mozarteumban vették át a diplomájukat. Az egyikük, Gombó Viola Lotti az évfolyam
nevében köszönetet mondott a diplomaátadón a salzburgiaknak a szolidaritásukért.
2021. 10. 15. Mandiner
A The Times szerint az Edinbourgh-i Egyetemen a „progresszív tanok” hívei szakszervezeti
támogatással ki akarják szorítani azokat az oktatókat, akik „meg merik kérdőjelezni” a nemi,
faji stb. identitás „szabados” értelmezését. A korábbi rektor pl. a hallgatók megtorlásától tart,
miután ‒ tévesen ‒ transzfóbiával vádolták meg.
2015. 10. 15. Magyar Hang
Lemondott Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke. Utóda az M1
információja szerint Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora lesz.
2021. 10. 15. Magyar Hang
A lap Urbán Ágnest, a Mérték Médiaelemző Műhely kutatóját kérdezte az előválasztási
vitaműsorok hatásáról. Szerinte ezek a tévéműsorok ráirányították a figyelmet arra, hogy
fontosak lennének a politikusok részvételével zajló közéleti viták, amilyeneket régebben a
Közgázon tartottak; ezek mai hiánya egyben arra is rámutat, hogy az egyetemek mennyire
kiszorultak a társadalmi diskurzusformáló szerepből.
2021. 10. 15. Mfor
Összesen 73. milliárd forintot csoportosított át a kormány ismét egy ma megjelent döntéssel,
zömmel a gazdaságvédelmi alapból. A 73 milliárdból több mint 6 milliárd egyházi és
sportcélokra megy, 2,5 milliárd pedig a nem állami felsőoktatási intézmények támogatására.
(Az átcsoportosítás legnagyobb nyertesei a Magyar Falu Program és a NAV, 25, illetve 14,4
milliárddal.)
2021. 10. 14. Átlátszó
A kormány áprilisi döntésének, mely szerint az Európai Unió Next Generation nevű
helyreállítási alapjából (Recovery and Resilience Facility, RRF) Magyarországra jutó kb. 5800
milliárd forintnak csupán a vissza nem térítendő támogatásként felvehető részét (2500
milliárdot) kéri, a felsőoktatási fejlesztések látták kárát. A kormány ugyanis az átdolgozott
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helyreállítási tervében drasztikusan csökkentette az ezekre szánt összeget, így a közelmúltban
meghiúsult öt közbeszerzés, melyeket az Óbudai Egyetem fejlesztéseire írtak ki. Mindazonáltal
a fejlesztések más forrásból hamarosan megvalósulhatnak, hiszen az alapítványi kezelésbe
került Óbudai Egyetem éves költségvetése, mint Varga Mihály pénzügyminiszter és alapítvány
elnök szeptember végén bejelentette, 2044-ig 6 milliárd helyett 16 milliárd forint lesz.
2021. 10. 14. HVG
A Transparency International összegyűjtötte azon EP-képviselők ötven fős listáját, akik ‒ saját
bevallásuk alapján ‒ a legtöbb mellékkeresettel rendelkeznek. A listán két Fidesz-küldött
szerepel. Az egyikük, Trócsányi László volt igazságügy-miniszter havonta 1000 és 5000 euró
közötti juttatás kap egyetemi tanárként, illetve a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
kuratóriumának tagjaként. A cikk szerint az EP-képviselők éves díjazása 105 ezer euró.
2021. 10. 13. HVG
2020-ban az állam a gazdasági tevékenységek és az egészségügy után a legtöbbet a
„szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások” nevű célokra költötte,
éspedig a tervezett 1,1 ezer helyett 1,7 ezer milliárdot. Az egyházaknak hitéleti célra a tervezett
összeg háromszorosa, 73 milliárd helyett 229 milliárd, sportra pedig a tervezett összeg duplája,
292 milliárd helyett 528 milliárd jutott.
2021. 10. 13. Magyar Hang, 24hu
Meghiúsult a pedagógus-szakszervezetek sztrájkbizottsága és a kormány közti szerdai
tárgyalás, mert a kormány által megbízott helyettes államtitkár nem tudta megmondani,
pontosan milyen felhatalmazással rendelkezik, ráadásul tárgyalófeleként csak a PDSZ volt
megjelölve, holott közös PDSZ‒PSZ kezdeményezésről van szó. A PDSZ szerint a kormány
„óvodás trükkel” próbálkozott. Az érdekképviseletek remélik, a következő tárgyaláson már
érdemben beszélhetnek a sztrájkkövetelésekről.
2021. 10. 13. Népszava
A lapnak öt pécsi középiskolai tanár nyilatkozott a homofób „pedofiltörvény” felesleges és
betarthatatlan voltáról és a károkról, amelyeket a társadalomnak okoz. Az egyikük szerint a
diákok „nem félnek, hanem mernek nevetni a butaságon”.
2021. 10. 13. HVG
A lap összegyűjtötte, hogy milyen szakpolitikai kérdésekben értenek, illetve nem értenek egyet
az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek. A közös programban az oktatásügyről az szerepel, hogy
visszaállítják a tankötelezettség korhatárát 18 évre, az egyházi iskolák ugyanannyi támogatást
kapnának, mint az államiak, hosszú távon pedig az oktatásügyre a GDP 6 százalékának
megfelelő összeget juttatnának a költségvetésből (a 2019-es 4,6 százalék helyett). Dobrev Klára
ötéves béremelési programot indítana el, később pedig a mindenkori minimálbérhez kötné a
tanárok fizetését. A kötelező óraszám feletti órákért túlóradíjat fizetne. Márki-Zay Péter szerint
a rászoruló gyerekek számára laptopot és internetet kell az államnak biztosítania.
2021. 10. 11. Szeged.hu
A lap „fantasztikusnak” nevezi Fendler Judit kancellár Mandinernek adott interjúját, ami
Voltaire Candide-jának híres sorát juttatja az olvasó eszébe: a modellváltás után előállt az
SZTE-n „a létező világok legjobbika”. Csakhogy „a kancellár mintha egy másik valóságban
élne”, mert mint az ellenzéki összefogás szegedi országgyűlési képviselőjelöltje rámutatott:
sem az egyetemi polgárok, sem a szegediek többsége nem akarta a modellváltást, és azt a rektor
csak nemtelen eszközökkel tudta megszavaztatni.
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2021. 10. 11. Mandiner
Fendler Judit, az SZTE kancellárja a vele készített interjúban azt állította, hogy a Hallgatói
Önkormányzat annak ellenére szavazott „egy az egyben” a modellváltás ellen, hogy „nem volt
érvelése”. Szerinte utólag visszanézve a változás „előkészítése teljeskörű volt”, és már a
modellváltás „legnagyobb ellenzőinek” nagy része is „teljes mellszélességgel” mellé állt. A
szegedi vezetést azzal vádolta, hogy magát a kormánnyal szemben pozícionálva „szembemegy
az egyetem érdekeivel”, és jelentkezőket riaszthatott el azzal, hogy negatív színben tüntette fel
az egyetemet a városi sajtóban. A modellváltást méltatva beszélt a jövőbeli, 25 fő- és 1200
részindikátor alapján történő finanszírozásról, a működési költség több mint megkétszereződéséről, az alkalmazottak „mintegy felének” idén szeptembertől járó 15%-os béremelésről,
és arról, hogy 2022-től sokkal többet kap, aki „jól teljesít” a finanszírozási indikátorok szerint.
Mégis, ahhoz, hogy megtartsák a kollégákat, „további ösztönzőket” kell adniuk, és ehhez az
egyetemnek „a piacra kell lépnie”, ami „nagy paradigmaváltás lesz”. A „bevétel-realizálás”
egyik módja, hogy az egyetem az egészségügyben térítéses ellátásokat nyújtson. Elmondta
továbbá: az egyetem a volt Kaáli Szeged Intézet és a 80 milliárd forint uniós forrásból megépült
ELI Alps lézeres kutatóközpont odakerülésével „egyedülálló hatalmas plusz tudásra, lehetőségekre és képességekre” tesz szert, de legfőbb céljuk „az oktatás, a kutatás, a gyógyítás és a
társadalmi felelősségvállalás egységének megteremtése a köz érdekében”.
2021. 10. 11. Magyar Nemzet
A kormány egyetemi látogatásokkal egybekötött két hónapos előadássorozatot indít a
klímaváltozásról és a természetvédelemről, melynek állomásai Budapesten kívül Győr,
Veszprém, Miskolc, Eger, Kaposvár, Pécs, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Debrecen és Szeged
lesznek. A programhoz szakmai partnerként csatlakozott a Zöld Követ Egyesület is, melynek
tagjai az országjárás során az egyetemek auláiban várják az érdeklődő fiatalokat.
2021. 10. 11. Átlátszó (blog)
A cikk az első Orbán-kormány által, 2002-ben létrehozott hungarológiai központ, a Balassi
Bálint Intézet fordulatos sorsát foglalja össze a legutóbbi fejleményekig. A kulturális
diplomáciában fontos funkciókat (programszervezés, műfordítóképzés, ösztöndíjak) ellátó
intézet „politikai oldalakon átívelő gondolatként” csak 2007-ig maradt fenn, akkor megszűnt,
és külügyi főtevékenységgel újraalapították, majd 2016-ban a KKM államtitkárságává válva
ismét megszűnt, ennek ellenére idén szeptember 1-ével a nevét ‒ ismeretlen okból ‒ Liszt
Intézetre változtatták. Ezt megelőzőleg, 2020-ban a gellérthegyi ingatlankomplexumát át kellett
adnia a Mathias Corvinus Collegiumnak, amely a hírek szerint lebontatja az épületet [erről lásd
az Építészfórum tudósítását]. A cikk szerint költöztetés nem volt, az intézet könyvtára
megszűnt, „az is lehet, hogy csak úgy ott maradtak a könyvek, dömperalátétnek. A bibliofil
tanárok, hallgatók esetleg hazavittek párat, ami kedves volt a szívüknek”.
2021. 10. 11. Magyar Hang
A Guardian cikke szerint több ezer amerikai tankerület telepített megfigyelő programokat a
diákok távoktatásban való részvételéhez biztosított tabletekre és más eszközökre. A cél az
öngyilkossági kísérletek, erőszakos esetek, drog- és pornófogyasztás és hasonló veszélyek
megelőzése, illetve kiszűrése volt. A Guardian cikkírója szerint a dollármilliárdokért kiépített
online megfigyelés, a folyamatos rendőri jelenlét és fémdetektor-használat az iskolákban,
valamint a szigorodó büntetések a kívánt cél helyett azt eredményezik, hogy a hátrányos
helyzetűeknek még rosszabb lesz a helyzete, még inkább stigmatizálódnak, ami tovább
akadályozza a felzárkózásukat.
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2021. 10. 11. Népszava
Első fokon 3 havi, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Fővárosi Törvényszék egy bölcsész
kutatót, aki ellen idén februárban emeltek vádat, mert két ízben is halálosan megfenyegette
Ukrajna magyarországi nagykövetét. A kutató az ukrán diplomácia 100 éves évfordulóján
szerepelt volna felkért előadóként, de előadását a nagykövetség a témaválasztása miatt más
alkalomra halasztotta, amit ő szakmai becsületében való sértésként értelmezett. Az ügyész
súlyosbításért fellebbezett.
2021. 10. 10. Üzletem
Publikációtámogatási programot indít a győri Széchenyi István Egyetem, melynek keretében
átvállalja oktatói, kutatói és doktoranduszhallgatói Q1–Q4 minősítésű folyóiratokban megjelenő tudományos publikációinak közlési díját, az ún. article processing charge-ot (APC). Az
egyetem további módokon is elősegíti a nemzetközi színvonalú tudományos kutatást, pl. 135
millió forint értékben több mint 15 nemzeti és nemzetközi adatbázishoz biztosít hozzáférést a
polgárai számára, közölte Tóth Csilla, a győri Egyetemi Könyvtár és Levéltár vezetője.
2021. 10. 09. HVG
Egy kérdés a lap vadászati kiállításról szóló beszámolójából: „vajon mennyire helyénvaló, hogy
az állatok védelmére felesküdő szakembereket képző Állatorvostudományi Egyetem rektora
szinte elcsukló hangon, gyermeki gyönyörrel áradozik a vaddisznókat bemutató videón arról,
mennyire felülmúlhatatlan élmény vaddisznót ölni a holdvilág fényében”?
2021. 10. 09. Szabad Európa
Oroszországban egyre nő a külföldi ügynökké nyilvánított személyek, sajtóorgánumok és
szervezetek száma. A szintén ügynökké nyilvánított Meduza híroldal kiderítette: a feljelentő
legtöbbször Alekszandr Ionov, az Oroszországi Globalizációellenes Mozgalom nevű moszkvai
szervezet alapítója, Kreml-barát aktivista, akit az amerikai Atlantic magazin szerint részben a
Kreml finanszíroz. Ionov egyértelmű bizonyítékok nélkül vádol meg sorozatosan orosz
újságírókat és másokat azzal, hogy politikai céllal nyugati támogatást fogadnak el. Az ő
panaszára nyilvánították nemzetbiztonsági fenyegetéssé és tiltották be Oroszországban a New
York állambeli, humán tárgyakat oktató Bard College-ot, amely szoros kapcsolatban állt egy
prominens szentpétervári egyetemmel [és amellyel 2017 nyarán a CEU is megállapodást kötött
egy amerikai kampusz alapításáról, hogy a „lex CEU”-nak eleget tegyen ‒ mindhiába].
2021. 10. 09. Portfolio
Az MNB „Fenntarthatósági jelentése” szerint Magyarország a lakhatás és a képzettség terén
van a legnagyobb elmaradásban a 27 EU-tagország közül. Magyarországon a 16 évnél
idősebbek több mint fele nem rendelkezik alapfokú digitális készséggel sem, a felnőtteknek
pedig a 2019-es statisztika szerint mindössze 6%-a vett részt valamilyen képzésben, ami csak a
fele az uniós átlagnak ‒ áll az elemzésben.
2021. 10. 09. HVG
A Nature cikkét idézi a lap arról, hogy a svéd tudományos akadémia főtitkára szerint a Karikó
Katalinék által kidolgozott mRNS-technológia megérdemli a Nobel-díjat, de az elismeréséhez
több időre van szükség.

