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2021. 11. 26. Librarius 

Tandori Dezső és felesége örökösei több mint 6400 kötetet adományoztak az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskolának a házaspár könyvtárából, azzal a feltétellel, hogy a gyűjtemény maradjon 

egyben és legyen kutatható. A hagyaték előzetes időpont-egyeztetéssel már a katalogizálás alatt 

is látogatható. 

 

2021. 11. 26. Válasz online 

Már 78-ra emelkedett a titkos magántőkelapok száma Magyarországon, és ebből 55-öt a 

fideszes oligarchák strómanjai kezelnek. A tényleges tulajdonosok kiléte és az alapokba 

„belemosott” pénzek eredete ismeretlen, így a hatóságok elől rejtve maradhat, ha törvénybe 

ütköző ügyleteket bonyolítanak egymás között. A lap szerint a magántőkealapok az elmúlt 

hónapokban 12 szektorban vetették meg a lábukat. Ezek egyike az egyetemi: a Budapesti 

Metropolitan Egyetem egy nyár végi hír szerint kínai kézből az MNB alapítványi érdekelt-

ségéhez került volna, ám a fenntartója, a Közép-Európa Alfa Vagyonkezelő Kft. végül egy 

olyan magántőkealapé (Közép-Európai III.) lett, amelynek kezelője valójában egy magán-

érdekeltség, éspedig a jegybankelnök fiához, illetve annak barátjához, Száraz Istvánhoz köthető 

Quartz Befektetési Alapkezelő. 

 

2021. 11. 26. Mérce 

Mi fog történni a gyalázatos Munka törvénykönyvével? Milyen minisztériumok állnak fel, ha 

történetesen győz az ellenzék? Mivel vigasztalják az egyetemi polgárokat, akik elvesztették az 

intézményeik autonómiáját? Milyen azonnali szociális intézkedéseket foganatosítanak? Mi fog 

történni a titkosszolgálatokkal? Mit kínálnak roma polgártársainknak? Végül egykulcsos vagy 

többkulcsos lesz-e az adórendszer? Mi fog történni a paksi bővítéssel? Megszüntetik-e a 

közmunkaprogramot, amely bebetonozza a szegénységet? Mi fog történni a közmédiával? ‒ 

Ezekkel és ezekhez hasonló kérdésekkel kellene foglalkoznia az ellenzéknek a lap szerint bő 

négy hónappal a választások előtt, de az előválasztás óta eltelt 40 napban az ellenzék eltűnt, 

hallgat. 

 

2021. 11. 26. Telex 

A Transparency International Magyarország 2021-es oknyomozó újságírói mentor-

programjában készült riportból megtudhatjuk, hogyan finanszíroz közpénzből kormány-

propagandát a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, és hogyan vesztik el ezek a 

milliárdok közpénz jellegüket azon az úton, amit a kormány által pénzelt Batthyány Lajos 

Alapítványon (BLA) mint főszponzoron keresztül a kedvezményezett álcivil szervezetekig és 

azok esetleges további támogatottjaiig megtesznek. A kedvezményezettek ugyanis gyakran 

adósok maradnak a tételes elszámolással, így a közvélemény nem értesül arról, hogy kiket-

miket támogattak, milyen „tudományos (kutatói-elemzői) tevékenységekre” adtak megbízást, 

és milyen ezekhez tartozó szolgáltatásokra költöttek az adóforintjainkból. Ennek a jól felépített 

és eredményesen működő közvélemény-manipulációs és közbeszéd-tematizáló hálózatnak 

egyik főszereplője a „nemzeti identitás és szuverenitás, valamint a keresztény társadalmi 

hagyományok megőrzéséért” küzdő Alapjogokért Központ, illetve tulajdonosa, a Jogállam és 

Igazság Nonprofit Kft. A Központ 2013-as bejegyzése óta legalább 2,5 milliárd forint körüli 

közpénztámogatásban részesült. Azért „legalább”, mert az évek során egyre nagyobb 

támogatási bevételei voltak meg nem nevezett forrásokból is, továbbá az idei támogatásainak 

összege várhatóan minden eddiginél nagyobb is lehet. A lap közadatigénylésére semmit sem 

https://librarius.hu/2021/11/26/tandori-dezso-es-felesege-konyvtara-egyben-maradhat/
https://librarius.hu/2021/11/26/tandori-dezso-es-felesege-konyvtara-egyben-maradhat/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/26/magantokealap-opus-global-status-capital-equilor-ikon-alapkezelo-tenyfeltaras/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/26/magantokealap-opus-global-status-capital-equilor-ikon-alapkezelo-tenyfeltaras/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/26/magantokealap-opus-global-status-capital-equilor-ikon-alapkezelo-tenyfeltaras/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/26/magantokealap-opus-global-status-capital-equilor-ikon-alapkezelo-tenyfeltaras/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/26/magantokealap-opus-global-status-capital-equilor-ikon-alapkezelo-tenyfeltaras/
https://merce.hu/2021/11/26/hova-tunt-az-ellenzek/
https://merce.hu/2021/11/26/hova-tunt-az-ellenzek/
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válaszolnak. A 40 főt foglalkoztató Központ tevékenységébe többek között kutatás, szakértés, 

elemzés, konzervatív nemzetközi konferenciák szervezése, „film-, video-, és televízióműsor-

gyártás” tartozik. 2019-ben pl. 116 millió forintot kaptak a BLA-tól „10 éves a nemzeti 

kormányzás ‒ a II., a III. és a IV. Orbán-kormány működésének kutatása, értékelése, elemzése” 

címén. Vezetője Szánthó Miklós, aki egyúttal a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány 

(KESMA) kuratóriumi elnöke. A BLA, miként a szerzők közadatigényléssel megtudták, 2018 

és 2020 között összesen minimum 11,3 milliárd forintot kapott, amiből 6,2 milliárdot osztott 

tovább különböző jogcímeken az Alapjogokért Központon kívül még legalább 56 szervezetnek. 

2020 végén a BLA-t is közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá alakították, ekkor tőke-

juttatásként többek közt 10 milliárdot érő székházat kapott a budai Várban. Kuratóriumi elnöke 

Dezső Tamás, az ELTE BTK volt dékánja, a Migrációkutató Intézet vezetője. A cikkben szó 

esik a propagandagépezet másik főszereplőjéről, a 16 munkatársat foglalkoztató Megafon 

Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-ről is. 

 

2021. 11. 26. Telex 

Miután másodfokon öt év börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki idén februárban késsel támadt 

egy nőre egy buszon Csepelen azért, amiért a nő a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

hallgatóival és korábbi oktatóival szolidaritást vállaló FreeSZFE-maszkot viselt, a 38 éves férfi 

a Blikknek arról panaszkodott, hogy a börtönben rengeteg atrocitás érte. A „rabtársaim 

bántalmaztak, az egyik alkalommal pedig úgy megütött a zárkatársam, hogy a bal fülemben 

eltörte a porcot és beszakította a dobhártyámat, alig hallok erre a fülemre” – mondta a lapnak. 

Védője, Gaudi-Nagy Tamás ugyanott úgy nyilatkozott, hogy felülvizsgálati indítványt fognak 

soron kívüli elbírálással benyújtani, és azt kérik a Kúriától, változtassa meg az ítéletet. 

Felmentést szeretnének elérni, de legalább a téves minősítések megváltoztatását, mert az 

ügyvéd szerint a férfi csak gondatlan könnyű testi sértést követett el, ami nem számít 

bűncselekménynek. Emellett a FreeSZFE-s maszk viselése véleményközlés, így nem jelent a 

törvény által védett, kirekesztéssel fenyegetett csoporthoz tartozást, ami kiemelt büntetőjogi 

védelmet élvezne. 

 

2021. 11. 26. Magyar Hang 

A Karátson Gábor Kör rendezésében „Milyen lesz a jövő?” címmel szerda este megrendezték 

a Harmadik út ‒ ökopolitikai programtöredékek című vitasorozat utolsó, oktatásról szóló feje-

zetét, Lányi András filozófus, Gloviczki Zoltán rektor (Apor Vilmos Katolikus Főiskola), 

Kerényi Mária líceumigazgató és mások részvételével. „A magyar közoktatás színvonala ma 

egészében véve jobban elmarad a kor követelményeitől, mint egy fél évszázaddal ezelőtt” ‒ áll 

a rendezvény meghívójában. Gloviczki szerint egyenesen összeomlóban van a rendszer, ám ő 

erre mint lehetőségre tekint, mert utána jöhet az átalakulás. 

 

2021. 11. 25. Magyar Narancs (hetilap 11‒13. old.) 

A lap által megkérdezett Bodolay Géza igazgató szerint kormányhatározat döntött arról, hogy 

az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) és a Bajor Gizi Színészmúzeum 

nemcsak vagyonelemek formájában, hanem szervezetileg is az SZFE alapítványához (Színház- 

és Filmművészetért Alapítvány, SZFA) fog tartozni. Szerinte, ha majd az SZFE új épület-

komplexumát felhúzzák, az OSZMI is oda költözhet. Az OSZMI kisajátítása ellen 

szervezetként eddig egyedül a Magyar Színházi Társaság tiltakozott, mondván: a szóban forgó 

ingatlanok nemcsak az állam, de a teljes színházi szakma tulajdonában is álltak; alapítványi 

tulajdonként való kiszervezésük „történelmi bűn”. 

 

  

https://telex.hu/belfold/2021/11/25/kozpenz-milliardok-a-kormany-szakertoire-alapjogokert-kozpont-batthyany-lajos-alapitvany
https://telex.hu/belfold/2021/11/25/kozpenz-milliardok-a-kormany-szakertoire-alapjogokert-kozpont-batthyany-lajos-alapitvany
https://telex.hu/belfold/2021/11/25/kozpenz-milliardok-a-kormany-szakertoire-alapjogokert-kozpont-batthyany-lajos-alapitvany
https://telex.hu/belfold/2021/11/26/beszakitottak-a-bortonben-az-szfe-maszkot-viselo-no-keses-tamadojanak-dobhartyajat-kozben-felulvizsgalati-inditvanyt-nyujt-be-az-ugyeben
https://telex.hu/belfold/2021/11/26/beszakitottak-a-bortonben-az-szfe-maszkot-viselo-no-keses-tamadojanak-dobhartyajat-kozben-felulvizsgalati-inditvanyt-nyujt-be-az-ugyeben
https://hang.hu/konyveshaz/hajlando-e-az-ember-kijavitani-az-eddigi-eletmodja-okozta-karokat-127385
https://hang.hu/belfold/minden-kesergonek-azt-mondom-hogy-egy-ket-ev-es-osszeomlik-az-oktatas-133758
https://hang.hu/belfold/minden-kesergonek-azt-mondom-hogy-egy-ket-ev-es-osszeomlik-az-oktatas-133758
https://magyarnarancs.hu/belpol/elkotottek-thespis-kordejat-243761
https://magyarnarancs.hu/belpol/elkotottek-thespis-kordejat-243761
https://magyarnarancs.hu/belpol/elkotottek-thespis-kordejat-243761
https://magyarnarancs.hu/belpol/elkotottek-thespis-kordejat-243761
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2021. 11. 25. G7 

Ercse Kriszta oktatáskutató szerint nincs még egy ország, amelynek az oktatásirányítása két év 

után még mindig ugyanolyan felkészületlen lenne a járványhelyzetre, mint Magyarországé. A 

szerző, állításait bőségesen dokumentálva, áttekinti a pandémia alatti intézkedéseket 2020 

márciusától máig, majd összeveti a WHO-nak a biztonságos iskoláztatás körülményeire 

vonatkozó nyolcpontos javaslatát (pl. egész iskolára kiterjedő tesztelés, kontaktkutatás; online 

oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, szülők szükség szerinti otthon maradásának támogatása; 

hátrányos helyzetű gyerekek számára fizikai jelenléti oktatás biztosítása; tanárok beoltása stb.) 

a magyar kormány járványkezelésével, és megállapítja: iskoláinkban tombol a járvány, a 

kormány hagyta teljesen elfajulni a helyzetet. Végül felteszi a kérdést: „ha világjárvány idején 

az oktatásirányításunk sem a védekezéssel és megelőzéssel […] nem volt képes foglalkozni, 

[…] szakmai támogatást nem nyújtott, ahogy e szörnyű helyzetben a lehetőségeket sem látta 

meg, akkor biztos-e, hogy az alkalmas emberek vannak a megfelelő helyen?” 

 

2021. 11. 25. ATV 

A legtöbb egyetemen hibrid oktatás zajlik, az egyes karok vezetői dönthetnek az óvintéz-

kedésekről. Az ELTE már rendelkezik átoltottsági adatokkal is. Ezek a számok oly magasak, 

hogy Darázs Lénárd rektorhelyettes szerint nem okozna működési zavart, ha a maradék nem 

kapná meg az oltást, így élniük kellene a szankciókkal. 

 

2021. 11. 25. Magyar Narancs 

December 12-én jótékonysági aukciót tart a Freeszfe Egyesület a diplomafilmek, vizsga-

előadások létrehozására. Az egyesület 170 hallgatóját több mint 100 oktató tanítja ingyen. „A 

számlánkon jelenleg rendelkezésünkre álló összeg márciusig biztosítja a tavaly megkezdett 

munka, a képzések folytatását” ‒ áll a közleményükben. Az aukcióra felajánlott tárgyak és 

vállalások között számos kézirat, kellék, relikvia, fotó, kulturális és oktatási program stb. 

található. Regisztrálni a cikkben levő linken, adakozni a cikkben levő számlaszámra lehet. 

 

2021. 11. 25. Népszava 

Végig kell gondolni, van-e értelme annak, hogy a közoktatásban tanító pedagógusok jelenleg 

is közalkalmazottként dolgoznak, míg a szakképzésben oktatók foglalkoztatása már a Munka 

törvénykönyve alapján történik ‒ vetette fel egy interjúban nemrég Pósán László fideszes 

országgyűlési képviselő, a kulturális bizottság elnöke. A Népszava ennek kapcsán többször is 

kereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, valóban gondolkodnak-e azon, hogy a 

szakképzéshez hasonlóan a tankerületi iskolák pedagógusainak is megszüntetik a 

közalkalmazotti státuszát, de választ nem kaptak. Kunhalmi Ágnes, a kulturális bizottság 

alelnöke Kásler Miklós november 16-ai meghallgatásán szintén rákérdezett erre, de sem 

megerősítést, sem cáfolatot nem kapott. Az MSZP-s képviselő és hozzá hasonlóan Totyik 

Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint sem véletlen, hogy a kormány csak 

2023-tól ígért jelentősebb béremelést, és annak ára az lenne, hogy a pedagógusok a 

szakképzésben oktatókhoz hasonlóan kikerüljenek a közalkalmazotti törvény alól. 

 

2021. 11. 25. 24hu 

Szabó Szabolcs független parlamenti képviselő Kásler minisztert kérdezte arról, hogy 

elfogadhatónak tartja-e Demeter Szilárd kultúramegújítói megbízatását az általa adott meghök-

kentő interjú után. A kérdésre Rétvári államtitkár azt felelte, Magyarországon szólásszabadság 

van, és a képviselő tartsa tiszteletben Demeter véleményét, ha elvárja, hogy az övét is 

tiszteletben tartsák. 

 

  

https://g7.hu/kozelet/20211125/nem-a-jarvany-hanem-a-kormany-miatt-kerult-csapdaba-az-oktatas/
https://g7.hu/kozelet/20211125/nem-a-jarvany-hanem-a-kormany-miatt-kerult-csapdaba-az-oktatas/
http://www.atv.hu/belfold/20211125-tobb-egyetem-a-dekanokra-bizza-az-oktatas-rendjet-a-jarvanyhelyzetben/hirkereso
https://magyarnarancs.hu/belpol/aukcioval-gyujt-penzt-diplomafilmekre-a-freeszfe-243837
https://magyarnarancs.hu/belpol/aukcioval-gyujt-penzt-diplomafilmekre-a-freeszfe-243837
https://nepszava.hu/3138921_ujabb-atszervezes-varhat-a-tanarokra-a-szaktarca-hallgat
https://nepszava.hu/3138921_ujabb-atszervezes-varhat-a-tanarokra-a-szaktarca-hallgat
https://nepszava.hu/3138921_ujabb-atszervezes-varhat-a-tanarokra-a-szaktarca-hallgat
https://24.hu/belfold/2021/11/25/demeter-szilard-parlament-retvari-bence-szolasszabadsag/
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2021. 11. 24. Mérce 

Ingyenesen jutna két velencei-tavi ingatlanhoz a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola 

Semjén Zsolt tegnap éjjel benyújtott salátatörvény-javaslata alapján. A közfeladatot ellátó 

közérdekű vagyonkezelő alapítvány („kekva”) által fenntartott népfőiskola védnökei: L. Simon 

László, Lezsák Sándor és Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselők, valamint az Emmi 

egy helyettes államtitkára és a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője. Az adomány célja: a 

népfőiskola nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése. A javaslat 

Kocsis-Cake Oliviónak, a Párbeszéd parlamenti képviselőjének szúrt szemet, ahogy az is, hogy 

hasonló indokkal kapta meg korábban az Óbudai Egyetem alapítványa is a budapesti Római-

part legnívósabb telkeit. 

 

2021. 11. 24. HVG 

A kormány tegnap éjjel törvényjavaslatot nyújtott be a járvány miatti veszélyhelyzet 

meghosszabbítására. Ennek részeként azok a hallgatók is nyelvvizsga nélkül kaphatnának 

diplomát, akik 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tettek. 

 

2021. 11. 24. K-Monitor 

A blogbejegyzés áttekinti, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok mint a közfeladatot 

ellátó szervezetek milyen módon teljesítik tájékoztatási kötelezettségeiket a közérdekű adatok 

és információk nyilvánosságra hozatala terén. Az eredmény: a legtöbb esetben nincs, és ahol 

van, ott is hiányos a közzététel, annak ellenére, hogy egyenként is sok tíz milliárdos vagyont 

kezelő szervezetekről van szó. A szerző megjegyzi, hogy a jogi követelmények sem teljesen 

egyértelműek az „innovatív” alapítványi forma miatt. 

 

2021. 11. 24. 444 

Jövőre űrmérnök mesterképzés indul a BME-n. 

 

2021. 11. 23. Szabad Európa 

Pető Andrea történészprofesszor (CEU) levélben válaszolt Csépe Valéria akadémikusnak, a 

Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnökének, aki korábban arra szólította fel, hogy vonja 

vissza az Illiberal Academic Authorisation: an Oxymoron? című, megjelenés előtt álló 

cikkének egyik állítását. Az inkriminált állítás szerint az Európai Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Rendszernek (ENQA) figyelembe kellett volna vennie a MAB szerepét a 

gender studies szak megszüntetésében, mielőtt akkreditálja a MAB-ot, ám teljesen 

készületlenül érte az illiberális állam felősoktatási politikájával való szembesülés. Válasz-

levelében, mely a cikkbe ágyazva elolvasható, Pető felsorolja, azóta mikor és hogyan 

érvényesített a MAB politikai szempontokat a szakmaiak rovására (Pósán László fideszes 

parlamenti képviselő egyetemi tanári kinevezése vagy a magyar középiskolai tanárképzés 

átalakítása kapcsán), és megállapítja Csépe felelősségét abban, hogy a testület elvesztette 

szakmai reputációját. „A diktatúrák történetének elemzésekor megtanultam, hogy nem szabad 

keresni írásos utasítást arról, hogy milyen alattvalói magatartást várnak el. Nem lehet írásban 

nyomon követni, hogy mikor válik egy intézmény és annak működtető tagjai a diktatúra 

kiszolgálóivá. Általában szóbeli utalások és a vélt vagy valós elvárásoknak való megfelelés 

nyomán jön létre a kollaboráció. Most olyan szerencsés voltam, hogy írásban kaptam világos 

utasítást az intézményi elvárásokkal kapcsolatban, melyeknek szakmai és lelkiismereti okokból 

nem tudok és nem is akarok megfelelni” ‒ zárja a levelét, bejelentve egyúttal a MAB-tagságról 

való lemondását. 

 

  

https://merce.hu/2021/11/24/semjen-zsolt-kormanyparti-kotodesu-nepfoiskolanak-adna-ket-velencei-tavi-ingatlant/
https://merce.hu/2021/11/24/semjen-zsolt-kormanyparti-kotodesu-nepfoiskolanak-adna-ket-velencei-tavi-ingatlant/
https://hvg.hu/itthon/20211124_veszelyhelyzet_diploma_nyelvvizsga_magyar_kormany
https://hvg.hu/itthon/20211124_veszelyhelyzet_diploma_nyelvvizsga_magyar_kormany
https://k.blog.hu/2021/11/24/kekva_830
https://k.blog.hu/2021/11/24/kekva_830
https://444.hu/2021/11/24/urmernok-mesterkepzes-indul-szeptembertol-a-muegyetemen
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyetemi-akkreditacios-rendszer-kiszolgalja-az-illiberalis-rezsimet-nem-vonja-vissza-allitasait-a-feminista-tortenesz/31574961.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyetemi-akkreditacios-rendszer-kiszolgalja-az-illiberalis-rezsimet-nem-vonja-vissza-allitasait-a-feminista-tortenesz/31574961.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyetemi-akkreditacios-rendszer-kiszolgalja-az-illiberalis-rezsimet-nem-vonja-vissza-allitasait-a-feminista-tortenesz/31574961.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyetemi-akkreditacios-rendszer-kiszolgalja-az-illiberalis-rezsimet-nem-vonja-vissza-allitasait-a-feminista-tortenesz/31574961.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyetemi-akkreditacios-rendszer-kiszolgalja-az-illiberalis-rezsimet-nem-vonja-vissza-allitasait-a-feminista-tortenesz/31574961.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/az-egyetemi-akkreditacios-rendszer-kiszolgalja-az-illiberalis-rezsimet-nem-vonja-vissza-allitasait-a-feminista-tortenesz/31574961.html
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2021. 11. 23. Magyar Hang 

A mai uniós közbeszerzési közlönyből kiderült: a Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a járvány miatt megszakadt 

Trianon-emlékév médiakampányára és más kommunikációs célra további 700 milliót költhet. 

[Ez az alapítvány magában foglalja a Terror Házát, a XX. Század Intézetet, a XXI. Század 

Intézetet, a Habsburg Történeti Intézetet, a Kommunizmuskutató Intézetet és a Kertész Imre 

Intézetet.] A szabály szerint a 700 milliónak a 70%-át, azaz közel félmilliárdot kötelesek erre a 

célra elkölteni. A tendert ismét a Fidesz-közeli Balásy Gyula érdekeltségei nyerték, akárcsak 

az 1956-os és az I. világháborús emlékév esetén. Schmidt alapítványa tavaly már 2,9 milliárd 

forintot kapott ugyanerre a célra, ebből 630 milliót pedagógus-továbbképzésekre fordítottak a 

trianoni békeszerződés témájában, minimum 3 csillagos hotelekben, egymilliárdot pedig egy 

tematikus vándorkiállításra, amely 2022 szeptemberéig 18 megyeszékhelyen mutatja be a 

trianoni döntés következményeit (gondosan elkerülve Budapestet). A fennmaradó majdnem 1,3 

milliárd felhasználását nem lehet nyomon követni. 

 

2021. 11. 22. Privátbankár 

Bendarjevszkij Anton belarusz származású, Magyarországon élő elemző, a Danube Institute 

kutatási igazgatója a lengyel migránsválság hátteréről szólva elmondta: a belarusz ellenzék fő 

támaszpontja Lengyelország és Litvánia, ide települt a médiájuk, sőt egész egyetem költözött 

Vilniusba. A mostani konfliktus egyik előzménye az ún. Karta Polaka (Lengyel Kártya), amivel 

a lengyel családi szálakkal rendelkezők vízummentesen utazhattak be Lengyelországba, és 

ingyen tanulhattak egyetemeken. A tavalyi elnökválasztást követő események óta az 

értelmiség, a diákok nagy része Lengyelországba vagy Litvániába menekült. 

 

2021. 11. 22. Átlátszó 

November 5-én országos kampányt indított a Civil Kollégium Alapítvány Rendszerszint 

Országos Közösségszervező Műhelye a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások 

(szám szerint már több mint 3000!) ügyében (lásd 2021. 11. 09. 24hu). A cikk felidézi a 

novemberi 5-i várbeli építészfórumot, amelyen Róth János, a BME ny. docense elmondta: a 

kormány törvénysértő módon még mindig nem készítette el az UNESCO által előírt, a budapesti 

városkép megőrzését biztosító kezelési tervet, amely szigorú szabályokat tartalmazna a 

világörökségi területeken zajló projektek hatásvizsgálatáról. 

 

2021. 11. 22. HVG360 

Stumpf István modellváltásért felelős kormánybiztos szerint nem igaz, hogy a modellváltásokat 

a kormány erőszakolta volna ki, és ha az SZFE-botrány hatása nem lett volna „elrettentő”, akkor 

talán az ELTE és a BME sem maradt volna ki a folyamatból. Úgy látja, a modellváltáson átesett 

egyetemeken már elmúlt az autonómia-félelem, „minden egyetem elégedett”. Az alapít-

ványosítás szükségességét firtató kérdésekre (az állam enélkül is változtathatott volna a 

szabályokon és a finanszírozáson; a négylábú finanszírozási rendszert Ausztriában állami 

egyetemeken is be tudták vezetni) a következő válaszokat adta: 

1) Az állami fenntartás hátránya, hogy i) nem lehet benne szabadon gazdálkodni, például a 

maradványpénzekkel, „mert minden évben le kell zárni a költségvetést”, valamint hogy ii) a 

közalkalmazotti bértáblát nem lehet átlépni, pedig „mi azt akarjuk elérni, hogy az egyetemi 

tanársegéd legalább 500 ezer bruttót keressen, a professzor meg legalább egymilliót”. 

2) Az eddigi finanszírozási reformkísérletek mindegyike „megdőlt az egyetemek ellenállásán”. 

3) A cél az volt, hogy a finanszírozásban az intézmények is „legyenek érdekeltek, ők is 

hozzanak be pénzeket”. 

Ebből a most kialakított finanszírozási rendszerből az ELTE és BME kimarad. Szerinte az 

irányítás terén mind a 21 egyetem más struktúrát működtet, pl. Miskolcon nem vesztek el a 

https://hang.hu/belfold/ujabb-700-milliot-kolthet-schmidt-maria-alapitvanya-a-lathatatlan-emlekevre-133705
https://hang.hu/belfold/ujabb-700-milliot-kolthet-schmidt-maria-alapitvanya-a-lathatatlan-emlekevre-133705
https://hang.hu/belfold/ujabb-700-milliot-kolthet-schmidt-maria-alapitvanya-a-lathatatlan-emlekevre-133705
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/a-lengyel-belarusz-migransvalsag-a-ryanair-gep-elteritesevel-kezdodott.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/a-lengyel-belarusz-migransvalsag-a-ryanair-gep-elteritesevel-kezdodott.html
https://atlatszo.hu/kozugy/2021/11/22/eleg-volt-az-uram-batyam-vilagbol-a-budai-var-utan-balatonaligan-folytatodik-a-kiemelt-beruhazasok-elleni-kampany/
https://atlatszo.hu/kozugy/2021/11/22/eleg-volt-az-uram-batyam-vilagbol-a-budai-var-utan-balatonaligan-folytatodik-a-kiemelt-beruhazasok-elleni-kampany/
https://atlatszo.hu/kozugy/2021/11/22/eleg-volt-az-uram-batyam-vilagbol-a-budai-var-utan-balatonaligan-folytatodik-a-kiemelt-beruhazasok-elleni-kampany/
https://hvg.hu/360/20211122_Stumpf_Istvan_modellvaltas_kormanybiztos_felsooktatas_alapitvanyok_NER_Orbankormany
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szenátus erős jogosítványai, Szegeden pedig a kuratórium összetétele „megnyugtatta a 

közvéleményt”. Abban, hogy a kuratóriumi tagok a jelenlegi kormányhoz kötődnek, nincs 

semmi különös: „nyilvánvalóan nem az ellenzékből fog kinevezni a kormány embereket, hiszen 

ők eleve támadják a modellváltást”. Az sem baj, ha nem válthatók le a kuratóriumi tagok, hiszen 

ez „nem politikai pálya, és közhatalom-gyakorlásról sincs szó”. Mint mondta, a kormány a 

felsőoktatásra „eddig soha nem látott” összeget, „hozzávetőlegesen 1700 milliárdot” fordít 

(ebben a science parkok 500 milliárdja is benne van), de hogy milyen forrásból (uniós, saját 

költségvetés), az még nem dőlt el. 

 

2021. 11. 22. Magyar Hang 

A lap információi szerint hamarosan lebontják a Jánossy György és Laczkovics László tervei 

alapján 1971‒1981 között épült budai várbeli diplomata-lakóházat, a későbbi Burg Hotelt, 

amelyet a Matolcsy György-féle Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány vásárolt meg az 

államtól (versenyeztetés nélkül), „tudományos, oktatási és kutatási tevékenységének bővítése 

és terjesztése érdekében” (lásd: 2021. 10. 19. 24hu). A Magyar Építész Kamara azt javasolja, 

hogy az elvitathatatlan építészeti értéket képviselő épület kerüljön helyi védelem alá, de a lap 

szerint várhatóan ezúttal is hiába áll ki a szakma, a kormányt nem hatja meg. 

 

2021. 11. 22. HVG 

A Közép-európai Egyetem Socrates Program nevű 11 hetes ingyenes esti kurzusain negyven 

olyan hallgató vesz részt, akiknek nem adatott meg a továbbtanulás lehetősége. A kurzus 

kredittel nem, csak oklevéllel jár. Megtervezését és lebonyolítását a CEU és a New York-i Bard 

College által alapított Open Society University Network (OSUN) támogatta. Az OSUN célja 

az egyetem elérhetővé tétele a szélesebb rétegek számára. Bécsben és Berlinben hamarosan 

törökül és szerbhorvátul is lehet a programban tanulni. A budapesti 40 főt 100 jelentkezőből 

választották ki. Nekik „az önmagában rengeteget ad, hogy egy kurzusunkon részt vehetnek, 

olvasmányokról beszélgethetnek, egy új közegben állhatnak helyt” ‒ mondja Halmos Máté, a 

program budapesti szervezője. 

 

2021. 11. 22. Átlátszó 

A tényfeltáró lap közérdekű adatigényléssel kereste meg az egyetemeket, hogy megtudja, hány 

oktatójuk dolgozik a képzettségénél alacsonyabb beosztásban (és alacsonyabb alapbérért), azaz 

hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val, és hány habilitált oktató rendelkezik 

docensnél alacsonyabb fokozattal. A legtöbb címzett a 15 napos határidőn belül válaszolt, kettő 

haladékot kért, az SZFE viszont közölte: csak költségtérítés ellenében tudja megválaszolni az 

adatigénylést, és a munkaerő-ráfordítást 46 órában, ennek díját pedig 202 400 forintban hatá-

rozta meg. Ehhez hozzászámoltak még 1580 forint kézbesítési költséget is, holott elég lenne 

elektronikusan elküldeniük az adatokat, ahogy a többi egyetem tette. Az SZFE oktatói 191-en 

vannak (ezt egy korábbi adatigényléskor még ingyen közölték), míg pl. az ELTE-n és még jó 

pár egyetemen több mint 1200-an, ők mégsem kértek az adatközlésért költségtérítést. 

 

2021. 11. 22. HVG360 

Nonprofit kft-ként működik tovább az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) 

a Vidnyánszky-féle Színház- és Filmművészetért Alapítvány kebelében. Ennek az alapít-

ványnak az SZFE-n és az OSZMI-n kívül a pesti Uránia mozi és az egymilliárd forinttal 

kitömött Déryné Művészeti Kft. is a tulajdona. Az OSZMI két ingatlanát, a Krisztina körúti 

klasszicista székházat és a Színészmúzeumnak otthont adó XII. kerületi Bajor Gizi-villát az új 

kft. birtokolja. Ügyvezetője Bodolay Géza, a korább OSZMI-igazgató, akit egy éve az SZFE 

intézetvezetőjének neveztek ki. 

 

https://hvg.hu/360/20211122_Stumpf_Istvan_modellvaltas_kormanybiztos_felsooktatas_alapitvanyok_NER_Orbankormany
https://hvg.hu/360/20211122_Stumpf_Istvan_modellvaltas_kormanybiztos_felsooktatas_alapitvanyok_NER_Orbankormany
https://hvg.hu/360/20211122_Stumpf_Istvan_modellvaltas_kormanybiztos_felsooktatas_alapitvanyok_NER_Orbankormany
https://hvg.hu/360/20211122_Stumpf_Istvan_modellvaltas_kormanybiztos_felsooktatas_alapitvanyok_NER_Orbankormany
https://hang.hu/kultura/a-szakma-egy-emberkent-tiltakozik-matolcsyek-megis-bontanak-a-varban-133644
https://hvg.hu/elet/20211122_Minel_kepzetlenebb_vagy_ide_annal_nagyobb_az_eselyed_bekerulni
https://hvg.hu/elet/20211122_Minel_kepzetlenebb_vagy_ide_annal_nagyobb_az_eselyed_bekerulni
https://atlatszo.hu/kozadat/2021/11/22/204-ezer-forintot-ker-az-szfe-hogy-kiadja-az-oktatoi-allomanyara-vonatkozo-adatokat/
https://atlatszo.hu/kozadat/2021/11/22/204-ezer-forintot-ker-az-szfe-hogy-kiadja-az-oktatoi-allomanyara-vonatkozo-adatokat/
https://atlatszo.hu/kozadat/2021/11/22/204-ezer-forintot-ker-az-szfe-hogy-kiadja-az-oktatoi-allomanyara-vonatkozo-adatokat/
https://hvg.hu/360/202146_oszmi_szinhaztorteneti_muzeum
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2021. 11. 22. Népszava 

A lap birtokába került az a pénteki, 12 oldalas levél, amelyben az Európai Bizottság (EB) 

költségvetési főigazgatója információkat kér a magyar kormánytól néhány uniós pénzekkel 

kapcsolatos korrupciógyanús ügyben. Az egyik ilyen ügy az egyetemek kiszervezése ún. 

közérdekű vagyonkezelő alapítványokba. Az EB tisztázni kívánja, hogy a közbeszerzési 

szabályok kiterjednek-e a közérdekű alapítványokra, és a hatóságok hogyan kívánják meg-

előzni irányítóik összeférhetetlenségét, hiszen ezek az intézmények „a jövőben is jelentős 

összegű uniós finanszírozásban részesülhetnek az európai támogatási alapokból”, miközben a 

vezetésükben kormánytagok is ülnek. Ez a levél még nem a jogállamisági eljárás része, de ha a 

magyar fél két hónapon belül nem ad kielégítő választ a benne szereplő komoly aggályokra, 

akkor elkezdődhet a pénzmegvonással járó procedúra. 

 

2021. 11. 22. Mérce 

A Szülői Hang friss felmérése szerint Magyarországon válságos mértéket öltött az óvoda-

pedagógus-hiány, egyre több helyen sérül az óvodai nevelés minősége, mivel nem tudnak 

csoportonként két diplomás óvodapedagógust biztosítani. A kormány ezt a kényszerű állapotot 

2020 augusztusában rendelettel szentesítette: 8 óra előtt és 12 óra után az óvodák pedagógiai 

képzettség nélkül bárkit alkalmazhatnak, azaz a szervezet szerint gyermekmegőrzővé degra-

dálódnak. Fejlesztőpedagógusokból, gyógypedagógusokból, logopédusokból, pszichológu-

sokból is legalább akkora a hiány, mint az óvodapedagógusokból, így különösen nehéz 

helyzetben vannak a speciális fejlesztést igénylő gyerekek. A felmérés alapján a szervezet 8 

pontban foglalta össze a magyarországi óvodák legnagyobb problémáit, melyek közül az első 

a „megalázóan alacsony” bérezés. 

 

2021. 11. 22. Telex 

Jilly Viktor nyugdíjas angoltanár nem érti, hogy az oktatási kormányzat miért akar 

megszabadulni a több évtizedes tapasztalattal és komoly tudással rendelkező tanároktól, ha 

elérik a nyugdíjkorhatárt, miközben fiatalokból nincs utánpótlás. Úgy véli, ha az Emmi nála 5 

évvel idősebb tárcavezetőjére rá lehet bízni a teljes egészség- és oktatásügyet. akkor ő is 

alkalmas lehet a tanárjelöltek mentorálására. Reméli, a kormány újragondolja 2012-es határo-

zatát a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről, és lehetővé teszi, hogy tovább 

lehessen foglalkoztatni azokat, akik hozzá hasonlóan negyven év után sem akarják 

„megfosztani magukat az iskolai tanítás élvezetétől”. 

 

2021. 11. 22. 24hu 

A Dunában találták meg az ELTE Pszichológiai Intézete október 28-án eltűnt munkatársának, 

Klein Lászlónak a holttestét. Klein kutatási területe a posztszubkulturális média, az 

ellenkulturális mozgalmak és a deviánsok olvasásszociológiája volt. A lap idézi a PPK 

honlapján megjelent híradást is. 

 

2021. 11. 21. Szabad Európa 

November 25-én lesz a bezárással fenyegetett oroszországi Memorial Emberi Jogi Központ 

elleni perben a tárgyalás. (Lásd: 2021. 11. 12. Népszava.) A társaság elnöke, Alekszandr 

Cserkaszov egy interjúban elmondta: régóta nyomás alatt álltak, de megpróbálták folytatni a 

munkájukat, most viszont „lesújtott a vasököl”. A Memorial több mint 30 évig dokumentálta a 

szovjet korszak bűneit, és védte az oroszok jogát a tisztességes eljárásra, de Putyin alatt az állam 

fokozatosan rehabilitálta Sztálint és örökségét. 

 

  

https://nepszava.hu/3138615_cimborasag-kivetelezes-komasag-sogorok-nyomaban-brusszel
https://nepszava.hu/3138615_cimborasag-kivetelezes-komasag-sogorok-nyomaban-brusszel
https://nepszava.hu/3138615_cimborasag-kivetelezes-komasag-sogorok-nyomaban-brusszel
https://nepszava.hu/3138615_cimborasag-kivetelezes-komasag-sogorok-nyomaban-brusszel
https://merce.hu/2021/11/22/gyermekmegorzove-valnak-az-ovodak-a-pedagogushiany-es-a-kormany-almegoldasai-miatt/
https://merce.hu/2021/11/22/gyermekmegorzove-valnak-az-ovodak-a-pedagogushiany-es-a-kormany-almegoldasai-miatt/
https://telex.hu/velemeny/2021/11/22/oktatas-jilly-viktor-nyugdijas-tanar-pedagogus-tovabbfoglalkoztatas-kormanyhatarozat-iskola
https://telex.hu/velemeny/2021/11/22/oktatas-jilly-viktor-nyugdijas-tanar-pedagogus-tovabbfoglalkoztatas-kormanyhatarozat-iskola
https://telex.hu/velemeny/2021/11/22/oktatas-jilly-viktor-nyugdijas-tanar-pedagogus-tovabbfoglalkoztatas-kormanyhatarozat-iskola
https://24.hu/belfold/2021/11/22/klein-laszlo-holttest-eltunt-duna-kopaszi-gat/
https://24.hu/belfold/2021/11/22/klein-laszlo-elte-ppk-bucsu/
https://24.hu/belfold/2021/11/22/klein-laszlo-elte-ppk-bucsu/
https://www.szabadeuropa.hu/a/lesujtott-vasokol-be-akarjak-zaratni-legregebbi-orosz-emberjogi-csoportot/31565402.html?withmediaplayer=1
https://www.szabadeuropa.hu/a/lesujtott-vasokol-be-akarjak-zaratni-legregebbi-orosz-emberjogi-csoportot/31565402.html?withmediaplayer=1
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2021. 11. 21. Szabad Európa 

Két tartomány kivételével Afganisztánban továbbra is zárva vannak a középiskolák (7‒12. 

osztály) a lányok elől. A tálib hatóságok azt mondják, elkötelezettek a lányok oktatása mellett, 

de először ki kell dolgozniuk, hogyan hozható ez összhangba az iszlám törvényekkel. Eközben 

a gazdasági válság miatt a tálib kormány nem fizet az állami alkalmazottaknak. A portál 

videójában egy fiatal tanárnő azt mondja, negyedik hónapja nem kap fizetést. 

 

2021. 11. 21. Mérce 

„Te kormányfő vagy, kedves unokám. Nincs kifogás, rajtad múlik, hogy mennyi forrást 

biztosítasz” oktatási célokra ‒ áll a levélben, amelyet Lakatos Máté középiskolai tanár írt 

Klebelsberg Kunó nevében Orbán Viktornak, miután a kormányfő a hétvégi Fidesz-

kongresszuson azt állította a pártjáról, hogy „mi leginkább Klebelsberg unokái vagyunk”. 

Lakatos felidézi, hogy Klebelsberg minisztersége alatt a tárca a költségvetés 10%-a felett 

rendelkezett, tanári lakások épültek, „egy középiskolai tanár 454 pengőt, egy egyetemi 898 

pengőt, egy fővárosi óvónő pedig 290 pengőt keresett”, és a pedagógusok kötelező óraszáma 

csak heti 18 óra volt. „Legyél egy olyan kormány miniszterelnöke, mely nem visszaél a nevelés-

oktatás területén dolgozók hivatástudatával és elkötelezettségével, hanem él vele” ‒ zárul a 

Klebelsberg nevében írt intelem Orbánhoz. 

 

2021. 11. 20. Szabad Európa 

Tillmann József filozófus a lap podcastjának kijelentette: nem gazsulál egy egyetemi 

kancellárnak. Szerinte a kancellárok a „kommunista típusú komisszárokhoz” hasonlíthatók. A 

vele készített beszélgetésben nagy feltűnést keltett levelének tartalmán (lásd: 2021. 11. 08. 444) 

és a kancellári rendszer kérdésén túl szó esik a képviseleti demokrácia “súlyosan 

problematikus” voltáról is. 

 

2021. 11. 20. Telex 

Egy salátatörvénnyel újabb ingatlanokat terveznek ingyenesen átadni az idén felállított 

egyetemi alapítványoknak. A Római-parton az Óbudai Egyetem nagy, egybefüggő telkeket 

kap, a még állami tulajdonban lévő kevés megmaradt csónakház közül több is hozzájuk kerül, 

miután augusztusban már 13 római-parti ingatlant adott át az állam két egyetemnek: a 

Testnevelési Egyetem négy olyan telket kapott meg, amelyeknek korábban is ők voltak a 

használói, kilencet pedig az Óbudai Egyetem alapítványának (amelynek kuratóriumi elnöke 

Varga Mihály pénzügyminiszter) juttatott a kormány. 

 

 

https://www.szabadeuropa.hu/a/afganisztan-lanyok-tanitas-talib/31559786.html?withmediaplayer=1
https://www.szabadeuropa.hu/a/afganisztan-lanyok-tanitas-talib/31559786.html?withmediaplayer=1
https://merce.hu/2021/11/21/kedves-unokam-viktor/
https://merce.hu/2021/11/21/kedves-unokam-viktor/
https://merce.hu/2021/11/21/kedves-unokam-viktor/
https://www.szabadeuropa.hu/a/tillmann-jozsef-filozofus-interju-ner-kancellari-rendszer-politika-ner-oktatasi-fuggetlenseg/31569429.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/tillmann-jozsef-filozofus-interju-ner-kancellari-rendszer-politika-ner-oktatasi-fuggetlenseg/31569429.html
https://telex.hu/belfold/2021/11/20/romai-part-csonakhazak-vagyonatadas-egyetemi-alapitvany-varga-mihaly
https://telex.hu/belfold/2021/11/20/romai-part-csonakhazak-vagyonatadas-egyetemi-alapitvany-varga-mihaly

