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2021. 11. 05. Mérce, 2021. 11. 06. B1 (HVG-blog) 

A Stop Kiemelt Beruházások Akciócsoport, a Civil Kollégium Alapítvány és a Huszonkettesek 

Építész Csoport közös demonstrációt tartott a budai várban, hogy tiltakozzék a várnegyed 

hatalmi szimbólumként történő átalakítása, a jövő nemzedékét súlyosan terhelő emlékezet-

politikai pénzköltés, a korszerű műemlékvédelem totális leépítése ellen. A kormányt a 

várnegyed eredeti léptékének és kulturális funkciójának megtartására szólítják fel, az Építész 

Kamarát pedig arra, hogy hagyjon fel a „nem szól szám, nem fáj fejem” elvvel és merjen 

konfliktust vállalni a kormánnyal akkor, amikor az a kiemelt beruházások során a szakmai 

szempontokat és az építészeti örökséget teljesen figyelmen kívül hagyja. A kérdésről a tüntetés 

előtt a Civil Kollégium Rendszerszint műhelye a Huszonkettesek Építészcsoporttal közösen 

szakmai fórumot is tartott, amelyet a Mérce tudósításában lehet visszanézni. 

 

2021. 11. 05. 24hu 

Csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt feljelentést tett a Transparency International (TI) 

Magyarország a Kövér László köréhez köthető Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány 

két napja kipattant ügyében. A magyarul tanuló külhoni fiatalok megsegítését célzó alapítvány 

az országgyűlési elnök tajvani barátjának közreműködésével jött létre, és vagyonából Kövér 

közvetlen munkatársai, illetve azok családtagjai hasznosulnak. A TI igazgatója szerint 

elképzelhető, hogy valakik a civil szervezeti forma által nyújtott lehetőségekkel visszaélve 

bűnös, de legalábbis tisztázatlan eredetű pénzeket akartak a Magyar Tehetségekért Határtalanul 

Alapítvány közbeiktatásával tisztára mosni. Kérdés ugyanakkor, hogy hajlandóak lesznek-e a 

hatóságok a formai szabálytalanságok mögé nézve a pénz származását és az állítólagos 

adományozó kilétét felgöngyölíteni. 

 

2021. 11. 05. Népszava 

A PDSZ közleménye szerint a szerdai sztrájktárgyaláson (lásd 2021. 11. 04. Mérce) a szaktárca 

képviselője, Kisfaludy László helyettes államtitkár ragaszkodott ahhoz, hogy az egyeztetésről 

ne készüljön jegyzőkönyv, se hangfelvétel, holott ezt mindkét szakszervezet kérte. Ezek után 

csütörtökön az Emmi valótlanul hazugsággal vádolta meg a tárgyalásról szóló beszámolója 

miatt a PDSZ-t, továbbá megkérdőjelezte a szakszervezetek illetékességét a Covid-oltásról 

szóló rendeletek visszavonása ügyében, annak ellenére, hogy nézetét a sztrájktörvény egyetlen 

paragrafusával sem tudta alátámasztani. A PDSZ visszautasítja az Emmi „hazugozását”, ami 

akárcsak a kormányoldal dokumentálatlanságra vonatkozó követelése, a tárgyalások sikerét 

veszélyezteti. 

 

2021. 11. 05. Válasz online 

Keisz Ágoston magyar nyelv és irodalom szakos gyakorlógimnáziumi vezetőtanár vélemény-

cikke szerint a magyartanítás végső célja „olvasni szerető és tudó, erős anyanyelvi 

kompetenciákkal rendelkező diákok nevelése” lenne, ám a „Takaró Mihály nevével fémjelzett 

szakmai kör”-féle új, mindent a legapróbb részletekig előíró, a tanárnak lényegében semmilyen 

szabadságot nem hagyó és a folyamatot az érettségin központi feladatlapos kikérdezéssel 

betetőző szabályozás nem ad módot a gyengébb kompetenciákkal érkező gyerekek fejlesz-

tésére, így egyszerűen kirekeszti őket a nemzeti kultúrából. Sőt, „nem csupán a nemzeti 

kultúrába való belépést akadályozza meg a tanulók nagyon jelentős részének, de anyanyelvi 

képességeik fejlesztésének elmulasztásával társadalmi érvényesülésüket is gátolja”. 

 

https://b1.hvgblog.hu/2021/11/06/a-budai-var-a-tied-is/
https://b1.hvgblog.hu/2021/11/06/a-budai-var-a-tied-is/
https://merce.hu/2021/11/05/a-budai-varban-zajlo-gigaberuhazasok-ellen-tiltakoztak-a-civilek/
https://merce.hu/2021/11/05/a-budai-varban-zajlo-gigaberuhazasok-ellen-tiltakoztak-a-civilek/
https://merce.hu/2021/11/05/a-budai-varban-zajlo-gigaberuhazasok-ellen-tiltakoztak-a-civilek/
https://merce.hu/2021/11/05/a-budai-varban-zajlo-gigaberuhazasok-ellen-tiltakoztak-a-civilek/
https://24.hu/belfold/2021/11/05/transparency-international-feljelentes-kulhoni-magyarok-adomany-alapitvany-kover-laszlo-veress-laszlo-budai-villalakas/
https://24.hu/belfold/2021/11/05/transparency-international-feljelentes-kulhoni-magyarok-adomany-alapitvany-kover-laszlo-veress-laszlo-budai-villalakas/
https://24.hu/belfold/2021/11/05/transparency-international-feljelentes-kulhoni-magyarok-adomany-alapitvany-kover-laszlo-veress-laszlo-budai-villalakas/
https://nepszava.hu/3137108_valotlansagot-allitva-vadolja-hazugsaggal-a-pdsz-t-az-emmi
https://nepszava.hu/3137108_valotlansagot-allitva-vadolja-hazugsaggal-a-pdsz-t-az-emmi
https://nepszava.hu/3137108_valotlansagot-allitva-vadolja-hazugsaggal-a-pdsz-t-az-emmi
https://www.valaszonline.hu/2021/11/05/keisz-agoston-magyartanitas-velemeny/
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2021. 11. 05. Mfor 

Palkovics László miniszter törvénymódosító javaslatot nyújtott be arról, hogy hozzá kerüljenek 

a soproni, a miskolci, az óbudai és a tokaj-hegyaljai egyetem, illetve az ezek alapítványai 

részére juttatott ingatlanok feletti állami tulajdonosi jogok. A törvénymódosításban szerepel az 

is, hogy a Debreceni Egyetemhez kerüljön a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet összes 

gyógyászati tárgya és berendezése, az SZTE pedig megkapja, majd pedig feladatait átvéve 

megszünteti a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Kft. állami tulajdonban álló üzletrészét. A 

javaslat szerint az óbudai egyetemi alapítvány tulajdonába kerülő részvények, befektetési 

jegyek és követelések sorsáról is a miniszter fog rendelkezni. 

 

2021. 11. 05. Telex 

A karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai önként, más intézmények tanulói viszont 

kötelező jelleggel nézték meg két egymásutáni vetítésen a Kálomista-féle kampányfilmet. A 

Szentannai Sámuel Református Gimnázium később közölte: csak azoktól követeltek igazolást 

a távolmaradásért, akik betegségre hivatkoztak; mellesleg sokkal több tanulójuk szerette volna 

megnézni a filmet, mint ahány a „felajánlott létszámba” belefért. Az ajánlat az önkormányzati 

fenntartású Déryné Kulturális Központból érkezett. Nem tudni, ki fizette a vetítés és a diákok 

szállításának költségét; a mozis vállalkozó szerint az önkormányzat, ám ezt a város fideszes 

polgármestere cáfolta. A lap kérdésére a Nagykun Gimnázium igazgatója elmondta: a diákokkal 

nem beszélik meg órán, hogyan kell értelmezni a filmet, azt otthon, a szüleikkel tisztázhatják. 

A tudósító által megkérdezett diákok jó része otthonról úgy tudja, 2006-ban rosszabb világ volt, 

mint most. 

 

2021. 11. 05. HVG 

Annak ellenére, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ők ígéretet kaptak 

arra, hogy a kormány átgondolja a szakszervezetek kérését a kötelező oltás visszavonásáról, az 

Emmi most közleményben reagálva azt állítja, hogy a kormány képviselői nem tettek ilyen 

ígéretet. Azt elismerték, hogy volt ilyen követelés, azonban ez nem a pedagógusok oltására 

vonatkozott, hanem a teljes jogszabály visszavonására, amely viszont messze túlmutat a 

pedagógus-szakszervezetek által képviselt személyi körön – írták. 

 

2021. 11. 04. Telex 

Beszámoló az Eötvös Csoport és a Társadalmi Reflexió Intézet „Felsőoktatási autonómia” című 

online rendezvényén elhangzottakról, amelyek a cikkbeli linkről visszajátszhatók. Polónyi 

István oktatáskutató szerint napjaink legnagyobb autonómiakérdése a teljesítményellenőrzés, 

vagyis az, hogy létrejön-e egyensúly az önállóság és az elszámoltathatóság között. A 

modellváltásokról elmondta: az egyetemprivatizáció indoklása álságos volt; a kuratóriumi 

helyek közel kétharmadát nemzeti érzelmű, leválthatatlan kormányközeli emberekkel töltötték 

fel, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a cél a politikai megszállás volt. A remélt eredményességet 

pedig (amihez pénz, kiemelkedő oktatók, motivált hallgatók és autonómia kell) a modellváltás 

kimondottan veszélyezteti, pl. a drága vagy kicsi szakok kiszorulhatnak a képzésből, az 

alkalomszerűen foglalkoztatottakhoz képest nagyon szűkkörű lesz a stabil oktatói állomány, 

politikai célzatú „profiltisztítás” következhet stb. Rónay Zoltán oktatásjogász, neveléstudós 

egyrészt az autonómia „fájóan hiányzó” jogi garanciáira hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy 

még azt sem tudni, valójában ki vagy mi most a letéteményese egyáltalán. Másrészt arra 

emlékeztetett, hogy finanszírozási okokból az oktatók és kutatók sokszor maguk korlátozzák 

az akadémiai szabadságukat, pl. olyan kutatási témát választanak, amelyre van pénz, nem pedig 

olyat, amely igazán érdekli őket. 

 

  

https://mfor.hu/cikkek/makro/palkovics-laszlo-donthet-a-jovoben-az-alapitvanyi-egyetemek-ingatlanjainak-eladasarol.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/palkovics-laszlo-donthet-a-jovoben-az-alapitvanyi-egyetemek-ingatlanjainak-eladasarol.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/palkovics-laszlo-donthet-a-jovoben-az-alapitvanyi-egyetemek-ingatlanjainak-eladasarol.html
https://telex.hu/belfold/2021/11/05/elkurtuk-karcag-diakok-kotelezo-vetites-onkormanyzat-fidesz-gyurcsany-film-buszoztatas
https://telex.hu/belfold/2021/11/05/elkurtuk-karcag-diakok-kotelezo-vetites-onkormanyzat-fidesz-gyurcsany-film-buszoztatas
https://hvg.hu/elet/20211105_kotelezo_oltas_pedagogusok
https://hvg.hu/elet/20211105_kotelezo_oltas_pedagogusok
https://hvg.hu/elet/20211105_kotelezo_oltas_pedagogusok
https://telex.hu/belfold/2021/11/04/egyetem-autonomia-kuratorium-akademiai-szabadsag-alapitvany-polonyi-istvan-ronay-zoltan-eotvos-csoport
https://telex.hu/belfold/2021/11/04/egyetem-autonomia-kuratorium-akademiai-szabadsag-alapitvany-polonyi-istvan-ronay-zoltan-eotvos-csoport
https://telex.hu/belfold/2021/11/04/egyetem-autonomia-kuratorium-akademiai-szabadsag-alapitvany-polonyi-istvan-ronay-zoltan-eotvos-csoport
https://telex.hu/belfold/2021/11/04/egyetem-autonomia-kuratorium-akademiai-szabadsag-alapitvany-polonyi-istvan-ronay-zoltan-eotvos-csoport
https://telex.hu/belfold/2021/11/04/egyetem-autonomia-kuratorium-akademiai-szabadsag-alapitvany-polonyi-istvan-ronay-zoltan-eotvos-csoport
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2021. 11. 04. Jelen (hetilap, 22‒25. oldal) 

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője szerint valótlanság, 

hogy az egyházi iskolák támogatása a többszöröse lenne az államiakénak. A cikk Romhányi 

Balázs (Költségvetési Felelősségi Intézet) és Lannert Judit oktatáskutató segítségével igyekszik 

tisztázni a kérdést. Transzparens és egybevethető adatok híján Romhányi államkincstári 

beszámolók alapján végzett számításokat, melyeknek eredménye: személyi kiadások tekinte-

tében nincs érdemi különbség a kétféle fenntartású intézmények között, de a működési 

kiadásokra tanulónként kapott összegek között 2018-ra valóban négyszeres lett az egyházi 

iskolák előnye. Márpedig ilyen dologi finanszírozásbeli különbségeken múlik az iskolák 

vonzereje, ennek köszönhetően tudnak felújítani, pályázatokon indulni és a jelentkezők között 

szelektálni, a hátrányos helyzetű gyerekek elől elzárkózni az egyházi iskolák, amelyek emellett 

még intézményi és szakmai autonómiával is rendelkeznek (önálló gazdálkodás, szabad 

tankönyvválasztás, tanfelügyelet hiánya). Lannert szerint a rendszer szereplői: az egyházi 

vezetők és az általuk kinevezett iskolaigazgatók, valamint a szülők, pedagógusok, polgár-

mesterek és oktatáspolitikusok együtt teremtették meg azt a helyzetet, amiben az elitképzés „az 

adófizetők pénzén különül el, lerohasztva az állami iskolarendszert”. Prőhle viszont elmondta: 

az evangélikus intézmények mindent megtesznek a felzárkóztatásért; szerinte egyházanként és 

iskolánként külön-külön kellene mérlegelni a helyzetet. 

 

2021. 11. 04. Népszava 

Miután Ferenc pápa Vatikánváros Kormányzóságának főtitkárává nevezte ki, Raffaella Petrini 

személyében első alkalommal került nő a pápai állam végrehajtó intézményének vezetői 

tisztségébe – közölte a Szentszék csütörtökön. Az ötvenkét éves ferences szerzetesnővér 

politológiából diplomázott, a római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem gazdaság‒szociológia 

tanára, aki 2005-től mostanáig a Népek Evangelizációja Kongregáció egyik felelőseként is 

dolgozott a Vatikánban. 

 

2021. 11. 04. Mérce 

A PDSZ Ne Dolgozz Ingyen! oldalán a tárgyalásról megjelent összefoglalóból kiderül, hogy a 

két pedagógus szakszervezet képviselői közel 4 órán keresztül tárgyaltak az Emberi Erő-

források Minisztériumában, ahol a kormányt ismét Kisfaludy László helyettes államtitkár 

képviselte, de a vitatott kérdésekben semmilyen közeledés nem történt az álláspontok között. 

Ráadásul új konfliktusként jelentkezett az állami intézmények dolgozóinak oltásra kötelezése; 

a sztrájkbizottság bejelentette, hogy az ezt előíró rendelkezés visszavonását is követelik. 

 

2021. 11. 04. Magyar Narancs 

Krusovszky Dénes írása Demeter Szilárdnak, „a kulturális szféra kis nagyemberének” a Petőfi 

Rádiót „nemzetifiatalossá” tevő intézkedéseiről és az azokat indokló újabb „szellemi 

cikkcakkjairól” szólva emlékeztet arra, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum és a „mellé rakott” 

Petőfi Irodalmi Ügynökség, illetve az azt felváltó, szélesebb hatókörű Petőfi Kulturális 

Ügynökség „bezabálta” a magyar irodalmi intézményrendszert, majd erre jött rá a szintén 

Demeter Szilárd által „gründolt” Magyar Kultúráért Alapítvány, amely már „kisgömböcként 

töm magába Duna parti palotától Széchényi Könyvtáron át alkotóházi hálózaton keresztül 

fordítástámogatási irodáig és jazz-szalonig mindent”. A PIM-PIÜ-PKÜ és az MKA ugyanazt 

szolgálják a kultúra területén, amit az egyetemi alapítványok a felsőoktatásban: állami kézből 

az alapítványokba tenni mindent, „nehogy aztán egy véletlen beálló kormányváltás után 

maradjon a magyar államnak bármiféle kulturális infrastruktúrája”. 

 

  

https://nepszava.hu/3137049_ferenc-papa-not-nevezett-ki-vatikanvaros-kormanyzosaganak-fotitkarava
https://nepszava.hu/3137049_ferenc-papa-not-nevezett-ki-vatikanvaros-kormanyzosaganak-fotitkarava
https://nepszava.hu/3137049_ferenc-papa-not-nevezett-ki-vatikanvaros-kormanyzosaganak-fotitkarava
https://nedolgozzingyen.hu/2021/11/04/a-szakszervezet-nem-tagit-a-kormany-ajanlatanak-egyetlen-reszlete-sem-elfogadhato/
https://merce.hu/2021/11/04/a-kormany-ajanlatanak-egyetlen-reszlete-sem-elfogadhato-a-pedagogusok-szamara/
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/hangnemet-valt-a-petofi-radio-hogy-ellensulyozza-a-nemvaltast-243221
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/hangnemet-valt-a-petofi-radio-hogy-ellensulyozza-a-nemvaltast-243221
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/hangnemet-valt-a-petofi-radio-hogy-ellensulyozza-a-nemvaltast-243221
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/hangnemet-valt-a-petofi-radio-hogy-ellensulyozza-a-nemvaltast-243221
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2021. 11. 03. 24hu 

Herendi Gábor filmrendező egy rádióbeszélgetésben elmondta: Lajos Tamás filmproducernek, 

az új SZFE kuratóriumi tagjának hatása érződik amögött, hogy a Filmalap összesen hat 

forgatókönyvét utasította el. Bár Lajos nem tagja a Filmalapnak, nagy hatalma van benne, mert 

„befolyásos ember”. 

 

2021. 11. 03. 444 

Megkezdték a tárgyalásokat egy komoly dél-koreai egyetemi kampusz létrehozásáról Buda-

pesten ‒ jelentette be Orbán Viktor a magyar fővárosban rendezett V4‒Korea Üzleti Fórum 

megnyitóján. A miniszterelnök kiemelte: a Magyarország és Dél-Korea közötti, egyébként 

szívélyes, jó és baráti kapcsolatokat egy szinttel feljebb emelik, stratégiai szintre, és a 

gazdaságon túl kiterjesztik a tudományra, a kutatásra és az oktatásra is. 

 

2021. 11. 03. Népszava 

Ünnepi sajtótájékoztatón köszönt le 10 éves MMA-főtitkári posztjáról Kucsera Tamás Gergely, 

aki főtitkársága alatt is tanított a Széchényi István Egyetemen és a Károli Gáspár Református 

Egyetemen, és a jövőben is egyetemi oktatóként tervez dolgozni. A rendezvényen Kucsera 

beszélt a 10 év eredményeiről, köztük a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 2013-

as megalakulásáról. Ezzel kapcsolatban a cikk megjegyzi: az intézet kezdetben azt kutatta, hogy 

mit kutasson, majd 2017-ben bővült a Makovecz Központ és Archívum integrálásával, valamint 

az MMA Dokumentációs Központjának és Szakkönyvtárának átvételével. Az írás emlékeztet 

arra is, hogy az Alkotmánybíróság 2014-es határozata szerint az akadémiát köztestületté 

nyilvánító törvény „nem áll teljesen összhangban a művészeti alkotás szabadságát biztosító 

semlegesség és pluralizmus követelményével”, de mert a köztestület már működött, az Ab. a 

jogszabályt nem semmisítette meg, mondván, az „a jogbiztonság sérelmét idézné elő”. 

 

2021. 11. 03. Origo 

Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója a jegybank Verseny-

képességi jelentését ismertetve közölte: a korai iskolaelhagyók 12%-os aránya nem csökken 

Magyarországon. Ez az arány lényegesen magasabb a 9 százalék körüli uniós átlaghoz és a 7 

százalék körüli V3-átlaghoz képest. A felnőttoktatásban való részvétel Magyarországon bár 

javult 2011-hez képest, még mindig jelentősen elmarad az unió átlagától. 

 

2021. 11. 03. Mfor 

Kötelező lesz az oltás minden köznevelésben, szakképzési intézményben és felsőoktatásban 

dolgozónak, különben egy éves fizetetlen szabadságra küldheti őket a munkáltató. Az egyházi, 

alapítványi és önkormányzati fenntartású intézményekre az előírás nem vonatkozik. Nagy 

Erzsébet PDSZ-munkatárs szerint elvándorlás kezdődhet az iskolákból, mert aki eddig nem 

oltatta be magát, az következetesen kitart álláspontja mellett. Ezért és az állami intézmények 

diszkriminálása miatt a PDSZ a rendelkezés visszavonását követeli. 

 

2021. 11. 03. 24hu 

A lap kiderítette, hogy 2019-ben egy tajvani milliárdos által közvetített 320 milliós adományból 

létrejött a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány, amely azonban az összeg zömét nem 

rendeltetésszerűen használta fel, hanem Kövér László kabinetfőnökét és annak munkatársát ‒ 

az alapítvány kuratóriumi elnökét ‒ és családjukat részesítette belőle különböző előnyökben, 

kinek budai luxuslakást és visegrádi telket, kinek autót és pénzadományt biztosítva. Az 

alapítvány elvben arra lenne hivatott, hogy „a Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy a 

nagyvilágban bárhol magyarul tanuló, önmagukat magyar nyelven képezni akaró fiatalokat, a 

magyar kultúrával és tudománnyal összefüggő ismereteik elmélyítését” támogassa. Erre a célra 

https://24.hu/kultura/2021/11/03/herendi-gabor-filmalap-lajos-tamas-bunos-varos/
https://24.hu/kultura/2021/11/03/herendi-gabor-filmalap-lajos-tamas-bunos-varos/
https://444.hu/2021/11/03/del-koreai-egyetemi-kampusz-epulhet-budapesten
https://444.hu/2021/11/03/del-koreai-egyetemi-kampusz-epulhet-budapesten
https://nepszava.hu/3136934_unnep-es-bucsu-az-mma-nal
https://nepszava.hu/3136934_unnep-es-bucsu-az-mma-nal
https://nepszava.hu/3136934_unnep-es-bucsu-az-mma-nal
https://nepszava.hu/3136934_unnep-es-bucsu-az-mma-nal
https://www.origo.hu/gazdasag/20211103-az-utobbi-evben-nem-valtozott-magyarorszag-versenykepessege.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20211103-az-utobbi-evben-nem-valtozott-magyarorszag-versenykepessege.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/mar-keszulnek-az-anonim-atoltottsagi-pedagoguslistak.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/mar-keszulnek-az-anonim-atoltottsagi-pedagoguslistak.html
https://24.hu/belfold/2021/11/03/kover-laszlo-kabinetfonok-veress-laszlo-visontai-kalman-hataron-tuli-magyarok-tamogatas-adomany-luxuslakas-villa-frank-liu-tajvan/
https://24.hu/belfold/2021/11/03/kover-laszlo-kabinetfonok-veress-laszlo-visontai-kalman-hataron-tuli-magyarok-tamogatas-adomany-luxuslakas-villa-frank-liu-tajvan/
https://24.hu/belfold/2021/11/03/kover-laszlo-kabinetfonok-veress-laszlo-visontai-kalman-hataron-tuli-magyarok-tamogatas-adomany-luxuslakas-villa-frank-liu-tajvan/
https://24.hu/belfold/2021/11/03/kover-laszlo-kabinetfonok-veress-laszlo-visontai-kalman-hataron-tuli-magyarok-tamogatas-adomany-luxuslakas-villa-frank-liu-tajvan/
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pénzügyi beszámolójukból ítélve a 320 milliónak mindössze 0,75%-át használhatták fel, ha 

egyáltalán. Érdekes mellékszála a történetnek, hogy az alapítvány törvénysértést is elkövetett 

azzal, hogy nem regisztráltatta magát külföldről támogatott civil szervezetként, holott a 2017-

es ‒ 2021 májusáig életben lévő ‒ hírhedt civiltörvény értelmében kötelessége lett volna. A 

támogatást közvetítő Frank Liu a régi Index szerint (link a cikkben) Kövér László jó barátja, 

2016-ban magyar állampolgárságot kapott, és valójában ő a leggazdagabb magyar. 

 

2021. 11. 02. HVG 

Füke László nyugdíjasként visszafoglalkoztatott kémiatanár, aki saját autójával ingázik Bogád 

és Pécsvárad között, egy Facebook-posztban hívta meg Hajnal Gabriellát, a Klebelsberg 

Központ elnökét, hogy egy hétig együtt menjenek órákra. Szerinte a KK-elnök elhíresült 

kijelentése arról, hogy nem kell mindenhova kémiatanár, „szerencsétlen és bántó” volt; az 

ingázásnak ára van, és aki 5-6 helyen tanít, arra a nevelésben és programszervezésekben sem 

nagyon lehet számítani. A kémiaóra előkészítését és az óra utáni elrakodást is be kéne számítani 

a heti munkaidőbe, hiszen ez igen időigényes, laboránsi segítséget pedig csak nagyon kevés 

iskola tud nyújtani. Mindazonáltal az ingázás jobb, mint az, ha nem szaktanár tanítja a 

reáltárgyakat. A pályaelhagyás ellenszere a béremelés és a jobb megbecsülés, a szakmai 

autonómia növelése lenne. „1985-ben az akkori oktatási törvényben kaptak a tanárok egyfajta 

szabadságot, akkor alkotó tevékenységnek érezhettük a pályánkat. Ma éppen ezeket szűkítik 

vissza, most nem az a világ van, ami az alkotó, kreatív tevékenységet támogatja”. 

 

2021. 11. 02. Átlátszó 

Darabos Enikő írása az átláthatatlan magyar kultúrafinanszírozást mutatja be néhány példán, és 

megállapítja: ebben a rendszerben ma „virágzik a »meghívásos pályázat« intézménye, 

amelynek keretében mindenki támogatáshoz juthat, aki valamilyen módon kifejezi erre 

vonatkozó igényét. Csak elég találékonynak kell lenni a tekintetben, hogy ezt a »valamilyen 

módot« először is megtalálja az ember, másodszor pedig minden tragikus meghasonlás nélkül 

kifejezésre is tudja juttatni. Cserébe a »meghívásos pályázat« nem nyilvános jellege megvéd a 

kortársi szemrehányásoktól vagy az esetleges szőrszálhasogató számonkérésektől.” 

A pályázati lehetőségek szaporodásával (NKA, MMA, PIÜ-PKÜ) megszaporodtak az irodalmi 

folyóiratok is. Két hete újabb PKÜ-magazin „bukkant fel a semmiből” The Continental Literary 

Magazine címmel; a hírek szerint Jászberényi Sándor író, újságíró fogja vezetni. A cikk segít 

képet alkotnunk Demeter Szilárdnak a közpénzekhez és a közérdekű adatkezeléshez való 

sajátos viszonyáról, a nyilvánosság számára láthatatlan „tárgyalásairól” és kommunikációs 

stratégiájáról. Halmai Róbertet idézve az írás emlékeztet arra is, hogy cégek, alapítványok 

alkotta „polipszerű hálózat” és annak százmilliárdokban mérhető vagyona került állami 

tulajdonból az általa elnökölt, ellenőrizhetetlen és számon kérhetetlen Magyar Kultúráért 

Alapítványhoz, így Demeter kormányváltás esetén is egyszemélyben rendelkezhet felette. 

Ezáltal meghatározó szereplője maradhat a könyvkiadásnak és az irodalmi, képzőművészeti, 

könnyűzenei életnek. 

 

2021. 11. 02. Átlátszó 

A K-Monitor és a TASZ legújabb, 2021. június‒szeptemberi korrupciójelentése megállapítja 

többek között: 1) Továbbra is folytatódik az állami vagyon kimentése a kormányközeli 

személyek által irányított közérdekű vagyonkezelő alapítványokba („kekva”), de hogy melyik-

be pontosan mennyi áramlik, azt nem tudni, mert a Nemzeti Vagyonkezelő honlapján nem 

érhetők el ezek az adatok. Bár a „kekvák” hosszú távú finanszírozásáról törvény született, újabb 

és újabb értékes ingatlanokhoz juttatják őket, lásd pl. a Demeter Szilárdhoz köthető alapítvány 

esetét. Már a Fudan alapítványa is kapott kb. 14 milliárdnyi közvagyont, noha még nem tudni, 

megvalósul-e a beruházás. 2) Az állam az egyházaknak is bőkezűen szervez ki vagyont és 

https://24.hu/belfold/2021/11/03/kover-laszlo-kabinetfonok-veress-laszlo-visontai-kalman-hataron-tuli-magyarok-tamogatas-adomany-luxuslakas-villa-frank-liu-tajvan/
https://24.hu/belfold/2021/11/03/kover-laszlo-kabinetfonok-veress-laszlo-visontai-kalman-hataron-tuli-magyarok-tamogatas-adomany-luxuslakas-villa-frank-liu-tajvan/
https://hvg.hu/elet/20211102_kemiatanar_fuke_laszlo_kozoktatas_termeszettudomanyos_oktatas?s=hk
https://hvg.hu/elet/20211102_kemiatanar_fuke_laszlo_kozoktatas_termeszettudomanyos_oktatas?s=hk
https://atlatszo.hu/2021/11/02/gombamodra-szaporodnak-az-ingatlanok-cegek-es-folyoiratok-demeter-szilard-korul/
https://k.blog.hu/2021/11/02/korrupciofigyelo_v#more16743604
https://k.blog.hu/2021/11/02/korrupciofigyelo_v#more16743604
https://k.blog.hu/2021/11/02/korrupciofigyelo_v#more16743604
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feladatokat, pedig ez nem mindig tűnik indokoltnak, pl. mi szükség lehet egyházi 

közreműködésre a gyermektáboroztatásban, mikor annak minden költségét, valamint magukat 

az ingatlanokat és azok felújítását is száz százalékban a központi költségvetés biztosítja? 3) 

Közvetítők közbeiktatásával óriási összegeket kaptak a kormányt kiszolgáló tudásközpontok 

(pl. Antall József Tudásközpont) és a kormányközeli szervezetek (pl. CÖF). 

 

2021. 11. 02. Népszava 

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium tervei között szerepel, hogy 2030-ig 

mintegy 10 honvéd középiskola és kollégium kezdje meg működését Magyarországon. A 

honvéd középiskolákban és kollégiumokban a diákok emelt szintű honvédelmi nevelése, 

oktatása bentlakásos rendszer keretein belül, egyedi program szerint zajlik. A diákok ugyan-

akkor nem részesülnek katonai kiképzésben, nincs katonai jogállásuk és nem kötelező számukra 

a katonai pályaválasztás sem, tanulmányaik elvégzését követően akár civil felsőoktatási 

intézményekbe is jelentkezhetnek majd – derül ki a tárca közleményéből. 

 

2021. 11. 02. G7 

A folyamatosan emelkedő garantált bérminimum és havi bruttó átlagkereset mellett az egyetemi 

oktatók alapjuttatása fokozatosan elértéktelenedett. 2008-ban a garantált bérminimum durván a 

fele volt a tanársegédi alapjuttatásnak, idén viszont a két görbe már találkozott. A havi bruttó 

átlagkereset 2011-ben érte el az adjunktusi, majd 2019-ben a docensi alapjuttatást. Egy docens 

2008-ban még biztosan a garantált bérminimum több mint háromszorosát kereste, most már a 

dupláját se. A terjedelmes cikk konkrét egyetemi oktatók példáján mutatja be, hogy lényegében 

raktárosi fizetésért robotol több ezer tanársegéd és adjunktus a magyar egyetemeken. 

 

2021. 11. 01. Magyar Narancs 

Szeptember 30-án többszáz író petíciójával nemzetközi mozgalom indult a műfordítók 

elismeréséért, mivel a könyvkiadók és -kereskedők igen mostohán kezelik őket. „A műfordítók 

közössége az irodalmi világ és a könyvkereskedelem éltető ereje” ‒ áll a felhívásban. Magyar-

országon a műfordítóknak az átlagos megélhetéshez ma négyszer annyit kell dolgozniuk, mint 

az 1970-es években. A cikkben magyar műfordítók beszélnek hivatásuk hátrányairól és 

szépségeiről. (A petíciót a cikkben levő linkről lehet aláírni.) 

 

2021. 11. 01. Népszava 

A lapszemle rovat a Hungarian Free Press cikkét idézi arról, hogy Orbán Balázs, a Mathias 

Corvinus Collegium vezetője három napja könyvbemutatót tartott a washingtoni Amerikai 

Katolikus Egyetemen. 

 

2021. 11. 01. HVG 

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Palkovics László miniszter mellé 

főigazgatót neveztek ki Bertáné Dr. Bényi Krisztina személyében. A főigazgató is teljeskörű 

döntési jogkörrel bír, akárcsak a kuratórium elnöke. Más felsőoktatási intézményi alapítványnál 

nem létezik ilyen poszt, Bényinek pedig nincs köze az egyetemi szférához, így a lap 

megkérdezte Palkovicsot mint az alapítói jogok teljes körét gyakorló alapítvány kuratóriumi 

elnökét, hogy mi szükség volt főigazgató kinevezésére, miért éppen Bényit nevezték ki, volt-e 

nyilvános pályázat, mi lesz köztük a munkamegosztás, mi lesz a főigazgatói bér. Válasz 

egyelőre nem érkezett. A lap megjegyzi, hogy az alapítványnak (még) nincs mit fenntartania 

ugyan, de jelentős vagyonnal (600 milliós pénzösszeg és 13,2 milliárdnyi ingatlan) gazdál-

kodhat. Keretes írásból megtudhatjuk továbbá, hogy Bényi fiának egyesülete milyen 

támogatásokban részesült, Fidesz-közeli vállalkozó fivére pedig eddigi pályája során milyen 

posztokat, kormányzati megbízásokat és közbeszerzéseket nyert el. 

https://nepszava.hu/3136760_a-kormany-tiz-honved-kozepiskolat-es-kollegiumot-huzna-fel-2030-ig
https://nepszava.hu/3136760_a-kormany-tiz-honved-kozepiskolat-es-kollegiumot-huzna-fel-2030-ig
https://g7.hu/kozelet/20211102/raktarosi-fizetesert-robotol-tobb-ezer-tanarseged-es-adjunktus-a-magyar-egyetemeken/
https://g7.hu/kozelet/20211102/raktarosi-fizetesert-robotol-tobb-ezer-tanarseged-es-adjunktus-a-magyar-egyetemeken/
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/forditokat-a-cimlapra-a-rendszervaltas-ota-egyre-kevesbe-eri-meg-magyar-muforditonak-lenni-243056
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/forditokat-a-cimlapra-a-rendszervaltas-ota-egyre-kevesbe-eri-meg-magyar-muforditonak-lenni-243056
https://nepszava.hu/3136627_szabad-szemmel-orban-ujabb-szemelycserekbe-kezdett-hogy-bebetonozza-hatalmat
https://nepszava.hu/3136627_szabad-szemmel-orban-ujabb-szemelycserekbe-kezdett-hogy-bebetonozza-hatalmat
https://hvg.hu/itthon/20211101_Foigazgato_Fudan_Egyetem_alapitvany
https://hvg.hu/itthon/20211101_Foigazgato_Fudan_Egyetem_alapitvany
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2021. 11. 01. HVG 

Az RTL-Klub úgy tudja, a héten 50 milliárd átcsoportosításáról döntött a kormány a járványra 

hivatkozva, és ebből 3,8 milliárdot költenek erdélyi katolikus oktatási intézményekre. [Nem 

derül ki, ugyanarról a 3,8 milliárdról van-e szó, mint a Népszava 2021. 10. 28-i hírében.] 

 

2021. 10. 31. 444 

Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke a Kossuth 

Rádióban elmondta: az MCC hazaszeretetre nevel, ami pártfüggetlen érzelem ugyan, de a 

diákokat a „nyugati, liberális, progresszív, akadémiai mainstream” befolyásának való ellen-

állásra kell felkészíteni. Az MCC-nek jelenleg 3700 diákja van, többségük budapesti, kb. 

tizedük egyetemista. Az ő számukra most indítottak bentlakásos programot Győrben, 

Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Pécsen. A többi diákjuk általános, középiskolás vagy 

vezetőképző programokban vesz rész. Céljuk, hogy 35 helyszínen nyújtsanak képzést 10 ezer 

főnek a Kárpát-medencében. Lesznek olyan diákjaik, akik néhány év múlva „látható módon” 

meg fognak jelenni a magyar közéletben. 

 

2021. 10. 30. Népszava 

Szokatlan módon a Fidesszel szavazott együtt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Baranyi 

Krisztina ferencvárosi polgármester, egy kerületi idősotthon Semmelweis Egyetemnek történő 

eladása ügyében. Ma közzétett indoklása szerint az adásvételre egy olyan komplexum 

kialakítása miatt volna az egyetemnek szüksége, amely kb. 4000 fős forgalmat generál a 

kerületben, és amikor azt kérték az egyetem vezetésétől, hogy „ne vágják tarra” az otthon 

parkjában levő fákat, és építsenek mélygarázst a várható forgalmi káosz kezelésére, akkor az 

egyetem ezt „arrogánsan, fenyegető hangnemben” visszautasította ‒ annak biztos tudatában, 

hogy egy friss kormányhatározat értelmében a projektjétre nem vonatkozik a kerületi 

szabályzat, „azt és úgy épít az egyetemi alapítvány, amit akar”. A döntése mellett szóló súlyos 

érvek között Baranyi megemlítette azt is, hogy az egyetem „szégyentelenül alacsony áron” 

akarna hozzájutni a szóban forgó 3000 négyzetméteres ingatlanhoz, amely egy nagy parkkal 

körülvett, belvárosi kastély. 

 

https://hvg.hu/itthon/20211031_Erdelyi_katolikus_oktatasi_intezmenyekre_kolt_38_milliard_forintot_a_kormany
https://444.hu/2021/10/31/az-mcc-ben-nagy-hangsulyt-fektetnek-arra-hogyan-kell-ellentartani-a-nyugati-liberalis-progressziv-indoktrinacios-kiserleteknek
https://444.hu/2021/10/31/az-mcc-ben-nagy-hangsulyt-fektetnek-arra-hogyan-kell-ellentartani-a-nyugati-liberalis-progressziv-indoktrinacios-kiserleteknek
https://444.hu/2021/10/31/az-mcc-ben-nagy-hangsulyt-fektetnek-arra-hogyan-kell-ellentartani-a-nyugati-liberalis-progressziv-indoktrinacios-kiserleteknek
https://nepszava.hu/3136582_baranyi-krisztina-a-fovaros-egy-2-5-milliardos-kastelyt-alig-egymilliardert-ad-oda-kormanyparancsra
https://nepszava.hu/3136582_baranyi-krisztina-a-fovaros-egy-2-5-milliardos-kastelyt-alig-egymilliardert-ad-oda-kormanyparancsra

