
Főleg Felsőoktatási Hírek 

AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 11. 13. ‒ 2021. 11. 19. 

 

2021. 11. 19. Válasz online 

Interjú Járai Zsigmonddal, volt jegybankelnökkel, a két éve indult állami csángóprogram 

pénzügyi felügyelőjével. Az idén 1,5 milliárd forintból gazdálkodó program célja a moldvai 

csángók anyanyelvi oktatásának, kultúrájának segítése. Célul tűzték ki a gazdaságfejlesztést is, 

de a román állam „nagyon megsértődött” a székelyföldi és partiumi „nagyon sikeres magyar 

állami gazdaságfejlesztési program” miatt, és nem járult hozzá a csángóföldi vállalkozás-

támogatások folyósításához. A program eddig 22-23 iskolát vett, illetve újított fel, ahol iskolán 

kívüli magyar nyelvű foglalkozásokra jár délutánonként összesen 1500 csángó gyerek. Ők 

ösztöndíjat, tanáraik pedig „tisztességes” fizetést kapnak. Csángóföld az EU egyik legelmara-

dottabb régiója, nincs helyi értelmiség; „az egyik célunk, hogy kitermeljünk egy diplomás 

réteget, amely majd idővel visszatér a szülőföldjére”. A felvetést, hogy talán nem érdemes 

olyanokat támogatni, akiknek nincs is magyar identitásuk, Járai az emberi jogokra hivatkozva 

elutasítja. A kérdésre, hogy nem az itthoni elmaradott vidékeket kellene-e támogatni inkább, 

azt felelte: „Nem gondolkozom ezen. Helyesnek tartom a programot, ez a másfél milliárd forint 

nem akkora megterhelés a magyar államnak.” 

 

2021. 11. 19. Népszava 

Kiderült, hogy a rendőrség mégsem nyomoz (mint a lapnak korábban állította), hanem 

feljelentéskiegészítést rendelt el a határon túli magyarság tehetséggondozásával foglalkozó, 

Kövér Lászlóhoz kötődő alapítvány villájának gyanakvásra okot adó használata ügyében, 

melyben a DK-s Vadai Ágnes tett feljelentést. A lap megjegyzi: feljelentéskiegészítésre akkor 

van szükség, ha nem tudják eldönteni, hogy elrendeljék-e a nyomozást, vagy elutasítsák-e a 

feljelentést. (Lásd: 2021. 11. 03. és 05. 24hu, 2021. 11. 10. Magyar Hang, 2021. 11. 18. 

Népszava.) 

 

2021. 11. 18. Telex 

Bár azt ígérték, hogy szakpszichológusi végzettséget kapnak a képzés végén, a diplomájukban 

már a „sportpszichológiai szakember” kitétel szerepel majd. Ezen alaposan meglepődtek a 

hallgatók, hiszen az egyetem sport szakpszichológusi végzettséget adó továbbképzésként 

hirdette a honlapján. Az Oktatási Hivatal egyikük kérdésére azt írta, hogy a Testnevelési 

Egyetemnek jelenleg csak „sportpszichológiai szakember” szakképzettséget adó képzés indítá-

sára van engedélye, ami már nevében is más, mint a sport szakpszichológus. 

 

2021. 11. 18. Népszava 

„Tekintettel arra, hogy a kérdésben megjelölt alapítvány kizárólag magánadományokból 

működik, tagjai pedig magánszemélyek, közpénzt nem kezelt, illetve nem kezel, az Ön 

kérdésében felvetett ügy nem érint kormányzati hatáskört.” Ezzel a kurta mondattal rázta le 

magáról Semjén Zsolt azt a Kocsis-Cake Olivio párbeszédes képviselő által írásban feltett 

kérdést, mely a Kövér László titkárságvezetőjének családja által használt villára vonatkozott. 

Mint a sajtóból korábban kiderült, Kövér László kabinetfőnökének családja használja azt a II. 

kerületi villát, melyet a határon túli magyarság tehetséggondozásával foglalkozó Magyar 

Tehetségekért Határtalanul Alapítvány vásárolt meg 2019-ben 240 millió forintért. 

 

2021. 11. 18. HVG360 

A HVG 2022-es felsőoktatási rangsorát ismét az ELTE vezeti, a második helyre holtversenyben 

a BME és az SZTE került. Az első tíz további helyezettjei: DE, KRE, PPKE, SE, PTE, 

Corvinus, NKE. 

https://www.valaszonline.hu/2021/11/19/jarai-zsigmond-moldva-csangok-gazdasag-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/19/jarai-zsigmond-moldva-csangok-gazdasag-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/19/jarai-zsigmond-moldva-csangok-gazdasag-interju/
https://nepszava.hu/3138488_feljelenteskiegeszitest-rendelt-el-a-rendorseg-a-kover-laszlo-kabinetfonoke-altal-hasznalt-budai-villa-ugyeben
https://nepszava.hu/3138488_feljelenteskiegeszitest-rendelt-el-a-rendorseg-a-kover-laszlo-kabinetfonoke-altal-hasznalt-budai-villa-ugyeben
https://telex.hu/belfold/2021/11/18/testnevelesi-egyetem-sport-szakpszichologus-diploma-akkreditacio-oktatasi-hivatal
https://telex.hu/belfold/2021/11/18/testnevelesi-egyetem-sport-szakpszichologus-diploma-akkreditacio-oktatasi-hivatal
https://telex.hu/belfold/2021/11/18/testnevelesi-egyetem-sport-szakpszichologus-diploma-akkreditacio-oktatasi-hivatal
https://nepszava.hu/3138372_semjen-zsolt-mossa-kezeit-a-kover-laszlo-kabinetfonoke-altal-hasznalt-villa-kapcsan
https://nepszava.hu/3138372_semjen-zsolt-mossa-kezeit-a-kover-laszlo-kabinetfonoke-altal-hasznalt-villa-kapcsan
https://nepszava.hu/3138372_semjen-zsolt-mossa-kezeit-a-kover-laszlo-kabinetfonoke-altal-hasznalt-villa-kapcsan
https://hvg.hu/360/202146__felsooktatasi_rangsor__diploma_2022__modellvaltas__az_elte_tovabbra_is_az_elen
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2021. 11. 18. 444 

Az elsőfokú 6 éves szabadságvesztést enyhítve öt év börtönbüntetésre és öt év közügyektől való 

eltiltásra ítélte a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék azt az ügyészség által felfegyver-

kezve elkövetett, közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés kísérletének bűntettével 

vádolt férfit, aki a nála lévő 8 cm pengehosszúságú késsel arcon szúrt egy vele egy buszon utazó 

nőt, mivel az egy FreeSZFE maszkot viselt. 

 

2021. 11. 17. Mérce 

A kormány nemrég bruttó 200 ezer forintra növelte a minimálbért és 260 ezer forintra a 

garantált bérminimumot. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 

Közszolgálati dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke szerint a közszférában ez nem 

megoldás; ők 30%-kal emelnék a garantált és a diplomás bérminimumot, ezen kívül infláció-

követő garantált bérezést, valamint egységes cafeteria-rendszert javasolnak. „Ha maradnak az 

alacsony bérek, egyre több pedagógus, szociális dolgozó, rendőr és önkormányzati köztiszt-

viselő lesz elégedetlen”. Ráadásul a kormány a munkáltatókat adóterheik csökkentésével 

kompenzálta a minimálbér-megállapodásért (többek közt azzal, hogy az iparűzési adó tavalyi 

megfelezését 2022-ig meghosszabbította), ám erről elmulasztott az MKKSZ-szel egyeztetni. 

„Jelenleg úgy tűnik, hogy sem a kormány, sem az ellenzék nem látja a versenyszféra és a 

közszféra érdekképviselete közti alapvető különbségeket, ráadásul a mindenkori hatalom még 

azzal sincs tisztában, hogy a közszférában dolgozók számára ő a munkáltató” ‒ mondta Boros 

Péterné. 

 

2021. 11. 17. Válasz online 

Demeter Szilárd a lapnak küldött írásában „elhatárolódik önmagától”. A lap az írást vita-

indítónak szánja; akinek van kedve, olvassa el. 

 

2021. 11. 17. Librarius 

The Continental Literary Magazine néven negyedévente megjelenő irodalmi magazint indított 

a Petőfi Kulturális Ügynökség. Ez „egy amerikai irodalmi lap, jelentős fókusszal a közép-

európai irodalomra” ‒ mondta a lap főszerkesztője, Jászberényi Sándor. A jövőben közös 

finanszírozásra szeretnének áttérni a szlovákiai, csehországi és lengyelországi partner-

intézményekkel. Az első számban Tóth Krisztina, Háy János, Szilasi László, Babarczy Eszter, 

Agnieszka Wolny-Hamkalo, Mila Haugová, Hubert Klimko-Dobrzanieczki, Tomas Zmeskal, 

Roxane Gay, Judith Newman, Lance Henson és Noam Chomsky nevével találkozhat az olvasó. 

 

2021. 11. 17. 24hu 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Múzeumkert mögötti új kampuszának látvány-

tervéből kiderül: nyomtalanul eltűnik a Rádió Múzeumkert felé néző központi irodaépülete, 

valamint a projektterülethez tartozó három, Szentkirályi utcai épület. Egyéb részletek kapcsán 

a lap kérdésekkel fordult a Budapest Fejlesztési Központhoz. A válaszból kiderül: lebontják a 

Magyar Rádió volt Stúdiópalotájának udvarán álló híres Pagodát, mert a nyertes pályázó nem 

tartotta fontosnak megtartani; ugyanez lesz a sorsa a médiatörténeti jelentőségű stúdióknak is, 

az pedig még nem dőlt el, hogy mi lesz a Károlyi-palotának a II. világháború alatt elpusztult 

kertje helyén, illetve az sem, hogyan alakul át végül a Pollack Mihály tér. Az azonban biztos, 

állapítja meg a cikk, hogy a PPKE-projekt a jóval nagyobb környezeti lábnyomot hagyó 

bontásoknak kedvezett a nívós, menthető, modern épületek, épületrészek felújítása helyett. 

 

2021. 11. 17. Mérce 

Beszélgetés a LEMMA/Lehetőségek a Mai Magyartanításban című konferencia (lásd: 2021. 

11. 08. és 12. Mérce) három szervezőjével, Kerti Anna Emese és Ungvári Sári ötödéves és 

https://444.hu/2021/11/18/ot-ev-bortont-kapott-a-ferfi-aki-az-szfe-s-maszkja-miatt-keselt-meg-egy-not-csepelen
https://444.hu/2021/11/18/ot-ev-bortont-kapott-a-ferfi-aki-az-szfe-s-maszkja-miatt-keselt-meg-egy-not-csepelen
https://444.hu/2021/11/18/ot-ev-bortont-kapott-a-ferfi-aki-az-szfe-s-maszkja-miatt-keselt-meg-egy-not-csepelen
https://444.hu/2021/11/18/ot-ev-bortont-kapott-a-ferfi-aki-az-szfe-s-maszkja-miatt-keselt-meg-egy-not-csepelen
https://merce.hu/2021/11/17/a-kormany-nem-feloldani-akarja-hanem-inkabb-szitja-az-ellenteteket-a-kozalkalmazottak-es-a-munkaltatok-koreben/
https://merce.hu/2021/11/17/a-kormany-nem-feloldani-akarja-hanem-inkabb-szitja-az-ellenteteket-a-kozalkalmazottak-es-a-munkaltatok-koreben/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/17/demeter-szilard-kortars-irodalom-velemeny/
https://librarius.hu/2021/11/17/the-continental-literary-magazine-magyar-irodalmi-lap-az-amerikai-piacon/
https://librarius.hu/2021/11/17/the-continental-literary-magazine-magyar-irodalmi-lap-az-amerikai-piacon/
https://24.hu/kultura/2021/11/17/ismeretlen-budapest-magyar-radio-pazmany-peter-katolikus-egyetem-pagoda-modern-epiteszet/
https://24.hu/kultura/2021/11/17/ismeretlen-budapest-magyar-radio-pazmany-peter-katolikus-egyetem-pagoda-modern-epiteszet/
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Kárpáti Bernadett végzett tanárszakos hallgatóval a konferencia céljairól és a hozzá fűzött 

reményeikről. Az interjúban szóba kerül, hogy melyek a mai magyartanítás „forró” kérdései; 

igaza van-e a neoliberális retorikának, amely a társadalmi igazságtalanságok eltörlését az 

iskolára testálná; van-e „olvasási válság”; milyen új módszerekkel lehetne élni az irodalom-

oktatásban; miben nyilvánul meg a magyar iskola lehúzó ereje; mi a „Takaró-modell” lényege, 

és miért volt „alattomos” a kimeneti követelmények Fidesz általi módosítása; milyen egzisz-

tenciális terhekkel kell megküzdenie sok tanárszakosnak, és lehet-e vajon aktivizálni őket. 

 

2021. 11. 17. 24hu 

A PDSZ felmérése szerint a be nem oltott tanárok csaknem ötöde, 1637 személy nem vállalja 

a vakcinát. Nagy Erzsébet választmányi tag szerint az ő egzisztenciájuk veszélybe kerül, a 

maradókra pedig többletmunka vár, több intézmény működése pedig bizonytalanná is válhat. 

 

2021. 11. 16. Index 

Tüntetést szervez a mohácsi pedagógusok egy csoportja a kötelező oltás ellen, de egészségügyi 

dolgozók és mások is jelezték részvételi szándékukat a holnapi rendezvényen. A demonstráció 

egyik szervezője, Hetyei Csaba mohácsi zenetanár elmondta: a napokban kapott felszólítás 

miatt vele együtt sokan távoznak majd a közoktatásból, vélhetően olyan magán- vagy egyházi 

fenntartású iskolákba, amelyek nem várják el tőlük az oltás felvételét. 

 

2021. 11. 16. ATV 

Felmérésük szerint több mint ezer pedagógus nem vállalja a kötelező oltást. Eközben rengeteg 

a beteg gyerek, ez az információ jut el hozzájuk mind az általános, mind a középiskolákból – 

mondta el egy rádióműsorban a PDSZ egyik vezetője. Úgy tudják, sok osztályt kell karanténba 

tenni, az viszont visszás, hogy aki beoltott, az nem kerül karanténba. Az is általános 

visszajelzés, hogy tesztelés nincs, vagy alig van. Járványügyi intézkedés viszont csak akkor 

történik, ha valakiről teszt segítségével derül ki, hogy fertőzött – emelte ki Nagy Erzsébet, aki 

azt is hozzátette: olyan mennyiségben jönnek a hírek a karanténba zárt osztályokról, hogy az 

online oktatást is át kellene gondolni. 

 

2021. 11. 16. HRPortál 

Hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Bosch. 

Az együttműködés elsődleges célja az oktatás fejlesztése, valamint a szakember-utánpótlás 

támogatása annak érdekében, hogy az egyetemről kikerülő mérnökök aktuális iparági tudással 

rendelkezzenek, de a megállapodás a közös kutatásfejlesztési tevékenységre is kiterjed. A 

Robert Bosch Kft. az elmúlt időszakban több budapesti egyetemmel alakított ki szoros 

együttműködést, hogy még magasabb szintre emelje az ipari és az akadémiai szféra 

kooperációját, és átfogó kutatásfejlesztési ökoszisztémát építsen ki további egyetemek 

bevonásával az országban. 

 

2021. 11. 15. Válasz online 

A lap podcastjában, illetve hasábjain zajló irodalomtanítási vitában Nényei Pál író, irodalom-

tanár Tóth Miklós Bálintnak, a Mathias Corvinus Collegium kutatójának válaszára (l. 2021. 11. 

08. Válasz online) reagál. Nényei szerint a szakmaiság sérül, ha egy irodalmi mű nem esztétikai 

minősége, hanem ideológiai felhasználhatósága miatt kerül a tananyagba. Szerinte ezt történt 

Hercegh Ferenc esetében. A politikáról, a polisz ügyeiről való helyes beszédnek helye van az 

iskolában, de az ideológiai nyomulásnak nincs. Úgy véli: „ha irodalmi és esztétikai minőség 

helyett az irodalomórát nemzeti sorskérdésekben, vagy politikai tartalmakban való vájkálásra 

használjuk, megcsaljuk az irodalmat”. Ugyanakkor fájlalja, hogy a hazai közbeszédből kivesz-

https://merce.hu/2021/11/17/batran-kritikusnak-kell-lenni-utni-kell-a-vasat-az-oktatasi-rendszert-egyedul-nem-tudjuk-felforgatni/
https://24.hu/belfold/2021/11/17/koronavirus-oltas-vakcina-kotelezo-iskola-pdsz-az-oltatlan-tanarok-otode-nem-akar-vakcinat/
https://24.hu/belfold/2021/11/17/koronavirus-oltas-vakcina-kotelezo-iskola-pdsz-az-oltatlan-tanarok-otode-nem-akar-vakcinat/
https://index.hu/belfold/2021/11/16/kotelezo-oltas-pedagogusok-demonstracio/
http://www.atv.hu/belfold/20211116-pdsz-tobb-mint-1000-pedagogus-nem-vallalja-a-kotelezo-oltast/hirkereso
https://www.hrportal.hu/hr/strategiai-egyuttmukodest-kotott-az-obudai-egyetem-es-a-bosch-20211116.html
https://www.valaszonline.hu/2021/11/15/nenyei-pal-irodalom-oktatas-politika-mcc-valasz/
https://www.valaszonline.hu/2021/11/15/nenyei-pal-irodalom-oktatas-politika-mcc-valasz/
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tek az ilyen kérdések tisztázásához szükséges szakmai viták, mert rájuk telepszik a politikai 

„kód”. 

 

2021. 11. 15. K-Monitor (blog) 

A K-Monitor az Alkotmánybírósághoz fordul, mert a közfeladatot, pl. egyetemfenntartást ellátó 

közérdekű vagyonkezelő alapítványok („kekvák”) tisztségviselői esetében gyakorlatilag sem-

milyen összeférhetetlenségi szabály nem érvényesül, ami sérti a hatalommegosztás Alaptör-

vényben rögzített elvét. Beadványukban rámutatnak: az összeférhetetlenségi szabályok felol-

dását azok a képviselők támogatták szavazatukkal, akik e kekvák létrehozójaként, állami 

pénzből való feltőkésítőjeként, majd kuratóriumaik tagjaként a törvény kedvezményezettjei is 

lettek, miközben közülük többen aktív kormányzati tisztségviselők. A kekvák nemcsak az 

államtól, hanem hazai és külföldi gazdasági szereplőktől vagy akár idegen államoktól is 

kaphatnak finanszírozást, a szóban forgó tisztséghalmozók tehát olyan forrásszerzési és lobbi-

tevékenységre kényszerülnek, amely a képviselői mandátum és a kormányzati igazgatási 

tisztség szempontjából magas korrupciós kockázatot rejt magában. 

 

2021. 11. 15. Privátbankár 

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint 1000 helyett 4000 résztvevője lehetett 

volna az EU-pénzből finanszírozott ingyenes informatikai gyorstalpaló tanfolyamoknak, ha az 

áruk nem lett volna a négyszerese annak, amibe a képzés piaci áron kerül. Mint elmondta, 

ugyanaz a cég, amely a támogatott szoftvertesztelő képzést 2,5 millióért végezte, most 700 ezer 

forintért kínál hasonló tanfolyamot. A költségvetést így számítása szerint 2,25 milliárd kár érte; 

az ügyet jelenteni fogja az OLAF-nak. [Emlékeztetőül: 2020 májusban jelentette be a kormány, 

hogy ingyenes informatikai képzéseket indít, melyekre (tananyagfejlesztéssel együtt) uniós 

forrásból összesen 7 milliárd forintot szán. A lebonyolítást a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ konzorciuma 

végezte – csak ők indulhattak az állami pályázaton. Az online alapozó oktatásba 62 ezren 

regisztráltak, a záróvizsgát augusztusban 8871-en teljesítették, majd váratlanul kiderült: a 

komolyabb szaktudást nyújtó folytatásban már csak 1000 fő számára jut férőhely.] 

 

2021. 11. 14. Transindex, Telex 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem etikai bizottsága úgy döntött, a kolléganőjével káromkodó 

Szamosközi István kolozsvári pszichológiaprofesszor egy évig nem pályázhat oktatói állásra, 

és csak a dékáni hivatal szigorú felügyelete mellett térhet vissza a katedrára. Visszatérésének 

feltétele az is, hogy két alkalommal etikára és diszkriminációmentességre vonatkozó beszél-

getésen vegyen részt az egyetem ombudsmanjával. A Telex egy petíciót idéz, amely szerint a 

nyugdíjazás előtt álló professzor ‒ a pszichológia kar alapítója, az egyetem korábbi dékánja ‒ 

órán, vizsgákon és a kollégáival való kommunikáció során korábban is rendszeresen megsér-

tette mások méltóságát. 
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A brazil elnök váratlanul 90%-kal, 35 milliárd forintnyi összeggel csökkentette a központi 

tudományfinanszírozást. Így félő, hogy kutatók, végzős hallgatók sokasága fogja elhagyni az 

országot. Egy egyetemi vezető szerint most az egész brazil tudományos közösség ellen zajlik 

támadás, egy másik szerint pedig a kutatók legnagyobb reménye jelenleg, ha Bolsonaro 

megbukik. A szakemberek a döntés előtt hiába próbálták megértetni az elnökkel, hogy mi a 

tudomány és a technológia jelentősége az ország jövője szempontjából. 
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