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2021. 12. 10. Átlátszó
Egy 30 milliárdos „gigaberuházás” első ütemeként a győri Széchenyi István Egyetem felújíttatja a Győri Kekszgyár ötemeletes volt kockaépületét, ahol helyet kap többek között az
egyetem új művészeti kara. A végső cél egy tudományos és innovációs park létrehozása, amely
az oktatáson és tehetséggondozáson túl spinoff és startup vállalkozásoknak is teret ad. A
felújítás uniós pénzből valósul meg, a nyertes ajánlattevő a Tiborcz-üzlettárs Paár Attila és a
Mészáros család érdekeltségeiből álló konzorcium, amely több mint 4 milliárdért, a tervezettnél
600 millióval többért vállalkozott a munkára. Az ITM 2021 márciusában közölte, hogy a győrin
kívül a pécsi egyetem is 30 milliárdot kap innovációs park létrehozására, de hasonló
létesítményekre a debreceni egyetem is kapott pénzt.
2021. 12. 10. Eduline
A PDSZ országszerte sajtótájékoztató akciót indít, amelynek során „Holnap ki fog tanítani?”
feliratú molinókat tesznek ki a tankerületi központok elé. Az első helyszín Miskolc, ahol épp 6
éve volt az „esernyős” tüntetéshez vezető „tanárlázadás” első eseménye. A tanárhiánnyal
kapcsolatos akkori félelmek mostanra beigazolódtak. A rendezvényen az óvodapedagógushiányról is szó volt; Kulcsárné Szabó Katalin arra kérte a pedagógusokat, ne engedjék, hogy az
óvodák gyermekmegőrzővé degradálódjanak. Szűcs Tamás, a PDSZ országos választmányának
tagja kilátásba helyezte: ha a kormány a sztrájktárgyalásokon az időhúzást választja, akkor
tavasszal – talán a választások környékén – a sztrájkot is be kell vetniük.
2021. 12. 10. Népszava
A sajtószemle a Die Zeitet idézi, amelynek Shalini Randeria, a CEU új rektora azt nyilatkozta,
hogy Orbán „megint elferdíti a tényeket”, amikor a szavait kiforgatva azt bizonygatja: nem is
űzték el a CEU-t Magyarországról. Randeria ezért megismétli, mit is mondott valójában
(Budapesten a tanítás vált lehetetlenné, a kutatás még folytatódik), és „szociológusként némi
akasztófahumorral” hozzáteszi: most legalább a gyakorlatban is tapasztalja azt, amit kutat:
miként lehet kiüresíteni a demokráciát jogállami eszközökkel, hogyan alakítják át az államot,
vetnek be álhíreket, korlátozzák a polgárjogokat.
2021. 12. 10. 444
Szinte minden minisztériumot érint a megszorítás, de főleg az Innovációs és Technológiai
Minisztériumot és az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Pontosan még nem lehet tudni, hogy
milyen állami beruházásokat állítanak le, de köztük lehetnek például az útfejlesztések, a
közlekedési beruházások, valamint bizonyos egészségügyi és oktatási felújítások, bővítések is.
2021. 12. 09. Válasz online
Megszüntetése után 5 évvel most a magyar műemlékvédelem székházát is eladta a kormány a
budai várban, „mintha valóban az lett volna a cél, hogy sóval hintsék be az eltörölt hivatal
helyét” – jegyzi meg a lap. A vevő egy ingatlanalap, amely a NER-közeli Jellinek Dánielhez
köthető. Az egykori Országos Műemléki Felügyelőség székháza egy romos barokk palota
homlokzatának helyreállításával készült az 1970-es években, modern belsővel, így a nagy
részét várhatóan le fogják bontani. A fordulatos sorsú épületben dolgozott 1942–45 között Carl
Lutz svájci alkonzul, aki üldözött zsidók számára menlevelek tízezreit állította ki.
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2021. 10. 09. Magyar Narancs
A Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA) tiltakozik, amiért az orosz
főügyészség koholt vádakkal eljárást indított a szovjet múlt bűneinek feltárásával és jogvédelemmel foglalkozó Memorial Társaság ellen. Az eljárás célja a Memorial ellehetetlenítése, a
történelmi bűnök eltagadása – áll a közleményükben.
2021. 12. 09. HVG
Miután több egyetem már bejelentette, a Szegedi Tudományegyetem is közölte, 33-98%-kal
fognak többet keresni az oktatásban dolgozók januártól. A tanársegédek és a nyelvtanárok
fizetése fog a legnagyobb mértékben nőni januártól, legkisebb mértékű emelkedés a docensek
fizetésében lesz. Ugyanakkor a szegedi egyetemi dolgozók fizetése az emelés után is debreceni
bérek mögött marad, nagyjából 10 százalékkal keresnek majd kevesebbet náluk. A nem oktatói
munkakörökben dolgozók bérrendezéséről még folynak a tárgyalások az illetékes
szakszervezetekkel.
2021. 12. 09. ATV
A főpolgármester a tévének elmondta: a Fudan-népszavazáshoz szükséges 200 ezer aláírást
még az idén összegyűjthetik, ha az ellenzék a sikeres előválasztás után ismét „visszaszerzi a
tempót”. Szerinte a Fudan-kérdés alkalmas arra, hogy a kormány belebukjon.
2021. 12. 09. Magyar Narancs
A hetilap publicisztikájában Krusovszky Dénes megkérdőjelezi, hogy indokolt lenne közel 7
milliárd forint közpénzt fordítani az ún. Színházi Olimpia Vidnyánszky Attila által forszírozott
budapesti megrendezésének támogatására, különösen annak tükrében, hogy a rövidebb
magyarországi rendezvény több mint 2-szer annyiba fog kerülni, mint amennyiből a legutóbbi,
hat hónapon át futó szentpétervári fesztivál kijött.
2021. 12. 09. 444
A lap összefoglalja mindazt, ami az afgán nők helyzetéről, azon belül a tanuláshoz való
hozzáférésükről a tálib uralom eddigi 4 hónapja alatt kiderült. A legtöbb tartományban a lányok
csak 6. osztályos (12 éves) korig járhatnak iskolába. A vezetés azt ígérte, idén elkészül a
folytatást lehetővé tevő új tanterv, de ez nem történt meg. Az első tálib kormányzás idején a
kamasz lányokat „ideiglenesen” nem engedték tanulni, és sokak szerint félő, hogy most is így
lesz. A török kormány által fenntartott leányiskolák közül néhány újranyitott, és engedélyezték
bizonyos tanfolyamokon is a részvételt, de ezt csak kevesen tudják (szegénységük miatt) vagy
merik (közbiztonság hiánya miatt) igénybe venni. A magánegyetemek szigorú elvárások
közepette, de megtarthatják női hallgatóikat. Vannak olyan bátor diáklányok és tanárok, akik a
tilalommal dacolva földalatti iskolákban, digitálisan tanulnak és tanítanak, amiért, ha a talibán
megtudja, kemény büntetésre számíthatnak. „Akár halálra is kövezhetnek” – mondta az egyik
titkos iskola oktatója. Az afgán lányok többségének azonban a rohamosan növekvő szegénység
miatt eleve nincs esélye a tanulásra: egyre több családban adják őket pénzért férjhez, gyakran
pedig tálib katonák rabolnak közülük feleséget maguknak. A nemzetközi nyomás hatására a
vezetés december 3-án kiadott egy rendeletet arról, hogy a nők nem vagyontárgyak, de a
tanuláshoz és munkához való jogról egy szó sem volt.
2021. 12. 08. G7
Még ma is a 101 500 forintos vetítési alapból számolják a tanárok bérét, miközben a
szakszervezetek követelése évek óta ennek a „kiolvasztása”, vagyis az, hogy a rendszer
automatikusan a mindenkori minimálbérből számolja a bértábla különböző összegeit. A
kormány alapvetően erre mondott most nemet, így 2022-ben biztosan marad az az abszurd
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helyzet, hogy a főiskolai végzettségű kezdő tanár alapbére jóformán megegyezik a garantált
bérminimummal, vagyis a szakmunkásoknak adható legalacsonyabb fizetéssel. Eközben az
Innovációs és Technológiai Minisztérium által készített elemzés szerint jövőre az állami
oktatásban dolgozó 211 ezer ember közül 36 ezret fog érinteni a garantált bérminimum emelése,
azaz ennyien nem kapják meg jelenleg ezt az összeget – derül ki egyebek mellett a portál
grafikonokkal illusztrált elemző összeállításából.
2021. 12. 08. Mérce
A Kúria átengedte a Diákvárosról és az álláskeresési járadékról szóló népszavazási kérdéseket,
kezdődhet az aláírásgyűjtés – jelentette be Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az
ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel együtt tartott
sajtótájékoztatón. Az ellenzéknek kérdésenként 200 ezer aláírást kell összegyűjtenie, de erre
igencsak kevés idejük lesz, köszönhetően annak, hogy bár technikailag erre 120 napjuk is
lehetne, ennél sokkal jobban kell igyekezniük, hogy a referendumra legkésőbb az országgyűlési
választás napján sor kerülhessen – a Kúria a jogszabályok által biztosított 90 napos mérlegelési
határidőt majdnem teljesen kihasználva 85 napot „ült” a főpolgármester által benyújtott
kérdéseken. (A Kúria által jóváhagyott népszavazási kérdések szövege:
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary
Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő
vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. Törvényt?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb
időtartama 270 nap legyen?)
2021. 12. 08. Mfor
A lap a doksi.net oktatási portál felmérését ismerteti a digitális oktatásra való áttérés aggasztó
következményeiről: az ún. tanulási veszteségről, a motiváció csökkenéséről, a kötelességtudat
romlásáról, az ingerszegény hétköznapok hatásáról stb. A cikk szerint a világ tanulóinak 85
százaléka (1,5 milliárd fő ‒ 15%-uk felsőoktatási intézmény hallgatója) kényszerült a Covidjárvány miatt áttérni a digitális tanulásra. A kutatás szerint a digitális oktatásban részesülő Z és
Alfa generációra eleve jellemző az elidegenedés, társtalanság, kiúttalanság, siker- és pénzhajszolás, a konfliktuskezelési készség hiánya, az agresszió és a szorongás. A digitális
oktatásban töltött napi 7-8 órányi internethasználat mindezt tovább erősítheti. (A kutatás
elérhető a cikkbe ágyazott linkről.)
2021. 12. 08. Átlátszó
Az idén bejegyzett Közép-európai Épített Örökség Megőrző [sic!] Alapítvány egyik fő feladata
„a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, kulturális és épített örökségei területén
oktatási, kulturális, tudományos kutatási tevékenységet ellátó szervezetek, személyek támogatása”, illetve ezzel kapcsolatban kiadványok, konferenciák szervezése. A két állami cég
magánosításával indult, átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül működő ún. kekva alig néhány
hónap alatt 6 külföldi leányvállalatot és 16 külföldi ingatlant (wellnessközpont, szálloda, egyéb)
birtokló hálózattá nőtte ki magát, és összesen kb. 40 milliárd forintos közpénzadományban
részesült (majdnem felerészt a Gazdaságvédelmi Alapból).
2021. 12. 08. Magro.hu
„Világszinten úttörő szerepet vállal a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem” – idézi a lap
az egyetem honlapját abból az alkalomból, hogy kvantumbiológiai tantárgy indul az egyetemen
a PhD-hallgatók számára. Az új tudományterület létjogosultságáról Dr. Helyes Lajos egyetemi
tanár beszélt egy világelsőnek számító kvantumbiológia workshop keretében.
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2021. 12. 07. Válasz online
Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Veritas Intézet kutatócsoportvezetője úgy látja: „a Magyarságkutatóban rendezett konferenciák többsége a szakmaiságon
belül van, ahogy a publikált kötetek is”. Az ELKH helyzetéről és a „versengő intézmények és
narratívák” meglétéről is optimistán nyilatkozik, az egyetemi műhelyek helyzetét viszont már
veszélyesnek és méltatlannak látja, mert „a kollégáknak gúzsba kötve, időt lopva kell kutatni”;
„a fiatal tudósok legaktívabb éveit hagyjuk agyonvágni egyetemi óraterheléssel, forráshiánnyal”, így nem lesz módjuk előre jutni. „Szomorúan látom, milyen nehéz több helyen
egyetemi tanárokat kinevezni, csupán azért, mert nem bírják teljesíteni azokat a követelményeket, amik ehhez kellenek” – mondta.
2021. 12. 07. Népszava, Szabad Európa
A Friedrich-Ebert-Stiftung támogatásával ifjúságkutatás készült a V4-országok 15‒29
éveseinek körében. A magyar eredményeket Bíró-Nagy András és Szabó Andrea (ELKH)
ismertette. Eszerint a magyar fiatalok mutatják a legalacsonyabb szintű politikai érdeklődést,
közéleti aktivitást és elégedettséget, és ők értenek egyet a legnagyobb mértékben a szüleik
nézeteivel. Ideológiailag nagyon fragmentáltak, pl. egy ellenzéki és egy kormánypárti fiatal
merőben másként látja az oktatás színvonalát. „Nagyon hatékonyan dolgozott az Orbánkormány, ha az volt a célja, hogy nyomot hagyjon a fiatalok gondolkodásmódján” – mondta
Szabó Andrea a Szabad Európának. Szerinte a magyar fiatal generáció szinte teljesen
neutralizált, passzív, nagyon erősen pacifikált, talán csak az elmúlt néhány évben látni egy
részüknél a politikai érdeklődés jeleit. A cikkben számos adatot olvashatunk a kutatás
eredményeiből.
2021. 12. 07. Azonnali
Az országgyűlés gazdasági bizottsága meghallgatta Palkovics László miniszteri évi
beszámolóját. Keresztes László Lóránt (LMP) és Mellár Tamás (Párbeszéd) a Fudanról, illetve
a modellváltásról kérdezték a minisztert. Palkovics azzal indokolta Bertáné Dr. Bényi Krisztina
kinevezését a Fudan Alapítvány főigazgatói pozíciójára, hogy „ő alkalmas rá”, az egyetem
építésével kapcsolatban pedig kijelentette: „semmifajta döntés nincs. Nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy döntést hozzunk”. Mellár szerint érthetetlen, hogy az egyetemi alapítványok
kuratóriumai hogyan lehetnek az államtól függetlenek, ha pl. a pécsi kuratórium elnöke egy
államtitkár. Azt is szóvá tette, hogy egyes kuratóriumi tagoknak nincs publikációjuk; „ez olyan,
mintha engem neveznének ki a Balettintézet élére” – mondta. Keresztes úgy fogalmazott: ha a
kormánytól függetlenné tették is az egyetemeket, „de a másik oldalról közvetlenül a Fidesz alá
szervezik be őket”. Hogy lehet, hogy a központi forrásokat nem az egyetem kapja, hanem az
alapítvány? – kérdezte. Palkovics minderre úgy válaszolt, hogy ők a kuratóriumi tagok
kiválasztásánál nem a publikációkat, hanem más szempontokat vettek figyelembe, a
közpénzeket pedig azért kapják a kuratóriumok, „mert ez volt az ő kérésük”. A kérdésre, hogy
a pécsi egyetem szenátusa miért nem kapott egyetértési jogot a legfontosabb kérdésekben, azt
felelte: ezt a szenátus megszavazta. Palkovics beszámolóját a bizottság elfogadta.
2021. 12. 07. Magyar Hang
Több mint félmilliárd forintos értékben kötött keretszerződéseket felnőttképző cégekkel a
Belügyminisztérium, a megrendelt tanfolyamok között pedig egészen meghökkentő tételeket is
talált a lap. Mint kiderült, a rendőröket több millió forintért taníthatták hatékonyan aludni és
harmonikusan mozogni, vagy éppen a közismert Word-szövegszerkesztő alapfokú kezelésére
– de akadt olyan kft. is, ami 12 millió forintért tűzoltókat oktatott vízről és jégről mentésre. A
hetilap a rendőrségen és a katasztrófavédelemnél is érdeklődött a megrendelt képzésekkel
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kapcsolatban, de mindenütt a hallgatás falába ütköztek, és a belügyminisztérium sem tűnt
készségesnek, hogy elárulják: milyen képzésekre, mennyit fizettek ki közpénzből.
2021. 12. 07. Magyar Hang
A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felmérésének eredményei szerint a megkérdezettek az
egyik legjelentősebb problémának a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek nagy számát
tartják. Ezekre gyakran pedagógiai asszisztensi végzettséggel rendelkezőket vesznek fel, ők
azonban csupán érettségivel és OKJ képesítéssel rendelkeznek. Előfordul, hogy nyugdíjas
óvónőket hívnak vissza, vagy dajkákat vonnak be a pedagógiai munkába, de olyan esetről is
lehet olvasni, amikor közmunkások ilyen irányú segítségét kérik. A válaszolók megalázóan
alacsony munkabérről, az életpályamodell működőképtelenségéről, a túlzott adminisztratív
teherről panaszkodtak. A pedagógushiány miatt a meglévő óvónőknek jelentős túlmunkát kell
vállalniuk, ezt azonban senki nem fizeti ki nekik, és szabadnap sem jár érte. A felmérés szerint
innen egyenes út vezet a kiégéshez és a pálya elhagyásához.
2021. 12. 07. Népszava
A parlament előtt lévő, az „egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról” szóló törvényjavaslat egy eldugott pontjából kiderül, hogy az Óbudai Egyetem fenntartójaként létrehozott Rudolf Kálmán Alapítvány három darab befektetési jegyet kap az
államtól ingyenes vagyonjuttatás keretében. Az már Mager Andrea állami vagyonért felelős
miniszter egy korábbi rendeletéből derül ki, hogy azok értéke potom 150 milliárd forint. A
Gazdaság Fejlesztési Magántőkealap befektetési jegyeiről van szó, amelynek tulajdonosa
jelenleg a Pénzügyminisztérium, de a törvény elfogadása után az egyetemi alapítványhoz kerül,
amelynek kuratóriumi elnöke épp Varga Mihály pénzügyminiszter.
2021. 12. 06. 444
A lap Ungváry Krisztián írását közli az állambiztonsági dokumentumokban szereplő szenzitív
adatokkal való visszaélések kapcsán. Az írás felidézi Kövér László nagy vihart keltett nemzetbiztonsági beszédét, amelyben az országgyűlés elnöke a lojalitást a jogszabályok fölé helyezte.
Ungváry szerint Kövér e tekintetben konzekvens, hiszen „a saját titkárságvezetőjével szemben
sem járt el eddig, pedig az érintett 300 millió forintot lopott el a határon túli magyar tehetségeknek járó pénzből. [Lásd: 2021. 11. 03. 24hu, 11. 10. Magyar Hang, 11. 18. Népszava.] Jó lenne
tudni, hogy ebből adott-e Kövérnek is valamennyit a hallgatásáért.”
2021. 12. 05. Átlátszó
„Angol vidéki kastélyt idéz” a kőszegi Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus, amelyet a
régi MÁV Gyermekotthon helyén alakítanak ki, a tervek szerint 30 ezer kötetes könyvtárral,
zenei centrummal, „jövő- és trendkutató térrel”, sportközponttal és még sok más egyébbel. A
2018-ban még 3,8 milliárd forintra taksált beruházás a tenderkiírás szerint már 6,8 milliárdba
került volna, ám a győztes West Hungária Bau (WHB) még annál is drágábban, 8,9 milliárdért
vállalta a munkát. A WHB többségi tulajdonosa, Paár Attila a miniszterelnöki vő volt üzlettársa.
2021. 12. 05. HVG
A PDSZ két órás figyelmeztető sztrájkra is készen áll, miután a tegnapelőtti rendeletmódosítás
értelmében nem emelkedik a pedagógusok alapbére, csupán a bérpótlékuk összege nő, ami
ellentétes a kormány korábbi ígéretével.
2021. 12. 05. 24hu
Bár a becsatolt iratokból nyilvánvaló volt, a kormányhivatal nem volt hajlandó ugyanannyi
egyetemi tanulmányi időt beszámítani a szolgálati időbe egy házaspár nő tagjának a nyugdíj-

6
egyeztetés során, mint a férfinak, holott mindketten ugyanazt az (NDK-beli) egyetemet és
szakot végezték el. Másodfokon sem jártak sikerrel, fellebbezésüket pedig a közigazgatási és
munkaügyi bíróság elutasította. Végül nyugdíjszakértő segítségével a törvényszékhez
fordultak, amely nekik adott igazat, és új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot. Az eljárás
során az Oktatási Hivatal, a német egyetem és az Emmi is visszaigazolta azt, ami a feleség
indexéből és diplomájából eleve is kiolvasható volt.
2021. 12. 05. Portfolio
„A Miskolci Egyetem a modellváltásnak köszönhetően már egy év után figyelemreméltó
eredményeket tudott elérni” ‒ állítja Varga Judit igazságügyi miniszter, a Miskolci Egyetemet
fenntartó kuratórium elnöke az iserlohni Campus Symposiumon való részvételéről szólva.
Egyeteme több mint 300 vállalkozással működik együtt a régióban, a fenntarthatóság és az ún.
Logisztika 4.0 jegyében Tudományos és Innovációs Park létrehozásán dolgozik, és Green and
Smart Campus projekt keretében fogja korszerűsíteni az épületeket. Az ipari és gazdasági
szereplőkkel való együttműködésnek, azaz a modellváltásnak köszönhetően válik „végre”
lehetségessé az egyetemeken a „megfelelő tudás előállítása és hatékony felhasználása a
mindennapokban” ‒ állítja. Az irányt ehhez az idén ősszel elfogadott Magyarország Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Stratégiája jelöli ki 2030-ig.
2021. 12. 04. Népszava
A „Szabad szemmel” rovat a Le Figaro magyarországi tudósításait szemlézve idézi Boris
Kálnokyt, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) újságíróképzésért felelős oktatóját, valamint
Lánczi Andrást, a Corvinus volt rektorát a magyar felsőoktatás átalakítása kapcsán. Kálnoky
szerint náluk a tanítás politikamentes. Lánczi kijelentette, hogy az alapítványok vezetése nem
avatkozik bele az oktatás tartalmába, és reményei szerint a reform első eredményei 8-9 év
múlva jelentkeznek majd.

