Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 12. 18. ‒ 2021. 12. 24.

2021. 12. 24. 444
Két újabb hongkongi egyetemről vitték el a Tienanmen téri vérengzésnek állított emlékműveket, az egyik esetben azzal az ürüggyel, hogy engedély nélküli alkotásról volt a szó, a
másikban „jogi és biztonsági kockázatok” miatt.
2021. 12. 24. 24hu
A mai napon megállapodást kötött a kormány a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával
abból a célból, „hogy a katolikus fenntartású felsőoktatási intézmények – hasonlóan a modellváltó egyetemekhez – a jövő generációk, valamint a társadalom egésze szolgálatában állva a
mai kor igényeinek megfelelő, érték- és tudásközpontú, színvonalas oktatást biztosíthassanak”.
Ezzel módosul „a 2010-ben létrejött átfogó megállapodás vonatkozó része”, de hogy az mi, az
nem derül ki a püspöki konferencia közleményéből. A cikk megjegyzi: Magyarországon 11
felsőoktatási intézmény van a katolikus egyház tulajdonában.
2021. 12. 23. Magyar Narancs
Bod Péter publicisztikájában kifejti: abból, hogy a hírek és az érintettek pozitív reakciója
ellenére Novák Katalin nem lett elnöke, de még tagja sem a Szegedi Tudományegyetem
kuratóriumának, utólag visszatekintve már kiolvasható volt, hogy a kormányfő a köztársasági
elnöki poszton számol vele. Téves volt tehát az interpretáció, miszerint a korábbi rektornak,
Szabó Gábornak sikerült volna politikai érdekérvényesítő képességével Novákot a kuratóriumtól távol tartania.
2021. 12. 23. Népszava
Január 3-ától kényszerszabadságra küldik az oltatlan tanárokat, és csak három napnál nem
régebbi, negatív PCR-teszttel léphetnek be az iskolájuk területére, pl. akkor is, ha az oltási
igazolványukat szeretnék bevinni. Nagy Erzsébet PDSZ-választmányi tag szerint ez értelmetlen
döntés, hiszen a diákok, az idén felvett megbízási szerződéssel tanító pedagógusok, valamint a
konyhai alkalmazottak, takarítók stb. oltatlanul is beléphetnek. Szerinte a minisztérium is
számol működési zavarokkal, Kásler Miklós miniszter ugyanis lehetővé tette az óraadók és a
mesterpedagógusok heti óraszámának emelését. A PDSZ felmérése szerint a kieső pedagógusok pótlására a válaszadó 446 iskolának csak 18%-a tervez fizetett helyettesítést, a többi
iskola szétosztja a terheket, vagy összevonja a csoportokat, 22 iskola pedig tanárszakos
egyetemi hallgatókat alkalmazna.
2021. 12. 23. 444
Eltávolíttatta a Tienanmen téri vérengzés emlékművét a Hongkongi Egyetem, „kockázati
felmérésekre” és „külső jogi tanácsra” hivatkozva. A szobor 20 évig volt a megemlékezések
helyszíne, de ezeket tavaly betiltották. Az emlékmű alkotója, Jens Galschiøt azt mondta, ha a
művet tönkreteszik, kártérítést fog kérni.
2021. 12. 23. Portfolio
Tegnap este a kormány rövid időn belül immár a második megszorításról döntött a 2022-es
költségvetésben: a megspórolandó összeg ezúttal 755 milliárd forint. A lefaragás egy részéről
(150 milliárdról) még maga sem tudja, honnan fogja elvenni, de a többi 17 költségvetési sort
érint. Ezek közt van a 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia, amelytől teljes egészében
elveszik a rá szánt 30 milliárdot, valamint az Emmi közgyűjtemények-rovata, amely 2,1
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milliárd forintos beruházásvisszavágást fog elszenvedni. A lap megjegyzi: a 755 milliárd 73%át nem ismerjük részletesen, pl. a Beruházási Alaptól zárolandó 550 milliárd nagy részéről még
nem tudni, pontosan milyen beruházásokat érint.
2021. 12. 22. Mérce
Az osztályfőnökképzés bevezetésének szükségessége mellett érvel – több más felvetés között
– olvasói levelében Lakatos Máté középiskolai tanár.
2021. 12. 22. Librarius
Jubileumi ünnepséget tartott L. Simon László a Petőfi Irodalmi Múzeumban, abból az alkalomból, hogy 25 éve jelent meg első önálló verseskötete. Az ünnepségen a képeken látható
politikusok mondtak beszédet.
2021. 12. 22. 24hu
Az ITM új felsőoktatási csomagról adott ki közleményt: az állami fenntartású egyetemeken is
„megteremtik a jogszabályi garanciáit” a további, második 15 százalékos béremelésnek; gyors
és ingyenes lesz a diplomahonosítás; rugalmassá teszik a doktori képzésbe való átmenetet; a
Testnevelési Egyetemből Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem lesz; az egyetemekre többen nyerhetnek felvételt, pl. az okleveles technikusi szakmai vizsgával rendelkezők
közül stb. [A cikk nem közli a közlemény lelőhelyét.]
2021. 12. 22. Mfor
A cikk áttekinti, hogyan „pörögtek fel az események” a pedagógusok körül: az eredménytelen
sztrájktárgyalások, a „Ki fog holnap tanítani?” eseménysorozat beindulása, a pótlékemelés
tegnapelőtti bejelentése, valamint az akörüli kormányzati magyarázkodás, majd Kásler Miklós
miniszter tegnapi „mentesítő” rendelete (lásd: 2021. 12. 21. 24hu) után most már a szülők is
megszólalnak az oltatlan tanárok elküldésének ügyében, a pedagógusszakszervezetek pedig
riadóláncot alakítanak ki a sztrájkkal kapcsolatban.
2021. 12. 22. Népszava
A CEU volt rektora a Die Weltnek nyilatkozva többek között elmondta: az egyetem jól
átvészelte a megpróbáltatásokat, Bécsben 120 országból vannak hallgatói, a kutatás pedig
tovább folyik Budapesten.
2021. 12. 22. Népszava
A KSH szerint a 2021/2022-es tanévben példátlan mértékben, 6000-rel nőtt a sajátos nevelési
igényű gyerekek száma, és a legtöbbjük tanulási zavarral küzd. Gyarmathy Éva klinikai
szakpszichológus, az Atipikus Fejlődés Módszertani Központ alapítója úgy véli, ezért részben
a rosszul megoldott távoktatás és az egymást követő járványhullámok alatti oktatási káosz,
részben pedig az erőltetett beiskolázás okolható. Az 2019-es törvénymódosítás értelmében
ugyanis nem a szülő vagy az óvodapedagógus, hanem az Oktatási Hivatal dönt az
iskolaérettségről, és sokszor akkor is iskolaérettnek nyilvánítja a gyereket, ha az nem képes
például a beszédhangokat megkülönböztetni, ami a korosztály 20%-ára jellemző. „Ez egyenes
út a diszlexiához” – állapítja meg Gyarmathy, hozzátéve, hogy azok, akik hajlamosak az ilyen
zavarokra, a járványidőszakban még annyi segítséget sem kaptak, mint „amennyit egy rossz
iskolarendszerben a pedagógusok adni tudnának”.
2021. 12. 22. HVG
Charles Lieber harvardi biokémikus professzort bűnösnek találták, mert eltitkolta a vuhani
egyetemhez való kötődését és az onnan kapott jövedelmét, noha az Egyesült Államok
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kormányának támogatottjaként köteles lett volna jelezni, ha külföldi kormánytól jut bevételhez.
A biokémikus 2011 óta dolgozik egy vuhani műegyetemi programban havi 50 ezer dollárért,
továbbá kb. 160 ezer dollár értékben finanszírozták megélhetési költségeit is, és egy kutatólabor
felállítására is kapott 1,5 millió dollárt. Az ítélethozatalra még nem került sor.
2021. 12. 21. Magyar Narancs
„A kormány húzza az időt, a Nemzeti Választási Iroda pedig asszisztál ehhez” – írta
közleményében Márki-Zay Péter mozgalma arra reagálva, hogy mai éves sajtótájékoztatóján a
miniszterelnök kijelentette: szerinte csak a választások után lehetséges a Fudan-népszavazás,
az NVI pedig közölte: csak december 23-án tudnak további íveket biztosítani az aláírásgyűjtéshez. A közlemény ezt „aljas játszmának” tartja „a máskor órákon belül nyomtatványokat
előállíttatni képes közhivatal” részéről.
2021. 12. 21. Mérce
A mai éves sajtótájékoztatóján a kormányfő többek között elmondta: szerinte sem a választások
előtt, sem azokkal egyidejűleg nem fogják megtartani a Fudanról szóló népszavazást, a
pedagógusoknak pedig igazat adott abban, hogy „a 10 százalékos emelés nem sokat segít az
alacsony fizetésükön”, de komolyabb bérrendezés csak akkor lehetséges, ha a Fidesz megnyeri
a választásokat.
2021. 12. 21. 444
180 ezer dollárt küldött egy ismeretlen adományozó a harlemi City College of New York fizika
tanszékének, a mellékelt levele szerint hálából, mert az ott végzett tanulmányai „hosszú,
eredményes” tudományos karrierhez vezettek. Az intézmény „megfizethető oktatást” kínál
többek közt bevándorló családok gyerekeinek, tehát az „impaktfaktora sokkal nagyobb. Ez
olyan hely, ahol felemelhetsz valakit” – mondta Vinod Menon, a fizika tanszék professzora.
2021. 12. 21. 24hu
Megjelent a kormányrendelet az állami közoktatásban dolgozó beoltatlan pedagógusok január
3-ai fizetés nélküli szabadságra küldéséről. A rendelet szerint azonban ez alól az emberi
erőforrások minisztere felmentést adhat. A miniszter határozott arról is, hogy az óraadók és a
mesterpedagógusok heti óraszáma megemelhető, ha „a tanév biztonságos megszervezése” úgy
kívánja.
2021. 12. 20. Portfolio
Radó Péter oktatáskutató „Tíz éves a törvény, ami lejtőre lökte a közoktatást” című írásában
arról a rombolásról ad számot, amit a 2011-es „köznevelési” törvény kitalálói és megszavazói
a magyar társadalom életében és jövőjében okoztak. A véleménycikk a törvény politikai
előképének (60-as évekbeli „társadalomátalakító” oktatási reformok, pl. Tanzániában) és
voltaképpeni céljának (a Fidesz hatalomkoncentrációja és a NER legitimálása) ismertetésével
indul, amit az „oktatásról szóló stratégiai gondolkodás” nyomait teljes mértékben nélkülöző
tartalmának és fércműjellegének az ismertetése követ. Ezek után a szerző áttér a törvény
példátlanul gyors kivitelezésére, amely két elven alapult: 1) nem tárgyalni róla senkivel, és 2)
nem „implementálni” (azaz a gyakorlatba átültetni), hanem azonnali hatállyal bevezetni. Végül
a katasztrofális következmények felsorolása következik, két csoportra osztva:
1. Azonnaliak: 1.1 a rendszer ún. implementációs gödörbe való taszítása és 1.2 minden
teljesítménymutató azonnali és látványos romlása. Ad 1.1: A teljeskörű átszervezéssel járó
káosz és a forrás-, autonómia- és a kompetenciahiány rendszerszintű hatékonyságromlást
okozott, és ez intő jel a rendszer leváltása utáni kormányzásra készülőknek is. Ad 1.2: A
lemorzsolódás, a zuhanó PISA-eredmények, a gettóiskolák arányának növekedése, a
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felsőoktatásba bejutók számának csökkenése „az oktatásban dolgozó többszázezernyi
szakember közül minden jóérzésű embernek” komoly morális válságot okozott.
2. Hosszú távúak: 2.1 Magyarországon oktatási kasztrendszer alakult ki, ami „Európában
meglehetősen egyedülálló társadalmi katasztrófa”. 2.2 A magyar közoktatás jelenleg nincs
fejleszthető állapotban; míg az oktatási rendszerekben világszerte „lázas fejlesztés” zajlik,
addig a mi oktatási rendszerünket „a vírus pont úgy letolt nadrággal kapta el”, mint a lepusztított
járványvédelmi vagy egészségügyi ellátó rendszerünket. A szerző megpróbálja indokolni a
„sokkoló” tapasztalatot is, hogy „mindez milyen könnyen lenyomható volt az oktatás
szereplőinek a torkán”, és ennek kapcsán megjegyzi: a „lényegesen nagyobb ellenállóképességgel rendelkező” magyar felsőoktatásban az autonómiafelszámolási folyamat sokkal
lassabban haladt előre, „s még korántsem fejeződött be”.
2021. 12. 20. Magyar Narancs
Megvette és teljes egészében kutathatóvá teszi a Petőfi Irodalmi Múzeum Tandori Dezső költő,
író, műfordító és felesége, Tandori Ágnes író, műfordító hagyatékát.
2021. 12. 20. HVG
A csütörtökön kezdődött aláírásgyűjtésen eddig kb. 20 ezren támogatták Karácsony Gergely
Fudan Egyetem elleni kérdését. A legalább 200 ezer aláírás összegyűjtéséhez az ellenzék
összefogására van szükség. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is szeretne segíteni, de „hüledezve”
látták, hogy az első körben igényelt kb. 26 ezer aláírásgyűjtő ívből nekik alig jutott. A
karácsonyi, év végi időszak nem túl alkalmas a mozgósításra, az idő pedig sürget, mert ahhoz,
hogy az országgyűlési választásokkal egyidejűleg lehessen szavazni Karácsony két kérdéséről,
legkésőbb január közepén le kell adni az íveket.
2021. 12. 20. Mérce
Szerveződni kezdtek a szülők egy Pest megyei általános iskolában, mert pótolhatatlannak
tartják a tanítónőt, aki oltatlan lévén nem folytathatja a munkát, pedig szerintük „egyfajta
pótanyaként funkcionál a gyerekek számára”. A kisgyerekek biztonságát és tanulásba vetett
hitét a tanítói biztosítják, „nem lökhet ki ilyen pedagógusokat a rendszer, oltás ide vagy oda” –
mondta az egyik szülő. Az iskola az idén öttel kevesebb tanárral kezdte a tanévet; előfordult,
hogy a hiányzó tanárt „a titkárságról helyettesítették napokon keresztül, míg végül már onnan
se érkezett segítség, így a gyerekek a folyosón ültek” – tették hozzá. Szerintük az oltatlan
pedagógusok hiánya az eleve nehezen fenntartható oktatási színvonal végletes hanyatlásához
fog vezetni.
2021. 12. 20. HVG
A QS World University Ranking által a világ legjobb egyetemének tartott MIT (Massachusetts
Institute of Technology) szombat este tette közzé a felvettek listáját, amin szerepelt Saracco
Lucio, az ELTE Apáczai János Gimnázium tanulója neve is. A korábbi sikeres nemzetközi
kémiai diákolimpikon már az előválogatáson bejutott az egyetem 2022-ben induló évfolyamára.
2021. 12. 20. Növekedés
Az ITM közölte: az idén év végig kb. 50, „a baloldali kormányok által megkötött, elhibázott és
pazarló” PPP-konstrukció kiváltása történik meg 9 egyetemen (a debrecenin, dunaújvárosin,
miskolcin, nyíregyházin, óbudain és pécsin, illetve az ELTE-n, az Eszterházyn és a SE-n), így
terheik összesen kb. 150 milliárd forint értékben csökkennek.
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2021. 12. 20. 24hu
Üzenetet rejtett el a kurzusleírásában egy oktató a Tennessee Egyetem chattanoogai kampuszán.
Annak a hallgatónak, aki az aktualizált félévi programot és teljesítési követelményeket
elolvasva először figyel fel a szövegben egy számzáras szekrény kódjára, ötven dollár ütötte
volna a markát, de mert a félév végéig a 71 hallgató egyike sem olvasta el a leírást, a pénz
érintetlenül megmaradt a szekrényben.
2021. 12. 20. ATV
A korábbi hírekkel ellentétben nem hosszabbították meg a tanárok kötelező oltásának
határidejét, csak a kötelező oltásról szóló jogszabály szerint jár két hét a pótlásra. Aki december
15-éig a kötelezettségnek nem tett eleget, azt ezt a napot követően szólítják fel, hogy 15 napon
belül oltassa be magát, s ennek elmaradását követi a fizetés nélküli szabadságra küldés.
2021. 12. 19. 444
Alexander Soros, Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke közölte: ő vette
meg a Freeszfe aukcióján a Sátántangó eredeti munkakópiáját (lásd 2021. 12. 13. Magyar Hang
/ 2021. 12. 14. HVG), hogy szolidaritást vállaljon „e nagyszerű intézmény bátor hallgatóival és
oktatóival”. Ígéri: amint visszaáll Magyarországon a demokrácia, visszajuttatja a kópiát „jogos
tulajdonosának, a magyar népnek”.
2021. 12. 19. HVG
A Szülői Hang szerint az utolsó pillanatban vagyunk, hogy fordíthassunk a magyar közoktatás
válságos helyzetén, amely a tíz éve elfogadott Hoffman Rózsa-féle köznevelési törvény
drasztikus változtatásai következtében állt elő. A szervezet a Szószóló a gyerekekért nevű akció
keretében felmérést indított a szülői és tanári tapasztalatokból. Egy a beérkezett több mint 1800
vélemény közül: „Az állami iskolákban NINCS vagy alig van szakmaiság. Trükközés van a
papírmunkában. A kompetenciamérések nagyon jól mutatják, hogy mennyire csődtömeg az
oktatási rendszer. Egyre inkább olyan, mint a lottó, és a gyerekeknek egyre kevesebb esélyük
van, hogy kifogjanak egy jó pedagógust…”
2021. 12. 19. Telex
Felvették az amerikai Yale egyetemre Dörnyei Bendegúzt, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium,
Szakgimnázium és Technikum hatosztályos képzésének tavalyi végzősét, aki elnyerte a 98
százalékos, 86 300 dollárt kitevő ösztöndíjat is. Ő a második, aki magyarországi diákként ezt
elérte.
2021. 12. 18. ATV
Devecserben autós útelzárással tüntettek az oltást elutasító tanárok elküldése ellen. Devecser
független polgármestere szerint ezzel a gyerekek tanuláshoz való joga is sérül. A helyi
tankerületi vezető megtiltotta a demonstráló tanároknak, hogy nyilatkozzanak.
2021. 12. 18. HVG
Az RTL értesülése szerint két héttel meghosszabbították a tanárok kötelező oltásának határidejét.
2021. 12. 18. Szabad Európa
„Hivatalosan Oroszországban körülbelül 60 olyan régió van, ahol a tanárok alapbére
alacsonyabb, mint a törvényben megállapított minimálbér” – mondta egy ottani tanárszervezet
elnöke, de a valóságban még több lehet a számuk. Azt, hogy ez és a növekvő infláció mekkora
megélhetési gondot jelent, Alekszandr Mamkin, a kurszki terület egyik mezőgazdasági
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szakiskolájának oktatója egy kísérlettel bizonyította be: hiába próbált, nem tudott egy hónapig
14 643 rubelből (199 dollárból) megélni, pedig a legtöbb élelmiszerből önellátó, mert egy „apró
váratlan kiadás az éhhalál szélére” sodorta. A kísérlet következményeképpen az is kiderült,
hogy a havi fizetések összege végső soron az iskolaigazgató döntésén múlik. A kísérlet országos
nyilvánosságot kapott, és ennek köszönhetően Mamkin megmenekült az ellene mondvacsinált
okból indított büntetőjogi eljárástól, sőt a Kurszki terület kormányzóhelyettese felkereste őt és
iskoláját, és felkérte, hogy dolgozzon ki javaslatokat a helyzet javítására.
2021. 12. 18. Mérce
Az RTL híradója szerint egy nyíregyházi szakiskola őre letérdeltette a tanáruk által
hangoskodással vádolt gyerekeket, és gumibottal ütötte a talpukat meg a kezüket. Munkaviszonyát azóta megszüntették, az ügyben nyomozás indult.
2021. 12. 18. Mfor
Szabó Zsuzsa PSZ-elnök egy rádióműsorban elmondta: egyes intézményvezetők [régi nevükön:
iskolaigazgatók] már szankciót helyezek kilátásba a dolgozóiknak, amennyiben részt vennének
a januári pedagógussztrájkban.
2021. 12. 18. 168.hu
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) közleményben állt ki a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) mellett, mert
mint írták, „az oktatás bármely szintjén dolgozókat – a bölcsődéktől a felsőoktatási intézményekig –, pedagógusokat, oktatókat, kutatókat és közvetlen segítőiket áldozatos munkájukért
méltán megilleti a tisztelet. Ennek egyaránt része kell legyen a társadalmi, az erkölcsi és az
anyagi elismerés és megbecsültség.” Ezért az FDSZ elvárja, hogy a kormány a oktatás súlyának
és helyzete súlyosságának megfelelő felelősséggel és konstruktivitással vegyen részt a
tárgyalásokon, támogatja a PSZ és a PDSZ sztrájkbizottságának követeléseit és a január 31-re
meghirdetett figyelmeztető sztrájkot is.

