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2022. 01. 07. Magyar Nemzet
Ablakon kiadott étel helyett svédasztalos étkeztetést, egyetlen menü helyett szélesebb kínálatot
vezetne be a hazai menzákon a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége. A
szakmai szervezet szerint a közétkeztetési rendszer minden területe megérett a felülvizsgálatra,
olyan változásokra van szükség, amelyek garantálják, hogy a lemorzsolódás helyett egyre
többen vegyék igénybe a közétkeztetést, s jussanak egészséges, tápláló ételhez – mondta el a
lapnak Zoltai Anna, a szövetség elnöke.
2022. 01. 07. 444
Debrecen polgármestere közölte: a nagyerdei volt Loki-pálya területén épülhet fel az új
Természettudományi Múzeum, aminek előkészítő munkálataira a kormány 2,4 milliárd forintot
biztosít a városnak.
2022. 01. 07. Szabad Európa
Már ötezren írták alá azt a petíciót, amelynek célja a nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítása
legalább 2022 nyaráig, ameddig a vészhelyzetet is tart. Sokak szerint igazságtalan ugyanis,
hogy azok, akik 2021 augusztusáig végeztek az egyetemen, továbbra is átvehetik az oklevelüket
nyelvvizsga nélkül, de ez a 2022-ben diplomázókra már nem vonatkozik. A Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) nem állt a kezdeményezés mögé, mert nem
látja indokoltnak a hosszabbítást.
2022. 01. 07. 444
Az Európai Bizottság úgy döntött: vissza kell fizetnie Magyarországnak azt a több mint 1,7
milliárd forintot, amit 2017-ben a nyíregyházi önkormányzat kapott szociális városrehabilitációra, de úgy használt fel, hogy szegregálta az átköltöztetett romákat, hozzájárulva
óvodai és iskoláskorú gyermekeik oktatási szegregációjához is. Emlékezetes, hogy az iskolai
szegregációt Balog Zoltán akkori emberierőforrás-miniszter a védelmébe vette. [Azzal érvelt a
bíróságon, hogy szeretettel szegregált környezetben is fel lehet zárkóztatni a roma gyerekeket.]
2022. 01. 07. HVG
Az SZTE alapítványi kuratóriuma a Gránit Bankot választotta a közbeszerzésre jelentkező öt
bank közül a számlájának vezetésére. A bank többségi tulajdonosa épp a napokban lett Tiborcz
István, az egyik miniszterelnöki vő. A részvényeket Hegedűs Éva, a bank elnök-vezérigazgatója
adta el neki. Hegedűs az SZTE-alapítvány kuratóriumi tagja is egyben, de ebben Szabó Gábor
kuratóriumi elnök nem lát összeférhetetlenséget; a döntő szavazásban Hegedűs maga nem vett
részt. A bank az alapítvány 400 millió forintos „apanázsát” fogja kezelni. Az, hogy maga az
SZTE milyen bankot választ az ennél sokkal nagyobb egyetemi összegek kezelésére, még nem
dőlt el, de a végső szót arról is a kuratórium fogja kimondani.
2022. 01. 07. ATV
Budapest főpolgármestere azt nyilatkozta a tévének: noha az ünnepek miatt a lehető legrosszabb
időpontban kezdhették a népszavazáshoz az aláírásgyűjtést, már összegyűlt „nagyjából” 100
ezer aláírás, és ha január 15-ére meglesz a másik 100 ezer is, akkor a Fudan-népszavazás is
kiírható lesz a parlamenti választások napjára. A cikk szerint azonban ez „erősen kétséges” a
hosszas törvényi határidők (hitelesítés, jogorvoslat, tájékoztatás, országgyűlési döntés stb.)
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miatt, és a referendumnak a választásokkal egyidejű megtartását a kormány is lehetetlennek
tartja. Karácsony Gergely viszont bizakodó, mert szerinte „belobbant” az aláírásgyűjtés.
2022. 01. 07. HVG
Bár az eredeti tervek szerint már a nyáron indulna, mégsem tud senki (de legalábbis nem mond)
semmit a 9. és 11. évfolyamos középiskolások számára meghirdetett ingyenes nyári, kéthetes
külföldi nyelvtanulási programok előkészítéséről, a jelentkezés módjáról és a részvétel feltételeiről – legalábbis ez derül ki a HVG terjedelmes áttekintéséből. A lap későbbi híréből viszont
kiderül, hogy a koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzet miatt újabb egy évvel halasztják
a külföldi nyelvtanulási program kezdetét.
2022. 01. 06. HVG
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatai alapján mintegy 780 tanár tűnt el az állami
iskolákból az oltáskötelezettség bevezetését követően. A tankerületek a hirtelen támadt tanárhiányt úgy próbálják megoldani, hogy negyedéves tanárszakos egyetemistáknak ajánlanak
részmunkaidős állásokat – derítette ki az RTL Híradó. A csatornának a minisztérium kifejtette,
hogy a pedagógusállomány mindössze egy százaléka nem oltatta be magát, ugyanakkor a
Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Gosztonyi Gábor szerint legalább még egy
százalékról van szó, akiknek miniszteri mentesítés birtokában egyelőre nem kell beoltatni
magukat.
2022. 01. 06. Népszava
Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke a Facebookon bemutatott egy közérdekű adatigényléssel
megszerzett dokumentumot, amely szerint a 2018-as Fudan-törvényhez készült hatásvizsgálat
azzal számolt, hogy egy fillérbe sem fog kerülni a beruházás a magyar adófizetőknek. Ehhez
képest a kormány ma 500 milliárd forintot kíván az egyetemre elkölteni, és „ezt
»természetesen« nekünk, adófizetőknek kell fizetni”, azaz „újabb ordas nagy hazugságra derült
fény” a Fudan-ügyben, mondta.
2022. 01. 06. HVG
Bódis József az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és
szakképzésért felelős államtitkára csütörtökön arról beszélt, hogy januártól újabb 15 százalékos
béremelés történik az egyetemeken.
2022. 01. 06. Magyar Hang
Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányi
elnöke szerint félrevezető az Emmi tegnapelőtti közleménye arról, hogy 780 az oltatlan
pedagógusok száma, mert abba nincsenek beleszámítva az egyházi és alapítványi iskolákban,
sem a szakképzésben és az óvodákban dolgozók. Nevetségesnek tartja továbbá, hogy egyenként
kellett kérelmezni a miniszternél a kötelező oltás alóli felmentést a hivatalos protokoll szerint
védetteknek, mert a tankerület nem fogadja el a hivatalos igazolásokat. A mentesítés amúgy is
csak a probléma „eltolása”, hiszen csak meghatározott időre szól, aztán kezdődik az egész
oltatlanság körüli procedúra elölről. Még nincs pontos képük arról, hol hogyan fogják
megoldani a kiesett szakos tanárok pótlását, de annyi biztos: a most érvénybe lépett intézkedés
„mindenképpen sérti a gyerekek tanuláshoz való jogát”.
2022. 01. 05. Telex
Miután az állam, illetve a Diákhitel Központ Zrt. és a magánszféra hosszú előkészítés után
kibővítette a diákhitelek elérhetőségét a felnőttképzésben részt vevők számára is, a program
környékén felbukkantak a haszonlesők, sőt, a btk-s csalók, akár a maffia is. Állítólag
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szegényebb, képzetlenebb embereket használtak arra, hogy tanulónak jelentkezzenek, és ők
vélhetően egy kisebb összeget, 50-100 ezer forintot megtarthattak a hitelből, a fél évre előre
folyósított megélhetési költségből, de a többi a bűnözői hálózathoz került. A hasonló esetek
megakadályozása érdekében szigorítottak a feltételeken: például ezentúl a hitel csak a tandíjra
használható, felvételéhez 20 százalékos önerő szükséges, és az igénylőnek a hiteligénylést
megelőzően 12 hónapig rendelkeznie kellett társadalombiztosítási jogviszonnyal, vagy 12
hónapon keresztül folyamatosan tanulói, felnőttképzési vagy felsőoktatási hallgatói
jogviszonyban kellett állnia. A hitelfelvevőknek ezen túl középfokú végzettséggel kell
rendelkezniük és köztartozásmentesnek kell lenniük.
2022. 01. 05. 7300.hu
Komlón aláírásgyűjtést indított egy szülő tiltakozásul azért, mert kényszerszabadságra küldték
gyereke oltatlan osztályfőnökét, egy „megfelelő értékrendet képviselő, hosszú idő óta a pályán
lévő, kiemelkedő munkát végző, elhivatott, testnevelés-biológia szakos tanárt”. „Nem érezzük
úgy, hogy jelenléte gyermekeink egészségét és életét veszélyezteti, etikátlan eljárásnak tarjuk
személyiségi jogainak ilyen formában történő korlátozását” – írta. A hírről később az Átlátszó
is tudósított.
2022. 01. 05. 444 (+ Népszava)
„Én hálás vagyok a sorsnak, hogy nem a kényszer üldöz el itthonról, hogy nem kórházi ápolónőként vagy pedagógusként élünk röhejes jövedelemből” – írta a „kormány családpolitikájának
arca”, a köztársasági elnöknek jelölt Novák Katalin 2010. október 25-i blogjában Németországból, ahol akkor a férje banktisztviselőként dolgozott. Egy másik bejegyzésében a
magyarországi és a németországi óvónők közti különbségeket sorolta (utóbbiak javára),
hozzátéve: „a fizetés sem mérhető az otthonihoz”. [Mivel a 444 cikke fizetős, megadtuk az azt
ismertető Népszava-cikk linkjét is.]
2022. 01. 05. 444
Az ellenzéki pártok vezetői és a miniszterelnök-jelölt sajtótájékoztatót tartottak Budapesten a
Nyugati téren, ahol Karácsony Gergely közölte: már megvan 100 ezer aláírás, azaz a szükséges
mennyiség fele. Donáth Anna (Momentum) és Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke a Fudanberuházás és a lakhatási válság összefüggéseire hívták fel a figyelemet, a Jobbikot képviselő Z.
Kárpát Dániel alelnök pedig arra, hogy „a Diákváros megfúrása” nem a magyar nemzeti érdeket
szolgálja a kínaival szemben. A cikk megjegyzi: nem sűrűn fordult elő az előválasztás óta, hogy
a pártvezetők és Márki-Zay Péter közösen mutatkoztak a nyilvánosság előtt.
2022. 01. 04. HVG
A Petőfi-emlékév alkalmából a Demeter Szilárd vezette Nemzeti Kulturális Alap 130 milliós
támogatást adott az augusztus 20-i guruló turulos felvonulást kitaláló cégnek, egy „Most vagy
soha” című musical elkészítésére. A nyertesek között van Lezsák Sándor népfőiskolája is,
amely 90 milliót kapott egy „A költő visszatér” című Kárpát-medencei programsorozatra.
2022. 01. 04. HVG
Mészáros Lőrinc gyerekeinek közös cége nyerte el a Semmelweis Egyetem által kiírt
biotechnológiai science-park tervezési munkáit. A tudományos központ létrehozásáról 2019ben írt alá szándéknyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint Józsefváros Önkormányzata.
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2022. 01. 03. Mérce
A PDSZ szerint 30 ezer diákot érint annak a 2%-nyi tanárnak a hiánya, akik oltatlanok lévén
mostantól nem taníthatnak (lásd 2022. 01. 03. Infostart, Mfor, Mérce, Telex). Szerintük még
ennek a relatíve kevés kieső munkavállalónak is csak törvénytelen megoldásokkal és
elfogadhatatlan miniszteri ukázokkal tudják a helyettesítését megoldani, ráadásul a mentesítési
kritériumok sem világosak, hiszen sok esetben nem tudni, hogy az oltatlan pedagógus mire kap
miniszteri felmentést, vagy hogy mire kapható orvosi igazolás. A PDSZ szerint a kormány a
pedagógusok lejáratásával foglalkozik, miközben nyilvánvaló vált, hogy elfogytak a közoktatás
tartalékai.
2022. 01. 03. K-blog (K-Monitor)
A közpénzfigyelő 2021-es évösszefoglalóját „Csak erős idegzetűeknek!” ajánlással tette közzé,
a következő témakörökben: Covid-kormányzás, propaganda, ellenzéki önkormányzatok
kivéreztetése, vagyonkimentés, leválthatatlan káderek, korrupció elleni harc (hiánya), látványberuházások, a „nemzeti nagytőke” finanszírozása, a miniszterelnöki családtagok és az
oligarchák vagyongyarapodása, kiemelt kormányzati beruházások, álcivilek, a következő
választások befolyásolása. A vagyonkimentési fejezetből idézzük emlékeztetőül a felsőoktatást
közvetlenül érintő két bekezdést, a bennük szereplő kiemelésekkel és linkekkel együtt:
„A 2021 végéig létrehozott 33 KEKVA kétharmada korábban állami fenntartású felsőoktatási
intézményt irányít, a többi valamilyen kulturális vagy oktatási tevékenységhez kapcsolódik
(értsd: politikai kifizetőhelyként működik). Értsük jól: a kormánytagokkal teletűzdelt
kuratóriumok irányítják a felsőoktatás 70%-át, közvetlenül miniszterek és államtitkárok
lettek az egyetemi dolgozók munkáltatói. A kuratóriumi tagok egy kormányváltás utánra is
bebetonozhatók. A KEKVA-k nemcsak kiapadhatatlan vagyont jelentenek a klientúra számára,
de segítik a jobboldal kulturális termékeinek terjesztését, a Fidesz melletti kampányolást, a
felsőoktatás kiszervezését és fideszes ellenőrzés alá vonását, biztosíthatják a Fidesz közeli
politikai-gazdasági agytrösztök folyamatos finanszírozását és a jobboldali politikai elit utánpótlását, vagy azt, hogy stratégiailag fontos vállalatok irányításába (Richter, Mol) egy esetleges
kormányváltás esetén is a jelenlegi kormánypártnak maradjon beleszólása.
Az állam lemondott arról, hogy beleszóljon a jövőben a közvagyonból létrehozott alapítványok
működésébe, vagy ellenőrizze azok tevékenységét, mindeközben hosszú távú kötelezettséget
vállalt a KEKVA-k működésének a költségvetésből történő finanszírozására. A kuratóriumi
tagokra lényegében semmilyen összeférhetetlenségi szabály nem vonatkozik, miközben
egyszerre képviselik az adott alapítványt és az irányított egyetemet, esetleg egy
multinacionális vállalatot, a kormánypártot, vagy akár többüket egyszerre. Itt külön is
meg kell emlékeznünk az év legnagyobb nyerteséről: Demeter Szilárd, aki 2020-ban később
visszavont írásában Európát Soros György gázkamrájának nevezte, idén a magyar kultúra
alapintézményei – és sok tízmilliárdos ingatlanvagyon – felett szerzett kontrollt. De ép ésszel
felfoghatatlan közvagyon került a Mathias Corvinus Collegiumhoz, melynek Orbán Balázs
miniszterhelyettes a kuratóriumi elnöke.”
2022. 01. 03. HVG
Mészáros Lőrinc cége egy társcéggel verseny nélkül 3,9 milliárd forint értékben főleg
belsőépítészeti feladatokat nyert el az Új Néprajzi Múzeumban: az ún. Zoom- és interaktív
kiállítási terének kitapétázását, a „Megérkeztünk” című nyitókiállítás installálását, a kiszolgáló
egységek berendezését.
2022. 01. 03. Infostart, Mfor, Mérce, Telex
Az Emmi szerint a 78 ezer pedagógusnak mindössze 1%-a, 780 fő maradt igazolatlanul oltatlan;
3%-uk orvosi igazolással van felmentve az oltás alól, 1%-ukat a miniszter mentesítette, további
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1%-uk pedig még elbírálásra vár. Az oltás alóli felmentéshez ún. méltányossági kérelmet kellett
benyújtani január 2.-i éjféli határidővel, de erről sokan csak a sajtóból értesültek, illetve még
nem is mindenki kapott a kérelmére választ. Az Mfor által megkérdezett pedagógusok szerint
a minisztérium épp azoknak tette lehetővé az egyedi elbírálást, akikért a pedagógusszakszervezetek is küzdöttek, mégsem a tárgyalások során egyezett bele a követelésükbe,
hanem a mostani váratlan utólagos lépéssel, káoszt okozva az iskolák és óvodák félévkezdésében. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint amúgy a módosítás az
igazuk beismerését jelenti, hogy ti. súlyos működési zavart jelentene az összes oltatlan
pedagógus elküldése. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke reméli, hogy a
helyettesítőket a fizetés nélküli szabadságon lévők béréből tudják majd kifizetni.
2022. 01. 02. Magyar Narancs
A portál közzétette a hetilap 2021. december 2-i cikkét, amelyben Krusovszky Dénes úgy
foglalja össze Demeter Szilárd eddigi intézményvezetői teljesítményét, hogy az általa megígért
árokbetemetés elmaradt (sőt a kultúrpolitika tovább polarizálódott); ehelyett ami vezetésével
lezajlott, az „nagy volumenű, de egyelőre bizonytalan kimenetelű intézmény-összevonás”.
Kérdés, hogy a kulturális területnek a 100 milliárdos vagyon felett diszponáló Magyar
Kultúráért Alapítványba (MKA) való kiszervezése – amely a Lezsák-, a Schmidt- és a Demeterféle érdekkört foglalja magába – pusztán területfoglalás (és majdani kiárusítási lehetőség)
marad-e, vagy sikerül-e a kisajátított intézményeket tartalommal megtölteni. A lap forrásai
„Demeter nagyszabású vállalásai közül egyelőre egynek sem látják a konkrét megvalósulását,
pedig már lassan két év eltelt a bejelentésük óta”. Míg egyfelől „a PIM-ben és csatolt részeiben
nőttek a fizetések és a pályázható összegek”, addig másfelől „feleslegesen felduzzasztott” és
alacsony hatékonyságú médiaportfóliójuk sok pénzt visz el; az MKA pályázatai még az NKAéinál is átláthatatlanabbak és zavarosabbak, Demeter mozgástere az ingatlanprojektek terén
szűkülni látszik, az OSZK változatlanul mostoha körülmények között maradt stb.

