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2022. 01. 21. Mérce 

A magyar kultúra napja alkalmából Dobrovits Orsolya és Papp Katalin, a Közgyűjteményi és 

Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke és alelnöke, valamint Csóka Edit 

közművelődési tagozatvezető, elnökségi tag és Kiss Vendel múzeumi tagozatvezető 

sajtótájékoztatón számoltak be a dolgozók méltatlan helyzetéről, amelyen a mostani 20%-os 

béremelés sem segít. Számos béremelés körüli anomáliát említettek, többek közt a 

következőket: a kormány nem tárgyalt a szakmai képviseletekkel; mindössze 12 hónapra 

biztosítja hozzá a forrást, és arra is pályázni kell; hatalmas különbségek keletkeztek az azonos 

területen dolgozók között, részint a korábbi 6%-os béremelés helyenkénti elmaradása, részint 

az önkormányzatok anyagi helyzete közötti különbségek miatt. A lap úgy tudja: a kormánypárti 

vezetésű településeken jellemzően jobb béreket kapnak a kulturális intézmények dolgozói, mint 

egyebütt. Ráadásul sokaknál, különösen a falvakban, az alacsony alapbér elnyeli az emelést. 

Papp Katalin elmondta: a közszférában a kulturális dolgozók bére a legalacsonyabb; úgy véli, 

az Emmi „a dolgozókat teljes mértékben alábecsüli”, ennek jele az is, mikor a panaszukat azzal 

ütik el, hogy a kormány mekkora összegekkel támogatja a kultúrát – „holott ezeket az össze-

geket nem a munkatársakra, hanem a látvány- és presztízsberuházásokra költik, a szak-

szervezetet pedig nem partnernek, hanem ellenségnek tekintik”. A sajtótájékoztatót a cikkbe 

ágazott linkről lehet visszanézni. 

 

2022. 01. 21. Mérce 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma szolida-

ritását fejezte ki a pedagógusok január 31-i figyelmeztető sztrájkja mellett, és azzal egyidejűleg 

demonstrációt szerveznek, hogy támogassák a tanárok sztrájkköveteléseit. 

 

2022. 01. 21. HVG 

A Momentum ifjúsági szervezete „Sikeres vizsgáért hívja a Fideszt!” szöveggel apróhirdetést 

ragasztott ki Budapesten az egyetemek környékén, hogy felhívja a figyelmet a Völner–Schadl-

ügyben történt „vizsgavarázslási” botrányra. 

 

2022. 01. 21. Hírklikk 

A kormány azon döntése alapján, hogy a Várkapitányság Régészeti és Tudományos 

Igazgatósága a Magyar Nemzeti Múzeum részévé válik, ismét az MNM végezheti a régészeti 

örökségvédelmi feladatokat a lelőhelyek felderítésétől a feltáráson és feldolgozáson át a 

közönségkapcsolatokig – közölte a múzeum pénteken az MTI-vel. A Várkapitányság NZrt.-től 

a régészeti feladatellátással együtt 106 munkavállaló került a Nemzeti Múzeumhoz, akik a most 

létrejövő Nemzeti Régészeti Intézetben (NRI) dolgoznak tovább, változatlan feltételekkel. A 

HVG ezzel kapcsolatban megjegyzi: az NRI felállításával megbízott Virágos Gábor 2010 előtt 

annak az állami ásató cégnek, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnak (KÖSZ) volt a 

vezetője, amely fölött 2010-ben L. Simon László, az MNM jelenlegi főigazgatója mondta ki a 

halálos ítéletet. 

 

2022. 01. 21. HVG 

Az ellenzéki összefogás leadta a Nemzeti Választási Irodának a Fudan-referendumhoz össze-

gyűjtött aláírásokat, miután politikusaik a Kossuth téren méltatták a 30 napig tartó 

aláírásgyűjtés sikerét. A házi karanténban levő miniszterelnök-jelölt üzenetében úgy fogal-

mazott: van 235 ezer bátor emberünk. 

https://merce.hu/2022/01/21/a-kulturalis-szferaban-sok-helyen-olyan-alacsony-az-alapber-hogy-nem-erezni-a-20-szazalekos-emelest/
https://merce.hu/2022/01/21/a-kulturalis-szferaban-sok-helyen-olyan-alacsony-az-alapber-hogy-nem-erezni-a-20-szazalekos-emelest/
https://merce.hu/2022/01/21/a-kulturalis-szferaban-sok-helyen-olyan-alacsony-az-alapber-hogy-nem-erezni-a-20-szazalekos-emelest/
https://merce.hu/2022/01/21/a-kulturalis-szferaban-sok-helyen-olyan-alacsony-az-alapber-hogy-nem-erezni-a-20-szazalekos-emelest/
https://merce.hu/2022/01/21/a-szakszervezetek-egyuttmukodesi-foruma-is-kiall-a-pedagogussztrajk-mellett/
https://merce.hu/2022/01/21/a-szakszervezetek-egyuttmukodesi-foruma-is-kiall-a-pedagogussztrajk-mellett/
https://hvg.hu/itthon/20220121_aprohirdetesek_fovarosi_egyetemek_konnyu_vizsga
https://hirklikk.hu/kozelet/jon-a-nemzeti-regeszeti-intezet/392697A%20korm%C3%A1ny%20hosszas%20szakmai%20el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%20%C3%A9s%20egyeztet%C3%A9s%20ut%C3%A1n%20d%C3%B6nt%C3%B6tt%20arr%C3%B3l,%20hogy%20a%20V%C3%A1rkapit%C3%A1nys%C3%A1g%20R%C3%A9g%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Tudom%C3%A1nyos%20Igazgat%C3%B3s%C3%A1ga%20a%20Nemzeti%20M%C3%BAzeum%20r%C3%A9sz%C3%A9v%C3%A9%20v%C3%A1ljon.%20%C3%8Dgy%20ism%C3%A9t%20az%20MNM%20v%C3%A9gezheti%20a%20r%C3%A9g%C3%A9szeti%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9gv%C3%A9delmi%20feladatokat%20a%20lel%C5%91helyek%20felder%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9t%C5%91l%20a%20felt%C3%A1r%C3%A1son%20%C3%A9s%20feldolgoz%C3%A1son%20%C3%A1t,%20a%20k%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9gkapcsolatokig%20%E2%80%93%20k%C3%B6z%C3%B6lte%20a%20m%C3%BAzeum%20p%C3%A9nteken%20az%20MTI-vel.%20%20K%C3%B6zlem%C3%A9ny%C3%BCk%20szerint%20a%20V%C3%A1rkapit%C3%A1nys%C3%A1g%20NZrt.-t%C5%91l%20a%20r%C3%A9g%C3%A9szeti%20feladatell%C3%A1t%C3%A1ssal%20egy%C3%BCtt%20106%20munkav%C3%A1llal%C3%B3%20ker%C3%BClt%20a%20Nemzeti%20M%C3%BAzeumhoz,%20akik%20a%20most%20l%C3%A9trej%C3%B6v%C5%91%20Nemzeti%20R%C3%A9g%C3%A9szeti%20Int%C3%A9zetben%20dolgoznak%20tov%C3%A1bb,%20v%C3%A1ltozatlan%20felt%C3%A9telekkel.
https://hirklikk.hu/kozelet/jon-a-nemzeti-regeszeti-intezet/392697A%20korm%C3%A1ny%20hosszas%20szakmai%20el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%20%C3%A9s%20egyeztet%C3%A9s%20ut%C3%A1n%20d%C3%B6nt%C3%B6tt%20arr%C3%B3l,%20hogy%20a%20V%C3%A1rkapit%C3%A1nys%C3%A1g%20R%C3%A9g%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Tudom%C3%A1nyos%20Igazgat%C3%B3s%C3%A1ga%20a%20Nemzeti%20M%C3%BAzeum%20r%C3%A9sz%C3%A9v%C3%A9%20v%C3%A1ljon.%20%C3%8Dgy%20ism%C3%A9t%20az%20MNM%20v%C3%A9gezheti%20a%20r%C3%A9g%C3%A9szeti%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9gv%C3%A9delmi%20feladatokat%20a%20lel%C5%91helyek%20felder%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9t%C5%91l%20a%20felt%C3%A1r%C3%A1son%20%C3%A9s%20feldolgoz%C3%A1son%20%C3%A1t,%20a%20k%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9gkapcsolatokig%20%E2%80%93%20k%C3%B6z%C3%B6lte%20a%20m%C3%BAzeum%20p%C3%A9nteken%20az%20MTI-vel.%20%20K%C3%B6zlem%C3%A9ny%C3%BCk%20szerint%20a%20V%C3%A1rkapit%C3%A1nys%C3%A1g%20NZrt.-t%C5%91l%20a%20r%C3%A9g%C3%A9szeti%20feladatell%C3%A1t%C3%A1ssal%20egy%C3%BCtt%20106%20munkav%C3%A1llal%C3%B3%20ker%C3%BClt%20a%20Nemzeti%20M%C3%BAzeumhoz,%20akik%20a%20most%20l%C3%A9trej%C3%B6v%C5%91%20Nemzeti%20R%C3%A9g%C3%A9szeti%20Int%C3%A9zetben%20dolgoznak%20tov%C3%A1bb,%20v%C3%A1ltozatlan%20felt%C3%A9telekkel.
https://hvg.hu/kultura/20220121_Letrejon_a_Nemzeti_Regeszeti_Intezet_amely_a_nagyberuhazasok_megelozo_feltarasait_fogja_iranyitani
https://hvg.hu/kultura/20220121_Letrejon_a_Nemzeti_Regeszeti_Intezet_amely_a_nagyberuhazasok_megelozo_feltarasait_fogja_iranyitani
https://hvg.hu/itthon/20220121_Leadtak_a_nepszavazasi_alairasokat_MarkiZay?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20220121_Leadtak_a_nepszavazasi_alairasokat_MarkiZay?s=hk
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2022. 01. 21. 24hu 

Három év alatt összesen 18 millió forintnyi miniszteri biztosi fizetést vehetett fel – az 1,7 millió 

forintos képviselői illetményén felül – Bartos Mónika fideszes képviselő, aki a 9. és 11. 

évfolyamos tanulók külföldi nyelvtanulási programjáért felel, noha eddig egyetlen diák sem 

utazott ki nyelvet tanulni e program keretén belül, és a járványhelyzet miatt idén sem fog. Bartos 

„a feladatai ellátásához” hivatali gépjárművet is kapott. Miniszteri biztosi kinevezését Kásler 

miniszter tavaly áprilisban egy évre meghosszabbította. A minisztérium amúgy az e téren 

tapasztalt Tempus Közalapítványnak adta ki a program szervezését. 

 

2022. 01. 21. Szabad Európa 

Az Orbán-rendszer 2010 óta példátlan mértékben átalakította a magyar közoktatást. A 

beavatkozás eredményei lesújtók, derül ki a régió országait és a 2010-es ‒ 2020-as helyzetüket 

összehasonlító cikkben bemutatott tizenegy friss grafikonból. Az állam negyedével csökken-

tette a közoktatásra kiadott pénzt, 2019-ben Európában utolsó lett a diplomás átlagbérhez 

viszonyított magyar tanárbér, Nógrádban már 25 százalék a korai iskolaelhagyók aránya. A volt 

szocialista EU-országok között a lemaradók közé csúsztunk. A számok értelmezésében a portál 

újságírójának Varga Júlia, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 

Közgazdaságtudományi Intézete tudományos tanácsadója segített. 

 

2022. 01. 20. Lakmusz 

A nemrég indult fact-check oldal egy az Erdély.ma portálon megjelent cikk állításait vizsgálva 

arra jut, hogy a tanárok valóban többet keresnek Romániában, mint Magyarországon, de nem 

kétszer annyit. 

 

2022. 01. 20. Válasz online 

Vészesen fogy a Sacré-Coeur (Szent Szív) nővérek hajdani zárdája és internátusa, amely az 

egykor nyaralókkal szegett Városliget szélén, az ún. Deák-villa (Deák Ferenc utolsó nyarának 

helyszíne) helyén épült, és amelyben az 1948-as államosítás után az MSZMP pártiskolája, majd 

a Politikai Főiskola, a rendszerváltás után pedig a Professzorok Háza és az ELTE BTK egy 

része, majd a népszerű Dürer Kert kapott helyet. Az ELTE pénzhiány miatt 2007-ben 

kényszerült eladni, így került végül 2018-ban a kormányközeli Garancsi István-féle Market-

csoport birtokába, amely most kiemelt beruházásként „két böhöm nagy irodaházat és három 

lakótömböt” húz fel a területén. Garancsi a Sacré-Coeur-épületek nagy részét annak ellenére 

bontja el, hogy a főváros 2013-ban védetté nyilvánította őket. Csupán egy „szerencsétlen 

épületcsonk” marad belőlük, ami a lap szerint „nem örökségvédelem, hanem építészeti paródia, 

de a szomorúbb fajtából”, a budapesti főépítész szakvéleménye szerint pedig értékvédelmi 

szempontból nem fogadható el. A lap rámutat: Budapest „egyik legjelentősebb elpuskázott 

lehetőségével” állunk szemben, ugyanis a beruházás helyett itt több hektár zöldterülettel lehetett 

volna bővíteni a Városligetet (Fekete Péter kulturális államtitkár a Fővárosi Nagycirkuszt is ide 

költöztette volna), de jött Garancsi és a kiemelt projektté minősítés, noha a beruházás 

semmilyen közcélt nem szolgál, csak magánérdeket. 

 

2022. 01. 20. Népszava 

Az ellenzéki összefogás összesen 470 ezer, kérdésenként 235-235 ezer aláírást gyűjtött össze, 

ami nagy eséllyel elegendő a Fudannal és az álláskeresési járadékkal kapcsolatos népszava-

záshoz, jelentette be az ellenzéki miniszterelnök-jelölt és a főpolgármester. 

 

2022. 01. 20. Magyar Narancs 

A bíróság által nemrég elkobzott hamis érettségijéről elhíresült sümegi Szabó Krisztina 

novemberben a „Dr.” titulussal a neve előtt egészségügyi ellátócéget alapított, és Covid-19 

https://24.hu/kozelet/2022/01/21/bartos-monika-havi-felmillios-fizetes-a-semmire-miniszteri-biztos/
https://24.hu/kozelet/2022/01/21/bartos-monika-havi-felmillios-fizetes-a-semmire-miniszteri-biztos/
https://24.hu/kozelet/2022/01/21/bartos-monika-havi-felmillios-fizetes-a-semmire-miniszteri-biztos/
https://24.hu/kozelet/2022/01/21/bartos-monika-havi-felmillios-fizetes-a-semmire-miniszteri-biztos/
https://www.szabadeuropa.hu/a/szamokban-a-fidesz-kormanyzas-dramaian-lerontotta-a-kozoktatas-teljesitmenyet/31660330.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/szamokban-a-fidesz-kormanyzas-dramaian-lerontotta-a-kozoktatas-teljesitmenyet/31660330.html
https://www.lakmusz.hu/valoban-tobbet-keres-egy-tanar-romaniaban-mint-magyarorszagon-de-nem-ketszer-tobbet/
https://www.lakmusz.hu/valoban-tobbet-keres-egy-tanar-romaniaban-mint-magyarorszagon-de-nem-ketszer-tobbet/
https://www.valaszonline.hu/2022/01/20/ajtosi-sacre-coeur-liget-market-epitkezes-hatter/
https://www.valaszonline.hu/2022/01/20/ajtosi-sacre-coeur-liget-market-epitkezes-hatter/
https://nepszava.hu/3143964_megvannak-az-alairasok-az-ellenzeki-nepszavazashoz
https://nepszava.hu/3143964_megvannak-az-alairasok-az-ellenzeki-nepszavazashoz
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/van-masik-covid-tesztallomast-nyitott-a-fideszes-polgarmester-hamis-erettsegivel-lebukott-elettarsa-245246
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tesztállomást nyitott Tapolcán. Az ellenzék kezdeményezte Szabó egyetemi diplomáinak az 

elkobzását is. 

 

2022. 01. 20. Magyar Narancs 

Hiába áll őrt negyedik napja a Huszonkettesek Építész Csoport a budai várbeli Szentháromság 

téri Diplomata-ház előtt, és hiába nincsenek meg a Matolcsy György-féle Pallas Athéné Domus 

Meriti Alapítvány által megrendelt bontáshoz a szükséges engedélyek, a kivitelező önkényesen 

lezárta a járdát. Az építészek által kihívott rendőrség nem intézkedett, noha az I. kerület szintén 

jelen lévő polgármestere is megerősítette: nem adtak közterület-használati engedélyt a 

bontásnak. Ekkor a kivitelező képviselője „mint nyulat a cilinderből” bemutatott egy tegnapi 

statikai szakvéleményt arról, hogy az épület életveszélyes, és ezért azonnal le kell bontani. A 

polgármester szerint ha ez igaz, akkor előzetesen be kellett volna jelenteni az önkormányzatnál. 

A bontás folytatódik. 

 

2022. 01. 20. HVG 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének felmérése 

szerint az általános iskolások 36%-a szeretne csak gimnáziumba menni, 6%-kal kevesebben, 

mint 2020-ban. Felsőfokú végzettséget 31%-uk szeretne, doktori végzettséget 6%-uk, szakmát 

és érettségit egyszerre 34%-uk. A foglalkozások közül az informatika, a gasztronómia, a 

sportolás és a művészeti ágak a legnépszerűbbek. 

 

2022. 01. 19. Üzletem 

Az Európai Bizottság úgy döntött, 2024-re új szintre emelik a felsőoktatásban a transznacionális 

együttműködést, és az unió „akár 60 európai egyetemi szövetséget is támogatni fog, amelyek 

Európa-szerte több mint 500 egyetemet foglalnak magukban”. E szövetség Erasmus+ költség-

vetése összesen 1,1 milliárd euró lesz a 2021–2027-es időszakban. A cél többek között „az 

egyetemeknek az európai életmód hajtóerejeként való megszilárdítása, a tudományos és kutatói 

karrierre, az időtálló készségek minőségére és relevanciájára, a sokszínűségre, a befogadásra, a 

demokratikus gyakorlatokra, az alapvető jogokra és a tudományos értékekre összpontosító 

tevékenységek támogatásával”. 

 

2022. 01. 19. G7 

Pedagóguskrízisként jellemzi a helyzetet a gazdasági portál terjedelmes adatelemzése. A 

cikkből kiderül, hogy az alig több mint kétezer pályakezdő tanár az elmúlt évek legalacsonyabb 

száma, ráadásul a 2017‒2019-es évekhez képest harmadára esett vissza. A pedagógus-

végzettséget szerzők száma is csökkent az elmúlt években. A pedagógusképzésre jelentkezők 

száma 2016 és 2021 között a kétharmadára esett vissza: 2016-ban több mint 20 ezren, 2019-

ben mintegy 15 ezren, a 2020-as mélyponton alig több mint 11 ezren, míg 2021-ben körülbelül 

13 ezren jelölték meg továbbtanulási célként valamelyik pedagógusszakot. 

 

2022. 01. 19. 168 óra 

Az Óbudai Egyetem rektora közölte: 2022-től a tanársegédek bruttó alapbére 94, az 

adjunktusoké 106, a docenseké 80 és az egyetemi tanároké 62%-kal emelkedik. Így egy tanár-

segéd alapbére 430 ezer, egy professzoré 900 ezer lesz. Megemelik továbbá az oktatást segítő 

és a többi dolgozó bruttó alapbérét átlag 75%-kal, a cafeteriát 60%-kal, az óradíjakat pedig a 

duplájára. Minderre az „új működési modell” ad lehetőséget, közölte Kovács Levente rektor. 

 

2022. 01. 19. HVG 

Ha a január végi figyelmeztető sztrájk nem hoz eredményt, márciusban határozatlan időre is 

beszüntethetik a munkát a tanárok. A sztrájk támogatására petíció indult (link a cikkben). „Ha 

https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/van-masik-covid-tesztallomast-nyitott-a-fideszes-polgarmester-hamis-erettsegivel-lebukott-elettarsa-245246
https://magyarnarancs.hu/lokal/kozterulet-foglalasi-engedely-nelkul-is-lezartak-a-jardat-es-folytatjak-a-diplomata-haz-bontasat-a-varban-245326
https://hvg.hu/elet/20220120_A_nyolcadikosok_36_szazaleka_menne_gimnaziumba
https://hvg.hu/elet/20220120_A_nyolcadikosok_36_szazaleka_menne_gimnaziumba
https://uzletem.hu/europai-unio/felsooktatas-europai-dimenziot-epitene-az-europai-bizottsag/rsslink/rss2
https://uzletem.hu/europai-unio/felsooktatas-europai-dimenziot-epitene-az-europai-bizottsag/rsslink/rss2
https://uzletem.hu/europai-unio/felsooktatas-europai-dimenziot-epitene-az-europai-bizottsag/rsslink/rss2
https://g7.hu/elet/20220119/pedagogus-krizis-harmadannyi-palyakezdo-nagy-lemorzsolodas-idosodo-tanarkar/
https://168.hu/penz/tenyleg-kiemelkedoen-emelkedne-az-oktatok-bere-224125
https://168.hu/penz/tenyleg-kiemelkedoen-emelkedne-az-oktatok-bere-224125
https://hvg.hu/itthon/20220119_sztrajk_tanarok_oktatas_munkabeszuntetes
https://hvg.hu/itthon/20220119_sztrajk_tanarok_oktatas_munkabeszuntetes
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nem sikerül megállítanunk az ámokfutást, saját gyermekeinket fosztjuk meg az esélytől: a 

jövőbeli boldogulás, a tudás által kibontakozó, teljes élet lehetőségétől!” – áll a pedagógus-

szakszervezetek felhívásában. 

 

2022. 01. 19. HVG 

A HVG értesülései szerint a Magyar Tudományos Akadémiától elvett kutatóintézetekből 

létrehozott Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat elnöke, Maróth Miklós – aki Kásler Miklós régi 

ellenlábasa – most azt ígéri, hogy az intézmény a Nemzeti Múzeummal közösen, külön kötetbe 

kiadja a Királyok és szentek című kiállítás átalakítása miatt visszavont tanulmányokat, igaz 

csak ősszel. Az alternatív kötettel a kormány talán arra számít, hogy kifogja a szelet a tiltakozók 

vitorlájából. Ezzel azonban nem orvosolja a tudósok tiltakozásának okát, azt a példátlan esetet, 

hogy egy öt éve készülő kiállítás kurátorait az utolsó pillanatban leváltották, és a kiállítás 

rendezését, valamint a kiállítási katalógus szerkesztését egy szakmailag megkérdőjelezhető 

személyre bízták. 

 

2022. 01. 19. HVG 

Újabb MTA-osztály foglalt állást az Aranybulla-jubileum alkalmából rendezendő kiállítás 

körüli botrány kapcsán. „Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a leghatáro-

zottabban tiltakozik az ellen, hogy tudományos kérdésekben tudományon kívüli szempontok 

alapján döntsenek. Az osztály tagjai kifejezik szolidaritásukat az elfogadhatatlan döntés ellen 

távozásukkal tiltakozó kollégákkal” – áll a nyilatkozatban. 

 

2022. 01. 19. HVG 

Mészáros Lőrinc építőipari zrt.-je nyerte el a Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésének kis 

híján 70 milliárdos második ütemét. Ezért a pénzért egy nagyobb és két kisebb csarnokot, egy 

uszodát, egy sportteraszt, egy vívótermet, egy sport- és egy diákhotelt, egy lőteret és egy 

„történeti kertet” kell építenie. 

 

2022. 01. 19. Átlátszó (Forbes/Mfor) 

A BME egyik munkatársa az Átlátszó által indított TudoLeaks oldalon keresztül tudatta: az 

egyetem egyes vezetői január 15-én Palkovics minisztertől a BME alapítványosítását kérték, és 

a miniszter azt mondta, a választások után visszatérhetnek a kérdésre. Egy másik forrás szerint 

ezt az egyetemi vezetőknek csak a kisebbsége szeretné, az új rektor pl. teljes mértékben ellenzi. 

Lehet azonban, hogy idővel megfordul a közhangulat, mivel a modellváltási hullám óta a 

hagyományos egyetemek, köztük az ELTE és a BME hátrányba kerültek az állami támogatási 

pályázatokon. „Ezek valójában nem igazi pályázatok, nem tudjuk, kik bírálják el, rövid 

anyagokat kell összerakni, buzzwordökkel stb.” Az idei ilyen pályázatokon az alapítványi 

egyetemek „taroltak” az ELTE-hez és a BME-hez képest. Például a BME-vel nagyjából azonos 

méretű Pécsi Tudományegyetem több mint 5,7 milliárd forintot nyert, míg a BME csak 2,7-et. 

Ugyanakkor e pályázati pénzek nélkül nem lehet fenntartani az egyetem működését, beleértve 

a bérfizetést is. Valószínű, hogy a kormány így akarja rákényszeríteni a megmaradt állami 

egyetemeket arra, hogy maguk kérjék a kekvásítást. Ez esetben a BME-alapítvány 

kuratóriumában Palkovics is helyet kaphatna. 

 

2022. 01. 18. 24hu 

Alighogy elkezdődött, le is zárult a szegedi egyetem „Schadl‒Völner ügyben” indított vizsgá-

lata. Az egyetem közölte: „a vizsgáztatással kapcsolatosan szabályszegés nem történt”. 

 

2022. 01. 17. ATV 

Egy pécsi gimnáziumban a több mint 60 fős tantestületből 20-an kerültek karanténba. 

https://hvg.hu/itthon/20220119_Kulon_kotetbe_adjak_ki_a_tiltakozo_kutatok_tanulmanyat
https://hvg.hu/itthon/20220119_Kulon_kotetbe_adjak_ki_a_tiltakozo_kutatok_tanulmanyat
https://hvg.hu/kultura/20220119_MTA_Nyelv_es_irodalomtudomanyok_osztaly_allasfoglalas_kiralyok_es_szentek_kiallitas
https://hvg.hu/kultura/20220119_MTA_Nyelv_es_irodalomtudomanyok_osztaly_allasfoglalas_kiralyok_es_szentek_kiallitas
https://hvg.hu/kultura/20220119_MTA_Nyelv_es_irodalomtudomanyok_osztaly_allasfoglalas_kiralyok_es_szentek_kiallitas
https://hvg.hu/ingatlan/20220118_Kozel_70_milliardert_fejleszti_a_Testnevelesi_Egyetem_kampuszat_Meszaros_Lorinc_vallalata
https://hvg.hu/ingatlan/20220118_Kozel_70_milliardert_fejleszti_a_Testnevelesi_Egyetem_kampuszat_Meszaros_Lorinc_vallalata
https://atlatszo.hu/kozpenz/2022/01/19/a-rektor-ellenzi-ugyan-de-a-valasztasok-utan-a-bme-is-alapitvanyi-tulajdonba-kerulhet/
https://atlatszo.hu/kozpenz/2022/01/19/a-rektor-ellenzi-ugyan-de-a-valasztasok-utan-a-bme-is-alapitvanyi-tulajdonba-kerulhet/
https://atlatszo.hu/kozpenz/2022/01/19/a-rektor-ellenzi-ugyan-de-a-valasztasok-utan-a-bme-is-alapitvanyi-tulajdonba-kerulhet/
https://24.hu/belfold/2022/01/18/volner-ugy-lezarult-a-vizsgalat-a-szegedi-tudomanyegyetemen/
https://24.hu/belfold/2022/01/18/volner-ugy-lezarult-a-vizsgalat-a-szegedi-tudomanyegyetemen/
https://www.atv.hu/belfold/20220117/karantenba-kerult-egy-pecsi-gimnazium-tantestuletenek-csaknem-harmada
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2022. 01. 17. Magyar Hang, 24hu 

Tudományos műhelyt és konferenciaközpontot akar a Matolcsy György-féle Pallas Athéné 

Domus Meriti Alapítvány (PADME) a várbeli egykori diplomataház (később Burg Hotel) 

lebontásával létrehozni. A PADME december elején kért részleges bontási engedélyt a 

Kormányhivataltól, amely ezt december végén meg is adta. (A „részleges” azt jelenti, hogy a 

ház „csak” a pincefödémig bontható le.) Mivel a Jánossy György és Laczkovics László tervezte, 

1971 és 1981 között épült sarokház a modern magyar építészet egyik jelentős alkotása, a 

Magyar Építész Kamara és Magyar Építőművészek Szövetsége is kezdeményezte a védelem 

alá helyezését. A kérést december 20-án be is nyújtották az állami hatósághoz, amelynek arról 

január második felében kellene döntenie, de a bontás január 12-ével megkezdődött – éspedig 

szabályellenesen, a PADME ugyanis nem folytatta le a kötelező településképi bejelentési 

eljárást, és nem rendelkezik közterület-foglalási engedéllyel sem. A Huszonkettesek 

építészcsoport tiltakozásul pénteken villámdemonstrációt szervezett az épület elé, ahol 

felszólalt többek között Laczkovics János építész, az épület egyik tervezőjének fia, aki 

szégyenteljesnek nevezte, hogy egy „felületességben és műveletlenségben gyökeredző 

szemlélet – ami valódi értékeken átgázolva is csak hamis díszleteket tud létrehozni – hivatalos, 

államilag támogatott építési irányzattá válhatott,” de ebben nemcsak a hatalom, és nem is csak 

az azzal együttműködő szakmabeliek, hanem az egész építészszakma is hibás, mert „szó nélkül 

tűrték a magyar műemlékvédelem nemzetközi összehasonlításban is kiváló intézményrend-

szerének szétverését, az önkormányzatok építéshatósági jogköreinek megszüntetését, és eddig 

nyilvánosan sem emeltek szót a mostanihoz hasonló esetekben”. A csoport ma reggeltől az 

utcán őrt állva próbálja lassítani a bontást, és felhívni a lakosság és a közterület-felügyelet 

figyelmét a bontás körüli súlyos szabálytalanságokra. Mindeközben tegnap eltűnt a homlokzat 

elől Makrisz Agamemnón Hermész-szobra, az életmű különösen értékes darabja, anélkül, hogy 

a jogutód az elmozdítására engedélyt adott volna. 

A Magyar Hang emlékeztet arra, hogy a PADME a szemben levő régi budai városházából 

is tudományos műhelyt és konferenciaközpontot tervezett kialakítani, ám végül étterem és 

borospince lett belőle, majd „kacifántos adásvétellel”, melynek során több milliárd forint 

veszítette el közpénz jellegét, saját anyaintézményüknek, az MNB-nek a tulajdonába került. 

Az ügyről másnap a Magyar Narancs is beszámolt, idézve Reisz Ádámnak, a PADME által 

megbízott RAPA Architects tervezőjének felelősséghárító nyilatkozatát is, valamint 

Laczkovics Facebook-bejegyzését: „úgy tűnik, hogy minden hiába volt… de legalább néhány 

dolog kiderült. Kiderült, hogy kik a bátrak, (…) kik lapítanak, kik a cinkosok, és kik a tettesek. 

Én egyiket sem fogom elfelejteni.” 

 

2022. 01. 17. Válasz online 

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya osztályülésének 

tagjai, áttekintve a „Királyok és szentek – Az Árpádok kora” című kiállítás körül kialakult 

helyzetet, a laphoz eljuttatott nyilatkozatukban így fogalmaznak: „Az Árpád-kor történetének 

kutatásában érintett tudományok képviselői évek óta dolgoznak azon, hogy a kormányzat által 

meghirdetett Árpád-ház Program egyik fő rendezvényeként színvonalas kiállítás mutassa be a 

korszakot, s tudományos igényű katalógus tegye maradandóvá munkájuk eredményeit. A 

kiállítás megvalósításának körülményeit alapjaiban megváltoztató döntés — a maga brutális 

nyíltságával — félreérthetetlenül jelzi, milyen szerep jut a tudománynak a dilettantizmus 

tobzódása idején.” 

 

2022. 01. 17. 444, 24hu, Népszava 

A 444 által nyilvánosságra hozott vizsgabotrányra reagált az ellenzék, valamint Dragomán 

György is: neki Karinthy Frigyes „A főherceg vizsgája” című karcolata jutott eszébe, amelyben 

a vizsgáztató tanár bukik meg, ha nem tudja a minősíthetetlen főhercegi választ jónak, sőt 

https://hang.hu/belfold/epiteszek-a-sajat-testukkel-vedik-a-bontasra-itelt-hazat-a-varban-135812
https://hang.hu/belfold/epiteszek-a-sajat-testukkel-vedik-a-bontasra-itelt-hazat-a-varban-135812
https://hang.hu/belfold/epiteszek-a-sajat-testukkel-vedik-a-bontasra-itelt-hazat-a-varban-135812
https://24.hu/kultura/2022/01/17/ismeretlen-budapest-szentharomsag-ter-janossy-gyorgy-laczkovics-laszlo-makrisz-agamemnon-bontas-padme-engedely-vilaghiru-szobrasz-varnegyed-visszaepites-reisz-adam/
https://24.hu/kultura/2022/01/17/ismeretlen-budapest-szentharomsag-ter-janossy-gyorgy-laczkovics-laszlo-makrisz-agamemnon-bontas-padme-engedely-vilaghiru-szobrasz-varnegyed-visszaepites-reisz-adam/
https://24.hu/kultura/2022/01/17/ismeretlen-budapest-szentharomsag-ter-janossy-gyorgy-laczkovics-laszlo-makrisz-agamemnon-bontas-padme-engedely-vilaghiru-szobrasz-varnegyed-visszaepites-reisz-adam/
https://24.hu/kultura/2022/01/17/ismeretlen-budapest-szentharomsag-ter-janossy-gyorgy-laczkovics-laszlo-makrisz-agamemnon-bontas-padme-engedely-vilaghiru-szobrasz-varnegyed-visszaepites-reisz-adam/
https://24.hu/kultura/2022/01/17/ismeretlen-budapest-szentharomsag-ter-janossy-gyorgy-laczkovics-laszlo-makrisz-agamemnon-bontas-padme-engedely-vilaghiru-szobrasz-varnegyed-visszaepites-reisz-adam/
https://magyarnarancs.hu/lokal/a-varban-duborgo-bontokalapacsok-ertelmetlenek-245254
https://www.valaszonline.hu/2022/01/17/mta-filozofiai-tortenelmi-osztaly-nyilatkozat-kiralyok-szentek-kiallitas/
https://444.hu/2022/01/17/alljon-nyilvanossag-ele-rogan-antal-tudott-e-kabinetfonoke-es-schadl-gyorgy-kozos-ugyeirol
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kiválónak feltüntetni. A Szegedi Tudományegyetem vizsgálatot indít, mivel a lehallgatási 

anyag tanúsága szerint Schadl György megkereste Szabó Imrét, a szegedi polgári jogi tanszék 

vezetőjét is vizsgaügyben. A Pécsi Tudományegyetem felfüggesztette Mészáros Pál Emil 

tanársegéd vizsgáztatási jogát, és hivatásetikai szabályok és a vizsgaszabályzat megsértésének 

gyanújával vizsgálatot indít. Nagy Ádámnak, Rogán kabinetfőnökének pécsi viselt dolgairól 

kiderült még, hogy (1) meg sem jelent az egyik általa sikeresen letett vizsgán, sőt még a 

vizsgajelentkezését is Schadl intézte a Neptunban; (2) egy másik, jogszociológia vizsgájáról 

azért kellett Schadlnak „egyeztetnie” Kovács Bélával, a dékáni hivatal vezetőjével, mert 

Nagyot „váratlanul érte”, hogy a vizsga szóbeli lesz; (3) egy gyakorlati jegyet is „lezsíroztak” 

neki. Mészáros a Népszava szerint azt mondta, baráti szívességet tett azzal, hogy segített Rogán 

kabinetfőnökének, amit már nagyon megbánt. A lap által megkérdezett pécsi jogászokat nem 

lepte meg az ügy; mint mondták, „évtizedek óta hallani arról, hogy Pécsen a befolyásos 

emberek jogi karon tanuló kollégái, barátai, rokonai közül néhányan vizsgateljesítmény nélkül 

abszolválnak féléveket vagy jutnak diplomához.” – A 24hu kérdezte a szintén érintett Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemet is, de az nem válaszolt. 

 

2022. 01. 17. Telex 

Varga Judit, aki egyben a Miskolci Egyetem kuratóriumának elnöke is, egy „Európa jövője a 

fiatalok kezében” című kerekasztal-beszélgetésen azt mondta, az egyetemi modellváltás 

szabadságot, illetve felelősséget jelent, valamint, hogy „ennél fantasztikusabb dolog kevés 

történt az elmúlt ötven-száz évben a magyar egyetemekkel”. Navracsics Tibor kormánybiztos, 

a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke is osztotta az igazságügyi miniszter véleményét, ő 

úgy érzi, „a nyugati modellhez közelíti” és a „sikerhez vezeti” a modellváltás az egyetemeket. 

Navracsics egyenesen „áldásként” hivatkozott arra, hogy az intézmények „megszabadultak a 

közalkalmazotti törvénytől.” 

 

2022. 01. 17. 444 

A lap birtokába került a "Schadl‒Völner ügy" nyomozati irata, és ebből kiderült: Schadl 

György, aki a Pécsi Tudományegyetemen polgári jogot is tanít, többeknek elintézte, hogy 

sikeres vizsgát (sima vizsgát, szakvizsgát, záróvizsgát) tegyenek, köztük Völner Pál egy 

rokonának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (záróvizsga) és Nagy Ádámnak, Rogán Antal 

kabinetfőnökének a Pécsi Tudományegyetemen (több vizsga). Segítői az utóbbi egyetemen a 

lap közlése szerint dr. Mészáros Emil Pál tanársegéd, Prof. Dr. habil. Kőhalmi László, a 

Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője és dr. Kovács Béla, a jogi kar 

dékáni hivatalának vezetője voltak. A lap mindegyik megnevezett személyt megkereste; a 

reakcióik: nincs reakció (Völner-rokon, Nagy Ádám); tagadás, majd későbbre halasztás 

(Mészáros Emil Pál), elkenés (Kőhalmi László), „csakis ügyvédje jelenlétében” (Kovács Béla). 

[A portál írása fizetős; a hírről többek közt a HVG is beszámolt.] 

 

2022. 01. 17. 24hu 

Szél Bernadett független parlamenti képviselő adatigényléssel megtudta az Emmitől: 2020-ban 

2000-re esett vissza a pályakezdő pedagógusok száma, azaz a 2018-as 6000-hez képest a 

harmadára csökkent. 

 

2022. 01. 16. Magyar Narancs 

Kukorelly Endre bejelentette, hogy az általa 2020-ban újraalapított Baumgarten-emlékdíjat 

idén Géczi János, Harkai Vass Éva, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Nemes Z. Márió, Ilma 

Rakusa, Szirák Péter és Tamás Gáspár Miklós kapja. 

 

 

https://444.hu/2022/01/17/a-szegedi-tudomanyegyetem-is-vizsgalatot-indit-az-elintezett-vizsgak-miatt
https://444.hu/2022/01/17/a-szegedi-tudomanyegyetem-is-vizsgalatot-indit-az-elintezett-vizsgak-miatt
https://24.hu/belfold/2022/01/17/volner-pal-fidesz-schadl-gyorgy-vegrehajtoi-kar-elnok-vizsgalat-pecsi-tudomanyegyetem/
https://24.hu/belfold/2022/01/17/volner-pal-fidesz-schadl-gyorgy-vegrehajtoi-kar-elnok-vizsgalat-pecsi-tudomanyegyetem/
https://nepszava.hu/3143576_pte-vizsga-botrany-meszaros-pal-emil-nagy-adam
https://nepszava.hu/3143576_pte-vizsga-botrany-meszaros-pal-emil-nagy-adam
https://nepszava.hu/3143576_pte-vizsga-botrany-meszaros-pal-emil-nagy-adam
https://telex.hu/belfold/2022/01/17/varga-judit-egyetem-modellvaltas
https://telex.hu/belfold/2022/01/17/varga-judit-egyetem-modellvaltas
https://444.hu/tldr/2022/01/17/a-volner-ugy-kulcsfiguraja-egyetemi-vizsgakat-intezett-rogan-kabinetfonokenek
https://444.hu/tldr/2022/01/17/a-volner-ugy-kulcsfiguraja-egyetemi-vizsgakat-intezett-rogan-kabinetfonokenek
https://444.hu/tldr/2022/01/17/a-volner-ugy-kulcsfiguraja-egyetemi-vizsgakat-intezett-rogan-kabinetfonokenek
https://444.hu/tldr/2022/01/17/a-volner-ugy-kulcsfiguraja-egyetemi-vizsgakat-intezett-rogan-kabinetfonokenek
https://444.hu/tldr/2022/01/17/a-volner-ugy-kulcsfiguraja-egyetemi-vizsgakat-intezett-rogan-kabinetfonokenek
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